
#part1

1#نفرین_تو_

#شیرین

_آنه

تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت

وقتی روشنی چشم هایت

@
shahregoftegoo
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با من بگو از لحظه لحظه های مبهم

کودکی ات  از تنهایی معصومانه

…دست هایت

آیا میدانی که در هجوم درد ها و غم

هایت

و در گیر و دار مالل آور دوران

زندگی ات

@
shahregoftegoo

 

در پشت پرده های مه آلود اندوه

پنهان بود.
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اکنون آمده ام تا دست هایت را به

پنجه طالیی خورشید دوستی بسپاری

در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز

درآیی

و اینک آن شکفتن و سبز شدن

@
shahregoftegoo

 

 زالاللی دریاچه نقره ای نهفته

حقیقت

بود…؟ آنه

در انتظار در انتظار توست… 

ُشرا بازم که این توست…. _ای بابا ب 

متنو داری می خونی می دونی من از
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این متن بدم میاد. داری حرصمو در

میاری ؟

_خب چکار کنم وقتی ترو با این

موهای قرمز می بینم یاد این متن

نوستالژیک می افتم ... با بازوم به به

سینه اش زدم و گفتم :یاد عمه ات

بیفت دختره بی ادب ... _ووواوو

شیرین جونو حرف بد ... صدای اهنگ

خیلی زیاد بود وسط پیستم هر کی به

هر کی بود منو بُشرا تقریبا داشتیم با

هم در جا می زدیم که زیر گوشم متن

انشرلی رو می خوند دوباره پامو له

کرد . که عصبی سرش داد زدم :

@
shahregoftegoo
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ارامش ... _چقدر غر می زنی شیرین

... اونجا رو نگا کن ؟ 

رد نگاهشو گرفتم . دو سه تا مرد

جوون دور هم وایستاده بودن داشتن

با هم اختالط می کردن سر تکون

دادم و پرسیدم :خوب که چی ؟ نگا

کردم ؟ 

_من از صب دنبال یه جیگر جذاب می

گشتم تو این فامیل که باالخره

پیداش کردم ولی از بد شانسی طرف

صاحب داره به منو تو نمی رسیه اخه

ما چقدر بدشناسیم فکر کنم

@
shahregoftegoo

 

ُشرا این دفعه ی چندمه که _ای بابا ب 

داری پامو له می کنی عزیز من با
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بدشناسی تو گریبان منم گرفته و

گرنه من خیلی خوش شناسم

_بله به قدری خوش شانسی که باید

بُشری خوش شانس اسمتو بذارم ...

با صدای بلند شروع کرد به خندیدن

طوری که اون سه تا مرده سرشون

رو باال اوردن و به ما دو تا تحفه نگاه

کردن من از خجالت سرمو پایین

انداختم . یواشی رو پام چرخیدم .

نگاهمو به عروس و دوماد دادم .

عروس خیلی کوچلو بامزه بود

شونزده سالش بود نه که دامادم پویا

خان بیست یک سالش هنوز سیبل در

نیاورده بود خیلی بی بی فیس بود ...

@
shahregoftegoo
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شیرین نفس عمیقی کشید و

گفت :از عمه شیال بعید بود که پویا

رو همچین سنی دامادش کنه ؟

_اره با اون غش و بی هوشیایی که

می رفت منم بعید می دونستم قبول

کنه ولی یه چی بگم به کسی نگو

مامان بفهمه که پیش تو لو دادم منو

می کشه 

_ای بابا اگه قراره حرفت به کشتن تو

ختم میشه نگی بهتره ... 

_ولی اگه نگم میمیرم ... 

_باشه بگو ...

@
shahregoftegoo

 

 کنم گند باالال اوردن برا همین

_فکر

 شیالال اینا تو امپاس گیر کردن .

خاله
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_نه بابا ...

[30.03.21 02:46]

#Part2

2#نفرین_تو_

نگاه خیلی سنگینی رو روی خودم

@
shahregoftegoo

 

حس می کردم . برای همین با

ُشرا گفتم :بریم بشنیم  به ب 

کالالفگی

خیلی خسته شدم .
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_باشه .

از دستم گرفت طرف به طرف

میزمون رفتیم . همین که نشستم

نگاهمو به جایگاه عروس و دوماد

دوختم خیلی خیلی فنچ بنظرم می

اومدن بُشرا با خندهh در حالیکه یکی از

الته های کاراملی رو که برای منو

خودش از روی میز نوشیدنها برداشته

بود رو سرکشید زیر گوشم

گفت :فکر کنم منو تو ترشیدیم ؟

با خنده گفتم :در مورد خودتh تز بده

من هنوز اول چل چلیمم ...

@
shahregoftegoo
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 _اره تو اول چل چلیت نباشه کی

باشه اونم با داشتن خواهانی مثل

داداش بیچاره ی ... 

_بازم اسم داداشتتو اوردی تو یکی تا

منو به ریش اون داداشت نبندی شبت

روز نمیشه؟

_خیلی هم دلت بخواد ... داداش به

اون خوبی 

از فکر خیال صدرا سعی کردم بیرون

بیام اصال دوست نداشتم با بُشرا هم

در موردش حرف بزنم . بقدر کافی

این دو روز صدرا دنبالم موس موس

کرده بود . 

@
shahregoftegoo
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_حاال صورتتو برا من اینطوری جمع

نکن نذار برات ادای خواهرشوهرا رو

دربیارم . راستی نگفتی از تبریز چه

خبر ؟ 

_ای بابا تو از رو نمیری نه ؟ ببین

اونی که تو به فکرشی اصال به فکرت

نیست اوکی 

_ای بابا چرا می زنی فقط می

خواستم حال هوای پنت و هاووس

برجتتون رو بپرسم همین ...

_تو گفتی و من باور کردم . یعنی

فقط حال  و هوای پنت و هاووس

برجممون برات مهمه نه جنتلمنی که

ساکنشه ؟ 

@
shahregoftegoo
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_جنتلمن ؟ کدوم جنتلمن ؟ 

_اقای سرابی یاشار خان معروف تو 

_وای نگو ... ترو خدا شیرین ببین تا

اسمشو اوردی چه قلبم داره خودش

می کوبه 

با مسخرگی دست منو هم گرفت

گذاشت روی سینه اش . دخترهh خل

چل اصال معلوم نبود با خودش چند

چنده انگاری اونی نیست که کل

دیشب داشت در مورد هم دوره ایش

که تو بیمارستان با هم کار ورزی می

کردن تعریف می کرد . کل وجودش

پر هیجان بود حاال گیر داده بود به

صاحب پنت و هاووس برجمون ...

@
shahregoftegoo
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یاشار سرابی معروف که جوون دو

رگه ی مرموزی بود تنها زندگی می

کرد کل تابستون که بشرا اومد خونه

ی ما موند سوژه اش شده بود . حاال

بماند که زیر سایه ی بشرا چطوری

پیش این جنتلمن خنگ و سوتی داده

بودیم . 

_مرگ من به نظرت بهزاد خوبه یا

یاشار تو باشی این دوتا خواستگارت

باشه به کدومش جواب بله میدی 

منو ببین چشمام شده بود دو تا گردو

چه برا خودش دو تا دو تا خواستگار

می کرد . اونم کی یاشار سرابی

مولتی میلیارد  معروف محل ما که یه

@
shahregoftegoo
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معروف قیرمیزی گول )گل قرمز (که

روی همه ی لباسها گلدوزی و خیلی

معروف بودن . همه ی مانتوها و

لباسای منو مامان کمدمون پر بود از

این مارک .

[30.03.21 02:46]

#Part3

@
shahregoftegoo

 

پاش ترکیه بود یه پاش تبریز ... با

اون پاساژای معروف با برندای  
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_ای بابا یادم رفت تو عاشق وانیلی

کارامل دوس نداری بذار برم برات یه

چیزی بیارم که خوشت بیاد . 

راهشو کشید و رفت . نگاهمو به

شهیاد و شهیار دوختم . که داشتن

سر به سر دختری میذاشتن . اینا هم

با همشکل بودنشون دردسری بودن

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_3

16
 



برا خودشون با چشم دنبال شهاب

گشتم که اثری ازش نبود . هیچ وقت

ندیده بودم که با این دوتا هماهنگ

بشه با یاد شهاب لبخندی به روی لبام

اوردم. درسته که هر سه برادرشو به

یه اندازه دوست داشتم ولی نمی

دونستم چرا همیشه جایگاه شهاب

برام به معنای غیرت و تکیه گاه بود .

شاید به خاطر شباهت زیادی که به

منو و بابا شروین داشت اینطوری

بود از بیرون و حاشیه ی زندگیمونم

هر کی می فهمید که شهیاد و شهیار

و شهاب سه قلو هستن باورشون

نمی شد . چرا که شهیاد و شهیار

@
shahregoftegoo
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خیلی به هم شبیه و همشکل بودن

چشمها و نگاه مامان مینا رو به ارث

برده و چشمهای درشت به قول

شهاب گاویی داشتن و موهای مشکی

ولی شهاب موهای قهوه ایی مایل به

مسی و چشمهای طوسی بابا شروین

و منو رو به ارث برده بود . هر سه

ژیله شلوار کرم با پیراهن سفید به

تن کرده بودن . دوباره به شهیاد و

شهیار نگاه کردم  که دیدم شهاب

مابین هر دو شون ایستاده  از ژستی

که هر سه برادر سه قلوم به خود

گرفته بودن لبخندی به لب اوردم  و

با هیجان از داخل کیف دستی سنگ

@
shahregoftegoo
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دوزش موبایلم رو بیرون کشیدم تا از

این تصویر  تابلویی در بیارم .

فکرشم برام هیجان انگیز بود نگاهمو

به عکسی که بدون اجازه شون گرفته

بودم دوختم که بازم سر و کله ی

بُشرا پیدا شد . 

_ولی این سه تفنگدارت چه خوشگل

افتادن ... 

از لقبی که بُشرا خیلی راحت به همه

نی داد . خندیدم . 

_وای شیرین بگو چی دیدم ؟ 

سر به معنی اینکه چی دیده تکون

دادم که گفت :دیگه لباست خیلی خز

شده یکی رو دیدم که لنگه ی لباس

@
shahregoftegoo
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ترو پوشیده بود جالبیش اینه که

موهاشم قهوه ایی روشن کرده از

پشت سرش کال فکر کردم که تویی

بعد دیدم نه یکی دیگه اس ... 

_اینکه از لباس من پوشیده خیلی

خوبه به این نشونه اس که لباسم

خوبه ... 

_نه بابا کجاش خوبه لباس به این

گرونیت رو خز کرده یعنی من اگه

جای تو بودم می رفتم خونه تا

لباسمو عوض کنم ... 

_مگه بچه ام که برم خونه تا لباسمو

عوض کنم ... 

@
shahregoftegoo
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دیجی از مهمونا خواست که برای

صرف شام سلفی مهمونا تشریف

ببرن سر میزای غذاها توی چادرایی

که توی باغ بر پا کرده بودن ... 

عمه شیال هم با استرس از مهمونا

تقاضا می کرد تا تشریف ببرن ... 

منم با بُشرا همراه شدم . بماند که

برام سوال بود این بُشرا مگه نرفته

بود برای من  نوشیدنی بیاره ... 

کمی باقال پلو و فسنجون برای خودم

کشیدم

 

@
shahregoftegoo

 

]02:46  30.03.21[
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4#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

Part4#

ُشرا رفتیم جایی که اصالال دید ب 
با

ُشرا هم که سوژه پشت نداشت . ب 
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سر هم ردیف کرده بود . مدام حرف

می زد از دامن یکی از ژر لب یکی به

کل گیرای بنی اسرائیلی از سلیقه ی

همه می گرفت . 

از شانس خوبم بود یا از بخت و

اقبالم بُشرا با یکی از دوستاش روبه

رو شد . برای لحظه ایی منم از این

خوش شانسی استقبال کردم .

تنهاشون گذاشتم داخل عمارت باغ

شدم . این عمارت رو خیلی دوست

داشتم . عمارت ابا و اجدادی خونواده

ی مادری بابام بود . دایی رهام که

دایی بابا بود رو خیلی دوسش داشتم

. تراس پاگرد رو باز کردم و از

@
shahregoftegoo
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دوطرف نرده های کالسیک با کنده

کاریای فرشته اش گرفتم . چون

تراس به اطراف و قسمت استخر

مشرف بود . نفس عمیقی کشیدم .

چقدر هوای پاکش به دل می

نشست . 

دستایی دور شکمم می پیچه سری

توی گردنم فرو رفت . نفس عمیقی

رو که حس کردم کشیده شد باعث

شد که من نفس کشیدن یادم بره یخ

کنم . 

به وضوح تموم تنم می لرزه .

صورتش به قدری نزدیک گردنمه که

گرمای نفساش وقتی بازدم نفسش

@
shahregoftegoo
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روی صورتم تموم وجودم رو به اتیش

می گیره ویندوزم که باال میاد فکر

می کنم کیه ؟ 

تنها گزینه ایی که به ذهنم می رسه

فقط صدراس ولی صدرا تا حاال

اینهمه بهم نزدیک نشده که بخواد

سوء استفاده کنه اونقدر وقیح نیست

که دستمالیم کنه 

_هنوز باورم نمیشه که اینجا و کنار

منی ! 

حرفی که شنیده بی شک به صدرا

ربطش میدم ولی زنگ صدا و بوی

عطر متفاوتی که داره هوش از سرم

@
shahregoftegoo
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می پرونه بهم تذکر میده که صدرا

نیست ... نه اون نیست ... 

_خوشحالم که مثل همیشه انتخابم

عالیه و لباس انتخابیم اینطوری بی

نقص به تنت نشسته ... خوشگل

بودی خوشگلتر شدی ... 

از ترس رسوایی اروم چشم می بندم

.نفسم از مرد نامحرمی که اینطوری

از پشت سرم بغلم کرده و از زمزمه

های عاشقانه اش بند میاد . چشم

می بندم که صدایی رو می شنوم 

_داری چکار می کنی ؟ عوضی ... 

صدا اشناس ، صدای شهاب هست . 

@
shahregoftegoo
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مرد تا به طرفش برگشت شهاب

مشتش رو حواله ی صورتش کرد .

شهاب نوجوان من در برابر هیکل ان

مرد واقعا مانند خروس به جوجه اس

چون مشت اول ناغافل به صورت

مرد بود مشت دوم شهاب رو خیلی

راحت مهار کرد . و با پیچاندن مچ

دستش می خواست دستشو بشکنه با

عجله به طرفش قدم برداشتم . 

_داری چکار می کنی ؟ 

_باید ادبش ... 

جمله اش، با نگاهش که به صورتم

نشست نا تموم موند . با حیرت

پرسید :تو دیگه کی هستی ؟ 

@
shahregoftegoo
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_لعنتی ولم کن ... تا بهت نشون بدم

که کیه ؟ مگه خودت ناموس نداری ...

نمی دونستم اون لحظه دلم به غیرت

داداش کوچلوم غنج بره یا...

[30.03.21 02:46]

#Part5

@
shahregoftegoo

 

نگاهش مات صورتم و نگاه منم به

صورتش نشست . زبونم بند اومده

بود ...
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نگاهی که با حیرت به من خیره شده

بود . شهاب مصمم بود که دوباره

مشتشو رو صورت طرف بخوابونه

منم از خجالت حرفی نداشتم که

بگم . تا مرده دست شهاب رو ول کرد

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_5
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شهاب با یه حرکت دفاع شخصی زد

طرف رو ناقصش کرد . 

_خواهر من بی کس کار نیست که

بخوای ... 

مچ شهاب رو گرفتم با ناله

گفتم :فکر کنم سوء تفاهم شده

شهاب ... 

_چه سوءتفاهمی خودم دیدم که

چطوری بغلت کرده بود . 

داشتم از حرفش اب می شدم می

رفتم زمین لعنتی اصال دوست

نداشتم شهاب در موردم اینطوری

قضاوتم بکنه 

@
shahregoftegoo
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_خواهرتون راست میگن من شرمنده

راستش من فکر کردم انی نامزدمه

اخه چطور بگم از پشت سر کامال

شبیه شون بودین رنگ طرح

لباستتونم باعث شد که من دچار سوء

تفاهم من واقعا شرمنده تونم واقعا

منو ببخشید . 

لحن تاکید سخنش بیشتر به من بود تا

به شهاب . 

بدون هیچ حرفی مچ دست شهاب رو

گرفتم دنبال خودم کشوندمش به

طرف راه پله ها خدا خدا کردم که

دنبالمون نیاد تا من بتونم شهاب رو

ارومش کنم هر چی باشه شهاب توی

@
shahregoftegoo
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سخن بلوغه از روی حرص و غرورش

می ترسیدم به خاطر من دچار

اشتباهی بشه ... 

_شهاب من ! واقعا نمی دونم

چطوری اتفاق افتاد من ... 

_هیس ابجی شیرین ... اصال گنجایش

این بحث رو ندارم هیچ جوره هم به

کتم نمیره که اون صحنه رو دیدم .

دلم می خواست همون جا گردنشو

میشکست با کدوم جراتی خواهر منو

بغل کرده ... نکنه با هم سر و سری

دارین ها ؟ 

_چه سر و سری من بار اولم بود که

اونو می دیدم ... بشرا بهم گفته بود

@
shahregoftegoo
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که تو مجلس یکی هست که لباسش

شبیه منه من باور نکردم .حدس

اینکه اون مرده منو با نامزدش اشتباه

گرفته خیلی بیشتره تا اینکه بخواد

همچین جایی از من سوء استفاده

کنه ...

شهاب از دستم گرفت و با حرص

گفت :باید ته توهشو در بیارم تو هم

با من میایی ؟

_کجا بیام ؟کجا داری میری ؟ 

_مگه نمی گی که با نامزدش ترو

اشتباه گرفته خوب این یعنی نامزدش

اینجاست مثل تو لباس پوشیده 

_یعنی ...

@
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_اره نمی خوام  زود قضاوت کنم من

خواهرمو باورش دارم درسته که

فاصله ی سنیمون زیاده ولی تو

خواهر منی الگوی نجابت و پاک

دامنی پس نمی خوام ذهنیتم از این

نجابت و پاکدامنی خراب بشه 

چقدر بزرگ شده بود این برادر

دوست داشتنی من چقدر خوب همه

چی رو درک می کرد . 

دنبالش کشیده می شدم . از همون

سیزده سالگیشون قد کشیده و پا به

عرصه ی جوونی گذاشته بودن که

حاال یه ده سانتی از من قد بلند شده

@
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چشم که گردوند دیدمشون اون مرد

همراه با دختری از لباس من ... هم

رنگش هم مدلش کپ هم بودن . 

دستم توی دست شهاب فشرده شد .

گویی خیالش راحت شده بود .

[30.03.21 02:46]

دستش دور شونه ام حلقه شد و زیر

گوشم نجوا کرد .

@
shahregoftegoo

 

بود با پاشنه های بلندم هم قدش

شده بودم .  

_خیلی دوستت دارم ابجی
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عاشق ابجی گفتنش بودم . دلم برای

این غیرتی که کرور کرور خرجم می

کرد له له می زد . هر سه تاشونو

دوست داشتم . 

_ای بابا شهاب انگاری چند سال

خواهرتو ندیدی ولش کن بابا ...

شماها نکنه از هند اومدین من خبر

ندارم . 

دستای شهاب از دورم باز شدن . منم

یه قدم عقب رفتم . بُشرا با خساست

دستشو دور بازوم حلقه کرد و

گفت :بیا که دیگه اخرای مجلسه ...

می خوام دخترونه اختالط کنیم . 

@
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خندیدم این دختر پر از انرژی درست

نقطه ی مقابل من بود . من با اتفاق

چند لحظه قبل کل انرژیم تخیله شده

بود . اصال حوصله ی هیچ کاری رو

نداشتم با اینکه سر اون اتفاق من

مقصر نبودم ولی یه حس پوچ و تو

خالی همه وجودمو در بر گرفته بود .

سر برگروندم تا شهاب رو ببینم

مطمئن بودم که در مورد اتفاق

امشب شهاب به کسی چیزی نمیگه

ولی ... 

به جای شهاب اون مرد رو دیدم یه

دستش توی جیب شلوارش یه

دستشم جام نوشیدنی . با سنگینی

@
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_با توام ؟ 

بُشرا بود سرمو تکون دادم که در ورد

چی حرف می زنه که دوباره خودش

پرسید :اون فیلمه بود که از ماهواره

پخش می شد یادته من اومده بودم

تابستون پیشتون اخرش چی شد ؟ 

_کدوم فیلمه ؟ 

_بذار بگم اسمش چی بود ؟ اهان اون

فیلمه که اسمش بیوک یاالن )دروغ

@
shahregoftegoo

 

 جامشو یه کم باالال برد یعنی به

نگاهم

 ... زیر لب یه پرویی نثارش

سالالمتیت

کردم

َمراه هم بازی کرده بود بزرگ(بود ا 

اسم دختره ریحان بود .
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_اووه چه یادتم مونده هیچی اخرش

باباهه مرد مادره هم افتاد دیوونه

خونه 

_نگو ... چه بد ریحان امراه چی

شدن ؟ 

_هیچی به خوبی خوشی تو عمارت

زندگی کردن 

_ریحان بچه دار شد اخه به خاطر

سقطش ... 

حرفشو قطع کردم و گفتم :ترو خدا

بُشرا ولمون کن در مورد چیا تحقیق

@
shahregoftegoo

 

می کنی

_خوب چکار کنم خیلی دوسش داشتم

.
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شهیاد و شهیار نزدیکمون شدن و

گفتن :پژمان برامون موتور کرایه

کرده قراره بریم عروس کشون

شماها هم میایید 

با استرس پرسیدم :بابا اینا خبر دارن

؟ 

_قراره قالشون بذاریم ... 

_قال نه بابا فکر کردین من میذارم 

شهیار از دستم گرفت :ابجی ترو خدا

نگو می دونی که اخالقh بابا چطوریه

نمیذاره بریم ... 

_شماها هنوز بلوغ نرسیدین شونزده

سالتون نشده ... 

@
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با تعجب پرسیدم :منو ... 

سرتکون داد . با هیجان گفت :ما

زودتر میریم جلوی اپارتمان پویا اینا

مراسم اتیش بازی راه بندازیم 

عصبی گفتم :من باید مامانو ببینم

موتور سواریتون بس نیست حاال می

خواین اتیش بازی هم راه بندازین ...

 

@
shahregoftegoo

 

شهیاد به بازوی شهیار زد و

گفت :منکه گفتم بهش نگیم نمیذاره

_می خوام سوار ترکم کنم ...

]02:47  30.03.21[
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شهیار دمغ نگاهی بهم کرد و

گفت :ای بابا ابجی یه شب که هزار

شب نمیشه ؟

@
shahregoftegoo

 

ایی کرد و گفت :همه ننه  hُشرا خنده ب 

بابا ها گیر بدن ابجی شما گیریه ...
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لبخندی زدم . ولی تو فکرش بودم که

بابا چولوقیشون رو بکنم وگرنه اینا تا

یه کاری دستمون نمی دادن ول کن

نبودن . 

خدا رو شکر  عروس کشون با گفته

های شهیاد و شهیار سنخیتی نداشت

چرا که دایی نذاشت عروس و داماد

تو خود باغ خداحافظی کردن رفتن

ماه عسل ماها هم با خالی شدن باغ

همگی به اتاقامون حمله کردیم

خوابیدیم . عروسی اجباری با عروس

و دوماد فنچ باالخره تموم شد ساعت

یازده صب با غر غر های بُشرا از

@
shahregoftegoo

 

خواب پا شدم کل موهام و ارایش
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نصف و نیمه ی دیشبم هم که ماسیده

به صورتم مونده بود . ازم یه دختر

چپل چپول ساخته بود که با یه حموم

یه ساعته سر و تهشو در اوردم

صبونه و ناهارم رو با هم یکی کردم .

بابا برای فردا بلیطهامون رو اوکی

کرده بود تا به تبریز برگردیم عمه

هام هم اصرار می کردن حداقل بابا

با موندن من رضایت بدن . خودم

دوس نداشتم که بمونم هر چند با

بُشرا خیلی راحت بودم ولی از

@
shahregoftegoo

 

نگاههای سنگین صدرا روی خودم

خوشم نمی اومد . از وقتی هم که

ُشرا جسته و گریخته در مورد ب 
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احساساتش بهم حرف زده بود نمی

دونم چرا ازش دلخور بودم فاصله

سنی من صدرا دو سال بود ولی به

خاطر درصد هوشی که داشت با من

کنکور دادهh بود دارو سازی  قبول

شده بود .بشرا با یه سال فاصله از

ما مامایی قبول شد منم پزشکی

قبول شده سال پنجمی بودم . مامان

معتقد بود که برخالف ظاهرم که به

بابا رفته بود  استعداد و عالقه های

عمه هامو به ارث  برده یه رگم به

خاندان فرمندها که همشون دکتر و

پزشک بودن می رسه فقط عمو

نکیسا تو خاندان مهندس بود و البته

@
shahregoftegoo
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بابا و مامان سه قلو ها همشون می

خواستن مهندس بشن تا شرکتهای

بابا رو اداره کنن ... 

لباس شبم رو تا کردم داخل چمدونم

گذاشتم با خودم فکر کردم که دیگه

هیچوقت لباس حاضری نمی گیرم

اتفاق دیشب هنوزم توی مخلیه ام

جلون می داد . لباسای دوخت مزون

یه مزیتی داشتن که دیگه به قول

بشرا تن کسی نبود که خز بشه ... و

اتفاقی مثل دیشب سرت بیاد ... 

چشم که بستم پشت پلکام دوباره

چشمای مشکی که برق خاصی

@
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توشون می درخشید حک شد . که با

عجله چشمامو باز کردم . 

در با شتاب باز شد بشرا وارد اتاقم

شد و پرسید :تو هم باهام میایی ؟ 

_کجا ؟ 

_صدرا و سینا رفتن رالی منم می

خوام برم تو هم میایی ؟ 

_رالی ؟ 

_اره وای خیلی هیجان انگیزه 

_این وقت شب ؟ 

_وقت شب چیه ؟ تازه سر شبه

ساعت هشته اگه میایی راه بیفت من

که میرم 

_باید از بابا اینا اجازه بگیرم 

@
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#Part8
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@
shahregoftegoo

 

_من جات گرفتم ؟

_برا من ؟
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_اره برا تو چرا مثل این جوجه

ماشینیا بر برمنو نگاه می کنی ؟

اماده شو زود بریم ؟ 

_چرا اینهمه استرس داری ؟ 

_می خواهم منم مسابقه بدم 

_چی ؟ تو هم مسابقه بدی دیوونه

شدی ؟ 

_وای شیرین می دونی از کی منتظر

این مسابقه ام االن فهمیدم که

امروز مسابقه اس ... زود یه چی

بچپون تنت . بریم 

@
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خیلی سوال ذهنم بود از این استرس

و اینکه بدون خبر صدرا داشت به

محل مسابقه می رفت خودش نشون

دهنده ی این بود که هیچ کس خبر

نداشت ما داریم کجا می ریم . نمی

تونستم تنهاش بذارم . اگه نمی رفتم

هم منصرف نمی شد که نره . 

مانتومو تنم کشیدم همراهش از

عمارت بیرون رفتیم . خدا خدا می

کردم که اتفاقی نیفته تا ابرومون

بره دروغمون در بیاد . 

اصال باورم نمی شد اونی که پشت

رل نشسته بُشراس ... دیونه چنان با

@
shahregoftegoo

 

 الالیی می کشید که فکر می
سرعت
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کردم االنه که با ماشین روبرومون

شاخ به شاخ بشیم . 

یه جای خیلی پرت و درب و داغون

توقف و پیاده شدیم . 

بشرا بعد از پارک با موبایل شماره

ایی رو گرفت با دو کلمه ی پشت درم

کره کره ی اهنی گاراژی باال

رفت .استرس وحشتناکی همه

وجودمو رو گرفت . از من خونسرد

واقعا بعید بود . یه باری هم تو تبریز

با بچه ها ی دانشکده برای ازمایشی

موتور سواری کرده بودم اون موقع

ارامش داشتم به حاال 

@
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_باید هفت دور بری برگردی زودتر از

همه هفت دورت تموم نشه هیچی

دستتو نمی گیره می دونی بشرا همه

ی ریسکت بی نتیجه می مونه ... 

همزمان منو بشرا به مرد جوونی که

اینا رو گفته بود برگشتیم . یه مرد

ورزشکار و هیکلی از صورت بشرا

هیچی دستگیرم نشده بود فکر کنم یه

مسابقه ی شرط بندی  باید باشه 

_من ... من نیستم بشرا تو چکار می

خوای بکنی ؟ 

_می خوام مسابقه بدم ... 

_نه ... برا چی ؟ 

@
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_بعدا شیرین ترو خدا بعدا ... کمکم

کن تا مسابقه بدم تنها ارزومه .. . 

_خل شدی ... اینا کین ؟ 

قبل از اینکه بشرا جواب منو بده مرد

به طرف ماشینی که چادر برزنتی

روش بود . کنار زد 

_نمی خوای عروسکی رو که می

خوای باهاش مسابقه بدی ببینی ؟ 

همزمان منو بشرا با هم با صدای بلند

جیغ زدیم 

_وووواوووو 

یه عروسک مسابقه ایی زرد قرمز

واقعا محشر بود . 

@
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_وای ... چقدر خوشگله ... می خوام

سوارش بشم ... 

_می دونی کاله باید بذاری دوستتم

می خواد همراهت باشه .. 

نمی دونم بشرا از قیافه ی من چی

حس کرد که سری تکون داد یه کاله

زرد با کاله کاسکت قرمز برای منو

بشرا اورد . بشرا با هیجان کاله رو

سرش گذاشت . 

بشرا پشت رل نشست منم کنارش با

کاله ماشینو به سمت خروجی

هدایتش کرد که وارد فضای بازی

شدیم غیر از ما چهار تا ماشین دیگه

هم بودن

@
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@
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از قیافه ی مرد جوان هیچی

دستگیرم نشده بود . بشرا هم تو

شرایطی نبود که بهم توضیح بده چی

به چیه ؟ 

هر سال تعطیالت منو بشرا که با هم

می شدیم یکی از ارزوهامون این بود

که سوار ماشسن بشیم وبا سرعت

گاز بدیم حال داشتیم به ارزوهامون

می رسیدیم انگاری باورش برام یکم

سخت بود . 

سمت شروعی که تعیین کرده بودن

روندیم و پشت خطش متوقف

شدیم . 

@
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ساختمون غرق در نور بود با اینکه

هوا تازه داشت تاریک می شد . دختر

و پسرایی کنار پیست ایستاده بودن .

کم کم هم به تعدادشون اضافه می

شدن . هر اتفاقی هم که مشخص بود

که اینجا می افته جاذبه ی سرگرمی

و بیشتر تفریحی داره . 

_همشون از دانشکده پزشکین ... 

با تعجب طرف بشرا سر برگروندم

زیر لب با هیجان پرسیدم :واقعا ؟

باورم نمیشه؟ 

_خیلیاشون با صدرا اشنان ... 

_چطوری جرات کردی بیای همچین

جایی ؟ صدرا بفهمه میکشدت ... 

@
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_تا تو پیشم باشی هیچ کاری

نمیکنه ... خیالت تخت 

همون مرد جووان سرشو از شیشه

ماشین داخل کرد و پرسید :اماده ایی

بشرا ؟ 

بشرا دستش رو روی فرمون ماشین

فشرد و گفت :چه جورم 

صدای موزیک مالیمی شروع به

نواختن شد . و صدای تیکاف ناهنجار

ماشینا هم از یه طرف دیگه باعث شد

کالفه سر تکون بدم . 

به راننده های دیگه خیره شدم که

همشون کاله ایمنی سرشون بود

قیافه هاشون اصال مشخص نبود . 

@
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باالخره انتظار به سر رسید . و یکی

از مردای کنار خط با چکش فوالدی

به ورقی از اهنی که دستش بود

کوبید . زنگش که به صدا در اومد .

این صدا برای من غریبه بود ولی

برای بقیه که موتورهای ماشیناشون

با صدای وحشتناکی به حرکت در

اومدن خیلی عادی و معمولی بود .

حتی برا بشرا ...

کمی عقب افتاده بودیم ولی گاز خور

بشرا عالی بود . با گازایی که می داد

ماشین مثل جت به جلو حرکت می

کرد . تمرکز منم به اون چهار دوری

بود که باید دور خودمون می

@
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چرخیدیم . رفت . و به بشرا تذکر می

داد فاصله ی خودشو با ماشین

جلویی حفظ کنه تا بهم برخورد نکنیم

. بشرا هم طبق عادتش داشت به

ماشین جلویی که بهمون راه نمی داد

فحش می داد . دیگه از استرس

خبری نبود . اعصابش بهم ریخته و

دندوناشو روی هم فشار می داد .

سرعتشو باال برد . خیلی باالتر ... تا

حاال با این همه  سرعت یه جا ندیده

بودم . یه جوری الیی کشید جلوی

ماشینه که دیگه جایی نداشت که

بپیچه جلومون ای واال داشت این

دختر ... 

@
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دور چهارم بودیم نگاه راننده ی

ماشین کناری به من بود و هر ان

ممکن بود به مغز خر خورده اش  بزنه

که بخواد با تنه زدن به ما تا ما رو از

دور اخر بیرون کنه .

از دستگیره ی در گرفتم و با التماس

بهش نگاه کردم . هزار جور صحنه ی

تصادف اتیش گرفتن

[30.03.21 02:47]
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ماشینا به پشت پلکام هجوم اوردن .

می ترسیدم که همچین بالیی هم سر

ما بیاد . کنار ما با فاصله ی مویی

hداشت حرکت می کرد . نگاهم به کاله

زرد رنگش که فقط چشمای مشکیشو

قاب گرفته بود . خیلی نگاهش اشنا

بود . سعی کردم همه حواسمو به

@
shahregoftegoo
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بشرا بدم تا کنترل ماشین رو از

دست نده . 

ماشین مذکور گویا از فکر خارج

کردن ما از دور بیرون اومده بود گاز

داد از ما جلو افتاد دوباره در کمال

نامیدی بشرا گاز داد . اخرین لحظه

در کمال ناباوری رسیدیم به خط

پایان ... ما بردیم ... 

پرچم دست مرد باال رفت و بعد از ما

ماشینای دیگه رسیدن . 

بشرا به طرفم خم شد جیغ زد :وای

شیرین ما بردیم ... 

کاله رو از سرم برداشتم دست دور

گردن بشرا انداختم و گفتم :با اون

@
shahregoftegoo
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فحشای ناجوری که تو دادی بعید نبود

که برنده بشیم ... 

با صدا خندید و گفت :صد بار به

مامانم گفتم نمی دونم چرا هر وقت

پشت رل میشینم ادب معدب سرم

نمیشه 

خندیدم و گفتم :برا اینکه بی ادبی 

_وای حاال با اون ده میلیون چی

بخریم ؟ 

_جایزه اش ده میلیون بود ؟ 

_اره ... 

پیاده که شدیم فهمیدم دو تا از

ماشینای دیگه راننده شون دخترا

بودن . قیافه ی اون دوتا پسر دیگه

@
shahregoftegoo
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واقعا دیدن داشت به ماشین تکیه

داده بودم تا چشم بچرخونم اون نگاه

اشنا زیر کالهh رو که اخرین لحظه به

ما دو تا رحم کرده بود تا داغونمون

نکنه پیدا کنم . 

بشرا داشت به تبریکای همه بابت اول

شدنش جواب پس می داد منم مدام

سرکی به اینطرف و اونطرف می

کشیدم . کنار ستون صدرا با یه

پسری ایستاده بود داشت نگامون می

کرد با دیدن نگاه من به روی خودش

سری برام تکون داد . منو بگی مثل

یه موش دنبال سوراخ موش برا قایم

شدن بودم . ولی با سر سالم صدرا

@
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یه کم اروم شدم به خودم نهیب زدم

که اینجا تهرانه اگه شاخ بشی کار

دستت میدن ... 

بشرا داشت منو به یکی از راننده ها

ی دختر که اسمش پگاه بود معرفی

می کرد که سرمو به طرفشو

چرخوندم دستمو جلو بردم که با هم

دست بدیم 

_منم شیرینم عزیزم خیلی خوشحال

شدم از دیدنتون ...

سرم و نگاهم مبهوت روبه رو شد .

برا همین بود که گفته بودم طرز

نگاهش برام اشناس باورم نمی شد

همون پسر دیروزی که توی عروسی

@
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پویا منو با نامزدش اشتباه گرفته

بود . 

اونم منو دیده بود فکر کنم شناخته

بود که پاشت می اومد به طرفمون

دستپاچه لبخندی به لبم اوردم خودمو

متوجه بشرا و دوستش پگاه کردم . 

_عامر کجا داری میری ؟ 

دختری که با قدمای تندی به طرفش

برداشت از شونه اش گرفت و به

طرف خودش کشید که مجبور شد به

طرفش بچرخه نفهمیدم بهش چی

گفت ولی حس کردم که اون دختره

باید همون نامزدش باشه ... عامر ...

عامر پس اسمش عامر بود .

@
shahregoftegoo
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به طرف دختره برگشت و با هم

رفتن . یه جوری شدم یه حس غریبی

بهم دست داد . 

_بشرا مگه نگفتم شرکت نکنی ؟

صدرا بود با تحکم بشرا رو به بشرا

کرده بود . بشرا هم انگار نه انگار که

ازش حساب می بره با خنده ی

نمکینی گفت :نمی شد بی خیالش

بشم اونم وقتی دختر دایی جونم

اینجا باشه سایز ما نشه دیدی حال

کردی داداشم چطوری اول شدیم . 

صدرا با دیدن دوستاش که متوجه ی

مکالمه شون شدن . از بازوی بشرا

گرفت  فشرد گفت :این حال کردن

@
shahregoftegoo
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رو خونه نشونت میدم بذار بریم خونه

حسابت می رسم 

با خنده مصنوعی به لب با دوستش از

کنارمون گذشتن بشرا بازوشو که درد

گرفته بود رو مالش داد . زیر لب غر

زد :دو حرفی کی باشی 

خنده ایی کردم و گفتم :این دو

حرفی ادبی احیانا خر و سگ که

نیست 

گوشه ی لبشو ور چید با اخم انگشت

رو لبش گذاشت و گفت :هیس ... من

نگفتم تو هم نگو اوکی ... 

@
shahregoftegoo
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بشرا که حرف پول به گوشش خورده

بود مثل بچه ها ذوق کرد و

گفت :اره ... 

گوشیم زنگ خورد مامان بود که می

پرسید که کجا موندم زود برگردم

عمارت ... 

بشرا با اون پسره که فهمیده بودم

اسمش صادقه حرف می زد . نگاه

کردم به مامان گفتم :االن میاییم

نگران نباشید ... 

@
shahregoftegoo

 

خندیدم . که همون پسره بهمون

نزدیک شد و پرسید :پولو به همون

ُشی ؟ حسابی که داشتی واریز کنم ب 
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_اگه شام نخوردین براتون تو یخچال

غذا نگه داشتم .

_ممنون مامان نازم که همیشه به

فکری 

_دیگه دلبری نداشتیم خانم کوچلو

زودی برگرد عمارت که تا تو نیای

مامانت نمی خوابه 

صدای بابا بود . از تُن صدای گرمش

لبخند به روی لبام اومد گفتم :سالم

چشم همین االن با بشرا بر می

گردیم . 

_به اون قلو عمه ات بگو اروم برونه

امانتی دستش ... 

@
shahregoftegoo

 

_چشم ...
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صدای خنده ی زیر مامان می اومد .

که می تونستم تصور کنم که در چه

حالین بابا چطوری مامانو تو حصار

بازوهاش که دور شونه هاش حلقه

شده اسیر کرده تا شیطونی کنه ... 

به قدری تو توهمات خودم فرو رفتم

که اصال نفهمیدم چه وقت تماس

قطع من همینطوری به نقطه ی روبه

روم خیره شدم . همون تصوراتی رو

که از بابا و مامان تو خیاالم بال و پر

می دادم حال رو به روی چشما پشت

دو تا دیوار رو به رو زوجی رو می

دیدم با همون عاشقانه هایی که من

از عشق پدر و مادرم باورشون

@
shahregoftegoo
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گردنش رو که مور مور می شد جمع

می کرد . با حرص گوشیمو قطع

کردم داخل کیف یه طرفم انداختم .

چرا از دیروز همه جا باید این پسره

رو می دیدم اونم پسری که نامزد

داشت . دیشب تو تراس با اون

نفسای داغش که اشتباها نصیب من

شده بود داغونم کرده بود

 

@
shahregoftegoo

 

داشتم دختر ایستاده پسره از پشت

سرش بغلش کرده زیر گوشش پچ

پچی می کرد دختر از هیجان کمی

]02:47  30.03.21[
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صدرا دوباره عصبی از بازوی بشرا

گرفته طرفم اومدن .

@
shahregoftegoo
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_همین االن یا با من بر می گردین یا

من پشت سرتون میام . زود باشین

جمع کنین بریم . 

بشرا عصبی بازوشو از دست صدرا

بیرون کشید . 

_بچه نیستیم خودمون بر می گردیم . 

_باشه زود راه بیفتین 

بشرا از بازوم گرفت در حالیکه زیر

لب به صدرا فحشای ابداری می داد

غر غر کنان جلو افتاد منم پشت

سرشون 

با اون قیافه ی اویزون بشرا به

خوبی مشخص بود که از دست صدرا

عصبانیه همین که به عمارت

@
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رسیدیم . با حرص و جوش شام

نخورده به طبقه ی باال رفت منم

میلی به خوردن شام نداشتم می

خواستم دنبالش برم که دستم از

پشت سر کشیده شد . 

صورتم که به طرف صدرا چرخید

چشمام تو گودال قیری از سیاه چال

چشماش افتاد . هم زبون من بند

اومده بود هم اون زبونش نمی

چرخید که حرفی بگه فقط چشماش

بودن که روی صورتم به انالیز در

اومده بود مدام می چرخید . نگاهش

از چشمام به لبام و از لبام به

چشمهام بر می گشت . یه حس خیلی

@
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بدی توی وجودم می چرخید یه جوری

که اصال دوس نداشتم به چشمهای

صدرا نگاه کنم . تا حاال پیش نیومده

بود که ما دو تا این طوری فیس تو

فیس هم بشیم . یه رعشه ایی توی

وجودم نشست . یه جوری ... انگشت

شصت صدرا بلند شد و روی لبام

کشیده شد. خود به خود چشمام بسته

می تونستم گرمای انگشت شصتش

که روی برجستگی لبهام کشیده می

شد رو حس کنم .

@
shahregoftegoo

 

_صدرا ...

صدای عمه شیوا بود . چشم باز کردم

هراسون طرف عمه چرخیدم نگاه
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ترسیده و ترس زده ی هر دوی ما به

روی صورت کبود و لرزون عمه

نشست . 

_صد ... صدرا ... مامان ... 

از هق هق عمه صدرا که به خودش

اومده بود چند قدمی به طرف عمه

برداشت . 

_باید با هم حرف بزنیم ... 

_باشه ولی فردا ... 

_نه فردا نه ... 

حس می کردم باید از خودم و

موقعیتی که توش بودم دفاع می

کردم . باید حرفی می زدم ... سرمو

بلند کردم تا حرفی بگم 

@
shahregoftegoo
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_ما ... ما ... 

صدرا دستمو با عجله گرفت در حالیکه

فشاری به دستم می اورد

گفت :ما ... ما همدیگه رو دوس

داریم مامان ... 

عمه سرشو با ناباوری تکون داد و زیر

لب در حالیکه فکر می کردی داره

هزیون میگه پرسید :شما ... شما

یعنی تو ... 

_اره مامان ما یعنی منو و شیرین ... 

زبونم قفل دهنم شده بود گیج شده

بودم دوس نداشتم صدرا در مورد

منم تصمیم بگیره اینطور بی پروا در

مورد احساسش که فقط مختص

@
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دوسش نداشتم مثل کلمه های بودن

و نبودن نمایش نامه ... مشخص نبود

که حسم به صدرا چیه ؟ 

_شما غلط می کنید که همدیگه رو

دوس دارید ... 

عصبی لیوان ابی رو که توی دستش

[30.03.21 02:47]
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 بود حرف بزنم . من اصالال نمی

خودش

دونستم چه حسی نسبت بهش دارم

در عین اینکه دوسش داشتم هم
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بود رو به زمین پرت کرد . خیلی

عصبی بود . باورم نمی شد که

واکنش عمه اینطوری باشه نگاه اشک

الودش رو به منو صدرا دوخت دوباره

سرشو باال گرفت با گرفتن نفس

کوتاهی با لحن دلخوری گفت :دیدی ؟

گفتم با صداقت همه چی رو به همه

بگیم ولی تو چکار کردی همون راه

اشتباه بابا مامانو ادامه دادی فکر می

@
shahregoftegoo
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کردی چون شیرین دو سه سالی از

بچه ها بزرگتره هیچوقت حسی بهم

پیدا نمی کنن بیا و تحویل بگیر ببین

چی می شنویی ؟ 

از حرفای عمه سر در نمی اوردم

مشخص بود که روی سخنش با ما

نیست . سر برگردوندم که بابا پشت

سرش مامان و بشرا رو دیدم . عمه

همینطوری از حرص عصبانیت داشت

می لرزید . اخمی مابین ابروهای بابا

نشسته بود . 

صدرا یه قدم به عمه نزدیک شد و

گفت :اینکه ما بهم عالقمند بشیم

چیش برا شما عجیبه . من از پویا

@
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بزرگترم شیرینم از ناهید ... اگه به

خاطر دو سال اختالف سنی منو

شیرین مخالفین ... خیلیا بودن که ...

عمه حرف صدرا رو قطع کرد و

گفت :موضوع اینکه تو دوسال از

شیرین بچه تری نیست موضوع اینه

که شماها برا هم میوه ی ممنوعه

اید ... 

_میوه ی ممنوعه .تا حاال زن دایی و

یا شما نگفته بودین که منو شیرین

خواهر برادر رضاعی هستیم؟

ذهن منم به رازی که مابین منو و

مامان بود پرید . سال دوم ابتدایی

بودم که سر موهای مسی رنگم که

@
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بچه های مدرسه مسخره ام می کردن

و من چقدر اون موقعها دلم می

خواست شبیه مامان می بودم  مامان

سر شباهت من به بابا بهم گفته بود

که من دختر واقعی مامان نیستم

بلکه حاصل ازدواج اول بابام هستم .

شاید مامان واقعیم به صدرا و من

شیر داده بود برا همین عمه من

متوجه نشم داشت سر بسته و

محافظه کارانه صدرا رو توجیح می

کرد . در حالیکه نمی دونست من خبر

دارم که من دختر مامانم نیستم .

دختر زنی به اسم ورونیکام ... 

_شروین ؟ 

@
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عمه دوبار دیگه بابا رو صدا کرد بابا

در حالیکه توی خودش فرو رفته بود .

به خودش اومد و به عمه نگاه کرد . 

_باید خودتh همه چی رو بهشون

بگی ؟ باید بگی بینشون نمی تونه

هیچ حسی به وجود بیاد . 

مامان چند قدم به طرف عمه

برداشت و از عمه پرسید :چرا ؟ چرا

نباید حسی بینشون بیفته . اگه بهم

دیگه عالقمند باشن چه بهتر... 

عمه با ناباوری سرشو بلند کرد و به

بابا نگاه  دوخت و باتعجب

پرسید :خدای من شروین تو به مینا

@
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دیگه باورم شد که با این حرفای

سربسته ی عمه نکنه منو صدرا

خواهر برادریم ولی چطور ممکن

بود . پازالم با هم نمی خوندن 

باالخره صدام از ته چاه بیرون

اومد :میشه یکی توضیح بده اینجا چه

خبره ؟ من که سر در نمیارم 

صدرا هم کنار من ایستاد

 

@
shahregoftegoo

 

هم از نسبت شیرین و صدرا نگفتی ؟

تو دیگه کی هستی پسر ؟
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@
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_مشکل چیه ؟ میشه به ما هم بگین

که چی به چیه ؟  
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عمه شیوا مستقیم به چشمای بابا زل

زد و پرسید :تو میگی یا من بگم ؟

نمی خوام با نگفتن واقعیت با

احساساتشون بازی کنیم . من

گفتم ،گفتم با صداقت پیش برو چرا

همه چی رو پیچیده اش می کنی 

چند قدم طرف بابا رفتم دوس

نداشتم عمه سر بابام غر بزنه بابا هم

انگاری درک کرده بود که از ماخذه

شدنش چقدر گرفته شدم که سر عمه

داد کشید :بسه شیوا بسه . چرا نمی

فهمی من تو چه شرایطیم نمی

خواستم دوس نداشتم به قدری به

خودم اون دروغی رو که بابا بهم
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گفته وصیت کرده بود رو با خودم

تکرار کرده بودم که باورش کرده

بودم که حقیقت به جز اون هیچ چیز

دیگه ایی نیست فکر نمی کردم که

چنین اتفاقی ممکنه بیفته . من اول

از همه باید خودم با شیرین حرف

بزنم ... 

چشمای ابی بابا به چشمام خیره

شدن . چقدر این ابی رنگ چشماشو

دوس داشتم . درست عین رنگ

چشمای خودم بودن صدای مامان رو

در حالیکه از بازوی بابا گرفته بود به

خوبی شنیدم :شروین در مورد چه

موضوعی می خوای حرف بزنی مگه
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واقعیت چیه ؟ واقعیت مگه غیر از

اینه که شیرین دختر تو

ورونیکاست ... 

بابا با تاسف سر تکون داد و گفت :نه

همه چی اونطوری نبود . 

زیر لب صداش کردم اونم با

ترس :بابا ؟ 

ترسیدم از اون واقعیتی که بابا و

عمه می دونستن می ترسیدم . 

صدرا بازومو لمس کرد طوری که بگه

من کنارتم پیشت می مونم هر

اتفاقی هم که بیفته فقط به من

اعتماد کن ولی اون لحظه من فقط

فقط به بابا اعتماد داشتم . 
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عمه نفس عمیقی کشید و

گفت :بهتره همین جا توجیه کنی ...

اینجا غریبه ایی نیست . 

بابا کالفه چنگی به موهاش زد و

گفت :من ...

حس کردم که باید کنار بابا باشم باید

حمایتش می کردم هر اتفاق و

دروغی این وسط بود نمی تونست

این واقعیت رو کمرنگ کنه من شبیه

بابا بودم دخترش بودم . چه ورونیکا

مادرم بود چه یه زن دیگه مادرم مینا

بود چون من پرورش یافته دستاش

بودم . 

@
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_منو ورونیکا نامزد شده بودیم قرار

بول تعطیالت نوروز ایران بیاییم

عروسی بگیریم که خبر دادن بابا

سکته کرده بیمارستانه من خودمو

ایران رسوندم ولی فهمیدیم که

مامان هم فوت شده بابا قبل از

سکته ... شناسنامه ی خواهر...

خواهر کوچلومون رو با شناسنامه ی

من گرفته بود اخه مامان بعد از

بیست سه سال فاصله بازم باردار

بود سر زا مامان فوت شده بود. بابا

هم قلبش مشکل داشت می دونست

که بعد از مامان دووم نمیاره برا

همین خواهر کوچلوم برا اینکه بدون
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شناسنامه ی من گرفته بود تا من بعد

از ازدواجم به دخترشون یه خونواده

بدم ... 

به چشمام زل زد چشمای ابیش پر

اشک بود . خدای من

[30.03.21 02:47]
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خونواده نمونه شناسنامه شو با

#نفرین_تو_15
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باورم نمی شد نگاهم به چشمای

درشت اشکی مامان پر دادهh شدن که

مامان سرشو با ناباوری تکون داد زیر

لب زمزمه کرد :من نمی دونستم

همیشه فکر می کردم که تو ... تو

دختر دوست دخترشی من ... 

باور می کردم که مامان راستشو

میگه ولی بابا ... 

چشمای پر اشکمو به بابا دوختم دیگه

نمی خواستم چیزی بشنوم اون چیزی

@
shahregoftegoo

 

95
 



رو که باید می شنیدم من شنیده

بودم . من خواهر بابا بودم نه دخترش

... صدای متعجب زده ی صدرا رو

شنیدم که گفت :نه باور نمی کنم

یعنی چی ؟ شیرین دختر دایی منه نه

نمی تونم باور کنم که شیرین خالمه

چطور چنین چیزی امکان داره چرا

باید این راز به این بزرگی رو از ماها

پنهون کنید ؟ 

بابا با صدای لرزونی گفت :بابا از

گرفتن شناسنامه ی شیرین به اسم

من یه هدف داشت اینکه من یه

خونواده به شیرین بدم . منم باورم

شده بود که شیرین واقعا دخترمه نه
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خواهرمم من شیرین ... ترو خیلی

خیلی دوستت داشتم تموم این سالها

هم همیشه به این باور بودم که تو

دختر منی ... 

مامان عصبی سر تکون داد و

گفت :تو باید به من می گفتی من

باید می دونستم ... 

_من به این فکر نکرده بودم ... 

_شروین به چی فکر کرده بودی ؟ 

_شیرین دختر منو تو بود مهم این بود

اینکه بدونی خواهرمه یا دخترم چیزی

فرق نمی کرد می کرد تو دیوونه وار

شیرین رو دوسش داشتی هیچ وقت
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بهش طوری نگاه نکردی که دخترت

نیست ... 

_اره درسته اینکه شیرین چه دخترت

باشه یا خواهرت فرقی نمی کرد ولی

با دونستن اینکه که خواهرته می

تونستم جلوی احساس صدرا رو

بگیرم من از سال گذشته می دیدم که

رنگ نگاه صدرا به شیرین با بقیه

فرق داره می تونستم جلوشو بگیرم

من به صدرا گفتم باید بذاره زمان

بگذره چون اگه زمان بگذره و بزرگ

بشن دیگه فاصله دو سال سن

کوچکتر بودن صدرا به چشم نمیاد با
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گذشت زمان صدرا دیگه یه جوون

ورزیده میشه که اصال ...

بابا کالفه سر تکون داد با صدای

بلندی پرسید :چرا به من نگفتی

_چون فکر می کردم شیرین دختر

دایی صدراس نه خاله اش نمی تونی

منو محکوم کنی وقتی راز به این

بزرگی رو به من نگفتی تو زندگیمون

صداقت نداشتی ... 

مامان بابا به فکر دروغا خودشون

بودن این لحظه اصال توجهی به من

نداشتن که من با فهمیدن این راز به

این بزرگی چه حسی داشتم چطور

می تونستم این راز رو هضمش کنم
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واقعا برام سخت بود که بیست سال

با این واقعیت بزرگ شده بودم که

پدرم در اصل برادرمه و برادرام

برادزاده های منن من چقدر بدبخت

بودم که خواهر زاده ام عاشقم شده

بود. وای اگه احساس منم مثل صدرا

می بود اونوقت قرار بود که چه

بالیی سر مون بیاد ؟

[30.03.21 02:47]
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صدرا عصبی پله ها دو تا یکی باال و

بعد صدای کوبیدن در اتاقش با صدای

داد و فریاد و شکستن لوازم اتاقش

اعتراض خودشو به این راز داد زد . 

بدون اینکه به کسی نگاه کنم راهمو

به طرف اتاقی که این مدت اشغالش

کرده بودم رفتم  . واقعا هضم این

راز خارج از توان من بود بعد از

@
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#نفرین_تو_16

101
 



اینهمه سال بفهمم که پدر و مادرم

زن داداش و داداشم هستن . عمه

هام خواهرام ... 

مثل یه کابوس غیر قابل باور بود

برام نمی دونم چقدر گریه کردم یا

واقعا خوابم برد یا نه که با صدای

اروم چفت شدن در اتاق سر بلند

کردم . حس کردم که یکی بهم سر

زده بود . حتما با فکر اینکه خوابم

خیالش راحت شده بود .

روی تخت نیم خیز شدم حس می

کردم که نفس کم دارم یه جوری تهی

و تو خالی حس اینکه توی زندگی

معلقم همه وجودمو پر کرده بود. دلم
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می خواستی چیزی رو که توی قلبم

سنگینی می کرد با دادی جیغی

فریادی بیرون بفرستم . حس خیلی

پوچی داشتم . 

بلند شدم رفتم توی باغ نمی دونم

فکر می کردم یا چی مثل عقربه ی

ساعت مدام دور خودم می پیچیدم .

باید یه جوری خالی می شدم نمی

دونم چطوری . افتاب طلوع کرده بود

. تکیه مو به ماشین بشرا دادم و به

عمارتی که یه جورایی ارثیه ی منم به

حساب می اومد . من نوه ی بابابزرگ

شاهرخ بودم نه نتیجه اش ... 

@
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اصال نمی تونستم حس خودمو از هم

تفکیک بدم . چه خوب که صدرا با

شکستن و داد کشیدن تونسته بود

خودشو خالی کنه من چی ؟ من

چطوری می تونستم از این حس

بیرون در بیام . 

از گوشه ی چشمام اشکم بدون اجازه

سر ریز شدن . نگام به طرف ماشین

بشرا برگشت . سوییچش روش بود .

همین باعث شد که بزنه به سرم

سوارش بشم . خم شدم از توی

داشبورت ریموت در باغ رو پیدا با

زدن دگمه اش در خودکار باغ باز شد

استارت زدم . راه افتادم نمی دونم
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چند بار دور بلوار چرخیدم تا فکر کنم

که زده به سرم که کجا برم . انگشت

جلو بردم تا جی پی اس ماشین

دسترسی پیدا کنم تا ماشین خودکار

منو به جایی که حاال می خواستم

برسونه ... 

بشرا می گفت خوش به حالت که

خیلی راحت می تونی احساساتتو

کنترل کنی ولی حاال کجا بود که ببینه

چقدر بدبخت و بی چاره شده بودم .

خواهر زاده ام بهم ابراز عالقه کرده

فهمیده بودم که پدرم داداشمه اونم

منی که این چند سال اخر فکر می

کردم دختر ناتنی مامان مینام ... و
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بین من و سه قلوها بود که فکر می

کردم به من بیشتر از اون سه تا بابا

مامان عالقه دارن ... همه ی کاخهای

امال و ارزوهام امشب بر باد رفته

بود . همه چی رو از دست رفته می

دیدم . 

به مغزم فشار اوردم

[30.03.21 02:47]

#Part17
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مامان مینا چقدر روح بزرگی داشت

که بچه ی رقیبشو مثل بچه ی خودش

بزرگ کرده بود . همیشه یه فرقی
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17#نفرین_تو_

تا یادم بیاد که توی کدوم قطعه

هستن . کالغی باالی سر ماشین

پرواز می کرد . که یه دفعه روی

شیشه ی جلوی ماشین بشرا کثیف
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کاری کرد . چشمام پر اشک شدن .

این دو سال اخر هر وقت بابا و

مامان تهران می اومدن ، یه سر هم

به مزار بابابزرگ و مامان بزرگ می

زدن که من چند باری جیم شده بودم

از اومدن به سر مزارشون شونه

خالی کرده بودم . ولی امروز واقعا

به سردی مزارشون نیاز داشتم .

دوباره چرخی توی خیابون گورستان

زدم واقعا که برای خودش یه شهرکی

بزرگ بود . با دیدن االچیق سنگی که

از چند سال پیش به خاطرش داشتم .

ماشین رو متوقف کردم . و به

قسمت مزارها رفتم . 
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باالخره پیداشون کردم کنار هم تاریخ

غروبشون با هم یکی بود . قلبم با

دیدن دو تا سنگ گرانتیی مشکی

فشرده شد با چشمهای خیس به قبر

مادری که منو بدنیا اورده بود چشم

دوختم رومینا فرمند کنارش هم قبر

بابا پیمان پور مهر . منم یه پورمهر

بودم با لین تفاوت که پدری با فاصله

ی سنی بیست و سه داشتم نه پدری

با فاصله سنی شصت سال ... دیگه

طاقت نیاوردم . خودمو روی سنگ

قبرشون رها کردم و با صدای بلندی

گریه کردم داد کشیدم . من باعث

مرگ مادرم شده بودم . و باعث شدم
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بابام از مرگ همسر قلبش بگیره و

فوت کنه ... 

حس غریبی بود که بعد این همه سال

مادربزرگ و پدربزرگمو جایگزین پدر

و مادرم کنم . دلم نمی خواست ..

حاال این دنیا نبودن تا برام پدر و

مادری کنن دلم نمی خواست داشته

هامو از دست بدم احساساتمو

جایگزین یه قدم از پدر و مادرم عقب

گرد کنم ازشون رو برگردونم ته ته

های دلم می دونستم که همچین

چیزی رو نمی خواستم . 

_شیر....شیرین ...دخترم 
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صدای لرزون و اشنایی که اینهمه

سال باهاش اخت شده بودم به گوشم

که رسید سرمو از سنگ سرد شده

باال بردم و به پشت سرم نگاه کردم .

مامان بود که با مانتویی که دگمه

هاش تا به تا بسته شده دستپاچه با

پاهای لرزون به طرفم می اومد . پا

راستش به یکی از سنگای قبر گیر

کرد افتاد 

جیغ زدم قلبم از تصور صدمه دیدن

مامان از جاش در اومد پژواک صدامو

شنیدم که داد زدم _مامان ... 

به طرفش دویدم . مامان ....

مامان ... 
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تو حصار دستای مامان گیر کردم 

_جون دلم ... عزیزم ... 

هر دومون گریه می کردیم و این

مامان بود که غرق بوسه ام کرده بود

. صورتمو چشمامو 

_مامان ... می خوام برا همیشه

مامانم بمونی ... خیلی دوستتون

دارم ... بگو که برات مهم نیست من

از شکم کی بدنیا اومدم تا خود

همیشه تو مامانم ... 

_دیوونه کوچلوی من مگه میشه تو

دخترم نباشی ... می دونی خار به

پات بره من میمیرم ... 
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کردم .
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سرمو بلند کرد دستاشو دو طرف

صورتم گذاشت نگاهشو به چشمای

اشکیم دوخت نفس عمیقی کشید و

گفت :من مینا رو به خاطر تو دارمش

اگه تو نبودی شاید هیچوقت منو مینا

هم یه خونواده نمی شدیم همیشه برا

مینا الویت خواسته های تو بودی تا

منو پسرا پس باید بدونی که به اندازه

ی اشک گنجشیک دوستت دارم ... 

از حرفش از احساساتش با شدت هر

چه تموم تر گریه کردم . بهم گفته

بود گفته بود گنجشک اگه گریه کنه
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میمیره حاال وقتی می گفت به اندازه

اشک گنجشک دوسم داره یعنی برام

میمیره ... تا این حد دوسم داره مگه

می تونستم از این پدر و مادری که

برام می میمردن بگذره مگه توانشو

داشتم بی خیالشون بشم سرکش

بشم ... 

منم دوسشون داشتم منم تا نفس

داشتم براشون جون می دادم . پس

چه فرقی می کرد من دختر

واقعیشون باشم یا نه ... 

خیلی گریه کردیم . تا اینکه با صدای

گریه الود بشرا سرمون رو بلند

کردیم 
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_بریم خونه ؟ 

بابا دستشو پشت کمرم گذاشت .

مامان محکم از دستم گرفت به طرف

ماشین عمو کسرا رفتیم که بابا

رانندگیشو می کرد . منو مامان پشت

سوار شدیم مامان دستمو همچنان

توی دستش داشت سرمو هم رو

شونه اش گذاشته بودم اروم با هر

بار فکری که من دخترشون نیستم

اشک از چشمم رون می شد . بشرا با

ماشینش پشت سرمون می اومد . 

عمه شیوا عمو کسرا )شوهر عمه

شیوا(همگی جلوی در عمارت

منتظرمون بودن . نمی دونم من
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پیشنهاد دادم یا مامان بابا خودشون

خواستن که منو ببرن اتاقشون .

چون وقتی بیدار شدم مابین هر دو

تاشون مثل هفت هشت سالگیام

خوابیده بودم . ببا نگاه به هر دوشون

که خواب بودن از باالی سرم با یه

دست ، دست همو گرفته و دست

دیگشونم روی من به موازات هم

قرار داشت . 

همونطور طاق باز به سقف خیره

شدم . چقدر که بابا و مامان همو

دوس نداشتن اینو نه تنها من بلکه

همه می دونستن که جونشون برا هم

تا چه حد در میره . حاال با اینکه بابا به
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مامان دروغ گفته بود که من دخترشم

بازم مامان کنار بابا بود و با هم

تالش می کردن تا این بحران رو رد

کنن . 

فکرم به شب حنای پویا و زنش رفت

که ساعت دو نصف شب بشرا زده

بود سرش تا حنا هندی نقش و نگار

دستشو بشوره منم با خودش به

اشپزخونه برده بود . تا خواستیم از

اشپزخونه در بیاییم با صحنه ی مثبت

هیجده بابا و مامان رو به رو شدیم

که من زودی چشمامو بستم پشت

کردم بهشون ولی بشرا با بی شرمی

زل زده بود بهشون . با یه مکافاتی
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بشرا در موردشون حرف می زد اینکه

چه خوب با اینهمه گذشت سال بابا و

مامان عاشق هم بودن . وارزو داشت

که یه جنتلمن جذابی  مثل دایی

عاشقش بشه

[30.03.21 02:48]

#Part19
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مامان متوجه نشن . کل شب همش
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برای خودش یه فانتزیایی ردیف کرده

بود. حاال می دیدم منم همچین

عشقی می خوام با همون فانتزیای

خنده دار بشرا ... 

@
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#نفرین_تو_19

_بیدار شدی ؟
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سر تکون دادم که بابا هم سرشو بلند

کرد یه بوسه روی پیشونیم گذاشت . 

_ای بابا اینهمه تابلو نکنید که دختر

دوستین ... مگه بچه اس که با

خودتون خوابونیشن 

سر هر سه تامون نیم خیز شد

نگاهمو به شهاب که روی تخت

نشسته بود و می خواست مالفه رو

از رومون برداره شهیاد و شهیارم که

طبق معمول دست به سینه مثل این

بادیگاراد ایستاده زل زده بودن به

ما ... 

بابا با خنده گفت :ای حسودا کی

گفته بی سر صدا بیایین تو اینجا
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اسمش اتاق خوابه نه تویله ...من تا

شما رو ادب کنم پیر میشم 

هر سه تاشون نیش خند زدن که عمه

شیوا با لبخند وارد اتاق شد و

گفت :من داشتم زاغ سیاه شما رو

چوب می زدم که این سه تا بی سر و

صدا وارد اتاق شدن ... فکر کنم

تقصیر لز منه ... 

بابا نیم خیز روی تخت نشست

ساعتشو از روی میز کنار تخت

برداشت و به مچش بست و گفت :بله

این روزا هر چی که می کشیم از

دست شماست خواهر من ... 
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مامان دستی به موهاش کشید . گفت

:بازم کرک بسته ... من می رم حموم

بلند که شد تاب نیاورد خم شد از

صورتم بوسید و اروم گفت :دوستت

دارم . 

با بوسه ی مامان ضدای پسرا بلند

شد . شهاب غر زد :دختر ذلیل ... 

عمه هم طاقت نیاورد پا به طرفم تند

کرد 

روی تخت بغلم کرد و گفت :منم

دوستت دارم ... 

شهیاد و شهیار به هم نگاه کردن و

گفتن :فکر کنم ما دو تا هم سر

راهیم تکلیف شهاب هم با شباهتش
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به بابا مشخصه که یا پسرشه یا

داداشش ... ولی منو شهیار

انگاری ... 

بابا با تحکم سرشون داد زد :حرف

نباشه ... دیگه نبینم در این مورد

حرفی بزنید در مورد همه چی می

تونید سوژه درست کنید ولی در مورد

اینکه شیرین خواهرتونه نمی تونید

فهمیدید ... 

لبخند تلخی به روی لبام نشست که

شهاب با خندهh گفت :می دونی ان

شرلی خودمی ... 

چون می دونست تا چه اندازه ایی به

ان شرلی حساسیت دارم دستمو

@
shahregoftegoo

 

124
 



گرفت کشید به طرف خودش با اینکه

نوجوون بود ولی بازم زور و بازوش

به من می چربید . سرم رو شونه اش

افتاد همیشه این برادر برام یه جور

دیگه برادر بود . توی گوشم نجوا

کرد :دوستت دارم 

شهیاد رو به شهیار کرد و گفت :ای

بابا بازم ما از غافله عقب مونیدیم

که 

هر دو هماهنگ با هم به طرفم یورش

اوردن هر چهارتاییمون همدیگه رو

بغل کردیم . اشتباه نکرده بودم من

عاشق خونواده ام بودم عاشق بابا و
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مامان که جلوی در ایستاده بود پرسید

:حاال تکلیف چیه میریم تبریز یا می

مونیم دو ساعت دیگه وقت پرواز

داریم ؟

[30.03.21 02:48]

#Part20
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مامانم و این سه برادر افسانه ایم

دیوونه شون بودم .
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عمه در حالیکه شونه مو می فشرد به

طرف مامان برگشت و گفت :با این

موقعیت عمرا بذارم که برید شروین

بهتره تا فرصت هست بلیطا رو

کنسل کنی ؟

شهاب قبل از بابا جواب داد :عمه

کدوم موقعیت هر چقدرم اینجا

بمونیم نمی تونید واقعیت رو تغییر
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#نفرین_تو_20
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بدید که شیرین خواهر بزرگتره ماست

مگه نه ابجی خوشگله 

با این حرف دستمو به دستش گرفت

تا من حرکتی بکنم مثل جنتلمنا بوسه

ایی روی دستم زد و گفت :ما سه

تفنگدار چاکر خواهر بزرگه ایم مگه

نه بچه ها ... 

شهیاد و شهیار به تعبیت از شهاب

هر سه تاشون ریختن روی سرم . 

عمه از روی تخت بلند شد . زیر

قلقلکهای پسرا داشتم می مردم 

بابا از دستم گرفت به طرف خودش

کشید . گفت :ای بابا بازم قاطی

کردین . اگه قراره برگردیم بهتره
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برید چمدوناتون رو جمع کید چهل پنج

دقیقه ی دیگه باید راه بیفتیم

فرودگاه باشیم 

عمه با ناراحتی گفت :ولی شروین

اینطوری نمیشه 

با خنده گفتم :نه عمه این همه مدت

خیلی بهتون زحمت دادیم منو پسرا

باید بریم سر درسامون چه امروز

بریم چه فردا فرقی به حالمون نمی

کنه به جز اینکه زودتر برگردیم به

نفع هممونه 

عمه دستی به صورتم کشید و

گفت :یعنی باور کنم که با گفتن عمه

با واقعیت کنار اومدی 
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لبخندی به لبام اوردم و گفتم :وقتی

سالها قبل بابا و مامان با این

موضوع که بزرگ کردن من

مشکلترین و سختترین کار ممکنه بود

کنار اومدن منم می تونم از خونواده

ام گذشتن کار من نیست . پس

باهاش کنار میام 

شهیار با فریاد گفت :ای جان فدایی

داری ابجی خانم 

تا خواستن بازم بهم حمله کنن بابا از

دستم گرفت و بلندم کرد بوسیدم

گفت :برو چمدونتو جمع کن منم

ببینم می تونم ردیف کنم با پرواز

بعدی برگردیم تبریز 
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عمه تا خواست اعتراض کنه بابا با

لبخند دست بلند کرد تا چیزی نگه .

فکر کنم همه فهمیده بودن هر چه

زودتر برگردیم به نفعمونه . وضع

شرکت هم با نبود بابا و مامان کال

بهم ریخته بود . باید هر چه زودتر بر

می گشتن 

بلیطامون رو برای عصر رزرو کردیم

و با خیال راحت صبحونه و ناهار رو

یکی کردیم و با ارامش چمدونامون

رو بستیم . عمه شیال و عمو پیمان با

پژمان که بیست سالی داشت برای

بدرقه کردنمون رسیدن تا صحبت به

حرفای دیشب رسید بشرا با گفتن
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اینکه چیزی رو از قلم نداختم منو

مجبور کرد بریم اتاقم که جلوی اتاقم

با صدرا رو به رو شدیم اصال باورم

نمی شد که این پسر بهم ریخته صدرا

باشه کال به 

قول بشرا داغون شده بود زل زد به

چشمام که بشرا با گفتن من یه سر

 منو باهاش تنها گذاشت .WCبرم 

منتظر بودم که ببیتم چی میگه

باالخره با صدای بم و نخراشیدش

گفت :انگاری این وسط هر چی شد

به من شد ؟
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21#نفرین_تو_
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فهمیدن حقیقت جسورم کرده بود. و

یا نسبت جدید فامیلی ویا تاثیر کشش

خون و این حرفا باعث شده بود که

زل بزنم به چشماش با فکر به اینکه

واقعا این وسط همه ی خیاال و

ارزوهای صدرا بهم ریخته بود دلمو

می سوزوند دلم براش می سوخت . 

دستشو به دستم گرفتم . بدون اینکه

پلکی بزنه بهم خیره شده بود با لبخند

و به شوخی گفتم :خاله قربون دست

و پای بلوریت بره خودم برات می

گردم یه دختر خوب گیر میارم . 

دستشو با حرص از میان دستم بیرون

کشید . حس کردم که خیلی دلش می
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خواد که بگیره منو بزنه زیر دست و

پاش لهم کنه ولی دستشو مشت در

حالیکه دندوناشو با حرص به هم می

فشرد به طرف اتاقش رفت تموم

خشم و عصبانیتشو سر در بینوا

ریخت و با یه هجوم وحشتناکی در رو

بهم کوبید یه جوری که بشرا با

وحشت به سالن اومد . 

چند دقیقه بعدش صدای شکشتن

شیشه و فریاد گوش خراش صدرا

بلند شد بشرا با من من پرسید :چی

بهش گفتی ؟ 
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شونه باال انداختم و گفتم :هیچ فقط

گفتم خودم یه دختر خوب براش

پیدامی کنم 

بشرا با تاسف سری برام تکون

داد .با یه پوسته ی خونسرد و به

ظاهر  بی تفاوت به طرف اتاقم

رفتم . 

اگه منم مثل صدرا در گیر این

احساس می شدم حاال تکلیفمون چی

می شد من همیشه صدرا رو دوس

داشتم ولی صدرا با بزرگ شدنم و

معیارای من برا ازدواجم همیشه فرق

داشت برا همین هیچ وقت نگاههای

خیره و ابراز احساساتشو جدی نمی
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گرفتم ما زنا یه حسن خیلی خوبی

داشتیم با تک نگاهی می تونستیم

بفهمیم که طرف مقابلمون بهمون

حسی داره یا نه ؟

بشرا پشت سرم اومد . 

_فکر نکنم حاال حاال بتونه خودشو

جمع کنه 

_متاسفم ... 

_حداقلش خدا رو شکر بینتون هیچی

نبود و گرنه شبیه این فیلمای فارسی

وان می شدیم نه ... یا فیلمای کانال

Dداره دایی چطور اینهمه سال hخنده 

تونسته واقعیت رو پنهون کنه 

@
shahregoftegoo

 

137
 



_دروغی که بارها تکرار بشه عمومیت

پیدا تا به واقعیتی که هیچ وقت به

زبون نیاد 

_منطقیه ... دلم برات خیلی تنگ

میشه کاش اینجا می موندی ؟ 

_با این داداشت موندن من اینجا

منصفانه اس به نظرت ... 

دستاشو دورم حلقه کرد زیر گوشم

نجوا کرد :دوستت دارم خاله

کوچیکه ... 

لبخند تلخی رو لبام نشست . 

هواپیما بدون هیچ تاخیر از روی باند

به مقصد تبریز پرواز کرد با

برگشتمون به شهر تبریز
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زمستونشو نشون داد . 

انگاری همه ی خاطره ها و شنیده و

واقعیت اینکه من دختر بابا و مامانم

نبودم رو تو تهرون جا گذاشته

بودیم . هیچ چی تو تبریز اونطوری

که جا گذاشته بودیمش تغییر نکرده

بود . بازم دختر یکی یدونه بابا و

مامان بودم

 

@
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زدن با کتابا پاییز تبریز با هوای

سردش و با برف در اذر ماه
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روی صندلی استراحت نشستم که

آترینا مخاطبم قرار داد و  
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پرسید :شیرین جونم ، گلم یه نیم

ساعت جای من وایمستی تا برم

نامزدمو ببینم ،کارم داره ؟ 

باشه ی خفه ایی دادم و گفتم :من

زیاد از کارای پرستاری سر در نمیارم

زود بیا اوکی ؟ 

با خنده به شوخی گفت :بله می دونم

خانم دکترین شما رو چه به پرستاری 

با پوزند یکی به کمرش زدم و

گفتم :خفه 

دست تکان داد و از بخش خارج شد . 

بدون در نظر گرفتن خستگی و درد

کمرم پشت رسپشن ایستگاه

پرستاری نشستم . 
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یکی از کارتکسای روی سکو رو

برداشتم نگاهی به اطالعات دارویش

انداختم . چشمام از خستگی باز نمی

شدن نوشته ها رو دو تا دو تا می

دیدم کارتکس رو بستم . کنار گذاشتم

. چهل پنج دقیقه ایی از رفتن اترینا

گذشته بود . برنگشته بود نامزد ندیده

ی عوضی بود . ناخوداگاه سرمو از

خستگی  روی میز گذاشتم . 

چشمام گرم خواب شده بود که با

صدای داد یکی از خواب پریدم . 

امیرعلی باالی سرم ایستاده بود . با

اخم وحشتناکی سر تا پامو نگاه می

کرد . از وقتی به خواستگاریش جواب
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رد دادهh بودم باهام دشمن خونی شده

بود به خوبی از نگاهاش متوجه می

شدم که چقدر ازم متنفره 

"امیرعلی امیریان"درسش رو خارج

از ایران خونده و برگشته بود . از اون

پسرای مغرور بود که فکر می کرد

دست رو هر کی بذاره بهش جواب رد

نمی دن . ولی خوب از روز اول که

دیده بودمش سر لج و لجبازی افتاده

بودم . باهاش کل کل می کردم .

اونم این کل کال رو به حساب لیلی و

بی میلی و سبوی شکسته گذاشته

بود . اومد خواستگاریم که همون روز

خواستگاری جواب رد بهش دادم . از
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اون روز هر بار که بهم می رسیدیم

نگاه خصمانه شو بهم می دوخت

دلش می خواست که گردنمو

بشکونه . دل به دل راه داشت منم

دلم می خواست همین حاال از خواب

زا به راهم کرده موهاشو دونه به

دونه بکنم . 

از شنیدن صدای عصبی و حرص

خورده اش رو صندلی تکون خوردم . 

_اینجا چه وضعشه چند بار یه حرف رو

باید بزنم . شما اینجا رو با اتاق

خوابتون اشتباه گرفتین مشکل

شنوایی دارین خانم پورمهر ؟ 
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با صدای ارومی عصبی از زیر لبام

غریدم :نه خیر مشکل شنوایی ندارم 

گر گرفت صداشو باالتر انداخت و

گفت :مسئول اینجا کجاست پرونده

اتاق پونزده رو می خوام چرا هیچ

کس جواب گو نیست . مسئول اینجا

کجاست اینم برا بار صدم ؟

با سر افتاده به طرف قفسه های

پرونده ها رفتم . پرونده شماره

پونزده رو بیرون کشیدم و مقابل این

دکتر از خود متشکر گذاشتم . بازم از

فکرم گذشت که چه کار خوبی کردم

که جواب رد بهش دادم مردک گند

اخالق 
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#Part23
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وای اگه مامان می فهمید که چه

فحشایی یاد گرفتم واقعا کارم زار

بود .

#نفرین_تو_23
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با اخمهای درهم و بی تفاوتیم نسبت

به داد و بیداداش بهم خیره شده بود .

نگاه خیره شو هم از روم بر نمی

داشت . سر جام نشستم و به دفتری

که پشت سکوی ایستگاه پرستاری بود

دوختم . 

_چیزی شده دکتر ؟ 

صدای خانم تقی لو سوپروایزر بخش

بود . به احترام بزرگیشون از جام

بلند شدم .  جوجه دکتر با همون اخم

و تخمش گفت :چیز مهمی نیست ! 
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و از کنار خانم تقی لو با سرعت

گذشت . خانم تقی لو پرسید :خانم

ملکان کجان خانم پور مهر ؟ 

با صدای خفه ایی گفتم :ایشون

رفتن ... رفت... 

_من اینجام چیزی شده ؟ خانم تقی

لو ؟ 

آترینا بود که پشت سر خانم تقی لو

یدفعه ایی پیداش شد نفس راحتی

کشیدم که از چشم خانم تقی لو دور

نموند . 

_کجا بودین خانم ملکان بخش رو نمی

تونید اینطوری ول کنید برای خودتون

ول بچرخین ؟ چرا خانم پور مهر رو
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سر جای خودتون کاشتین سر پست

خودتون باشید تا حرف و حدیثی پیش

نیاد . 

اترینا با عجله گفت :ببخشید رفته

بودم سرویس بهداشتی برا یه چند

لحظه از خانم پورمهر خواستم که

سر جام باشن تا من برگردم . امروز

خانم بدری هم مرخصی گرفتن من

دست تنها موندم . دکتر امیریان

عادتشونه می دونید که از وقتی ... 

خانم تقی لو عصبی داد

کشید :بسه ... دیگه بهتره  با توجیه

عذر بدتر از گناه از زیر مسئولیت

خودتون شونه خالی نکنید 
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حرف تو دهن اترینا ماسید .تقی لو

نگاه غصبناکی به  جفتمون انداخت .

و گفت :وقتی گزارش بی انظباطی

هر جفتتون رو رد کردم تا نمره های

ارزشیابیتون پایین بیاد میفهمید که

پشت سر یکی صفحه گذاشتن یعنی

چی ؟ 

رو به طرف من چرخید و گفت :شما

هم بهتره سر پست خودتون بمونید

خیر سرتون قراره دکتر بشین .

اینطور کمک رسانیاتون تنش ایجاد

می کنه تا کمک ...

عقب گرد کرد و طرف اتاقش رفت .

اترینا هم وارد ایستگاه پرستاری شد

@
shahregoftegoo

 

150
 



یکی به بازوش زدم گفت :واجب بود

خواستگاری امیریان رو وسط بیاری ؟

_خوب چکار کنم همه ی کارکنای این

بیمارستان می دونن که از وقتی به

امیریان جواب رد دادیh باهات چپ

افتاده ور افتادی همش داره

چوبکاریت می کنه تا از چشم همه

بیفتی ... 

_ولی خیلی بد شد حاال خانم تقی لو

فکر می کنه که منو تو کارامون رو

ول کردیم همش داریم از امیریان

غیبت می کنیم ... 
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_منظورت به صفحه گذاشتن تقیه ؟

ولش کن عادت داره اینطوری زهر

چشم ازمون بگیره ... 

_من نمی دونم کی به همه در مورد

خواستگاری امیریان از منو گفته که

توی یه روز همه فهمیدن کار امیریان

که نمی تونه باشه هر چی باشه چون

جواب رد شنیده به غرورش بر می

خوره پس این وسط می مونه من ...

منم که فقط به تو ... 

سر انگشتمو که به طرف اترینا

گرفتم .
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24#نفرین_تو
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part24#

خیلی واضح و مشخص بود که کار

خود ناکسشه لعنتی ... یری تکون

دادم و به طرف اتاق ریست خودم
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رفتم تا لباس عوض کنم برم خونه

دلم یه خواب راحت می خواست کل

شب رو سر پا مونده بودم حاال هم

اصال انرژی نداشتم تا خودمو اسیر

قسم ایه های اترینا کنم . 

اول صبی طبق معمول همه خواب

بودن بی سر صدا رفتم اتاقم اصال

حال دوش گرفتنم نداشتم . مثل

مرده ها افتادم رو تختم چشمام رو

هم افتاد . خوابیدما ای خوابیدم . 

با اینکه بازم حس خواب داشتم ولی

گشنگی باعث شده بود که از خواب

بزنم بیدار بشم . هپل چپول وارد

اشپزخونه شدم بوی مرغ طمع دار
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مامان خبر از زرشک پلویی می داد

که من عاشقش بودم . همون جلوی

جزیره بزرگ اشپزخونه کش و قوسی

به اندامم دادم که دیدم یکی از سه

قلوها داره بهم می خنده شهیار بود .

یه ابرومو باال انداختم که با دوربین

گوشیش غافلگیرم کرد . خندید که دو

تا دندونای جلویش زد بیرون با حرص

گفتم :چیه ؟ 

_میگم واقعا خدا فهمیدهh که اشتباهی

ترو افریده برا همین انداخته خونه ی

ما و گرنه با این قیافه هپلیت عمرا

من یکی بهت عمه می گفتم . 
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یه سیب از ظرف میوه ی روی میز

ناهار خوری برداشتم یه گاز درشت

بهش زدم  یکی از پس سر شهیار

زدم گفتم :منم چون می دونستم

شما دو تا چقدر اسکولین از عمه ی

شما بودن استعفا دادم لقاشو به اون

دو تا عمه هاتون دادم . 

_ای بابا حاال ما دو تا اسکولیم بازم

شهابو از ما سوا کردی ها ...

حوصله ی کل کل کردن باهاشو

نداشتم برا همین رفتم که یه دوشی

و صفایی به خودم بدم . 

کتایون اشپزمون بود که از تولد سه

قلوها با ما زندگی می کرد چون
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شوهر و بچه هاشو توی زلزله  از

دست داده بود . هیچ کس رو نداشت .

با بودن کتایون بود که مامان تونست

از پس سه قلوها بر بیاد هر چند بابا

براشون پرستارم گرفته بود ولی

بزرگ کردن اون سه تا واقعا عمر

نوح و صبر ایوب می خواست . حاال

که سه قلوها هم بزرگ شده بودن

کتایون بیشتر به کارای اشپزخونه می

رسید همیشه هم هوای منو داشت

برام نهارمو گرم کرده بود اورده بود

اتاقم بعد از دوش واقعا ناهارم

چسبید . کلی با بشرا حرف زدم فقط

وقتی گفت که اینروزا صدرا اصال تو
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حال هوای خودش نیست گرفته و

دلگیره حالم خیلی گرفته شد . این

وسط واقعیت زندگی من به صدرا

خیلی صدمه زده بود . اصال خوب نبود

توی دلم از خدا خواستم که یه دختر

خوبی رو سر راهش  بیار تا از این

احساسات پوچش به من دست

بکشه . مامان برای اخر هفته هر دو

تا عمه ها که در اصل خواهرای من

می شدن با خونوادهh دایی رهام برای

پاگشای تازه عروس دوماد پویا و

زنش که از ماه عسل اومده بودن

دعوت کرده بود
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  part25#

مامان دو روز به مهمونی رو از بابا

مرخصی گرفته بود تا صفایی به خونه

بده که این صفا دادن شامل تغییر
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دکور هم می شد که به جای من از

کتایون کمک گرفته بود و از پسرا به

قول شهیاد بیگاری کشیده بود . و من

قسر در رفته بودم مثل پرنسس

خونه فقط دقیقه ی اخر خودمو

رسونده و تا دقیقه نود به خودم

رسیده بودم که این رسیدن شامل

حموم گربه شویی و از البه الی

لباسام هم قرعه کشیده و یه

سارافون زمینه مشکی با گالی

پرتغالی خیلی ناز با کت طرح ساده

پرتغالی رنگ برای خودم یه عروسکی

شده بودم چون همه ی مهمونا با من

محذم بودن نمی خواستم حجاب
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کنم . از فکر اینکه این چند وقت از

صدرا هم حجاب می گرفتم لبخندی به

روی لبام اومد . واقعا چه نسبت

مزخرفی با خونواده ام پیدا کرده

بودم . درست لحظه ی اخر ساپورت

مشکی رنگمو به تن کشیدم . جلوی

در ورودی جلوتر از پسرا پشت سر

مامان ایستادم تا دونه به دونه به

مهمونا خوش امد بگم ... 

اول از همه دایی رهام همراه زن

دایی مونیکا وارد شدن به گرمی با

تک تکمون احوالپرسی کردن . بعدش

عمو کسری و عمو پیمان پشت

سرشونم عمه شیال و شیوا و بشرا
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که انگاری صد سال بود که منو ندیده

بود چنان به وجد اومده با هیجان بغلم

کرده بود که از ذهنم گذشت که من

چقدر در برابر بشرا بی تفاوت و

خونسردم که این چیزا و دیدارها اصال

هیجان زده ام نمی کنه ولی یه کشش

خیلی عالی در برابر بشرا داشتم که

بیشتر از همه ی دخترای فامیل

باهاش اخت می شد . با عروس و

دوماد هم احوالپرسی و به گرمی

بهشون خوش امد گفتم . تازه

عروسمون انگاری خیلی خودش رو

بین ما غریبه می دونست که به کل

به پویا چسبیده بود که پشت چشم
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نازک کردنای بشرا از همون لحظه

ورود به خوبی مشخص بود . ولی

لبخندی به روی لبای من اورده بود که

ذهنم گذشت که ان شالله با هم

خوشبخت بشن ... 

کتایون وظیفه ی پذیرایی رو به عهده

گرفته بود . مثل فرفره اول اسپرسو

اورد بعدش میوه و شیرینی اصالنم

نفهمیدم که کی جمع و جورشون کرد

. بابا از عمه شیوا سراغ صدرا رو

گرفت که عمه با لحن خیلی متعجب

زده ایی پرسید :مگه صدرا از وقتی

تبریز اومده به شما سر نزده ؟ 
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منو مامان متعجب به عمه خیره شدیم

که بابا سوالی که مطمئن بودم

همزمان از ذهن ما گذشته بود . رو

پرسید :صدرا تبریزه ؟ چرا ما خبر

نداریم ... 

_اره با دوستش برا سمینار پزشکی

اومدن من فکر می کردم که حتما به

دیدنتون اومده باشه ... 

_نه اصال خبر نداشتیم که تبریزه ...

چرا اینجا نیومده از شام امشبم حتما

خبره نداره 

_چرا من بهش گفتم گفت قراره با

دوستش یه جایی برن نمیان ... 
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#Part26

26#نفرین_تو _
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_واقعا ... نه بابا این پسره حتما از

ماها کینه به دل  
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گرفته ؟

_نه بابا فکر نمی کنم منو بابا بعد از

اون ماجراها کلی باهاش حرف زدیم .

نیم نگاهی به دایی رهام دوختم .

بشرا با زدن به بازوم خواست که منو

متوجه ی پویا و زنش کنه که چطوری

پویا داشت ناز زنشو با میوه های

پوست کنده می کشید عروس خانم

داشت ناز می کرد . ولی تموم فکر و

ذهن منو متوجه ی حرفای بابا و عمه

بود که بابا از عمه می خواست به

صدرا زنگ بزنه تا برای شام بیان

خونه ... 
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عمه تماس گرفت و از لحن مکالمه

اش هم به خوبی مشخص بود که از

عمه اصرار بود از صدرا انکار برای

نیومدن باالخره بابا عصبی گوشی رو

از دست عمه کشید . خودش از صدرا

خواست که همراه دوست و همکارش

برای صرف شام بیاد خونمون ... 

به بهونه درست کردن ساالد از جام

بلند شدم که بشرا هم دنبال من راه

افتاد . قشنگ از این رفتار و دوری

کردنای صدرا مشخص بود که هنوزم

نتونسته منو به عنوان خاله اش نه

دختر داییش هضم کنه . واقعا چه

بدبختی بود که این صدرا از بین
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اینهمه پیامبر منه جرجیس رو انتخاب

کنه ... 

خیارا رو که شستم جلوی بشرا

گذاشتم تا با پوست کن پوست بگیره

که همون اول کاری یه لعنتی نثارم

کرد که هنوز از راه نرسیده به کار

گرفته امش ... 

زنگ واد رو از راهرو زدن که فکرم

دوباره به طرف صدرا رفت که نکنه

عمه که زنگ زد پشت در بوده ولی با

صدای احوالپرسی بابا و صدای غریبه

از پشت جزیره سرکی به طرف در

کشیدم .... 
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بشرا هم به تقلید از من سرک کشید

که چشماش مثل گردو  گرد شدن .

یاشار بود . همون پسره ی دورگه ی

به قول بشرا نسناس اجنبی ... 

همراه بابا با عذر خواهی از مهمونا

وارد اتاق کار بابا شدن به خوبی از

صورت مامان می تونستم حرص

خوردنشو حدس بزنم که این گیر

واگیر مهمونی االن چه وقت کار

کردنشون بود . مهمان به مهمونا

توضیح داد که قراره بابا و این اقای

ترک یه پروژه ی بزرگ ساخت و

سازی رو شروع کنن با بی تفاوتی
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دوباره سر درست کردن ساالدم

اومدم که بشرا پرسید :نگفته بودی ؟ 

_چی رو ؟ 

_اینکه قراره از این به بعد به خاطر

پروژه ی دایی این شازده رو زیاد

ببینی 

_اونوقت چرا من زیاد ببینم به من چه

ربطی داره قراره با بابا شریک بشن

به من چه ؟

_وقتی میگم احمقی اونوقت می گی

چرا بهم توهین می کنی . احمق اب

در کوزه و ما دور جهان می گردیم ...

من اگه جای تو بودم آی آی آی ...

@
shahregoftegoo
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_حاال که جای من نیستی این شازده

هم ابه توی کوزه نیستن که من

دنبالش دور جهان بگردم . 

صدای ایفون بلند شد که پژمان که

جلوی مانیتور ایفون بود با دیدن

تصویر صدرا گفت :پسر خاله صدرا با

دوستشه و در رو باز کرد

[30.03.21 03:47]

@
shahregoftegoo

 

همراه این آی آی دستاشم شل ول

ام می گرفت .  hتکون می داد که خنده

part27  #
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27#نفرین_تو_
@

shahregoftegoo

 

به طرف یخچال برگشتم تا خودمو

عادی مشغول به کار نشون بدم .  
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بشرا پوفی کرد و گفت :بازم این

پسرو دنبال خودش انداخته . 

با کنجکاویی سس رو روی میز

گذاشتم و نگاهمو به سالن پر دادم که

صدرا و دوستش در حال خوش و بش

با عمه ها و دایی اینا بودن و مامان

داشت گله می کرد که چرا این مدت

رو که تبریز بودن بهمون سر نزدن ...

با دیدن دوست صدرا ماتم برد اینکه

همون پسره بود که شب عروسی پویا

منو با نامزدش اشتباهی گرفته یه

اسم جالبی هم داشت چی بود

اسمش ؟ 

@
shahregoftegoo
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به مغزم فشار اوردم با اینکه اسمشو

می دونستم ولی یادم نمی اومد . 

_پسر خوبی که به نظر میاد خیلی هم

خوشتیپه چرا دلخوری ... 

_منم می دونم که خیلی خوشتیپ و

جذابه منم از اول نشونش کرده بودم

ولی متاسفانه باید به عرضتون

برسونم که اقا نامزد داره یعنی

متاهله به درد منو تو نمی خوره خیلی

حیف شد ایکیوی این صدرا هم به این

چیزا قد نمیده که به جای این مرد زن

دار یه پسر عذب و مجردی با خودش

همراه کنه بیاره معرفی کنه که شاید

@
shahregoftegoo
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از طرز تعریف بشرا خندهh ام گرفت . 

_برو بابا ... تو هم به چیا دلت خوشه

که با دوست داداشت ِرل بزنی .

_ولی خدایی این عامره باب دندون

خودم بود. ولی حیف مه با این

صدرای ذلیل مرده که دوست شد

نامزد بود امسال داره تخصص میگیره

قراره عروسی کنه .

_چه زود داره تخصص می گیره 

_چهار سال از صدرا بزرگه میگم

شیرین یه نذری برا من می کنی که

@
shahregoftegoo

 

زد به سر منو اون پسره با هم فامیل

شدیم
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یه پسری مثل همین عامر بزنه سرش

بیاد با من دوست بشه .

_اون دانشکده کوفتیتون یعنی یه پسر

نداره که بیاد وردل تو ؟  

_چرا هستن ولی به خوشگیله این

عامر که صورت سفید چشم ابرو

مشکی باشن نیستن .

_اگه به نذر منه اول برا خودم نذر می

کنم؟

_اره واال میگم این یاشاره هم بد

نیست ها اگه نمیخوایش من حاضرم

جور ترو بکشم 

خنده ام گرفت اصال باورم نمی شد

دختر سر به زیری مثل بشرا اینطوری

@
shahregoftegoo
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له له شوهر و جفت باشه سس رو

درست کردم داخل سس ریزا ریختم

دستامو شستم توی سینی دو فنجون

گذاشتم تا خودم با یه تیر دو تا نشون

بزنم برم برای خوش امدگویی از این

خواهر زاده ی فراری ... 

بشرا همینطوری از بی  بوی فرندیش

می نالید . که اشپزخونه رو با سینی

چایی به دست ترک کردم . 

اول چاییرو جلوی مهمون صدرا که

حرمت و احترامش واجب بود . گرفتم

که سرشو باال اورد سالم کرد .

نگاهش یه جوری بود انگاری از دیدنم

تعجب کرده بود چون خیلی زود منو

@
shahregoftegoo
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گفتن نمی خورم  سینی رو رد کرد . 

سینی رو به اشپزخونه برگردوندم .

[30.03.21 03:47]

#part28

@
shahregoftegoo

 

شناخت . بعدش به صدرا تعارف کردم

اصالال سرشو باالال نگرفت همچنان با

که

گوشی تلفنش مشغول بود . و با

178
 



همراه بشرا دوباره به سالن برگشتیم

. روبه روی صدرا نشسته بودم

همچنان  محو گوشیش شده بود . برا

یه لحظه یاد اخرین روزی که عمارت

بودیم افتادم که بهش گفته بودم

خاله قربون دست و پای بلوریت بشه

از جمله ایی که یادم افتاده بود .

نیشم تا بناگوشم باز شد . از حق

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_28
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نگذریم اگه خاله اش نبودم کیس

خوبی برا ازدواج بود هیچ کسم

باورش نمی شد که من یه دو سالی

ازش بزرگم . سرشو بلند کرد یه اخم

جانانه ایی بهم کرد . چقدر رفتارش

بچگانه بود به من چه که من نسبت

خونی باهاش پیدا کرده بودم شدم

خاله اش عصبی از جاش بلند شد در

حالیکه گوشیشو توی جیبش سر می

داد به بشرا دستور داد :بیا اشپزخونه 

سرشو به طرف منم بر گردوند

گفت :تو هم بیا ... 

باالخره طلسم قهر شکست .  بلند که

می شدم نگام با نگاه عامر همون

@
shahregoftegoo
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دوست و رفیق شفیق صدرا بهم

تالقی کرد از نگاهش می خوند که در

مورد منو صدرا همه چی رو می دونه

پا تند کردم و به اشپزخونه رفتم

کتایون در حال حاضر کردن ظرف و

ظروف شام بود . 

بشرا دست به سینه به صدرا زل زده

بود شبیه این طلبکارا صدرا با دیدن

من با حرص پرسید :شما دوتا

حجابتون کو ؟ 

منو بشرا متعجب به هم خیره شدیم .

بشرا با خنده گفت :بابا غیرت ... 

_زهر مار غیرت مگه شما دو تا

عقلتون نمی رسه که یه ادم نامحرم

@
shahregoftegoo
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غریبه  تو سالنه شما حجاب باید

بگیرید ؟ 

_ای بابا صدرا فکر نمی کنی یه کم

حساب کتابت با هم نمی خونه اگه به

نامحرم باشه عمو پیمان پژمانو پویا

شهاب و شهیار و شهیادم برا من

نامحرمن البته از نوع اشنا و شناخته

شده نه غریبه 

_کم زر بزن از همین اول با تربیت

خونوادگیمون رو به غریبه ها هم

نشون بدی 

دست پیش برد تا موهای بشرا رو

بکشه که عصبی گفتم :ولش کن اوال

این رفیق شما تو مراسم پویا منو

@
shahregoftegoo
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بشرا رو با شینیون و موهای باز و

لباسای شب ولنگ و بازمون دیده 

_دیده باشه قرار نیست که براتون

محرم بشه 

در اتاق کار باز و بابا و یاشار از اتاق

بیرون اومدن که از تعارفای بابا به

خوبی مشخص بود که بابا می

خواست یاشار رو برا شام نگه داره

صدرا زیر لب غرید :این بابا کیه ؟ 

بشرا که خفه خون گرفته بود . برا

همین گفتم :یکی از همسایه های

برجه که قراره با بابا یکی از پروژه

های ساخت و ساز و شریک بشن 

@
shahregoftegoo
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بشرا رو به طرف اتاق خودم کشوندم

تا یه شالی بدم سرش کنه . 

بشرا جلوی اینه ایستاد و گفت :برو

خدات رو شکر کن که این سه قلوا

ازت کوچیکن بهت زور نمیگن من که

از این زور گویایی صدرا خیلی کفری

شدم .

 

@
shahregoftegoo

 

با نشستن یاشار و بابا از بازوی بشرا

گرفتم و گفتم :حاالال دیگه واجب شد

بریم یه چی سرمون بکنیم ...

]03:47  30.03.21[
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_تو هم زیاد غر نزن  تعصب و

غرورش از دوست داشتن زیاده که

بهت گیر میده 

خنده ی بلندی کرد و گفت :اینو نگی

چی بگی ؟ 

_اخه ندیدم تو هم غر نزنی این غرات

به اون گیرای صدرا در 

@
shahregoftegoo
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هر دومون شال سر کردیم اومدیم

سالن عجب مهمونی پر ماجرایی

شده بود . اینبار به یاشار خان سالم

خوش امد گویی کردیم برا اولینبار

روی زمین سفره انداخته بودیم که

سه قلوها مونده بودن چطوری چهار

زانو بشینن هر دو تا شون همدیگه رو

مسخره می کردن که زانوهاشون رو

هوا مونده بود . 

مامان و عمه ها عذر منو بشرا رو

خواستن . حاال بماند که بشرا به

عامرخان و یاشار خان غریبه ربط

داده بود که زیاد دور بر اونا نچرخیم .

یاشار با ته لهجه ای ترکیش کلی از

@
shahregoftegoo
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بابا اینا تشکر کرد .و خواست که

مهمونا برا خواب به واحدش برن که

بابا اینا قبول نکردن  خداحافظیh کرد

و رفت .بعد از رفتنش قرار شد که

تقسیم بندی شیم  منو بشرا شب رو

اتاق من سه قلوها هم با پژمان اتاق

شهاب اتاق شهیادم به دوست صدرا

و صدرا دادیم تا بخوابن بابا نذاشت

که شب رو به هتل برن اتاق شهیاد

هم عمه شیوا و عمو کسرا اتاق کار

هم قسمت عمه شیال و عمو پیمان که

عمه ها و مامان گفتن می خوان یه

شب رو زمین کنار هم سه تایی اونم

به غیبت و مرور خاطراتشون

@
shahregoftegoo
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بگذرونن اینطوری شد که اتاق شهیاد

رو برداشتن دایی رهام و زن دایی

هم اتاق مامان و بابا خوابیدن بابا و

عمو پیمان و عمو کسرا توی سالن تا

نصف و نیمه های شب صدای پچ پچ از

هر طرف بلند بود خدا رو شکر که

فردا جمعه بود منم شیفت نداشتم . 

نمی دونم چرا وقتی بشرا از یاشار

حرف می زد من به عامر فکر می

کردم هر چند که می دونستم عامر

نامزد داره ولی اون صحنه ی روی

تراس که منو با نامزدش اشتباه

گرفته بود مدام جلوی چشمم رژه می

رفت برای چند لحظه چشمامو بستم

@
shahregoftegoo
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با خودم فکر کردم که چرا باید به

عامری که نامزد داره فکر کنم . 

صب اخر از همه بیدار شدم .اونم با

خمیازه  دهن دره ایی کش و قوسی

به اندامم می دادم . 

با صدرا شاخ به شاخ شدم . ای

بابا ... اخمی به ابروهام اوردم که با

حرص گفت :خوبه تا لنگ ظهر

خوابیدی چشماتم باز نمی کنی ... 

یکی از چشمامو باز کردم و

گفتم :خودت که دو تاشم تا حدقه باز

کردی ... 

@
shahregoftegoo
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بشرا با خنده گفت :صدرا چشماش

بازه ولی ویندوزش باال نیومده بیا

اینور می زنه نفلت می کنه ... 

صدرا خواست طرف بشرا خیز برداره

که عامر از بازوش گرفت . تازه یادم

افتاد که با چه تیپ هپل چوپلی اونجا

ایستادم .برا همین از بازوی بشرا

گرفتم بردمش سالن ، خونه سوت و

کور بود از بشرا پرسیدم :بقیه دیگه

کجان ؟ 

_مامانا و بابا ها رفتن کوه اقاجون

اینا هم رفتن پیاده روی

 

@
shahregoftegoo

 

]03:47  30.03.21[
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@
shahregoftegoo

 

Part30#

با خودم تکرار کردم پیاده روی اونم

اونا

_به ماها چرا نگفتن ؟
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_خط نشون کشیدن هر کی که بیدار

شد بره گویا با این الک کردن

تنبالشون ما چهارتاییم ... 

صدرا و دوستش که پشت سر ما

اومده بودن سالن گفت:وقت رفتن

صداشون رو شنیدم ولی حسشو

نداشتم ... 

بشرا از لودگی گفت :منم بیدار بودم

ولی بختک افتاده بود روم هی می

گفتم بلند شم هی می گفتم ولش ...

دوست صدرا عامرخان با صدا به

حرفای بشرا که خیلی بامزه می

گفت خندید . 

@
shahregoftegoo
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صدرا گفت :حاال برا ناهار و صبونه

مون چکار کنیم ؟ 

عامر به طرفم برگشت

گفت :صابخونه در حال حاضر ایشونن

باید ایشون تصمیم بگیرن چی بخورد

ما بدن ... 

این چه زود پسر خاله شده بود برا

من ... شونه ایی باال انداختم و

گفتم :مدیونید اگه فکر کنید من

بخوام اشپزی کنم مگه کتایونم نیست

 ...

@
shahregoftegoo

 

_نه به جز ما چهار تا کسی خونه

نیست
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_کتایون همیشه خونه بود یعنی مامان

مرخصش کرده اون سه قلوها هم

رفتن اونا که لنگ ظهر همیشه ی خدا

خوابن ... 

عامر روی مبلی نشست دستشو به

چونه اش زد و به ما سه تا زل زد  . با

خودم فکر کردم من عمرا بتونم برم

خونه ی دایی اترینا اینطوری دختر

خاله بشم برا پسر دایی اترینا این

بشر واقعا برای خودش خیلی نوبر

بود ... خیلی هم پرو تشریف داشت . 

باالخره به حرف اومدم به صدرا گفتم

:توی دفترشماره رستوران نارنج سر

محلمون رو داریم . با اشتراک سی و

@
shahregoftegoo
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سه زنگ بزن سفارش غذا بده هر کی

هر چی می خواد برا منم برگ

سفارش بده با دوغ محلی که

دوغشون حرف نداره ... 

صدرا با حرص غرید :دیگه چی ؟ 

_دیگه سالمتی تو منم برم تا غذا رو

میارن دوش بگیرم ... 

بشرا کالفه غر زد :ای بابا حوصله ام

سر رفت دوشتو برا بعد از ظهر نگه

دار 

_تا تو البومامو سر ته کنی من در

اومدم ... 

@
shahregoftegoo
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به طرف اتاقم رفتم که صدای صدرا

رو شنیدم که از دوستش پرسید :تو

چی می خوری ؟ 

_منم همون برگ و دوغ محلی ... باید

تابع صابخونه باشیم ... 

بشرا با خنده گفت :صابخونه کیلویی

چنده من شیشلیک می خوام با

نوشابه قوطی ... 

خندیدم دخترهh همیشه با من لج می

کرد برعکس من سفارش می داد . 

زیر دوش تا چشمامو بستم تا خوب

کف بدنم رو بشورم . پشت پلکام

صحنه ی اونشب روی تراس اومد

جلوی چشمام انگاری شبم بس نبود

@
shahregoftegoo
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واقعی بود که همین لحظه در حال

دوش هم حسش می کردم که واقعیه

عامر درست پشت سرمه بغلم

کرده ... واز خود بی خودم کرده ... 

با وحشت چشمامو باز کردم من نباید

بهش فکر می کردم اون مرد متعهد و

نامزد داشت یه مرد کامال مغرور و ...

 

@
shahregoftegoo

 

 حاالال هم بازم تا چشم می بستم

که

اون صحنه توی مغزم ذهنم زنده می

شد . به قدری اون صحنه با احساس

]03:47  30.03.21[
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لباس پوشیدم رفتم اشپزخونه دیدم

بشرا همه چی رو اماده کرده میز

خوشگلی هم  چیده غذاها رو هم توی

دیسا خالی کرده سر میز گذاشته اون

@
shahregoftegoo
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دو تا هم منتظر بودن تا به غذاها

حمله کنن . 

صندلی رو بیرون کشیدم و از بشرا

تشکر کردم . 

صدرا نیم نگاهی بهم کرد و

گفت :فکر کنم کار تو بود از ما

پذیرایی کنی نه وظیفه ی ما ... 

با لبخند دستمو رو دست بشرا

گذاشتم و گفتم :منو بشرا نداریم

که ... چه فرقی می کنه من میز رو

بچینم یا بشرا جون ... 

بشرا لبخندی به صورتم زد و

گفت :شیرین راست میگه منو اون

نداریم که ... 
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همین موقع گوشی عامر زنگ خورد

که با در اوردنش از جیبش نیم نگاهی

به گوشیش انداخت و تماس رو رد داد

. از لحظه ایی که وارد اشپزخونه

شده بودم تموم سعیمو کرده بودم که

به عامر خان نگاه نکنم . 

_اِ ... چرا رد زدی ؟ قهرین ؟ 

اینو صدرا از عامر پرسید . عامر بی

خیال پره ایی از پیاز رو کند دهنش

گذاشت و گفت :بهش گفتم حق

نداره بره خونه ی عموش بازم زنگ

زده که اجازه بگیره ... 

_پس مرغت یه پا داره بابا خودت

اینجایی بذار بره یه هوایی بخوره ... 
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_دوس ندارم ... از پسر عموش بدم

میاد ... 

در حالی که قاشقم رو به دهنم می

بردم گفتم :دیکتاتور ... 

بشرا هم فحش ابدار همراه با

خودرایی که بلند گفته بود داد . البته

فحشش رو مخففی بیان کرد که

فقط من فهمیدم . عامر سرشو بلند

کرد و نگاهی به من و بشرا  انداخت

بعدشم باز با بی خیالی شروع کرد به

خوردن غذاش ... 

غذاش که تموم شد . بازم گوشیش

زنگ خورد که از رو صندلی بلند شد

رفت . از صدایی که به جا می
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گذاشت مشخص بود که ایندفعه دیگه

رد تماس نزده بود داشت با نامزدش

حرف می زد . 

بشرا با خنده گفت :برا شرط هستی

من میگم اینبار اجازه میده که بره

خونه ی عموش تو چی ؟ 

کالفه گفتم :حوصله داری بشرا به

منو تو چه ولشون کن ...

_ای بابا تازگیا خیلی داری ضدحال

می زنی قبال خیلی پایه بودی 

صدرا نگاه حق به جانبی به منو بشرا

انداخت .با حرص گفت :رابطه عامر

با نامزدش به شما دو تا چه ربطی

داره سرتون تو کار خودتون باشه ... 
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با پا یکی زدم به پای بشرا که یعنی

بحث رو تمومش کنه . صدرا قاشقش

رو تقریبا پرت کرد روی بشقابش

بلند شد میز رو ترک کرد . دیگه میلی

به خوردن نداشتم . منم بشقابمو

برداشتم تا تو سطل خالیش کنم

بذارمشون توی ظرفشویی بشرا بی

خیال مشغول خوردن شد . سعی

کردم که همه ی فکر و ذکرمو از

دوست صدرا عامر دور کنم چرا که

واقعا دلم نمی خواست که خودمو

افکارمو به این منه ممنوعه بپیچم . 

بشقاب و قاشق بشرا اخرشون بود

دگمه ی ظرفشویی رو تنظیم کردم .
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طبق عادتم چاییا رو توی ماگای بزرگ

ریختم رفتم سالن . صدرا و عامر

جلوی الوست نشسته داشتن به
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رفتم طرف چایساز که در حال

جوشیدن بود .

فوتبال نگاه می کردن . بشرا پشت

سر من با ظرف میوه اومد و  
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پرسید :نظرتون چیه بعد از ظهر بریم

ائل گلی 

عامر سرشو بلند کرد نگاهشو به من

دوخت و پرسید :سوغات تبریز چیه ؟

می خوام برا نسرین بگیرم ... _نوقا

من نوقاهای اینجا رو خیلی دوست

دارم 

_ولی من از گالبیاهای اینجا خوشم

میاد خیلی خوشمزه ان پر پسته و

گردو تر تازه عالیه ... همگی به بشرا

که بازم فاز خوردنی خوشمزه به

خودش گرفته بود . چشماشم بسته

بود انگاری به غیرت صدرا بر خورده
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بود که پاشو دراز کرد یکی به پاش زد

و گفت :خوبه خوبه خودتو جمع کن 

بشرا مثل بچه مظلوما سرشو پایین

انداخت ظرف میوه رو روی میز

گذاشت . 

چایی رو دور گردوندم . 

گوشیم زنگ خورد بابا بود که گفت

قراره یاشار خان بیاد دنبال پرونده

ایی که توی اتاق بابا بود . برم بهش

بدم . تا شب هم قرار بود بگردن گویا

از کندوان سر در اورده بودن گفتن

که ما هم خودمون فکری به حال

خودمون بکنیم که صدرا گفت بعد از

ظهر قراره بریم ائل گلی و بازارچه
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خداحافظی که کردم بشرا

گفت :پاشو بریم اماده بشیم تا ما

اماده بشیم ساعت شش میشه . 

_بذار چاییمو بخورم میام 

چاییمو خوردم همراه بشرا رفتیم

اتاقم دیگه به کل یاشار خان از یادم

رفته بود که زنگ در رو زد رفتم

پرونده رو بیارم که سر کله ی صدرا

و عامر مثل این بادیگاردا از پشت

سرم پیدا شدن که بر بر زل زده بودن

به یاشار ... یاشارم با کلی معذرت

خواهی اخر سرم یا تشکر به ترکی

پرونده رو از دستم گرفت رفت . 
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واقعا که اینا چشون شده بود . شونه

باال انداختم رفتم اتاق 

_یه جوری بهم نگاه می کردن انگاری

دشمن خونین ؟ 

_خب حق دارن دیگه با این تیپ 

_برو بابا چه تیپی اون عامره که شکر

خدا نامزد داره صدرا هم حالیشه من

خالشم یاشارم که تازه منو نمی بینه

سه ساله که تو این مجتمع رفت امد

داره 

_قربون خاله ام برم که اینهمه نازی 

_خوبه خوبه خود شیرینی بسه 

صدرا چند ضربه به در زد و

پرسید :شماها اماده نشدید ؟
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دررو باز کردم وگفتم :چرا اماده ایم

داریم می اییم 

شالمو از رو تخت برداشتم سرم

کردم . راه افتادیم . اول رفتیم خرید

عامر کلی برا نامزدش خرید کرد که

کلی دل منو بشرا رو برد . بشرا هم

کلی فحش بار نامزد ندیده عامر کرد

حسرت خورد که همچین کسی رو خدا

نصیبش نکرده مدام زیر گوشم پچ پچ

می کرد منم از این نامزدا می

خوام ... منم هر هر بهش می خندیدم

. ولی راست می گفت ادم عاشقم

میشه عاشق همچینh کسی بشه یه
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عشق دو طرفه این روزا از افکارای

ذهنم می ترسیدم  
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_می خوام برا خواهرم عامره شال

بخرم میشه این دو تا شال رو سرتون

کنید ببینم رو سرتون کدومش

قشنگتره 

نگاهمو به اطراف دوختم . بشرا برا

پرو یه مانتو رفته بود پرو خونه .

صدرا هم دستاشو توی جیبش کرده

سرشم باال گرفته بود داشت لباسا رو

دید می زد . 

چند قدم به پیشخوان روسریا نزدیک

شدم . شال ابی نفتی خوشرنگی که

گالی زرد شادی رو داشت برداشتم

روی سرم انداختم . عامر زل زد به

صورتم یه جوری نگاهم کرد که
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صورتم گر گرفته بود داشتم اتیش

می گرفتم . فروشنده اینه ی دسته

داری رو به دست عامر داد که با

حالت گیجی اینه رو پشت رو طرف

صورتم گرفته بود که دست بلند کردم

تا طرف اینه رو به طرف صورتم

بگیرم که دستم روی دستش نشست .

یه جرقه ایی بین دستم زده شد که

زود دستمو پس کشیدم . عامر اینه

رو جلوی صورتم گرفت . گرد صورتم

با چشمای ابی توسی رنگم موهای یه

وری مسی رنگم با سفیدی صورتم با

اون شال ابی نفتی گالی زرد برام

خیلی عادی تر بود پس نمی فهمیدم

@
shahregoftegoo

 

212
 



درک نمی کردم که چرا عامر

اونجوری بهم زل زده بود . 

صدرا طرفمون اومد پرسید :شیرین

بهتره یه رنگ دیگه انتخاب کنی ...

این رنگ بهت نمیاد ... 

شال رو از سرم پایین کشیدم رنگش

خیلی قشنگ بود . 

_روسری زیاد دارم بعدا می خرم ... 

کنار صدرا ایستادم . امروز حس می

کردم که صدرا داره یه جور عادی

طبیعی سعی می کنه باهام رفتار کنه

منم از اینکه بتونه خط مشی بین

رابطه امون تعیین کنه . 
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عامر به طرف فروشنده برگشت و

گفت :هر دو تاشو برام حساب کنید

می برمشون ... 

با تعجب بهش نگاه کردم . دست توی

جیبش انداخت زل زد به قفسه های

روسریا ... از من متعجب تر صدرا بود

که به عامر زل زد . 

بشرا برا خودش کلی خرید کرده بود

با دو سه تا باکس نزدیکمون شد . 

_بریم فالوده بزنیم ؟ 

صدرا گفت :بریم . منو بشرا جلو

افتادیم . عامر و صدرا هم پشت

سرمون اومدن . وارد کافی شاپ

بزرگی شدیم . پسرا سفارش دادن
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منو بشرا هم باکسا رو روی صندلیها

گذاشتیم برا شستن دستامون به

طرف سرویس بهداشتی رفتیم . 

بشرا جلوتر از من بیرون رفت منم

پشست سرش یکی از بچه های

بیمارستان رو که به یه بیمارستان

دیگه انتقال شده بود سر میزی دیدم

که با هم سالم و احوالپرسی کردیم

بعدشم شماره بهم رد و بدل کردیم .

سر میز مون که رسیدم صدای پر

حرص عامر رو از پشت سرش شنیدم

که به صدرا می توپید 

_من هزار سالم بدون زن بمونم عمرا

دل به دختر مو هویچی چشم رنگی
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خوشم میاد . بابا تو هم به کی گیر

دادی دنبال دختری مثل خاله ات می

گردی ... اینهمه دختر خوشگل ... 

_عاشق نشدی که بفهمی من چی می

کشم ؟

[30.03.21 03:48]

#Part34
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_ای بابا چرا فکر می کنی من عاشق

نشدم هر کی ندونه تو که می دونی

من برا رسیدن به نسرین چقدر

سختی کشیدم . 

_خیلی دوسش دارم برام خیلی سخته

که به چشم خاله ببینمش ... 
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دستی دور بازوم حلقه شد بشرا زیر

گوشم گفت :تو اینجایی من سه

ساعته دنبالت می گردم . 

_یکی از بچه های بیمارستان رو دیدم

با هم شماره رد و بدل کردیم یه کمی

دیر کردم ... 

صندلی خودمو رو بیرون کشیدم

صدرا خیره نگاهم کرد باعث شد که

عامر هم نگام کنه ذهنم رفت به اون

مو هویچی گفتنش حیف که تو مرامم

نبود که زندگی هم جنس خودمو از

بین ببرم وگرنه یه کاری می کردم برا

بو کردن این مو های هویچ همه ی
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زندگیشو بده حیف که تعهد داشت و

مال یکی دیگه ... 

گارسون غذاها رو اورد روی میز

چید . فکر کردم تا مردی خراب نباشه

هیچ زنی نمی تونه از راه بدرش کنه ،

هر چقدر زن فاسد باشه خونه خراب

کن باشه یا هی نخ بده به طرف ... تا

مرد سر نخ رو نگیره اون زن نمی

تونه کاری بکنه . اون زنی هم که

میدونه مرِد یکی دیگه رو داره که زن

داره ولی بازم عشوه میاد بلکه بتونه

دل طرف رو بدست بیاره کثیفترین

زن دنیاست از نظر من و من اینطور

ادمی نبودم حتی به خاطر توهینی که
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به قیافه و موهام شده بود . من ادم

اینکارا نبودم. 

شب وقتی برگشتیم همه به خاطر

خستگی خواب بودن منو بشرا هم با

شب به خیر سر سری خوابیدیم .

صبم دیرتر از همه بیدار شده بودم

فهمیدم که صدرا و عامر خان صب

زود رفتن سراب . مهمونا هم قرار

بود شب با اخرین پرواز برگردن

تهران دوباره با رفتن مهمونا

روزمرگیای منم شروع شدن . از یه

طرف درسا و دوره های رزیدنتیم

بهم سخت می اورد به طوری که

دیگه شب و روزم سر جاشون نبود .

@
shahregoftegoo

 

220
 



پروژه بابا هم با یاشار خان خیلی

خوب تا گرفته بود . همه چی خوب

بود تا اینکه عمو نکیسا خبر داد که با

خونواده اش داره میاد ایران این

عالی بود من عاشق عمو بودم .

عمونکیسا پسر دایی بابا البته حاال

هم می شد گفت که پسر دایی منم

هست عموی صدرا و بشرا . قبال

سالها پیش خاله لعیا ابجی مامان

ازدواج کرده بود که سر بچه با هم

مشکل داشتن عمو عاشق بچه بود .

ولی خاله لعیا نه تا اینکه زد خاله لعیا

حامله شد نگو اون دوران عمو هم

تحت مدوا بوده فقط خودش و
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هیچوقت نمی تونه بچه دار بشه یه

رسوایی بزرگی به بار اومد . عمو از

سر غیرت خاله لعیا رو طالق و همون

روز  با یه زن بیوه که یه پسر نه ساله

و یه دختر هشت ماهه تو شکمش

داشت قرار مدار گذاشت که بعد از

بدنیا اومدن بچه عقد دایم کنند .

حاضر شده سر پرستی دو تا بچه یتیم

رو قبول کنه ولی بچه حرومزاده زن

خیانتکارشو نه ...
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]03:48  30.03.21[

222
 



35#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

Part35#

ماشینمو تو پارکینگ پارک کردم نگام

به ستونی بود که سالها می شد گرد  
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خاک همیشه روی چادر برزنتی ابی

رنگ می نشست ولی حاال ماشین

نبود به جاش چادرش جمع شده

افتاده بود . در پارکینگ باز شد

ماشین اشنای مشکی رنگ یاشار

داخل اومد . همچنان به جای خالی

ماشین چشم دوخته بودم داشتم

نظریه هامو به هم ربط می دادم . 

جلوی اسانسور که رسیدم . یاشار

داخل اسانسور بود با دیدن من کمی

خودشو عقب کشید تا داخل بشم . 

داخل که شدم به ارومی سالم دادم .

سرشو برام تکون داد . دستش رفت

شماره واحدش که منم دو تا باالتر از
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شماره واحد خودمون رو زدم که

متعجب نگام کرد . می دونستم که

داره به چی فکر می کنه ولی بی

خیالش . با تصور اینکه حدسام ممکنه

درست باشه لبخندی به روی لبام

اومد . 

با ایستادن اسانسور پیاده شدم . و با

خوشحالی دستمو رو زنگ گذاشتم .

واحدی که سالهای سال توی سکوت

بود حاال از هر طرفش بنظرم می

اومد که صدا در میاد ... 

در باز شد روبه روی خودم قامت مرد

جوونی رو می دیدم . یه جوون با

هیکل درشت و ورزیده با عینک فرم
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مشکی و ته ریش سیاه ... به چشمای

پشت قاب عینکش خیره شدم تا یادم

بیاد . ولی اون پیش دستی کرد جلوتر

از من پرسید :تو شیرینی ؟

دستش به سمت موهای یه وری

ریخته شده از مقعنه ام کرد و دوباره

انگاری با خودش حرف بزنه

گفت :اره خود شیرین با موهای

قرمز ... 

از حرف خیلی اشناش عصبی یه تیپا

به پاش زدم و یه تنه هم نثار شونه

اش زدم گفتم :برو کنار بذار باد

بیاد ... 
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داخل خونه شدم مثل کولیای سر

شالیزار صدامو انداختم سرم صدا

زدم :عمو ... عمو جونم کجایی ؟ ... 

با صدای های و هویم تموم اهل خونه

ریختن تو هال ... 

_از اولشم خیلی پرو بودی دختر ... 

نیم نگاهی به پسره کردم و

گفتم :نکنه انتظار داشتی من اول

سالم کنم ... 

_بله که این انتظار رو داشتم هر چی

باشه یه رسیدن به خیر و سر سالمتی

باید تحویلم بدی ... 

می خواستم یه جواب دندون شکنی

بهش بدم که با صدای عمو که
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گفت :ببین کی اینجاست شیرین

چایی من ... 

پسره با اخم بین دو ابرو گفت :الحق

که شیرین چایی احتیاج به شکر

داری ... 

بی خیال طعنه اش شدم طرف عمو

نکیسا دویدم ... عمو هم برام

دستاشو باز کرد منو تو بغلش

گرفت ... 

خیلی دوسش داشام یادش به خیر

هشت سالگی من همش با اتیش

سوزوندنام با عمو گذشته بود ... 

_کی اومدین ؟ خیلی دام براتون تنگ

شده بود ؟
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گفت .گفتم که اومدی بیای دیدنم

منم دلم برات تنگ شده بود چقدر

بزرگ خانم شدی ؟ خانم دکتر

_ از نبود ماشین  تو پارکینگ جلوی

مجتمع پارک بود فهمیدم اومدین

[30.03.21 03:48]
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_سه روز پیش ... تهران بودیم ...

مامانت اینجا بود اون بهت
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36#نفرین_تو_

عمو نکیسا بوسه ایی رو موهام

@
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گذاشت . و با خنده گفت :دلم برات

تنگ شده بود .
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بیشتر از قبل توی اغوشش فشرده

شدم . و گفتم :خیلی خوشحالم که

دوباره برگشتین عمو دل منم براتون

تنگ شده بود . کیانا کجاست ... 

نگاهمو به کیان که با یه پوزخند

مرموز پر تمسخر  نگاهم می کرد . 

زن عمو توران با خنده از اتاق خواب

بیرون اومد . با اشتیاق نگاهم کرد .

اصال تکون نخورده بود مثل همیشه

خنده رو صورتش بود . این وسط

حضور کیان معذبم می کرد . انگاری

با بزرگ شدنمون یه مصافتی هم با

قاره ایی که رفته بودن بینمون ایجاد

شده بود . وقتی می رفتن کیان تازه
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وارد دنیای نوجوانی شده بود ولی

حاال مقابلم یه جوون بیست پنج ساله

ی تنومنده ایستاده بود . که بیشتر به

غریبه ها می خورد نه اشناها ... 

_شام خوردی ؟ 

 از بغل زن عمو بیرون اومدم و گفتم

:نه ... 

_پس به مینا زنگ بزن بگو که شام

پیش مایی کیانا هم حمومه االن در

میاد . خوشحال میشه اگه ترو اینجا

ببینه ... 

عمو با کشیدن لپم گفت :اره زنگ

بزن ... به شروین چتر بازم بگو اگه

شام ندارن بیان اینجا 
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با خنده گفتم :عمو بابام کی چتر

بازی کرده تا اونجا که یادمه همیشه

شما خونه ی ما پالس بودین ... 

خواستم حرفموادامه بدم که به خاطر

خاله لعیا چطوری خونه ی ما کنگر

می خورد لنگر می خورد که خیلی

زود از گفتنش منصرف شدم چون

نمی خواستم با اوردن اسم خاله هم

عمو هم زن عمو رو ناراحت کنم ... 

در حالیکه با گوشی شماره ی کامان

رو می گرفتم دگمه های مانتومو هم

باز می کردم ... 

عمو و زن عمو رفته بودن اشپزخونه

مقعنه مو از سرم بیرون کشیدم
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مانتومو هم در اوردم خدا رو شکر تی

شرت ابی نفتی تنم بود که با شلوار

زاپ دار مشکیم بهم می اومد برا

امشب  ابروداری می کرد

_یادمه بعضیا ارزو داشتن تا بزرگ

شدن به موهاش رنگ بذاره بلوندش

کنه اخه نصف بیشتر چشم ابیای

جهان بلوندن ... می بینم که نه

هنوزم کله قرمز )قیرمیزی کافا(

مونده 

_به کوری چشم بعضیا  گفته باشم

من عاشق تفاوتم ... از اینکه با همه

تفاوت داشته باشم . در ضمن موهای

من مسی رنگه نه قرمز دهاتی ... 
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_اینا رو نگی چی بگی انشرلی

جونم ... 

عصبی یکی از پاش زدم و گفتم :به

من نگو انشرلی ... 

_ای جان هنوزم به انشرلی و جودی

ابوت حساسی ؟ 

زن عمو در حالیکه میز رو می چید با

خنده گفت :وای چقدر دلم تنگ شده

بود برا کل کل شما ... 

عمو در حالیکه به ساالد ناخونک می

زد با خنده گفت :اره کل کل این دو تا

یه طرف دوری از وطنم یه طرف 
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_وای کیانا جونم ... 

موهاش نم داشتن

[30.03.21 03:48]

#Part37
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تا خواستم حرفی بزنم یه گلوله از یه

طرف بهم پرت شد دستایی دورم

حلقه شدن ...

#نفرین_تو_37
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مشخص بود که تازه از حموم در

اومده وقت نکرده که موهاشوخشک

کنه 

چقدر بزرگ شده بود همسن و سال

سه قلوها بود . برا خودش خانمی

شده بود . کوله مو روی مبل انداختم

همراه کیانا وارد اشپزخونه شدم .

گوشی رو روی میز گذاشتم رفتم تا

دستامو بشورم . 

_وای چقدر دلم برات تنگیده بود . 
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از طرز حرف زدن کیانا لبخندی رو

لبام نشست . 

دستامو با حوله پاک کردم . عمو

نکیسا بشقاب به دست پرسید :چند

کفگیر ؟ 

_دو تا 

زن عمو معترض گفت :دو تا کفگیر

همینقدر می خوری که الغری امشب

رژیم بی رژیم ... 

عمو دو تا کفگیر رو سه تاش کرد و

روی میز کنار موبایلم گذاشت . با

اشتها به غذای مورد عالقه ام چشم

دوختم . کیانا هم کنار من نشست

@
shahregoftegoo

 

238
 



بشقابشو طرف عمو گرفت گفت :دو

تا کفگیر ... 

عمو با عالقه چشم بلند باالیی گفت

بشقاب کیانا رو گرفت . پر کرد . 

_شنیدم داری پزشکی می خونی ؟ 

نگاهمو به کیان که رو بروی من

نشسته بود دوختم و گفتم :اره

ترمای اخرم ... 

_خوبه ... پس باالخره به ارزوت

رسیدی 

_میشه گفت تو چی 

_منم به همونی که دوست داشتم

رسیدم ... 

_خوبه قراره زیر دست بابا کار کنی ؟
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چشماشو جمع کرد زل زد بهم با

حرص از زیر دندوناش غرید :کی

گفته ؟ 

_چون همیشه ارزوت بود یکی از

کارکنای بابا بشی حتی عاشق ژستای

بابا بودی 

با صدا خندید و گفت :عالیه ... فکر

می کردم گذشته ها رو فراموش

کردی ولی انگاری نه ... 

از یاد اوری گذشته برا یه لحظه

افکارم به گذشته پر کشیدن . حس

کردم که تموم بدنم از داخل گر

گرفته دارم اتیش می گیرم . زن عمو
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با گفتن :ساالد بکش برا خودت

شیرین جان 

با عث شد که دیگه بحثی بینمون

صورت نگیره منم سعی کردم به

هیچی فکر نکنم . غذا فوق العاده

خوشمزه بود از این دور همی بعد از

سالها دوری عمو اینا لذت بردم برا

شب نشینی و صرف چایی دیگه

نموندم . بعد خداحافظی بلند باال با

عمو و زن عمو خداحافظی کردم که

کیان تا جلوی در اسانسور همراهیم

کرد . انگار اون تلنگر سر میز از

گذشته باعث شده بود که از حضور

کیان معذب بشم . 
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با تته پته شب بخیری زیر لب زمزمه

کردم تا سوار اسانسور بشم که کیان

از مچ دستم گرفت و کشید باعث شد

که به کمرم به دیوار بخوره سرمو باال

کردم  به چشماش خیره شدم که

مردد بهم نگاه کرد . چقدر تغییر کرده

بوده  پسر نوجوان اون دوران حاال

تبدیل به مرد جوان این دوران شده

بود . چشماش مدام توی حدقه می

چرخیدن ... 

منم الحمدالله زبون به دهن گرفته

بودم نمی تونستم بگم که ولم کن 

_باید با هم حرف بزنیم ... 
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اخه کاری نکرده بود که بزنمش .

لعنتی ...

[30.03.21 03:48]

#Part38
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دستاش دور مچم شل شده بودن .

زدن یا نزدن مسله این بود .  

#نفرین_تو_38
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_حیف که اشناییم وگرنه ... 

_شیرین ... 

مردد بودم که برگردم نگاش کنم یا نه

؟ دگمه ی واحدمون رو زدم چرخیدم

پشت به اینه ی اسانسور ایستادم .

که دیدم موبایلم دستشه ... لعنتی تا

دست دراز کردم موبایلمو بگیرم در

اسانسور بسته شد . 

پوفی کردم عجب بد شانسی

اسانسور دو طبقه پایین رفت . در
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چرخیدم طرف اسانسور از ذهنم

گذشت
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باز دو باره دگمه ی برگشت به باال رو

زدم . 

دوباره برگشتم . در باز شد خدا رو

شکر کیان به همون حالت موبایل به

دست مجسمه شده بود با حرص

گوشیمو از دستش بیرون کشیدم 

چقدر حرص خوردم . پسره ی

وقیح ... نه نه گستاخ ... 

از گوشی من به گوشی خودش زنگ

زده بود . شماره شو برام سیو هم

کرده بود . اونم به اسم مای الو ...

چه غلطا ... حاال خوبه نرسیده بهم

تیکه انداخته بود انشرلی جودی ابوت

و مو قرمز ... این حاال هالکم می شد
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تعریف می کرد چی می شد ... البته

این جسارتشو می دونستم که از

کجاش سرچشمه می گرفت . 

دو قلو ها جلو ی تلویزیون بودن .

مامان در حال تمیز کردن اشپزخونه .

بابا هم از تو سرویس در اومد با

بوسه روی لپش هم سالم و شب

بخیری گفتم وارد اتاقم شدم . 

دلم حموم می خواست ولی به قدری

خسته بودم که با همون لباسای زیر

مانتوم زیر پتوم خزیدم . 

یه هفته ایی از برگشت عمو اینا می

گذشت این مدت دو سه تا پیام نه

چندان عاشقانه از کیان داشتم .
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هفته ی دومی با دیدن خاله لعیا توی

ایستگاه پرستاری سر شیفت وا رفتم

. چون مدتها بود که از خودش و

دخترش نگین خبری نداشتیم  . حاال

از همون بیمارستانی سر در اورده

بود که من داشتم طرحمو توش می

گذروندم اونم از خوش شانسی من

بود حاال جالبیشم این بود درست

اومده بود همون واحدی چتر شده بود

که عمو نکیسا به خاطر مهریه اش

اون واحد رو بهش واگذار کرده بود .

نمی دونم چرا حس می کردم که این

تومدن دو تایی عمو و خاله با هم

برام خیلی بو دار بود . می ترسیدم
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که خاله بخواد زندگی عمو رو بهم

بریزه و گرنه چه دلیلی داشت که

بخواد بر گرده .

انقدر بهشون فکر کرده بودم که دیگه

مخم تاب برداشته بود . همون شب

مجبور شدم به مامان از اومدن خاله

لعیا اونم اسباب کشیشون به این

مجتمع بگم که مامانم مثل من فکر

می کرد . چون هنوزم که هنوزه به

خواهرش اعتماد نداشت . می ترسید

که زندگی اروم عمو رو بهم بزنه .

اونم لعیایی که واقعا به خودش می

رسید و خیلی شیک و مجلسی رفتار

می کرد که هم رو شیفته ی خودش
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خودش کرده حتی از بین دکترا دو تا

خواستگار پر پا قرص براش ردیف

شده بود که هر دو رد کرده بود . 

جلوی اسانسور با کیان و یاشار رو به

رو شدم .

[30.03.21 03:48]
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هر دو به ارومی جواب سالممو دادن

و یه طرف اسانسور ایستادن تا منم

وارد بشم . هر دو تا شونم اتو کشیده

شق رق اگه نمی شناختمشون فکر

می کردم یه نسبتی با هم دارن هر

دو ساعت مارک و دگمه های سر

استین و کروات زده کیا کت و شلوار

مشکی با پیراهن سفید کروات
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#نفرین_تو_39
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مشکی ساتن با رگه های سفید بسته

بود یاشارم کت و شلوار مشکی با

پیراهن مشکی کروات مشکی موهای

روغن زده ی مشکی فقط صورتش

سفید بود یه هارمونی خاصی با اون

ته ریش یکدست ایجاد کرده هر دو

تاشون خوش تیپ بودن اخرین اماری

هم که از کیا داشتم می دونستم که

کیا هم تو شرکت بابا کار می کرد . با

این حرفا االن این دو قلوها با هم

همکار بودن . یه جا با هم کار می

کردن برا همین حاال کنار هم بودن . 

تا سوار شدم اترینا زنگ زد . می

خواست برا جمعه بریم کوه ... من
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برا شب جمعه ام به خودم وعده ی

خواب داده بودم اینوقت این اترینای

گور به گوری به من حرف از رفتن به

کوه می زد اونم برا جمعه ام ... با

بی حوصلگی گفتم :اینو نیستم مورد

دومتو بگو ...

_پس بریم عصری ائل گلی ...

_ای بابا اونجا رو که هر هفته با

خونواده می ریم ... 

_پس باغالرباغی بریم ؟ 

_ای بابا خونه موندن چه ایرادی داره

همه اش به فکر زدن به بیرونی ؟ 
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_ای بابا تو چرا اینهمه بی پایه ایی

باید بدم بروز رسانیت کنم تا پایه

بشی ... 

_ببین اتی من خسته ام شب هماهنگ

می کنیم . اوکی 

_اوکی از اولشم مشخص بود رو مد

نیستی پس بای بای ... 

_بای 

حیف که این دو تا مترسک زل زده

بودن بهم مگر نه یه فحش ابدار بهش

می دادم. 

طبقه ی  ما اسانسور ایستاد . پا

بیرون گذاشتم . حس کردم که کیا هم

دنبالم اومد . در اسانسور بسته و باال
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رفت . چرخیدم پشت سرم که با کیا

فیس فیس شدم . 

_تو دیگه چرا داری دنبالم میایی ؟

شونه باال انداخت . 

_منکه دنبال تو نیستم . از خودم

مطمئنم ولی یه سوال برام پیش

اومده تو چرا یه جوری رفتار می کنی

که تصور می کنم پارسال امسال

اشنایی ؟ 

_منظورت چیه ؟ 

_خوب نشون به اون نشونی که رفته

بودیم باغ مینای بابات اینا که رفته

بودیم تو اون کلبه درختی تو عالم

بچگی تو بهم یه چیزی گفتی منم .... 

@
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لعنتی ، لعنتی یادش بود . با حرص

یکی به ساق پاش زدم و گفتم :خوبه

خودتم به زبون میگی عالم بچگی ... 

_ولی من رو اون عالم بچگی حساب

باز کردم . 

_حساب ... اونم رو عالم بچگی چه

حرفا ... زمین می گرده اقا کیا شب

روز میشه فصل به فصل زمین تغییر

می کنه سال به سال عوض میشه

اونوقت تو اومدی از حساب کتاب

عالم بچگی می کنی من که اصال یادم

نمیاد چی گفتم ... پس بهتره که

حرفی از عالم بچگی نزنی ... 

_ولی شیرین ...
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شهاب پشت در بود . سرشو باال اورد

نگاهشو به منو کیا دوخت که خیلی

زود خودمون رو جمع و جور کردیم .

با سری پایین انداخته با عجله از کنار

شهاب گذشتم وارد خونه شدم . 

صدای کیا رو شنیدم که با صدای دو

رگه اش از شهاب پرسید :چطوری

پسر ؟ 

صدای مشتای مشتیشون رو که بهم

کوبیذن رو هم شنیدم . توی سالن

کسی نبود . برا همین با عجله پله

های سالن رو باال رفتم . باید یه

دوش می گرفتم عجب گیری افتاده

بودم . کیا هنوز یادش بود به قول
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خودش اون عالم بچگیامون رو ...

حاال باید چکار می کردم به قول اترینا

اینو دیگه کجای دلم بذارمش . 

جلوی اینه در حالیکه دگمه های

لباسمو باز می کردم نالیدم اخه برا

چی یادت مونده پسر خوب من زمان

جاهلیم یه چیزی پروندم حاال که نباید

به روم بیاری بکوبی سرم ای بابا ... 

یه پوفی زیر لب دادم و گفتم :وقتی

خودت یادته چه انتظاری داری که حاال

این پسره که رو در روت شده ازت

بل بگیره ... 

مانتومو توی سبد رخت چرکا پرت

کردم . 
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زیر دوش اب رفتم . دیگه حسش نبود

که وان رو پر کنم . واقعا حس حالم

پریده بود . اصال دلم نمی خواست که

کیا به روم بیاره همه چی رو به خاطر

داره از شبی که از خونه ی عمو

اومده بودم دعا می کردم که یادش

نباشه 

با مامان بعد از شام به اشپزخونه سر

سامی دادیم . شهیاد و شهیار بازم

جلوی تی وی بودن مشخص بود که

فیلم گرفتن.  قانون بابا این بود که

فیلما رو اول خودش ببینه بعد که از

فیلتر بابا رد شد ماها ببینیم . البته

همه ی فیلما به زبان انگلیسی ارائه
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می شد . تا به پیشرفت زبانمون هم

کمک کنه . حاال هم بابا داشت فیلم

رو چک می کرد پسرا همه اش غر غر

می کردن که شب تموم شد کی

قراره فیلم ببین . مامان عصبی بلند

شد اتاق بابا رفت . از روی ظرف

میوه ی روی میز سیب زرد برداشتم

گازی بهش زدم گوشیمو برداشتم

ببینم اترینا پیامی نداده تا فردا ببینم

کجا قراره تلپ بشیم . خبری از اترینا

توی صفحه ی مجازی نبود برای همین

براش پیام زدم سالم فردا کجاییم ؟ 

باالی صفحه از کیان نامی به التین یه

پیام دو پیام که رفته رفته ارسال
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پیاماش بیشتر می شد اومد . با خودم

فکر کردم این کیان یعنی می تونه

همین کیان عمو باشه . 

شماره ی منو از کجا پیدا کرده وارد

پی ویش شدم . 

از بین پیاماش یه ویس بود که زیرش

هم پیام داده بود اینم مدرک ... 

روی ویس زدم تا دانلود بشه . 

بابا و مامان از اتاق کار بابا  بیرون

اومدن پسرا یک صدا صلوات

فرستادن . از جام پاشدم همه فکر

ذکرم پیش ویس مونده بود کاش

هندزفریم پیشم بود گوش می دادم تا

بدونم منظورش از چه مدرکه ...
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امکان نداشت . از اون زمان مدرک

داشته باشه ...  
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ذهنم به اخرین روزهایی رفت که

قرار بود عمو اینا برن خارج از کشور

برا تولد کیان عمو یه واکمن توسی

رنگ خریده بود که کیان رو مشغول

خودش کرده بود همه ی صداها رو

ضبط می کرد سر همین ضبط هم یه

دعوای بزرگی راه انداخته بود گویا

مامانش وقتی از خواهر شوهر و

مادرشوهر سابقش توی خونه حرف

می زده کیان صداشو ضبط کرده از

شانس هفته ایی رو که کنار فامیالی

پدریش صرف می کرد . اون صدای

ضبط شده رو برای پسر عمه اش رو
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کرده بود یه جنجال بزرگی به راه

افتاد . با  یاد اوری اونروزا لبخندی

روی لبام نشست . نگاهم به اون

دایره ی در حال چرخش بود که پر

نمی شد . حاال که مشتاق بودم که

ویس رو بشنوم هر چند می تونستم

حدس بزنم که اون واکمن لعنتی از

اون روز مدرک گرفته حاال رو می شد

 .

باالخره دایره پر فلش روی دایره

کامل شد . 

_تونرو کیان ... اگه بری کلبه رو

چطوری برا خانم حنا و اقا کیا اماده

اش کنیم ... 
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صدا  به خر خر افتاد ... خندهh ام

گرفت . لعنتی چرا اون موقعا نمی

دونستم این کیان ذلیل شده اسم

عروسک منو حنا گذاشته به خاطر

رنگ موهای من اونوقت به قول

شهیاد منه اُسکل اسم عروسک

نوازدی که داشتم رو اقا کیا گذاشته

بودم . 

با صدا خندیدم . بعد یاد شیطونی که

نمی دونم من از ماهواره یاد گرفته

بودم یا کیان ... لبای همو بوسیده

بودیم . میگن ماهواره بداموزی داره

ولی کی حرف قبول می کرد . عمو

نکیسا همیشه جلوی تی وی با ریموت
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پالس بود تا مامانا نبودن فیلمای

صحنه دارم سانسور فیلتر نمی شدن

ولی وای به حاله اینکه خاله و مامان

بودن ... 

درست نمی دونم چند بار منو کیان

همو از تقلید اون فیلما بوسیده

بودیم . وای االن که یادم می افته که

همه ی اون صحنه ها تو ذهن کیانم

مونده چقدر خجالت می کشم کاش

این ویس رو برام نمی فرستاد که

بهم ثابت کنه همه ی اون روزا رو به

خاطر داره ... 

روی تخت دراز کشیدم بازم ذهنم به

اون روزا پر کشید به همون روزا که
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سوالی ملکه ی ذهنم شده بود که چرا

تو فیلما زنا با لباس توی تخت می

رفتن صب هر تکیه ی لباسشون یه

طرف و لخت بودن ... دوباره یاد اون

سوالم که افتادم مثل دیوونه ها

خندیدم . دیوونه که شاخ و دم نداشت

. دیوونه شدم . چقدر فانتزی برا

خودم داشتم . بشرا بیچاره می گفت

فانتزی دخترونه اش اینه که با دوست

پسرش دل بده قلوه بگیره اونم کجا

پشت در خونه اش بعد سرخ و سفید

بشه بیاد خونه تکیه به در خونه ُسر
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بخوره مثل این فیلمای عاشقانه ...

 بشرا هم فکر کنم از حالالل زادگی

این
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کیان بود . حوصله ی  حرف زدن

نداشتم رد تماس زدم که پیام فرستاد

[30.03.21 03:48]

#part42
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به من که خاله اش باشم رفته

باشه ...

گوشی توی دستم ویبره رفت . بازم
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_فقط خواستم نظرتو بدونم که با

این رد دادن فهمیدم که قفلی ... 

زیر لب یه پرویی نثارش کردم که

پیام بعدیش رسید 

_هیچ می دونی که اسمت تو

سرنوشتمه ...

خندیدم نه بابا دیگه چی 

براش فرستادم . چه از خود متشکر 

@
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_ممنون از لطف بیش از حدتت ...

می دونی امروز یکی برام فال گرفت

که گفت  اسم تو توی سرنوشتمه برا

همین بهم اعتماد بالنفس داد . 

_بابا اعتماد بالنفس 

_گوشیتو بردار 

گوشی تو دستم ویبره رفت . بازیش

گرفته بود انگاری . نمی دونم چرا

همش خندهh ام می گرفت . اصال نمی

تونستم کیان رو جدی بگیرمش .

رفتار راحتش باعث شده بود که فکر

کنم هیچ وقت از ایران دور نشده

همیشه عضویی از خونواده مون بوده
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. نوار سبز رنگ رو کشیدم تا گوشی

رو به گوشم بردم صداشو شنیدم . 

_با من تا انتهای عشق برای ازدواج با

من بمان تا با هم آینده رو زمزمه

کنیم شیرین  باهات ازدواج میکنم زن

من میشی؟

به قدری اخر جمله شو با نمک گفت

که خنده ام گرفت .

_ نه بابا منت سرم میذاری تا باهام

ازدواج کنی ؟

_لوس نشو دیگه زنم میشی ؟ 

_ای بابا کی لوس شدم ؟ اینم

دومیش بشه ... زرت اومدی میگی

می پرسی زنت بشم یه هفته نشده
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که اومدی چایی نخورده هم که پسر

خاله شدی 

_خوب شما دعوت بکنی بیام خونتون

چایی هم می خورم پسر خاله که

سهله پسر عمو هم میشم . 

_دیوونه 

_جون خنده تو قربون . 

_خسته ام خوابم میاد سر به سرم

نذاره 

_باشه قربونت برو بخواب ولی بدون

که دست از سرت بر نمیدارم . اول و

اخرش مال خودمی ... زنمی 

_باید فکر کنم همینطوری که نمیشه

جواب بدم باید همه ی جوانب رو
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بسنجم باید از اونی که اسم منو تو

فال تو اورده بخوام که برا منم فال

بگیره شاید تشابه اسمیه شده اون

شیرین تو فال تو یه شیرین دیگه اس

نه من ... 

_خوبه انگاری سر حال شدی اکسیژن

به مغزت خورده داری سر به سر من

میذاری تا باهام کل کل کنی .. 

_ای بابا دارم قانعت می کنم که هر

گردی گردو نیست هر شیرینی هم

منه شیرین نیست 

_حاال من از خود متشکرم . باشه هر

چه از تو برسه برا من نوشه . 
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خداحافظی سر سری کردم افتادم رو

تخت . سعی کردم بهش فکر کنم

ولی نمی شد مدام به کارای روزانه

ام به عملی که  عنوان دستیار حضور

داشتم فکر می کردم . با اینکه قلبم

حس می کردم پر بود  ولی افکارم

خالی از حضور شخصی بود که منو

درگیر خودش بکنه . نفهمیدم که کی

خوابم برد صب با صدای هشدار

گوشیم با کش و قوسی به اندامم

بیدار شدم . روز خوبی پر از انرژی

سر حالی رو شروع کرده بودم . با

اخرین پیام کیان هم روزمو شروع

کردم 
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تو را از خدا آرزو می  کنم"
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#part43
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"حرف امشب و دیشب نیست جانم

هاست من مدت 

#نفرین_تو_43
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وقت نداشتم باید سر پستم حتضر

می شدم دگمه های روپوش سفیدمو

بستم لوله ی  اِستتوسکوپ)گوشی

پزشکی( رو از گردنم رد کرده سر

گوشی رو داخل جیبم انداختم مقعنه

امو روی سینه ام میزون کردم . 

وارد بخش شدم اترینا پشت میز

ایستگاه پرستاری ایستاده بود . 

_چه خبر ؟ 
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سرشو باال اورد نگاهی بهم کرد و

گفت :چه خوب که اومدی ؟ مریض

دکتر بخشی حالش بده می تونی یه

معاینه اش بکنی ؟ 

_بهشون خبر دادی ؟ 

_اره ... گفت تو هم نگاهی بهش

بکنی ... دلم براش خیلی می سوزه

خیلی بچه ساله سه روز پیش

عروسیش بوده ... 

_بچه ساله اونوقت عروسیش بوده

مشکلش چیه ؟ 

کارتکسی رو از روی پیشخوان

ایستگاه پرستاری برداشت کنارم به
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راه افتاد . تا به اتاق بیمار مزبور

بریم ... 

همانطوری که با هم قدم برمی

داشتیم پرسیدم :شرح حالش چیه ؟ 

_وقتی اورده یه طرف صورتش باد

کرده بود وضعیتش خیلی پیچیده اس

تنها نکته ایی که نظر تریاژ رو به

خودش جلب کرده اینطوری که گفتن

شب حناش از ناحیه ی پا یه سوزش

خفیفی رو حس کرده برا همین بیمار

رو ادمیت شد نوار قلب و ازمایشایی

هم گرفته شده 

_احتمال داره که گزش یه حیوون

زنبور عقرب و ... باشه 
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_اره حدس تریاژم درست بوده گزش

نامعلومه باعث از کار افتادن کلیه

هاش و اب میان بافتی شده دکتر

بخشی دستور دیالیز رو دادن که حین

دیالیز ایست قلبی رخ داد که احیاء

شد االن تو بخش مراقبتهای ویژه

بستریه خیلی درد داره اه ناله اش رو

به هواست دلم براش خیلی می

سوزه 

_یعنی هیچ کس نفهمیده که ماری

حیوونی نیشش زده چه عروس بد

شانسی بعد سه روز زحمت کشیدن

اوردنش بیمارستان 

@
shahregoftegoo

 

279
 



_عاطفه می گفت از همراهاش وقتی

پرسیده چرا اینهمه دیر اوردنش

بیمارستان خواهر عفریته اش اظهار

کرده که این عالئم در رابطه ترس از

شب زفافش می دونستن که فکر می

کردن طبیعیه 

پوزخندی زدم چون اترینا دل خوشی

از خواهر شوهرهاش نداشت برا

همین حرف از خواهر شوهر که می

شد همه رو به باد تمسخر می

گرفت . سری تکون دادم اینم از

کوتاهی سنتی برخورد کردن ما

هنوزم هنوز بعضی جاها این کوتاهیا

اتفاق می افتاد حاال دختر پونزده
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ساله با مرگ دست پنجه نرم کنه از

لب مرگ برگرده ...

بعد از معاینه مسکنی بهش دادیم تا

دردش رو کم کنه با اینکه پونزده

سالش بود خیلی بچه سال می زد

صورت معصوم و زیبایی داشت .نمی

دونم چرا پدر و مادر همچین سن

شوهرش داده بودن . 

روز پر کاری داشتم باید سر عمل

جراحی هم به عنوان دستیار دکتر

احمدی حاضر می شدم که کل روز و

وقتمون رو گرفت ولی نتیجه ی

موفقیت امیزش کل خستگیمون رو

بر طرف کرد . اخرین لحظه خروج
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پسر بچه ایی رو اوژانس اوردن که

حالش خیلی وخیم بود .  
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پسر بچه سه ساله بود . همین باعث

شد بمونم ببینم حالش چطور میشه

دکتر اوژانس که دکتر کرامتی بود می

دونستم دوست نداره که کسی از بچه

ها اونجا باشه . از یکی از پرستارها

پرسیدم :چشه ؟

با نگاهی به صورتم گفت :سطح

هوشیاریش کاهش پیدا کرده برا

همین مراجعه کردن ... 

پووفی کردم . همیشه اینطوری بودم

وقتی یه بچه ی مریض بد حالی رو

می دیدم دست و دلم می لرزید .

موهای لخت بلندی داشت با صورت

سفید و چشم ابرو مشکی که خیلی
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ناز و قشنگ بود . دلم می خواست

کاری براش می کردم از اینکه برا

تخصص اطفال رو انتخاب نکردم بازم

پشیمون شدم . دکتر اطفال رو باالی

سرش پیج کردن . عالئم حیاتیش و

مردمک چشماش نرمال بود . همون

جا نمونه گیری کردن . بعد از چند

دقیقه که سرم تراپی کردن حالش

خوب شده مامانش به حرف گرفتش

که با خوشحالی جواب می داد مامان

و بابا می کرد . ولی بعدش به یکباره

دوبار سطح هوشیاریش  افت پیدا

کرد که متخصص بیهوشی به خاطر

افت زیاد هوشیاریش تصمیم گرفت
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اینتوبه اش کنن . با پچ پچ دکتر

اطفال و متخصص بیهوشی دیگه

کامال حدس می زدم که فکر می

کردن مواد مخدر مصرف کرده ...

دکتر کرامتی عصبی سر مادرش داد

کشید که ممکنه بچه اشتباهی و سر

خود چیزی رو خورده و مصرف کرده

باشه . مادر بچه از گریه ی زیادی به

هق هق افتاده بود . به قدری که دلم

برا این مادر بینوا سوخت . هر بالیی

که سر بچه ایی می اومد اول مادر

بچه مورد تهمت و سرزنش قرار می

گرفت . تموم بدن زن بیچاره از

استرس می لرزید . تا چند قدمی از
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دکتر کرامتی فاصله گرفت جلو رفتم

از بازوهاش گرفتم و به سالن اوردم

از ابسرد کن لیوان ابی ریختم و به

دستش دادم که با لکنت ازم تشکر

کرد .وقتی بهش گفتم منم دکترم

نفس نیمه ایی کشید با چشمای اشک

الود گفت :یه مرغ داشتیم که طاها

خیلی دوسش داشت از پا و بال و پر

فلج بود . شوهرم تصمیم گرفت  تا

نمرده بکشیمش کبابش کنیم .  سعی

کردیم طاها ندونه یعنی ممکنه که ... 

_چرا از اول اینو به دکترا نگفتین ؟ 

_اخه روم نمی شد  بگم از سر نداری

به مرغ فلج هم رحم نکردیم 
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مونده بودم که چی بگم ... 

سرتکون دادم و وارد اوژانس شدم

دکتر کرامتی رو صدا کردم و

گفتم :مادرش میگه که مرغ فلجی رو

کباب کردن امکان داره اون مرغ دچار

بیماری )نیوکاسل (از پرندگان به

انسانها سرایت کرده ... 

دکتر کرامتی سری تکون داد . وبه

پرستار بخش دستورات الزم رو داد . 

خیلی ناراحت بودم واقعا نمی

تونستم اینهمه بدبختیار و هضم کنم .

با ناراحتی از بیمارستان در اومدم

بیرون . تلفنم زنگ خورد . کیان بود . 

_میشه سرتو باال کنی ؟ 
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 باالال کردم اونطرف خیابون تکیه

سرمو

به ماشینش
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داده بود با دیدم چند قدمی جلوتر

اومد . 

_سالم 

_سالم خسته نباشی 

_اینجا چکار می کنی ؟ 

_برا شام خونه ی ما دعوتین خاله

مینا هم گفت صب ماشینت باتری

خالی کرده ماشین نیاوردی برا همین

اومدم دنبالت دیر کردی ؟

_مورد اوژانسی تو اوژانس داشتیم

اونجا معطل شدم ... 
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از بازوم گرفت و به طرف ماشینش

هدایتم کرد . در ماشینو باز کرد . با

خستگی نفسی کشیدم نگاهمو به

صندلی دوختم که شاخه رز قرمزی

روی صندلی بود . قبل از اینکه برش

دارم کیان با لبخند گفت :برای حنا

خانوم ... 

پوزخندی به لب زدم . شاخه گل رو

برداشتم نشستم . 

چشمامو بستم تا به اون پسر

کوچلوی اوژانسی فکر نکنم و یا اون

تازه عروسی که معلوم نبود از گزش

چه حیوونی به اون حال روز افتاده

بود . 
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_خوب چه خبرا خانوم دکتر ؟ انگاری

خیلی خسته ایی ؟ 

واقعا حوصله ی تعارف تکیه پاره

کردن نداشتم برا همین صدامو صاف

کردم و یه طرفه نشستم تا بهش دید

داشته باشم . برا همین رک و راست

باید بهش صادق باشم 

_باید با هم حرف بزنیم 

دنده رو زد فرمون رو چرخوند و گفت

:بزنیم مشکلی نیست حاال یا قرار

بذاریم حرف بزنیم 

_حاال نمی خوام دچار سوءتفاهم

بشی ... راستش من از دیروز با

فرستادن اون فایل صدا از بچگیمون
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و حرفات فهمیدم که تو یه حسی به

من داری ...

_خیلی عالیه ... از این شهامت برا

درک کردنم خیلی خوشم اومده ...

درست فهمیدی من بهت حس دارم و

فکر می کنم که تو جفت گمشده ی

منی و می خوام باهات ازدواج کنم

حاال به نظر تو احترام میذارم که اگه

بخوای دوره اشنایی داشته باشیم و

یا اگه بخوای نامزد بشیم حاال هر چی

تو بخوای حتی نشون کنیم و یا با هم

دوست بشیم ولی خوب اخرش همه

ی اینا یه نتیجه داره که به ازدواج ختم

پیدا می کنه حتی می تونیم بزرگترا
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هم در جریان بذاریم و یا نه ... باید در

مورد همه ی اینا با هم حرف بزنیم ...

_همه ی اینا در صورتی عملی میشه

که منم بهت حسی متقابل داشته

باشم ... 

_یعنی چی ؟ 

_یعنی اینکه من هیچ حسی بهت

ندارم ... 

با سر رفتم توی شیشه داد زدم :چه

خبرته ؟ 

ماشین پشتی هم که کم مونده

بهمون بخورد با سرعت از سمت

راست کیان سبقت گرفت که یه

@
shahregoftegoo

 

293
 



خانوم تپل پشت رل نشسته بود با

حرص موقع گذشتن داد زد :گاویی ...

از  بی شعوریش خنده ام گرفت .

کیان بی حوصله ماشین رو کشید به

حاشیه و دستی رو کشید به طرفم

چرخید و پرسید :یعنی چی شیرین

بهم حست بهم متقابل نیست ...

میشه واضح تر توجیهم کنی ... 

_خوب من چطور بگم هیچ حسی بهت

ندارم از نظر من تو پسر عمو

نکیسامی ... و من باهات بزرگ شدم

دو سال بچگی که با هم داشتیم . برا

من حس خواهر و برادری رو داره .
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نفس بلندی کشید . در حالی که می  

خواست خودشو بی تفاوت نشون بده
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با تعجب بهش نگاه کردم چی می

گفت . اصال سوالش با حرف من که

می گفتم بهش حس خواهر و برادری

دارم جور در نمی اومد . وقتی

سکوتمو دید دوباره پرسید :بگو که

دیر رسیدم دلتو به یکی دیگه باختی ؟

حتما دکتره ؟ اره ... من روی حرفای

بچگیامون که تو می شی عروس

مادرم حساب باز کرده بودم برا همین

به دلم حکم کرده بودم که شهر غربت

دلباخته هیچ مونثی نشه ... 

@
shahregoftegoo

 

پرسید :پای شخص دیگه ایی در میونه

؟

296
 



قبل از اینکه دچار سو تفاهم بشه با

عجله گفتم :نه ... نه اشتباه فکر می

کنی اصال پای کس دیگه ایی در میون

نیست . من ... من نمی تونم بهت

اونطوری که دوست داری مثل یه

معشوقه بهت دل ببندم چون اون

کششی رو میون عاشقا وجود داره

توی وجود خودم حس نمی کنم ...

_یعنی حتی نمی تونم ازت یه فرصت

کوچلو بخوام که خودمو توی دلت جا

کنم . عشقی که من به تو دارم

اونقدری هست که بهش می شه تکیه

کرد و با هاش یه زندگی رو ساخت تو
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هم توی زندگی می تونی عاشقم هم

که نشدی دوسم بداری ... 

کالفه از خواسته اش اروم دستشو به

دستم گرفتم و گفتم :بیا مثل سابق

رفتار کنیم همه چی رو بسپریم به ...

_خدا ،سرنوشت ، قسمت ... 

_ولی...

_ولی دیگه نداره ... اگه ما مال هم

باشیم حتما یه اتفاقی حسی باعث

میشه که با هم باشیم ... 

_ولی جواب من این نبود همه ی

احساسمو بدست شانس و قسمت

بسپرم 
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_مگه نگفتی اسمم تو فالت اومده

پس اگه اینطور باشه حتما ... 

_شیرین نه من با این تحصیالت

خرافاتیم نه تو ... 

نمی دونستم دیگه چی بگم جلوی

مجتمع نگه داشت که هر دو پیاده

شدیم . جلوی اسانسور تو البی یاشار

با مرد جوونی به همسن خودش

ایستاده بودن . که با دیدن کیان سالم

احوالپرسی کردن یاشار مرد کناریشو

که پسر خاله اش بود معرفی

کرد :سونر 

از نگاهای هیز سونر به قدری چندشم

شد که تا به واحد عمو اینا برسیم
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سرمو پایین انداختم . و با پام که به

دیوار اسانسور می زدم خودمو

مشغول کردم . اخرین لحظه موقع

دیاده شدن دوباره نگاهم به نگاه تازه

وارد خورد که حس کردم توی نگاهش

یه جوری تنفر موج می زنه که واقعا

کنجکاو شدم که این تنفر برای چیه ؟ 

کل مهمونی با حرفا و کل کلهای سه

قلوها گذشت و اخطارای مداوم و پی

در پی بابا که از شهیاد و شهیار می

خواست مواظب حرف زدنشون باشن

زیاد سر به سر کیانا نذارن . 

سر میز شام هم عمو نکیسا بحث رو

به یاشار و سرمایه گذاریای کالنش
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برای پروژه جدید رو بیان کردن که

مامان مثل همیشه از استعداد ذاتی

یاشار حرف می زد که بابا حرفشو

قطع کرد و گفت :راستش امروز

گفت که قراره از  پدر و مادرش

بخواد بیان

[30.03.21 03:49]
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ایران 

مامان سرشو بلند کرد و پرسید :برای

چی ؟ 

_گویا برای امر خیر می خواد ازدواج

کنه 

عمو با خنده گفت :چه جالب پس دم

به تله داده ... 

_اره حاال اگه گفتین کیس مورد

نظرش کیه ؟ 
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چون نگاه مامان و بابا بهم بود حدس

زدم که باید کیس مورد نظرش از

شرکت باشه . تا سرمو برگردوندم با

نگاه وحشت زده کیان رو به رو شدم

اصال دلم نمی خواست این نگاه

وحشت زده پر از ترس رو به خودم

ربطش بدم چرا که همین لحظه های

قبل بود که همه ی احساس کیان رو

زیر سوال برده بودم و بهش جواب

زد دادهh بودم . اخمی ما بین ابروهاش

نشست . و با گفتن دستت درد نکنه

مامان صندلیشو عقب کشید تا از

روی صندلی بلند بشه . زن عم با
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دلخوری گفت :تو که چیزی نخوردی

عزیزم . 

مامان مشتاق سوالشو از بابا

پرسید :نکنه پروانه ی ورپریده

باالخره تیرش به قلب یاشار خورده

اخه از روزی یاشار اومده شرکت

پروانه مثل اسمش خیلی دور و یرش

می چرخه 

بابا دست دراز کرد تا سس خوری

برداره که پیش دستی کردم

سسخوری رو به دستش دادم . 

_نه پروانه نیست البته وقتی که گفت

کیس مورد نظرش کیه منم واقعا جا

خوردم اینطوری یه دفعه ایی و
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یهویی که نمیشه االن قرنی نیست

که سنتی بری خواستگاری برا همین

گفتم قبل از اینکه بابا و مامانشو

بکشه ایران اول از نظر کیسش

مطمئن بشه ... 

_اینم حرفیه ولی خوب تو از کجا

مطمئنی که کیس مورد نظرش در

موردش چی فکر می کنه 

بابا چنگالشو به کلم توی ساالدش زد

و گفت :برای اینکه من طرفشو می

شناسم می دونم که اصال بهش نگاه

نکرده چه برسه به فکر کردن در

موردش .... 
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اخمی واضح بین ابروهای کیان که

هنوز مردد رفتن و موندن بود نشست

دوباره نگاه پریشونشو که پر از

سرزنش و هزار جور اخم و دلخوری

به من دوخت . مامان پرسید :شروین

اذیت نکن دختره کیه ؟ ما هم می

شناسیمش ؟ 

کیان زیر لب اسممو صدا کرد :شیرین

 ...

مامان با تعجب به کیان نگاه کرد . 

با دست پاچگی از جام بلند شدم

غرولند کنان گفتم :دیگه چی ؟ 
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من حساب انگشتی اصال با این پسره

رو به رو نشدم که حاال بخواد از من

خواستگاری کنه چه حرفا ... 

بابا با ولع سس رو روی ساالدش

ریخت پر مالتش کرد که مامان عصبی

سس رو از دستش گرفت و با حرص

گفت :برات ضرر داره کم بریز ... 

_ای بابا . فکر کردم دیگه حواست به

من نیست باید به فکر دختر شوهر

دادنت باشی..

مامان وا رفت  . زن عمو پرسید :پس

حدس کیان درسته که یاشار خان می

خواد از شیرین خواستگاری کنه ... 
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بابا سر تکون داد . _اره منم بهش

گفتم اول باید با شیرین و مادرش

صحبت کنم اگه جوابشون مثبت بود

یه دده و ننه اش بگیم بیان ...

[30.03.21 03:49]
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عمو نکیسا با خوشحالی گفت :پس یه

عروسی در پیش داریم ؟ 

بابا لبخندی زد و گفت :نه بابا به کس

کسشونش نمیدم به همه کسشونش

نمیدم به کس میدم که کس باشه ... 

_اوووه نه بابا ... از اقا شروین بعیده

همچین نظری ... 

_پس چی خیال کردی ... 

از  مکالمه هایی که سر ازدواجم بود

خوشم نمی اومد کالفه شده بودم .

چه همه لینا داشت پشت سر هم برام
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اتفاق می افتاد دوسش نداشتم .

ابراز احساسات کیان و حاال

خواستگاری یاشار که منو یاد

ازدواجهای سنتی می انداخت . من

هیچ وقت بین فانتزیای خودم همچین

چیزی رو برام خودم نخواسته بودم . 

صندلیمو عقب کشیدم با روی باز از

زن عمو تشکر کردم که عمو نکیسا با

عجله پرسید :کجا باید در مورد

خواستگارات با هم حرف بزنیم ... 

بابا عصبی به عمو توپید :باید به

عرضت برسونم که باباش منم . منم

بهش فرصت میدم تا خوب فکراشو

بکنه این یاشار خان هم اولین
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خواستگار دخترم نیست که مثل خونه

ایی که اتیش گرفته بگیرم از دستش

بندازمش بیرون ...استه استه ... 

زیر لب از بابا تشکر کردم . یه چیزی

رو خوب می دونستم که قلبم هنوز

نلرزیده بود . من دلم یه جفتی رو

می خواست عاشقش باشم . حسم

بهم می گفت که جفت من نه کیانه

نه یاشار ... 

دستم یه دفعه ایی کشیده شد که با

کشیده شدنم به طرف کیان چرخیدم

تقریبا افتادم تو بلغش به دیوار اتاق

خواب کیانا چسبیدم .

_پای یاشار وسطه اره ؟ 
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چی می گفت . من این یاشار خانو

فوقش چند بار اونم توی اسانسور

دیده بودم . فقط همین ... 

_ولم کن ... االن مامان اینا می بینن 

_بذار ببینن بفهمن که منم هستم ... 

_تو هم هستی مگه بازیه ... 

_چرا نمی فهمی من دوستت دارم

می خوامت شیرین با من اینکار رو

نکن من تحملشو ندارم کاری نکن که

فردا تو شرکت این اقا پسر رو نفله

اش کنم که به عشق من چشم داره 

_قرار شد کیان بهم فرصت بدی ؟
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_د المصب نمیذارن که بهت فرصت

بدن می ترسم تو خواب خرگوشی

بمونم از دستتم لیز بخوری بری ... 

_کیان من ماهی نیستم . من هیچ

حسی بهت ندارم 

_حتما حستت به یاشاره ؟ 

_نه ... 

_دروغ نگو حتما حسی بهش داری که

خیلی مطمئن ردش نکردی 

_من اونم نمی خوام ... 

_دروغ نگو ... میخوایش چون من

هنوز از نظر مالی وابسته ی عموتم

منو نمی خوای یاشار از نظر
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سر تره ... 

_بابا خواسته فکر کنم . و گر نه جواب

من به اونم نه هست من هیچ حسی

نه  به تو نه  به اون ندارم دست از

سرم بردار عشق زوری مگه میشه ...

خیلی عصبی و با حرص دستمو از

دستای کیان بیرون کشیدم . بابا اینا

سالن بودن مامان و زن عمو داخل

اشپزخونه ...

 

@
shahregoftegoo

 

اجتماعی اقتصادی خیلی خیلی از من
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سرکی به داخل اشپزخونه کشیدم و

گفتم :زن عمو دستتون درد نکنه .

ببخشید خیلی خسته ام من می تونم

برم خونه . 

کیان زیر لب غرید :هنوز حرفام تموم

نشده باید حرف بزنیم . 

@
shahregoftegoo

 

315
 



مامان با نگرانی پرسید :حالت خوبه 

نگاهمو به کیان دادم و با خودم فکر

کردم :اگه این کیان خان بذاره حتما

خوبم ...

_فقط کمی خسته ام ... 

زن با لبخندی به لب گفت :برو عزیزم

. هر چند دوست داشتم بمونی ولی

خوب خسته ایی سالمتیت از همه

واجب تره 

با خداحافظی جلوی در رفتم کفشامو

پوشیدم . کیانم با اخم بین ابروهاش

و لب یه وریش که مشخص بود تا چه

حدی داره حرص می خوره تا جلوی

در اومد مشخص بود که داره با
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حوصله شو نداشتم . دگمه ی

اسانسور رو زدم پایین رفتم . بعد از

یه دوش سر سری با بشرا تماس

گرفتم از ابراز عالقه ی کیان حرف

زدم و کلی هم سر ماجرای

خواستگاری یاشار خان کل کل کردیم

. به شوخی می گفت اولین فرصت

باید بیاد تبریز تا کشته مرده های منو

جمع کنه . کلی هم با هم خندیدیم .

بعد از تماس بشرا گرفتم خوابیدم . 

توی یه جنگل مه الودی بودم که

داشتم می دویدم دو تا گرگ هم

@
shahregoftegoo

 

خودش میگه بعدا به حسابت می رسم

.
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دنبالم بودن . نفس نفس می زدم .

چشمام جایی رو نمی دید . نگاهمو به

بغلم دوختم که پتوی ابی رنگ بود پتو

رو کنار زدم که یه بچه توش بود . یه

پسر بچه تا خواستم گوشه ی پتو رو

دوباره رو صورت بچه بندازم یکی از

گرگا به طرفم حمله کرد بچه افتاد

زمین با وحشت جیغ کشیدم . خودمم

افتادم زمین گرگ دیگه با غرش و

خرناس می خواست رو صورتم بپره

که دستامو جلوی صورتم گرفتم و

جیغ کشیدم . 

مچ دستم کشیده شد صدای بابا رو

شنیدم که زیر گوشم گفت :هیس
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هیس چیزی نیست من اینجام عزیز

دلم خواب دیدی . 

چشمامو به ارومی باز کردم . اغوش

گرم بابا اولین حس ارامشی بود که

بهم امنیت داد . 

شهاب با لیوان ابی وارد اتاقم شد

لیوان رو به دست مامان که کنار

تختم ایستاده بود . مامان لیوان رو به

لبام نزدیک کرد . روی تخت رو به

روم نشست . چند جرعه از اب قند

رو مزه کردم بابا در حالیکه با دستش

پشتمو نوازش می کرد پرسید :

خوابی می دیدی ؟ 
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سرمو بلند کردم و به چشمای شهاب

نگاه کردم و با نفسی گفتم :خیلی

اشنا بود حس می کردم که قبال این

خواب رو دیده بودم و یا نمی دونم

خیلی برام اشنا بود . 

_از کی این خوابا و کابوسا رو می

بینی ؟

مامان بود که ازم پرسید با فکر کردن

.گفتم :نمی دونم اولین بارم بود . 

همون لحظه یادم افتاد چرا خوابم

اشنا بود . خودم خنده ام گرفت با

خندیدن من بابا و مامان بهم نگاه

کردن . بابا پرسید :یادت اومد
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با خنده سر تکون دادم و

گفتم :اره ... خوابم  

]03:49  30.03.21[
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خیلی شبیه اون فیلمی بود شهیاد و

شهیار هفته ی پیش اورده بودن

نگاش کردیم 

شهاب خندید و گفت :همون فیلم

خون اشامی گرگینه ها منظورته ؟ 

منم خندهh ام گرفت گفتم :اره همون

شخصیت زنه که بچه شو برداشت

فرار کرد جنگل از یه طرف یه خون

اشام دنبالش بود از یه طرفم گرگینه

ها بچه رو می خواستن . 

منو شهاب با صدا خندیدیم که بابا با

اخم گفت :ای بابا مگه بچه ایی که هر

فیلم ترسناکی رو که روز نگاه می

کنی شب تو خواب می بینیش .
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خجالت بکش شیرین دیگه وقت شوهر

کردنته 

مامان سرمو جلو کشید از موهام

بوسید و گفت :پس چی ؟ دختر من

هنوز بچه اس ... به همین زودیا

شوهرشم نمیدم . 

شهاب خمیازه ایی کشید و گفت :من

میرم بخوابم خوابم میاد . 

مامانم پاشد بابا پیشونیمو بوسید و

گفت :خوب بخوابی ... 

دست بابا رو به گرمی فشردم روی

تختم دراز کشیدم خنده ام گرفت . از

من بعید بود که صحنه ی یه فیلم رو

توی خواب ببینم . اونم فیلمی که
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امشب ندیده بوده بود یه هفته از نگاه

کردنش گذشته بود . ولی صدای

نفسای اون گرگا و غرششون هنوزم

تو گوشم بود . فکر می کردم که

واقعی بود . هیچوقت از این فیلما ی

خون اشامی خوشم نیومده بود . اون

شبم برا تفنن فقط قسمتی از فیلم

رو که مربوط به خوابم بود تماشا

کرده بودم . 

از البی مجتمع که بیرون اومدم .

چشمم روی برد افتاد که نوشته شده

بود . برای سوئیت کنار  پنت هاووس

دنبال مستاجرن . اقای تقی زاده با

رد نگاهم که گویا خودشو موظف
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_چند خوابه اس ؟ 

_خوب کوچیکه یه خوابه مبله اس . 

_یکی از بچه ها دنبال خونه هستن

میگم بیان باهاتون حرف بزنن . 

_ممنون  

مرد خوبی بود . خیلی کاری همه ی

کارای ساکنای مجتمع رو فعل فورت

جمع و جور می کرد .جلوی ماشینم

بودم که یادم افتاد اترینا جهیزیه داره

پس این سوئیت مبله به دردش نمی

خورد همچین سوئیتی به درد

@
shahregoftegoo

 

بدونه که بهم توضیح بده

گفت :مستاجرش یه دفعه سوئیت رو

تخیله کرده

325
 



دانشجوها می خورد . نه اترینا که دو

ماه دیگه عروسیش بود می خواست

جهیزیه اشو بچینه پس باید بی خیال

گفتناین کیس برای رهن و کرایه

بهشون می شدم . 

دوباره یه روز کاری دیگه شروع شد .

خوشبختانه دو روز پشت سر هم

تعطیلی بود می تونستم خستگی در

کنم اترینا هم پشت سر هم برا این

دو روز برنامه ردیف می کرد . اخر

سر قرار شد فقط برا برنامه ی

کوهش همراهیش کنم . عاشق

کوهنوردی بودم اگه کیان بهم ابراز

عالقه نمی کرد . حتما ازش می
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خودم و کیان فاصله گذاری می کردم

تا بهش امیدواری ندم بشرا بهم می

گفت ملکه ی یخی شایدم راست می

گفت

[30.03.21 03:49]

#part51

@
shahregoftegoo

 

خواستم که روز تعطیلی همراهیم

کنه ولی خوب با باز شدن احساسات

کیان منم باید یه مصافتی رو بین
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چشم باز کردم . باورم نمی شد روی

تخت بیمارستان بودم . بیمارستان

خودمون نبود . بیمارستان غریبه و نا

اشنا بود برام . ِسرمی به دستم وصل

@
shahregoftegoo
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بود . سعی کردم به خاطرم بیارم که

چه اتفاقی افتاده بود . با اترینا و
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نامزدش رفته بودیم کوه هوای عالی

تابستونی فضای باز . چتر بازی

سقوط ازاد همه چی خوب ولی تا

پایین اومدم حالم بد شد دیگه چیزی

رو به خاطر نداشتم . در باز شد اترینا

وارد اتاق شد پرسید :حالت چطوره ؟

لبخندی به روی لب زدم و

گفتم :خوبم به مامان اینا که خبر

ندادین ؟ 

_نه ... خونتون زنگ زدم کسی

برنداشت . کیف و موبایلتم توی

ماشین سردار مونده بود به شماره

های گوشیت دسترسی نداشتیم 

_پس با چی منو اینجا اوردین ... 

@
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 _حاال چه مرگم شده 

_دکتر پرسید سابقه ی تشنج داشتی

یا نه ؟ من گفتم نه فقط هر از گاهی

سر کار از سر درد می نالیدی ... سی

تی وازمایش ازت گرفتن 

چشماش پر اشک شد دستش رو به

دستم گرفتم و گفتم :هی اتی چته ؟

من خوبم ... 

دستاشو یک باره دور گردنم حلقه

کرد با احساس گفت :وای شیرین

ترسیدم خیلی ترسیدم . 

@
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 امبوالالنس کلینک خود باشگاه چتر

_با

بازیه
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نمی دونم از شانس خوبم که تا جواب

ازمایش و سی تی اسکن اومد دکتر

معالجم رفته بود . و ما نتونستیم

بفهمیم که چه مرگم شده . نامزد اتی

هم با خندهh می گفت وقتی خودم

دکترم اتی هم پرستار چه احتیاجی به

دکتر دیگه اس اتی خیلی بامزه با

لهجه ی غلیظی که سر در نمی اوردم

لهجه ی کجاست برای خودش سی تی

منو انالیز می کرد . تا لحظه ایی که

چشمم به سی تی نیفتاده بود منم پا

به پای اتی و نامزدش می خندیدم

ولی با یه نیم نگاهی به اون عکس

سیاه و سفید طلقی با همین زاویه

@
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ی انحرافی حس کردم که هیچی باب

میلم نیست . برای همین سعی کردم

اونا رو هم راضی کنم که سی تی رو

به دکترای بیمارستان خودمون نشون

بدیم . یعنی یه جوری وادارشون

کردم که فرار و بر قرار ترجیح بدیم .

به قدری همه افکارم پیش سی تی

مونده بود که به فکر کیف و کوله ام

نیفتادم حتی از نامزد اتی به خاطر

زحماتش تشکر نکردم . اتی پشت

سرم کوله ام رو اورد به دستم داد با

خداحافظی جدا شدم . با دستای

لرزونم سی تی رو با هزار زحمت
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توی کوله ام چپوندم تا اگه مامان اینا

خونه بودن نگرانم نشن . 

دستام می لرزیدن برای هزارمین بار

بازم نگاهمو به سی تی دوختم .

امکان نداشت . چرا اینهمه مدت

نفهمیده بودم . چرا هیچ عالئمی رو

نداشتم . بی اختیار به روزهای قبل

فکر کردم شیفت شبکاری داشتم .

تاری دید و دو گانگی دیدم رو پای

شبکاری و خستگی گذاشته بودم یا

خون دماغ شدنم رو به خاطر گرمای

هوا می دونستم  ...

 

@
shahregoftegoo
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منم یه راز دارم . یه راز وحشتناک

رازی که امکان داره روز به روز

بزرگتر بشه جونمو بگیره . نمی تونم

سی تی اسکن رو نشون دکترای

@
shahregoftegoo
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بیمارستانمون یدم می ترسم . می

ترسم که خونواده ام بفهمن منم

رفتنیم . از لحظه ایی که اون تومور

رو توی مغزم دیدم به فکر رفتنم .

باید همه کارامو بکنم باید به همه ی

ارزوهام برسم . چون می دونم که

باالخره بعد از چند ماه یا چند سال

قراره که بمیرم . با استادمون تماس

گرفتم . تهران زندگی می کنه جراح

مغز زبردستیه . اگه قراره تومورم رو

همل کنم فقط اونه از عهده اش بر

میاد . با اولین پرواز تهران میرم .

باید تا عصر وقت کاریم برگردم

نمیذارم کسی بفهمه که من تهران
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رفتم و برگشتم . استادم همون

حرفایی رو می زنه خودم تخمینشو

زده بودم . اگه قرار باشه تومور رو

بردارم امکانش هست که برای

همیشه بینایمو از دست بدم . تومور

لعنتی یه جایی از بافتای مغزیم جا

خوش کرده که برداشتنش مساویه با

تاریکی و کوری مطلق و من اینو نمی

خوام . داروهای پیشنهادی استادم

فقط برای تسکین دردن نه درمان ...

هیچ راهی ندارم بین بد و بدتر و من

بد رو انتخاب می کنم . اونم  کنار

اومدن با توموری توی مغزم . که

نمی دونم قراره با من چه بازیایی
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بکنه نامید از استاد خداحافظی می

کنم باید برگردم . باید تموم همتمو به

کار بگیرم که مامان و بابا نفهمن تا

این روزها بگذره . 

ساکی ندارم که به گیت بدم برای

همین وقتی به خودم میادم که کنار

پنجره ی هواپیما نشستم و به بیرون

خیره شدم . 

_خانم ... 

سرمو به طرف مهماندار بر می

گردونم که ادامه میده 

_شماره ی صندلی شما این

صندلیه ... 

@
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می خوام از جام بلند بشم که دستی

به طرفم دراز میشه که مانعم بشه 

_اشکالی نداره من جای ایشون می

شینم ... برا من فرقی نمی کنه 

دوباره سرمو تکون می دم نگاهم به

دو تا بشکه قیر گیر می کنه چقدر این

چشما برام اشناست ... 

مهماندار میره و اون ساک دستیشو

باالی قفسه میذاره . همین که کنارم

میشنیه سالم می کنه و با خنده میگه

صدرا نگفته بود که اومدین تهران ... 

ویندوزم باال میاد لبخند می زنم 

_ببخشید با ریش نشناختمون ... اقای

عامر... 
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_بله اقای افشار ... 

تک کت ابی کاربنیشو در میاره پشت

صندلی اویزون می کنه روی صندلی

میشنه همراه با نشستن استینای

پیراهنشو تا می کنه و باال می زنه ...

از دیدنش توی هواپیما معذب میشم

دوست نداشتم کسی بدونه که من

تهران بودم برای همین برای گفتن و

خواهش کردن ازش برای نگفتن اینکه

با من همسفر بود به صدرا و یا

خونواده ام چیزی نگه ... باالخره دل

به دریا می زنم با من من میگم 

_میشه ... میشه درمورد اینکه

@
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_افشار ...
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_چرا ؟ 

دوباره و دوباره زیر لب غرید :چرا

نمی خوای کسی بدونه داری چی رو

از خونواده ات مخفی می کنی؟باید

بدونم وگر نه هیچ قولی نمیدم که

نگم 

دستامو جلوی سینه ام چفت کردم و

گفتم :مهم نیست من خودم می گم

ولی چون دیر و زود داشت . می

خواستم خودم بگم ... 

_اهان یعنی سوپرایز هست . 

@
shahregoftegoo

 

_میشه...میشه ...در مورد اینکه منو

توی این پرواز دیدید به کسی چیزی

نگید خواهش می کنم ...
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تا گفت سوپرایز به ذهنم رسید که

دروغ مصلحتی بگم 

_برا تولد مامان ... رفته بودم

تهران ... 

_چه جالب ... منم از سوپرایزا خوشم

میاد باشه ... من هیچی به هیچ کس

نمیگم راحت باش ... 

خیلی راحت به صندلیش لم داد تازه

متوجه ی تیپ مشکیش شدم . ریشم

که داشت تابلو بود عزا داره ... خیلی

راحتتر از دیدار اخری که با صدرا اینا

داشت برخورد می کرد . چشماش با

ریش و موهاش سیاه سیاه شده

خیلی بهش می اومد . تیپ سیاهش
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هم که نگو با او سگگ بزرگ سیاه

کمربندش خیلی بهش می اومد . 

_ببخشید که سوال می کنم کسی از

اقوامتون فوت شده 

اشاره کردم به پیراهنش که

گفت :اره عموم عمرشو داد به شما 

_خدا بیامزدشون ... 

_خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه 

_برای سمینار پزشمی میایید تبریز ؟ 

_نه ! برا تخصصم دوره ی دو ساله ...

_واقعا ... چه خوب ! چه رشته ایی ؟ 

_مغز اعصاب ... 

از شنیدن مغز و اعصاب حالم گرفته

شد . دلم می خواست برا یه مدتی
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اصال اسم مغز و تومور حتی

بیمارستان و بیماری رو نشنوم .

برای همین کتابی رو بیرون اوردم تا

بخونم . حرف نزنه ... نمی دونم چرا

دیگه دوس نداشتم . باهاش حرف

بزنم . 

نیم نگاهش رو الی کتابی که باز کرده

بودم انداخت پرسید :رمانه ؟ 

_نه روانشناسیه ... 

دوباره نگاهشو به کتاب دوخت با

تعجب پرسید :لطفا گوسفند نباشید ؟

_اره کتاباش خیلی خوبن من

دوسشون دارم 
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_خوبه پیشرفت کنی قراره کتاب دیگه

اش چی باشه لطفا خر نباشید یا

لطفا گاو نباشید ؟ 

عصبی دستشو که ال به الی کتاب

اورده پس زدم با حرص گفتم :نه خیر

کتاب دیگه اش به اسم لطفا پدر و

مادر خوبی باشید هست تا اونجایی

که من می دونم 

_خوبه پس میشه امیدوار بود که نکته

های قابل توجهی می تونی کسب

کنی که در اینده به دردت بخوره 

تیکه اش به پدر و مادر و بچه دار

شدن بود با اومدن خدمه ی مهماندار
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جلوی درب خروجی مونده بودم  که

تعارفش کنم یا نه می دونستم که

خوبیت نداره تا سرمو باال اوردم

همزمان با هم شروع کردیم به حرف

زدن هر دومون برای اینکه اونیکی

شروع کنه به حرف زدن سکوت

کردیم .

 

@
shahregoftegoo

 

با رگال پذیرایی . لحظاتی به سکوت

گذشت .

باالالخره پروازمون به پایان رسید .

]03:49  30.03.21[

Part54#

346
 



54#نفرین_تو_

_چون همیشه حق با خانماست پس

اول شما 

از بچگی مامان مینا عادتم داده بود

که تعارف رو کنار بذارم به همین

خاطر گلو صاف کردم و گفتم :تو
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مجتمعی که ما هستیم یه سوئیت

کوچیکی طبقه ی پنت هاووس داره

که کرایه میدنش فکر کردم شاید

بخوایید اجاره اش کنید . مبله هم

هست خیلی به دردتون می خوره 

_چه خوب ! کور از خدا چی می

خواد . انگاری خدا ترو برا شانس

امروزم فرستاده 

با دست راهنماییم کرد که جلو

بیفتم . حین قدم زدن پرسید :شرایط

کرایه اشو هم می دونید ؟

_نه ... غقط می دونم که صاحبش برا

یه مدت شهرستان رفته قراره کرایه

اش بدن . چون دوستم دنبال خونه
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بودن نظرمون جلب کرده بود که

بهشون خبر ... 

حرفمو قطع کرد و گفت :نگین که به

دوستتون هم اونجا رو پیشنهاد دادین

؟ 

_نه ... نه اونجا با شرایط دوستم جور

در نمی اومد اونا خونه ی بدون مبله

می خواستن 

_چه خوب که خونه ی مبله نمی

خواستن چون واقعا از اینکه تکلیفم

با خودم معلوم نباشه کالفه ام می

کنه از همه بدتر هم اصال زمان اینو

ندارم که بخوام کفش اهنین پام کنم
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خونه اونم با شرایط دانشجویم پیدا

کنم ... 

از فرودگاه بیرون اومده عامر خان

تاکسی گرفت . خیلی معذب می شدم

اگه می خواست که پشت کنارم

بشینه ولی خدا رو شکر عقلش می

رسید بعد از گذاشتن چمدونش پشت

صندوق کنار راننده جا گیر شد . 

ادرس رو گفتم خیلی زودتر از چشم

بهم زدنی به مجتمع رسیدیم . یک

راست اونو به نگهبان مجتمع معرفی

قرار شد که سوئیت رو ببینه . و با

صاحب خونه مشورت بشه . و برای

معرفی هم بابا ضامنش بشه که خود
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عامر با گفتن اینکه با بابا تماس می

گیره تا در جریان ماجرا میگذاردش

خیال منم راحت کرد همونقدری که

عامر جوون راحتی بود که خیلی زود

پسر خاله می شد . همونقدرم با

شخصیت منطقی و با درایتی رو از

خودش بروز می داد که شخص رو

شرمنده می کرد . با حرفاش متوجه

شدم که راز کوچلوی منم در

صندوقچه ی خاطراتش محوفظه ...

با خداحافظی سر سری قبل از اینکه

مچم باهاش شکار بشه سوار

اسانسور شدم . 
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طبق معمول دوقلوها جلوی تی وی

hپالس بودن . نمی دونم چرا هیچوقت

اونا رو سه قلو نمی دونم شاید به

خاطر ظاهر متفاوت شهاب از شهیار

و شهیاد اونو متمایز از اون دو تا می

دونستم و یا به خاطر اینکه شهاب

هیچوقت با این دو تا قاطی نمی

شد . به هر دلیلی هم باشه شهاب رو

از این دو تا عاقلتر می دیدم . می

دونستم که اینده بهتری از این دو تا

کله پوک داره ... 

شهاب پشت میز ناهار خوردی در

حال خوردن ساالد بود که سرشو باال

اورد و گفت :خسته نباشی ... کجا
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#Part55

@
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بودی ؟ اتری دوستت  زنگ زده بود

چرا امروز مرخصی گرفتی ... از

حرفش جا خوردم .

_نفرین_تو_55
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با عجله گوشیمو در اوردم . با دیدن

پیامی که ارسال نشده بود . اه از

نهادم در اومد . مونده بودم که در

جواب سوال شهاب چی بگم که کجا

بودم ؟

با صدای زنگ واحد فرصت رو غنیمت

شمردم پا تند کردم تا در واحد رو باز

کنم . احتمال داشت که خاله و یا

نگین باشه و یا از طبقه ی عمو اینا

یکیشون که در واحد رو زده بودن نه

زنگ در ورودی رو ... 
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در رو باز که کردم . با دیدن عامر

چمدون به دست پشت در جا خوردم . 

_بازم سالم اینبار مزاحم شدم . 

شهاب به جای من از پشت سرم

علیک گفت . که عامر اینبار خودشو

جمع کرد و با صدا صاف کردن توی

گلو پرسید :میشه برا امشب بخوام

که چمدونم اینجا بمونه چون امشب

شیفت دارم نمی تونم با خودم

اینطرف و اونطرفش ببرم . اگه خدا

بخواد از فردا همسایه  میشیم ... 

_همسایه ؟ 

اینو دو قلوها همزمان با هم به زبون

اوردن وقتی میگم اینا دو قلون نه
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سه قلو هیشکی باور نمی کنه

بفرمایید . شهاب جون من با استایل

شیرین کش ژستی که فقط و فقط

مختص خودش بود دستاشو روی

سینه حلقه زده بود به عامر خیره

شده بود . 

عامر لبخندی به لب زد و

گفت :سوئیت کنار پنت هاووس ... 

دوباره دو قلو ها همزمان با هم گفت

:اوهو ... 

شهیاد جلو رفت دست طرف عامر

دراز کرد . عامر فکر کرد که می خواد

باهاش دست بده برا همین چمدونش

رو به اونیکی دستش داد دست دراز
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کرد تا با شهیاد دست بده که شهیاد با

پرویی گفت :چمدونتو می خواستم

بگیرم تا برات نگهش دارم . 

با وا رفتن صورت عامر شهیار هم

جلو اومد هر دوتاشون به مشت هم

کوبیدن و زدن زیر خنده . ای بابا این

دوتا بازم بازیشون گرفته بود تا یکی

رو مسخره کنن سر کارش بذارن

سعی کردم از جذبه ی خواهر بزرگتر

بودنم استفاده کنم بهشون توپ و

تشر بیام ... 

_شما دو تا زود عذر خواهی کنید . 
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عامر دستاشو بابا اورد و گفت :من

تسلیم . ممنون بچه ها ... بعدا می

بینمتون ... 

خیلی جنتلمانه چمدونش رو کنار

جاکفشی گذاشت رفت . شهیار از

سرشونه ی شهیاد زد و گفت :این

دیگه کی بود ... 

هر دو دوباره به پاتوقشون برگشت .

نگاه شهاب روم سنگینی می کرد .

طرفش برگشتم با چشمکی

پرسیدم :چته ؟ 

پوزخندی زد با حالت متفکری

گفت :نمی دونم چرا ازش خوشم

نمیاد ؟ 
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دونم چرا ازش خوشم نمیاد 

با خوشحالی دست دور گردنش

انداختم و گفتم :ای جان من قربون

داداشی با غیرتم بشم 

ماچ ابداری از گونه اش گرفتم . با

خنده گفت :نگو که نفهمیدم منو

پیچیدونی بگی برا چی مرخصی

گرفته بودی ؟...

 

@
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با تعجب پرسیدم :اونوقت چرا ؟

_نمی دونم ولی از اون موقعه که تو

رو با نامزدش اشتباه گرفت نمی
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لبخندی به روی لب اوردم و

گفتم :چون می دونم که داداشم

دوس نداره ازم دروغ بشنوه برا

همین بهش نگفتم 

_آی آی منظورت اینه که نمی خوای

بدونیم ... 

@
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_حاال ... سخت نگیر ... 

خندید . دستمو روی سیبالی تازه

جوونه زده اش زدم و گفتم :جان ...

می دونی که خیلی دوستت دارم . 

با چشمای پر از عشقش بهم خیره

شد و گفت :منم دوستت دارم .

باورش برام سخت بود نمی دونستم

که این تومور چقدر قراره بهم

فرصت بده تا در کنارشون خوشبخت

زندگی کنم . 

چقدر بد بود حسی که حاال داشتم .

حاال همدرد بودم با بیمارایی که نمی

دونستن یه روز زنده ان یا چند ماه و

چند سال دیگه امیدی به بهبودی
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نداشتن . کاش منم مثل اونا

سررشته ایی نداشتم که با این

بیماری که دست و پنجه می کنم

عاقبتش زنده بودنه یا نه ؟بودن یا

نبودن مسله ی زندگی من همینه !

تموم سعیمو می کنم کمتر با کیان

روبه رو بشم به قدر شیفتا و درسام

سنگینه که حتی اعضای خونواده امو

هم کمتر می بینم بشرا هم به خاطر

فعال نبودنم تو صفحه ی مجازی

مدام بهم غر می زنه ولی گوشای

منم یکی در شده یکی دروازه اصال

محلش نمی دم . سعی می کنم که

حضورم رو کمرنگ کمرنگتر کنم . تا
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بلکه اگه یه روزی قرار باشه که

نباشم خونواده ام و اونایی که

دوسشون دارم از نبودنم اذیت نشن .

دو سه روز بعد که منتقل شدم بخش

مغز و اعصاب فهمیدم که عامر هم

توی این بخش فعاله و از همه بدتر

حضور خاله لعیا بود . دیگه همه می

دونستن که خالمه . دلم برای

شیطنتهای اترینا اینجا تنگ می شد

بقدری این روز سرد بی تفاوت رفتار

می کنم که همه فکر می کنن این

سردی و بی تفاوتیم به خاطر

غرورمه ... ولی اینطور نیست از

روزی که تومور رو توی مغزم
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شناسایی کردم یه جور دل زدگی از

زندگی پیدا کردم . هیچ هدف و انگیزه

ایی سر شوق نمیارتم . 

با درمان بیمارا خوشحال با مرگشون

غمگین و ماتم زده میشم . به قول

اترینا حاجی حاجی رفتم مکه ، اسه

می رم اسه میام تا گربه شاخم

نزنه ... 

سوار اسانسور که شدم دو تا دست

اهمزمان از چپ و راست باعث شد

که در بسته نشه دوباره باز بشه که

تصویر یاشار با اون کت و شلوار ابی

نفتی و کیف سامسونت بدست با

عامر با پیراهن و شلوار پارچه ایی
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مشکی که استیناشو باال زده بود

مقابلم ظاهر بشن با دیدن هر

دوتاشون ته اسانسور جمع شدم دعا

کردم که هیچ کدومشون سوار نشن

منصرف بشن ولی بدبختانه به خاطر

فضای بزرگ اسانسور هر دو تاشون

پا داخل گذاشتن . با سر به هر دو

تاشون سالم دادم . 

یاشار متعجب به عامر خیره شده

بود . عامرم خیلی راحت به میله ی

استیل  افقی  تکیه داده و یه پاشو به

اونیکی پا انداخته همزمان با اهنگ

مالیم ریتم نوازی

@
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می کرد. خدا رو شکر من زودتر از هر

دوتاشون باید پیاده می شدم برای

همین خاطر سعی کردم با گوشی

سرمو گرم کنم . باالخره اسانسور

@
shahregoftegoo
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واحد مورد نظر نگه داشت . تا از

بیرون اومدم . صدای یاشار رو

شنیدم که گفت :خانوم پور مهر یه

لحظه ؟ 

عامر در رو با دستش نگه داشته بود

تا اسانسور حرکت نکنه . یه جوری

هم دستش مانع شده بود باعث می

شد که یاشار قدمی از قدم بر

نداره ... مردد مونده بودم بهشون

نگاه می کردم . که باالخره یاشار به

لب اومد . 

_می خواستم در مورد اون جواب

ردی که بهم فرستادید بدونم چرا ؟ 

@
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چی می گفتم بهش ... چیزی نداشتم

. برا همین خواستم صداقت پیشه

کنم و با صداقت جواب دادم . 

_جواب ردم هیچ ربطی  به شما نداره

. دلیلش خودمم که در حال حاضر به

فکر ازدواج نیستم . نه با شما نه با

هر کسی ... 

جوابم روی صورتش نقش دلخوری

بسته بود . دهنش باز شده بود بازم

حرفی بزنه . ولی در اسانسور بسته

شد . اون لحظه نگاه براق عامر بود

که اخرین لحظه با نگاهم تالقی پیدا

کرده بود . با کشیدن نفس عمیق کلید

کارتی واحد رو در اوردم در رو باز

@
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کردم وارد شدم. خونه توی سوت و

کوری فرو رفته بود . حس و حال

دوش گرفتن هم نداشتم . در کشو

پاتخیمو در اوردم . و از پشتش

قرصامو بیرون کشیدم . با

خوردنشون ترجیح دادم که بگیرم

بخوابم . سرم وحشت ناک درد می

کرد . صداهای عجیب و غریبی رو می

شنیدم که می دونستم هیچ کدوم از

این صداها اصال واقعیت ندارن . رفته

رفته دارم دچار توهم می شم . یه

حس دو گانگی از این بیماری بهم

دست می داد اینکه مرگ حقه همه

باید یه روزی بمیرن و بعضی از

@
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اوقاتم از شانس و اقبال خودم

شاکی می شدم چرا من ... 

دوباره یه لگدی به تایر زدم . لعنتی

بازم پنچر بود . می دونستم که این

وقت صب بابا خوابه نمی تونستم

برم بیدارش کنم برا همین خاطر باید

با تاکسی می رفتم بیمارستان روزای

چهارشنبه بابا همیشه سرساعت نه

سر ساختمون می رفت برای همین تا

هشت می خوابید . از دست مامانم

برا پنچری تایر من کاری ساخته نبود .

صدای پایی رو از پارکینگ شنیدم

برای همین با دیدن هیبت یاشار سعی

کردم پشت ستون قائم بشم دوس

@
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نداشتم باهاش هم صحبت بشم نه که

اینروزا واقعا دی وی دی شده بودم

به زور چند کلمه ایی از دهنم خارج

می شد . 

تا یاشار پا روی پدال گاز ماشین

اخرین سیستمش فشرد از پارکینگ

خارج شد منم از پشت سنگری که

گرفته بودم در اومدم . 

_یه خواستگاری بود که جواب رد دادی

دیگه اینهمه موش و گربه بازی کردن

نداشت که ؟ 

صدای عامر بود به طرفش چرخیدم

دست به سینه با پاهایی که هشتاد

@
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_موش و گربه بازی ؟

[30.03.21 03:50]
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@
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سانتی از هم باز باشن بهم خیره

شده بود.
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_اره همین فرار کردنا از دست

یاشار ... االنم که پشت ستون قائم

شده بودی تا نبیندت ... 

_فقط نمی خواستم بهم تعارف کنه

که برسوندتم  . حوصله ی همراهیشو

نداشتم برا همین نمی خواستم که

منو ببینه ... 

متعجب پرسید :مشکلی پیش اومده؟ 

اشاره شو به ماشینم کرد با دپی

گفتم :اره پنچره 

_می خوای زاپاسشو بندازم . 

_نه دیرم شده باید برم فکر کنم تو ...

شما هم عجله دارید ... 

@
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_چون حوصله همراهی نداری که

تعارفت کنم باهام بیای برا همین

پیشنهاد دادم وگرنه ترجیح میدم که

قبول نکنی دستامو سیاه کنم تا

زاپاس چرخ رو بندازم 

از رک گویش خندهh ام گرفت . 

_یعنی تعارفم نمی کنی که منو

برسونی ... 

_نه ... چون می دونم که قبول نمی

کنی برا اینکه تعارفم رو هوا نمونه و

سنگ رو یخ نشم نه ... 

_ولی چون دیرم شده من پیشنهادتون

رو قبول می کنم 

_ولی من که پیشنهادی ندادم ؟ 

@
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_خوب گفتم قبول می کنم سنگ رو

یخ نمیشید می تونید بهم پیشنهاد

بدید که منو برسونید ... 

_چه جالب به یه شرط تعارف می کنم

_شرط ؟ 

_اره این سیز و بیز رو بذاری کنار 

_سیز و بیز ؟ خوبه چه زود پیشرفت

کردین ؟ 

_دارم عادت می کنم . 

با ریموت ماشینش رو روشن کرد و

با دست تعارفم کرد که همراهش

بشم . 

@
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در رو باز کردم که سوار بشم . که با

لبخندی به لب گفت :یادت موند که

شما و ما نداریم فقط تو ... 

_سعی می کنم من مثل شما زود

دختر خاله پسر خاله نمیشم . 

_تو خاله ی بهترین دوستمی قراره

که دوسالم همسایتون باشم پس به

جای سیز )شما (بهت تو بگم ... 

انگاری حرف حرف خودش بود . برا

همین نخواستم که باهاش بحث کنم .

از اینکه منو خاله ی صدرا می دید

قلبم گرفت .همه ی زندگینامه امو

می دونست . اینکه دختر دایی صدرا

نیستم خاله اشم . 

@
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_چرا به خواستگاری یاشار جواب رد

دادی ؟

_خوب با معیارای من اصال مطاقبت

نداره . 

_معیار ؟ می تونو بپرسم که معیارات

برای ازدواج چیه ؟ 

_خوب فکر می کنم که هیچ کششی

بهش ندارم . 

_کشش ... ؟ این کشش از نظرت چیه

؟ 

_خوب جذبش نمیشم ... صبر کنید

شما االن دارید منو بازجویی می کنید

 ...
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_ای بابا من یه نفرم این جمع چیه که

توی حرفات ترکیب می کنی خوب

برام جالبه که چرا یه ادمی مثل یاشار

که ارزوی هر دختریه باید از تو جواب

رد بشنوه ... 

_برا من پول و موقعیت اجتماعی

فردی شاید مهم باشه ولی الویتهای

خواسته هام نیست من دلم می خواد

که اول جذب طرف بشم . . 

_ولی یاشار هم تحصیل کرده اس هم

پولدار اگه نامزد کنی بهش عالقه پیدا

می کنی خیلی راحتم جذبش

میشی ... 

@
shahregoftegoo
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چی بوده که نامزدتو انتخاب کردی ؟

[30.03.21 03:50]
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_خوب تو بگو که معیارت برا ازدواج
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_من سنتی نامزد کردم . چون یه

خونواده سنتی و مذهبی دارم .

نرگسم از همون بدو تولد نافشو به

اسم من بریدن ... 

با تعجب گفتم :واقعا چطوری قبولش

کردین ؟ 

_وقتی از بچگی یه چی رو تو مغزت

فرو کنن بهش عادت می کنی 

_جالبه 

گوشیش زنگ خورد . خیلی دلم می

خواست ازش بپرسم پس معیاراش

چی ؟ یادم بود به صدرا می گفت توی

@
shahregoftegoo

 

380
 



معیاراش دختری به شکل شمایل رو

برا ازدواج نمی کنه منم چقدر حرص

خورده بودم دلم می خواست که یه

جوری ازش انتقام بگیرم . نمی گم

که خوشگلی افسانه ایی دارم ولی

خوب زیادم بد نبودم دیگه زیادی از

سرمال می زد . از تصورش پوزخند

زدم حواسمو به مکالمه اش دادم 

_اگه گفتی االن کی کنارم نشسته ؟

حدس زدم که مکالمه اش با

صدراس ... 

خیلی وقت بود که باهاش حرف نزده

بودم . از وقتی که پی به نسبتمون

برده بودم حس گناه داشتم از خودم
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خجالت می کشیدم ولی همیشه ارزو

می کردم که به دختری عالقمند بشه

تا منو از یادش ببره . 

_اره ... ای بابا انگاری واشر دهنت

هرز رفته از من خداحافظ بعدا حرف

می زنیم ... 

گوشی رو قطع کرد کنار شیشه

گذاشت و گفت :این پسره هنوز روت

غیرت داره ها ؟ 

_صدرا ؟ 

_اره ... 

_میشه اینجا نگه داری نمی خوام از

پرسنل کسی ما رو با هم ببینه 

_ای بابا چرا ما با هم همکاریم ... 

@
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_دوس ندارم شایعه ... 

_باشه هر جور راحتی 

نگه که داشت پیاده شدم . روز پر

کاری رو پیش رو داشتیم . برای ناهار

داشتم می رفتم سالن غذا خوری که

توی اسانسور با اترینا رو به رو

شدم . کلی در مورد خرید عروسی و

چیدمان خونه اش حرف می زد.

همینطور که گوشم به وراجیهای آتی

بود وارد صف شدم . اشتهامو از

دست داده بودم . به همین خاطر

فقط کمی زرشک پلو با ماست

برداشتم . 

@
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آتی گفت :اون دکتره، افشار بود اره

داره نگات می کنه امروز به نظرت

چرا تنها نشسته ؟ 

سرمو باال اوردم .نگاه خیره سنگین

رومو دنبال کردم تا باالخره پشت یه

میز چهار نفره پیداش کردم . از

وقتی که اومده بود همیشه اطرافش

شلوغ بود خیلی پرستارها رو کنارش

می دیدم با اینکه حلقه ی نامزدیش

دور انگشتش می درخشید . همه می

دونستن نامزد و متعهده ولی خوب

طرفدارای مختص به خودش رو

داشت .حاال  با لبخند کجداری بهم

خیره شده بود . یکباره نگاهمون به
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ناباوری به پرویش خیره شده بودم

بهم چشمک زد که اتی هم دید و با

شیطنت به بازوم زد . من سعی می

کردم ازش دور بمونم که برام حاشیه

نسازن اونوقت این می گفت که برم

پیشش بشینم . 

آتی با لحن متعجب پرسید :منظورش

به توه ؟ بری پیشش ؟

 

@
shahregoftegoo

 

 گره خورد. دستش رو باالال برد با

هم

انگشت به صندلیهای کنارش اشاره

کرد . تا کنارش برم . همچنان با
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برای اینکه خیالشو از فضولی راحتتر

کنم گفتم :قبال ازم خواسته بود توی

اتاق عمل دستیارش باشم بازم حتما

@
shahregoftegoo
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در این مورد می خواد باهام صحبت

کنه بهتره برم ببینم چی می خواد؟ 

همچنان که به طرف میز عامر می

رفتم می تونستم نگاه خیره ی اتی

رو پشت سرم حس کنم به میزش که

رسیدم با تردید پشت میز رو به روش

ایستادم . 

لبخند زنان به صورتم خیره شد و

پرسید :امروز پیش من نمیشینی ؟

در حالیکه با احتیاط نگاهش می کردم

گفتم :ترجیح میدم کنار دوستام

بشینم . 
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نفس عمیقی کشید و گفت :پس می

تونی از منم دعوت کنی که بیام سر

میزتون ؟ 

خنده ام گرفت یه پرویی توی دلم

نثارش کردم و پرسیدم :اونوقت

چرا ؟ 

_خوب من صب رسوندتم . در

مقابلش می تونی بخوای که منو

همراهی کنی وقت غذا خوردن و یا

دعوتم کنی که بیام سر میزتون . یاال

فکر کردن نمی خواد من توی یه خونه

شلوغ و پر صدایی بزرگ شدم عادت

ندارم تنهایی غذا بخورم ... 

@
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بالتکلیف نفسی کشیدم و

گفتم :باشه بیا بریم سر میز ... 

سینی غذاشو برداشت . همراهم

اومد سر میز بچه ها ... به بچه ها

معرفیش کردم . 

پایه ثابت گروهمون شده بود .

روزایی که منم نبود با گروه می

پرید . چون همه می دونستن که

نامزد داره و اشنای ما هم هست

جلوی شایعات گرفته می شد . اومدن

عامر به روزمره گیام باعث شده

وقت بیکاری و خلوتی به عامر فکر

کنم و اشناییمون منو با نامزد اشتباه

گرفته بود . خود به خود دستم طرف
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گردنم می بردم جای بوسه شو

همیشه برام تازه و گر گرفته بود

لمسش می کردم می دونستم هر

چقدرم که انکار کنم هر چقدرم که

فاصله بگیرم ازش بازم جذبش یه

کشش عجیبی بهش داشتم که هر

کاری می کردم نمی تونستم جلوی

این کشش رو بگیرم . از اینهمه

کشمکش خسته شده بودم برای

همین تالش می کردم بی خیالش

بشم . ولی روز به روز بهم نزدیک و

نزدیکتر می شدیم . همکار بودنمون

توی بخش هم باعث شده بود زود به

زود همدیگه رو توی اتاق عمل و
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بخش و غذاخوری ببینیم تا به خودم

بیام به قدری گرم می گرفتیم که من

می دونستم غذا مورد عالقه اش ته

چینه عاشق سوپ جوه به رنگ مشکی

هم ارادت خاصی داره . 

اصال یادم نمیاد که کی شماره هم رد

و بدل کرده بودیم . بعضی وقتا حس

می کردم که جای اتی رو با عامر پر

می کنم . بقدری که عامر وقتی

نرگس زنگ می زد تا در مورد لباس

جدیدش نظر بده عکسشو نشونم می

داد تا بگم که بهش میاد یا نه ؟ درست

مثل اتی که همیشه در مورد نامزدش

طرز لباساش رنگشون نظر می دادم
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ولی بعدش خود خوری می کردم دلم

می خواست از گیسای نرگس ندیده

بگیرم بکشمشون ...

[30.03.21 03:50]
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حسود بنظر نیام نظرمو می دادم .
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_سالم 

_سالم خسته نباشی ؟ 

_ممنون ، هوووم چه بوهای خوبی

میاد ؟ اش رشته عاشقشم ... 

_می دونستم دوس داری . این دو تا

کاسه رو به زحمت از دست پسرا

نجات دادم . 

_هر دو تاشم مال منه ... 

مامان لبخندی به لب اورد و

گفت :راستش یکشو برا کیان کنار

گذاشتم می دونی که تنهاست یکیشم
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برا تو . تا مانتوتو در نیاوردی می

تونی اینو ببری برا کیان ؟

_اره چرا که نه فقط اول بذارید دو

قاشق از اینو بخورم ... 

قاشق رو بین پیازداغ نعنا و کشک

فرو کردم وای چقدر عاشق طعم و

مزه اش بودم . 

با عجله کاسه ی اش کیان رو

برداشتم و گفتم :مامان نذاری پسرا

به اشم پاتک بزنن تا من برگردم . 

خیلی وقت بود که کیان رو ندیده

بودم البته من بودم که همیشه ازش

فرار می کردم . برا همین دیگه فرت

فرت نمی دیدمش . 
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دگمه ی اسانسور رو زدم که

اسانسور از پارکینگ باال اومد . درش

باز شد . با دیدن عامر داخلش جا

خوردم . 

خسته و شل و ول به میله ی اتاقک

تکیه داد بود با دیدنم کمی جا به جا

شد و گفت :بیا تو ... 

داخل شدم دگمه ی مربوط به طبقه

ی باال از واحد خودمون رو زدم عامر

نیم نگاهی بهم کرد بعد نگاهش به

کاسه آش توی دستم افتاد سرشو

جلو اورد بوی پیاز و نعنا رو داخل ریه

اش کشید پرسید :برا منه ؟ 
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پووفی کشیدم و گفتم :نه برا عمو

ایناست ... 

پوزخندی زد و دستی الی موهاش

کشید و گفت :چه بد ، منم آش رشته

دوست دارم 

سر تکون دادم . _متاسفم 

مامان گفته بود فقط دو تا کاس نگه

داشته یکی برا کیان یکی برا من ... 

تا چشم بر هم زدنی به طبقه ی عمو

اینا رسیده بودم مردد بودم که کاسه

اش رو به عامر بدم یانه می دونستم

اگه بهش کاسه اش رو می دادم

مامان بهم هیچی نمی گفت . ولی

خوب تا به خودم بیام تصمیم بگیرم
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اسانسور باال رفت . منم جلوی واحد

عمو اینا مردد مونده بودم انگاری اش

قسمت کیان بود زنگ در رو زدم . 

کیان با موهای خیس و حوله ایی

اویزون از گردنش در و باز کرد 

_سالم مامان اش رشته پخته بود

خواست که برات بیارم 

_بازم خاله مینا دمش گرم خیلی

ممنون 

کاسه ی آش رو از دستم گرفت و بو

کشید کنار کشید و تعارف کرد که

داخل برم . 
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بی حوصله سر تکون دادم و

گفتم :ممنون تازه از سر کار اومدم

باید برم دوش بگیرم 

_از طرف من از خاله مینا تشکر کن .

خیلی سرد و بی تفاوت چند قدم رو

طرف اسانسور برداشتم دگمه ی

اسانسور رو زدم . از طبقه باال پایین

اومد . داخل اتاقک بوی عطر تلخ و

سرد عامر داخل اتاقک پیچیدهh بود .

دگمه ی واحد مون رو زدم . یه جوری

حس عذاب وجدان توی وجودم می

چرخید . چشمش دنبال آشه موند . 

نگاهم به کاسه آش دست خورده ام

افتاده .
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 چطوری می تونست این آش از

حاالال

گلوی من پایین بره وقتی می  
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دونستم که چشم عامر دنبالش مونده

. پووف 

نگاهم روی اجاق گاز افتاد ته

ماهیتابه پیاز داغ و نعناع مونده بود .

دو قلوها از پیاز خوششون نمی اومد

برا همین این یه ذره پیاز داغ از

دستشون در رفته بود . زیر اجاق رو

روشن کردم تا روغنش رو ذوب کنم

و با قاشق روی کاسه آشمو

صافکاری کردم که نشون نده آش

دست خورده اش . خوب که صافکاری

کردمش قاشق قاشق ته پیاز داغ

روش گذاشتم که از اولشم بهتر شد .
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با حسرت نگاهمو به اشم دوختم که

انگاری قسمت من نبود که بخورمش

عجب آش پر ماجرایی شده بود . 

دوباره شالمو سرم کردم بدون اینکه

دگمه های مانتوم رو ببندم از واحد در

اومدم سوار اپارتمان شدم خدا خدا

کردم بازم کسی سوار اسانسور نشه

که هوس آش کنه . 

برای اولین بار پا اینجا می

گذاشتم .در سوئیت رو زدم. از این پا

به اون پا شدنم به قدری زمان

گذشت که حس می کردم پنج دقیقه

ایی گذشته اگه نمی دیدم که وارد
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ساختمان شده حتما گمان می کردم

خونه نیست . 

دوباره زنگ رو زدم که اینبار در باز با

حوله ایی به دور کمر و حوله ایی هم

روی موهاش در رو باز کرد . 

_ببخش حموم بودم خیلی معطل

شدی ؟ 

_نه ... 

نگاهی به کاسه ی توی دستم انداخت

پرسید :نگفته بودی اش نذریه ؟ 

موندم چی بگم . بگم که کاسه ی آش

خودمه که با سخاوت اوردم بدم بهش

؟ 
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_هووم چه خوب رنگ لعابش محشره 

میشه ببری آشپزخونه تا من لباس

بپوشم ؟ 

و به خودش اشاره کرد که حوله اش

از کمر روی استخونای لگنش آویزون

بود هر ان ممکن بود که بیفته . 

بدون اینکه منتظر بمونه تا جوابشو

بدم با حوله ی روی ور کنان به طرف

اتاق خوابی رفت . سمت دیگه

آشپزخونه ی جمع و جوری بود ای بابا

بیا درستش کن ... 

بی حوصله طرف سینگ ظرف شویی

رفتم از داخل اب چکان کاسه ی

مسی رو برداشتم تا اش رو داخل
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بریزم . دنبال قاشق همه جا رو سرک

کشیدم . ولی اثری ازش نبود . 

_دنبال چی می گردی ؟ 

با وحشت به پشت سرم ایستاده بود

طرفش چرخیدم با لکنت

گفتم :چیز... چیزه قا...قاشق ... 

خیلی راحت در کابینت کنار هود رو

باز از داخل لیوان بزرگ یه قاشق

برداشت . 

چه زود لباس تنش کرده بود . تی

شرتش سفید شلوار راحتی مشکی

تنش بود موهاش از خیسی به قدری

برق می زدن که دون دون حالت
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درست همون جایی که دستکاریش

کرده بودم خورده بودم پیاز داغ روش

ریخته بودم صافکاریش کرده بودم

یلخی قاشق رو فرو برد باال اورد

گذاشت دهنش با لذت چشمای بابا

قوریشم بست به به چه چه کرد .

[30.03.21 03:50]
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گرفته بودن هوس می کردی دست

توشون ببری بهمشون بریزی ...  

کاسه ی اش رو از دستم گرفت .  
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_مامان میگه اگه به کسی نگی که

غذای دهنی بهش دادی باید بهش

بگی حاللیت بخوای و گرنه اون دنیا

بهش مدیونی 

نمی دونم قاشق چندم بود که توی

دهنش می ذاشت با حرفی که فکر
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می کردم توی ذهنم گذشته ولی به

زبونم اورده بودم استپ کرد . نگاهم

کرد . تنها جمله ایی که تونستم به

زبون بیارم 

_متاسفم ... 

_یعنی این کاسه آش دست خورده ی

توه که اوردی برام ؟

سر تکون دادم . به زحمت اب دهنمو

قورت دادم . درست مثل  اعتراف به

خرابکاریایی که همیشه به مامان و

بابا جوابگو می شدم . 

توی گلو خندید . 

_خوب حاال چکار باید بکنیم . قبول

کن اشتباه کردی . هیچوقت دوس
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ندارم دهنی کسی رو بخورم تو

بقدری صبر کردی تا من آش رو رو

مزه مزه کنم به نظرت بهتر نیست

دست تو گلوم بکنم باال بیارمش 

از تصور باال اوردنش صورتم جمع شد

 .

_بیشتر پسرا وسواس ندارن ؟

_ولی من دارم 

_چه بد ، نباید بهت می گفتم . 

_فکر می کنم گفتی آشه دهنیه .

چون اخرین کاسه اش مال خودت بود

. چشمت روش مونده که بهم گفتی

نخورم . 
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_عمرا اگه من لب به اون آشه بزنم .

فقط خواستم اون دنیا مدیونت نشم 

_این دنیا چی ؟ مدیونیم ؟ 

_فرقی نمی کنه مدیون شدن این دنیا

و اون دنیا نداره . 

_اگه فرقی نمی کنه باید یر به یر

بشیم ... می فهمی که چی می گم 

قاشق رو باال اورد ... توی آش برد

پرش کرد جلوی لبای من گرفت و

گفت :باید از قاشق دهنی من بخوری

تا حاللت کنم ... 

نمی دونم چم شده بود . منی که

چندشم می شد . چطور شد ؟ دهن

المصبم مثل گاراژ باز شد ... 
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داشتم به مزه ی آش فکر می کردم .

هزار تا فکر دیگه توی مغزم پس و

پیش می شدن ...  تصویری عامر رو

مقابلم می دیدم که توی صورتم چی

دید که قاشق رو توی  کاسه ی اش

کرد روی کانتر گذاشت . و دست دور

کمرم انداخت منو طرف خودش کشید

. خیلی غیر منتظره اینکار رو کرد .

باید از نزدیکیش پا پس می کشیدم .

اما نمی دونم چرا نمی تونستم

حرکتی بکنم . چشمای مشکیش

هیپنوتیزم کرده بودن انگاری ! 

بوی عطر تند تلخش دهنُم آب انداخت
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می کردم . مثل هیچ چیز دیگری

نبود . به طور غیر ارادی به صورت

غریزی بدون فکر به جلو خم شدم و

نفس کشیدم . صورتش به صورتم

خیلی نزدیک بود . میخکوب شده بودم

به نگاهش . سپس به اهستگی هنگی

لبهای گرم و نرمش رو به لبهام

فشار اورد . 

برای واکنش نشون دادن از خودم

اماده نبودم . خون زیر پوستم به

جوش اومده ام باال اومد و به لبهام

ریخت . نفسم تند تند و بریده بریده

شد .ولی حس می کردم زیر لبهام به

سنگ بی حرکت تبدیل شدم . 
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وقتی به خودم اومدم خواستم خودمو

 بکنم .  

خالالص
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به این فکر می کردم مثل این فیلما

بزنم روی گونه اش هر چی از دهنم

در میاد بهش بگم . اون لحظه به صد

تا راه مختلف فکر کردم . باید فرار

می کردم . مینا و شروین منو بی بند

بار تربیت نکرده بودن که حاال بخوام

با یه مرد متاهل رابطه داشته باشم . 

اگه متاهله چرا همه چیز این مرد منو

جذب خودش می کرد . صداش قیافه

اش طرز لباس پوشیدنش همه چیز

این مرد برام خواستنی بود در حالیکه
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خیلی راحت می تونستم با یکی مثل

کیان که دغدغه ی تعهد نداره متاهل

نیست باشم نه با عامر ... 

باالخره برای نفس کشیدن یه قدم

ازش فاصله گرفتم . نگاهم رو به

چشماش دوختم در حالیکه هیجان

محو و مالیم می شد نگاهش کردم . و

بعد به صورت شگفت انگیز و شیطنت

امیزی لبخندی همراه با چشمک

چاشنی اش کرد و گفت :قابل

تحمله ! 
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سر تکون دادم :وات ؟ قابل

تحمله ؟ ... داری از چی حرف می

زنی ؟
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_خوب انتظار داری چی بگم اینکه

خیلی فوق العاده اس حسمون به هم

قوی تر از اونیکه فکرشو می کردم . 

سعی کردم انکارش کنم به همین

خاطر زدم به در حاشا ... 

با لحن تندی گفتم :حس ؟کدوم

حس ؟ این کارت حماقته ...

حماقت ... 

پا تند کردم زدم بیرون . همه اش

اشتباه بود نباید اتفاق می افتاد .

پسره ی پرو ... 

قابل تحمله ! چی قابل تحمله از خود

راضی ... 
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هر کاری می کردم که فحش ابداری

نثارش کنم تا دلم خنک بشه چیزی

پیدا نمی کردم . لعنتی اصال هیچی به

خاطر ندارم . سعی می کنم

فراموشش کنم که بینمون چی

گذشته اینبار خودمو از عامر مخفی

می کنم . نمی دونم این چه تراژدی

هست که من در پیش گرفتم . یاشار

و کیان خواستگارام بودن که بعد از

جواب رد دادن تموم تالشمو می کردم

که باهاشون چشم به چشم نشم . از

این عامر خواستگار هم برام در نمی

اومد چه مرگم شده بود واقعا سر در

نمی اوردم . 
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تموم سعیم برای ندیدن عامر فقط

دو روز طول کشید . سومین روز توی

آشپزخونه  در حال شستن ظرفا بودم

که صدای یکی رو شنیدم که با داد

داشت صدام می کرد . 

_خانم دکتر  ! 

سر برگردوندم شهاب رو دیدم پشت

سرشم عامر ایستاده از مچ دست

دیگه اش گرفته صورتش جمع شده

بود .مایع زرد رنگی از دستش چکه

می کرد . یه جوری نگام می کرد که

انگاری می دونستم چشه و چکار باید

بکنم . اینجا چکار می کرد ؟ 
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همونطوری که مچ دستشو محکم

گرفته بود . بهم گفت :می تونی بهم

کمک کنی ؟ 

به مایع زرد رنگ که دستش چکه می

کرد داد زدم :خدای من ! این خونه ؟ 

سری برام تکون داد . دوباره با

هیجان و لکنت  پرسیدم :خونت طالیه

؟ 

_میشه کمکم کنی ؟ بعدا در موردش

حرف می زنیم ؟ 

خون طالیی یکی از نادرترین و

کمیاب ترین خونایی بود که جهان

موجود بود .
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_میشه عجله کنی ؟ 

@
shahregoftegoo

 

]03:50  30.03.21[

  Part65#

419
 



با تحکم صداش به خودم اومدم با

صدای لرزون گفتم :چکار کنم اینجا

اوژانس نیست اشپزخونه ی مادرمه ؟

_اسم خودتو نمی ذاری دکتر وقتی

نمی تونی از پس این مورد بر بیای ؟ 

با صدای بلند داد زدم :مامان ! جعبه

ی کمکهای اولیه ات کجاست ؟ 

در کابینت کنارکایبنت ابگرم کن رو

باز می کنم شاید بتونم اونجا پیداش

کنم . 

مامان از اتاق داد می زنه :تو حموم

سالن زیر سینگ روشوییه 

سمت حموم سالن می رم که عامر

هم پشت سرم میاد . شهاب رو توی
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اشپزخونه جا میذاریم به این فکر می

کنم چه خوب که رنگ خونش زرده

قرمز ... ولی باید خیلی مراقب

خودش باشه تا زندگیش به مشکل

نخوره . حاال با این خونریزی نکنه از

حال بره 

کابینت زیر سینگ روشوییه حموم رو

باز می کنم جعبه رو در میارم درپوش

توالت فرنگی رو میذارم و به عامر

اشاره می کنم که روش بشینه خودم

هم لبه ی وان میشینم . دستشو به

سمت خودم میکشم . 

_چکار کردی با خودت ؟ 
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روی زخمش رو با پنبه تمیز و بریدگی

رو خوب بررسی می کنم . عمیقه

درست وسط کف دستش .

_نردبون رو گرفتم . داشت می

افتاد . 

سرمو تکون دادم و گفتم :باید

میذاشتی بیفته . وقتی می دونی که

گروه خونی نادری داری نباید ریسک

می کردی ؟ 

_نمی تونستم نردبون رو ولش کنم

که بیفته یاشار باالی نردبون بود . 

نگاهش کردم . اونم با چشمای

مشکیش زل زد بهم . چشمم رو
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_مطمئنی ؟ 

_اره، به یاشار می گفتی باید ببرت

اوژانس 

_نمیشه اینجا بخیه بزنی ؟برا همین

اومدم اینجا پیش تو 

سر تکون میدم و میگم :لوازم الزم

رو ندارم . نخ بخیه الزمه زخمت خیلی

عمیقه . 

دست ازادش رو وارد جعبه ی

کمکهای اولیه میکنه یه قرقره نخ پلی

استر بیرون میاره میده دستم و
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پایین میندازم و به دستش نگاه می

کنم .

_به بخیه نیاز داره
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میگه :مثل روزای اول دانشجویت که

طرز دوختن بخیه رو روی موز امتحان

کردی همه تالشتو بکن 

_عامر ، دوختن دگمه و موز با دوختن

پوست بدن فرق داره !

_من نمی تونم برم اوژانس وقتی که

یه دکتر اینجا نشسته ؟ هر کاری می

تونی بکن  من خوبم فقط یه خراش

ساده اس به خاطر گروه خونم نگرانم

. من به خاطر همین گروه خون

خواستم دکتر بشم . سالها به خاطر

همین گروه خونی کمیابم من از

خیلی لذتها رفتن به اردو و خیلی

چیزای دیگه محروم بودم . 
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_اگه دستم عفونت کنه بمیرم . دیگه

مرده ام پا هم نمیشم که ترو

سرزنش کنم . 

_به نکته ی خوبی اشاره کردی

سرزنش کردنت واقعا برام اخرشه یه

لحظه این پنبه رو روی زخمت فشار

بده 

دوباره زخمش رو شستشو دادم .

[30.03.21 03:50]
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_اگه دستت عفونت کنه بمیری من

زیر بار هیچی نمیرم . مسولیتی رو

قبول نمی کنم .
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66#نفرین_تو_

 بعد چیزایی رو که الزم دارم در

میارم و روی پیشخوان سکوی حموم

میذارم . 

_می تونم یه چیزی بپرسم ؟

_بپرس ؟
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_منو تو پزشکیم می دونیم که وقتی

میگیم خون یکی طالیه به این معنی

نیست که رنگ خونش زرد و طالیه

 خونش نول و طالیه تو ذهنRhبلکه 

یه فرد عامی و کم سواد فاقد سواد

پزشکی به جای خون قرمز خون زرد

رنگ رو پیش بینی می کنه ...ولی

اینطور نیست همه ی رنگ خونا ی

انسانا قرمزه ...من نمی دونم

چطوری اینکار رو کردی که اینطور به

نظر بیاد که خونت طالیه زرده ... 

_یعنی نخوردی ؟ 

سر تکون دادم و گفتم :نه نخوردم ...

چون  به این خراش عمق بدم . خون
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به خون طالیی باشه ولی رنگش شاید

اول ذهنتیمو دور کرد ولی االن یادم

افتاد که نمی تونه واقعیت داشته

باشه 

_درست حدس زدی ... ولی واقعا

خونم طالییه با ارهاش نول ... اینم از

تردستیای خودمه که حاال رازش بمونه

پیش خودم وباید اعتراف کنم که تو

خیلی باهوشی ... 

چه زود مثل یه فرد عامی گول خورده

بودم . باورم شده بود که رنگ خونش

هم طالیه دیوونه ایی بود برا خودش .
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قرمزت فوران میکنه بیرون ... خونت

ِر هاش نول معروف  طالالیی  با ا 

شاید
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با موقعیتی که داریم نمی تونستم

زاویه ی مناسبی برای بخیه زدن

داشته باشم تا سوزن رو توی

پوستش کردم . قطره خونی بیرون

زد . درست حدس زده بودم سر کارم

گذاشته بود . شاید در مورد ارهاش

خونش هم درست نگفته بود . چون

واقعا خون طالیی کمیاب ترین خون

جهان بود به گفته ی استاد در ایران

این خون توی رگهای یه خواهر و

برادر جریان داشت . 

کالفه از حضورش و یاد اوری

اتفاقایی که بینمون افتاده بود . بلند

شدم . یکی از پاهامو روی لبه ی وان
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میذارم دستش روی میذارم رو پام .

دکتر دیگه محرمه چه من دکترش

باشم چه اون دکتر من ... 

وای اینجوری که دستش روی پای منه

شدنی نیست اگه بخوام دستام اروم

باشن و نلرزن باید جاهامون رو با هم

عوض کنم . کالفه سر تکون دادم . 

_اینجوری نمیشه ... حاال که می بینم

عمقش زیادم نیست بخیه نمی خواد .

راستی با چی خونریزیشو بند

اوردی ؟ 
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_با زرد چوبه

_نه ... ولی اون  مایع زرد رنگ ...

 اولش گفتی خون طالالیی ؟

_خودت
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_تو هم برا همین سر کارم

گذاشتی ... 

_حس کردم که تموم این چند سال

درس خوندنا با فرضیه ایی که کردی

دود شده رفته هوا ... مثل یه ادم

معمولی فکر کردی ... حاال امتحان

دومتو پس بده ببینم اونهمه پوست

موزی که به هم وصله شون می

کردی به چه دردی می خوره 

_من مجبور نیستم اینکار رو بکنم ... 

_چرا مجبوری ؟ فکر کن کالس درسه

منم استادتم 
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_استادم نیستی ...
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#part67

67#نفرین_تو_
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_اگه فرض کنی هستم . شروع کن

من ظرف بیست ثانیه بیستا بخیه می

زنم .
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نگاهش می کنم . دستش رو میگیرم

و میذارم روی سکو جلوش می ایستم

. البته که روش قبلی بهتر بود ولی

اونطوری نمی تونستم دستشو رو

پام حس کنم تمرکز کنم . 

_حتما دردت میاد چون اینجا بی حس

کننده نداریم ؟ 

پوزخندی روی لبش میشینه و بهم

نگاه می کنه مثل یه استاد میذارتم

زیر ذره بین نگاهش . 

می دونم که درد رو میشناسه این درد

در برابر خیلی از دردا درد حساب

نمی شه . 
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پوستش رو با سوزون که با بتادین

شستشو دادم سوراخ می کنم . اصال

خم به ابروش نمیاره . از ذهنم

دوباره رنگ خون طالیی میگذره

چقدر احمق به نظر اومدم وقتی که

زرد چوبه رو که با اب رقیق شده

شده خون طالیی فرض کردم . احمق

و زود باور ...

ساکت به کار کردن من نگاه می کنه

هیچ صدایی ازش در نمیاد . سعی می

کنم به زخم  دستش که عمیق برش

خورده و باید کامال بسته بشه تمرکز

کنم . 
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ولی لعنتی صورتامون به هم خیلی

نزدیکه هر دم و بازدمش رو می تونم

روی صورتم حس کنم . 

زمزمه وار لب می زنم :حتما ردش

می مونه 

_یادگاری می مونه 

سوزن رو برای پنجم فشار میدم روی

پوست . با اینکه دخترم ولی خیاطی

کردنم افتضاحه این بخیه زدنم هم

واقعا نوبره ... یاد پوست موزایی که

برا تمرین بخیه می زدم می افتم .

چقدر بد ترکیب می شدن . حال با هر

بار شکاف پوست صورتش سعی می
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کنم نشون ندم که چقدر ناراحتم که

بهش درد رو القا می کنم . 

اصوال باید تمرکزم روی بخیه زدن

جراحتش باشه ولی حاال تنها چیزی

که برام مهمه اینه که زانوهامون به

هم خورده و در تماسه اون یکی

دستش که سالمه روی زانوشه و نوک

ناخنش داره به نرمی و خیلی موذیانه

زانومو لمس می کنه ... عین یه

قاشق داغ روی اجاق گاز روی زانوم

فشار میاره ... داره شیطنت می کنه

اصال به فکر زخمش نیست . زخمی

که خونش روی حوله زیر دستش چکه

چکه می کنه . و من لعنتی اصال نمی
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تونم تمرکز کنم . دو ثانیه چشمامون

به هم قفل میشن خیلی سریع سرمو

پایین میندازم . و به دستش نگاه می

کنم . سنگینی نگاهش رو که زل زده

بهم حس می کنم سعی می کنم

نادیده اش بگیرم . لعنتی از اون روز

که اون بوسه ی نصف و نیمه بینمون

اتفاق افتاد روش بهم باز شده .

خیلی خیلی راحت داره باهام برخورد

می کنه 

شش تا ... 

نفس میکشم و تموم سعیمو می کنم

تا حواسمو به تموم کردن بخیه ها بدم

 .
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_نبات 

زمزمه می کنه اسم من نیست ولی با

درد به زبون میاره دست از کارم

میکشم منتظر میشم تا بهم بگه

دردش اومده . وقتی می بینم

همچنان ساکته اخر بخیه رو گره می

زنم . 

_تموم شد شش تا بخیه فکر کنم

ردش هم بمونه به قشنگی بخیه های

شما نزدم ... 

وسایل روی سکو رو میذارم توی

جعبه

 

@
shahregoftegoo

 

]03:50  30.03.21[

438
 



68#نفرین_تو_
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part68#

پاشو جلو میذاره جوری که رو در  

روی هم فیس تو فیس هم میشیم .
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نمی دونم چرا حماقت می کنم و

ازش فاصله نمیگیرم . دست سالمش

نوازش کنان باال میاد تا کمرم . به

خودم می توپم 

شیرین نفس بکش لعنتی !

چنگ میندازه به کمرم و منو سمت

خودش میکشه . دستم شونه شو پیدا

می کنه میشینه روش تا حاال چنین

لحظات خصوصی با یکی از جنس

مخالفا نداشتم . نمی دونم چکار

کنم ؟ ذهنم میره سراغ شهاب لعنتی

مگه با عامر نیومده بود پس کجا

غیبش زد . چرا مامان سراغی ازم

نمی گیره تا تو باتالق گناه نرم . االنه
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که حضور شیطان رو اینجا حس می

کنم شیطانی که داره وسوسه ام می

کنه تا گناه کنم . تا درگیر حس

ممنوعه ایی بشم که عقلم میگه

غلطه ولی دلم داره براش میره 

دارم پس می افتم برا همینه که

دست گذاشتم روی شونه اش چون

باید از چیزی بگیرم تا مانع سقوطم

بشه . تک تک سلوالی بدنم یادشون

رفته که باید چکار کنن ماهیچه های

بدنم یادشون رفته کارشون چیه ؟ 

من هنوز ایستادم . و او هنوز نشسته

! مجبور میشم چشمامو ببندم . انقد
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عصبیم می کنه که نمی تونم نگاش

کنم . 

حس می کنم سرشو برمی گردونه تا

نگام کنه . هنوز چشای من بسته اس

محکمتر از قبل به هم فشارشون

میدم . 

دستش ارومتر میاد باال تا پشت

گردنم . دستش تموم بدنمو داغ می

کنه انگشتای کشیده اش پشت

گردنمه لباش کمتر از پنج سانت با

چونه ام فاصله داره ! نفساش به

روی صورتم پخش میشه ! چند روز از

اولینباری که منو بوسید میگذره

حساب سر انگشتی می کنم تا یادم
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بیاد ولی هیچی تو مغزم نیست یادم

نمیاد چند روزه ؟

دارم میمیرم . خیلی راحت !دارم

میمیرم 

حلقه رو تنگتر می کنه و بعد منو

میکُشه 

لباش همه چی با همه ، زندگی و

مرگ ، تولد دوباره جون گرفتن همه

با هم در یک لحظه 

چند دقیقه طول میکشه پیش

کشیدنها و پس زدنها 

نفس دادن و نفس گرفتن زندگی

دادن و پس گرفتن ! 
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رهام می کنه کف دستشو به دیوار

پشت سرم فشار میده . انگاری اونم

برا ایستادن احتیاج به کمک داره . 

سعی می کنم به چشماش نگاه کنم

ولی چشماش بسته ان . نباید دوباره

تکرار می شد ما دو تا مثال ادم بالغ و

تحصیلکرده هستیم نباید یه اشتباه رو

دوباره تکرار می کردیم باید این

نیروی کشش بین خودمون رو از بین

می بردیم نه اینکه فاصله رو از میان

برداریم من که می دونم اون نامزد

داره . خونواده ام مخالف با هم

بودنمون میشن . 
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دوس ندارم پشیمونی رو تو چشماش

ببینم . جفتمون ساکتیم . سعی می

کنم هوا رو به داخل ریه هام بفرستم

. با صدا نفس عمیق می کشه . از

دیوار کنده میشه . میچرخه و به

طرف سکوی حموم میره .

[30.03.21 03:50]
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خوشبختانه قبل از باز کردن چشماش

ندیدمش حاال که پشتش به منه

پشیمونی عمیقی داره که نمی

بینمش . کاش هیچوقتh نمی اومد

تبریز یا کاش منو توی هواپیما نمی

دید که حاال اینهمه پشیمون بشه 
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از روی سکو داخل جعبه قیچی

پزشکی رو بر میداره.گاز استریل رو

باز می کنه 

به دیوار چسبیدم فکر کنم از

شرمندگی تا اخر عمرم همینجا بمونم

 .

_نباید بازم اون کار رو می کردم 

صداش سخت و محکمه مثل خنجریه

که به قلبم فرو میره 

سعی می کنم خودمو بی تفاوت

نشون بدم مثل یکی که تعادل نداره 

_برام مهم نیست ! 

با یه دست، دست  زخمیش رو به

تنهایی می بنده بر می گرده سمتم
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چشماش مثل صداش سخته به سختی

اهن مثل خنجری که از پشت کمرت

میزنه همه ی رشته ها و خیالبافیاتو

بهم می پیچه بوسه ایی رو که برای

خودم و خودش ساخته بود رو پاره

می کنه 

_دیگه نذار اون کار رو باهات بکنم 

جمله اش سنگینه هضمش راحت

نیست . انگاری من دوس دارم که

اون کار رو باهام بکنه پشیمونیش تو

گلو گیر می کنه 

_چون هیچ اینده ایی نداره .نمی دونم

چرا اینطوری شدم دوس ندارم

اخرش فکر کنی که دارم ازت سو
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استفاده می کنم من ادمی نیستم که

بخوام به کسی دست درازی کنم . 

لعنتی گفته بود که من با هیچ یک از

معیاراش هم خونی ندارم . 

_منم ادمی نیستم که بخوام با یه ادم

متاهل رابطه داشته باشم 

از حرصم اینو به زبون میارم . بازم

حرصم میگیره میگم 

_دوس شدن با یه ادم متاهل برام

قباحت داره چه برسه به رابطه

داشتن 

عصبی میشه وقتی به طرفم میاد

می تونم چشمای به خون نشسته اس

رو به وضوح ببینم . 
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دستاشو دو طرف شونه ام گذاشت و

گفت :قباحت با حماقت 

_مامان میگه وقتی با متاهل دوس

شدی ازش انتظار وفاداری نداشته

باش چون اگر بلد بود به شریک

زندگیش خیانت نمی کرد ازش توقع

دوست داشتن نداشته باش چون اگه

بلد بود به شریک زندگیش عشق می

داد و خیانت نمی کرد تو براش نه

عشق اول میشی نه عشق اخر 

با ترس نگاش می کنم هر ان ممکنه

دستاشو روی گردنم بذاره و خفه ام

بکنه با لکنت دوباره  میگم 
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_فکر کنم به نامزدت زنگ بزنی یه

سر اینجا بیاد بهتره 

زیر لب زمزمه کرد :تو فکر می کنی

من نمی تونم خودمو کنترل کنم پس

تو چی ... تو خودت دم تکون میدی 

اخر حرفش خیلی بهم برخورد

لعنتی ... حاال من مقصر بودم تا به

خودش بیاد از وسط پاش زدم 

از درد خم شد . 

به طرف در رفتم این دیگه چه

جهنمی بود . وارد آشپزخونه میشم

پشت سر هم دو لیوان اب رو سر می

کشم باید پرونده عامرو مثل پرونده
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کیان و یاشار ببندم ... اصال نباید

روزنه ی دیدی ازش به جا می موند . 

صدای عامر رو شنیدم که به شوخی

از شهاب پرسید :شهاب دوس دختر

داری

[30.03.21 03:51]
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شهاب با خندهh نیم نگاهی به من

انداخت و پرسید :چطور ؟ داری امار

می گیری دکتر جان 

_نه بابا خواستم بدونم گرد جهان

چطور می گردی ؟ 

_همونطوری که برای تو اب در  کوزه

اس ما هم گرد جهان می گردیم 

_انگاری زبون درازی توی خونواده

شما خیلی موسومه . یادم باشه

سوال نکنم 
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دلم می خواست یه جواب نون ابدار

کف دستش بذارم ولی خوب ...

مهمون بود مهمونم که حبیب خدا ... 

در اتاقمو باز کردم وارد شدم

نفهمیدم که کی رفت .

هر از گاهی توی کریدور بیمارستان

یا البی مجتمع با هم روبه رو می

شدیم که سالم و جواب سالممون هم

با سر به هم عیتاب می کردیم . 

چند وقتی بود که حس می کردم

هیچی سر جاش نیست . خیلی زمان

نبرد که فهمیدم اونی که سر جاش

نیست از دل من بود . هر از چند

گاهی بی خود و بی جهت طرف
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مردی می رفت که می دونستم

صاحب داره دلش برای یکی دیگه

اس . 

همین دلتنگیا باعث شده بود که بخوام

هر از گاهی توی صفحه ی مجازی سر

به سرش بذارم . اول خیلی دوستانه

با هم مکالمه می کردیم بعد این این

مکالمه ها طرف عاشقانه ها می

رفت . تا اینکه برا خودمون حد و

مرزی قرار گذاشتیم که بخواهیم

فقط و فقط با گوشی با هم در

ارتباط باشیم . مثل دو عاشق و دو تا

نامزد . تا به خودمون بیاییم یاد و

خاطره های اون زندگی منو پر کرده
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بود و من لحظه های اونو پر و خالی

می کردم . می دونستم کار در

بیمارستان و مکالمه های اخر شب

دیگه وقت سر خاروندنی براش

نمیذاشت که بخواد با نامزدش سپری

کنه . دست خودم نبود من این مرد رو

می خواستم چون می دونستم که یه

روزی هم به خاطر بمبی که تو سرمه

قراره ناکام از دنیا برم حاال که دلم

برا این مرد لرزیده بود . حق خودم

می دونستم که بخوام یکمی خوش

بگذرونم و به حداقل ارزوهام برسم .

دیرم شده بود . حتما اترینا منو می

کشت . لعنتی با این نیم تاجی هم که
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ارایشگر  رو سرم گذاشته بود . خیلی

تابلو شده بودم . پشت چراغ قرمز

اینه ی باالی سرمو میزون کردم

نگاهی به صورتم انداختم . خدا رو

شکر نقاشی چشمام پشت عینک

افتابی مخفی بود فقط لبای قلوه

ایم زده بود بیرون که با رنگ

کالباسی به خود حجم گرفته شده بود

. چقدر با ارایشگر کل کل کردم سر

تاج گذاشتن روی شینیون موهام . 

چراغ سبز شد پا روی پدال گاز

گذاشتم . تا خودمو به باغ تاالر

عروسی اترینا برسونم . خدا رو شکر

که این خانم ترک تبار مثل این ترکا
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عروسی رو گرفته بود . با تعداد کم و

مختلط .تا اونجا که می دونستم از

بیمارستان خودمونم خیلیا رو صدا

کرده بود . پسر جوونی در ماشینمو

باز کرد . پیاده شدم سوییچ ماشینمو

دستش گذاشتم . 

وارد عمارت شدم . همون وهله ی

اول چشمم به اترینا

[30.03.21 04:06]
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افتاد که وسط پست در حال رقص و

دلبری برای شوهرش بود . 

الناز دختر خاله ی اترینا برا پیشواز

کنارم اومد با لبخند گل و گشادی

دسته گل رزی که برای اترینا گرفته

بودم رو از دستم گرفت و به داخل

دعوتم کرد . اهنگ مالیمی شروع شد
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که با ریتم اهنگ اترینا و شوهرش هم

تانگو رقصیدن . چشم اترینا که بهم

خورد با هیجان برام دست تکون داد

خوبه که شوهرش سفت و سخت

گرفته بودش و گرنه مثل گوله طرفم

پرت می شد . 

با چند تا از همکارا خوش و بش کردم

کنار میز خالی ایستادم . خدمتکار اب

میوه ایی رو که توی گیالسای پایه

بلندی پذیرایی می شد . بهم تعارف

کرد . یکی برداشتم جرعه ایی باال

کشیدم . 
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_به نظرت رنگ فیروزه ایی

همونقدری که به تو میاد به منم

میاد ؟ 

سرمو به طرفش چرخوندم که با یه

ژست خاصی دستشو باال اورد سلفی

گرفت . اونم بدون اجازه ی من ... 

کت و شلوار آبی کاربنی با پیراهن

فیروزه ایی با پاییون همرنگ کت و

شلوارش زده بود . صد سالم تو ذهنم

همچین تیپی رو تصور می کردم اصال

اینطوری به نظر نمی اومد که حاال

توی تن به قول بشرا به این بی

شرف می اومد . موهای مشکی

براقش هم خیلی فوق العاده بهش
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می اومد .این عامرم  برا خودش یه پا

دومادی شده بود . 

پیراهن ابی فیروزه ایش درست

همرنگ پیراهن بلند شب من بود یه

جوری که هر کی ما رو با هم می دید

فکر می کرد زوج هم هستیم که با

هم ست کردیم

_خدا لعنتت کنه ... میشه یه کمی ازم

فاصله بگیری ؟ 

_اونوقت چرا ؟ 

_برا اینکه فردا بهم ربطمون ندن که

با هم ست کردیم 

نگاهی به خودش کرد و پرسید :مگه

ست کردیم ؟ 
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_نه ولی رنگ لباسامون شبیه همه ...

تا دیروز زرت زرت مشکی  پوش

بودی ؟ 

_خواستم تنوع بدم ... بده ؟ 

_خیر ... 

سرمو به طرف اترینا و شوهرش

چرخوندم که از رقص فارغ شده بودن

برا همین فرصت رو غنیمت شمردم

پا تند کردم با هیجان به طرفشون

رفتم . 

_عزیزم چقدر خوشگل شدی ؟ 

_راست می گی شیرین ... به نظرت

ارایشگرم خیلی نارنجیم نکرده ؟ حس

می کنم خیلی نارنجی شدم . 
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_نه بابا حساس شدی عالی شدی

عالی ... پرفکت . بیست بیست ...

_تو دیگه خوشت بیاد دیگه حرفی

نیست راستی افشار رو دیدی ؟ 

_اره ... رنگ پیراهنش همون اول زد

تو ذوقم ... 

با صدا خندید . 

_منم می خواستم همین رو بپرسم

ببینم باهاش تل پایتی داشتی ست

کردی ... 

_می دونستم هر کی منو به افشار

ربط نده حتما تو یکی ربط میدی 

_برا همین نرسیده های هویتو براه

کردی تا نذاری من نق بزنم 
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خانمم رو پس بگیرم شیرین خانم

بهتره از خودتون پذیرایی کنید تا ما

هم برگردیم

[30.03.21 04:06]
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سری تکون دادم بر گشتم سر میزی

که اول رسیدن خالش کرده بودم .

خانم عباسی با شوهرش اومدن سر

میز بعد از خوش بش کردن سر بحث

رو به قشنگی اترینا و بخت و اقبال

اقا داماد کشوند . تا چشم بهم زدم

کل دور تا دور میز از پرسنل و

همکارای بیمارستان پر شده بود . که

عامر هم مستثنی نبود . خیلی ریلکس
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داشت میوه هایی رو که با دستگاه

اسالیسر )ورقه ورقه کردن میوه

ها  (به سیخ چوبیها زده بودن رو به

دندون می کشید . تا اینکه خانم دکتر

احمدی ازش پرسید :شما کی

عروسی می گیرید دکتر ؟

سیخ چوبی خالی رو داخل پیش

دستی گذاشت و گفت :وقتی

تخصصم تموم بشه 

خانم عباسی با هیجان گفت :کاش

نامزدتون رو دعوت می کردید یه سر

بیاد تبریز هم دیداری تازه می کردید

هم ما می دیدمش 
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_با مادر زنی که من دارم کم از فوالد

زره نداره بعیده که بذارن نرگس بیاد

تهران حتی با خودشون ... 

_وا چرا ؟ مگه نامزد نیستین ؟ 

_چرا ولی خوب مادر زن من که زن

عموم هم هست خیلی خیلی

سنتیه ... متوجهید که خیلی خیلی ... 

ترانه با صدا خندید و گفت :ای

جان ... بمیرم براتون دکتر ... اصال

فکر نمی کردم که تو این دوره زمونه

همچین طرز تفکراتی باشه اونم از

خونواده ادم تحصیل کرده ایی

همچون شما ... 
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ماجرا جالب شده بود . دست پیش

بردم یه سیخ چوبی برداشتم . 

خانم دکتر احمدی پرسید :مگه عقد

نیستین ؟ 

_چرا عقد کردیم از همون اول شرط

زن عمو این بود نرگس بدون اجازه

حتی با اجازه خونواده اش حق نداره

تا روز عروسی با من خلوت کنه 

کلمات اخرش خیلی با لودگی و با

مسخرگی به زبون اورد طوری که

همه خندیدن . این عامرم که چایی

نخورده برا همه پسر خاله شده بود .

نمی دونم چی زیر گوش مردا گفت

که همگی یک صدا زدن زیر قهقهه
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نگاه متعجبمو بهشون دوخته بودم که

عامر سرشو باال گرفت در حالی که

لبی تر می کرد چشمکی بهم زد که با

خجالت سرمو پایین انداختم . تا

عروس کشون هیچی از عروسی سر

در نیاوردم . 

وسط جاده توی تاریکی هر چی که

می روندم هیچ اثری از ماشینای دیگه

نبود . به خودم لعنت فرستادم که

افتادم دنبال این کله پوکا گوشی رو

از جلوی شیشه برداشتم . زنگ زدم

به اترینا . معلوم بود که همچین شبی

اترینا به گوشیش جواب نمیده . تا

روی پلی که نزدیک بود روندم اخرش
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دوختم . نمی دونم چقدر گذشت اصال

یادم نمیاد که چند دقیقه و یا ساعت

اونجا نشستم تا اینکه گوشیم زنگ

خورد بلند شدم از روی داشبورد

طرف شاگرد راننده برش داشتم تا

دگمه ی تماس رو زدم انگاری دگمه ی

حافظه امو زده باشم
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نشستم روی سکو نگاهمو به پایین

پل که رودی از زیرش میگذشت
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همه چی از حافظه ام پاک شد هیچی

حتی اسمم رو هم به خاطر نمی

اوردم و نمی دونستم که به کی زنگ

زدم صدای اشنایی رو از اونطرف

خط می شنیدم ولی به خاطر نمی

اوردم که کیه ؟ چرا بهش زنگ زدم .

به من من گفتن افتادم و حوصله ی

شخص پشت خط رو سر برده بودم .

انگاری کر و الل شدم زبونم نمی

چرخید حرف بزنم و یا اون کس به یه

زبان دیگه ایی باهام حرف می زد .
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مضطرب توی تاریکی  داد زدم نمی

دونم چی میگی لحظاتی سکوت شد 

صداشو شنیدم که گفت :صدای

رودخونه می یاد تو اونجایی ؟ 

کالفه به کلمات اشنایی فکر می

کردم که با اینکه برام اشنا بودن ولی

مفهمومش رو به خاطر نداشتم . 

دیگه صدایی از گوشی در نمی اومد .

وحشت زده کنار نرده های پل

نشستم مثل کسی بودم که انگاری

وارد یه دنیای دیگه ایی شده بود . من

کی بودم ؟ همش اینا از ذهنم می

گذشت . 
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نمی دونم چقدر گذشت . تا اینکه با

صدای تیکاف چرخایی سر برگردوندم 

_شیرین ... 

مرد کت و شلوار پوش که در اثر

روشن بودن چراغای ماشین سر و

گردن و صورتش رو به خوبی نمی

دیدم . با وحشت از جام بلند

شدم .مایع سردی رو کنار لبم حس

کردم . دستمو به لبم نزدیک کردم

دستم سیاه شد . همزمان با دستم

چشمامم هم سیاه شد . دیگه چیزی

نفهمیدم . 

داخل یه تونل بودم . یه تونل وحشت

و یا تونل زمان ولی نه این تونل
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شبیه تونل دستگاه توموگرافی

کامپیوتری )ستی اسکن(بود . دلهره

ی وحشتناکی تموم وجودم رو گرفتم

 .

تموم عضله های بدنم فلج شده بودن

نمی تونستم دستمو هم تکون بدم .

خدا خدا می کردم که هنوزم خواب

باشم واقعیت نداشته باشه 

از داخل دستگاه بیرون اومدم . دو تا

پرستار کمک کردن تا روی برانکارد

بخوابم . 

چشمام خسته رو هم افتاده به قول

بشرا ویندوزم داشت باال می اومد .

یاد عروس کشونی حافظه ام پاک
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شده و هیچی به خاطر نمی اوردم .

افتادم . 

دوباره از دو طرف برداشتنم روی

تخت گذاشتن . توی سرم هیاهویی

بود که نگو .. چشمام  گرم خواب

شده بودن نفهمیدم که کی خواب

رفتم . 

_چرا بهم نگفتی ؟ 

پلک هم زدم دیدم از تاری در اومد . 

_لعنتی می دونی تو سرت چیه ؟ 

بغض گلومو گرفت . میدونستم که یه

بمب ساعتی تو مغزمه که امکان داره

هر ان منفجر بشه ... چشمام پر

اشک شدن . 
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_لعنتی با این تومور توی سرت

چطوری دردشو تحمل می کردی ؟ 

_تازگیا درداش شروع شده . درد

نداشت . 

_باید عمل بشی ؟ می دونی ؟ 

سرمو تکون دادم . 

_احتمال کور شدنم هشتاد در صده ...

کالفه دستی توی موهای مشکی

براقش کشیده شبیه این دومادای

عروس مرده شده بود . پاپیون باز

شده اش دور گردن خود نمایی دگمه

های باالی پیراهنش هم باز و ژیله ی

لباسش هم دگمه نداشت .

@
shahregoftegoo
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@
shahregoftegoo
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 سر تکون دادم سعی کردم از

کالالفه

جام بلند بشم . به خودش اومد چند  
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قدم به طرف تخت برداشت با حرص

پرسید :داری چکار می کنی لعنتی ؟ 

_حالم خوبه عقلم اومده سر جاش

دیگه مختل ندارم . می خوام برم

خونه مامان اینا نگرانم میشن 

_می دونستی دیوونه ایی ... 

_خوبه تو گفتی نه نمی دونستم 

_از کی می دونی که تومور داری تو

مغزت ... 

حالت متفکری به خودم گرفتم و

گفتم :دقیق دقیقش رو می خوای 

_باید بدونم قبل از اینکه دیر بشه ... 

@
shahregoftegoo
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_وواوو نمایش دکتر با مسئول دیگه

من مریض تو نیستم . تو هم دکتر من

نیستی ... 

_دیوونه بازی در نیار . تو مریضی ...

منم 

_تو چی ؟ تو هم دکتری دوای درد من

دست تو نیست ... 

لعنتی گوشه ایی از پیراهن بلندم به

تخت گیر کرده بود اصال حال خم شدن

نداشتم تا ازادش کنم . خم شد

ازادش کرد . 

@
shahregoftegoo

 

_شیرین ...

اولین بار بود که اسممو صدا می

کرد . شیرین ... اینهمه مدت بقدری
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_از کی ؟ 

چقدر سمج بود . عصبی شالمو جلو

کشیدم 

_اون پروازی که با هم بودیم . از

پیش استادم می اومد اب پاکی رو

استاد دستم ریخت گفت که یه ورم بد

یه ورم بدتر ... اگه عمل کنم یا

میمیرم یا کور میشم حاال بماند که

احتمال فلج شدنم هستم اگه نکنم

بازم می میرم کور میشم احتمال فلج

شدنم هم هست . 

_ولی توی هر عملی امیدم هست . 

@
shahregoftegoo

 

اسممو کم صدا کرده بودن که خودمم

اسمم یادم رفته بود .
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_اره هست ولی نه در مورد تومور نه

نه تومر نه بمبی ساعتی که توی سر

منه ... من می خوام زندگی کنم حتی

تا این مدتی کمی که دارم نمی خوام

ریسک کنم با عمل کوری و مردن فلج

شدن خودمو جلو بندازم . برا همین

زندگی می کنم 

_نگو که نمی خوای عمل کنی ؟ 

_میگم ... ماشینم کجا مونده ... 

_سر پل ... فردا برات میارمش

امشب با ماشین من باید اداره

کنی ... 

_پس بی زحمت منو خونه برسون

مامان اینا تا نگرانم نشدن چون گفتم

@
shahregoftegoo
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تا یک بر می گردم یه ربع دیگه اگه بر

نگردم  نگرانیاش شروع میشه زنگ

پشت زنگ

_باشه ولی فکر نکن نفهمیدم که

حرف رو عوض کردی تا پاپیت

نشم ... 

_وقتی من تصمیمو گرفتم حرف زدن

در موردش بی خوده ... 

_یعنی با حرفام تحت تاثیر قرار نمی

گیری ... اوکی باشه بعدا در موردش

بحث می کنیم بهتره اول برسونمت

خونه تا زنگ پشت زنگ نشده ... 

توی ماشین سکوت بیتمون رخنه

کرده بود . سرمو به شیشه ی ماشین

@
shahregoftegoo

 

483
 



گذاشته بودم .فکر می کردم . دیگه با

خودم که تعارف نداشتم من از این

مرد متاهل خوشم می اومد . هر

کاری هم می کردم که ازش دور بشم

بازم کائنات ما رو سر راه هم می

اورد . اتاقک ماشین پر شده بود از

بوی عطر مردونه ی سرد و تلخش ...

به طرز رانندگیش خیره شدم .

[30.03.21 04:06]

#Part75

@
shahregoftegoo
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75#نفرین_تو_

چقدر مسلط و با غرور فرمون رو

می چرخوند . 

ماشین وارد پارکینگ شد . سوار

اسانسور شدیم . سرمی که بهم زده

بودن انگاری سرم انرژی زا بود چون

@
shahregoftegoo
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خیلی سر حالم اورده بود . دلم می

خواست سر به سرش بذارم . جوری

عامر نگاهم می کرد انگاری ارث

پدرشو ازم طلب داره ... با گستاخی

و پرویی زل زدم به چشماش بشکه

های پر قیر سیاه که منو هم به

قعرش می کشوند . من از چی این

نرد خوشم اومده بود . اونم با داشتن

خواستگارایی مثل کیان و یاشار چرا

باید پروانه های فکرم همش دور

عامر بچرخن اونم با داشتن تعهد و یه

نامزد . 

_با نگاه خوردن نمی تونی تمومم

کنی ؟ 

@
shahregoftegoo
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_اوه اوه چه از خود متشکر اصالنم

اینطور نیست . 

اسانسور طبقه ی ما متوقف شد .

دلم نمی خواست برم خونه . دلم می

خواست همراهش باشم حاال که

رازمو فهمیده بود . همدردم شده بود

. ولی تا من نمی رفتم خونه خواب به

چشم مامان نمی اومد . در بسته

اسانسور خط تالقی نگاهمو شکست .

در رو باز وارد خونه که شدم . 

_باالخره اومدی ؟ من اخرش

hنفهمیدم اون بربری که همراه خودت

اینور اونور می بری اسمش همراهه

@
shahregoftegoo
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یا سایلنت ... می دونی چقدر بهت

زنگ می زنم در دسترس نیست ؟ 

_شارژش تموم شده ...

_عروسی چطور بود اترینا خوشگل

شده بود ؟ کیا رو دعوت کرده بود ؟ 

_همه همکارا و پرسنل بیمارستان ...

مثل کارتون دیو دلبر بود خودشو

کرده بود لباسش یقه دلبری موهاشم

بافت گل و بلبلی کرده بود 

_وا مگه تور نزده بود روز عروسی

باید باال جمع می کرد ... 

_اتریناست دیگه همیشه خواهان تنوع

بوده و هست ... 

@
shahregoftegoo

 

488
 



_عجب ... کمک می خوای برا در

اوردن لباست ... 

_نه می تونم از پسش بر بیام . شب

بخیر ... برو بخواب مامان جونم 

بوسه ی ابداری برای قدردانی روی

گونه اش کاشتم 

وارد اتاقم شدم . شالم رو از سرم

پایین کشیدم .

چرا حس می کردم وجودم نصف و

نیمه مونده . داشتم خفه می شدم .

دست بردم به گردنم فشارش دادم نه

اینطوری نمی شد . در رو به ارومی

باز کردم . مامان به اتاقشون رفته

@
shahregoftegoo
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بود . بی سر و صدا از خونه بیرون

اومدم . 

وارد اسانسور شدم . اصال نمی

فهمیدم که دارم چکار می کنم داشتم

همه اعتقادات خودمو و خونواده امو

زیر پا میذاشتم باید با یکی  حرف می

زدم با یکی که رازمو می دونست و

اینکه بین بد و بدتر گیر کرده بودم و

می خواستم بهش بگم که کمکم کنه

می خوام به همه ی ارزوهام برسم

نمی خوام ناکام از دنیا برم . حاال که

مرض منم جزو تخصیصی بود که قرار

بود بگیره پس می تونست درمونم

@
shahregoftegoo
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نمی دونم چقدر دستم روی زنگ بود

در رو برام باز نمی کرد . یعنی

خوابش تا این حد سنگین بود ...

[30.03.21 04:06]

#Part76

@
shahregoftegoo

 

باشه بدون اینکه بذاره خونواده ام

ازش بدونن ...

#نفرین_تو_76
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نامید چرخیدم که برگردم . دردی روی

کاسه ی سرم حس کردم . یه درد

گذری که باعث شدم لبامو به دندون

کشیدم . 

در پشت سرم روی پاشنه چرخید . 

_اتفاقی افتاده شیرین ؟ 

شیرین ... امروز  چقدر اسممو به

خاطرم میاره منی که چند لحظه فبل

اسممو به خاطر نمی اوردم . 

چرخیدم نگاش کردم . باالتنه اش

لخت بود حوله ی حموم هم از لگنش

@
shahregoftegoo
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مثل لنگ اویزون شده بود پس حموم

بود که در رو باز نکرده بود . موهاش

خیس مشکی براق بود طوری که دلم

می خواست دست کنم توی اون

موهاش ... 

درد سرم رفع شده بود . ولی توی

سرم تو خالی خالی بود یادم نمی

اومد که برا چی اومده بودم اینجا تنها

چیزی خاطرم می اومد این بود که

من از این مرد خوشم می اومد . 

_اتفاقی افتاده ؟ 

@
shahregoftegoo

 

_من !

چند قدم رو به طرفش برداشتم .

دستامو دور گردنش حلقه کردم .
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_من ... من خیلی دوستت دارم ! 

_شیرین ... 

دستاش که دور کمرم حلقه شد با پام

در رو بستم ... 

_عزیزم چقدر می خوابی ؟ بیدار

نمیشی ؟ 

صدای مامان بود . دستی به روی

پیشونیم کشید 

_تا حاال اینهمه نخوابیده بودی دیشبم

ساعت یک اومدی ...

_ساعت چندهh مامان ؟

_چهار و ربع ... نه صبونه خوردی نه

ناهار . پاشو ... 

@
shahregoftegoo
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نگاهمو به ساعت رو به رو دوختم

درست بود . پس خواب دیدم که

دوباره برگشتم پیش عامر نمی دونم

اسم امشب رو چی بذارم حماقت یا

دیوونگی اونم وقتی که می دونی

هیچ اینده ایی منتظرت نیست . از

بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنی ... 

مامان از رو تختم بلند شد پرده رو

کنار زد . سرم غر زد :

_وای شیرین چه سر وضعیه خیلی

هپلی تاف روی موهات چسبیده پاشو

برو حموم بابات دوبار زنگ زده

سراغت رو گرفته نگرانته ... 

@
shahregoftegoo
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از تخت پایین اومدم و نزدیکش شدم

دستامو دورش حلقه کردم . 

_من قربون دلنگرونی شما برم 

_لوس نشو پا شو برو حموم ، وان رو

برات پر کردم 

_ای ول مامان خانمی ... 

نگاهمو به پایین تختم دوختم که برام

حوله و لباس کنار گذاشته بود واقعا

یه مادر نمونه بود . از پس پسرا هم

خیلی خوب بر می اومد 

دوباره ماچ گذاشتم رو گونه اش

درسته که در اصل مینا مامان واقعیم

نبود زن داداشم بود ولی برا بزرگ

@
shahregoftegoo
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فکر کردم چه خوب که بر گشتنم

پیش عامر همش خواب بوده و گرنه

چطوری می تونستم به صورت مامان

و بابا نگاه می کردم .

نیم نگاهی توی اینه به خودم انداختم

چشمامو بستم . چقدر هرم نفسای

عامر که به گردنم می خورد طبیعی و

واقعی به نظر می اومد از تصور

ادامه ی خیالپردازی صورتم قرمز شد

. واقعا خجالت می کشیدم که همچین

@
shahregoftegoo

 

کردن من از جوونیش مایه گذاشته

بود .

خم شدم حوله رو برداشتم برم حموم

...
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77#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

صحنه های مثبت هیجده به مغزم

خطور می کرد .  

]04:06  30.03.21[

  Part77#
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بی خیالی طی کردم وارد وان شدم

اخیش با اینکه اینهمه خوابیده بودم

بازم خوابم می اومد . ولی یه عالمه

کار داشتم که باید بهشون می رسیدم

. برا همین بی حوصله یه دوش سر

سری گرفتم بیرون اومدم . مامان

برام ناهار گرم کرده بود. با کلی

اشتها نوش جون کردمش . 

کلی توی تختم دنبال گوشیم گشتم

که باالخره کنار پاتختی پیداش کردم

@
shahregoftegoo
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که به شارژ بود . روشنش که کردم

کلی پیام از تبلیغات اومد باال تماسای

بی پاسخ مامان گرفته تا پیامایی از

عامر اولین پیامش نوشته بود کجا

فرار کردی ؟ دومین پیامش نوشته

بود ماشینتو اوردم پارکینگ گذاشتم

سومی هم نوشته بود خواب بودی

سوئیچ ماشینتو دادم شهاب شیفت

دارم بعدا باید مفصل حرف بزنیم در

ضمن تو کیسه ی کانگوری عروسکی

که سوئیچ ماشینت روشه دو تا قرص

گذاشتم که حتما بیدار شدی

بخورشون ... 

@
shahregoftegoo

 

500
 



زنگ زدم به گوشیش که جواب نداد

می خواستم ازش تشکر کنم . دیشب

کلی هوامو داشت . 

چند ضربه به در خورد . بعدش شهاب

سر داخل اورد و گفت :دیشب حالت

خوب نبود ؟ 

_چطور ؟ 

_ماشینتو این پسره عامر اورد 

_برا عروس کشون با بچه ها بودم

ماشینم موند تو باغ زحمتمش افتاد

گردن اقای افشار ... 

@
shahregoftegoo

 

_خوش گذشت ؟

_چی ؟

_عروسی ؟
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_اره ! ان شالله قسمت تو ... 

_قسمت خودت ابجی جون ... 

سوئیچ رو گذاشت روی میز تحریر با

لبخند به لب بیرون رفت . نگاهمو به

عروسک کوچلوی روی سوئیچ دوختم

کانگور قهوه ایی رنگش رو به خاطر

اینکه همیشه توی کیسه اش

ادامسامو جاسازی می کردم دوستش

داشتم . زیپشو باز کردم . توی

پالستیک دو تا قرص یک شکل سفید

بود . چه زود درمانمو اقای دکتر

شروع کرده بود . رفتم از اشپزخونه

یه لیوان اب برداشتم دو تا رو با هم

بلعیدم . 

@
shahregoftegoo
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سرم درد می کرد . دو ساعت دیگه

باید برا شیفت کاری می رفتم

بیمارستان اصال حس و حالشو

نداشتم . از دیشب که فهمیده بودم

حافظه ام میره میاد یه ترس

ناشناخته ایی توی وجودم نشسته بود

. من به تنهایی نمی تونستم با این

تومور کنار بیام . دیگه باید خودمو

اماده می کردم که کارمو ببوسمو

کنار بذارم ... دیگه می ترسم برم

بیرون حافظه ام بره و هیچوقت

برنگرده راه خونمو پیدا نکنم . کنار

اومدن با این بمب ساعتی توی مغزم

@
shahregoftegoo

 

503
 



کار راحتی نبود من نمی تونستم

هضمش کنم ... 

جالب بود عامری که وقت بی وقت

بهم پیام می داد یه هفته ایی بود

باهام بازی قائم باشک رو شروع

کرده بود . هر جا من بودم اون نبود

هر جا اون بود من نبودم .با اینکه هر

لحظه منتظر بودم که بیماری منو

همه جا جار بزنه . ولی اینطور نبود

پیداش نمی شد اترینا و شوهرش از

ماه عسل برگشتن ولی منو عامر

هنوز با هم رو به رو نشده بودیم .

 

@
shahregoftegoo
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78#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

Part78#

دیگه نه از پیاماش خبری بود نه زنگ

زدن و سایه اشم سنگین شده بود .

دیگه با خودمم رودرواسی نداشتم
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قلبم بی قرار براش می تپید دلم

براش تنگ شده بود اون خوابای مثبت

به باال هم داشتن دیوونه ام می کردن

. با تغییر قرصام  با مصرفشون  دیگه

حافظه ام به خوبی کار می کرد .

ولی می دونستم که اینا هم گذری

بود . بازم بیماریم قرار بود عود کنه .

تازه خوابیده بودم.  . نگاهش متعجب

نگام کرد سرشو از لبام دور کرد

سعی کرد که دستامو از دور گردنش

باز کنه 

_نباید اینکار رو می کردیم ! من نامزد

دارم می دونی که ! گناهه 

@
shahregoftegoo
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_گناه ولی تو ام از من خوشت میاد !

چشمات داره داد می زنه ... 

_نکن ... نکن قند و نبات ... 

_قند و نبات ... 

_اره مگه اسمت شیرین نیست . هر

چند زیاد شیرین نیستی .

_قند و نباتم ... 

_ناز نکن اگه برا هوسه همین یه بار

بسه . 

با حرص دستمو رو از روی سینه اش

پس زد . و از روی تخت بلند شد رفت

به حموم . 

اخرین حرفاش رو با خودم تکرار

کردم اگه برا هوسه برا یه بار بسه .
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از جام پریدم . روی گردنم عرق

نشسته بود . دستمو پشت گردنم

کشیدم . خیس خیس بود موهامم

چسبیده بود پشت گردنم با عجله خم

شدم چمبره زدم روی گوشیم .

دستام می لرزیدن اسمشو از گوشیم

پیدا کردم براش تایپ کردم 

_اونشب شب عروسی اترینا من

اومدم خونه ات ؟ 

ساعت دوازده شب بود امید نداشتم

که بیدار باشه حساب سر انگشتی

رفتم فهمیدم که شیفته با صدای

هشدار پیامم از جا نیم خیز شدم . 
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_خیر باشه بعد از یه هفته کی ازت

دستمال خواسته که سراغ اونشب رو

میگیری . 

دو بار سه بار برا خودم پیامشو

خوندم منظورش از دستمال چی

بود ؟ لعنتی ... 

شماره شو گرفتم تا الو گفت با

حرص عصبی پرسیدم :من یه سوال

ازت پرسیدم میشه درست حسابی

جوابمو بدی ؟ منظورت از دستمال

چیه ؟ 

_خوب از قدیم رسم بود که دستمال

نشون بدن 

_منظورت چیه اصال سر در نمیارم ؟ 
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_اصال بگو ببینم بعد از یه هفته

دستمالو برا چی می خوای ؟ 

_اینقدر دستمال دستمال نکن برام

منظورت چیه ؟ 

_خوب چی بگم اخه من یه هفته

منتظر بودم که زودتر بیای سراغم

البته فکر کردم چون احتمال داره که

دستمالی در بین نبود برات عادی

باشه همچین رابطه هایی البته قبال

hپایتخت همچین hفکر می کردم دخترای

فکرای تو سر دارن .

_ای بابا چرا اینطوری یه سوالو می

پیچونی دستمال 

_تو بگو نگو که اونشب خاطرت نیست
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حاال یه وقتایی نمی دونم تو خواب

می بینم که دوباره برگشتم پیشت تو

حموم بودی بعد در رو باز کردی و من

_پریدی بغلم گفتی بهم که دوستم

داری .

_تا اینجا رو منم یادم میاد .

[30.03.21 04:06]

#Part79

@
shahregoftegoo

 

_من من یادم نمیاد رفتم خوابیدم .
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_خوب اگه یادت میاد یه کم به خودت

فشار بدی بقیه اشم یادت میاد ... 

_داری سر به سرم میذاری  

_سر به سرت میذارم من نه بابا صنم

من با تو چیه ؟ صبر کن بعد از اون

تعرض اگه من شاکی نشم صنمی با

تو ندارم 
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_تعرض منظورته چیه ؟ 

_خوب تو یادت نمیاد ... حاال من از

اول باید بهت تعریف کنم ولی من

خجالت میکشم 

_خجالت تو حرفای تازه می شنوم

لعنتی درست حسابی حرف بزن بگو

که بعد از دوست دارمی که من بهت

گفتم چی شد ؟

_اهان از اونجا به بعدشو می خوای 

این منو مچل خودش کرده بود داشت

سر به سرم میذاشت . 

_راستش من به نرگس هنوز نگفتم 

_چی رو ؟
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_خودت گفتی که به نرگس بگم بره

نرگساشو بچینه چرا که اون لحظه

من مال توام 

چشمامو بستم وای یادم اومد دستام

که دور گردنش بود سرمو توی

گردنش فرو بردم و گفتم :به نرگس

بگو بره نرگساشو بچینه که تا اینجایی

مال منی 

وا رفتم دستمو توی موهام بردم

کشیدم . لعنتی لعنتی واقعی بود . 

صداشو از گوشی شنیدم 

_دیگه ازم نخواه که جزء به جزء اون

صحنه ها رو برات تعریف کنم 
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_داری دروغ میگی داری سر به سرم

میذاری 

_ای بابا بازم رفتی سر خونه ی اولت

نشون به اون نشونی که یه چیزی رو

پیش من جا گذاشتی 

دستام به قدری می لرزیدن که

گوشی توی دستم سنگینی می کرد

دلم می خواست بکوبمش زمین

عامرم یه جوری تعریف می کرد که

انگاری جای منو اون عوض شده بود

من بهش تجاوز کرده بودم . حس

شوخ طبعیش گل کرده بود . صحنه

های خیلی کمرنگ تو خوابام با

حرفای عامر کم کم پررنگ شکل
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واقعی به خودشون می گرفتم

گوشی رو روی تختم کوبیدم سراغ

کمدم رفتم کشوش رو بیرون کشیدم

.  لباس زیرام رو ورق زدم تا یادم

بیاد که اونشب چی پوشیده بودم .

یادم نمی اومد کرم بود یا بند نامرئی

اسفنجی ... 

کالفه روی تخت نشستم دست بردم

گوشیمو برداشتم تماس قطع شده

بود ولی به جاش پیام داشتم پیام رو

باز کردم 

@
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_منحرف

آیکن خنده با شکلک گذاشته بود .

لعنتی فهمیده بود که ذهنم تا کجا
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رفته . دوباره دوباره پازال رو کنار هم

چیدم . واقعی بود همش واقعی بود .

خواب نبود . شرم داشتم پیش خودم

حتی تصور کنم که شب رو با عامر

گذروندم حاال بماند که واقعی بود .

_حاال چی میشه ؟ 

قبل از اینکه منصرف بشم فلش

ارسال رو زدم . چه راحت خجالتم

پیش عامر ریخته بود . این روی خودم

برای خودم هم قابل باور نبود . 

_چی میشه ؟ مگه خانی اومده بود که

خانی هم بره ؟ استعاره از دستمال

معروف ... 
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رفته . اگه اتفاقی افتاده باشه رابطه

یی صورت گرفته باشه اولین رابطه

ی من بوده

[30.03.21 04:06]

#part80
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زیر لب یه پرویی نثارش کردم لعنتی

نمیذارم اینطوری قسر در بره یعنی

چی که نه خانی اومده نه خانی
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 نفسهایی که می کشیدم بقدری داغ

بودن که تصویر اژدهایی که از بینی و

گوشاش اتیش می زنه بیرون از

خودم جلوی چشمام تداعی شد . پازال

همه کنار هم نشسته و من کامل همه

چی رو به خاطر می اوردم . این

عامر لعنتی هم که نخورده مست

شده بود . داشت بل می گرفت . کل

شب رو نه خوابیدم نه قرار گرفتم
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همش با خودم کلنجار می رفتم .

بیماریم دیگه جدی جدی داشت خودش

رو نشون می داد . رابطه ام با عامر

هم غلط بود یه لقمه ی اضافی که تو

گلو گیر می کرد . هر چند درگیرش

شده بودم . 

خیلی وقت بود که توی کریدور

بیمارستان منتظرش بودم . دستامو

داخل جیبم انداخته بودم . خدا خدا

می کردم زودتر برسه . به قول بشرا

هم شربت بی حیا یی رو هم سر

کشیده بودم آبرومم قی کرده بودم

به جای مص مص کردن باید مصطفی

میگفتم . حاال که روی منو عامر به
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هم باز شده بود . دیگه این موش

گربه بازیا معنی نداشت . 

کلید انداخت داخل در وارد اتاقش شد

. منو ندیده بود . نفس عمیقی

کشیدم . قدم تند کردم و بدون در

زدن همونطور که با دست راستم

کلید رو از در بیرون می کشیدم در

رو باز وارد اتاق شدم . در حال

پوشیدن روپوش دکتریش بود دستش

رو داخل استین روپوش می برد

همونطور خشک نگه داشت  نگاهشو

سوالی بهم دوخت 

_باید حرف بزنیم ؟ 
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دستشو از استین بیرون اورد و

گفت :عالیه حرف بزنیم . اینروزا

واقعا کارای جالبی از خودت ارائه

میدی سالمم که به کل یادت رفت  

چرخیدم کلید رو به در انداختم و با یه

چرخش قفلش کردم . 

هر دو تا ابروش باال پریدن و به در

اشاره کردن . 

به در تکیه دادم و گفتم :باید معاینه

ام کنی نمی خوام کسی مزاحم بشه 

نفسی کشید و گفت :من

توموگرافیای سرتو بارها این یه هفته

نگاه کردم . تنها درمانش عمله که ... 

حرفشو قطع کردم و گفتم :
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_که اونم شانس بیارم تخریبی صورت

نگیره نابینایی و یا فلج شدنه که اینا

خوشانسیه ...ولی االن نمی خوام

نصحیتای پزشکیتو در این مورد

بشنوم . 

_ولی خودت گفتی می خوای معاینه

ات کنم . 
 

از کشوی ترالی پانسمان یه جفت

دستکش بیرون کشیدم . و با یه

ماسک تقریبا توی دستاش پرتشون

کردم . 

متعجب به دستکش و ماسک نگاهم

کرد .بی تکلف پرسید :کجاتو باید

معاینه کنم . 
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مثل حرف خودش ، حرف خودشو

تحویلش دادم 

_همون جایی که نه خانی اومده نه

خانی رفته 

سرش یه نود درجه طرفم چرخید با

پوزخندی به لب گفت :شوخی می

کنی ؟ 

دلم می خواست دستمو بذارم

دورگردنش بگم مگه من با تو شوخی

دارم ... ولی حیف که نمی شد .

درسته شربت بی حیایی تا اینجا

غرورمو کنار زده بود ولی نمی شد

که غیرتمو هم ببوسم بذارم کنار ... 
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#Part81

81#نفرین_تو_

_هووپ هووپ چکار می کنی دختر ؟
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دگمه ی شلوار جینمو باز کردم . سه

سوته خم شدم  

اینجا محیط کاره گفته باشم  

به کلی دست و پاشو گم کرده بود .
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_باید تکلیف خانی که میگی نه اومده

یا نرفته رو روشن کنیم یا نه ؟ 

_ای بابا چه گیری دادی به خان باال

خان پایین ... دیگه عصر عصر

تکنولوژیه نه عصر شاه وزوزک ... 

_من ... من ... 

سرشو با حالت من من کردن من

تکون داد اخرشم با حرص

پرسید :خوب تو چی ؟ من اونشبم

پرسیدم قرار نبود بعدش پیشمون

بیای پیشم در ضمن اونشب دیگه

گذشته چی از اون شب می خوای ؟

بذار بگم نکنه می خوای برات گواهی

سالمت بنویسم 

@
shahregoftegoo

 

526
 



با حرص نگاش کردم . چقدر پرو بود

توی این کار دست منم از پشت بسته

بود . 

_می دونی قند نبات وقتی خوب فکر

می کنم می بینم وقتی اخم می کنی

بهتر و قابل تحملتر میشی ... 

اخرین دگمه ی مانتوم  رو بستم برای

اینکه کنارش بزنم که رد بشه به ساق

پاش کوبیدم از کنارش رد شدم . 

_من احتیاجی به گواهی سالمت تو

ندارم وقتی از خودم مطمئنم . 

_بله از خودت مطمئنی االن چند

دقیقه پیش می خواستی معاینه ات

کنم ؟
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_من اولین بارم بود اونم البته اگه

واقعیت رو گفته باشی ؟ چون همه

ی اون اتقاقا برا من رویان تا

واقعیت ... 

_قابل توجه قند نبات باید بگم برا منم

اولینبار بود ... 

_غیر ممکنه امکان نداره ؟

قیافه ی از خودجانبی به خودش

گرفت و پرسید :چرا ؟ هیچم غیر

ممکنی نیست وقتی شما دخترا

اولینباری برای خودتون دارید ما پسرا

هم اولینی برا خودمون داریم 
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کالفه از بحث پیش اومده

پرسیدم :حتما این اولینبار با نامزدت

هم پیش نیومده ؟

همزمان به گذشته و اولین دیدارمون

با هم فکر کردم . منو با نامزدش به

خاطر لباسای شبیه به هم پوشیده

بودیم و بوسه ی رو گردنش که تموم

این مدت مثل یه گداخته روی گردنم

با فکر کردنش گردنمو می سوزوند

چطور می تونستم باور کنم که

اولینبارش باشه اونم با سابقه ی

بوسه ی هاتش ... 

_اگه یه مادر زن خیلی سخت گیری

داشته باشی که بارها بهت اخطار بده
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که با پایین تنه ی دخترش کاری

نداشته باشی حتی دورش رو خط

قرمز بکشه اینطوری میشه قند نبات 

با حرص چشمام رو به هم فشردم .

هیچ کدوم رویا نبود واقعی بودن اون

شبم مدام به جای اسمم قند نبات

صدام می کرد . کالفه سری تکون

دادم دستم تا به کلید قفل شده در

بردم تا بازش کنم از اونجا فرار کنم .

از بازوم گرفت مانعم شد . سرشو

جلو اورد به چشمام خیره شد منتظر

بودم تا حرفشو بزنه ولی چشماش

مدام روی اعضای صورتم در حال

رفت و امد بود 
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_دارن پیجم می کنن باید برم حرفتو

بزن ...

_دارم به پیشنهادت فکر می کنم 

_پیشنهادم ؟ داری در مورد چی حرف

می زنی ؟ 

_دست دیگه شو باال اورد باالی سرم

گذاشت و گفت :به اینکه این مدت که

اینجا هستم نرگس می تونه بره

نرگساشو بچینه منم سرمو با تو گرم

کنم تو هم به ارزوهات برسی ...

_منظورت چیه من سر در نمیارم ؟

_هانی اون شب گفتی ... 

دوباره پیجم می کردن اینبار خود

عامرم صدا می کردن ... 
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_من اصال اون شب رو به خاطرم

ندارم 

_بله دیگه هر چی که به کارت بیاد مو

به مو خاطرت مونده هر چی که علیه

ت باشه پر پر ولی بی شوخی

اینطوری نمیشه باید با خونواده ات

در مورد این بیماریت حرف بزنی ؟

اگه نمی تونی من می تونم کمکت

کنم بهشون بگم . 

عصبی در حالیکه دندونامو روی هم

فشار می دادم غریدم :اینکار رو نمی

کنی نمیذارم به خونواده ام بگی ... 
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_نه نه ... 

چرخیدم با حرص چشمای اشکی  در

رو باز کردم از اتاقش زدم بیرون خدا

رو شکر هیشکی تو کریدور نبود که

ببینمتم . 

می دونستم با این عامر ماجراها

دارم بماند که فهمیدن بمب سرم هم

گوز باالی گوز بود . و من نمی

خواستم خونواده ام بدونن 

اونروز نهایت سعیمو می کردم که از

عامر دور بمونم . بقدری توی خیابون
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_توموری که تو سرته شوخی بردار

نیست بهتره که اعضای خونواده ات

بدونن ...
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دو دور کردم تا عامر بره سر واحدش

باهاش رو به رو نشم ولی به قدری

خوش شانس تشریف داشتم که با

کیان یاشار رو به رو شدم . نگاهای

هر دو تاشون روم سنگینی می کرد .

ولی چون با هم بودن فقط به یه

سالم سر تکون دادنی بسنده کرده

بودیم  می دونستم اگه تنها بودیم به

همین راحتی از دست کیان نمی

تونستم در برم . 

مامان خونه نبود شهیاد و شهاب در

حال دیدن فوتبال بودن مشخص نبود

اون یکی کجا رفته نیست سابقه

نداشت که این دو تا از هم دور بمونن
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بیشتر شهاب تنها بود تا از این دو تا

یکی ...
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_دست دیگه شو باال اورد باالی سرم

گذاشت و گفت :به اینکه این مدت که

اینجا هستم نرگس می تونه بره

نرگساشو بچینه منم سرمو با تو گرم

کنم تو هم به ارزوهات برسی ...

_منظورت چیه من سر در نمیارم ؟

_هانی اون شب گفتی ... 

دوباره پیجم می کردن اینبار خود

عامرم صدا می کردن ... 

_من اصال اون شب رو به خاطرم

ندارم 

_بله دیگه هر چی که به کارت بیاد مو

به مو خاطرت مونده هر چی که علیه

ت باشه پر پر ولی بی شوخی
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اینطوری نمیشه باید با خونواده ات

در مورد این بیماریت حرف بزنی ؟

اگه نمی تونی من می تونم کمکت

کنم بهشون بگم . 

عصبی در حالیکه دندونامو روی هم

فشار می دادم غریدم :اینکار رو نمی

کنی نمیذارم به خونواده ام بگی ... 

_توموری که تو سرته شوخی بردار

نیست بهتره که اعضای خونواده ات

بدونن ... 

_نه نه ... 

چرخیدم با حرص چشمای اشکی  در

رو باز کردم از اتاقش زدم بیرون خدا
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رو شکر هیشکی تو کریدور نبود که

ببینمتم . 

می دونستم با این عامر ماجراها

دارم بماند که فهمیدن بمب سرم هم

گوز باالی گوز بود . و من نمی

خواستم خونواده ام بدونن 

اونروز نهایت سعیمو می کردم که از

عامر دور بمونم . بقدری توی خیابون

دو دور کردم تا عامر بره سر واحدش

باهاش رو به رو نشم ولی به قدری

خوش شانس تشریف داشتم که با

کیان یاشار رو به رو شدم . نگاهای

هر دو تاشون روم سنگینی می کرد .

ولی چون با هم بودن فقط به یه
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سالم سر تکون دادنی بسنده کرده

بودیم  می دونستم اگه تنها بودیم به

همین راحتی از دست کیان نمی

تونستم در برم . 

مامان خونه نبود شهیاد و شهاب در

حال دیدن فوتبال بودن مشخص نبود

اون یکی کجا رفته نیست سابقه

نداشت که این دو تا از هم دور بمونن

بیشتر شهاب تنها بود تا از این دو تا

یکی ...

عامر سر اینکه به خونواده ام در مورد

بیماریم حتما بگم گیر دادهh بود مدام

توی گوشی پیام می داد که اگه خودم

نگم حتما اینکار رو می کنه حتی می
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گفت با حافظه ایی که جدیدا حفره

های سیاه خودش رو نشون می داد

دیگه نمی تونستم  بیمارستان برم و

من از این واقعیت که خونواده ام

بدونن مریضم فرار می می کردم دو

hروز وقتی که عامر بهم فرصت داده

بود تا در مورد بیماریم به بابا و مامان

بگم گذشته بود و من تموم این مدت

به فکر در رو بودم تا عامر رو دکش

کنم . باالخره توی پارکینگ مجتمع با

هم رو به رو شدیم که مچمو گرفت . 

_عکسا رو به استادمون نشون دادم . 

@
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بازوم نشسته بود . سرمو تکون دادم

با بغض پرسیدم :نظرش چیه ؟ 

_خوب ... 

خودم بهتر می دونستم که نظر

استادش چی بوده . تحمل این درد

بهتر از در اوردنش بوده

[30.03.21 04:07]
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نگاهم همچنان به دستش بود که روی
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یعنی باید بین بد و بدتر یکی رو

انتخاب کرد .

_من دکتر رفتم وقتی اینطوری

زندگی کردنم بهتر از اینه که عمل

کنم پس چه فایده ایی داره که

خونواده ام بفهمن غصه امو بخورن

من از ترحم بیزارم ... 

کالفه چنگی به موهاش کشید . پشت

سرم وارد اسانسور شد . سعی کردم

بهش نگاه نکنم . مقعنه امو روی
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سرم میزان کردم دلم یه دوش می

خواست و خواب ... خیلی خسته بودم

روز کسل کننده ایی رو پشت سر

گذرونده بودم وحاال این عامر و

واکنشاش داشت کنترلمو ازم می

گرفت . 

اسانسور طبقه ی ما ایستاد . پشت

سرم اومد . در اسانسور بسته پایین

رفت . 

_عامر ... فکر می کنم در جریان

گذاشتن خونواده ام به من بستگی

داره اصال ربطی به تو نداره ؟

_ببین به نظر من اگه یکی از اعضای

خونواده ات در مورد بیماریت بدونه
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بهتره چرا نمی فهمی که امکان داره

یه روز کال حافظه ات پاک بشه ...

حالت تهوع از دست دادن حس بویایی

و چشایت و یا خون دماغ بشی هزار

تا عالیمی که ممکنه بروز کنه ... باید

یکی باشه کنارت که حمایتت کنه .

کمکتت کنه مراقبت باشه ... 

_اگه من مراقب نخوام کی رو باید

ببینم ها ... بهتر نیست به جای این

حرفا در مورد شب یه ماه پیش حرف

بزنیم که رد پاش اینروزا داره

خودنمایی می کنه 

_منظورت چیه ؟ چه رد پایی ؟ 
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_خوب !

همونطور که فیس تو فیس هم بودیم

در  اسانسور باز شد . نگاه هر دومون

به طرفش چرخیدیم . 

انگاری زمان ایستاده باشه هر دومون

خشکمون زد . 

با اینکه صورتشون رو نمی دیدم . به

قول بشری تو حلق هم بودن .

لعنتی ...ناز مامان نیاز بابا واقعا که

فکر می کردم دیگه سالها از

عشقبازیشون گذشته 

@
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_بعد از یه رابطه ممکنه چه اتفاقی

بیفته ؟
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عامر دستشو گذاشته رو  بود رو

دهنش گذاشته بود ریز ریز می

خندید . با پاشنه کفشم به روی

کفشش کوبیدم تا دیگه نخنده ... 

لعنتی ... منم ... 

پای بابا روی شیار اسانسور بود برا

همین مانع می شد که اسانسور بره

پایین هنوزم سر برنگردونده بودن که

متوجه مزاحمایی همچون ما بشن ...

با اوهوم اوهومی که صدا در اوردم

باالخره از هم دل کندن ... 

وای که دستپاچه شدنشون دیدن

داشت . مامان که صورتش قرمز

شده بود به قدری خجالت زده شد که
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پشتشو کرد به ما ... ولی بابا صاف

کردن سینه اش سعی کرد وانمود کنه

هیچ اتفاقی نیفتاده خودشو از تک و

تا ننداخت . 

_اِ ... شما از کی اینجایید ؟ 

عامر با نیش باز گفت :از اولش ... 

بیچاره مامان با خجالت سرشو پایین

انداخت و به ارومی گفت :من میرم

تو .. 

فکر کنم صداشو فقط من شنیدم .

بمیرم برا مامانم که خجالت زده شده

بود . 

@
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بابا سری تکون داد . و با بی خیالی

پرسید :داشتید می رفتید یا می

اومدین
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عامر با من من گفت :راستش... فکر

کنم من برم بهتره ؟

به طرف اسانسور قدم بر می داره

که همزمان منم نفس عمیق راحتی

رو بیرون بازدم میدم که اسانسور

بسته نشده پاشو بیرون میگذاره 

_نه نمی تونم بهتون نگم شاید دیر

بشه برا همین اقای پور مهر میشه با

هم حرف بزنیم . 

بابا با خوش رویی به داخل خونه

دعوتش می کنه ... من مات مبهوت

به اینهمه پرویی عامر زل می زنم .

لعنتی نباید بگه نباید بذاره خونواده ام
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در حالیکه از دستشون کاری بر نمیاد

غصه ی منو بخورن ... 

بابا در حالیکه با عامر تعارف تکیه

پاره می کردن بهم اشاره کرد که

چمه ؟ 

چم بود ؟ خودم می دونستم که چمه

از صب سر پا بودم چند تا عمل رو

پشت سرهم گذرونده بودم حاال با این

دسته گل عامر تمومی انرژیم داشت

ته می کشید . سر گیجه ی همراه

سیاهی رفتن چشمام سراغم اومده

بودن . بابا و عامر داخل سالن شده

بودن مامان با همون لباس بیرون از

داخل اشپزخونه سرک کشید از بازوم
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گرفت و پرسید :چی شده ؟ عامر می

خواد چی به بابات بگه ؟

با نا امیدی شونه باال انداختم که نمی

دونم . 

چند قدم جلوتر نرفته بودم که زمان

کش اومد همزمان با کش اومدن

زمان صورت بابا و عامر توی سالن

هم کش می اومد صداها انگاری از ته

چاه اکو می شدن . تالش من از ترس

برمال شدن بیماریم  برای سر پا

ایستادن بی نتیجه بود .... 

تمام حسای اندامم انگاری به خواب

بروند . غالب تهی می کنم . 
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چشم که باز می کنم همه چیز در

نظرم گنگ و نامفهوم است .

چشمهایم را باز و بسته می کنم می

بینم که روی کاناپه ی شزلون  جلوی

تی وی دراز کشیده و پتوی نازک

مسافرتی رویم انداخته شده ... 

موهامو سردر گم از جلوی صورتم

کنار می زنم یهویی یاد عامر و گفتن

حقیقت بیماریم به مامان و بابا یادم

می افته . فوری از جام نیم خیز

میشم که صدای عامر رو از نزدیکی

گوشم می شنوم ... 

_اروم باش ... ِسرم دستته ... 
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سرم رو به یکی از شاخه های فرشته

ایی  برنز کنار سالنی اویزون کردن . 

_بهشون که نگفتی ؟ 

_نه هنوز نتونستم بگم ... بابات که

بیاد دیگه معطلش نمی کنم میگم

برای این سر گیجه ها و از حال

رفتناتم که شده باید بهشون بگم ...

نباید بذارن سر خود پاشی بری اینور

اونور اگه اتفاقی برات بیفته حین

این حال رفتن و سرگیجه هات سرت

جایی بخوره چی ؟ باید بذاری

خونواده ات بدونن . خدا رو شکر

خونواده ات داران می تونند کمکت
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_نه ... هیچ عالجی نداره هر جا که

برم جواب یکیه ... 

_باشه ولی نباید جای خونوادهh ات

تصمیم بگیری باید بذاری اونا هم

برات تصمیم بگیرن 

چشمام پر اشک شدن تصمیم

بگیرن؟..
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 شاید بتونن عالالج دردتو خارج از

کنن

کشور پیدا کنن ...
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به سمتش نگاه می کنم صورتش

بدجوری گرفته و غم الود به نظر می

رسه . می دونم که اینروزا بدجوری

فکرشو مشغول کردم . االنم دغدغه

ی اینو داره به خونواده ام از بیماریم

بگه این تا منو بیکار نکنه از پا

نمیشینه . بی اختیار نگاهم به صفحه
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ی سیاه تی وی می افته که می بینم

مامان با سینی چایی ایستاده داره به

مکالمه ی ما گوش می کنه از این

اخالقا نداشت مامان چقدر ما رو

تنبیه می کرد که فال گوش وایستادن

کار بدیه حاال بابا هم که می خواد

وارد سالن بشه مانعش میشه نمیذاره

بابا بیاد تو ... 

می دونم حس کرده که این وسط یه

چیزی باهاشون نمی خونه کنجکاوه

که بدونه دست مشت شدمو نگاه می

کنم نگاهمو به عامر می دوزم ... 

_با این حال رفتنت دیگه خونوادهh ات

هم مشکوک میشن که بدونن چی
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شده ؟ تو چته ؟ منم به عنوان یه

دانشجوی پزشکی اونچه که می دونم

باید بهشون توضیح بدم 

چشاممو می بندم که عامر یه قدم

نزدیکم میشه در حالیکه روی مبل تک

نفره می نشینه به سمتم خم میشه

می پرسه :بازم سرگیجه داری ؟ 

سری به عنوان نفی تکون میدم با

صدای کمی بلند طوری که بابا و

مامان بشنون میگم :چی رو بهشون

بگم چطوری می تونم بهشون بگم .

مگه تا حاال بچه ی خوبی براشون

بودم که حاال بگم چه دسته گلی به
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سرشون زدم . مگه روم میشه ... اگه

بگم کال نابود میشن ... 

_دست تو نبود که روت نشه این

خواست خدا بود ... 

از صفحه ی تی وی می بینم که

مامان  به زور داره بابا رو کنترل می

کنه که مداخله نکنه ... 

در حالیکه یه قطره اشک از چشمم

سرریز میشه تیر اخر رو می زنم ... 

_من روم نمیشه که بهشون بگم

حامله ام تو روت میشه ؟ 

صدای هین وحشت زده عامر ما بین

صدای افتادن سینی چایی دست

مامان گم میشه به قدری خمپاره ی
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رها کرده ام هر سه تاشون رو

وحشت زده کرده که همه یخ بسته

بودن ... هیچ کس جرات پرسیدن

نداشت هضمش بقدری سخت بود که

احتیاج به گذر زمان داشت ... 

نگاه بابا رنگ سرخ خشم گرفته بود .

مامان مات و مبهوت مونده بود

انگاری بگه دوباره حرفمو تکرار کنم

مثل عامر هنوزم وحشت زده به من

خیره شده بود انگاری باور نداشت که

چی گفتم چی شنیده ... سرشو تکون

داد . تازه پی به موقعیتش برده بود

که پا به طرف در تند کرد . تا از

مهلکه فرار کنه . نه مامان و نه بابا
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نتونسته بودن که جلوی رفتن که چه

عرض کنم فرارشو بگیرن . 

بابا دوباره قدم به طرفم برداشت که

دستای باز شده ی مامان مانع شد 

_بذار اول من باهاش حرف بزنم

شروین ... 

بقدری اروم این جمله رو به زبون

اورده بود که من به سختی تونستم

بشنوم...

بابا پا تند کرد . تا بهم رسید دستش

که باال رفت دستامو روی صورتم

حایل کردم .
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چشمامو بستم ولی انگاری زمان

متوقف شده باشه چون من سیلی رو

حس نمی کردم چشممو به ارومی باز

کردم . 
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بابا هر دو تا دستشو توی موهاش

فرو برده بود کالفه قد راست کرد .

عصبی با حرص گفت :ببین ادمو به

چه کاری وا میداره . خدای من باورم

نمیشه من اینطوری تربیت نکرده

بودم شیرین درست شنیدم ؟

چی داشتم که بگم ؟ به جز خجالت

سرافکندگی ... 

نمی دونستم اگه می شنیدن که

مریضم بازم واکنششون اینطوری

بود یا نه ؟ کدومش بهتره بود . این

رسوایی یا فهمیدن اینکه احتمال داره

چند صباحی زنده نباشم 

@
shahregoftegoo

 

562
 



مامان از بازوش گرفت تا ارومش

کنه ... 

_من حرف می زنم باهاش  شاید

اشتباه شنیدیم ؟

_چی چی رو اشتباه شنیدیم ؟ هر

دومون با هم شنیدم . 

هیچ حسی نداشتم . نه پشیمونی نه

حس گناه ... خنثی بودم و

خاکستری ! مامان به حالت دستوری

امر کرد 

_شیرین برو اتاقت ... 

انژیوکت ِسرم رو از دستم بیرون

@
shahregoftegoo

 

کشیدم . گوشیم روی میز بود . با

سری پایین وارد اتاقم شدم . از
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سوت کوری خونه و با اینهمه سر و

صدا پسرا که بیرون نیومده بودن

مشخص بود که خونه نیستن ... 

گوشی توی دستم ویبره رفت صدای

ویبره ی پیامش بود . از طرف عامر

بود . بدون معطلی پیامشو باز کردم 

_واال روت خیلی زیاده پرو ... 

از پیام بی سر تهش خنده ام گرفت .

چه فرار و رو بر برقرار ترجیح داده

بود . 

با پوزخندی براش تایپ کردم 

_هنگام غرق کشتی اول موشا فرار

می کنن خوب خودتو نشون دادی چرا

@
shahregoftegoo
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نموندی از حقیقتایی که شعار می

دادی به سینه ات بزنی 

_نباید موضوعات رو با هم قاطی می

کردی من اومده بودم در مورد

بیماریت حقیقاتو بگم تا مواظبت

باشن نه اینکه زیر ابتو بزنم 

_حامله شدنم هم از حقیقاتی بود که

باید گفته می شد اره ؟  

تا ارسال زدم یه پرو پرنگ برام

ارسال کرد . دلم خواب می خواست

نا ارومی بابا مامان بی قرارم کرده

بود .

hفقط دلم می خواست که حقیقت

بیماریم بر مال نشه ارامشم به این

@
shahregoftegoo
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بود . انگار نه انگار که رسوایی

بارداری هزار برابر از فهمیدن

مریضیم برا خونواده ام هضمش

سنگینتر و ننگینتر بود . 

با اخمی ما بین ابروهام گوشی رو ی

تخت انداختم رفتم که دوش بگیرم .

برای شام بیرون نرفتم دوباری هم

که مامان اومد تا باهام حرف بزنه

سکوت کردم فقط در جوابش که

پرسیده بود پدر بچه ام عامره ؟ سر

تکون داده بودم . چقدر بال و پرش

شکسته بود وقتی که سر تکون دادم .

چشماش پر اشک شده بود . حس می

کردم که خیلی سخته که برا یه مادر

@
shahregoftegoo
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بابا رفته بود بیرون پسرا بعد از شام

در حال دیدن مسابقه ی تلویزیونی

بودن زودتر از شرکت کنندهh جوابا رو

می گفتن .

[30.03.21 04:07]

#part86

@
shahregoftegoo

 

بفهمه که دخترش پا به خطا گذاشته

گناه کرده باشه .

567
 



سر و صداشون کل خونه رو برداشته

بود چهار روزی می شد که از

رسوایی به بار اومده رو نمایی کرده

بودم می گذشت مامانم اینروزا کم

حرف شده بود . امروز اومدنی کیانو

توی اسانسور دیده بودم که یه تن

اخم رو صورتش بود باهام حرفم نزد

انگاری طلبکار و قهر بود . خوب یه

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_86
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به درکی براش توی دلم گفته بودم

ولی خوب برام سنگین بود که تحویلم

نمی گرفت با خودم فکر کردم نکنه

مامان به خاله کتایون در مورد منو

عامر حرفی زده باشه این کیانم برا

خودش بل گرفته باشدش . 

مامان سر ظرفشویی در حال شستن

ظرفای کثیف شام بود . دستامو

دورکمرش حلقه کردم سرمو روی

شونه اش گذاشتم . 

_اشتی اشتی ... 

لبای داغشو روی دستم گذاشت یه

بوسه ی کوچلو روش زد و گفت :نه

برا چی قهر باشم ... 

@
shahregoftegoo
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به طرفم چرخید . نگاهشو به چشمام

دوخت و گفت :از دستت حرصیم هم

از دست تو هم از دست لعیا ... 

_خاله لعیا دیگه چرا ؟ 

_خودش با دستای خودش خونه

زندگیشو خراب کرد خیانت کرد حاال

نمی دونم با چه رویی اومده میگه که

می خواد دوباره همه چی رو بذاره

سر جاش ... 

@
shahregoftegoo

 

_خیلی ِدپی ... گرفته ایی می دونم

گناهکارم ولی ...

_وا مگه میشه نکنه منظورش عمو

نکیساس؟

_اره ... صیغه کردن ...
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خاله کتایون چی میشه ؟ 

_خبر نداره 

_شما از کجا فهمیدین ؟

_شروین و کیان از شرکت که می

اومدن نکیسا رو با لعیا دیدن نکیسا

خودش به شروین گفته که صیغه

کردن 

_چه بد برا همین کیان خان اونطوری

طلبکار بهم جواب سالم داد اعصابش

خورد بوده ... 

از اویز یه لیوان برداشتم تا برا خودم

اب بریزم که مامان دستشو رو بازوم

@
shahregoftegoo

 

_عمو و خاله لعیا ؟

سر تکون داد .بی اختیار پرسیدم :پس
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گذاشت با التماس گفت :نکن ...

شیرینم زندگیتو داغون نکن ... ببین

عامر مثل عمو نکیسات می مونه

زندگی که روی خرابه های یه زندگی

دیگه ساخته بشه به درد نمی خوره تو

خودت یه عالمه خواستگار خوب و

مجرد داری یکشون رو انتخاب کن

زندگیتو با خنده و شادی شروع کن

عامر برات سیب ممنوعه اس

هیچوقت خوشبخت نمیشی من

نگرانتم بابات نگرانه چرا راهی رو که

می دونی اشتباهه داری میری ... 

حرفی برا زدن نداشتم وقتی همه ی

حرفاشو قبول داشتم . اصال نمی

@
shahregoftegoo
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تونستم کار خاله لعیا رو قبول کنم

وقتی خودمم داشتم همون اشتباه رو

انجام می دادم . اب رو نخورده روی

سینگ گذاشتم می خواستم از

اشپزخونه بیرون برم که مامان

گفت :بابات رفته با عامر صحبت

کنه ... 

قلبم با شنیدن اینکه االن بابا و عامر

کنار همن به شدت شروع به تپیدن

کرد . حاال همه چی به عامر بستگی

داشت که بزنه زیر همه چی یا از

بیماریم هم رو نمایی کنه دلشوره

خفنی تموم وجودمو گرفته بود .

@
shahregoftegoo
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87#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

]04:07  30.03.21[

  part87#

با شنیدن پیچر بیمارستان که اسمم

رو صدا می کردن پا تند کردم . یه  

574
 



چیزی فهمیده بودم . قسم می خورم

که من فکر می کردم امروز دوازدهم

ماهه نه سیزدهم و فکر می کردم که

شنبه اس نه یکشنبه  می ترسم نکنه

به خاطر نخوردن قرصم بازم یادم

رفته ... تنها چیزی که به خاطرم

مونده بود من تو تختم منتظر برگشت

بابا بودم مامان می گفت که با عامر

قرار داشت . طرف اسانسور میرم

که با ویبره ی گوشیم دست توی جیب

روپوش سفیدم می کنم . با دیدن

پیامی از طرف بشرا لبخندی به لب

میارم . سریع پوشه ی پیامشو باز

می کنم شروع می کنم به خوندن یه

@
shahregoftegoo
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جوک بی مزه ی بی سر ته برام

فرستاده .  دلم می خواست اینجا بود

تا یه فصل کتکش بزنم . 

با ایستادن اسانسور نگاهمو از

گوشی بر میدارم داخل جیبم ُسرش

میدم قدم بر میدارم که داخل شوم

نگاهم خیره ...

با باز شدن درب اهنین اسانسور و با

دیدن کسی که درست جلوی رومه

درون کابین اسانسور ایستاده و کیف

چرمی قهوه ایی سوخته رو دست

چپش گرفته و با لبخنده بهم زل زده

میخوام پا طرف مخالف بذارم که در

@
shahregoftegoo
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برم زود خم میشه از مچ دستم می

گیره و منو داخل اسانسور می کشه 

_چته وحشی ... 

زیر لب کنار گوشم می غره :نمی

دونی چمه ؟ دیروز که پیش بابا  ننه

ات خیلی بلبل زبونی می کردی ؟

با خودم فکر کردم حتما منظورش به

یه هفته پیش اون جسارت شجاعانه

امه که در مورد حاملگیم گفته بودم .

و حاال نمی دونستم که چی بگم 

_با بابام در مورد چی حرف زدین ؟ 

یه جوری با تمسخر بهم زل زد که

انگاری داره بگه هالو خودتی ؟ 

سر تکون دادم :چته ؟ 

@
shahregoftegoo
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_نمی دونم چرا تازگیا فکر می کنم

منو تو شکل یه درازگوش می بینی؟ 

_منظورت چیه ؟ یه بال نسبتی  بده

من اینقدر بی ادب نیستم .به دراز

گوشا فکرم نمی کنم می دونم

اشتباه کردم نباید در مورد خودمون

به بابا اینا می گفتم ولی تو هم پا

روی شاهرگم گذاشته بودی می

خواستی در مورد بیماریم بگی 

_هنوزم میگم که باید خونواده ات در

مورد بیماریت بدونن بهتره ولی نمی

دونم چرا از نظر اخالقی برای خودم

شایسته نمی دونم که فضولی کنم به

خونواده ات بگم حاالم با این

@
shahregoftegoo
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دردسری که برا منو خودتh درست

کردی نمی دونم چکار کنم . 

دگمه ی پارکینگ بیمارستان رو زد . با

تعجب گفتم :من باید برم منو پیچر

کردن ... 

_من خواسته بودم پیچت کنن ... باید

با هم حرف بزنیم ... 

_من با این سر وضع کجا باهات

بیام ... 

خودش کت شلوار پوش انوقت من با

روپوش بیمارستان کجا باهاش برم

که اختالت کنم ... 

یه جوری بهم خیره شد و گفت :نمی

خوام بریم رستوران یا کافه که هم

@
shahregoftegoo
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[30.03.21 04:07]

#part88

@
shahregoftegoo

 

بخوردت بدم حرف بزنم همین خیابون

پشتی که خلوته توی ماشین با هم

حرف می زنیم ... یاالال

#نفرین_تو_88
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به طرف ماشینش اشاره کرد .

دنبالش راه افتادم . به قول خودم

کردم که لعنت بر خودم باد ... 

همونطور که گفته بود خیابون خلوت

بود زیر سایه ی درختی ایستاد و خم

شد از صندلی عقب کیف چرمشو

برداشت باز کرد . یه ورقه ی آ چهار

در اورد به دستم داد و گفت :طبق

این لیست، لیست کاریتو پر می کنی

می خوام تو بیمارستان کامال کنارم

جلوی چشمم باشی خودتh می دونی

@
shahregoftegoo
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که چقدر شغل ما حساسه خدای

نکرده یه سهل انگاری کوچیک امکان

داره که چه فاجعه ایی رو به بار بیاره

پس تا اونجایی که می تونم باید تحت

نظارت و کنترلم باشی تا مرتکب

خطب و خطایی نشی با دکتر ایزدی

هم صحبتh کردم قراره توی بیشتر

اتاقای عمل کنار من و تقریبا

دستیارم بشی ... تا این ترم رو

بگذرونی ترم دیگه ها رو هم بهتره

مرخصی بگیری تا زمانی که اون بمب

توی سرته و یا عمل بشی ... 

_چرا اینکارو می کنی ؟ 

@
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_یعنی چی که چرا اینکارو می کنم ؟

خوب وظیفه امه ... 

_تو مسئول من نیستی ؟ می تونی

اینکار رو نکنی اونم با این کاری که

من کردم ... 

_ببین دیروزم بهت گفتم امروزم

میگم که من هالو نیستم که تو فکر

کنی هالو گیر اوردی اون تراژدی

مسخره رو هم باور نکردم که تو

حامله ایی چون اگه تو هوش حواس

درست حسابی نداشتی نمی دونستی

که رابطه امون چطوری بوده من

هوشیاریم همش سر جاش بود رابطه

ی ما هم به قدری ناقص و پیش پا

@
shahregoftegoo
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افتاده بوده که امکان بارداری تو

نبوده . اگه واقعا حامله هم باشی

باید بدونی که پدر اون بچه من نیستم

 ...

داشتم عصبی می شدم . دستمو رو

دستگیره گذاشتم که باز و پیاده

بشم . که دستمو گرفت و گفت :کجا

باید سنگامون رو با هم وا کنیم .

چون می دونم که به جز من ... امکان

نداره که پسری دور اطرافت باشه

بهت اعتماد دارم نمی دونم خودمم

چرا در برابر دروغایی که به پدر و

مادرت گفتی سکوت کردم وقتی

بابات ازم قول می گرفت که تکلیف

@
shahregoftegoo
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تو رو روشن کنم بهش قول دادم .

هر چند از وضعیت موجود بابات هم

چندان رضایت خاطر نداشت . اینو

همون موقعه جاری شدن صیغه ی

عقدمون می شد  حس کرد . 

جمله اخرش به قدری ناگهانی

شکوکه کننده بود که مهره های

گردنم روی هم با صدا سابیده شدن 

_چی ؟ صیغه ی عقد ؟ کی ؟ چطوری

چرا من یادم نیست ... 

_بازی جدیدته ؟ 

_نه به خدا من یادم نمیاد در مورد چی

حرف می زنی ؟ کدوم صیغه ی عقد

کی خوند ... 

@
shahregoftegoo
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امکان همچین چیزی نبود ... 

_چرا بابا باید بخواد که ما بهم محرم

بشیم ... 

کالفه چنگی به موهاش زد و

گفت :وای من با تو یکی داستان دارم

... از اول ماجرا که تو خودتh بودی ...

[30.03.21 04:07]

#Part89

@
shahregoftegoo

 

_برگه دست مامانته ... بابات راضی

نبود حتی به عقد دائم اصرار داشت

ولی خوب شناسنامه ی من پر بود
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89#نفرین_تو_

تحمل هوای سنگین اتاقک از یه

طرفم فلش بکهایی شبی که به

خاطرشون نداشتم باعث شده بود .

فشارم باال و حالت تهوع بهم دست

بده به همین خاطر با عجله در ماشین

@
shahregoftegoo
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رو باز کردم خودمو کنار جدول جوی

اب انداختم تا می تونستم باال اوردم .

سرم رو که باال گرفتم عامر با بطری

اب معدنی باال سرم ایستاده بود . 

مشتی اب به صورتم زدم . هر کی

منو با اون حالت می دید حتما ذهنش

به ویار و بارداری کشیده می شد

ولی عامر دکتر بود می دونست چمه

تا نشستم مابین دو تا ابرومو با

انگشتام فشار دادم و گفتم :داره

همه چی یادم میاد ؟ 

_خوبه ولی باید هر چه زودتر پرتو

درمانیتو شروع کنیم 

@
shahregoftegoo

 

_نه من ...
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دستاشو با عصبانیت روی فرمون

کوبید و گفت :ببین شیرین قبول

کردم با مهره های تو بازی کنم پس

از این به بعد بازی کاری به کارم

نداری هر چی که من بگم رو قبول

می کنی قول میدم تا اونجایی که

بتونم خونواده اتو از این بیماری دور

نگه دارم پس خواهشا به پر و پاچم

دیگه نپیچ ... دیشبم بهت گفتم می

خوام نجاتت بدم .... 

صورتمو با گریه بین دستام گرفتم و

گفتم :می دونی امیدی به جراحی

نیست این تومور لعنتی بدخیمه ...

داره سریعتر رشد می کنه باعث

@
shahregoftegoo
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مشکالت جدیتری توی سالمتیم

میشه ... 

_رفتن و اومدن حافظت نشون میده

که واقعا رشد تومور سریعه چند بار

شده که خاطراتت پاک بشن ... 

_اونشب عروسی اترینا با دیشب

طوالنترین مدتشون بود . یه چند باری

هم جا وسایالمو جمعه هم رفته بودم

خرید دوساعت طول کشید تا یادم

بیاد ماشینمو کجا پارک کردم یه بارم

تو اسانسور یادم رفته بود طبقه ی

چندم رو بزنم ریز درشتش  داره

زیادترم میشه . 

پووفی بیرون داد به جلو خیره شد . 

@
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_برا همین ریز درشتاس که میگم

خونواده بفهمن ... 

ساکت موندم چون واقعا از اینده ام

با این تردد حافظه ام نگران بودم .

می ترسیدم حافظه ام بره و برنگرده

... این تومور لعنتی داشت زندگیمو

تهدید می کرد . 

وارد پارکینگ بیمارستان که شد . بعد

از خاموش کردن ماشین دستش روی

دستم گذاشت و با غمی که توی صدا

و لحنش به وضوح مشخص بود

گفت :نمی دونم چطوری دلداریت

بدم و یا نمی دونم چرا از بین اینهمه

ادم خواستی که من کنارت باشم ولی
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خیلی فکر کردم و به این نتیجه

رسیدم که توی این راه همراهت و در

کنارتم به به این خاطر که بخوام

موش ازمایشگاهیم باشی چون

بیماریت به تخصص من مرتبط

هست . خودمم زیاد درک نمی کنم

چرا اینطوری راحت قبول کردم بدون

اینکه بخوام گفته هاتو انکار کنم

خودمو مجازات به اش نخورده دهن

سوخته کنم ... 

دلم می خواست داد بزنم بگم منم

نمی دونم چه مرگمه ... 

چشمامو یه بار باز و بسته شون

کردم بی صدا رفتم
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بقدری فکر و ذکرم مشغول بود که  

نفهمیدم کی وقت کاریم تموم شد .
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رفتم خونه بعد از دوش اب سردی که

گرفتم یه چرت خوابیدم بعد از شامم

هر کاری کردم چشمام گرم خواب

نشدن . همش به دیروز و اتفاقی که

مثل پازل از جلوی چشمام میگذشتن

فکر می کردم . 

بابا به مامان زنگ زده بود اخرشم

مامان گوشی رو بهم داد فقط یه

جمله ازم پرسیده بود اینکه چه حسی

به عامر دارم ؟ 

حسم به عامر مثل حس یه عاشق به

معشوق بود . همین جمله هم باعث

شده بود که با مامان سر از یک

محضر ثبت ازدواج در بیاریم فقط
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سه ماه یه فرصت سه ماهه به عامر

که بتونه مشکالتشو با خونواده اش و

نامزدش برطرف کنه ... تا اون

موقعه هم بابا به مامان تاکید کرده

بود که نباید کسی از این رابطه چیزی

بفهمه حتی در جواب مامان که

پرسید ولی چند ماهه دیگه که بگذره

شکم... 

بابا حرفشو فطع کرد و گفت :می

دونم ... 

بیچاره بابا و مامان تحت چه فشاری

گذاشته بودم . از خودم خیلی خیلی

بدم اومد. اصال دوست نداشتم

اینطوری خبیثانه بازیشون بدم . 
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عروسی اترینا یه عکس دست جمعی

با بچه انداخته بودیم که منو عامر

کنار هم بودم تا جایی که امکان

داشت  تصویر رو بزرگتر کرده بودم

که توی قاب صفحه ی گوشیم منو

عامر بودیم . دوباره از خودم پرسیدم

:از چی این پسره خوشم اومده اخه

که همچین بالیی رو دارم سر خونواده

ام در میارم دوباره تصویر رو جلو

کشیدم حاال دیگه توی صفحه ابروهای

پرپشتش و چشمای مشکی رنگش بود

. اگه سرمه به چشماش می کشید

چی می شد ؟ برا فردا توی کلینک

خصوصی وقت گرفته بود دوست
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نداشتم توی بیمارستان خودمون پرتو

درمانی کنم . اینکه همکارا بفهمن

مریضم حالمو خراب می کرد . 

صب به بهونه بیمارستان از خونه

بیرون زدم ماشین با خودم نبردم

چون قرار بود با عامر برم و برگردم .

تا داخل ماشین نشستم . عامر از

داخل یه باکس کاله گیسی به رنگ

موهام در اورد و گفت :اول باید

موهاتو به این شکل کوتاه کنی ؟ 

بغض تو گلوم گیر کرده بودم خودم

خوب می دونستم که قراره با درمان

موهامو از دست بدم از دست دادن
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موهام ارزونترین خسارتی بود که

قرار بود تو این بیماری از دست بدم .

باکس خالی رو از دستش بیرون

کشیدم . گاله گیس توی اون یکی

دستم رو مچاله کردم از ماشین پیاده

شدم . زنگ در مربوط به سالن

ارایشی رو زدم . دختر جوونی در رو

باز کرد . چند تا مشتری جلوی اینه

های قدی روی صندلیای مخصوص

بندازی دراز کشیده بودن . 

_عزیزم چکار برات می تونم بکنم ؟ 

_می خوام موهامو  کوتاه کنم . مثل

این گاله گیس ... فکر کنم مدل موی

کلوپاتراس ... 
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_اره عزیزم یه اسم دیگه اشم مصری

کوتاهه
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سرتکون دادم  و گفتم : فکر کنم

همون باشه

_بشین خودم برات کوتاه می کنم 

_ممنون 

یه ساعتی وقتمو گرفت .ولی کپ

کاله گیس موهامو کوتاه کرده بود ،

از سالن که بیرون اومدم . عامر رو

پشت رل در حال خواندن روزنامه ی

پزشکی دیدم . 

بغضی بیخ گلوم چسبیده بود که راه

نفس کشیدنمو  می گرفت .دستشو

روی دستم گذاشت و گفت :مبارکه

چتری خیلی بهت میاد ؟
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نیم خندی زدم و گفتم : دوسش

ندارم . 

خیره خیره بهم زل زد . ترجیح دادم

که سکوت کنم برای همین بازومو به

شیشه ماشین ستون سرم کردم و به

بیرون خیره شدم .مامان و بابا بعد از

ماجرایی که درست کرده بودم خیلی

باهام سرد و سر سنگین شده

بودن .مامان باهام حرف می زد ولی

سردی رفتارش ناراحت و اذیتم می

کرد . 

@
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_پیاده شو

با بی میلی  hرسیده بودیم به کلینیک

پیاده شدم . همراه عامر سوار
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آسانسور شدیم و طبقه ی مورد نظر

پیاده شدیم . فکر کنم عامرم  با این

روند موضوعی که بینمون پیش اومده

بود راضی نبود همین دلخور و

ناراضی بودنش باعث شده بود کمی

از عذاب وجدانم کم بشه ...

وارد سالن انتظار شدیم . دختر

جوانی پشت میز منشی نشسته بود

که با دیدن ما با احترام ازجاش بلند

شد و احوالپرسی کرد .میزش رو دور

زد و جلوتر از ما راه افتاد در اتاقی

که فکر کنم اتاق دکتر رو زد و در رو

با یه احترام خاصی باز کرد تا ما

داخل بشیم . اصال هم لهجه نداشت
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خیلی راحت با ما فارسی صحبت می

کرد . فکر کنم عامر از قبل اطالع

داده بود چرا که بعد از راهنمایی ما به

داخل اتاق دکتر به آبدارچی دستور

چایی به ترکی داد . 

دکتر مرد جا افتادن مسنی با موهای

جوگندمی بود که با دیدن ما نیم خیز

و اشاره به مبال ی راحتی چرمی روبه

روی میزش کرد . 

_سالم استاد خسته نباشید . نامزدم

هستن شیرین پورمهر  همون موردی

که دیروز صحبتشون کردیم. پرونده

شو براتون آورده بودم 
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_خیلی ممنون 

به قدری ترسیده بودم که دست و دل

خودمم می لرزید. عامربعد از نشست

روی کاناپه دست منو هم کشید تا

کنارش بشینم . مثل عروسک کوکی

شده بودم . انگاری به این دنیا تعلق

نداشتم .

عامر با صدای خیلی ارومیه زیر

گوشم پچ پچ کرد 

_استاد فرحی یکی از بهترین جراحتی

مغزن که خوشبختانه از خوش

شانسیمون این ماه  اینجا هستن توی
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_ بله عامر جان بفرمایید چطوری

دخترم ؟
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سری برای فهمیدن حرفاش تکون

دادم . استاد بلند شد و نگاتوسکوپ

رو روشن و عکس متصل به صفحه

واضح شد.

[30.03.21 04:07]
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راه بهت گفتم که چطوری با چه

مشقتی پیداشون کردم راضیشون

کردم تا ازت ویزیت کنه
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_دیروزم بهتون گفتم پسرم با این

روش ابداعی با استفاده از ترکیب

ویروسی سلولهای سرطانی از بین

برده میشن و امیدوارم که روی

تومور نامزدت هم اثر کنه 

عامر با هیجان به صورتم نگاه کرد و

گفت :دیدی عزیزم عصر عصر

تکنولوژیه برای هر دردی درمانی
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وجود داره اینهمه نگران بودی من

دلم روشنه که حتما این روش ابداعی

روی تومور اثر می کنه 

دستمو توی دستش فشرد دوباره

نگاهش رو به استاد دوخت . و

پرسید :یعنی این ویروسا خاصیت

کشندگی دارن که برای از بین بردن

سلولهای سرطانی بکار می برند .

استاد سرشو تکون داد و گفت :آره

هر چند دوست ندارم که اینو بگم ولی

چون خودتتونم دانشجوی پزشکی

هستین البته برای تو عامر این یه

تجربه ی فوق العاده ای که بتونی در

این راه همراه نامزدت باشی خوب در
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این روش سلولها و تومور مغزی با

این ویروسا ی کشنده نشاندار میشن

و دارو می تونه به عنوان یه ماده

سمی موثر کشنده بر روی سلولهای

سرطانی عمل کنه ... متوجهین ؟ 

سری تکون دادیم . از افکار عامر

خبری نداشتم ولی در مورد خودم

اصال فکر نمی کردم که خودم اینو

می دونستم که با وجود این بیماری

که همه ی وجودمو رو گرفته در برابر

علم پزشکی مثل یه بچه آیی بودم که

باید از حروف الفبا شروع کنم خیلی

مونده تا باسواد بشم .قدیمیا واقعا
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راست گفتن کل اگر طبیب بودی

سرخود دوا نمودی .

درمان رو شروع کردیم . خدا رو شکر

که امروز هم من آف بودم هم

عامر ...

قرار بود زیر نظر خود استاد باشم

توضیح داد که در مرحله ی اول

همزمان درمانهای متعارف

رادیوتراپی و شیمی درمانی رو هم

دریافت کنم.تا مرحله ی بعدی که که

در محلی که  ضایعه وجود داره با

محاسبات ریاضی و اقدام

استروتاکسی در بستر تومور مخلوط

سلولی رو خواهیم کاشت .و در واقع
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این بستر به عنوان عاملی کمکی و

کشنده نوین برای تخریب و از بین

بردن سرطانی عمل می کنه این

روش کامال پیشرفته و درمانی بی

خطر و ایمن هست . که ان شالله اثر

می کنه 

با حرفهای امیدوار کنندهh استاد امید

به زندگیم بیشتر و بیشتر می شد و

اینکه قرار نبود فلج و یا نابینا بشم .

و اینکه عامر قول داده بود تا آخرش

همراه و همدم بشه . 

استاد خودش برام برنامه ی خاصی

طراحی کرد تا تعیین کنه جلسات چه

زمانی انجام و چه مدت طول بکشه و
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نسخه داروهای رو که مصرف می

کردم . بعد از خروج از کلینیک بود

فهمیدم چه راه طول درازی رو باید

طی کنم اونم در شرایطی که بابا و

مامان از بیماریم خبری ندارن و فکر

می کنن که من حامله ام.چقدر خوب

بود که واقعا حامله بودم . تا این

بمبی که سرم رو نداشتم .

[30.03.21 04:07]
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اولین جلسه با اینکه کوتاه بود ولی

خیلی خسته و تموم انرژیمو از دست

داده بودم دیگه رمقی برام نمونده

بود . عامر ماشینشو یه جای خلوتی

نگه داشته بود تا یه کمی استراحت

@
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کنم .  خیلی بد شانس بودم که

سوئیت عامرم توی مجتمع ما بود .

با یه خداحافظیh سر سری از عامر

وارد آسانسور شدم . مثل مست و

پاتیال خودمو حس می کردم مثل این

بود که توی خلسه ایی معلق

باشم .مامان جلوی اجاق توی

آشپزخونه بود . شهاب با بشقاب

میوه به دست از کنارم گذشت .خسته

نباشید هم به لب راند و پرسید :

امتحانای شما کی شروع  میشه 

بی حوصله گفتم :همین روزا ...شما

چی ؟

مثل خودم جواب داد :همین روزا ...
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شیر روی اجاق سر رفته بود مامان با

حرص صفحه ی اجاق رو می سابید

مثل این باشه که روحش یه جای دیگه

پرسه می زنه خودشم توی یه عالم

دیگه ایی باشه از پشت سر دستامو

دور کمرش حلقه کردم سرمو توی

گودی گردنش فرو کردم و

گفتم :نبینم مینا جونم تو فکراش

غرق بشه ...

به خودش که اومد بوسه ی نرمی رو

گونه ام گذاشت و پرسید :اومدی

خسته نباشی؟

_شما هم خسته نباشید بابا نیومده ؟
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_بابات با کیان و یاشار رفتن سر

پروژه منم چون پالنای  جدید رو

تحویل دادهh بودیم زود اومدم خونه...

_به به مینا خانم چه کردین بابا ...مثل

یه گاو گرسنه خیلی گشنمه برم زود

لباس عوض کنم بیام ...

یه جوری با حسرت و دلخوری بازم

سر سنگین بهم نگاه کرد و آه کشید .

_اون از لعیا که با زندگیش اونطوری

بازی کرد اینم از تو شیرین می دونی

چه آرزوها منو بابات برات داشتیم 

بوسه ایی به چشمای پر اشکش زدم

و گفتم :قربونت برم ...
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_خدا نکنه عزیزم . نمی دونم چی بگم

ولی کاش تو راه لعیا رو نمی رفتی

وقتی که می دونستی اون پسر از

طال هم باشه برات ممنوعه بوده من

اینطوری تربیتت نکرده بودم که

چشمت به مال و سهم دیگری باشه .

چی می تونستم بازم بگم چی داشتم

که در برابر این حرفاش بگم ...

حس نمک نشناسی بهم دست داده

بود از اینکه  حق زحمتشون رو داشتم

اینطوری ادا می کردم شرمسار بودم

.
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حالت تهوع ناشی از درمانم که بهم

دست داده بود باعث شد خودمو به

سرویس بهداشتی بندازم .

مشتای مامان روی در حک شدن گریه

ی صدا دارش دلم رو کباب می کرد .

دو هفته از  زمانی که درمان رو

شروع داروها تاثیر خودشون رو روی

تک تک سلولهای بدنم

می گذاشتند .می گذشت .

لباس گان اتاق عمل جراحی رو  از

تن در آوردم . بازم حالم بد بود . اگه

همراهی عامر نبود حتما گند می زدم

همه می فهمیدن که چه مرگم شده .

@
shahregoftegoo

 

617
 



همه پرسنل برای ناهار اتاق عمل رو

ترک کریدور توی سکوت فرو رفته

بود .

[30.03.21 04:08]

#part94

@
shahregoftegoo

 

به خاطر امتحانات قرار بود جلسات

درمانمو با فاصله صورت بدیم .  

#نفرین_تو_94
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گونه هامو با آب تر کردم .به کانتر

روشویی تکیه دادم .و از اینه ی روبه

روم خیره شدم دسته ایی از چتری

موهام که یک طرف روی پیشونیم

فیکس می کردم کنار زدم که همون

دسته به دستم اومد .با وحشت به

دسته ی موهام که توی دستم بود

خیره شدم . می دونستم که قراره

موهام بریزه ولی نه با این سرعت و

به این زودی کاسه ی چشمام پر اشک

شدن . از خلوتی سرویس برای آروم

@
shahregoftegoo
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شدن خودم استفاده کردند می

تونستم زار زدم . 

در به آرومی باز شد با شنیدن صدای

عامر جا خوردم با نوک انگشتم گوشه

های چشممو پاک کردم.دوباره صدام

کرد :خانم پورمهر 

وقتی صدامو نشنید اینبار با اسم

کوچیک صدام کرد :شیرین ؟

با هق گفتم:بله !

کامل داخل سرویس شد یه تای

ابروشو باال داد و پرسید :گریه

کردی ؟

مشت لرزونمو جلو آوردم مقابل

چشماش بازش کردم .نگاهش و به

@
shahregoftegoo
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تارهای موم دوخت . بغضم دوباره

ترکید . دستشو آورد جلو یه جوری با

گریه به آغوشش رفتم .

_موهام داره می ریزه 

دستش کمرمو نوازش کرد 

_هیس آروم باش ... دوباره در

میاد ...

_من میمیرم 

_نمیذارم آروم باش باید قوی باشی

من کنارتم تا آخرش باشه آروم باش

نباید بذاری که یاس و نامیدی بهت

چیره بشه ...

@
shahregoftegoo

 

_دارم دیوونه میشم

_نگو باشه ...
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خم شد دستشو جلوی آب گرفت

خیسش کرد به صورتم کشید .

مثل دختر بچه ایی شده بودم که

زمین خورده باشه باباش حاال

دلداریش می داد که بزرگ شده

حرفهای عامرم دقیقا مثل دلداری

باباهه به دخترش بود .

نمی دونم چقدر طول کشید تا آروم

شدن درست از روزی که درمان رو

شروع کرده بودم منتظر بودم که

موهام بریزه و از کاله گیس استفاده

کنم .

در سرویس رو باز نصفه نیمه باز

نکرده بودم .که چشمم به دو تا از

@
shahregoftegoo
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پرسنل افتاد که داشتن می اومدن به

طرف سرویس ...

در رو ول کردم و به یه قدم به عقب

برگشتم .فقط همین رو کم

داشتم .وای از فردا بگن که پورمهر و

با دکتر افشار داخل سرویس زنانه ی

بیمارستان دیدن . قضیه پارسال یکی

از دانشجویان با یکی از استادان

لعنت به این شانس ..

چرخیدم طرف عامر که پشتم ایستاده

بود . عامر پرسید :خوبی ؟

دلم نمی خواست کسی در مورد

رابطه ام با عامر بدونه اونم عامری

که از روز اول پیش همه جا افتاده

@
shahregoftegoo
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تنها راهی که به ذهنم خطور کرد

فقط قایم شدن بود به همین خاطر

دست عامر رو گرفتم و به داخل یکی

از دستشویی ها کشیدمش و در رو

بستم . 

_چکار می کنی دیوونه شدی ؟

انگشتم و روی لبام گذاشتم :هیشش

چند دقیقه هیچی نگو لطفاً !

 

@
shahregoftegoo

 

بود که متأهل و نامزد داره دوست

نداشتم به عنوان یه خونه خراب کن

در موردم قضاوت کنند .

]04:08  30.03.21[
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صدای پرستارا رو شنیدم که در مورد

جهیزیه دختر سوپروایز بخش چند روز

پیش عروسیش بود. عامر تازه متوجه

ی قضیه شده بود .چنان اخمی کرد

@
shahregoftegoo

 

part95#
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که با خجالت سرمو پایین

انداختم .اتاقک سرویس برای بودن

ما دو تا خیلی تنگ و کوچیک بود پامو

جلو میذاشتم داخل کاسه  می

افتادم .عامرم که قربونش برم از

طول عرض دو برابر من بود .با

چندش به  دیوار تکیه داده بودم

عامرم مقابلم اونطرف کاسه ایستاده

بود کمی خودش رو جا به جا

کرد .دستش رو بغل گوشم به دیوار

تکیه داد .ارتفاع در از سقف کوتاه و

به عنوان هوا کش باز بود . لعنتی از

پایینم درش کوتاه شلوار برمودایی

شلوارکی بود . خدا خدا می کردم

@
shahregoftegoo
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متوجه ی پاهامون نشن . اومدم ابرو

درست کنم زدم چشمشو کور کردم با

این کارم کاش توی راهرو دستشویی

مچمون رو می گرفتن تا توی

دستشویی هر چقدرم بهشون بگیم ما

محرمیم مگه قبولم می کنن .

اگه عامر صاف شق و رق میاستاد

حتما سر گردنش از باالی در دیده می

شد . حاال جهنم پاهامون ...که چهار

پا شده بودیم .

عامرم که متوجه این قضیه نشده

بود. بی حواس از یقه ی انگلیسی

روپوش سفید پزشکیش گرفتم سمت

خودم کشیدمش .اصال انتظار چنین

@
shahregoftegoo
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کاری رو ازم نداشت سرش  پایین

اومد طرفم خم شد .کمی جا به جا

شد کم مونده پاش داخل کاسه بره

برای اینکه تعادلش رو حفظ کنه از

بازوم گرفت .

این نزدیکی بیش از حد خیلی برای

هر دومون غیرمنتظره بود . اونم بعد

از اون محرمیت کذایی . خود منم جا

خوردم . این روزا داشتم از خودم یه

شیرین دیگه ایی ارایه می کردم که

خودمم نمی شناختمش چه برسه به

عامر که با بی حیایی من نمی

دونست کنار بیاد .

@
shahregoftegoo
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قلبم دیگه نمی زد . خشکم زده بود .

نصف و نیمه میون بازوها و سینه ی

عامر گیر کرده بودم . 

عامر سرشو عقب کشید .ولی برای

فاصله ی بینمون کاری انجام نداد

البته دیگه جایی نبود که کنار

بکشه .چشماش یه جوری بهم خیره

شده بودن حس می کردم با نگاهای

قبلش خیلی خیلی فرق داشت .

یه حسی بینمون قل می خورد . یه

حسی که انگاری ناشی از محرمیت

بود که بینمون خونده شده بود .

گرمای بدنشو میل قبل حس نمی

کردم انگاری گرمای زدنش توی وجود

@
shahregoftegoo

 

629
 



من حل شده و یکنواخت شده بود .

دستش دور بازوهام فشرده تر

شدن . سرشو نزدیکتر آورد . تو یه

حرکت کامال بی اختیاری لباهامو

داخل دهنم کشیدم که باعث شد

پوزخند تمسخرآمیزی روی لبهاش جا

خوش کنه .

پرستارا اینار در مورد صحنه های

مثبت هیجده حرف می زدن که من از

شنیدنشون سرخ شده گرفته بودم .

از عامر خجالت می کشیدم . وقتی

عامر غر زد اینا چی میگن تازه

دوزاریم افتادکه خوشبختانه عامر

ترکی حالیش نمیشه حرفاشون رو

@
shahregoftegoo
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[30.03.21 04:08]

#part96

96#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

متوجه نشده بی خیال زل زدم به

عامر
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لبش رو مقابل لبام گرفت اسممو به

آرومی زمزمه کرد :شیرین ! 

تکون که خوردم باعث شد بیشتر توی

بغلش فرو برم . وضعیتمو بدتر کنه

طوری که دستای عامر پشت کمرم

رو بگیرن .دیگه واقعا توی بغلش

بودم مثل پوزشن مامان و بابا داخل

آسانسور با این تفاوت که تو حلق 

نبودیم . از ذهنم گذشت که کاش منو

ببوسه خجالت باعث شده بود که

نتونم خودم پیش قدم بشم . ضعف

داشتم همون ضعف هم باعث شده

بود که پاهام شل بشن اگه همون

@
shahregoftegoo
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لحظه عامر ولم می کرد حتما پخش

زمین می شدم . 

چشمامو بستم تموم تالش خودمو

کردم که آرامش خودمو بدست بیارم .

عامر پهلوهامو فشارد داد دوباره

اسممو تکرار کرد :شیرین !

منظر شدم تا حرفش رو بزنه که

نفس عمیقی کشید و گفت :دیگه

رفتن !

حرفش باعث شد که گوشامو تیز کنم

ببینم رفتن یا نه درست بود رفته

بودن صداشون نمی اومد . 

به آرومی در رو باز کردم رفته بودن

نفس عمیقی کشیدم 

@
shahregoftegoo
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_منتظرم 

ابرو باال انداختم منظورش رو نمی

فهمیدم منتظر چی بود باالخره

طاقت نیاوردم پرسیدم :منتظر چی

هستی ؟ 

_منتظر انعامم 

_انوقت برای چی ؟

_به خودم قول دادم دیگه در راه

رضای خدا کار نکنم این مخفی شدنم

که بیشتر به نفع تو بود یاال انعاممو

رد کن بیاد . 

@
shahregoftegoo

 

ها  hگیر دادی_

_ببین فکر می کنم این مدت تو خیلی

ازو سو استفاده می کنم منم که آش
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_مگه قبالً به چشم بودی 

_از نظر اونا حاال من یه پسر دختر

بازم که دخترشون رو اغفال کردم

می ترسم این حرفا به گوش نرگس

و خونواده ام برسه بدبخت بشم 

_نترس قبل از این ماجرا کش پیدا

کنه خودم درستش می کنم 

_چطوری درستش می کنی ؟اصال

موندم چرا من ؟اونشب هیچ اتفاقی

بینمون نیفتاد یعنی من تا آخرش

نرفتم و گر نه به تو که بود همه ی

حرفایی که به خونواده ات زدی

@
shahregoftegoo

 

 دهنم سوخته . از چشم باالال و

نخورده

مامانتم که افتادم .
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درست از آب در می اومد . حاالم مثل

خر تو گل موندم نمی دونم چکار

کنم ...

صداش رفته رفته داشت باال و باالتر

می رفت برای اینکه ارومش کنم

گفتم :فردا ، فردا  که آف هستیم در

موردش حرف می زنیم اینجا نمی

دونم بهت توضیح بدم . 

التماس و خواهشم رو به چشمام

ریختم و بهش نگاه کردم . اینجا

دیواراش گوش داشت نمی شد حرف

زد . 

سری تکون داد و گفت :باشه ولی

یادت نره ...که به من یه توضیح

@
shahregoftegoo
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خودمو گم کردم نمی دونم چی به

چیه حس می کنم که همش خواب و

خیالن

بدون خداحافظی از در سرویس

بهداشتی به بیرون زد . این چراهای

عامر توی مغز خودمم جلون می داد

سر در نمی آوردم چرا ؟یه چیزی رو

خوب می دونستم که عمرم خیلی

خیلی کم بود این تومور زندگیمو

تهدید می کرد .

 

@
shahregoftegoo

 

 مثل کالالف سر در گم واقعا
بدهکاری

]04:08  30.03.21[
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صبح همراه بابا و مامان بیدار

شدم .صبونه رو با هم خوردیم و با

هم از مجتمع بیرون اومدیم . سر

صبحی کمی تو پارک پیاده روی

@
shahregoftegoo

 

part97#
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کردم . خودم برنامه که میچیدم اصال

روزی نبود که آف باشم ولی برنامه

ی عامر سه شنبه ها رو برای خودش

و من آف کرده بود . امروزم مجبور

شدم نمایشی بیدار بشم با مامان اینا

بیرون بیام . ساعت هشت و نیم بود

که در سوئیت عامر رو زدم با چشمای

پف دار موهای هپلی  در رو برام باز

کرده بود . تا حاال اینهمه شلخته ندیده

بودم . دستاشو مثل گوریالی فیلما

باال آورد چند تا به سینه اش زد . از

تشباهم خنده ام گرفته بود . 

یه جوری نگام می کرد انگاری بپرسه

ها چیه ؟ 

@
shahregoftegoo
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تا صدای باز شدن قفل در مقابل که

برای یاشار بود رو شنیدم با عجله

وارد سوئیت عامر شدم در رو پشت

سرم بستم تا منو نبینه 

عامر با چشمای خمار از خوابش که

هنوز از سرش نپریده بود با حرص

پرسید:اصال معلومه که با خودت چند

چندی ؟ اینکارا چیه ؟ 

نفسی تازه کردم و گفتم :اومدم

باهم حرف بزنیم 

_اینوقت صب ؟دیوونه شدی ؟

_خب تموم شبو فکر کردم 

_اونم به تنهایی ؟نه بابا پیشرفت

کردی 

@
shahregoftegoo
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_مسخره 

کالفه یه بار دیگه دست توی موهاش

کرد و خمیازه کشید طرف تنها اتاق

خواب موجود رفت .

روی تختی که نه دونفره بود نه یه

نفره خودشو تقریبا پرت

کرد .چشماشو بست گرفت خوابید .

برای اینکه بیدارش کنم مالفه ی

زیرش رو کشیدم و عصبی داد زدم 

_مگه با تو نیستم پاشو ببینم باید با

هم حرف بزنیم 

_جون مادرت ولم کن کل شب بیدار

بودم 

_دروغ نگو تو که  شیفت نداشتی ...

@
shahregoftegoo
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_بله خیر سرش شیفت نبودم ولی

مریض دیروزی که جراحیش کرده

بودیم خونریزی داشت دکتر احمدی

هم از من خواست که برم معاینه اش

کنم از شانس گوه من اوژانس در بود

از مصدوم گیر سوگند پزشکیم افتادم

مجبور شدم به بچه های اوژانس کمک

کنم 

_ای بابا چرا ؟

_ اتوبوس چپ کرده بود چون به

بیمارستان ما نزدیک بود همه رو

آورده بودن اونجا ...

_حاال من چکار کنم ؟

@
shahregoftegoo
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_ برو تی وی ببین ولی به جون

موهات بذار کپه ی مرگمو بذارم 

_ا چه بی ادب ...کپه مرگ دیگه چیه ؟

کالفه مالفه ی توی دستمو روش

کشیدم بقدری خسته بود که اصال ما

نداشت چشماشو باز کنه زیر پتو

کتابی بود خم شدم بردارمش که از

مچ دستم گرفت طرف خودش کشید

یه جوری که افتادم رو تخت اونم دراز

به درازاشاز کار یه دفعه ایش از ترس

جیغ کشیدم  زیر گوشم نجوا کرد 

_هیس. همینطوری تو بغلم

بمون .بذار بخوابم بری بیرون سر و

صدا می کنی خوابم می پره .

@
shahregoftegoo
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شنید ولی همچنان با چشمای بسته

گفت :زنمی اختیارتو دارم اسیرت

کنم .

سرشو توی گودی گردنم فیکس کرد .

[30.03.21 04:08]

#part98

  

@
shahregoftegoo

 

مشتی به بازوزش با غر غری زدم و

گفتم :پرو

#نفرین_تو_98
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نفس عمیقی کشید . چشماشو

بست . دستمو باال آوردم کتاب کم

حجمی  مثل جزوه جالب بود برام

آموزش زبان ترکی تبریزی مشخص

بود که برگه ها رو پرینت گرفته بود

دور بعضی از جمله های ترکی خط

کشیده از ذهنم گذشت :ای جان بچه

ام داره زبان بومی  اینجا رو یاد می

گیره نهایت سعیمو کردم تا دور حصار

دستاش که دورم تنیده شده بود

@
shahregoftegoo

 

ً  به صورتش نگاه کردم . مثالال 
بچرخم
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قرار بود به این رابطه پایان بدیم

ولی االن من تو بغلش بودم آقا هم

ازم به عنوان زنش یاد کرده بود. 

مثل پسر بچه های تخس شیطون

شده بودم . این شخصیتم کامال با

شخصیت دخترونه ام متفاوت بود .

شاید کمال هم نشینی با بشرا بود که

باعث شده بود اینطوری سر نترسی

داشته باشم . اون از مامان و بابا که

اونطور ازم دلخور و دلگیر شده بودن

اینم از عامر که نه خودش می

دونست که تو این رابطه با من چند

چنده و خود منم از اون گیج و سر به

هواتر شده بودم .
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موهاش بر خالف همیشه که با ژل

زیر و سیخ سیخی می شد حاال با

حمومی که حتما داشتم شب رفته بود

نرم لخت روی صورتش ریخته بود با

انگشتم کنارشون زدم و به صورتش

نگاه کردم مامان می گفت من آرزوها

برات داشتم قرار نبود اینطوری خانم

بشی 

نوک انگشت شصتمو روی لبای

برجسته اش کشیدم . منم برا خودم

این برنامه ها رو تصور نکرده بودم

قرار بود عاشق بشم بعد ازدواج کنم

عروس بشم بعدش قرار بود بچه دار

بشم یه دختر یه پسر حتی برای بچه
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های آینده ام اسمم انتخاب کرده

بودم . اهورا و هورا ...

با خودم که تعارف نداشتم من از اون

موقعه که عامر منو با نامزدش

اشتباه گرفته من دلبسته اش شده

بودم بدبیاریم بود که عامر متعهد و

نامزد داشت این بمب ساعتیم  باعث

شده بود که غرور تکبرمو کنار بندازم

چنگ بندازم به آرزوهام تا توی این

تایم باقیمونده از زندگیم ناکام نمونم

 .
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سرمو نزدیک بردم .

جسارت می خواست مثل این

ارتیستای هالیوودی بودن اب از سر
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منم که گذشته بود وقاحتمو به کمال

رسوندم

سرم جلوتر رفت هرم نفسای داعش

به صورتم می خورد مثل جن زده ها

با وحشت نیم خیز شد کمی خودشو

عقب کشید 

_داری چکار می کنی شیرین ؟

_مگه نگفتی زنتم خوب دارم تمکین

می کنم 

_واقعا که خجالت نمی کشی 

با صدا خندیدم :نگو که ترسیدی بهت

تجاوز کنم 
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_جالبه گودزیال ...

از روی تخت بلند شد و گفت :یه

خوابم برام زیادی دیدی عجب غلطی

کردم اومدم تبریز فکر کنم اومدی با

هم حرف بزنیم .

_خواب از سرت پرید 

_بله خوب بلدی چکار کنی 

_باشه حرف بزنیم 

_باشه اول تو شروع کن بگو چه

فکرایی تو سرته

@
shahregoftegoo

 

_میگن بچه های این دوره

 ...دختراشونم بی حیان

گودزیالالن

واقعا که ...
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_ تو می خواستی در مورد مریضیم به

مامان و بابا بگی اون لحظه تنها  
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چیزی به ذهنم رسید همینا بود که

گفتم .

_تو دروغ گفتی هیچ توجیه ایی نمی

تونه دروغاتو بپوشونه االن با دروغای

تو منم محکوم شدم . از بابات واقعا

خجالت می کشم این راهش نبود که

دست منو بذاری پوست گردو ...من

قصد نیتم از گفتن بیماریت به

خونواده ات فقط کمک بود که اونا

بدونن و کمکت کنن  االن با شیمی

درمانی ریزش موهات واقعا به

همراهی و همدردی خونواده ات نیاز

داری با مخفیکردن نمی تونی به

جایی نمی رسی باالخره دیر و زود
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ماه پشت ابر نمی مونه همه چی بر

مال میشه ...

حرفاش حقیقت داشتن خودمم می

دونستم  با ریزش ابروهام و الغریم

دیگه نمی تونم مریضیمو مخفی کنم .

روی تخت رفتم پاهامو جمع کردم

خیلی مظلومانه سرمو  روی پاهام

گذاشتم چشمامو بستم از گوشه ی

چشمم قطره اشکی فرو نشست .

همانطور با چشمای بسته گفتم :

فقط نمی خواستم آخر عاقبتم بشه

که عروس خاک بشم می خوام

عروست بشم 
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سنگینی نگاش روم باعث شده بود که

بفهمم باتعجب زل زده بهم .

_چرا من ؟

خودمم بارها بهش فکر کرده

بودم .چرا اون ...همانطور که گفته

بودم با خودم تعارف نداشتم . من

دلم از اولین دیدارمون عروسی پوریا

گیر کرده بود ولی به قول بشرا قرار

نبود غرور له کنم واقعیتتو بهش بگم

برای همین گفتم :چون تو یکی رو

داری که دوسش داشته باشی 

_ منظورت چیه ؟ چه ربطی به این

بازی داره ؟ اینکه من یکی رو دارم
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دوسش دارم باعث میشه که بفهمی

من ممنوعه ام 

_خب وقتی بفهمی که با یه بیماری

العالج در گیر ی احتمال اینکه عمل

نکنی  بمیری عملم بکنی  فلج بشی

کور بشی هر کدومشون نود و نه

درصد چکار می کنی ؟ 

یه کم مکث کردم با یه نگاه

موشکافانه ایی منو زیر ذره بینش.

انداخته بود . منتظر بود خودم جواب

سوالمو بدم برا همین ادامه دادم 

_ خب نهایت سعیتو می کنی که به

همه ی ارزوهات که بلکه به یه کمی

از ارزوهات دست پیدا کنی گفتم
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نمی خوام عروس خاک بشم قبل از

همه این اتفاقا اون شب عروسی

اترینا هم بهت پیشنهاد دادم که تا

وقتی تبریزی با من باشی نمی خوام

ناکام ...

عصبی دستشو بلند کرد و گفت :بسه

بسه اوال نباید امیدتو از دست بدی که

قراره اون اتفاقای مرگ فلجی و

کوری سرت بیاد دوما من هم گفتم

ادم اینکارش نیستم که به نرگس

خیانت کنم . سوما این روزا قراره

جواب نسرین به صدرا مشخص بشه

یعنی اینکه احتمال اینکه ما به زودی

فامیل بشیم خیلی زیاده و اما
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باشه از نظر اونا تو حامله ایی به این

زودیا هم شکمت ...

[30.03.21 04:08]

#part100

@
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چهارمم بابا بهم فرصت داده تا  

تکلیف ترو مشخص کنم که هر چی

#نفرین_تو_100
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_خب سقط رو برا چی گذاشتن برا

این مواقع ما دو تاتونم پزشکیم از

پس یه دروغ کوچلو بر میاییم مگه

نه ؟ 

_ای بابا هنوز مدرک نگرفته چه

پزشکی چه کشکی ...من این کاره

نیستم بهتره قبل اینکه همه چی بهم

نپیچیده منو ماف کنی من نمی دونم

به نرگس چی بگم این مدت منی که

هر روز زنگ می زدم با این بلوایی که
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تو به پا کردی از شرم خجالت روم

نمیشه به نرگس زنگ بزنم احوالشو

بپرسم 

_تو خودت زمینه ی این دروغ رو هم

داشتی نگو که ازم خوشت نمیاد اون

بوسه ی حموم یادته که نمی تونی

انکار کنی که بهم کشش نداری 

_کششم داشته باشم نگو که باید

خیانت کنم هر چی باشه نرگس از

جنس خودته شما زنا خودتون به

خودتون خیانت می کنید . تو برا این

بازی عروس خاک شدن خیلی راحت

می تونستی از کیان چه می دونم

اون خواستگارت یاشار استفاده کنی
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بدون اینکه ازدواجم کنی اونا به هیچ

کس تعهد ندارن اینطوری هم رسوا

نمیشی 

_چرا نمی فهی من رفتینم نمی خوام

بعد از خودم یه مرد افسرده که با

خاطرات زنش نامزدش یا دوست

دخترش میگذرونه از خودم جا بذارم

که نمی تونه فراموشم کنه  تو

عاشقی خیلی راحت فراموشم می

کنی 

_اینم از اون حرفاس نمی تونم باور

کنم . بهتره فراموشش کنی با

خونواده اتم حرف بزنی در مورد این
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دروغا و این مریضی چون فردا پس

فرداس که ابروهاتم بریزه 

_چرا نمی گی که این درمان افاقه

ایی نداره و من هیچ راهی برا

بازگویی واقعیت به خونواده امو

ندارم من یا رفتنی یا کور فلج میشم

که در همون حالت مرگ برام بهتره 

با حرص سرم داد زد :هر چی هیچی

نمیگم بازم حرف خودتو تکرار می

کنی لعنتی مثال قراره دکتر این

مملکت بشی اینطوری می خوای به

مریضات امیدواری بدی همون اول

راه هی بگی می میری ...
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شونه باال انداختم از روی تخت بلند

شدم . طبق عادتی که داشتم دستمو

به پشت کشیدم تا چروکای احتمالی

لباسم باز بشن با دلخوری و لحن

غمگینی گفتم :با خودمو خودت

تعارف ندارم وقتی همه ی سی دی

عکسای مغزم پیشته و می دونی به

جز اینا هیچ راهی برام وجود نداره

چون این تومور لعنتی یه جایی از

مغزمه که هیچ ریسکی رو نمی

پذیره ...

و با چشمای پر اشک به طرف در

رفتم . دیگه حرف زدن با عامر فایده

ایی نداشت خودمم از ذول می
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همون جلوی در دستایی دورکمرم

پیچیده شدن . و یه جوری اروم به

طرفش چرخیدم . سرشو تو گودی

گردنم فرو کرد اروم لب زد :حاال که

فکر می کنم اش نخورده دهن سوخته

نصیب منه می تونیم یه حرکتی

بزنیم .که تو عروس خودم بشی نه

عروس خاک ...
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دونستم که عاشق ادم اشتباهی شدم

. عاشق  یه مرد متعهد و نامزد دار که

عشق ممنوعه اس برام ...

××××××××××

663
 



 

101#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

]04:08  30.03.21[

  part101#

زندگی زناشویی باید جالب باشه !

اونم زندگی کردن با عامر زندگی  
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کردن کنار هم یعنی قدم بعدی رابطه

...دلم نمیخواد دیگه به چیزی فکر کنم

من زنش بودم به خواست بابا زن

صیغه ایش بودم محضری و کامال

رسمی از روزی که بیماریمو فهمیده

بودم یه بی اعتقادی سراغم اومده

بود. یه جوری که به قول بعضیا دل

خورده بودم جرات پیدا کرده بودم .که

حرف عامر رو تایید کنم بگم بذار برا

آش نخورده دهن سوخته یه حرکتی

بزنیم .

چشمامو باز کردم . روی شکم خوابم

برده بود .پتو کامال رویم کشیده شده

بود . داروهای استاد تنها تاثیری که
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این مدت روم گذاشته بود دیگه

فراموشی سراغم نیومده ولی

همچنان خون دماغ می شدم . با این

وجود سعی کردم که لحظات قبل رو

به خاطر بیارم سرمو برگردوندم که

عامر رو کنار خودم دیدم عامر کامال

بیدار به پهلوی سمت چپش دراز

کشیده بود . و دستشو رو ستون

بدنش حایل کرده بود .و با انگشت

دست راستش به ارومی روی کمر

خطهای فرضی خیالی می کشید . 

با دیدن بیداریم با پوزخندی

گفت :ظهر بخیر 

با خجالت صورتم رو برگردوندم .  
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_خجالت میکشی ؟

صورتمو بیشتر توی بالش فرو بردم .

در حالیکه با دستش موهامو بیشتر

بهم می ریخت گفت :وقتی این بازی

رو شروع می کردی بنظر نمی رسید

که از کسی خجالت بکشی و بویی از

خجالت برده باشی 

حق به جانب سرمو باال اوردم زیر لب

یه پرویی نثارش کردم .

عامر لبخند کجی زد و گفت :باورم

نمیشه ...

خودش حرف خودش رو قطع کرد . از

تخت  پایین رفت ربدوشامبرش رو از

لبه ی تخت برداشت تن زد . و به
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سرویس بهداشتی رفت .منم باورم

نمی شد . عشق اینطوری

باشه ...تجربه اش با تصوراتم زمین

تا اسمان با هم فرق داشتن .

بلند شدم وارد حموم شدم گذاشتم تا

وان پر از اب شود . خودم بیرون

اومدم .

 از سرویس بیرون اومد. از میان در

نیمه باز  نگاهی به وان که پر می شد

کرد و گفت :به نظرم امروز باید بی

خیال خورد خوراک بشیم ...

غر زدم :نه ...

بازم حرفمو با لبهاش نیمه کاره

گذاشت و به داخل حموم هدایتم
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کرد . به قول بشرا منم که چقدر

ناراضی ...

دیگه عامر اونی نبود که من در ظاهر

دیده بودم حاال از خودش یه عامری به

نمایش میگذاشت که من در برابرش

تسلیم بودم .

عامر مهربون بود خیلی هوامو

داشت همه جا همراهم بود . پا به پای

هم بودیم دیگه سه شنبه ها هر

دومون که اف بودیم صب تا شب یه

روز و شب کاملی رو کنار هم سپری

می کردیم . حضور دوستام خونواده

ام دنیای مجازیم همه با حضور عامر

کنارم کمرنگ و کمرنگتر می شد .
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#part102

102#نفرین_تو_
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فصل امتحانات هم باعث شده زود که

بیشتر کنار هم باشیم .  
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مامان و بابا هم مجبور شده بودن که

قبول کنن برا کمک گرفتن و یادگیری

بعضی از درسا عامر کمک بگیرم .

روزای سختی رو میگذروندم . برای

مدتی روند درمان رو هم قطع کرده

بودیم عامر تاکید داشت که ترم بعدی

رو باید مرخصی بگیرم .اگه عامر

اینجا نبود حتما برای درمان به خارج

از کشور با بهونه ی درس خوندن می

رفتم . ولی وجود عامر دست پیدا

کردن بهش باعث شده بود که اینجا

بمونم و کالف دروغامو بهم

ببافم .وجود عامر با اینکه با دروغایی

@
shahregoftegoo

 

671
 



که می گفتم کالفه ام می کرد .علی

رقم این چیزها از بودن در کنارش

لذت می بردم . از اغوش گرمش ، از

بوی عطرش ، می دونستم نباید

اینطوری بشه ولی اینطوری بود . من

عاشقانه عامر رو  دوست داشتم . 

بشرا باالخره رو کرد که صدرا به

خواهر نرگس ) نامزد عامر( پیشنهاد

ازدواج داده و اونم قبول کرده قرار

بود که بعد از امتحانات ترم عقد

کنن . تازه فهمیدم چرا عروسی عامر

و نرگس اینهمه مدت طول کشیده

بود ورا که نسرین از نرگس بزرگتر

بوده برا همین مامانشون شرط رو
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گذاشته بود تا وقتی که نسرین

ازدواج یا نامزد نکرده نامزدی نرگس

و عامر هم علنی نشه برا همین فقط

دور و اطراف از نامزدیشون خبر

داشتن . ما هم به بواسطه ی دوستی

عامر و صدرا از نامزدیشون با خبر

بودیم با فهمیدن این واقعیت دیگه

حرفای عامر در مورد رابطه شون

دور از ذهن نبود که عامر اولین

رابطه شو با من تجربه کرده بود . 

جلوی سینگ ظرفشویی بودم در حال

خوردن قرصام دستای عامر دورم

پیچیده شدند از شاهرگ گردنم بوسید

همونطور از روی شونه ام نگاهشو به
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قرص که از لفافه اش بیرون کشیده

بودم دوخت . 

_بهتره نخوریش ...چون برای

پیشگیری فکر کنم تحت کنترل من

باشه بهتره خودم کنترلش می کنم 

_چرا 

_خوب اوال تو  داروی دیگه ایی هم

مصرف می کنی امکان داره که

حساسیت ایجاد کنه دوما فکر نمی

کنم از یه مختصص مشاوره گرفته

باشی تا چه دارویی استفاده کنی 

_و سوما ؟
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_و سوما من بهت اعتماد ندارم دوس

ندارم که دستمو تو حنا بذاری با بچه

سوپرایزم کنی ؟

_خیلی ممنون که بهم اعتماد نداری ؟

_گله نکن خودت باعث شدی که

اعتمادم ازت سلب بشه 

_می دونی چیه به خودم قول دادم که

باهات در مورد هیچی بحث نکنم پس

باشه اوکی چه بهتر خودت کنترلش

کن ...منم اونقدری دیونه نیستم که

وقتی زندگی سر به هواست بخوام یه

موجود دیگه ایی رو به این زندگی

اضافه کنم . وقتی که مادرش با
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سری تکون داد و گفت :پیشنهاد

خوبیه منم باید به خودم قول بدم که

باهات کل کل نکنم پس ...دیگه بحث

رو کشش نمیدم وقتی قبول کردی

پیشنهادمو .. 

[30.03.21 04:09]
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ضرب زور خودشو به یه زندگی اضافه

کرده ...
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بیماری رو به بخش اوردن که خیلی

دیر بعد از عملش فهمیدم که تومور

مغزیش درست شبیه به توموره

بدخیم منه. بعد از عمل به کما رفته

بود . روزی که کارتکس بیماریش

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_103

677
 



رو خوندم به کل نابود شدم فهمیدم

که کار عامر بوده تا منو از بیمار دور

نگه داره بیمار یه جوون سی دو ساله

که پدر  دو تا بچه قد و نیم قد بود .

هر بار که بیمارستان بودم از پشت

شیشه نگاهش می کردم از اینکه یه

روزی ممکنه همچین اتفاقی سر منم

بیاد می ترسیدم . زن بیچاره اش هر

روز اینجا بود . دلم براشون می

سوخت وای اگه هوشیاریشو بدست

نمی اورد چه بالیی قرار بود سر این

خونواده بیاد . بچه هاش خیلی کوچلو

بودن ...
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وقتی شبنم گفت دکتر افشار و

اسدی برای احیا به سر بیمار رفتن

قلبم از جاش در اومد . با پاهای

لرزون به طرف سالن مورد نظر

رفتم . 

خیلی از چیزا دست ما نبود مثل مرگ

زندگی و عشق ، و خیلی چیزای

دیگه ...

و ماها تسلیم اینا می شدیم خیلی

راحت و یا به سختی ، حتی اگه

خودمون نخوایم و یا امادگیشو هم

نداشته باشیم . یه جورایی همشون

زوریه ...
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به قول خودمون آش کشک خاله اته

بخوری پاته نخوری پاته از یاداوری

آش یا اش دهن سوزی عامر افتادم

که اخرش همچین دهن سوز هم

نمونده بود . دستیار دکتر اسدی که از

اتاق بیرون اومد . نگاهمو بهش

دوختم که با تاسف سر تکون داد و

گفت :از دستش دادیم ...

فرو ریختم . نهایتش به کوری و

فلجی فکر کرده بودم نه به مرگ

خیلی زود بود که بمیره ، بمیرم .. .

_ خدای من ! شیرین چته دختر 

سعی کردم خودمو کنترل کنم . نباید

میذاشتم کسی بفهمه که منم مشکل
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دارم . سعی کردم نفس بکشم زیر

لب زمزمه کردم :از این شغل از

موقعیتش بدم میاد 

_منم خیلی بدم میاد به یکی این جمله

ی کلیشه ایی رو بگم که متاسفانه از

دستش دادیم . 

از داخل جیبم دستمالی بیرون اوردم

تا چشمامو پاک کنم . وارد ریست

شدم پشت در سر خوردم و با صدای

بلند بغضمو بیرون ریختم .

چند ضربه به در خورد بعدش صدای

اروم عامر رو شنیدم . 

_شیرین اونجایی ؟ 
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از روی زمین بلند شدم در رو باز

کردم با چشمای پر اشک که تار می

دیدمش با هق هق گفتم : مرد ...

دستاش دور کمرم حلقه شدند در رو

به ارومی بست به ارومی در حالیکه

پشت کمرمو نوازش می کرد

گفت :هیس ! اروم باش عزیزم ...

_مرد ... عمل کرده بود کاش فلج یا

کور می شد ولی نمی مرد خیلی

جوون بود خیلی بیچاره بچه هاش ...

_مرگ حقه ...

_نه حق نیست چرا برا یکیا طول

عمری با  تنی از سالمتیه برا بعضیا

طول عمر کوتاه با کلی درد و رنجه
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کجایی این عدالت و حقه ... میمیرم

وقتی می دونم اخرش چیه احوالم  

اون پرتو درمانی همش وقت هدر

دادنه ...

683
 



با صدای بلند زدم زیر گریه داشتم دق

می کردم . از مرگ می ترسیدم حق

من این نبود . من هنوز از زندگیم

بهره نبرده بودم 

_کمدت کدومه ؟ 

به طرف کمد لباس رختکنها کمد اول

رو باز کرد از پالتوی قهوه ایی

شکالتی که اون روز پوشیده بودم رو

را بیرون کشید 
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با گریه سر تکون دادم . کیفو شال و

بوتهامو هم بیرون اورد و با حوصله

تن من کرد . چون جلوی کریدور

جمعی از پرستارها ایستاده بودن .

سویئچش رو بدستم داد و گفت :برو

ماشینم بشین منم لباس عوض کنم

بیام 

_من ... 

_حرف نباشه ... برو مرخصی ساعتی

برای تو و خودم ردیف می کنم 

_من نمی تونم برم ... 

_حالت خوب نیست برو شیرین منم

میام باشه 
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با حالی خراب سر تکون دادم رفتم.

پرستارا با دیدنم بحث شیرینشون رو

قطع کردن بهم نگاه کردن پچ پچ

بینشون رو به خوبی می تونستم

حس کنم چقدر احمد بی غم بودن به

قول بشرا به یه ورشون بود که کی

چه حالی داره ... البته با فکر اینکه

منم یه زمانی مثل اونا بودم پارکینگ

بیمارستان ... خیلی وقت بود که

ماشینم توی پارکینگ مجتمع خاک می

خورد ایاب و ذهابم با عامر بود چون

برنامه ی کاری و شیفتای شبانه ی

بیمارستانمون با هم بود با هم رفت

و امد می کردیم . جلو  صندلی کنار
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راننده نشستم . از جعبه  دستمالی

بیرون کشیدم دوباره به اون جوون

فکر کردم . اشکام دوباره سر ریز

شدن . عامر با بطری اب معدنی و

قرصی به دست سوار شد  .قرص بی

روکش رو کف دستم گذاشت با

اشاره ازم خواست که بخورمش . این

روزا با دیدن قرص و سرم حالم بد

می شد لعنت به هر چی قرص و درد

که پدر ادمو در می اورد .

راه که افتاد سرمو به شیشه تکیه

دادم . خسته بودم هر شب که می

خوابیدم با خودم فکر می کردم یعنی

ممکنه که صب فردا رو ببینم . 

@
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_برا ترم جدید حتما باید مرخصی

بگیری باشه ...

به سختی گفتم :نه ...اگه درسمو

نخونم حتما دیوونه میشم 

_اینطوری هم نمیشه امروز

پرستارای کریدور بعد از رفتن تو ... 

سرمو برگردوندم نگاهش کردم تا

ادامه بده 

_یکیشون ازت سوتی گرفته بود . از

سوتیت شات گرفته بود به همدیگه

نشون می دادن می خندیدن ...

_سوتی ؟ 

_اره به جای)ز( زخم  از )ض( ضاد

استفاده کرده بودی 
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یاد نسخه ایی که توی یکی از

کارتکسای مریض نوشته بودم که باید

پماد روی)ضخم (زخم بمالن ...

فکر کردم مگه زخم با کدوم ز

هستش یادم نمی اومد مگه فرقی

هم می کرد ؟مگه چند ز داشتیم ؟

_خوب که چی ؟ 

پوفی کرد . _خوب که چی ؟ اینهمه

سال درس بخونی دکتر مملکت باشی

غلط امالئی داشته باشی خیلی حرفه

عزیزم ...

به عزیزم حرفش فکر کردم . لعنت به

من نباید عامر وابسته ام بشه . نباید

دوسم داشته باشه
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وقتی دید که حرفی نمی زنم دوباره

گفت :شاید خودت نفهمی ولی این

بیماری داره روی خیلی اعمالت اثر

میذاره فراموشی چیزای درشت و

کوچیک باعث میشه که روی خیلی

چیزا اثر بکنه قبال هم گفتم شغل ما

جوریه که یه خطای کوچیک به جون

ادما بستگی داره نمی تونم بذارم که

با جون ادما بازی کنی تو شرایطش

رو نداری 

_ دارم نابود و پژمرده میشم . 

دستمو از روی زانوم به دست گرفت

و به لبهاش نزدیک کرد .
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نکن عامر من ظرفیتشو  ندارم 

دستمو از دستش بیرون کشیدم .

دوباره سرمو به شیشه چسبوندم .

_ نمیرم 

فقط یه کلمه ... یه کلمه ایی که

نابودم می کرد . دلم می خواست تا

این بازی به اوج نرسیده تکلیفم

روشن بشه از خود خودم می ترسیدم

از این من از این شیرینی که بعضی

از روزها و تاریخها رو به خاطر نمی

اوردم از این شیرینی که چمبرهh می

زد روی یه زندگی یکی دیگه به قدری

مغزم اشفته بود که سعی  کردم

چشمامو ببندم و دیگه باز نکنم .
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سویئت عامر رفتیم . عامر مالفه ی

تختشو کنار زد پالتو و شالمو  در اورد

جورابامو با شلوار جینی که داشتم

در اورد 

درجه ی پکیج رو باال برده بود خونه

اش نقلی گرمابخش بود . گرما روی

تن یخ زده ام که می نشست رخوت و

سستی تموم وجودمو  در بر می

گرفت .

لباسای خودشم در اورد . روی تخت

نشست دستمو گرفت و به طرف

خودش کشید اروم لب زد :بیا تا

ارومت کنم ... با هم این دوران رو

میگذرونیم بهت قول میدم 
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میان بازویی که با حروف التین جمله

ایی رو تتو کرده بود .

Iam not afraid of tomorrow

for I have seen yesterday and I

love todayWhite
 

از فردا نمی ترسم

چرا که دیروز را دیده ام و امروز را

دوست دارم
 

جمله اش رو دوست داشتم . ولی
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چشمام پر اشک شدن این دوران

نمیگذشت اینطوری و به این راحتی

نمی گذشت می دونستم ...

 من خالالفش بود از فردا می
برای
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ترسیدم چون طمع زندگی رو چشیده

بودم   به امروزم چنگ می زدم تا

فردا رو داشته باشم . محبتهای عامر

برام رنگ ترحم گرفته بود . از ترحم

و دل رحمیش بود که کنارم مونده بود

ولی نمی تونستم انکارش کنم که

واقعا اغوشش برام ارامش داشت . 

با نوازش دستش روی کمرم خوابم

برد . با نوازش دستی نرم روی سرم

چشم باز کردم . به جای عامر مامان

باالی سرم روی تخت نشسته بود . 

_مامان ! 
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چشمام خود به خود از اشک پر شدن

نیم خیز که شدم مامان دستاشو دور

گردنم انداخت  سر و صورتمو بوسید 

_منو ببخش عزیزم تو این شرایط

سخت کنارت نبودم . 

دوباره پیشونیمو بوسید .

_هنوز اول راهین  و جوون 

از حرفای مامان سر در نمی

اوردم .منظورش رو درک نمی

کردم . پوزخندی که بیشتر شبیه به

لبخند کجی بود به مامان نگاه کردم

[30.03.21 04:09]
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گوشیم روی پا تختی کنار تخت

خاموش روشن می شد . تا دست

بردم که روشنش کنم زنگش قطع
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شد و زنگ هشدار پیامش بلند شد .

پیام از عامر بود .

_ اومدنی نگهبان مجتمع دیده بود که

بی حال بودی برا همین مجبور شدم

به مامان بابات بگم که بچه کذایتو رو

از دست دادیم . یه وقت سوتی

ندی ...

از این دروغ جدید گر گرفتم . ولی

خوب عامرم تقصیری نداشت . اونی

که همش دروغ گفته بود من بودم نه

عامر ...

_درد داری ؟
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نهایت سعیمو رو کردم چشمام پر

اشک بشن به یاد بچه ایی که

هیچوقت نصیبم نمی شد . 

در سوئیت رو که زدن صدای فس

فس  کفشای رو فرشی عامر بلند

شد که در رو باز کرد . و صدای

تعارفش که چرا زحمت کشیدین ...و

در نهایت قد تمام بابا در درگاه در ... 

_بابا ...

بابا شالشو از دور گردنش باز روی

میز ارایش انداخت . و با هیجان به

طرفم اومد . 
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روی تخت نشست به اغوشش خزیدم

چقدر حمایت خونواده ام برام خوش

ایند و دلگرم کننده بود . 

_هیس اروم باش ...من کنارتم ...

از عذاب وجدانی که به خاطر

دروغایی که به خوردشون داده بودم

باعث شد هق هقم باال بره 

مامانم  هر دوشون سعی می کردن

که دلداریم بدن . فکر وی کردم وقت

رفتن منم با خودشون می برن مامان

موقع خداحافظی گفت که شام رو

خودش میاره باال ...
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_ پیاممو خوندی ؟ 

سر تکون دادم . نفس عمیقی کشید .

و گفت :بابا مامانت خیلی خوب

واکنش دادن ترسیدم بابات فکمو

پایین بیاره ...

_بابام اپن ماینده ...

_بله اپن مایند بودنشون رو هم دیدیم

ازشون به ما رسیده ...

_چی خیال کردی 

_اگه حالت خوبه پاشو این خریدای

باباتو جا به جا کن ...ولی بهم خیلی
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خداحافظی سر سری سویئت رو ترک

کرد .
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بر خورد که بابات بخواد یخچال خونه

ی منو پر کنه ...بنظرت ببریم بدیم به

سریدار پایینی بهتر نیست . 

_بابا نگفت برا چی خریده 

_نه ولی مامانت گفت اینجا بمونی

بهتره هم پسرا از سقطت خبردار

نمیشن و هم پیشنهاد خودم بود که

اینجا بمونی ...دستم کج نیست که

نرم خرید یخچالم ...

مشخص بود که خیلی بهش بر خوردن

بود که بابا با دست پر اومده بود . هر

چی باشه به غرور مردونه اش بر

خورده بود ولی از یه طرفم از دروغ

بچه راحت شده بودم خوشحال بودم .
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این چند روز نقاهتمو به قدری مامان

و بابا بهم رسیدن که خودمم باورم

شده بود که واقعا سقط کردم . کنار

عامر داشتم بهترین روزای عمرمو 

میگذروندم عامر خیلی هوامو داشت

با اینکه هیچ وقت اعتراف نکرده بود

که دوسم داره و یا عاشقم هست

منم نمی خواستم که دوستم داشته

باشه و عاشقم باشه

 

@
shahregoftegoo

 

 حاالال باید تو نقش یه زائو که

ولی

سقط کرده بود فرو می رفتم .  

]04:09  30.03.21[
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107#نفرین_تو_

یک ساعتی می شد که با بشرا حرف

می زدم از دکتر جوانی که تو خارج

درس خونده بود اومده بود

بیمارستانشون گرفته تا اشنایی

@
shahregoftegoo

 

part107#
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نسرین خواهر نرگس با صدرا و اینکه

بعد از امتحانات ترم قرار بود .

مراسم خواستگاری بله برون و عقد

رو انجام بدن .کلی از همه چی خبر

می داد اصال نمیذاشت من حرفی

بزنم . با خودم فکر کردم اگه یه

روزی بشرا از رابطه ی منو  عامر با

خبر بشه در موردم چه قضاوتی می

کرد . مطمئن بودم که حتما باهام

قهر می کرد .

گوشی رو خاموش کردم . روی تختم

انداختم چون خونه ی عامر بودم از

تماس تصویری با بشرا خودداری

کرده بودم . یاد پیازی که سرخشون

@
shahregoftegoo
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می کردم افتادم . بوی سوختیگیش

کل سویئت رو گرفته بود با عجله

سمت اشپزخونه دویدم پیچ اجاق گاز

رو بستم . ماهیتابه رو توی سینگ

اشپزخونه انداختم زیر لب یه فحشی

هم نثار خودم کردم . از من زن خونه

داری در نمی اومد همین جمله ایی

که از مغزم گذشت باعث شد که به

نرگس نامزد عامر فکر کنم یعنی

ممکنه اون زن خونه دار بشه ...

کالفه سمت سبد پیازا رفتم یه دونه

متوسطشو سوا کردم پوستشو کندم

روی تخته خردش کردم . به قدری تلخ

و آجی بود که چشمام پر اشک شدن .

@
shahregoftegoo
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با استین بلوز یقه اسکی سفیدم

چشمامو پاک کردم که گند زدم به

رنگ سفید سر استینام کل خط چشم

و ریملم مالیده بود بهش ...

همونطور که داشتیم با فین فین پیاز

رو خرد می کردم دستای عامر دورم

حلقه شد 

_ نبینم خانمم گریه کنه 

سرشو تو گودی گردنم فرو کرد . یخ

زدم . این چند روز با هم بودنمون

باعث شده بود که دیوار بینمون فرو

بریزه درست مثل زن و شوهرا با هم

رفتار کنیم البه الی رفتارای عامر هم

می شد یه احساسات نابی رو حس

@
shahregoftegoo
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کرد . همون احساسات باعث می

شدن من یخ بزنم در عین خواستن

هم نمی خواستم که اینهمه هم

نزدیک بشیم به هم 

...از گونه ام بوسید و به طرف مینی

بار گوشه ی سالن رفت . با تنگهای

کریستالیکه اکثرا همشون تا نیمه

بودن رفت . کنج همون دیوار سالن

بود از شناختی که تا حاال از عامر

دستم اومده بود می دونستم که بار و

تنگاش به صاحب خونه ربط داره نه به

عامر ...عامر از یه خونواده کامال

مذهبی و سنتی بود وگرنه چرا باید

@
shahregoftegoo
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_می موای بخوری ؟

سر تکون داد . ایرادی داره 

_فکر می کردم اهل این چیزا نباشی 

_نبودم تا حاال هم نخوردم ولی امروز

نیاز دارم که اروم بشم 

_چرا ؟

_ چی چرا ؟

_خب چی باعث شده که اینطوری

گرفته باشی 

@
shahregoftegoo

 

برای  بودن با نامزدش منتظر ازدواج

خواهر زنش می شد .

تنگی رو برداشت توی دستش تکونش

داد

_استاد ..
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#part108

108#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

سرمو بلند کردم . به چشمای قیری

سیاه سیاهش نگاه کردم  
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_منکه از اول بهت گفته بودم این

تومور لعنتی یه جایی جا خشک کرده

که هیچ درمانی رو قبول نمی کنه 

کالفه پووفی کرد نیم نگاهی به سر تا

پام انداخت اینبار برخالف همیشه که

بلوز شلوارای میکی موس یا کیتی

اموجی های ریز و درشت یه لباس

خواب قرمز ساتن گیپوری با زیر و رو

به تن داشتم که جنسش خیلی لطیف

و نرم بود .موهامو تازه خشک کرده

بودم . دورم ریخته به خاطر قطع

شیمی درمانی موهام کم پشت شده

@
shahregoftegoo
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بودن با اینکه زیاد به چشم نمی

اومد .

پوزخندی بهم زد که انگاری بگه

خودتی 

چند قدم به جلو برداشتم بطری

کریستالی رو از دستش گرفتم روی

اوپن گذاشتم توی سکوتم نشون دادم

که نمی خوام بخوره مست کنه 

_چرا رو فرشیاتو نپوشیدی سرامیکا

سردن ...

انگشتمو به گوشه ی چشمم که

قطره اشکی اون گوشه کز کرده بود

بردم و پاکش کردم .بی صدا وارد

اتاق خواب شدم گوشیمو از روی

@
shahregoftegoo
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پاتختی تخت برداشتم روی اهنگی

پلی کردم جنین وار روی تخت جمع

شدم . به قدری حالم گرفته بود که

اصال نفهمیدم چی خوند ولی اهنگ

بعدی بیشتر از قبل صدای اهنگ

غمگینش توجهمو به خودش جلب کرد

»بدونه من جایی نرو 

نباشی پیشم بعد تو 

بو میکنم من عطرتو 

تو فقط نگاهم کن میارم آسمونو رو

زمین 

تو فقط منو نگاه کن تو فقط منو

ببین 

هنوزم یه تار موتو به دنیا نمیدم 

@
shahregoftegoo
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همین دیشب بازم خوابتو دیدم «

قلبم از جاش در می اومد .دستم

پیش رفت که گوشی رو به طرف

دیوار بکوبمش خوردش کنم . باید از

همون اول که در وورد بیماریم

تحقیق می کردم با یه روانشناس

حرف می زدم نباید عامر رو به

زندگیم اضافه می کرد .

»نباشی پیشم بعد تو 

بو میکنم من عطر تو«

دستی شونه مو لمس کرد بعد نفسای

عامر بود که از پشت گردنم حس می

کردم به ارومی دستاش دورم حلقه

منو به طرف خودش 

@
shahregoftegoo
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_هیس اروم باش 

چطوری می تونستم اروم باشم

وقتی شماره معکوس زندگیم شروع

به شمارش کرده بود .

با بوسه ی  روی پیشونیم شروع می

کنه نمی دونم قراره که من اروم

بشم یا اون ...

با ترس از خواب پریدم . کابوس

خیلی بدی دیده بودم . 

تمام بدنم خیس عرق شده لباس

خواب ساتنم به تنم چسبیده بود

نفس نفس می زدم .

_نترس من کنارتم خواب بدی دیدی 

@
shahregoftegoo
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گلویم خشک شده بود . به کنار تخت

نگاه کردم پارچ روی ان خالی بود .

انگاری که حرف نگاهمو رو خونده

باشه از جاش بلند شد و گفت االن

برات میارم .

چند ثانیه بعد با لیوان ابی به دست

برگشت . 

اب رو سر کشیدم . دست دورم

انداخت منو به خودش روی خودش

کشوند روی تخت دراز کشید . با

دست راستش شونه هامو نوازش کرد

_نمی خوای تعریف کنی 

@
shahregoftegoo
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#part109

@
shahregoftegoo

 

سرتکون دادم . فقط می دونم که

خوابم خیلی وحشتناک و ترسناک بود

که از کابوس کم نداشت .

#نفرین_تو_109
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_یادم نمیاد ...

نفس با صدایی کشید . انگشتمو روی

بازوش که تتو شده بود روی حروف

در هم پیچیده ی حروف التینش

کشیدم . 

_اینو کی حک کردی رو بازوت ؟

_نمی دونم سال دوم سوم بود که با

بچه ها قرار گذاشتیم بزنیم مال

همشون رو من زدم مال منم وحید

یکی از بچه ها زد . ترسیدم نتونه

عکس حیوونا رو درست در بیاره برا

همین این جمله رو دادم حک کنه ...

@
shahregoftegoo
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_منم می خوام 

براش جالب شده بود با نوک انگشتش

صورتمو طرف خودش چرخوند پرسید

:مطمئنی ؟ 

_اره  پروانه ایی یا یه قطره اشکی

گل و بلبلی خوشم میاد برام می زنی

_زدنشو می زنم ولی دستگاهشو

ندارم ...

@
shahregoftegoo

 

 از حروف اول باالال بردم

انگشتمو

پرسیدم : پس بلدی بزنی

_اره ...

_اون با من

_نه بابا با تو از کجا میاریش ؟
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_دختر خاله ی اترینا سالن داره

مطئنم که دستگاهشو داره ازش

کرایه می کنم 

_اونوقت کجا رو قراره تتو کنی 

با شیطنت توی حصار دستاش

چرخیدم و گفتم :جای خوب خوب ...

_نه بابا 

نگاهش برا اولین بار روی صورتم با

حس چرخید . یه جوری که از نگاهش

گر گرفتم . برای اینکه افکارمو جمع

کنم با خودم فکر کردم که چه تتویی

رو کجای بدنم بزنم ...

پشت گردنم یه پروانه یا روی بازوم

پرستوهای ریز درشت در حال پرواز

@
shahregoftegoo
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یا پشت کمرم یه شاخه گل رز وسط

شیار سینه ام یه گل سرخ ...

_داری به شکلش فکر می کنی ؟ 

سر تکون دادم . ولی به جاش

گفتم :بشرا می گفت برا پنج شنبه ی

این هفته قرار خواستگاری رو

گذاشتن .

_اره می دونم 

_به تو خبرا رو کی میده نرگس ؟ 

بی خیال از بی تفاوتی گفت :صدرا

هم گفت . 

_نرگس درس می خونه ؟

_ اره سال دوم پرستاریه 

سر تکون دادم . 

@
shahregoftegoo
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_خوبه هر دو تا تون با هم می رید

سر کار 

_من این دوسالم تموم بشه مطب

می زنم . 

_مگه تخصص پنج سال نیست تو چرا

همش دوسال دو سال میگی ...

_چون از پنج سالم دوسالم مونده ...

_برا چی انتقالی گرفتی اومدی تبریز

...

_تو تهران با یکی از استادا حرفم

شده بود مجبور شدم انتقالی بگیرم

استاد مورد عالقه امم هم اینجا

بود ...صبر کن ببینم اینا رو برا چی

می پرسی ؟ 

@
shahregoftegoo
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_برا رفع کنجکاویی ...تا حاال نشده

بود در موردشون حرف بزنیم 

_اره نشده بود . راستش هنوزم من

فکر می کنم که دارم خواب می بینم

این من نیستم . 

_کاش خواب باشه ...من زندگی ترو

هم نابود کردم متاسفم ...

_خب من یه ادم بالغم اگه تا اینجا

پیش اومدیم پس تقصیر تو نبوده منم

خواستم که اینطوری شده ...

مشتی به بازوش زدم و گفتم :یعنی

تو هم از خدا خواسته بودی ...

_نمی دونم ...اولش برام جالب بود تو

اولش عشق صدرا بودی بعدشم که

@
shahregoftegoo
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@
shahregoftegoo

 

اون بیچاره فهمید خاله اشی برام  

جالب بود . خیلی دلم براش سوخت .
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_من دو سال از صدرا بزرگتر بودم .

همیشه از اون بچگیامون حس برتری

نسبت بهش داشتم بزرگترم که شدیم

. اصال برام عشقش معقول نبود .

تقصیر من نبود که سرنوشت برام

سرگذشتی ننوشت .

پوزخندی به روی لباش نشست و

گفت :چه خوب که حاال داره سر

سپرده نسرین شده داره اینده اش رو

می سازه 

_اره همیشه نگرانش بودم که دیگه

نخواد سر سپرده بشه ...

@
shahregoftegoo
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برای عقد نسرین و صدرا داشتیم می

رفتیم تهران منو مامان ردیف دوم

هواپیما جا گیر شده بودیم بابا و پسرا

هم سه ردیف بعد از ما . صدای بگو و

مگوی پسرا و کل ، کل کلشون کابین

هواپیما رو پر کرده بود . عمو نکیسا

اینا چند روز جلوتر از ما رفته بودن .

دوباره به پشت سرم نگاه کردم بابا و

شهاب داشتن با هم حرف می زدن

اون دوتا هنوز سر به سر هم

میذاشتن 

_مامان سر حاملگی اینا کندر خوردی

که اینهمه بیش فعالن ...

@
shahregoftegoo

 

726
 



_ کندر رو نمی دونم ولی تخم

بلدرچین رو چند باری خوردم که از

چونه نمی افتن 

_پس اون تخما رو شهاب فکر کنم اثر

نداشته این دو تا همیشه سهم

داداشم رو خوردن ...

_جالبه همیشه از اون بچگی بیشتر

هوای شهاب رو داشتی ...

_نمی دونم شاید چون شبیه منو

باباست برا همین ...

_شهیاد و شهیار از چشم ابرو مشکی

شبیه منن ...

@
shahregoftegoo
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_خوبه ! 

مامان دقیق به صورتم خیره شد و

گفت :حاال که بچه ایی در کار نیست

دو ماه دیگه هم وقت صیغه تون تموم

میشه می خوای چکار کنی می خوایید

همینطور ادامه بدید ؟ 

_مامان ...

_ببین شیرین منو بابات با هم حرف

زدیم.اگه این وابستگی از سر عادته

تا زیاد پیچیدهh نشده دست از این

@
shahregoftegoo

 

برا تایید سر تکون دادم . مامان دست

راستمو به دست گرفت و

پرسید :رابطه ی تو و عامر
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_مامان ! 

_تا اینجا که ما فهمیدیم این عالقه یه

طرفه اس چون اونهمه که تو

خواهانشی عامر نیست ببین یه ماهی

از محرمیتتون میگذره ولی عامر

حرکتی نکرده یا نامزدیش رو بهم

نزده .بخاطر حس مسولیتش نسبت

بهت داشته قبول کرده و

گرنه ...یعنی من سر در نمیارم که

رابطه ی شما چطوری شکل گرفته

بود . اصال حسی در بین بوده یا نه ؟

االن ما با نامزدی صدرا و نسرین با

@
shahregoftegoo

 

عشق برداری تا راه نزدیکه

برگردی ...
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خونواده و طایفه ی عامر داریم

فامیل میشیم قراره تو این جشن با

نامزدش و خونواده اش چشم تو

چشم بشیم اگه قراره با عامر ادامه

بدی بهتره صاف و صادق پیش

بری ...

_مامان !

_به قول شهیار مامان و یامان ! خوب

فکراتو بکن نمی خوام دوباره مشکلی

برات پیش بیاد بابات اونقدرم که فکر

می کنی روشنفکر نیست خیلی

سخته براش دردونه شو اینطوری بده

دست یکی ما برات ارزو داریم که با

@
shahregoftegoo
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ی بخت تو ارزشت بیشتر از ایناس
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111#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

لباس سفید عروس راهیت کنیم خونه
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دست مامان که روی دستم نشست

نگاهمو به دستامون دوختم . اینکه که

عامر دوستم نداشت عاشقم نبود

برای خود منم ثابت شده بود من

براش همون سیب سرخ حوا بودم که

اگه خونواده و نامزدش می فهمیدن

حتما طرد می شد . و من اینو نمی

خواستم من قرار نبود که زندگی و

اینده ی عامر رو بهم بزنم . ولی حاال

نمی تونستم به مامان چیزی بگم که

خیالش رو راحت کنم مامان هم

وقتی سکوتمو دید با گفتن اینکه که

این مدت تموم فکرامو بکنم سکوت
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کرد به صندلیش تکیه داد چشماشو

بست .

از همین حاال دلم برا ندیدن عامر تنگ

شده بود . یعنی برا عقد می اومد .

حتما می اومد هم رفیق گرمابه و

گلستان صدرا بود هم پسر عموی

نسرین هم شوهر خواهرش ...از

یاداوری نسرین یاد نرگس افتادم .

اینکه همون شب اولی که با عامر

روی تختش بودیم عامر عکس نرگس

و خودشو که کنار تخت بود رو روی

میز پاتختی دمرش کرده بود همون

لحظه یاد کتاب یوسف و زلیخا افتادم

که زلیخا شالشو روی سر بتش می
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انداخت تا بت شاهد معاشقه اش با

یوسف نباشه ... حتما عامر هم از

نرگسش خجالت می کشید . مامان

راست می گفت نباید عشقمو روی

خرابه های یه عشق دیگه می ساختم

هر چند هم می دونستم که دیر و زود

رفتینیم . وای اگه رفتنی هم نبودم

چی ؟ 

و یا اگه عامر بهم عادت می کرد

چی ؟ با عشق سوخته ی نرگس چکار

می کردم . حتما عشقی بین عامر و

نرگس بود که با اینهمه سرسختیای

مادر نرگس برای شرط ازدواج خواهر

بزرگه بازهم با هم نامزد کرده بودن .
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و عامر سر قولش مونده بود به

نرگس دست هم نزده بود . برای

مامان و بابا همین که بچه ایی در کار

نبود قطع این رابطه خیلی راحت بود

فکر می کردن که دیگه باید از هم جدا

بشیم . ولی مگه می شد از عامری

که بهم بی تفاوت و سرد بود و در

عین حال که زندگی کردن رو برام

راحت کرده بود بگذرم ...

بشرا همونطور که قول داده بود

برای استقبال فرودگاه اومده بود .

اصرار مامان و بابا بود که عمه اینا

نیان . ولی بشرا کار خودش رو کرده

بود با ماشین شاسی بلندش که اصال
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با اندامش هم خونی نداشت اومده

بود فرودگاه دختر یه گوله ی  بزرگ

اتم پر انرژی بود که اصال خستگی

سرش نمی شد . بابا روی موهاشو از

روی روسری ست کیفش بوسید و

پرسید :کی میشه ترو عروس کنیم ؟ 

بشرا هم نخودی برا بابا خندید و گفت

:هر وقت پرنس سوار بر اسب

سفیدمو دیدین . حتما عروس میشم .

مامان با خندهh دست بشرا رو گرفت

طرف خودش کشوند و گفت :بیا اینجا

ببینم ورپریده 
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_نه که جا نمیشین قراره پوریا هم

بیاد بذار ببینم کجا موندش

[30.03.21 04:09]

#part112
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و با اب و تاب بوس بارونش کرد .

شهاب به رخش سیاه بشرا تکیه داد و

 :حاالال ما همه تو این جا میشیم ؟

گفت
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گوشیش رو به گوشش نبرده بود . که

با هیجان گفت : اونهاش ...هی پوریا

ما اینجاییم 

چه بپر بپری راه انداخته بود مثل اون

وقتایی که می رفتیم مسابقه ی

رالی ...انگار نه انگار که برا خودش

قرار بود دکتری بشه به قول عامر

دکتر مملکت خجالتم نمی کشید . 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_112

738
 



پوریا تا به ما رسید عینک افتابیشو

برداشت و مردونه با بابا دست داد .

برادرونه هم شهاب و شهیار و شهیاد

رو به سینه کشید . کمی چاق شده

بود دیگه  میمیک صورتش بیبی فیس

نبود بلکه خیلی مردونه و پخته تر

شده بود . بشرا به بازوم زد 

_هی داداشمون زن داره به پا

نخوریش 

به خودم اومدم با گیجی گفتم :ای

بابا چرا می زنی باور نمیشه این

همون پوریای خودمونه 

سر توی گوشم کرد و گفت :
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_این دیگه چیه بدبخت اره که پوریای

خودمونه منو تو رو نگا نکن که بوی

ترشیدگیمون همه جا رو برداشته از

ما کوچکترا ببین برا خودشون چه برو

بیایی دست پا کردن اونوقت ما دو تا

هنوز اول راه و سنگیلیم ...

_ای بابا هنوزم که همون بشرایی که

اینجا جا گذاشته بودم 

بشرا سری تکون داد و از دسته ی

چمدونم گرفت و پشت صندوق عقب

گذاشت . دوباره نیم نگاهی به پوریا

انداختم که واقعا با اون ته ریش چند

سالی که به سنش افزوده شده بود .

مشخص بود که ازدواج بهش خیلی
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ساخته چون یه ذره شکمش هم به

چشم می اومد . روزی که فهمیده

بودم داره ازدواج می کنه فکر می

کردم که دیوونگیه که در این سن داره

ازدواج می کنه ....

پسرا سوار بوگاتی سفید خوشگل

پوریا شدن تا رسیده بودن صدای

سیستم رو باال برده بودن اخطار بابا

باعث شد که پوریا از یه راه دیگه ایی

برای رسیدن به عمارت خونه باغ

استفاده کنه ...

بشرا مثل همیشه چمدون منو به اتاق

خودش برده بود . منم بعد از

احوالپرسی با عمه شیوا و دایی رهام
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پشت سرش راهی شدم . زودی از

شر بارونیم خالص شدم . در حال

کندن شلوار کتان تنگ لوله ایی که به

زور تنم کرده بودم .با اینکه این

شلوار خیلی بهم می ذومد اونهمه

هم سخت تنم می شد . در اوردنش

برام مصیبتی بود .

بشرا هم پالتوشو از تنش کند .زیرش

یه تاپ دو بندی تن کرده بود .یه

خالکوبی هم پشت کمرش بود . 

_وواوو باالخره انجامش دادی ؟ خوبه

عمه اجازه داد ؟ 
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_کی برات زد ؟ 

_خواهر اعظم خانم 

_خواهر اعظم خانم همین اشپزتون

دیگه 

_اره خواهرش دوره های تتو رو رفته

توی یه سالن باکالسی هم تتو می

کنه از این نقش و نگارا هم می زنه

اگه خواستی تا اینجایی بگو برات یه

طرح مشتی می زنه که مودت کیف

کنی 

_خواستنشو که می خوام ولی ...
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_اره گفته بودم که انجامش میدم

خواستن توانستنه ...مامان

باالالخره ...

743
 



[30.03.21 04:09]

#part113

113#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

با نگاه خیره اش حرفمو نصفه خوردم

بهش نگاه کردم  
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از سوالش جا خوردم دستمو رو

صورتم گذاشتم و پرسیدم :چطوری؟

_خیلی الغر شدی یه جوری شدی

موهاتو چرا زدی به نظر خیلی کم

پشت میاد شبیه این مریضای

بیمارستمون شدی انگاری که زائو

باشی یه جور پژمرده ایی 

از روی تخت بلند شدم در حالی که

پالتومو تا می کردم به شوخی یکی به

بازوش زدم و گفتم :تو هم از بس

زائو دیدی همه رو به اون چشم می
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؟
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بینی یه کم رژیم گرفتم ولی سایزم

همونه اصال کم نکردم در مورد

موهامم االن این سبک مده 

_ای بابا چرا می زنی  دیوونه 

عمه شیوا الی در رو باز کرد و

گفت :دخترا بیایین عصرونه ... 

بافت  یقه سه سانتی سفیدمو با

ساپورت مشکی به تن کردم .هت

سفیدی هم روی موهام زدم .

چترهای به قول بشرا کم پشتمو یه

طرفه روی پیشونیم ریختم . همراه

بشرا وارد سالن خونه باغ شدیم

هیزمهای  شومینه در حال سوختن

بودن .با به به چه چه دایی رهام همه

@
shahregoftegoo

 

746
 



ی نگاه ها به طرفمون برگشت تازه

به حضور صدرا که کنار بابا روی

کاناپه نشسته بود پی بردم با همه ی

تالشی که سعی بر بی تفاوتی و

عادی بودن خودش می کرد . به

احوالپرسیش به گرمی جواب دادم و

احوال نامزدش رو هم پرسیدم . بشرا

بازم مشکل گشای من شده بود مدام

با حرفاش باعث می شد که از

نگاههای خیره ی صدرا فرار کنم .

باورم نمی شد که با وجود اشکار

شدن نسبت منو صدرا بازم نگاهای

صدرا به من اینطوری با احساس

باشن . 
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برای فرار هیچی بهتر از این نبود که

بخوام چمدونمو خالی کنم برا همین

به اتاق بشرا برگشتم تا لباسای

مجلسیمو از چمدونم در بیارم تا

بیشتر از این چروک نشه خوشبختانه

پارچه اش جوری بود که زود چروک

نمی شد . 

بشرا با بی تفاوتی روی تخت دراز

کشید در حال دیدن مدل های

شینیونهای مخصوص ارایشگرش بود

تا انتخاب کنه 

_ رابطه ات با نسرین چطوره ؟ 

_نسرین؟ 
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بقدری از اسم نسرین جا خورد که

انگاری تا حاال اسم نسرین به گوشش

نخورده بوده 

_نسرین !نامزد صدرا منظورمه 

_آها اون شیر برنج منظورته ...

رابطم خنثی مثل همه خواهر شوهرا

و زن داداشا ...

_اوووه خواهر شوهر نگو از همین

حاال بازی رو شروع کردی 

_نه بابا منو بازی . راستش باهاش

حال نمی کنم ولی تا دلت بخواد از

خواهرش خوشم میاد یعنی شخصیت

ابجیش به من بیشتره 
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می تونستم حدس بزنم که منظورش

از خواهر نسرین باید نرگس باشه 

_حاال چکاره اس تا چندم خونده ؟ 

_نرگس ؟ 

_نه بابا به نرگس چکار دارم منظورم

نسرینه 

_دکتر دارو سازیه مثل حاجیمون

قراره سر بلوار یه داروخونه با هم

بزنن ...

_نه بابا پس برا همین با هم اشنا

شدن 

_اره دیگه این صدرا هم در راه رضای

خدا موش نگرفته بچم زرنگه
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با صدای زنگ گوشی با عجله روی

 نیم خیز شد دستی به  الالی  

تخت
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_سالم عزیزم 

اول فکر کردم حتما طرف مقابلش از

جنس مخالفه که به سر و وضعش می

رسید ولی با شنیدن صدای ظریف

دخترونه ایی فهمیدم که اشتباه فکر

کردم . 

بلوز و شلوارامو از توی چمدون در

اوردم داخل کمد گذاشتم .با حرفی

که شنیدم خشکم زد 

_وای بشرا جون با عامر حرف زدم

فردا  میاد گفت بقدری دلتنگم شده
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صورتش گرفت
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که نمی تونه دو روز دیگه رو منتظر

بمونه برا فردا بلیط گرفته 

_چه عالی پس این آق پسر ماست

باالخره یه حرکتی زد چشمت روشن 

_ا ... بشرا در مورد آقامون اینطوری

نگو اقامون جنتلمنه جنتلمن ...

_لوس ... یه من جنتلمنم یه اقا عامر

شما 

_ببین بشرا جون حاال که فکرشو می

کنم اصال نباید با تو تماس می

گرفتم . 
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کمی به تخت نزدیک شدم . تا قیافه

ی دختری که با بشرا تماس تصویری

داشت رو ببینم از حرفاش متوجه

شده بودم که باید نرگس نامزد عامر

باشه ... 

_گفته بودی لباسمو بهت نشون بدم

برا این تماس گرفتم ببین 

_واوو چه عالی تنت  نشسته لباس

زیراتم  پوشیدی بزن باال اونارم نگا

کنم 

_دیوونه فکر کنم زیادیت میشه  

_نترس نمی چام به چشم عامری یه

نظر کنم حالله ...
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دیگه طاقت نیاوردم که قدم اخر رو

بردارم برا همین راه رفته رو

برگشتم از اتاق زدم بیرون . 

بشرا و نرگس رفیقای گرمابه و

گلستان هم بودن مامان راست می

گفت چطوری می تونستم از زیر این

کار در بیام وقتی که داشتیم باهم

فامیل هم می شدیم . به گوشیم نگاه

کردم به من اصال در مورد اومدنش

هیچی نگفته نه من پرسیده بودم کی

میاد نه خودش بهم گفته بود . 

بشرا اصال از خرید سیر مونی نداشت

به زور راضیش کرده زودم که

خودمون دو تایی بریم خرید می
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خواست از نرگس و نسرین هم بخواد

که همراهمون بیان خوشبختانه هر دو

تاشون وقت اپیالسیون داشتن

نیومدن تا حدودی از نرگس اطالعات

بدست اورده بودم اینکه توی

بیمارستان دایی اینا پرستار بود کنار

درسش طرحشم میگذروند از بچگی

عاشق عامر بود صدای ظریف و

دوست داشتنی داشت .

بقدری با بشرا پاشاژ گردی کرده

بودم که عصری نا نداشتم با یه

مسکن خوابیدم برا شام هم بیدار

نشدم وقتی بیدار شدم که فهمیدم

خونواده نسرین اینا برا خوش
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امدگویی به بابا اینا برا شب نشینی

اومدن . از صنم خانم که اشپز عمه

بود خواستم که غذامو گرم کنه . توی

اشپزخونه در حال خوردن بودم که

نرگس و بشرا اومدن تو باالخره

مشرف دیدار با نرگس خانم شدم

لبخندی به روی لباش نشسته زود که

صورتشو خیلی ملیح و دوست

داشتنی می کرد . اصال قابل قیاس با

تصورات من نبود

 

@
shahregoftegoo

 

]04:09  30.03.21[

  part115#

757
 



115#نفرین_تو_

_نرگس جون ایشون هم دختر دایی

یکی یه دونه ی منه ...

بعدش طرف من چرخید و گفت :اینم

خواهر عروسمون نرگس جون 

نرگس با صمیمیتh دستشو جلو اورد

تا باهام دست بده دستمو جلو بردم

باهاش دست دادم .هر سه همراه هم
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وارد سالن شدیم از همون لحظه ی

ورودم طرز نگاه های مامان بابا یه

جوری اشفته و پرشیون بود انگار که

با زبان و بی زبونی بهم می گفتن که

با زندگیم چکار کردم . خوب می

تونستم درکشون کنم که همه

خوشبختیا رو برا من می خوان ولی

خوب از احواالت منم با خبر نبودن

نمی دونستن که من قادر به

خوشبخت کردن کسی نیستم یعنی

وقتشو ندارم .

هر سه روی کاناپه نشستیم . خونواده

نرگس مامان و باباش بهم خوش امد

گویی کردن تا اونجایی که فهمیده
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بودم نرگس دو تا داداشم داشت به

اسمای نیما و سینا ..دور سالن چشم

چرخوندم . خبری از صدرا نبود با

حرفای دیروز نرگس به بشرا هم باید

امروز عامر هم اینجا می بود با صدای

خنده ی پسرا که از جلوی در ورودی

می اومد سر بلند کردم . اومده بود با

صدرا و یه پسر دیگه داشتن می

اومدن داخل مامان راست نی گفت

حاال که داشتیم فامیل می شدیم

خیلی باهام چشم تو چشم می

شدیم . از سنگینی نگاهام روش

سرشو بلند کرد بهم نگاه کرد . حرف
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نگاهشو اصال نمی تونستم بخونم .

سرد یخی ....جنتلمن یخی من ...

تی شرت استین بلند سفید با شلوار

جین به تن داشت . از همون جایی که

ایستاده بود می تونستم بوی عطر

تلخشو به خوبیحس کنم . با وجود

نرگس و خواهرش خوشبختانه بشرا

بهم گیر نداده بود مدام با اونا حرف

می زد . ولی من توی این جمع شلوغ

حس تنهای تنهایی داشتم .دلم می

خواست االن اینجا نبودم . من به اون

سوئیت کوچیک عامر توی مجتمعمون

دلبسته بودم . دلم می خواست االن

اونجا روی تنهاکاناپه سبز ابی که این
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مدت شاهد عاشقانه هامون بود دراز

کشیده سرمو روی پاهای عامر

میذاشتم . چه خوب که عامر خیلی

راحت می تونست خودشو کنترل کنه

خیلی خوب از پس احساساتش بر می

اومد اصال به طرف من نگاه نمی

کرد . ولی من درگیر احساساتم هر

چند دقیقه یکبار باخاطره هام مرور

داشتم .باالخره این شب نشینی کسل

کننده هم به پایان رسید و روز دیگه

ایی اغاز شد که برای صدرا و نسرین

یه روز خاص بود . با مامان و عمه

رفته بودم ارایشگاه موهامو سشوار

حالت دار کرده بودم تا کم حجمیش
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تو ذوق نزنه پیراهنم هم مشکی خیلی

ساده بود . به قول بشرا اصال برا

خوشگلیم وقت نذاشته بودم . این

عقد برام با جشن تولد دختر همسایه

هیچ فرقی نداشت .  خوب بود که

صدرا دیگه به من فکر نمی کرد من

براش خاله شده بودم نه معشوقه ....

با خودم عهد کرده بودم این مدتی که

اینجاییم به عامر هم فکر نکنم یعنی

یه روز قبل اومدن عامر و من در

مورد رفتارمون اینجا با هم حرف زده

بودیم شرط گذاشته بودیم که به هم

توجهی نشون ندیم حاال اون خیلی
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#part116

116#نفرین_تو_
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خوب و راحت از پس این بی تفاوتی

بر می اومد

764
 



دربیاری.

زندگی را قضاوت نکن، 

فکر انتقام نباش، 

یادت باشه آدم های روزه دار زنده

می مونن 

ولی آدم های گرسنه می میرن، 

موقعی که خیاالتت فرو می ریزن

بخند 

و از همه مهم تر، 

همیشه قدر لحظه لحظه ی این 

اقامت مضحکت را تو این جهنم

بدون!
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و سعی نکن از قانون هاش سر
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با عطر مورد عالقه ام دوش گرفتم .

هر بار که یه پاف از عطرمو می زدم

بوش کل اتاق رو بر می دداشت

اینبار یه عالمه به خودم زده بودم

دریغ از بوی تندش حتی مالیم هم به

ببینیم نمی خورد . به کریستال

زیبایش نگاه کردم با خودم فکر کردم

نکنه بازم این پسرا عطرمو شکوندن

دوباره پر از اب کرده باشن . ولی نه

همون اندازه ایی که مونده بود .

بود .سر درشم هم دستکاری نشده

آک مونده بود. پس نمی شد گفت که

جای عطرمو شکوندن و پر از ابش

کردن ...
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از روی میز ارایش بشرا شیشه ی

عطرشو رو برداشتم خواستم به

خودم بزنمش که اول به بینیم نزدیک

کردمش بو کردم هیچ بویی نمی داد .

شیشه عطر خودمو هم برداشتم

بوش کردم بوی خاصی نداشت .

امکان نداشت که هر دو تا شیشه بو

ندن با عجله به حموم رفتم شامپوی

بدن رو بو کردم حتی صابون هم بو

نمی داد . لعنتی بویاییم دچار مشکل

شده بود وگرنه امکان نداشت که یه

روز همه چی بوی خودشون رو از

دست بدن 
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روی پاف تخت نشستم به دستام

خیره شدم . دستام می لرزیدن چقدر

بد بود که داشتم مرحله به مرحله ی

بیماریمو رد می کردم در حالیکه

امیدی به بهبودیم نبود با این وضعیت

و احوال چطور می تونستم توی

عروسی صدرا شرکت کنم و خودمو 

خوشحال نشون بدم . 

همراه بابا اینا به تاالر رفتیم . بشرا و

نرگس که هر دوشون خواهرای

عروس و دوماد بودن صدر مجلس

خیلی توی چشم بودن .

زن عمو کتایون همراه کیانا اومدن

سر میز ما بعد از سالم و احوالپرسی
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و اینکه کی و با چی اومدن . تقریبا از

حرفای مامان فهمیده بودم که رابطه

زن عمو و عمو نکیسا چندان با هم

خوب نیست اونم به خاطر حضور

خاله لعیا و دخترش نگین . شاید اگه

رشته ی خونی با مامان و خاله داشتم

می گفتم که منم به خاله ام رفتم که

داشتم زندگیمو رو خرابه های یه

زندگی دیگه بنا می کردم . 

توی اتاق عقد که اصال نتونستم

دلبرای نرگس رو به عامر تحمل کنم

با اینکه روی احساسم و خودم خیلی

کار کرده بودم ولی اصال تحملشو

نداشتم 
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بعد از عقدم زیاد توی تاالر نموندم .

جامو با اتاق عقد عوض کردم

 .خوشبختانه پرسنل تاالر بهم گیر

ندادن . 

_چرا حس می کنم روز به روز داری

پژمرده تر میشی 

دست از سلفی گرفتن برداشتم و به

کیان که به درگاه ورودی اتاق عقد

تکیه دادن بود خیره شدم .

این قسمت تاالر یه جورایی مختلط

بود تا به سوا بودن .

_چی باعث شده که اینطور فکر

کنی ؟ 
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_قیافه ات هر کی ندونه که تو صدرا

خاله و خواهر زاده بودین فکر می

کنه ایه ی یاس از دست دادنشو

گرفتی 

_خوبه ! هر کی هم ندونه تو یکی

بهتر از هر کسی می دونی 

_ اره من بهتر از هر کسی می دونم

و حتی می دونم که با کی رابطه

داری ؟ 

از حرفش جا خوردم زل زدم به

چشماش و تکرار کردم 
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_ می دونم به طبقه ی پنت هاووس

مجتمع رفت امد داری ؟
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_من ! ...

_انکار نکن خودم بارها صفحه ی

دیجتال رو دیدم که برا طبقه ی اخر

مجتمع می زدی می دونم که با یاشار

رابطه داری 

تا اسم یاشار رو اورد وا رفتم . فکر

می کرد که با یاشار رابطه دارم .

_یاشار خواستگارتم هم هست می

دونم 

_تو زندگی هر دختر خواستگار و

خواستگارایی هم وجود داره ...تو هم

حتما خواهان کسی هست 

_خواهان ...
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حرفمو قطع کرده بود نذاشت بگم که

خواهان کسی هستی هر دو مون 

خوب می دونستیم که خواهان منه ...

از روی صندلی بلند شدم و گفتم که

باید برم . بیشتر در حال فرار بودم تا

رفتن ...

چند قدم بیشتر جلوتر نرفته بودم که

عامر و نرگس دست به دست هم وارد

اتاق عقد شدن ...مبهوت به هر

دوشون خیره موندم . 

نرگس به خاطر حضور کیان شال

پهن بزرگش رو جلوتر کشید و خیلی

دست پاچه از مچ گیرشون با خنده
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گفت : از عامر خواستم بیاد با هم

عکس بگیریم ؟ 

یه جوری حرفشو زد که انگاری از من

اجازه می گرفت سعی کردم بدون

نگاه کردن به عامر با بی تفاوتی که

پشتش خیلی استرس دار کنار کشیدم

تا وارد بشن کیان هم از جاش بلند

شده بود . برای اخرین بار خواستم

که حالت صورت عامر رو ببینم اینکه

منو با کیان اینجا دیده بود چه حسی

داشت . هیچ کس هم اگر نمی

دونست منو عامر می دونستیم ما به

هم محرمیم و زن شوهر من زن دوم

و حتی انتخاب دومش که بهش شک
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داشتم بودم . عشق بینمون خیلی

واضح بود که یه طرفه اس ...عصبی

دوباره به سالن تاالر برگشتم . کل

زمان رو در جایی حضور داشتم که

هیچی نه می دیدم نه می شنیدم . 

بشرا غر می زد که من شیرین قبلی

نیستم یه شیرین افسرده و معذب

مثل عاشق دلشکسته ایی که تو لک

رفته بیشتر نیستم . عمه شیوا به

خاطر ما پاگشای عروسش رو روز

بعد از عقد ترتیب داده بود تا ما هم

حضور داشته باشیم با عشوه های

مخصوص به خودش بابا و مامان رو

راضی کرده بود . پسرا که عین
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خیالشون نبود یه روز غیبت می کنن

منم مثل اونا چون برای ترم جدید

مرخصی گرفته بودم پس غمی نبود .

تا زمانی که مهمونا بیان نمی

دونستم که عامر هم اومده البته

نامزد نرگس بود یعنی عضویی از اون

خونواده.حاال بماند تا شام رو صرف

کنیم من مردم و زنده شدم خوبه که

عامر به قول بشرا مرد یخی بود چون

اگه جلوی چشمای من با نرگس بیش

از حد گرم می گرفت من می مردم

زنده می شدم همون چند بار نگاه

کردناشون  و دست به دست
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شدنشون رو نمی تونستم هضم کنم

خیلی سخت بود و خیلی دردناک 

بعد از شام همه بچه ها برای رصد

کردن ستاره ها که سرگرمی صدرا

بود رفته بودن باال پشت بوم . بشرا

هم نرگس و نسرین رو به همین

بهونه باال برد تا با نامزداشون باشن

منم مشغول دیدن کلیپهای اینستا

توی گوشیم بودم . عمه با گفتن

عزیزم تو چرا باهاشون نرفتی باعث

شد که نگاه همه به من برگرده نگاه

بابا مثل نیشتری تو قلبم می رفت

چرا که می دیدم همه ی حواس مامان

بابا به منن و هر حرکت و حالت منو
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به عامر و نرگس با کنجکاویی نگاه

حتی کنکاش می کردن برای خالصی

از نگاهشون جلدی از جام بلند شدم

تا از نگاهشون فرار کنم . بدبختی

این بود که راه پله اتاقا با راه پله ی

باالپشت بوم مجزا به هم مرتبط

نبودن و گرنه ترجیح می دادم که برم

اتاق بشرا تا با عامر و نرگس چشم

به چشم بشم .

[30.03.21 04:10]
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با یه تن خسته که نمی دونم به خاطر

اثرات داروها بود یا نه هنوز جرات

اینم نداشتم در مورد از دست دادن

بویاییم به عامر و یا دکترم چیزی بگم

. حتی طعم غذاهایی که به به و چه

چه همه رو بلند کرده بود من هیچی

نفهمیده بودم همه یه طعم بی مزه و

خنثی بودن برام .
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روی دومین پاگرد که به طبقه سوم

راه داشت با عامر رو در رو شدم .

مات بهم نگاه کرد . منم مونده زودم

که باهاش چطوری رفتار کنم . برای

همین تصمیم گرفتم که بدون هیچ

حرفی چند پله ی باقی مونده رو باال

برم و برم پیش بچه ها و ستاره ها

رو رصد کنم و ذوق کنم . 

پا روی یه پله دیگه که گذاشتم .

دستمو گرفت . و کشید چند پله رو

باال رفته ولی به طرف باال پشت بوم

نرفت بلکه به جهت مخالفش تا اونجا

که یادمه اونجا یه انباری بود . انباری

تاریک در انباری رو که بست فکر
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کردم حتما خطایی کرده ام که می

خواست بازخواستم کنه ؟

به دیوار سرد و تاریک انباری فشارم

داد . صورتش رو مقابل صورتم

گرفت باهام چشم تو چشم شدیم .

پشت سرمون راه پله در سکوت

سنگینی فرو رفته بود . چشامش بین

لبام و چشمای من در حال نوسان بود

. چرا من از این مرد یخی سرد و بی

تفاوت خوشم می اومد . منتظر بودم

hکه بهم بگه دلتنگم شده یا یه همچین

چیزی ولی با پرویی همچنان بهم

خیره شده بود اونم در تاریکی مطلق
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انباری باال پشت بوم خونه باغ عمارت

اجدادی فرمند ها 

قلبم تو دهنم می زد و نفسم بند

اومده بود . هرم نفسهای داغش

پوست تنمو می سوزوند . تمرکز

نداشتم . 

_چقدر عطر زدی ؟ 

از دیروز بشرا هم از بوی عطرم

کالفه شده بود با وجودیکه حمومم

کرده بودم بازم موندگاری عطرم

خیلی زیاد بود .
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توجهی به حرفم نکرد سرشو پایین

اورد .صورتش رو به گردنم نزدیک
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کرد البه الی موهام نفس عمیقی

کشید . 

صدای پسرا که با هیجان از پله ها

پایین می رفتن پشت سرشون هم

صدای بشرا و نرگس و نسرین می

اومد که با هم پچ پچ می خندیدن

خواستم یه قدم به طرف در بردارم

که دوباره دستش دور مچ دستم گره

خورد منو به طرف خودش کشید زیر

لب نجوا کرد :می خوامت ! ...

با ماگ قهوه به دستم کنار بشرا که

نشستم متوجهم  شد کمی روی مبل

به طرفم متمایل شد و

پرسید :راستی تا حاال کجا بودی تو ؟ 
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_رفتم برا خودم قهوه ریختم چطور ؟

می دونی که دوست دارم تو ماگ

قهوه مو بخوردم نه تو فنجون ...

_رنگ رژت فرق کرده ؟ مگه رنگش

کالباسی نبود حاال صورتیه 

لعنتی بشرا خیلی تیز بود. اینطور

مسایل هیچوقتh از چشمش فرار

نمی کردن . 

صدرا به نسرین اشاره کرد نسرین با

یه عذر خواهی بلند شد رفت . گوشی

نرگس هم زنگ زد که نرگس با

دستپاچگی از جاش بلند شد .
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119#نفرین_تو_

نیم نگاهی بهش کردم . همزمان با
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بشرا هر دوبا هم شروع به حرف زدن

کردیم
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_صبر کن ببینم تو یه جوری به نظر

میایی ؟ 

_اینا رو ولش کن خودت بگو ببینم این

همه صمیمیت تو نرگس برا چیه ؟ از

کی با هم دوست شدین که من خبر

ندارم 

_بیمارم بود ؟ 

_بیمارت ؟ مشکل زنونه داشت ؟ 

_ نه مورد خاصی نبود ولی خودش

خیلی ترسیده بود . راستش نمی

دونم کار موبی می کنم که دارم

اسرار بیمارمو برات فاش می کنم یا

نه فکر کنم از نظر اخالقیh خوب

نیست که اینهمه چونه ام شل و ول
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باشه ولی خوب موردش یه جوریه که

دوس دارم به تو هم بگم برا ترمیم

هایمنش ویزیت گرفته بود که وقتی

اومد شناختمش 

مردد جمله شو تکرار کردم :چی

ترمیم هایمنش ... 

_نمی دونم می دونی که پرستاری

می خونه 

سری تکون دادم . با تعجب

پرسیدم :مگه نامزد نیستن دیگه

ترمیم برا چی ؟ 

_خوب خودت چی فکر می کنی ؟ 

_ کار نامزدش نبوده ؟
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پوف صدا داری کرد و گفت :نه وواوو

چی فکر کردی با خودت کار انگشت

بوده خانم یه کم شیطنت به سرش

زده بود زده خودشو زخمی کرده بود 

_پرو 

_ای بابا موبه خودتم پزشکی تو کار

ماها حیا و خجالت همه سرکاریه 

_بله تو هم که نه دوس نداری 

دوباره نیم نگاهی به نرگس دوختم .

که با دیدن دست حلقه شده دور

کمرش که دست عامر بود جا خورده

تقریبا شوکه شدم . تموم تالشمو

کردم که دیگه به اون سمت نگاه نکنم
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حاال بماند که با هر حرکتشون منم

حساس شده بودم گر می گرفتم.

تو فرودگاه هم برای خودشون یه

داستانی بودن برای خودشون عامر و

شهاب با هم نشستن حتیموقع

برگشت هم پسرا با عامر همراه شدن

انگار نه انگاری که من عامر نامی رو

می شناختم و یا خدای نکرده که .  ..

باهاش نسبتی هم داشتم . 

دو روز برگشتمون از تهران میگذشت

که نه پیغام و نه پسغامی از عامر

نبود به غرورم هم بر می خورد که

بخوام قدم اول رو بردارم برای همین

منتظر بود تا مهره ی شطرنجشو

@
shahregoftegoo

 

790
 



حرکت بده که باالخره روز سوم با

پیام یه کلمه ایش که خوبی پرسیده

بود من تا فرحزادکه تا ائل گلی رفتم

و برگشتم . 

زد به سرم پیامشو همونطوری بی

جواب گذاشتم . رفتم سراغ کارای

شخصیم تا همونطوری که به مودم

قول دادهh بودم سوپریزش کنم .

امروز قطعا دیوونه شده بودم این

دیوانگی داشت بهم مزه می داد . بعد

از ارایشگاه و خرید به مجتمع برگشتم

این دو روز رو بیشتر توی کتابخونه

سر کرده بود و به مامان هم گفته

بودم که هنوز شیفت شبانه برنداشتم
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گرفته ام ولی خیلی سخت بود

حافظه ی ادم دروغگو هم که کوتاه با

وضعیت حافظه ی درهم و برهم منم

خیلی خیلی بد بود .

[30.03.21 04:10]

#part120
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هر چی باشه نمی خواستم مامان و

بابا بفهمن که این ترم مرخصی
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خوب که فکر می کردم نمی دونستم

اخر این ماجرا به کجا قرار بود بکشه 

سوار اسانسور شدم دگمه ی اخر رو

زدم .کلید کارتی رو به در و پس ورد

رو وارد کردم .  خریداهامو به تنها

اتاق سوئیت بردم روی تخت

گذاشتم . مانتو شالمو در اوردم و به

اشپزخونه رفتم .مشغول شستن

ظرفها شدم چند تا بشقاب بیشتر
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نبود شستنشون زود تموم شد .

دستامو خشک کردم . 

اول خورشت رو بار گذاشتم . بعد

مشغول کارای دیگه شدم خوشبختانه

عامر مرد منظم و خیلی باسلیقه ایی

بود هیچ بهم خوردگی دیگه ایی توی

سوئیت نبود . بوی برنج شمال و  مرغ

های سرخ شده بقدری بوی خوبی

کل سوئیت پیچیده شده بود که

اشتهای خود منم تحریک شده بود .

کارهام تموم شده بود دیگه کاری

برای انجام دادن نبود دوباره به اتاب

خواب برگشتم باکسای خریدمو روی

روی تخت ریختم  پیراهن ابی کوتاهی
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را و خریده بودم رو به تن کردم .

گلبهی خیلی خوشرنگ دو تیکه که

یقه ی قایقی خیلی بازش با پارچه

گل گلی و پایین تنه اش مازراتی

ساده و با گلو بند و هد بند خیلی

خوشگلی روی موها و گلوم می

نشست تنها عیبش کوتاه بودنش

بود . اونم با سارپورت رنگ پا

مشکلش حل می شد . ولی ترجیح

دادم که ازش استفاده نکنم . از

ارایش هم رژ زدم چون پوستم صاف

و سفید زود از کرمپودر استفاده نمی

کردم به خاطر رنگ ابی چشمام هم

اریمل مداد چشم نمی زدم دوست
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نداشتم چشمامو دور قاب سیاه

بندازم اصال هم بهم نمی اومد .کال

صورتم و رنگ موهام به خارجیا رفته

بود تا به شرقیا. می دونستم که

سالها بگذره مپ در حد معیارهای

عامر نمیشم عامر از شرقیای مو

چشم مشکی مثل نرگس خوشش می

اومد . پس منم قرار نبود که انتخاب

عامر رو بهم بزنم .

نگاهی از اینه به خودم انداختم .

لبخند رضایت بخشی روی لبام

نشست . ولی بندای سوتین قرمزم

از روی شونه های لختم خیلی

مشخص بود دوسش نداشتم برای
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همین به زحمت بازش کردم و با بی

خیالی روی تخت انداختمش دستی به

روی پیراهنم که تا زیر باسنم بود

کشیدم حاال بدون هیچ نقصی روی

بدنم نشسته بود با عطری که هنوزم

بوش رو نمی فهمیدم دوش گرفتم .و

کفشهای پاشنه ده سانتی رزگلدم رو

به پا کردم . به قول بشرا واقعا

پاشنه بلندا اعتماد بالنفس ادمی رو

باال می برد . چه روزایی که وقتی

می دیدم مامان خودشو برا بابا اماده

می کنه ارزوی همچین روزی رو که

نداشتم .حاال من برا یه مرد یه زن

دیگه داشتم خودمو اماده می کردم
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مردی که می دونستم این یه هفته

بینیش از بوی تن و بدن نرگس پر

شده بود و این مدت دیده بودم که

چطور از این خیانتی که من رو

دستش گذاشته بودم عذاب وجدان

می گرفت . به خودم قول داده بودم

و نمی خواستم این خوشی رو از

خودم نگیرم

[30.03.21 04:10]
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با خودم فکر کردم اگه بخوام میز رو

هم رمانتیک و شاعرانه وار بچینم

موردی داره با صدایی که از پشت در

به گوشم رسید فهمیدم که دیگه هیچ

وقتی برای چیدن میز ساده ندارم چه

برسه به چیدن رمانتیک و شاعرانه

وارش ...

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_121

799
 



چند قدم به جلو رفتم همزمان با

عامر که داشت با کلید کارتش در رو

باز می کرد در رو باز و چشمامو

بستم تو دلم دعا دعا کردم که تنها

باشه سوتی نداده باشم یه وقت

واقعا ریسک بزرگی بود . تمام صحنه

های کلیشه ایی حاویی همچین

سوپریزایی که منجر به سوپریز شدن

خود فرد می شد از ذهنم گذشتن تا

باالخره چشم باز کردم تا عکس

العمل  عامر رو ببینم 
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_ سالالم

 قدری سالالمش ضعیف بود که فقط

به

فقط الالم اخرش رو شنیدم .
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تموم احساساتمو یه جا جمع کردم 

_سالم خسته نباشی 

سرش باالخره یه تکونی خورد و بعد

دستاشو از هم باز کرد طوری که

باعث شد مثل دختر بچه های چهار

پنج ساله که برای استقبال پدرشون

می رین به طرفش پرواز کنم سرش

درست توی گودی گردنم فرو رفته

بود .و با تموم حسای بی تفاوتش

داشت بوی موها و عطر بدنم رو به

ریه می کشید . اصال دوست نداشتم

که واکنشش رو از دست بدم . اگر

هم به زبلن نمی اورد بازم از این

حرکاتش مشخص بود که دلتنگم شده
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مگه میشه ادم به عروسکش عادت

نکنه برام نبود که این رابطه تز نظر

من عشق از نظر اون هوس بود . 

در باز سرمو رو از شونه بلند کردم

دیدم که تنها نیستیم یه تماشاچی

دیگه هم نظاره گرمونه یاشار بیا

دهنی که نظر بازیش بی شباهت به

غار نبود بهمون خیره شده بود .

دستپاچه نشدم چرا که برام مهم نبود

. ببینه وقتیخونوادهh ام از رابطه ام با

عامر خبر داشتن . دیگه برام فرقی

نمی کرد که یکی هم به این دانسته

ها اضافه بشه . دستای عامر که دورم

تنیده شد پاهامو دور تنش حصار
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می خواد در سالن روی مبل فرودم

بیاورد که با لبخندی به لب با عجله

می گویم اینجا نه بریم اتاق خواب ...

[30.03.21 04:10]

#part122
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کردم یلندم کرد با پرویی در رو بستم

یاشار رو همونطوری پشت در جا

گذاشتم .
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کنارش دراز می کشم، تقریباً مدت

یک ساعت به دقت نگاهش می کنم تا

بیدار شود. عمل سخت و طوالنی

داشتن خستگی به کل از سر و رویش

می بارد  کم کم دارد خوابم می برد

که حس می کنم به سمتم میچرخد.

پلک هایم باال می پرد می بینمش که

به من خیره شده .
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_هوووم
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 بیننده خود تماشایی می شود. 

انگشتانش را در هم فرو برده روی

سینه ام می گذارد و چانه اش را

باالی   

دستانش می چسباند.

_خسته نباشی 

سرم را حرکت می دهم و روی

موهایم را می بوسد

_مانده نباشی خوابالو 

_اگه من کسی هستم که مچت رو

درحال خواب گرفتم، پس نمیشه که

اسمم  
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_یه ساعته  که منتظرم بیدار بشی،

تنبل خانونم 

به ساعت گوشیم که خیره میشم

متوجه میشم که واقعا راست گفته

اون چرت پلکهای روی هم افتاده ام

درست یک ساعتی طول کشیده است

.

_میشه شامتو زودتر سرو کنی؟ خیلی

گشنمه 

به ساعت دوباره خیره میشوم ساعت

هشته سر تکون میدم بلند میشم و به

اشپزخانه می روم شاممان را در

سکوت تموم می کنم از ذهنم میگذرد

که ایا در قابوس نامه عامر چیزی به
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نام تعریف وجود دارد . انتظار یه

تعریف کوچیک از لباس ارایش و یا

این شام رو دارم که با سکوت عامر

می فهمم که مورد عبث و بیهوده ایه 

بعد از شام دل به دریا می زنم و به

مامان اس می دهم که شام رو خونه

عامر میگذرانم دیگر منتظر پیامش

نمی مانم . با کیسه باکس خریدم به

سالن برمی گردم . 

_عامر 

سرش رو که بلند می کند و به من که

وسیله ی برقی شبیه به هویه رو به

دست گرفتم  نگاه می کند 

_این چیه ؟
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_روتاری 

روتاری شبیه به  قلم الکتریکی

ادیسون هست که خیلی امروزترینش

با برند معتبر ی که حرکت دایره ای

شکل را به یک حرکت رفت و

برگشتی تبدیل می کند. فروشنده

می گفتکه  از موتور الکتریکی بهره

می بردکه  لرزش و صدای کمتری از

سایر برندها داره.

با تعجب می پرسه : می خوای باهاش

چکار کنی ؟ 

_خودت گفتی که بلدی تاتو کنی پس

می خوام روی بدنم چند تا خالکوبی
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کنی همیشه یکی از فانتزیام این

بوده که تاتو کنم 

دستگاه رو به دستش می دهم که

اینطرف و اونطرفش می کنه . می

دونم که دودله ولی با اصرار من

قبول می کنه و اتاق خواب و تخت رو

برای انجام این کار انتخاب می

کند .اول کمی کرم بی حسی به

محلی که می خوام تاتو انجام بشه

میزند . با دیدن عکس طرح در حالیکه

قلم رو به برق می زنه با لبخندی به

لب میگه :چه فکر همه جاشو هم

کردی .
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لحظاتی بعد  روی سینه ام سه تا

پرنده ی در حال پرواز برام که بزرگ

و کوچیک در حال پرواز با بالهای

بسته و نیم باز و باز نقش می بندد با

اینکه پوست سفیدم قرمزو متورم

شده ولی دوستش دارم.

زمانی که از درد ناله می کردم

نگاهشو به چشمام می دوخت جوری

که منم محوش می شدم دردش رو

فراموش می کردم و یا هر بار با

بوسه ایی به روی لبام کاری می کرد

که روی محل درد تمرکز نکنم فکرم

رو پرت می کرد .یا بین کار کردنش

اعتراف کرده بود که اصال دوست
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نداره زنش تاتو داشته باشه حتی به

ریز ریز حرفش فکر کرده بودم پیش

خودم انالیزش می کردم که عامر

روی من به عنوان همسر و زنش

اصال حساب باز نکرده یعنی منو عامر

می تونستیم با هم گذشته ایی داشته

باشیم نه چیز دیگه ایی 

دستم رو گرفت دوباره اشاره کرد که

روی تخت بخوابم خودش هم روی

صندلی میز ارایش که کنار تخت

گذاشته بود تا راحت کارش رو انجام

بده چندباری پرسیدم :داری چکار می

کنی ؟ 

@
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_ دارم پرنگش می کنم
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جای قلم به جای قبل نمی نشست که

بشه گفت شبیه به تو پر کردن تاتوها

باشه دردش برای جای درد تازه بود .

سرمو خم کردم تا نگاهی بیندازم

ببینم چکار می کنه که دوباره سرشو

به طرفم خم با لباهاش مانع دیدم

شد خوب که قلم رو خیلی خوب

کنترل می کرد وگرنه اصال حس

خوبی نبود که اگه به خطا می رفت

[30.03.21 04:10]
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123#نفرین_تو_

خودش رو کنار کشید و گفت : تموم

شد 

با عجله از روی تخت بلند میشم که

سرم گیج چشمام سیاهی میره کمی

سعی می کنم که خودمو کنترل کنم

تا متوجه ضعفم نشه . جلوی اینه می
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ایستم و به خالکوبیم نگاه می کنم

مابین دو تا سینه ام سه تا پرنده که

در حال پرواز با بالهای باز بسته و

نیمه باز زیرش هم دو تا کلمه اس 

Live the life

زندگی کن 

این کلمه بقیه پررنگ رو سینه ام ثبت

شده که حس می کنم از اعماق وجود

عامر صدا می زد که زندگی کنم . حاال

بخاطر هر چی دوسش داشتم . 

کاش عامر اینقدر سرد و یخی نبود تا

برای کنار رفتن الیه به الیه های

وجودش اینقدر صبر کنم . تا بفهمم

زیر اونا چه حسی به من نهفته اس .
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با اینکه متعهد هست ولی خوشحالم

که هر چند برای مدت کوتاه توی

زندگیم دارمش و قدردان این هم

هستم که خودش هم به باهم بودنمان

فرصتی داده بود . نگاهمو از اینه مژ

گیرم و می پرسم 

_چیه ؟ 

شانه باال میندازد 

_ازت ممنونم 

_برای چی ؟ 

_برای با هم بودنمان

طرف تخت می رویم و دراز می

کشیم . 

_عامر چکار می کنی ؟ 

@
shahregoftegoo
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دقیقا نمی دونستم داره چکار می

کنه .

_دارم ازت چند تا عکس ازت می

گیرم؟

_یعنی می خوای برا اسکرین گوشیت

بذاری وقتی زنگ می زنم بهت روی

صفحه ظاهر بشه نمی ترسی که

پیش نرگس یا یکی لو بری ؟

بی تفاوت شونه ایی باال میندازه منم

مثل خودش بی تفاوت میشم و

میگم :باید عکسی بگیری که قابل

ارائه و خوش سیما باشه 

_خوش سیما ...

@
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انگاری بخواد مسخره ام بکنه

پوزخندی روی لبش میشینه تا دوربین

گوشیشو به طرفم گرفت هر دو

دستمو روی صورتم گذاشتم و نگهش

داشتم . 

_ابدا بذارم با این موهای اشفته

همچین عکسی ازم بگیری 

هر دو مچش رو با دستام می گیرم و

باالی سرش نگه می دارم 

_من هر چی اورجینالشو  دوس دارم

که خیلی طبیعی بنظر می یاد نه

اینکه به خودت برسی و ژست بگیری

خیلی غیر واقعی بنظر میرسه پس

بهتره بذاری همین طوری ازت عکس

@
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بگیرم و در ضمن قرار نیست کسی

غیر از من این عکسا رو ببینه پس

لبخند بزن تا عکسمو بگیرم 

_حداقل بذار لباس درست حسابی

بپوشم 

یه شومیز چهار خونه جلو باز پوشیدم

اونم بدون سوتین چرا که سینه ام

هنوزم از خالکوبی که کرده ام زخم و

قرمز شده نمی تونم برا یه مدت از

لباس زیر استفاده کنم حاال این

شومیز با دگمه ها ی باز شورت پایه

کوتاه خیلی هات بنظر میاد که حیا رو

خورده باشم 

@
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گوشی عامر رو روی تخت میگذارم تا

یک دستم رو برای کشیدن مالفه ی

تخت برای گرفتن حجاب جلوی اندامم

پیش ببرم . 

عامر در حالیکه سعی می کند خودش

رو بی تفاوت نشان دهد پوزخندی به

لبهاش می زند 

بوسه ایی که نمی دونم چه حسی

بهم وارد می کند به گردنم می زند و

می گوید :یاال قند و نبات بذار یه چند

تا عکسی ازت بگیرم حتی دوس دارم

از اون  نقاشی  که روی سینه ات

انجام دادم عکس یادگاری بگیرم 

@
shahregoftegoo

 

819
 



زندگی پا بر هوا هیچ امیدی نداره ما

برای هم شریک جنسی بیش نیستیم

من از روی عشق ازش کام می گیرم

و اون از روی غریزه و  هوس مردانه

اش ...

[30.03.21 04:10]

#part124

@
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به کلمه یادگاری که به زبون میاره

خیلی فکر می کنم اونم به این  
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قبل از اینکه عکس را بگیرد می پرسد

: می تونم ؟

اب دهنم رو فرو می برم کمی سرمو

بلند می کنم یه بار دیگه به خودم که

سعی کردم خودم رو بپوشونم و از

نظر می گذرونم . 

_تکون نخور داری موهاتو خراب می

کنی فقط باید بذاری ریلکس ازت

عکس بگیرم اگه از ژستت خوشت

@
shahregoftegoo
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نیومد می تونی حذفش کنی بهت

قول میدم که از جای بی حجابت

عکس نگیرم کامال همه جاتو

پوشوندی 

لعنتی جای بی حجاب دیگه چه صیغه

ایه اخمی روی ابروهام می نشینه که

صدای فلش گوشیشو می شنوم 

از فرصت استفاده می کنه پشت سر

هم عکس می گیره . دیگه بی خیالش

میشم و روی تخت دراز می کشم و

خودمو بی تفاوت و حتی شل هم می

کنم . باالخره کارش تموم میشه 

_حاال یه عکس دو نفره به قول اون

زنه توی تی وی تایم سلفی 

@
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_بگو سیبببب 

اینبار چون اون ازم میخوادh که لبخند

بزنم لبخند می زنم می دانم که نباید

بذارم همچینh عکسایی رو از خودمان

بگیرد عکسایی که با هم توی تخت

هستیم ممکنه روزی باعث

رسواییمون بشه 

گوشی رو از دستش می گیرم و در

حالیکه که گونه ی سمت راستش رو

می بوسم عکس می اندازم بعدی رو

@
shahregoftegoo

 

 دراز می کشد و دستش را باالال  

کنارم

می اورد  تا عکس دوتایی از خودمان

بگیرد  
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خودش در حالیکه لب به لب هم

هستیم می گیرد . 

لحظه ایی بعد در حالی که گوشی رو

کناری پرت کرده است . چون عکاسی

مان دیگر فراموش شده است . و به

خاطره ها پیوسته اس ...

برای پیدا کردن لنگه ی گوشواره ام

همه جا رو به کل زیر و رو کرده ام

این گوشواره ها رو خیلی دوس

داشتم یادگاری مامان رومینام

)مامان واقعی ام (بودن که عمه شیوا

بهم داده بود ازشون زیاد استفاده

نمی کردم عقد صدرا و چند باری هم

موقعی که خونه ی عامر می رفتم

@
shahregoftegoo
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ازشون استفاده کرده بودم . امروزم

روز ولنتاین بود برای همین می

خواستم که به گوشم بزنم که لنگه

شو پیدا نمی کردم باالخره از خیر

انداختنش  گذشتم . 

برخالف همه که خرس قرمز می

گیرن من دو تا خرس دختر پسری

کرم رنگ خیلی ناز گرفتم که

سفارش کرده بودم روشون اسممون

رو به التین حک کنن .

روی کاناپه ی جلوی تی وی نشسته

داشتم به سریال مورد عالقه ام که

زبان اصلی از ماهواره ی ترکی پخش

می شد نگاه می کردم با اینکه نگاهم

@
shahregoftegoo
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به صفحه ی تی وی زود ولی فکرم

دور و بر اینروزا که خودم بهتر از

هرکسی حال خودم رو می فهمیدم

اینکه در طول روز چندین بار خون

دماغ می شدم پر می زد و چند روز

قبل هم برای خرید این عروسکا تنها

بیرون رفته بودم دچار صرع شده

بودم .که نمی دونم اگه یاشار اشنا

در نمی اومد کمکم نمی کرد قرار بود

چه بالیی سرم  بیاد . چقدر التماس

یاشار کردم تا در این مورد به بابا و

عامر چیزی نگه ...

برای اینکه افکارمو به جای دیگه

سوق بدم به همراه یاشار که توی

@
shahregoftegoo
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ماشینش نشسته بود فکر کردم چرا

فکر می کردم اون مرد رو می

شناسم هر کاری می کردم یادم نمی

اومد 

دو تا دست زمخت روی چشمام قرار

گرفت .

_من کیمم 

از صدا و لهجه ایی که این کلمه ی

ساده رو  به زحمت به زبون اورده بود

خنده ام گرفت به قدری دستاش روی

چشمام فشار می اورد که سعی

کردم سرم رو برگردونم سرمو خم از

روی گردنم بوسه ایی گرفت دستاشو

برداشت . اینروزا حس می کنم که یه

@
shahregoftegoo
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جوری عجیب داریم به هم نزدیک

میشیم 

_همین فلیما رو نگاه می کنی که

ازشون الگو برداری می کنی یاد

میگیری 

با حالت سوالی نگاهمو به تی وی و

چشماش چرخوندم . 

_متوجه نمیشم ...

_داره به دختره پیشنهاد میده که دو

ماه نقش نامزدشو بازی کنه در

برابرش بهش پول بده 

دستامو چفت زیر بغلم زدم بلند شدم

نگاش کردم . 

@
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پالتوش از تنش کند روی تکیه گاه

کاناپه پهن و استینای پیراهنش رو تا

زد . 

_حاال از کجاش الگو برداری کردم 

_از طاق زدن اینکه بیام شوهرت بشم

شدی هم خونه ام همش اینجا

پالسی ...

تا خواست به طرف اتاق خواب بره

پرسیدم :تو ترکی حالیت میشه ؟ این

فیلم زبان اصلیه 

_حالی میشم ولی نمی تونم جواب

پس بدم دارم روش کار می کنم .

 

@
shahregoftegoo
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125#نفرین_تو_

_جالبه چرا می خوای یاد بگیری ؟ 

_وقتی یکی به یه زبان دیگه حرف می

زنه نمی فهمم حس خنگی بهم دست

میده .

_تالشت برای یادگیری ستودنیس .

@
shahregoftegoo

 

part125#
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بلند شدم و با پرسیدن :قهوه یا

چای ؟ به طرف اشپزخونه رفت . 

_چای ...

دست به ریموت برد از روی کاناپه

برداشت و جای من لم داد . 

می خواستم بگم نزنه به شبکه ی

دیگه ولی یادم افتاد که هیچی از

سریال سر در نیاورده بودم . طرف

اشپزخونه رفتم توی ماگ بزرگی

چایی ریختم . دوباره به سالن کوچیک

ولی گرم سوئیت برگشتم کمی با

فاصله از عامر روی کاناپه نشستم .

امید توی شبکه ی پی ام سی داشت

می خوند که نگاهم به روی عامر

@
shahregoftegoo
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»بغل کن و بچسب بهم 

  بکش دوباره دست بهم «

دستشو برای بغل کردنم باز کرده بود

تا بهش نزدیک و تو آغوشش جا

بگیرم نمی دونم چرا پر احساس شدم

با خودم که تعارف نداشتم.جلدی تو

بغلش خودمو جا کردم 

»جز تو کسی رو ندارم

نزدیکتر از نفس بهم «

سر توی گردنم فرو برد لب زد . 

@
shahregoftegoo

 

افتاد . خیلی خوب داشت با امید لب

خوانی می کرد از عامر سرد و بی

تفاوت واقعا این بامزه کاریا بعید بود

.
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چشمام پر اشک شدن . این عامر بود

یه مرد متعهد که اگه زبونن

نمیتونست بهم نمی تونست بگه که

دوسم داره اینطوری  ابراز محبت می

کرد . 

می دونستم شب و روز هر وقت که

وقت گیر می آورد . فایل پرونده منو

عکسا رو زیر نظر می گرفت تا راه

چاره و درمانی برای این تومور لعنتی

پیدا کنه .

@
shahregoftegoo

 

»سرتو بذار روشونه هام تا خوابت

بگیره «

.»بذار تا اروم دل بی تابت بگیره «
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با وجود اخطاری که بابا برا جداییمون

داده بود طبق یه عادت و قرارداد نا

نوشته هنوزم ما با هم بودیم . و

عامر نمی خواست که صیغه رو باطل

کنه . اونشب با مامان و بابا دعوای

مفصلی کردم . می تونستم نگرانی

رو از چشمای هر دوشون بخونم .

خوب اونا ظاهر قضیه رو می دیدن که

منو عامر با هم بودیم عامرم از نظر

اونا خیلی بی غیرت و الابالی به نظر

می رسید بابا اخرش گفت که نباید

مجبورش کنیم که به خونواده عامر

خبر بده تا بیان این مشکل رو حل

کنن حاال که پای بچه ایی هم در میان

@
shahregoftegoo
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نبود عامر باید تکلیف منو مشخص می

کرد که یا رومی رومی یا زنگی

زنگی ...چون از نظر اونا عامر هم

منو می مواست اونم در خفا هم

نرگس رو که در رجا حضور داشت

نمی دونستن که عامر با من اینده

ایی نداره برا همین در خفا بودم اونم

به دل خود من ... حالم خیلیبد بود برا

خوردن داروهام سوار اسانسور شدم

. جلوی پنت هاووس یاشار پا کند

کردم چرا که درش باز صدا اهنگ و

سر صدای زیادی از داخلش می

اومد . از کنجکاوی زیادم سر داخل

بردم . پارتی زود اهنگ ترکیه ایی هم

@
shahregoftegoo
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#part126

126#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

با صدای بلندی به گوش می رسید .

یکی از دستم گرفت داخل خونه کشید

_بیا برقصیم
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مرد جوانی بود با مدل موهای  سیخ

سیخ شده .شالم به کل از سرم سر

خورده بود که اونم با رفت امد چند

نفر معلوم نشد که به کی گیر کرد از

دست رفت می خواستم دنبالش برم

که پسره از دستم گرفت گفت :کجا

خوشگله بیا برقصیم 

نیم نگاهی بهش کردم . حالم بد بود

اگه یکی منو با اینا می دید  حتما فکر

می کرد تا خرخره خوردم . 

@
shahregoftegoo

 

837
 



_نه 

با این حرف سعی کردم که برم طرف

میوه ها و میزی که چیدهh شده بود تا

دست از سرم برداره ...

_لباس پوشیدنت تو حلقم !

_چی ؟ 

_نخود چی ! برات نوشیدنی بیارم 

_نوشیدنی چی ؟ 

_نوشیدنی دیگه اره ، درینک تا حاال

نخوردی 

همون حین جمعی از دختر و پسرا به

میز نزدیک شدن یکی از پسرا از  پسر

کنه ی کنارم پرسید :تو زیدتم می

خواید ؟ 

@
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همزمان توی دست هر کدوم از ما یه

قرص قد عدس گذاشت صدای هر هر

و کر کر دخترا با صدای موزیک بلند

باعث شده بود که هیچی رو نشنوم . 

پسر کنه قرصه رو باال داد و با

چشمکی پرسید :نمی خوای  ردش

کن بیاد 

می دونستم اون قرصه چیه امکان

داشت اودوز کنم و یا سنکوب لعنتی

هیچ انگیزه ایی برام نمونده بود که

زندگی کنم اگه عامر از دستم می

رفت دیگه هیچ امیدی برام نمی موند

کاش شهامتشو داشتم تا به بابا و

مامان می گفتم از روی ترحم و

@
shahregoftegoo
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_از روش اب بخوری بهتره اب

فراوان ...

لیوان اب رو به دستم داد . با سه

چهار لیوان ابی که سر کشیده بودم

حس می کردم تنگ ابی رو سر

کشیدم . 

از دستم گرفت و گفت بیا حاال بریم

برقصیم .

@
shahregoftegoo

 

دلسوزی همکه بود میگذاشتن تا با

عامر بمونم . از روی میز یه لیوان اب

پرتقال برداشتم تا سر بکشم .

*
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چشمام سیاهی می رفت . صورتم

بدجور می سوخت . تنها چیزی رو که

به خاطر می اورم صورت عصبانی

یاشار بود اونم از پس جمعی از دختر

و پسرایی که می خندیدن و صورت

همشون  مثل فیلما هی خم و راست

دراز می شدن . فقط صورتشون رو

مثل کابوسی می دیدم و بعد یاشار

بود که با عصبانیت از دستم گرفته و

به داخل اتاقی انداخته بود . داشتم از

سرما توی خودم فرو می رفتم . که

دوباره در باز و قامت یاشار جلوی

درگاه در نمایان لباسای مچاله شده

ایی رو به بغلم پرت کرد و گفت :بگیر

@
shahregoftegoo
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بپوش تا برم به اون دوست پسر بی

غیرتت خبر بدم که اینجایی 

مگه چکار کرده بودم که اینهمه از

دستم شاکی بود تنها چیزی که یادم 

می اومد داشتم با اون کنه می

رقصیدم تا یه اهنگ خارجکی نواخته

شد اهنگ قدیمی که عاشقش بودم

برا همین داشتم می رقصیدم فقط

سر در نمی اوردم که چرا  به جز

لباس زیرام لباسی تنم نبود  دلم

نمی خواست به این فکر کنم که اون

کنه لباسامو از تنم در اورده باشه    

لباسام تنم کردم . لعنتی حاال جواب

عامر رو چی بدم خدا کنه عامر خونه

@
shahregoftegoo
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_شیرین ! 

دستاش دورم حلقه شد . چشماش به

خون نشسته بود حس می کردم که

خودشو خیلی کنترل می کرد تا نکوبه

صورتم 

_به مهندس تو خبر میدی یا من زنگ

بزنم . 

@
shahregoftegoo

 

نباشه . هنوز دعا نکرده بودم که عامر

با عجله و عصبانی در حالی که

اسممو به زبون می اورد وارد اتاق

شد

خودم خبر میدم که شیرین امشب

پیشم می مونه
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یاشار با معنا به چشمام نگاه کرد .

عامر با تلنگر بهم اشاره کرد که از جا

بلند و همراهش بشم 

کنار یاشار در حالیکه دستش دور

کمرم حلقه شده بود . ایستاد و لب

زد 

_خیلی ممنون که خبر دادی 

_خواهش می کنم من اصال نمی

دونستم اینجاست و گرنه نمیذاشتم

کار به اینجا برسه 

عامر در حالیکه چشماشو بسته رو

هم فشار می داد پرسید :اتفاقی ...

مشخص بود که داره خودشو خیلی

کنترل می کنه 

@
shahregoftegoo
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هنوز گیج و منگ بودم نمی تونستم

اتقاقات رو کنار کنم بچینم تا بفهمم

چه اتفاقی افتاده

[30.03.21 04:11]

#part127

@
shahregoftegoo

 

یاشار سر تکون داد و گفت :نه نه

خیالت راحت اتفاقی نیفتاد فقط

داشت می رقصید ...

#نفرین_تو_127
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عامر کمی کنار رفت تا وارد بشم

خودش هم پشت سرم وارد کالفه

کلیداشو روی میز انداخت هر دو تا

دستاشو البه الی موهاش برد و

گفت : مگه بهت نگفته بودم هر جا که

می ری بهم خبر بده چرا نمی فهمی

که وضعیت تو نرمال نیست حافظه

ات که در حال رفت و برگشته امکان

داره که حالت بدتر هم بشه برا همین

@
shahregoftegoo
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نمیذارم که دانشکده و بیمارستان

بری چرا درک نمی کنی چرا هر کاری

رو سرخود انجام میدی ...

_ من داشتم می اومدم اینجا 

_چرا از واحد یاشار سر در اوردی ؟ 

_من ، من حالم خیلی بد بود بابا دیگه

نمی خواد که ما اینطوری ادامه

بدیم .

همینطوری خیلی ریلکس زل زده بود

بهم اصال واکنش خاصی بهو نشون

نمی داد . 

@
shahregoftegoo

 

_حق داره

_حق داره ؟ چه حقی؟
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_خوب منم بودم نگران اینده دخترم

می شدم اخه کدوم پدری با هوو

شدن دخترش کنار میاد که بابای تو

هم بیاد 

با حرص پرسیدم : یعنی حاال چکار

بکنیم منظورت این نیست که از هم

جدا بشیم 

_باید به بابات اینا در مورد اون تومور

توی مغزت بگیم من خیلی فکر کردم

خونواده مادری تو منظورم به

بابابزرگ صدرا ایناست یه بیمارستان

پیشرفته مجهز دارن که کلی

سهامدارشن و دکترای مشهور و

ماهر و با تجربه زیر دستشون می

@
shahregoftegoo
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تونن از امکانات اون بیمارستان برا

عمل تو استفاده کنن حتی معجزه

بشه که بدون هیچ خطری اون تومور

لعنتی رو از مغزت خارج کنن ولی

اینطوری با سکوت کاری از پیش

نمیره روز به روز تعداد روزای

سالمتیت کم میشه و من اینطوری با

پنهان کاری نمی تونم زندگی تو رو

به خطر بندازم 

دوباره به طرف در برگشتم که

استرس پرسید : کجا داری می ری ؟ 

_ می رم خونه االن مامان نگرانم

میشه 

@
shahregoftegoo
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_نمی تونی فرار کنی باید در موردش

حرف بزنیم 

_حالم خوب نیست بذار برا بد 

سری تکون داد خودشو روی مبل ولو

کرد و من کفشامو دوباره پوشیدم و

به این فکر کردم اینهمه که من

خواهان رابطه باهاش بودم اون نبود

خیلی راحت می خواست با گفتن

بیماریم ترکم کنه بدون هیچ حسی

منو می خواست کنار بزنه 

بی سر و صدا وارد اتاقم شدم . این

یه سال خیلی چیزا یاد گرفته بودم .

خیلی داشتم شیره سر خونواده ام

می مالیم از خودم بدم می اومد .

@
shahregoftegoo
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مچاله وار زیر پتو خزیدم به پارتی

فکر کردم به اینکه داشتم چکار می

کردم و اینکه فقط یادم بود داشتم

می رقصیدم پس چرا وقتی یاشار

منو به اتاق خوابش انداخت لباس تنم

نبود .عامر راست می گفت حافظه

ام در حال رفت و برگشت بود. از این

می ترسیدم که دیگه خودمو به یاد

نیارم برای این اتفاق هم  باید از

طریق یاشار می فهمیدم که چی

شده بود . 

از خستگی زیاد خوابم برد . با نوازش

دستی روی موهام چشم باز کردم

@
shahregoftegoo
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مثل بچگیام مامان باال سرم نشسته

داشت موهامو نوازش می کرد . 

_سالم 

سرشو خم کرد پیشونیمو بوسید و

گفت :نگرانت بودم کی برگشتی

خونه ...

_براتون نوشتم که خونه ی عامرم ...

_اره عامرم نوشته بود پیشش می

مونی ولی تاکفشاتو جلوی در

دیدم ...

_عامرم مثل بابا فکر می کنه میگه

باید از هم جدا بشیم . 

مامان نیم خیز شد کالفه پوفی کرد

منم نیم خیز روی تخت نشستم مامان

@
shahregoftegoo
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با لبخند تلخی به روی لبم

گفتم :برای اینکه واقعا یه طرفه

اس ...

_وای ! شیرین مامان تو چکار کردی

عزیزم ! عامر برای چی بهت ...

_مامان خواهش می کنم بقدر کافی

خودم عذاب می کشم . می دونم

چکار کردم دارم ارزوهامو روی دیوار

خونه ی عامر و نرگس می نویسم که

هیچ اینده ایی نداره به جز فرو ریختن

@
shahregoftegoo

 

نگاهم کرد  و گفت :چرا همش حس

می کنم رابطه ی شما دو تا یه طرفه

اس
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و خراب شدن ولی مامتن چکار کنم

که خیلی دوسش دارم . 

دستاشو دور شونه ام حلقه کرد و

گفت :جانم ...

برای اینکه احوالمو پرت کنه از دستم

گرفت و گفت : بیا بریم صبونه بخور

امروز یه روز دخترونه با تو داریم

مامان و دختر با هم  از بابات

مرخصی گرفتم که کل روز رو با هم

خوش بگذرونیم . 

خنده ی بلندی دادم همراه مامان

شدم   همونطور که مامان گفته بود

یه روز دخترونه رو با هم شروع

کردیم . خرید و فست فود رفتیم

@
shahregoftegoo
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پیتزا سفارش دادیم خوردیم استخر

رفتیم کلی شنا کردیم با مامان خیلی

خوش گذشت کلی در مورد رابطه ی

خودمو عامر حرف زدیم اخرش مامان

ازم قول گرفت که فکر کنم اگه

بخوام با عامر ادامه بدم باید تصمیم

درست بگیرم عامرم یا باید با من

باشه یا با نرگس و اگه بخوام از عامر

جدا بشم فرصت داشته باشم تا از

عامر جدا بشم کل روز فقط استرس

قرصامو داشتم تا پیش مامان حالم بد

نشه بعد از شامم بابا خیلی تحویلم

گرفت کال تو بغلش بودم مدام در

حال فیلم دیدن حواسم بود مدام از

@
shahregoftegoo
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روی موهام می بوسید . توی یه

فرصت عالی تونستم از گوشی بابا

شماره ی یاشار رو کش برم . 

موقع خواب با وارد کردن شماره اش

به گوشیم خواستم ببینم که آیدی تل

داره که با پیام دادن بهش بفهمم چی

شده که خوشبختانه تل هم داشت

انگاری روی گوشیش موابیده بود که

زود به پیام سالم و اشناییم جواب و

در اخر با پرسیدن در خدمتم خواسته

بود کارمو بهش بگم منم رودرواسی

رو کنار گذاشتم  از شب پارتی

پرسیدم تا بفهمم چه اتفاقی افتا

@
shahregoftegoo
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ده که اقا برام یه کلیپ فرستاد که

زود زدم دانلود و پخش بشه 

فیلم رو از روبه روی پارتی همون

قسمت که پیست رقص بود گرفته

بودن منو اقای کنه در حال رقص

بودیم بعد یه اهنگ ترکی نواخته شد

که من با اون اهنگ تنهایی در حال

رقص بودم یادمه یه بارم برا تفریح

که منو بشرا با هم کل انداخته بودیم

همچین رقصی با هم می کردیم  با

رقص لباس کم می کردیم حاال من

احمق جلوی اینهمه دختر پسر همون

@
shahregoftegoo

 

]04:11  30.03.21[
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داد زد به ترکی خالکوبیت تو حلقم ...

گر گرفته گوشیمو خاموش کردم دیگه

احتیاج به دیدن نبود تا بفهمم که چه

گندی زدم

[30.03.21 04:11]

#part128

@
shahregoftegoo

 

کار رو می کردم زیپ بافتم که اریب

 اومده بود رو باز کردم سینه ی  

باالال

سفیدم با اون خالکوبی عامر ، یکی  

858
 



_داری چکار می کنی ؟ 

_برا سمیناری دارم می رم جلفا خوب

شد که اومدی هر چی زنگ می زدم

ریجکت می کردی چرا؟

_عمو نکیسا اینا خونمون بودن نمی

تونستم حرف بزنم 

_یعنی با کیان حرف می زدی ...

_داری حسودی می کنی 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_128
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_منو حسودی عمرا !

موشکافانه نگاش کردم . مثل همیشه

یه تن یخ رو با هم قورت دادهh بود . 

_می خوای با من بیای 

_برا چند روز ؟ 

_ اگه تو بیای چهار روز ما بین

تعطیلی رو هم اونجا می مونیم ولی

اگه نیای دو روزه می رم میام استاد

طاهری ازم خواسته نمی تونم با این

وضعیت قاراتمیش بذارمت برم 

_به بابا اینا چی بگم 

_منظورت چیه ؟ مگه قراره چی بگیم

به جز واقعیت که برا سمینار می ریم

تو هم منو همراهی می کنی 

@
shahregoftegoo
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_درباره ام ؟ 

_اره درباره ات که یا ادامه بدم بدون

وجود حضور نرگس یا یه پایانی به

این داستان بی محتوا بدم .

_من بهت هیچ قولی ندادم فریبت هم

ندادم 

_می دونم برا همینه که دارم اذیت

می شم 

_منظورت چیه ؟ هر بار این تو بودی

که ...

@
shahregoftegoo

 

_من بهشون قول دادم که درباره ات

فکر کنم
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دستمو بلند کردم حرفشو قطع کردم

و گفتم :می دونم نمی خواد هر بار

تکرارش کنی 

سرشو پایین انداخت ساعت مچیشو

روی مچش فیکس کرد و پرسید :حاال

نمیشه فکراتو بذاری برای برگشت از

جلفا ؟ 

_چرا میشه فقط یه سوال ؟ 

در چمدان رو بست روی پارکت اتاق

خواب گذاشت عادی با خونسردی

گفت :بپرس 

_چرا باهام ادامه میدی ؟ 

@
shahregoftegoo
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چشماشو به چشمام دوخت با

دندونای بهم فشرده پرسید  : دوست

داری دروغشو بگم یا راستشو ؟ 

شونه ایی باال انداختم و گفتم :هر دو

تاشو 

_خوب من اومدم یه شهر غریب

نامزدم فرسنگها باهام دوره از نظر

غریزه هم نیاز داشتم که خودمو اروم

کنم تو بهتر از اینی که یه زنی رو از

کنار خیابون بلند کنم . به قولی با

رابطه تو یه تیر دو نشون ...

_یعنی رک و روراست بهم عالقه

نداری از روی غریزه و هوسه که

باهامی 

@
shahregoftegoo
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_برای تو هم مگه غیر از اینه؟ 

دیگه نمی خواستم بیشتر از این به

حرفاش که غرورمو له می کرد گوش

کنم . گوشیش زنگ زد و چهره ی

خندان نرگس روی صفحه ی گوشی

باعث شد که چشمام پر اب بشن به

انگلیسی اسمشو عزیز دلم سیو کرده

بود . 

با گوشی به طرف تراس رفت . هیچ

وقت در حضور من با نرگس حرف

نزده بود . نمی دونم چند دقیقه ایی

رو اون توی تراس با نرگس جونش

حرف زد و من توی اتاق کالفه

گردنمو از استرس حسودی مالیدم

@
shahregoftegoo
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بقدری که وقتی از اینه به گردنم نگاه

کردم قرمز قرمز شده بود . وارد که

شد گوشیش رو به روی تخت انداخت

رفت که از حموم مسواک و ریش

تراشش رو برداره همزمان هم ازم

پرسید که همراهش جلفا میرم یا نه ؟

توی حموم که ناپدید شد .گوشیمو

برداشتم یهش تک زنگ زدم تا ببینم

حاال که نرگس عزیز دلش بود من

براش چی بودم

« سیو کرده بودYalancı Yarimمنو »

@
shahregoftegoo

 

با اینکه معنی فارسیش یار دروغگوی

من بود ولی اون کلمه ی یار چنان به  

دلم نشسته بود که هیچی نمی  
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_میام ولی شرط داره 

_چه شرطی ؟ 

_اونجا که هستیم که حق استفاده از

موبایل رو نداشته باشی از االن می

تونی به خونواده ات هم توضیح بدی

که مثال گوشیت آنتن نمیده 

_باشه پس خودت با با بابات اینا

ردیفش کن

 

@
shahregoftegoo

 

تونست این خوشحالی کوچلو که

برای من دنیایی بود از بین ببره

_نگفتی میایی ؟

]04:11  30.03.21[
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129#نفرین_تو_

سری تکان دادم . این اولین سفر من

و عامر هست شاید اخرین فرصت

برای با هم بودنمان چون می دونم

که بابا دیگه راضی نیست حاال که بچه

ایی که در کار نیست من صیغه ی

عامر بمونم میخواد هر چه زودتر

@
shahregoftegoo

 

part129#

867
 



تلکیفم مشخص بشه . هنوزم کور

سویی دارن که امکان داره منو عامر

اینده ایی با هم داشته باشیم ولی

خودم به تنهایی می دونم که هیچ

انیدی به اینده ی ما دو تا نیست . 

به ساعتم نگاه کردم طبق زمان

تعیین شده و با برنامه راه افتادیم .

متوجه شدم که فردا بیست و پنجم

بهمن ماه هست . روز عشاق و روز

عشق ولنتاین اولین و اخرین

ولنتاینمون که چه خوبه با همیم . 

حتما عامر یادش رفته ولی امکان

نداره که از یاد نرگس رفته باشه

حتما به عامر زنگ می زنه ولی عامر

@
shahregoftegoo

 

868
 



در دسترس نخواهد بود . قراره ما

این چند روز تعطیالت و مابین

تعطلین رو با هم بگذرونیم .اجازه مو

از مامان گرفته بودم چرا که می

دونستم بابا نمیذاره یه عالمه دلیل و

برهان برام ردیف می کنه که بودنم با

عامر یه اشتباه و گناهه ...

دلم می خواد که سوپرایزش کنم ولی

نمی دونم که چطوری و با چی می

تونم خوشحالش کنم . 

جالب بود که عامر یه ماشین با سقف

تاشوی خیلی مدرن باکالس برای این

مسافرتمون اجاره کرده . می گفت

که دلش میخواد با سرعت راندن

@
shahregoftegoo
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همچین ماشینی رو تجربه کنه و من

فکر می کردم که با این ماشین

چطور می تونم سلفی بگیرم حیف

که عامر راز من بود در حال حاضر

نمیتونستم توی صفحه ی مجازیم

عکسی رو باهاش به اشتراک بذارم تا

پزشو بدم . 

از کنار رود ارس که می گذشتیم این

من بودم که اطالعاتمو به عامر

پیشکش می کردم و حرف می زدم

تموم مدت به حرفام که شبیه

سخنرانان لیدری بود گوش می داد .

و منظره ی خط رود رو با هم تحسین

می کردم بیشتر بومی های اون

@
shahregoftegoo
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منطقه به رود ارس رود آراز می

گفتن . ظاهر عامر طوری بود که دلم

می خواست باهاش کل دنیا رو سفر

کنم . 

_اینجا خیلی معرکه اس 

_صبر کن جاهای باستانیشو ببینی

خیلی عالیه 

ساکهایمان رو به خونه ویالیی زیبایی

که اجاره کردیم می بریم . من که

ساک کوچک دستم رو همون ورودی

ویال ولو می کنم تا داخل ویال رو دید

بزنم . هوای خونه سرد و تا کمی هم

خنکتر از بیرون هست . باید زودتر

پکیج رو روشن کنیم . امالکی با عامر

@
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همون بیرون در حار گفتگو و معامله

هستن . عاشق این ویالی باحال شدم

. مالک این ویال کار خارق العاده ایی

برای ساختش کرده که خیلی بینظیر

و نقلی از اب در اومده حس می کنم

برای ماه عسل اینجا اومدیم چرا که

عامر برای ساختن خاطره های

بینظیر باهام از خرج کردن مذائقه

نمی کنه 

وای اتاق خوابش خیلی رمانتیک و

خیلی قشنگه . جلو می روم دستم رو

به پرده گیپور حجله ی باالی تخت که

دور تا دورش با حریرهای سفید

سایبان شده می کشم نمی تونم

@
shahregoftegoo
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برای توصیف قشنگی اتاق چیزی به

خاطر بیارم . 

وقتی بچه بودم با بابا اینا هم اومده

بودم جلفا ولی اینبار مشخص بود که

یه سفر رویایی در پیش داریم . 

_رییس واقعا سلیقه ات معرکه اس 

با چشمای مشتاق خندان بهم خیره

میشه و میگه : این روزا پول و

اینترنت داشته باشی همه چی ردیفه

سلیقه هم خودش جور میشه 

با حرفش حاال می فهمم که چرا

مستقیم به اون امالکی رفت . با

خنده می گویم :باهات

@
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موافقم ،قراره اول از همه چکار

کنیم ؟ 

_استخر سر پوشیده هم توی زیر

زمینش داره اگه بخوای به جای حموم

می تونیم ازش استفاده کنیم و یا

باهم بریم خرید چون یخچالش خالیه

این سه روزم قراره یه وعده من غذا

درست کنم یه وعده تو 

_وواوو چه برنامه از پیش ساخته

شده ...

پس بزن بریم شهر چون فکر می کنم

کم کم دارم گشنه میشم 

@
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@
shahregoftegoo

 

لبخندی به روی لبهاش زد و با هم

 به دست هم از ویالال بیرون و با

دست

کلید کارتی در رو هم قفل کردیم .
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درسته که همیشه دوس داشتم یه

مرد خونگرم گیرم بیاد زمین تا

اسمون عامر با این فانتزی من فرق

می کنه حتی نمی دونم که توی خیال

و رویاهاش و حتی توی واقعیت

زندگیش کجا جا دارم . دلم می خواد

وقت انتخاب این من باشم که عامر

انتخابم می کنه نه نرگسو! ولی

انتخابش با من نیست !فقط خود

عامره که می دونه کدوم بخش از

زندگیش رو می خواد یاالنچی

یاریمش رو  یا ...؟

@
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تنها کاری که از من بر میاد اینه که

خدا بهم فرصت زیادی با باهاش بودن

بده تا از این زندگی کرایه ایی لذت

ببرم 

کل روز رو برای خرید و گردش با هم

میگذرونیم برای شام هم یه جای

خیلی دنج و راحتی صرف می کنیم .

فردای روزش از تنهایی که عامر

برای سمینار پزشکیش رفته استفاده

می کنم و به طال فروشی سر می

زنم یه گردنبند فروهر خوشگلی رو

برای ولنتاین بهشون سفارش میدم

یه متنی رو هم می خوام پشت

گردنبند برام حک کنن و می خوام که

@
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سفارش رو بعد از اماده شدن به

پذیرش هتل تحویل بدن تا من خودم

از پذیرش تحویل بگیرم . این پروسه

پر از هیجان و استرس خیلی خوب و

به راحتی سپری باالخره روز اخری

که اونجا هستیم بدستم رسید . وقتی

عامر حمومه میز شکیلی رو میچنم از

شمع های روشن هم خبری نیست . 

لباسای عامر رو روی تخت اماده

خودمم هم لباس تن زدم با موهای

کم پشتم اصال بهم نمیاد برای همین

ترجیح میدم که توربان سرم بذارم

خدا رو شکر دور نگ بودن توربان

خیلی به لباسم میاد . رژم رو پر

@
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رنگتر که می کنم با رضایت خاطر

دست از اینه می کشم . دوباره جعبه

ی معرق کاری شده ی گردبند رو باز

می کنم به پرنده با بالهای بازش

خیره ما بین رنگ طالیش از رنگ

مشکی استفاده شده  برش می

گردونم و به شعری که پشتش با خط

شکسته بهم پیچیده شده نگاه می

کنم 

@
shahregoftegoo

 

فرهاد شدن. براے 

ڪندن الالزم نیست.  

ڪوه
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.ےنڪ دل نڪہهمین 

 ست....ےافڪ

خیلی ریز و پیچیده به زحمت پشتش

جا شده فکر کنم به ذره بین احتیاج

داره تا خونده بشه ولی از همین هم

راضیم چرا که یه جورایی حرف

دلمه ...

_چیزی شده ؟ 

نه دست پاچه میشم نه خودمو گم می

کنم که بخوام گردنبند رو پشت سرم

قائمش کنم ریلکس به طرفش بر می

@
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سر تکون دادم . 

_حاال چرا اولین و اخرین بار اولینش

حاال قابل قبول اخرینش برا چیه ؟ 

_خوب . خودتم می دونی که چه من

عمل بشم چه نشم قراره از هم جدا

بشیم 

_سر در نمیارم 

_من عمل بشم امکان داره که

عوارض بعد از عمل داشته باشم عمل

هم که نشم مشخصه که عاقبتم

قراره چی بشه ...

@
shahregoftegoo

 

گردم و گفتم :اینو برا اولین و اخرین

ولنتاینمون برات خریدم .

_برا من ؟
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@
shahregoftegoo

 

یه کم از حرفم گرفته شد و سر تکون

داد و گفت :هیچ کس از اینده خبر

نداره ؟
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کمی هم مکث کرد با پوزخندی که به

لبهاش نشسته بود نگام کرد و گفت :

بهتره در این مورد حرف نزنیم و همه

چی رو بسپریم به اینده می خوای

فیلم ببینیم ...

شونه باال انداختم سعی کردم تموم

افکارمو منحرف کنم 

_چرا که نه ! اولین تجربه ی با هم

فیلم دیدنمون . 

از جیب کوچیک ساکی که لباساشو

توشون جمع کرده بود . فلشی رو در

اورد به تلویزیون ال دی سی دو نصب

@
shahregoftegoo

 

883
 



کرد بعد از انتخاب گزنیه های پخش

فیلم با هم جلوی کاناپه نشستیم یه

فیلم با زبان اصلی حتی نمی تونستم

تا اون لحظه فکرشو بکنم که تموم

زندگی عامر دور و بر پزشکی می

چرخه حتی انتخاب فیلمش هم یه

ربطی به پزشکی داشته باشه . پنج

قدم فاصله اسم فیلمه بود که با هم

نگاه کردیم . محتوای فیلم اینطوری

بود که دو نوجوان دردمند و عاشق را

روایت می  کرد که به بیماری نادر

فیبروز سیستیک مبتال بودن .  به

علت بیماری مشترک شون متوجه

شدن که باید همیشه یک فاصله ی پنج

@
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…قدمی رو از هم رعایت کنند و

اخرش پسره مرد دختره عمل کرد

زنده موند .مثل تایتانیک ، من برای

مرگ پسره گریه کردم چقدر بده که

اینطوری جفتی از هم جدا

میشن .طی دیدن فیلم چقدر امیدوار

بودم که اخرش هر دو تا دختر و پسر

با هم خوب میشن ولی نه نشد که با

هم بمونن . 

_ای بابا خواسته بودم با دیدن فیلم

سر حالت کنم نه اینکه اشکت در

بیاد . 

@
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خودمو روی کاناپه کنار سینه اش باال

کشیدم طوری که دستاش دوباره دور

تنم تنیده شد . 

ومن به این فکر می کنم فقط یک

نفر را داشته باشم که همیشه بتونم

برای عشق و امنیت بهش اتکا کنم و

عاشق هیچ چیزی نیستم که اون یک

نفر عامر افشار برام باشه روی

دستش همون قسمت مچ مابین

انگشت شصتش یه ماه فرضی می

کشم با لبخند به لب می گویم که تو

ماه منی !نگاه سنگینش رو از باالی

سرم حس می کنم و خنده ایی که

احتماال روی لبهاش نشسته 

@
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_تو هم خورشید منی ! 

این اولین احساس عاشقانه اییه که

از این مرد سرد یخیم حسش می کنم

به طوری که با هیجان دستامو دور

گردنش حلقه و با ذوق سرش رو

پایین می کشم . و با لطافت لبهاشو

می بوسم و می گویم :همین که

برگردیم خونه می دم توی مچ دستم

شکل ماه رو برام ترسیم کنی تا ابد

رو دستم بمونه . 

خنده ی بلندی سر میده با نگاهی که

تا به حال ازش ندیدم نگاهم می کنه

و به ارومی زمزمه می کنه 

@
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دو روز بعد از برگشتمون به خونه به

عهدش وفا کرد عکس خورشید و ماه

رو توی دستمون حک کرد . ماهی که

هر بار با دوریش هر بار از دلتنگ

لبامو روش می گذاشتم می بوسیدم

به جای حلقه ی نامزدی نقش ماه و

خورشید روی دستمون جا خشک کرده

بود

 

@
shahregoftegoo

 

_منم عکس خورشید رو به دستم می

کشم تا بدونی که تا ابد خورشید منی

..

]04:12  30.03.21[
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132#نفرین_تو_

بوی تعهد می داد . پنج روز بعد که

اسفند ماه می اومد تعهد سه ماهه ی

ما هم تموم شد این مدت هر دو

سکوت کرده بودیم . نمی دونستم که

@
shahregoftegoo
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می دونه دیگه به هم محرم نیستیم یا

نه ؟ منتظر واکنش و حرکتی بودم که

ازش سر بزنه ...

مامان قبل از  ازدواج با بابا یه دین

دیگه داشت که خودشبا میل خودش

مسلمان شده بود . برای همین از

خونواده و طایفه اش به خاطر

مسلمان شدن طرد شده بود و تا

اونجایی هم که می تونست به من و

پسرا هم همیشه از اعتقادات و

ایمانی که به مسلمانی و وظایفی که

بهشون عمل می کرد می گفت .

درسته من توی عمل کمی کاهلی می

کردم ولی حاال که وقت محرمیتمون

@
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تموم شده بود سعی می کردم که

دیگه زیاد دور و بر اطراف عامر

نباشم تا خود عامر انتخاب کنه که می

خواد چکار کنه این قدم پیش

نذاشتنای من برای پیشقدمی باعث

شد که یکماه اسفند ماه مثل ابرو باد

بگذره و عید سر برسه اخرین خبری

هم که داشتم عامر برای دیدن

خونواده اش به تهران رفته این بی

خبرایا به قدری حساسم کرده بود که

دلم می خواست عامر رو پیدا کنم

خرخره شو بجوم . 

نمی دونم چرا همه اش حس می

کردم مرد یخیم به جای اینکه مسله

@
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رو حل کنه صورت مسله رو به کل

پاک کرد انگار نه انگاری که شیرین و

عامر نامی با هم مایی بودن اگه

عکسای با هم بودنمون توی گوشی و

خاطره هامون سر جاشون نبود حس

می کردم که خواب دیدم . کل عید

منم توی خونه و با کسالت گذشت

حال و حوصله ی هیچ کاری رو

نداشتم تا مدتها به عکسای دو

تاییمون و یا تتوی ماه روی مچم خیره

می شدم وقتی به خودم می اومدم

می دیدم چند ساعتی همینطوری بی

هدف گذشته یکی از دوستای صدرا

هم عید عروسیش بود که بشرا هم

@
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سرش به اون گرم بود بقدری کسل

جون ندار بودم که نمی تونستم از

بشرا بپرسم ترو با دوست صدرا سنه

نه ؟ 

مامان و خاله کتایون به خاطر نامزدی

کیان خیلی با هم جور شده بودن

قرار بود اخرای فروردین که مصادف

با نیمه شبعان بود نامزدی رو توی باغ

تاالر بگیرن با اصرار مامان لباس

شبمو به مزون معروفی سفارش

داده بودم . 

چون عید امسال نه ما تهران رفته

بودیم نه عمه اینا اومده بودن برای

بازدید به همین خاطر سه روز جلوتر

@
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از عقد کیان دو تا عمه ها اومده توی

خونمون اتراق کرده بودن . منم چون

قرار بود با بشرا هم اتاقی بشم کل

اتاقمو از خاطره های عامر پاک هر

چی که اثری از اون باشه رو جمع

کردم . تا حاال که بشرا اینا از وجود

رابطه ام با عامر نفهمیده بودن حاال

هم زیاد مهم نبود که بفهمن بشرا

بازو با خودش سرخوشی اورده بود .

بقدری دیگه به عامری که حس می

کردم ناپدید شده فکر نمی کردم .

[30.03.21 04:12]
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133#نفرین_تو_

_به جای نگاه کردن بیا درستش کن 

خمیازه ایی کشیدم دوباره نگاهمو به

گوشیم دوختم و گفتم :اخه بابا من از

@
shahregoftegoo
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شینیون همون دو اسبی بستنشو

بلدم 

_شینیون چیه ؟ می خوام گیس ببندم

اونم از نوع  تیغ ماهیشو یه مدته پی

الواتی خودت گذاشتم نمی دونم چکار

می کنی با کی می پری خیلی بی

فرهنگ شدی تو دهات شما اینطوری

به مهمون خدمت می کنن این مدت

همش فکر می کردم این کیان خنگول

چرا با تو یکی نریخته رو هم ...

سری تکون دادم و گفتم :یادم بنداز

یه کم از مامان کندر بگیرم برات

باهوش با اینهمه فکر و خیاالی مثبت

@
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هیجده ات یه وقت رو دستمون باد

نکنی 

کمی به طرفم متمایل شد و

پرسید :راستی شیری جونم این

دختره نامزد کیان چه شکلیه ...

_خوبه یه دختر ریز نقش از همه

مهمتر خیلی به کیان میاد ...

_میگم این یاشار هم بد نیست ها 

_باز کجا دیدیش که اب از لب و لوچه

ات می چکه ؟ 

_االن اومد به دایی سر بزنه داشتم

اتاقت می اومدم که دیدمش میگم

چرا منو بهش معرفی نمی کنی تا

اینجام باهاش رل بزنم ...

@
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_از کی برای رابطه محتاج واسطه

شدی این گوی اینم میدون ....

دوباره سرمو باال اوردم نگاهش کردم

. موهای مشکی فرفریشو با هزار

زحمت بافت ساده زده بود یاد

بچگیامون  افتادم صدرا همیشه به

موهاش نیگفت سیم تلفن موهای من

بر خالف بشرا مسی رنگ صاف و

لخت بودن  االن خیلیکم پشت شده

بود . 

صدای شهاب رو از پشت در شنیدیم

که برای ناهار صدامون می کرد . بعد

از ناهار منو بشرا همراه نسرین

نامزد صدرا قرار بود به ارایشگاه از

@
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اریشگاه هم قرار بود به باغ تاالر

بریم . 

ناهار رو خورده نخورده راه افتادیم .

بشرا دو بار میکاپ صورتشو عوض

کرده بوذ اخرشم راضی نبود می

گفت که صورتش خیلی زنونه هر  کی

ندونه که خانم سینگله فکر می کنه

مامان دو تا بچه اس با کلی چرت و

پرت سر همون رو خورد . در عوض

منو نسرین از اریشمون خوشمون

اومده بود کلی راضی بودیم . لباسم

مشکی با یقه قایقی که دورش با

ریسه های کریستالی تزیین شده مدل

دامنش هم کفشدوزکی خیلی

@
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خوشگل بود که خیلی بهم می اومد

ولی بشرا به خاطر رنگش خیلی سرم

نق می زد . 

ما جوونا ترجیح داده بودیم به عمارت

که اتاق عقد داخلش بود نریم . البته

پیشنهاد صدرا بود که با یاشار

همدست شده بود تا براش نوشیدنی

اورجینال ترکی بده که این بشرای

ماموزم فهمیده بود منو خودشو هم

دم صدرا کرده بود تا چیزی از این

نوشیدنی قسمتش بشه باالخره هم

کارژ کرد که چند پیکی بزنه که دو

تاشو منم باهاش همراهی کردم اگه

@
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بشرا بشقاب میوه رو جلوم گذاشت

که بخورم . برای رفع بوی دهنم موز

تکه تکه شده رو به چنگال زدم

[30.03.21 04:12]

#part134

@
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مامان می فهمید حتما کله مو می

زد .  

#نفرین_تو_134
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نگاهمو به اطراف دوختم مامان و بابا

با عمه اینا سر یه میز نشسته بودن .

کیانا با پیراهن پرنسسی که به تن

داشت گل سر سبد مجلس شده بود .

مطمئن بودم با این روندی که پیش

می رفت چند تا خواهان پر پا قرصی

برای خودش ردیف می کرد .

دوباره نگاهمو به سر میز سر دادم .

صدرا و نسرین جیک تو جیک هم بودن

خیلی دلم می خواست از نسرین

درمورد خواهرش بپرسم شاید با

سوال و جواب کردن نسرین می

@
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تونستم رد پایی از عامر هم و پیدا

کنم ولی غرورم بهم اجازه نمی داد .

بشرا هم با چرت و پرتاش سعی می

کرد مخ یاشار رو بزنه ولی این

یاشارم از اونایی نبود که بشه به

همین راحتی مخشو زد . 

دوباره تکه ایی از موز رو به چنگال

زدم . و نگاهمو به اطراف دوختم که

اصال نفهمیدم چی شد که این یاشار

پرو از مچ دستم گرفت و بلندم کرد و

با تحکم و خیلی وقیحانه بهم امری و

دستوری گفت :تو یکی با من بیا ! 

تا به خودم بیام و بفهمم که چی به

چیه منو به گوشه ایی از باغ خلوت

@
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کشوند خیلی طلب کار بهش

توپیدم :ها چیه ؟ 

با من من در حالیکه دستی به گردنش

می کشید پرسید :تو و عامر بهم زدی

؟ 

با تعجب پرسیدم :چی ؟ به تو چه ؟ 

_یه مدته که با هم نیستین ؟ 

_خوب ! 

شاکی و طلبکار دستامو رو سینه

حلقه کردم . وقتی که دیدم که حرف

نمی زنه سعی کردم بی خیالش بشم

و پیش بچه ها برگردم . 

@
shahregoftegoo
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از پشت دستش روی سرشونه ام

نشست . دلم می خواست سرش داد

بزنم از جونم چی می خواد حوصله ی

کل کل کردن باهاشو نداشتم چرا

دست از سرم بر نمی داشت . فکر

کنم همه حرفهایی که  دلم می

خواست بهش بگم رو از روی صورتم

خوند که گفت :فقط من خواستم

بدونم چرا دیگه باهم نیستید . فکر

کنم دوستات یعنی بچه های عمه ات

درباره دوستی تو  و عامر هم هیچی

نمی دونن ...

_می خوای چی بدونی ؟ 

_اینکه تو خواستی جدا بشین یا اون ؟

@
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_بر فرض که اون خواست جدا بشه

که چی ؟ 

_اگه اینطوری باشه بهتره که بری

پیش پدر و مادرت نه سر اون میز

برگردی 

_از کی تا حاال تو برای من تز می دی

که چیکار کنم چیکار نکنم ...

_خوب این نظر من بود که با هم روبه

رو نشید حاال خود دانی به قول خودت

از تز من استفاده کنی یا نه ...

به خوبی نمی تونستم حرفشو که در

مورد با هم روبه رو شدنمون رو

هضم کنم برا همین با عجله پا تند

کردم تا برگردم سر میز، جای منو

@
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صندلی خالی کنارش پر شده  بود .

نسرین سر در گوش دختری که لباس

پوشید با موهای  فر شده بود ، کرده

با هم حرف می زدن روی صندلی من

مردی نشسته بود که بی گمان

شباهتش به عامر من صد در صد بود .

ساعت مچ دستش موهای کوتاه شده

پشت سرش با براقی بینظیر حتما

عامر بود .

[30.03.21 04:12]

#part135
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135#نفرین_تو_

بقدری از دیدنم جا خورده بود . که

بشقاب میوه رو با هل روی زمین

دمر و شکوند . نگاهم روی دستش که

حاال روی تتوی خورشیدش یه چسب

زخم جا خوش کرده تا خورشیدش

دیده نشه و حلقه ی پالنتینش هم

@
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نشون از تعهد عمیقش داره نرگس

کنارش پیش نسرین نشسته چشمام

پر از لباب اشک میشن ...

چرا هوا یک دفعه توی این باغ گرم

شده ؟ 

چطوریه که می تونم اینهمه احساس

گرما کنم وقتی تموم تن و بدنم رو

عرق سردی روی همه جای بدنم

نشسته همه چی داره دور سرم می

چرخه صدای اهنگ هم وحشتناک

زیاده نفسم بند میاد . به این فکر می

کنم که پاهام قدرت ایستادن ندارن

باید یه جا بشینم احساسم یه جوری

بود که حس می کردم دارم میمیرم نه

@
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که دارم از حال میرم . از درد اینکه

مردی که عاشقش بودم حاال با زنش

روبه روم بود . حس می کنم دارم از

پا می افتم اگه قرار باشه که غش

کنم این وسط بهتره که خودم یه

جایی برم و بشینم تا ...

به گمانم لحظه ی کوتاهی رو غش

کردم بین زمین اسمون یکی از بازوم

گرفت . چشم که باز کردم یاشار رو

دیدم که از بازوم گرفته منو دنبال

خودش می کشوند .سر برگروندم و

نگاهمو به میزی دوختم که قلبم اونجا

جا مونده بود از نظر همه افراد اونجا

صحنه ایی که من دنبال یاشار کشیده

@
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می شدم عادی و معمولی بود امشب

این مرد خیلی دنبالم موس موس

کرده بود . تا جایی که بشرا هم

بهمون شک کرده بود . 

کمی که دور شدیم واقعا از حال

رفتم . بهوش که اومدم مامان کنارم

زانو زده بود . سرم را روی دامانش

گذاشته و با حوله ی خیس صورتم رو

مرطوب می کرد . 

_اروم باشید خانم پورمهر داره به

هوش میاد 

چند باری پلک می زنم تا دید تارم رو

درست کنم . تاری دیدم فقط کمی

بهتر میشه . 

@
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_همینکه عامر رو دیدم فهمیدم که

حتما حالت خوب نیست خدا رو شکر

که یاشار خان هواتو داشت .

_باید به اوژانس زنگ بزنیم ؟ 

زور می زنم که بلند بشم ولی می

بینم که به تنهایی نمی تونم از پسش

بر بیام یاشار به کمکم میاد و بلندم

می کند تا پیش مامان بشینم .  

_مامان عامر 

مامان اه بلندی می کشه و

میگه :تقصیر خودته از اولم همه مون

می دونستیم که این اتفاق می افته

عامرم از اول گفته بود که نمی تونه

@
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از نامزدش دست بکشه عشق یک

طرفه ...

دوباره چشمام پر شدن سر تکون

دادم اینبار کامل بلند شدم . با اینکه

گیج می زدم سعی کردم تا قامت

راست کنم 

_شیرین مامان جان کجا میری ؟ 

چشمامو با کف دستم پاک کردم و

گفتم: میرم خونه 

_صبر کن به بابات بگم منم باهات

بیام 

_می خوام تنها باشم . دلم نمی خواد

در مورد اشتباه زندگیم نصحیت

بشنوم ...

@
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خودت میگم من دوستت دارم

[30.03.21 04:12]

#part136

136#نفرین_تو_
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باید مطمئن می شدم ولی سوالی که

صدرا ازش پرسیده بود رو اگه نمی

شنیدم می تونستم خیالپردازی کنم

که نرگس فقط اومده به دیدنش ولی

صدرا ازش پرسیده بود ماه عسل

خوش گذشت ؟ 

جمله یه جمله خبری بود که از ماه

عسلی که برگشته بودن خبر می داد

اون عروسی که روزای نوروز بشرا

اینا رفته بودن عروسی عامر و

نرگس بود مگه غیر از اینه که عامر

دوست صدراس ...

با زاری از مامان پرسیدم :عروسی

کردن اره ؟ 

@
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مامان سر تکون داد و به یاشار که

همچنان به ما خیره بود نگاه

کرد .شونه باال انداختم گفتم :اقا

یاشار می دونه که منو عامر با هم

بودیم 

مامان نفسی بیرون داد و گفت :خدا

خدا می کردم که هیچ وقت ندونی

صیغه ی سه ماهتون هم تموم شده

بود گویا خونواده نرگس خواستن که

زودتر ازدواج کنن برن سر خونه و

زندگیشون  ولی خوب عامر نتونسته

بود انتقالی بگیره مجبوره یه سال

اخر از پنج سال تخصصش رو همینجا

بگذرونه بعد از ماه عسل برگشتن
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تبریز کیانم بر اساس اشنایی

دعوتشون کرده 

_می خوان تو همون مجتمع تو همون

سوئیت بمونن ؟ 

_نمی دونم ولی بابات باهاش حرف

می زنه نمیذاریم تو بیشتر از این

اذیت بشی ...

دوباره برگشتم حالم خیلی بد بود از

یه طرف مستی چند دقیقه پیشم

پریده سر درد داشتم از یه طرفم

ضعف بیماری داشت بهم غلبه می

کرد . 

@
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_می خوام تنها باشم ولم کنید

نترسین خودمو نمی کشم 

تا به خروجی باغ رسیدم با خودم فکر

کردم حاال تو این تاریکی بدون وسیله

کجا برم که ماشینی جلوی پام نگه

داشت 

سرم رو خم کردم داخلشو نگاه کردم

یاشار پشت رل نشسته بود انگاری

اویزون من بود که مثل زبل خان همه

جا پیداش می شد 

_به مامانتون گفتم که با منید

بفرمایید تا مجتمع می رسونمتون 

به اجبار کنار صندلیش نشستم تموم

راه سکوت کرده بودیم . نه اون
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حرفی می زد نه من ... وارد

اسانسور که شدیم خیلی یک دفعه

ایی پرسید :از قبل می دونستی که

hعامر نامزد داره چرا وارد همچین

رابطه ایی شدی ؟ در حالیکه اخرش

می دونستی با ازدواجش جدا

بشی ...

این همه مدت سوال خودم هم این

بود خیلی بهونه ها داشتم ولی خودم

می دونستم که کدوم بهونه ام

واقعی تره 

_من رفتنیم برا همین می خواستم به

مردی تکیه کنم که بعد از مرگ من

چله نشینم نشه زودتر فراموشم کنه
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بره سر خونه زندگیش عامر هم

همون گزینه بود که حاال ثابت شد

توی این سه ماهه با هم بودنمون

اصال وابسته منو رابطمون نشده

بود ...

_ولی این دیونگیه اگه همه چی

معکوس عمل می کرد چی اونوقت

تکلیف اون دختر چی می شد ؟ 

_حاال که همه چی برعکس شده ...

شما هم االف من شدین می خواید

دوباره برگردین باغ 

_نه حوصله شو ندارم

 

@
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137#نفرین_تو_

بعد در حالیکه دستشو پشت گردنش

می کشید نگاهم کرد . دوباره سرم

دورم می چرخید . تیر می کشید

چشمام هم سیاهی می رفت .درد از

پوست و گوشت تنم گذشت . فریادی

از درد کشیدم دستامو روی سرم

@
shahregoftegoo
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گذاشتم . یه مدت بود که درد نمی

کشیدم ولی بازم سر کله اش پیدا

شده بود . می دیدم که یاشار هم

دست پاچه شده بود که چکار کنه 

فکم قفل شده و قلبم بی وقفه تیر

می کشید .

_هیس اروم باش !

 کمکم کرد تا از اسانسور بیرون

بیام . عامر حق داشت که نرگس رو

انتخاب کنه مگه من چه حسنی داشتم

که بخوام تا اخر زندگی عامر خودمو

تضمین شده بدونم . 

@
shahregoftegoo

 

_قرصات کجان ؟

_تو کیفم ...
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کیف کوچیک دستیمو ازم گرفت درش

رو باز کرد . 

به زحمت گفتم : جای زیپ دارش .

صدای باز کردن زیپش رو شنیدم .

قرصامو برای احتیاط توی قوطی

فنچی میسکسش می کردم ...

اصال نفهمیدم که چطوری سر از

اتاق و تختم بیرون اوردم . البته

یاشار کمکم کرده بود تا قرصامو

ببلعم و در خونمون رو باز کرده .

سرم رو در اغوش کشیده و

پیشیونمو با دستمال پاک می کرد .

نفسم برگشت دردم کمتر شده بود .

حاال صداشو واضحتر می شنیدم 

@
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_اروم باش عزیزم !

لرز تنم با خنکی دستاش تموم می

شدن حس خوبی بهم ارائه می کرد .

طوری که دیگه به عامر فکر نمی

کردم نمی دونم چم شده بود این

دستا هم رهام نمی کردن انگاری

جاگزینی برای جای خالی دستای

عامر بودن ...

چشمام کامال باز بودن نگاه یاشار هم

گیر نگاهم .به ارومی لب زدم :نرو !

 سرش کم کم پایین می اومد . 

_اشتباهه ! عامر ...

_از همون اولش که با عامر وارد

رابطه شدم ازش انتظار وفاداری

@
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نداشتم چون اگه وفاداری بلد بود به

شریک زندگیش خیانت نمی کرد که با

من باشه 

_شما چی میگید االن سیاه مستی از

یه طرف نوشیدی هم از یه طرفم

قرصا اثر میذاره 

_کمکم می کنی فراموشش کنم نمی

خوام بهش فکر کنم ... نمی خوام

اونی که حسرت میخوره زار می زنه

من باشم ... یه زمانی تو هم منو می

خواستی نه ازت تعهد می خوام نه

وفاداری فقط می خوام عامر با دیدن

تو توی زندگیم همونطوری که پی

زندگیش رفته بچسبه به زندگیش ...

@
shahregoftegoo
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_میخوای خودتو گول بزنی .

_هر چی که اسمشو بذاری .

_می دونم پشیمون میشی ؟

_میخوام امتحانش کنم .قانون عشق

اینه کسی که رفت باید بره نمیشه

دنبالش رفت . دیگه هم بر نمی

گرده ...

_ولی برای قضاوت هنوز زوده ...

فکر نمی کنم که بتونی به همین

راحتی ازش بگذری حتما یهش حس

داشتی فراموش کردن حس ...

_شاید بعد ها پیشمون بشم ولی حاال

حسم بهش عمل متقابله 

@
shahregoftegoo
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_که تو هم با من وارد رابطه بشی

مگه به همین راحتیاس 

_از همین راحتتر مثل اب خوردن ...

_باورم نمیشه 

_می خوای کاری کنم که باورت بشه

[30.03.21 04:12]

[30.03.21 04:13]

#part138
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138#نفرین_تو_

_نمی دونم فقط می دونم رسمش

این نیست اینکارت خیانت حساب

میشه و منمنظورتو درک نمی کنم 

_منظورم قصاص خیانت فراموشش

می کنم وادارش می کنم تا فراموش

بشه همونطوری که خودم وارد

زندگیم کردمش خودم هم فراموشش

کنم می دونم رسم عشق و معرفت

@
shahregoftegoo
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این نیست که تا تقی به توق خورد

گذشته رو فراموش کنی رسمش اینه

که تا اخر پای کسی که دوسش داری

وایسی ! حاال تو هر شرایطی با هر

مشکل و سختی ...

قرار نبود من تا اخر مرگم پای دوست

داشتن عامر بمونم می دونستم

روزی که عامر رو انتخاب کردم به

خاطر این بود که ناخواسته عاشقش

شده بودم دلم می خواست که طعم

رسیدن به عشقم رو بچشم . عامرم

گزینه ی خوبی بود چون تعهد داشت

و همونطوری هم که ثابت کرد

@
shahregoftegoo
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هیچوقت از نرگس نمیگذره که عزا

دار من بمونه تا اخر عمرش ...

منطقم و همه ی افکارم بهم اخطار

میدن که این کار و نکنم ولی من

اهمیتی نمیدم می خوام حاال که

مست و پر از کینه ام انتقاممو بگیرم

می خوام به خودم وعده بدم که

عشق هیچی نیست بذار عامر بره به

درک ...تموم وجودم تحریک شده از

انتقام خیانت ، حیوون درون من بیدار

شده و منطق سرش نمیشه که حاال

همین لحظه وفادار بمونه برای مرد

یخی بی احساسم 

@
shahregoftegoo
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یاشار به سمتم می چرخه با هم توی

اتاق خواب منیم هوا خیلی سنگین

شده حس می کنم رنگ چشماش از

هر باری که دیدم تیره تره رو به روم

می ایسته و با صدای خشک و بمی

اظهار می کنه که این دیوونگیه 

ولی با این وجود چونه امو با دستش

می گیره و سرم رو به سمت سر

خودش خم می کنه دیگه جز نگاه

کردن به چشماش راهی ندارم سرم

داغ مست از نوشیدنی سر شبم ولی

حواسم سر جاشه انگشتش رو به لب

پایینم می کشه همزمان که نزدیکتر

میاد نفس لرزونی از روی لبام خارج

@
shahregoftegoo
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میشه منتظرم تو ذهنم خیالپردازی

می کنم که عامر دنبالم میاد نمیذاره

که اتفاقی بین منو یاشار بیفته .

دستاشو دو طرف صورتم میذاره

جوری که انگار می خواد منو ببوسه

اما در عوض مکث می کنه نگاه خیره

اش اتیشی تو وجودم روشن می

کنه . تا داخل روحمم هم نفوذ می

کنه جوری محبوسم می کنه که

انگاری زندانی شدم و راه فراری

ندارم 

با اینکه خیلی دلم می خواد که فرار

کنم ولی بدنم بهم خیانت می کنه

خودشو مشتاق این حبس جدید نشون

@
shahregoftegoo
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_اگه حسی بهم نداشتی بهم بگو هر

جا که بخوای می تونی کات کنی ...

بعدش منو می بوسه به همین راحتی

...

به هوشیاری نزدیک میشم حس می

کنم رایحه ی عطری دورمو احاطه

کرده یه عطر ناشنا بوی چوب سوخته

نیست . بوی عطر عامرم نیست .

 

@
shahregoftegoo

 

میده ...همه وجودم دست به دست

هم میدن تا عشق وفاداری به عامر

رو از وجودم پرت کنن بیرون ...

]04:13  30.03.21[
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139#نفرین_تو_

میتونم حسش کنم که روی کل

پوست تنم نشسته گرم و خوشبو

هستش ...

با هجوم این افکار چشمام بی اراده

از هم باز میشن قلبم به شدت می

زنه هر تپشش دردناک به نظر می

@
shahregoftegoo
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رسه و توی تمام اعضای بدنم منعکس

میشه چون دارم دردی عذاب اوری رو

کل وجودم حس می کنم سرم هم با

هر تپش قلبم نبض می زنه ترس همه

وجودمو در بر میگیره سعی می کنم

نادیده اش بگیرم تا بتونم روی تختم

نیم خیز بشم مدام تکرار می کنم

همش خواب بود خواب بود که دیدم

یاشار اومده اتاقم همش خواب بود

که من پیشنهاد خیانت رو به یاشار

دادم امکان نداره توی واقعیت من

همچین پیشنهادی رو بدم من هنوزم

عاشق عامرم امکان نداره برای خودم

کابوس درست کرده باشم 

@
shahregoftegoo
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ترسم فوران می کنه وقتی که پتوی

رو کنار می زنم و می بینم که هیچ

کدوم از لباسام تنم نیستن هر کدوم

دور تختم ورازان افتادن .

نگاهم به دستگیره ی در که می افته

نفس توی سینه ام حبس میشه

کراوات زرد رنگ یاشار از دستگیره ی

در اویزونه 

واقعیت داره ...

لعنتی واقعیت داره ...

اوه لعنتی ! 

@
shahregoftegoo

 

لعنتی !

کروات رو می بینم تموم خاطرات

دیشب به ذهنم هجوم میارن الکل
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مصرف کردنمون با بشرا اومدن عامر

و نرگس به مجلس ، اومدنم با یاشار

به اتاق خوابم ...

با عجله از جام بلند میشم با همون

استایلی که باهاش به خواب رفته

بودم نگاهمو به اینه می دوزم ...

به همون خالکوبی روی سینه ام که

عامر برام زده چشم می دوزم

همونی که دیشب یاشار با سر

انگشتش پرنده هاشو لمس گفته بود

ازششون خوشش میاد  لعنت به من

چکار کرده بودم خوصوصی ترین

عضو بدنمو به یه غریبه نشون داده

@
shahregoftegoo
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بودم . وای لعنت به من ! من چکار

کرده بودم ؟ 

داخل یک گردباد گیر افتادم . راه دیگه

ایی برام وجود نداره تا توصیفش کنم

که چقدر از رفتار و کار دیشبم

پیشمونم .شبیه یه هرزه رفتار کرده

بودم . هیچ راهی نیست که برای

خودم توصیحش بدم چرا اینکار رو

کردم . لعنت به من ! برام مثل بازی

با اتش بود که حاال ترقه های ناچیزش

باعث یه اتش سوزی بزرگی توی

وجودم شده بود . 

با تصورات دیشب جلوی اینه خشکم

می زنه هیچی به جز هوای سردی که

@
shahregoftegoo
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احاطه ام کرده دور برم نیست نه

گرمایی نه حسی ...فقط قلبم رو

می بینم که یه گوشه کز کرده داره

سر قبر عشق عامر رجز خوانی می

کنه یه بیت شعری بود که یادمه توی

یه اهنگ که گوش می دادم یه مدت

ملکه ی ذهنم شده بود نمی دونم

اولین بار کجا شنیده بودم ولی حاال

همین بیت مصداق حال من شده بود .

»اره فقط تو برو که تنها فکرم اینه

که ببینم کی پس از تو توی قلبم می

شینه «

 

@
shahregoftegoo
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با بی حالی به طرف حموم رفتم

جلوی اینه ی رختکن ایستادم به حال

نزار خودم خیره شدم من چقدر بی

چشم رو بودم که یه ساعت نگذشته

یاشار رو به جای  عامر نشونده بودم

از خودم بدم می اومد چندشم می

شد حس گناهکار متهم خیانت بهم

@
shahregoftegoo

 

part140#

940
 



دست داده بود باید حموم می کردم

شاید می تونستم اینهمه نجاست رو

از خودم پاک کنم . از این شیرین

معروف به قند نبات عامر بدم می

اومد . با حرص مشتمو به اینه کوبیدم

. اینه هزار ترک برداشت . چه خوب

که همه دیوار عایق داشتن کسی

صدامو نمی شنید و گرنه باید جواب

گو می شدم .

انگاری سرم محکم به جایی خورده

بود . اول گیجی نه درد رو حس کرده

بودم نه می دونم که سرم به یه جایی

خورده شبیه همون ادما شده بودم

نمی دونم چرا دیشب همچین راه

@
shahregoftegoo
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حلی به ذهنم رسیده بود . حاال که اثر

الکل از بین رفته بود فهمیدم که چه

گندی باال اوردم .حس خیلی بدی بهم

دست داده بود  لعنت به من عشقم به

عامر یعنی تا این حد بود . وای اگه

تموم حدسیاتم درست نباشه عامر و

نرگس عروسی نکرده باشن منظور

صدرا از ماه عسل رفتن کس دیگه

ایی باشه چی اگه واقعا موقع

تعطیالت نوروز بشرا اینا به عروسی

یکی از دوستای صدرا رفته باشن چی

؟ ولی دوست صدرا چه ربطی به

خونواده عمه و بشرا داره نه امکان

نداره کسی غیر از عامر عروسیش

@
shahregoftegoo
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باشه چون هم دوست صمیمی

صدراست هم فامیل و

باجناقش ...وای خدایا دارم دیوونه

میشم .

جلوی اینه اشکم سریز میشه از خودم

بدم میاد

حاال که اب از سرم گذشته می ترسم

که عامر بی گناه باشه و من با حجم

عذاب این خیانت چطوری می تونم به

چشمای عامر نگاه کنم . 

با چند ضربه ایی که به در خورد در جا

پریدم اولش فکر کردم مامانه ولی با

شنیدن صدای بشرا تازه یادش افتادم

که هنوز تبریزن نرفتن ...

@
shahregoftegoo
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_هی خانم  بیا بیرون چقدر خودتو می

سابی ، بابا یاشار با این قیافه ی

کثافتت پسندیده بیا بیرون باید بهم

جواب پس بدی که چرا زیدتتو ازم

مخفی کرده بودی بهمون نگفته بودی

...

به طرف در چرخیدم و در رو باز

کردم . 

به سر قد باالم خیره شد یه سوت

زمختم کشید و با خنده گفت : جون

بابا ! فکر می کردم یاشار خان پرده

ی حجب و حیاتو برداشته باشه اما نه

تا این حد ...نکنه دوربین مخفیه می

خوای ببینی تو بند  لز ام یا نه ...

@
shahregoftegoo
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خواست که حرفای دلمو بهش بزنم

نه بشرا که اگه بدونه با عامر رابطه

داشتم حتما صورتم تف می کنه . 

_ادم وقتی با زیدش خلوت می کنه به

هم اتاقیش یه ندا میده دیشب نمی

دونی تا وارد اتاقت با اون صحنه رو

به رو شدم چقدر جا خوردم خدا رو

شکر هر دو تون خواب بودین مالفه

هم روتون کشیده بودین

 

@
shahregoftegoo

 

حوصله ی چرت و پرتای بشرا رو

نداشتم دلم یه سنگ صبور می  

]04:13  30.03.21[
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#part141

141#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

_تو شرم حیا نداری ؟
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_حیا رو نمی دونم ولی خوب گفتم

که خوبه مالفه روتون بود و گرنه با

یه صحنه مثبت بیست و یکی چیزی از

انسانهای اولیه رونمایی می شد برام

...کی بیدار شده جیم زده که

نفهمیدم .

_شبو کجا خوابیدی ؟ 

_پیش نسرین صدرا مجبور شد رو

زمین بخوابه 

_وای اونا هم فهمیدن 

_باور کن شیری مجبور شدم

بگم ...نمی شد که برم اتاق مامان و

بابا یا اتاق بابا بزرگ اینا صدرا اینا

هم دیشب دیدن که تو و یاشار دیشب

@
shahregoftegoo
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از جشن جیم شدین برا اینکه دایی

اینا نفهمن منم مجبور شدم برم ور

دل نسرین بخوابم 

بغض کردم حرفی نداشتم که بهش

بگم من با یاشار از جشن جیم زده

بودم اخرشم باهاش رو تخت بودم

خیلی خیلی وحشتناک به نظر می

رسید 

بشرا بی خیال دوباره به اندامم خیره

شد و گفت :جوون می بینم اشتهاتو

تغییر دادی ...

انگشتش رو به پرنده های در حار

@
shahregoftegoo

 

کشید  live the life پرواز و کلمه ی 

_جون بابا راحت زندگی کن
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دیدن بشرا منو یاشار با هم اینم یه

نمونه از واقعیت رو هم ریختن منو

یاشار بود که دیگه نمی شد انکارش

کرد ! اصال جای امیدی نیست که همه

ی دیشب خیال پردازی خیالبافیم بوده

سرمو باال گرفتم .بشرا با شونه اش

تنه ایی به شونه ام زد و گفت :ناکس

چرا رو نکردی که با یاشاری منو باش

داشتم نخ می ریسیدم تا دستش

بدم .باهاش رل بزنم 

جوابش را نمی دهم برمی گردم اتاق

بدون اینکه بخوام حموم کنم دست رو

شونه ام میذاره و به طرف خودش

برم می گردونده و میگه 

@
shahregoftegoo
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_چرا حس می کنم که یه جای کار می

لنگه چرا اینطوری .

گلویم تیر می کشد خم میشم از کشو

یه تی شرت ساده بلند که تا روی

باسنم هست رو بر می دارم و سر

می کشم با یه شورت پا دار بدترین

تیپی رو می زنم . 

بشرا کالفه دستمو می گیره با هم

روی تخت می نشنیم 

_لعنتی نکنه دیشب اولینبارت بود پته

رو اب دادیh ؟ 

ساکت به چشماش خیره می شم 

_با این قیافه غیر از این نمیشه

انتظار داشت ..

@
shahregoftegoo
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انگار یکی با میله را فرو کرده باشد

به حلقم . اگه گریه نکنم قلبم از

جایش کنده می شود . همینطور که

اه می کشم به گزینه های پیش رویم

فکر می کنم . حاال بگم من زده به

سرم این یاشار عوضی چه سو

استفاده گر چرا از فرصت استفاده

کرد یعنی دوست دختری نامزدی زیر

سرش نداشت که نخواد شب به من

دست رد بزنه یه کم برام کالس بذاره

لعنتی اینم از شانس ایکبیری من ! از

تصور دوباره با یاشار بودنم حالت

تهوع بهم دست داد . 

@
shahregoftegoo
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_ناهار ؟ 

نسرین با خنده میاد جلوتر میگه :اره

دیگه ناهار به قدری دیر بیدار شدیم

که نمیشه به این سفره ی باز شده

سر ساعت دو بعداز ظهرصبونه گفت

[30.03.21 04:13]
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چند ضربه به در بعدش سر کله ی

نسرین پیدا میشه

_دخترا نمیایید ناهار .
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بشرا از رو تخت بلند میشه به طرف

در میره مثل این ادمایی که  
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خوابگردی می کنن و یا جن می ببینن

و به یه نقطه خیره میشن به طرف

در میره میگه 

_جانه جانان ببین عالمت می تی

کمون هم اینجاست که ...

کراوات یاشار که به دستگیره ی دره

در میاره به طرف من و نسرین می

گیره 

فکر می کنم که چه خوب به بشرا اینا

دایی بزرگ مرخصی نداده قراره فردا

شش عصر همگی به تهران برگردن با

این روند فضولی که در پیش گرفته تا

همه ی پاسای منو تو داریه نریزه

راحت نمیشه یعنی خصلت بشرا اینه
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بی توجه به حضور نسرین و بشرا

کشوی لباسامو باز می کنم تا لباس

بردارم وضعیت موهام طوریه که

نمیشه بی خیال حموم بشم باید برم

حموم نمی دونم چرا اینطوریم اصال

هیجان ندارم و به قول بشرا حیا هم

که سرم نمیشه .

عمه شیوا داره از سالن هم بشرا رو

صدا می کنه هم نسرین هر دو

همزمان ازاتاقم خارج میشن ولی

اخرین نگاه بشرا بهم اینه بعدا حتما

خدمتت می رسم .

زندگی رو دور تند افتاده. که هیچی

ازش سر در نمیارم . میگن زمان مثل
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انتی بیوتیک عمل می کنه تادوز

درمان رو کامل نکنی هیچ افاقه ایی

برات نداره حاال که فکر می کنم من

عامر رو مجبور کرده بودم به یه

رابطه ایی که هیچ عالقه ایی بهش

نداشت مجبورش کرده بودم اونم

توی اولین فرصت فرار رو بر قرار

ترجیح داده بود .

غروب بچه ها همگی تصمیم گرفتن

برای گشت و گذاربه داخل شهر برن

که با اصرار مامان منم باهاشون

همراه شدم هوا رو به گرمی بود ولی

به خاطر کوهستانی بودن هوای تبریز

اینهمه سال گرمای زیادی رو تا حاال
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حس نکرده و حتی می شد گفت که

کولر اینجا بیشتر نقش بوق رو ایفا

می کرد.  چرا که زیاد استفاده نمی

کردیم. در عوض تابستون که تهران

می رفتیم هالک می شدیم.  توی

البی مجتمع منتظر کیان و نامزدش

بودیم.  از حرای نسرین و بشرا

فهمیده بودم که نامزد کیان تو تهران

همکالسی نرگس و هم رشته اش

بوده برای همین دیروز وقتی نرگس

و عامر به جشن نامزدی که می

اومدن نمیدونستن که داماد کیان

هست.  از ما بین حرفاشون هم

فهمیدم که تموم حدسیاتم درست
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بوده عامر و نرگس دو روز مونده به

سیزده به در عروسی کردن و این  یه

هفته رو ماه عسل تشریف داشتن

واز ماجرای نامزدی کیان و اومدن

صدرا و نسرین به جشن خبر نداشتن.

کیان با نامزدش دست به دست از

اسانسور بیرون اومدن همراهشون

هم یاشار ایستاده بود همون نگاه اول

چشمامو به هم افتاد با خودم فکر

کردم تا بدونم حسم بهش چیه؟

پشیمون بودم نباید عمل به مثل می

کردم تا عشقمون  رو نجس و ناپاک

کنم .
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برای اینکه حواسم پرت کنم به میان

و نامزدش خیره شدم دختر خوبی به

نظر می اومد
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خیلی راحت انگاری با بچه ها دوستای

قدیمی گرمابه و گلستان باشن دست

داد موقع دست دادن با من هم یه

جوی از بازو گرفت که مجبور بغلش

رفتم یه بوسه ایی که در ظاهر

عاشقانه می اومد حواله ی لپم کرد .

خنده ام گرفت چه همه که به من می

رسیدن پسر خالگیشون گل می کرد .

بشرا با خنده گفت : حاال کجا بریم؟؟ 

صدرا نگاهش به من دوخت گفت :

اینو باید شیرین و یاشار خان که

نقش میزبان رو دارن باید بگن ...

یاشار یه قدم بهم خیره نگاهش به

چشمان دوخت  و گفت : نظر من اینه
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بریم؟ ائل گلی االن هم شلوغ و با

صفاست هم می تونم خیلی تو

رستورانش جا رزو کنم پارتی دارم

هم اینکه از اینهمه جا من عاشق

اونجام 

- کنم خیلی دوسش دارم 

بشرا پوفی کرد  گفت : بنازم تفاهمو

نگاهم به در ورودی مجتمع افتاد که

نرگس عامر می اومدن تو ...

قلب با یه تپش دیوونه واری به شدت

می کوبید یه جوی که انگاری

گنجشکی باشه که بگیری بندازش

داخل قفس حاال خودشو به در
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دیوارهای قفس می کوبید تا راه

فراری پیدا کنه تا پرواز کنه

با هر قدمی که اونا به ما نزدیکتر می

شدن 

هیچی زورکی نمی شد اگه عامر منو

می خواست جلوی همه می ایستاد

می دونم که من به زور به زندگیم

آورده بودنش اما زورکی که نمی

تونستم تو زندگیم نگهش دارم و

اینجا بود باید عامر انتخاب باید می

کرد . انتخابش هم حاال سر مور گنده

خوشگل ترگل ورگل جلوی چشمان

چسبیده به بازوش بود موهای بازش

از زیر روسری بیرون زده ای شدت
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آبی آسمانی عامر به خوبی روی تنش

نشسته بود دستی که داخل جیبش

بود همونی بود که نقش خورشید

داشت همچنان زیر چسب زخم پنهان

بود . ساعت بلندش با ناخنهای الک

زده نرگس جلوی چشمان تار می

شدن منو می خواست چکار وقتی

اینهمه مریض  بودم آینده ایی باهام

نداشت چرا باید به من مجبور می شد

. ولی همه میگن که وقتی پای دل

وسط باشه حکم عقل باطله پس چرا

برا عامر اینطور نبود شاید واقعا

اینهمه مدت از روی هوس باهام بود

نه از روی دل و عشق ...
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اون از اول منو نمی خواست می

گفت که نامزد داره هیچوقتh نامزدش

رو ول نمی کنه تا منو بگیره این من

بودم که می خواستمش...

می خواستم با عقلم تصمیم بگیرم

حاال عقلم یاشار رو نشون می داد با

اینکه دلم پسش  می زد . ناخواسته

از بازوی یاشار گرفتم . با تعجب به

صورت رنگ پریده ام خیره و دست

دیگه شو روی دستم گذاشت نوازش

کرد با این کارش فکر کنم خواست که

القا کنه من کنارم نترس ...

-کجا می رید؟ 

@
shahregoftegoo

 

964
 



به جای همه نسرین گفت : می ریم

بگردیم مشامم بیرون می خوریم

فردا قراره برگردیم اگه بخواهید شما

هم ....

برای یه جوری چپ نگاهش کرد که به

جای نسرین من حساب خودمو جفت

کردم .
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_ممنون ما می ریم خونه
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خیلی محکم و جدی در حالیکه نگاهش

باال گرفته بود . خیلی سرد و بی

تفاوت از کنار مون گذشت 

نرگس با لبخندی به لب به خواهرش

اخطار داد . 

_منتظرم بمونید االن با اجازه ام بر

می گردم 

دنبال عامر دوید . خدا خدا کردم که

عامر قبول نکنه چون تحمل کردن

نرگس خارج از توان من بود . نمی

تونستم برای ساعتی تحملش کنم . 

بشرا زیر گوشم با گفتن : ایش اینا

برا چی با ما میان  ؟ 

_تو چرا از عامر خوشت نمیاد ؟ 
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_خیلی از خود راضی و از خود

متشکره خودمم نمی دونم چرا رو

مخمه ...

اسانسور ایستاد نرگس از داخلش

بیرون اومد .مثل این بچه ها با ذوق

گفت منم باهاتون میاییم . منو بشرا

با هم راه می رفتیم کیان با نامزدش

نسرینم با نرگس یاشار و صدرا هم با

هم تموم ساعت خودمو با ذوقای

بشرا سرگرم کردم تا به خودم

بقبولونم و به عامر که توی سویئت

تنهاست فکر نکنم تا به سرم نزنه که

برم مجتمع تا باهاش حرف بزنم . 
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یاشار هم فقط تماشا گر بود اصال در

مورد اتفاقی که بینمون گذشته بود

حرفی نمی زد انگاری یه نمایشنامه

ی بدون دیالوگ بینمون نوشته شده

بود که هر دومون فقط بازیش می

کردیم . در طول گشت و گذار دوبار

عامر به نرگس زنگ زده احوالشو

پرسیده بود . و من ماتم گرفته بودم

وقتی که فکر می کردم عامر و

نرگس همون خونه ایی که زمانی به

من تعلق داشت سکنی )ا( کردن

تختی که من هر روز مرتبش می

کردم اشپزخونه ایی که یه زمانی من

ملکه اش بودم .تموم وجودم گر می
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گرفت خیلی سعی کردم که با بچه ها

همراه بشم تا یه وقت به سرم نزنه

برم مجتمع تا عامر رو خفت کنم تا

جواب پس بده برای بی خیالی طی

کردن خیلی سعی خودمو کردم 

 با اینکه شب دیر وقت خوابیده بودم

ولی صب از همه زودتر بیدار شده

بودم کل روز رو به چرت و پرتای

بشرا گوش  دادم و اخر هم با دلتنگی

راهی تهران شدن . و من موندم

حوضی که قرار بود از این به بعد

چکار کنم . از طرفی دلسوزیای

مامان و بابا به ترحم تبدیل شده بود
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می ترسیدم در مورد بیماریم هم

بدونن رفتارشون بدتر بشه ...

مامان چند ضربه به در زد و در رو باز

کرد و گفت : یاشار اومده 

جمله اش خبری بود . ولی خبر

جدیدی نبود در طی این سال که

یاشار و بابا شریک پروژه شده بودن

اومدن و رفتن یاشار و کیان و عمو

نکیسا به خونمون یه امر طبیعی بود .

شونه ایی از بی خیالی باال انداختم

که مامان دستهاشو جلوی سینه اش

چلپا کرد و گفت : با گل شیرینی

اومده 
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_گل و شیرینی ؟ برای چی ؟
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_تو دهات ما وقتی طرف گل و

شیرینی می بره به معنی اینه رفته

خواستگاری از اون جایی که تنها

دختر خونه هم تویی فکر کنم بازم

اومده خواستگاری تو

[30.03.21 04:13]
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_عجب رویی داره این پسره مگه

جواب رد بهش ندادیم که حاال بازم

اومده برا خواستگاری 

_چرا از من می پرسی خودت جوابشو

بده چرا این پسره بنظرت اومده

خواستگاری؟ 

_من چه بدونم آخه چرا اومده ؟ 

_ببین شیرین می خوام باهات رک و

پوست کنده حرف بزنم مثل دو تا

دوست ؛اگه بابات با عامر موافقت

کرد به خاطر این بود که به خاطر

بارداریت بود وگر نه هیچ عقل و
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_مامان ! 

_حاال وقتشه که بهت بگم مامانو

یامان بهتره که خوب فکراتو بکنی

منو بابات هر چند مخالف رابطه ات با

عامر بودیم ولی  هنوزم پشتیبان

توایم هر تصمیمی که بگیری باهات

موافقت می کنیم بهتره که یه سر

سامونی به زندگیت بدی فکر عامرم

از ذهنت دور کنی عامر انتخاب

خودشو کرده گزینه اشم با انتخاب

نامزدش عیانه ...
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اجازه  hمنطقی به بزرگتر خونواده

نمیده که دخترش صیغه ی یه مرد

متاهل بشه
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صدای بابا که مامان رو صدا می کرد

بلند شد مامان از اتاق بیرون رفت . 

_این پسره برا تو اومده ؟ 

نگاهمو به شهاب دوختم که تازگیا

صورتش با ته ریش که به رنگ مسی

می زد پر می شد این چند وقت به

قدری سرم با عامر گرم بود که

خونواده امو کمتر می دیدم . 

بی حوصله مالفه رو کنار زدم گوشیم

رو روی تخت رها کردم گفتم :نمی

دونم 

_نمی دونی ؟پس چرا  بابا گفت بری

پیششون ...
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شهاب از اتاق بیرون نرفته بود که

سر و کله ی مامان دوباره پیدا شد 

_بهتره لباس مناسب بپوشی بیایی

سالن فکر کنم بابات بازم نظر اخر

رو به خودت واگذار کرده ...

_باشه ...

مامان که رفت نگاهمو به شهاب

دوختم که اخرش با حرص پرسید :

چیه ؟ 

عصبی سرش داد زدم : برو بیرون

دیگه می خوام لباس بپوشم هی بهت

نمیگم ببینم عقلت قد میده 
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_ا شهاب ...

تا به طرفش خیز برداشتم طرف در

دوید از اتاق بیرون رفت . در اتاق رو

بستم از بین لباسام یه شومیز رنگ

رنگی که ابرنگی بود برداشتم تن زدم

شلوارم مشکی ساپورتی بود که به

شومیزم می خورد با روسری ساتن

ابرنگی هم ستش کردم به سالن

رفتم . کی می ره اینهمه راهو این

یاشار خانم عجب تیپ خفنی زده بود

کت و شلوار کراوات 
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_ای بابا اعصاب نداری ها ...من نمی

دونم این اسگل عاشق چی تو شده

هی میره میاد ...
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سالم که دادم بابا کنار خودش روی

شزلون جا باز کرد و گفت :بیا عزیزم

اینجا ببشین ...

کنار بابا نشستم .بابا دستمو به دست

گرفت و گفت : شیرین جان یاشار

خان بازم ترو از من خواستگاری کرده

منم گفتم که باید خودت برای زندگیت

تصمیم بگیری برای همین یاشار جان

ازم اجازه گرفته که امشب برای شام

دعوتت کنه تا باهم در مورد اینده

اتون حرف بزنید حاال نظرت چیه

عزیزم ...

سر تکون دادم و گفتم : هر چی شما

بگید ...
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با اجازه ایی زیر لب گفتم از جام

پاشدم تا برم اماده بشم . چند لحظه

بعد مقابل هم توی یه رستورانی که

هر دومون جوجه سفارش دادهh و

منتظر سفارشمون بودیم . 

با انگشتم روی میز اشکال فرضی

می کشیدم که یاشار صداشو صاف

کرد و گفت : فکر کنم باید اول من

شروع کنم خوب من تک فرزندم که

مامان و بابام ترک اهل ازمیر ترکیه

ان ...

_من فکر می کردم دو رگه اید پدرتون

ایرانیه ؟ 
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_نه ؛ پدر و مادرم ترکن . پدرخونده ام

ایرانیه چون از بچگی زیر بال و پر

پدرخونده ام بزرگ شدم برا همین

بیشتر اینورم به رسم و رسوم اینور

بیشتر واقفم . 

_چه جالب ! 

دستامو رو سینه چفت هم کردم و به

صندلی تکیه دادم .

_حاال انگیزه ات از ازدواج با من

چیه ؟ وقتی می دونی که عاشق یکی

دیگه ام و باهاش رابطه داشتم و از

همه مهمتر مریضم هستم احتمال

زنده بودنم با کوری و فلج شدنم اونم

با عمل موفقیت امیز از صد سی
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هست چی ؟ نگو که یک دل صد دل

عاشقم شدی که باور نمی کنم ولی

اگه بگی به خاطر ارث و میراثم می

خوای باهام ازدواج کنی بیشتر قبول

می کنم . 

_ ارث و میراث فکر کنم تا حال

فهمیده باشی اونقدری دارم که

احتیاج به ارث تو ندارم . درست

میگی عاشق چشم و ابروتم نشدم

ولی می تونم بگم که ازت خیلی

خوشم میاد . دختر جسوری هستی

می دونم که از ترحم بیزاری عمرم

می دونی که دست خداس از کجا

معلوم من شب بخوابم صب پا نشم

@
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ولی تویی که سی درصد امید به

زندگیته اونم با عمل چندین سال

زندگی کنی ...

_برفرض قبول کنم که باهات ازدواج

کنم می خوای چکار کنی ؟ 

_عروسی می گیریم بعدش بخوای برا

عمل به هر کشوری که بخوای می

برمت 

دست زیر چونه ام زدم و گفتم : چرا

به این خواستن تو من اینقد مشکوکم

...

@
shahregoftegoo

 

لیوان ابی از پارچ روی میز برای

خودش توی لیوان ریخت و گفت :

مشکل با خودته می خوام بهت یه
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فرصتی بدم که خونواده اتو به

ارزوشون که دیدن تو توی لباس

عروسی هست رو میدم شاید با این

شروع بتونی به یه زندگی توام با

خوشبختی هم فکر کنی با اون

اتفاقی که اونشب بینمون افتاد

خودمو مسئول می دونستم که بخوام

که بهت پیشنهاد ازدواج بدم حاال همه

به تو بستگی داره که قبول کنی یا نه

؟ 

گارسون غذاهامون رو که اورد هردو

مشغول خوردن شدیم دیگه هیچ

حرفی نزدیم خوب توپ رو به زمین

من فرستاده بود حاال منتظر بود که

@
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من تصمیم بگیرم . منم داشتم فکر

می کردم احساسات عامر از همون

اول به من سرد و بی تفاوت بود حاال

هم که کامال می فهمیدم احساساتش

بهم مرده بی تفاوت که بود دیگه

االنم براش مهم نبود که چکار می

کنم و یا چی میگم اگه با یاشار هم

رابطه داشته باشم براش مهم

نیست .

[30.03.21 04:14]
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دیگه نمی تونه عشقی رو که من  

ازش می خواستم بهم بده منم نباید
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دیگه بهش فکر کنم عامر برام تموم

شده نباید دیگه دوسش داشته باشم .

در طول راه برگشت هم به این

موضوع خیلی فکر می کردم . بقدری

که اصال نفهمیدم یاشار چی می گفت

.فقط برای خالی نبودن عریضه

سرمو تکون می دادم .

تا وارد پارکینگ مجتمع شدیم موبایل

یاشار زنگ خورد .  زیاد متوجه

حرفاش نشدم . دست به دستگیره ی

ماشین که بردم باز کنم 

_مشکلی پیش اومده می تونیم اینجا

خداحافظی کنیم ؟ 

@
shahregoftegoo

 

_چرا که نه !
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دستمو جلو گرفتم و گفتم : شام

خوبی بود ممنون 

_خواهش می کنم در ضمن منتظر

جوابتم  هستم . 

سری تکون دادم .دستمو به دستش

گرفت و به گرمی فشرد . تا بلند کرد

پی به مقصودش بردم سریع دستمو

از دستش بیرون کشیدم .در رو باز

کردم از ماشینش پیاده شدم خیلی

سریع دنده عقب گرفت سر از پنجره

بیرون در اورد و گفت :از بابا و

مامانت هم تشکر کن 

تا لحظه ایی که از جلوی چشمام دور

بشه بهش نگاه کردم اگه دختر

@
shahregoftegoo
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نرمالی بودم حتما یکی از خواسته

هام این بود که شوهری مثل یاشار

گیرم بیاد چرا که یاشار واقعا هم

پولدار و هم تحصیلکردهh و هم خیلی

خوش تیپ و خوش هیکل و جذاب بود

همه ی معیارهای هر دختری رو

داشت یادم دوران دبیرستان چطوری

برای خودمون همچین زیدی رو آرزو

می کردیم . 

صدای پاشنه های کفشم در پارکینگ

بد جوری صدا می داد . پیچ و خم

انباریها بودم که خیلی ناگهانی یکی

از دستم گرفت و به طرف خودش

کشید یه جوری پیچ خوردم که هر دو

@
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دستم از پشت به کمرم چفت و دست

مردونه ایی روی دهنم گرفته شد .

سر در گوشم کرد و گفت : هیس منم

 !

بعد منو به طرف انباری که درش باز

بود کشوند ، در رو پشت سرم

بست .پشتم رو به در تکیه داد توسط

بازوهاش از دو طرف راه فرار رو

برام بست . غرید : فکر می کنی تو

تنها کسی هستی از اونچه اینجا

اتفاق افتاده گیج و اشفته شدی ؟ 

ساکت موندم و سعی کردم نفسم رو

حبس کنم . هیچ روشنایی اونجا نبود

عامر هم اصال سعی نمی کرد که

@
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چراغی رو روشن کنه توی تاریکی

انبار به سختی می تونستم چیزی رو

ببینم .فقط می تونستم حضور سینه

اش مقابل سینه ام و نفسهاش رو

وقتی حرف می زد مقابل لبهام

احساس کنم .سعی کردم با هل و

مشتام از خودم دورش کنم ...

_اینجا چکار می کنی ؟ 

_خوب داشتم یه سری وسایل اضافه

رو انباری میذاشتم 

به چشماش زل زدم و گفتم : حتما

لباسای من منظورته که نمی خوای

پیش زنت لو بری 

@
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_ به اندازه کافی دارم دیوونگیاتو می

بینم ...

_دیوونگیای من یا تو ؟ اونیکه رفته

تویی  نه من اونیکه خیانت کرده تویی

نه من اونیکه از پشت خنجر زده تویی

اونیکه نارو زده تویی نه من ...

[30.03.21 04:14]
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  part148#
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به ارومی به سمتم قدم برداشت

قدمی به عقب و به سمت ستون

بزرگ و سیمانی برداشتم و ستون

چسبیدم  دستاشو روی گونه هام

پیچید و لبهاشو روی لبهام گذاشت .

برای کسری از ثانیه سعی کردم

مقاومت کنم اما این درست مثل

تالش قطعه یخی برای مقاومت در

برابر گرمای خورشید برای ذوب

نشدن بود . اگر دست دیگه اش رو

نرم دور تنم نپچیده بود فرصت خوبی

@
shahregoftegoo
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بود که پخش زمین بشم .هر بار مغزم

فرمان می داد که مقابلش مقاومت

کنم  اما این وسط بدنم همدست دلم

شده نافرمانی می کرد تسلیم می

شد

مشتامو کوبیدم  به سینه اش زمزمه

کردم ازت بدم میاد  هر دوتا مشتامو

به دستش گرفت و منو به طرف

خودش کشوند  .

_هیسس دوستت دارم 

هنگ کردم .سه ماه قبل دیوونه وار

عاشق این جمله بودم که از دهنش یه

بار بیرون بیاد ولی هیچوقت بهم از

@
shahregoftegoo
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احساسش نگفته بود دستاش مرزای

بدنمون رو رد کردند 

از واکنش بدنم متنفر بودم کششی

که همیشه بهش داشتم بازم روم

تاثیر گذاشته بود و حال این کشش

خود به خود ایجاد شده بود و نمی

تونستم توی وجودم خفه اش کنم

دلیل و برهانم این بود که قبل از من

و بعد از من قراره که نرگس باشه از

بین عامر و یاشار وقت انتخاب نمی

دونم چرا بازم تروازی عامر توی

قلبم سنگینی می کرد با خودم که

تعارف نداشتم دیوانه بار عاشق عامر

بودم .

@
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چرا اینطوری شدم چرا نمی تونم از

عامر دست بکشم از خودم که مثل

هرزه ها رفتار می کردم بدم می

اومد . 

از عروسی پوریا که دیده بودمش

همیشه اونو می خواستم اما هرگز

خواستنم به شدت و اندازه ی امشب

نبود . 

با مشتی اب که به صورتم خورد

چشم باز کردم . نور زرد چراغ

چشمامو زد 

@
shahregoftegoo

 

_قرصاتو می خوری ؟

سکوت کردم هنوز تو انباری بودیم

روی گلیم کهنه دراز به درازا بودم و
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یه پتوی کهنه پلنگی روم بود وبه

سرمی که به چوب لباسی اویزون بود

خیره شدم . 

_چه اتفاقی افتاد من ...

_باید عمل بشی باید به خونواده ات

بگی که چه اتفاقی برات افتاده تو

دست بال دایی فرمند بابابزرگ صدرا

بهترین جراحای مغز هست اونا می

تونن کمکت کنن اینطوری داریم وقت

تلف می کنی ...

سرمو تکون دادم 

@
shahregoftegoo

 

_نمی تونم

پتوی کهنه رو کنار زدم از چیزی که

دیدم سرم گیج رفت بی حال شدم
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روی گلیم زانو زد به آنژیو روی دستم

سرنگی رو داخل و تزریقش کرد

نگاه کجکی بهم کرد و گفت : چیه

وسط رابطه بازم حالت بد شد چرا

اینطوری نگام می کنی نمی دونی

چی کشیدم تا حالتو چک کنم و این

سرم کوفتی رو بهت بزنم ...

سر وضع خودش هم درست حسابی

نبود دگمه های تابه تای بسته اش خبر

از اشفتگیشو می داد . تا بلند شد 

گوشکوب چوبی قل خورده زمین رو

که دم دستی ترین چیز ممکن بود به

طرفش پرت کردم

@
shahregoftegoo
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_لعنتی چرا نمی فهمی که زن داری ؟

سرشو رو دزدید گوشکوب به دیوار

خورد افتاد روی قابلمه های روحی

بزرگ صدای تق داد 

@
shahregoftegoo
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  part149#

االالن از سر صدا همه می ریزن اینجا

_

...چه خبرته
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_لعنتی 

چهارزانو کنارم نشست دستامو

گرفت گفت : من با خونواده ات

صحبت می کنم تو باید عمل بشی

تومور داره بزرگ میشه اینطوری از

دستم می ری 

_من از دستت رفته ام من که قبول

داشتم می دونستم نرگس تو

اولویتهای توه 

_نرگس تو اولویتهای من نیست بهت

چی گفتم من دوستت دارم عاشقتم

می خوام عمل بشی زنده بمونی ...

_زنده بمونم

@
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_اره به خاطر من ...مگه نمی گفتی

که عاشقمی دوسم داری نباید دست

رو دست بذاریم تا منتظر بشیم کی

تومور ترو از پا میندازه 

_نمی خوام لعنتی 

_ من سر در نمیارم این مخفیکاریت

برا چیه ؟ 

چشمام پر اشک شدن با صدایی که

گرفته و می لرزید گفتم : چرا نمی

فهمی حس خیلی بدی دارم اگه

بدونن دیگه برا خودم نیستم باید برم

بخوابم روی تخت بیمارستان درسته

که هر چی بخوام برام فراهم می

@
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کنن من طاقت دیدن اشکاشون

نگرانیاشون رو برام ندارم 

_ولی اینطوری شانس زنده موندت

رو از دست میدی چرا نمی فهمی ...

عصبی چنگی به لباسم که کنارم

افتاده بود زدم .

_صبر کن سرمت تموم بشه بعد ...

از در که بیرون رفت با عجله آنژیو رو

از دستم کندم صدای ویبره ی گوشیم

مدام از کیفم به گوش می رسید به

خاطر حرف زدن با یاشار گوشیمو

سایلنت کرده بودم . 

از رگم خون بیرون زده بود بی خیال

مانتوم رو تن کشیدم حس خیلی بدی

@
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داشتم تا رسیدم باید دوش می

گرفتم . از انباری بیرون زدم . دگمه

ی آسانسور رو زدم سانسور پایین

اومد . نگاهم به ورودی پارکنیگ بود

که عامر با نگهبان در حال حرف زدن

بود کیسه ایی هم پر از خوراکی

دستش بود . 

اسانسور ایستاد مامان بیرون اومد

بابا هم پشت سرش 

_وای شیرین کجایی؟ یاشار می گفت

خیلی وقت پیش پارکینگ پیاده ات

کرده نگرانت شدیم داشتیم دنبالت

می اومدیم . 

@
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وای اگه عامر هم برا حرف زدن جلو

می اومد دیگه نور اعلی نور بود . 

چون حرکتش و قدمی رو که به طرف

ما برداشت رو به خوبی حس کردم .

لعنتی درسته بهم گفته بود که دوسم

داره ولی این به این معنی نبود که

منو به زنش ترجیح میده . من خودم

جسورش کرده بودم چون می

دونست که عاشقشم اقا می خواست

هم منو داشته باشه هم زنشو ...برا

همین مریضی منو بهونه کرده بود که

به خونواده ام لوش بده ولی کور

خوندی اقا عامر حاال که دستت برام

رو شده دیگه نمیذارم که مزه ام بره

@
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#part1150

150#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

 دندونت این دلت برات هالالکم بشه

زیر

دیگه نمیدارم برگرده پیشت . غرور

ادمی هم یه حدی داره ...
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دست بابا دور کمرم حلقه شد بوسه

ایی روی موهام گذاشت زیر لب

زمزمه کرد _خیلی نگرانت شدیم

شیرینم 

کی می تونه باور کنه که این مرد با

اینهمه احساساتش برادرمه نه بابام

دلم از اینهمه خواستنشون گرفت

الیق این نبودن که با بیماری منم

بجنگن گرفتارشون کنم هر چقدر

دیرتر می فهمیدن کمتر اذیت می

شدن 

_شیرین مگه نگفتم برا جواب دادن به

یاشار نباید عجله می کردی قیز اویی،

@
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_ اره 

سعی کردم عادی باشم تا عامر

باورش بشه که واقعا به یاشار جواب

مثبت دادم . 

واقعیت این بود که عامر باید تمام و

کمال به زنش بر می گشت نباید با

خواستنم زندگیشون رو به هم می

زدم .

با تکانی که بابا بهم داد به داخل

اسانسور رفتیم  نگاه عامر همچنان

@
shahregoftegoo

 

ناز اویی ) خونه ی دختر ، خونه ی

نازه ( ؟

_جواب دادم یاشار گفت ؟
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خشک شده بهم مبهوت با کیسه ی

خوراکیا اونجا ایستاده بود . 

مامان دستمو توی دستش فشرد حاال

دیگه مطمئن بودم که مامان عمدا در

مورد یاشار گفته بود تا به قولی دم

عامر رو از زندگی من قیچی کنه نمی

دونست تا چند لحظه ی قبل بین منو

عامر چی گذشت ؟ 

دو روز کامل دوباره خودمو تو خونه

حبس کردم جایی نرفتم گوشیمو هم

به روی عامر بستم . دیوونه بودم می

دونستم که اگه بازم عامر رو می

دیدم هوایی می شدم دلم هواشو می

کرد . نمی تونستم تظاهر به خیانت

@
shahregoftegoo

 

1008
 



بکنم تا ترکم کنه دست از سرم

برداره یه نسخه از داروهامو به یاشار

فرستادم تا برام بگیره وضعیت

شرکت هم از استرسهای مامان و بابا

جلسه های کاری طوالنی مدت توی

خونه که برگزار می شد باعث شده

بود که مامان و بابا کمتر بهم گیر بدن

و بفهمن که چرا بیمارستان و

دانشگاه نمی رم تموم روزم به دیدن

فیلم خوندن رمان و حتی دیدن

عکسای قدیمی که اخرش به گریه

می کشید باالخره توی یه تصمیم

خیلی ناگهانی به یاشار پیام فرستادم

تا اخر هفته کار رو تموم کنه همین

@
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پیام باعث شد که خونواده ام در

جریان قرار بگیرن 

همه کنترل مراسم بدست یاشار

افتاده بود خیلی راحت تونسته بود

نظر بابا و مامان رو هم جلب کنه به

جای اخر هفته دو هفته بعدش منو

یاشار سر سفره ی عقدی که قرار

بود مراسم عقد و عروسی با هم

باشه باشیم . این مدت مثل خیلی از

دخترا که معیارشون سیندرال  باشه

منتظر پرنس سوار بر اسب سفید

هستن منم منتظر بودم که عامر یه

حرکتی یه خودی از خودش نشون بده

ولی هیچ واکنشی هیچ حرکتی دال بر

@
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اینکه عامر خواهانم باشه نه توی

صفحه ی مجازی نه تماس و پی امی

هیچ رد پایی ازش نبود اینبار همه از

تهران برای عروسی من به تبریز

اومده بودن شوخی شوخی عروس

شدم هیجان این عروس شدن هم

باعث نشد که عامر رو فراموش کنم

[30.03.21 04:14]
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151#نفرین_تو_

_وای خدای من شیرین چقدر خوشگل

شدی تو 

_دیوونه ها شما اینجا چکار می کنید ؟

@
shahregoftegoo

 

part1151#

ًخاله جونم  با خنده گفت : اوالال 
بشرا

ًدختر داییم داره عروس میشه دوما 
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داره عروس میشه سوماً بهترین

همبازی رفیقیم داره عروس میشه از

اینهمه دلیل بهتر برا نبودنم من از

اوناش نیستم که بخوام ترو توی دین

روز تنها بذارم قراره دست راستتو

بذاری سرم بعد از تو من عروس

بشم 

لبخندی از خوشحالی به بشرا زدم و

با احساس همدیگه رو بغل کردیم . با

خوشحالی دستمو به طرف نسرین

دراز کردم . 

_می دونم که با ساقدوشت مجرد

باشه ولی خوب به خاطر ذیق وقتی

که داشتیم بشرا میگه نه که من تو

@
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همون برزخ گیر کردم که نه از مجردا

مجردم نه از متاهال متاهل منم ترجیح

دادم که برا یه امروز صدرا رو دوس

پسرم بدونم نقش ساقدوشتو بازی

کنم 

_ای بابا کی به کیه عروسی خودمونیه

باور کنید کتاب قانون بهم نمی خوره

اگه یه تبصره بهش اضافه کنیم

وانمود کنیم که اینا دوست دختر

پسرن نه نامزد 

نسرین هم شونه ایی باال انداخت و با

خنده گفتم : بشراست دیگه چکار

میشه کرد . 

@
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بشرا از دست نسرین گرفت و گفت :

بیا بریم لباس بپوشیم تا این عروس

از شوک در بیاد ...وای شیرین جونم

نمی دونی چه تیپی ردیف کردم نگو 

با ورود یاشار و عکاس شروع کردیم

به گرفتن عکسای دو نفره که چند

لحظه بعد بشرا و نسرین با لباسای

ست هم که پیراهن بلند گلبهی رنگ

بود به جمع ما پیوستن و صحنه های

مربوط به اماده سازی عروس رو از

سر گرفتیم . خوبی حضورشون این

بود به کل حواسمو پرت کرده بودن تا

کمتر با خودم خیالپردازی کنم . خیلی

خوشحال بودم که چه خوب در مورد

@
shahregoftegoo

 

1015
 



عامر به بشرا هیچی نگفته بودم تا

االن برام فاز نصحیت برداره همه چی

به خوبی و خوشی برگزار شد

دوستای یاشار کمبود حضور خونواده

اشو خیلی خوب جبران کردن فقط

خاله ی یاشار از ترکیه اومده

بود .ولی مامان همه ی فامیلمون رو

دعوت کرده همه حضور داشتن . 

بشرا سر تا از پا نمی شناخت مدام با

یکی از دوستای یاشار که مجرد خیلی

خوش قیافه بود می رقصید اسمش

اریا بود چند باری که با نسرین چشم

به چشم شده بودیم با ایما اشاره می

خواست که به اون دوتا نگاه کنم

@
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آخرش هم می گفتیم که واقعا بعد

عروسی ما نوبت این دوتا باشه موقع

رقص تانگو وقتی دوستای یاشار با

زیداشون اومدن وسط اریا و بشرا

هم بودن یه جوری به هم نگاه می

کردن که هیچ زوجی به هم اینطور

نگاه نمی کردن کامال بشرا رو از

دست رفته می دیدم و براش

خوشحال بودم امیدوار بودم که

باالخره می تونست عشق و شریک

زندگیشو پیدا کنه این عالی می شد

با صدای اوخ یاشار فهمیدم که پاشو

له کردم 

@
shahregoftegoo
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_اشکالی نداره ،

[30.03.21 04:14]

#part152

152#نفرین_تو_

_می تونم با دخترم برقصم 

یاشار دستشو از دور کمرم باز کرد و

گفت : چرا که نه بابا جون بفرمایید ؟

با خوشحالی دستمو روی شونه ی بابا

گذاشتم بابا اول بوسه ایی روی

@
shahregoftegoo
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موهام گذاشت و دست پر مهرش رو

دور کمرم حلقه کرد 

_باورم نمیشه که دختر کوچلومو

عروس کردم 

_بابا 

_جانم ؛ می دونی که منو مینا هیچ

وقت فکر نکردیم که تو دخترمون

نیستی بلکه خواهرمی همیشه و همه

جا می دونستم که من یه دختر دارم

که خیلی شبیه به خودمه نه از نظر

قیافه بلکه اخالقشم شبیه به

منه ...خوشحالم که راه درست

زندگیتو پیدا کردی از همه مهمتر

شریک زندگیت هم ادم خوبیه می

@
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دونم که دارم به دستای امنی دختر

کوچلومو می سپرم امیدوارم که

خوشبخت بشی 

_منو می بخشید من خیلی اذیتتون

کردم خیلی 

_اگه به رابطه ات با عامر رضایت

دادم فقط و فقط به خاطر اینکه

اشتباه کرده بودین و نمی شد کاری

کرد چرا که پای یه بچه در میان بود .و

اتفاقاتی که اصال دوسشون

نداشتیم . یاشار همه چی رو در مورد

گذشته ی تو می دونه و با چشم باز

انتخاب کرده گفته که دوستت داره

امیدوارم که بتونه خوشبختت کنه هر

@
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چند منو مامانت از طرف تو مطمئن

نیستیم امیدواریم که با عالقه یاشار

رو انتخاب کرده باشی نه از روی

حماقت ...

در برابر اینهمه محبت خالصانه ی بابا

تنها تونستم بگم که ممنونم بابا ؛

برای همه چی برای بزرگ کردنم

برای عشقی که صرف من کردین ...

دوباره بوسه ایی به سرم می زنه تا

اخر مجلس نگاههای پر مهر هر دو

تاشون رو دنبال خودم این سو و اون

سو دارم . 

اخرین کاری که می کنم دسته گلم رو

برای دخترای مجرد مجلس پرت می

@
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کنم که دسته گل برخالف انتظار همه

به آغوش عمو نکیسا که گوشه ایی

ایستاده به بغلش می افته همه می

خندن ولی این وسط نگاه زن عمو

کتایون به عمو پر از دلخوری و غمه و

نگاه خاله لعیا که پر از هیجانه هر دو

نگاه متفاوت پر از چالش ...

یاشار دستمو می گیره و سوار

ماشینش می کنه تا یه دوری به قولی

عروس کشون راه بیندازیم . داخل

ماشینم همچنان دستمو به دست می

گیره برای لحظه ایی که دوباره به

عامر فکر می کنم یاشار از سردی

@
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دستم جا می خوره و می گوید : تو یخ

کردی یه لحظه یا من تب کردم ؟ 

درسته که قبولش کردم ولی هنوزم

باورم نمیشه که به همین راحتی

تونسته باشم از عامر بگذرم می بینم

که کالفه نفسش را بیرون می دهد

نگاهم رو به حلقه ایی که در

انگشتش جا خوش کرده می دوزم به

خودم قول می دهم که از این به بعد

در جهت و جریان سرنوشت زندگی

کنم . از همین حاال باید عامر رو از

قلبم بیرون همین جا ،جا بذارم تا

عاشق یاشار بشم .

@
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153#نفرین_تو_

باالخره دستم رو از میان دستاش

بیرون می کشم روی پاهام می

گذارم ، می گویو : شیرین ! 

این اولینبار است که اسمم را صدا

می زنه  لب می زنم : بله !

@
shahregoftegoo
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  part153#

_چرا اینقدر بی حال شدی یه دفعه

شامم که درست حسابی نخوردی

نکنه گرسنه ایی ؟

1024
 



_پس چی ؟ 

نمی دونم چی بگم . خودمم هم نمی

دونم چرا مثل باد بهاری گاهی به هر

جهت و چه مرگمه

_شاید به خاطر مریضیمه می ترسم 

دوباره دستمو به دست می گیره

دوباره به این فکر می کنم چرا

مریضی من براش مهم نیست چرا

منو انتخاب کرده هیچ جای دنیا عقل

حکم نمی کنه که ادمی بخواد بدون

هیچ عالقه و انگیزه ایی با یه زن

مریض و مورد دار ازدواج کنه که حاال

یاشار کرده بود ببین شیرین انقد

@
shahregoftegoo
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بهش فکر کن که آخرش چشمش

بزنی همین فردا بذارت جلوی در

خونه ی بابات ...

حاال مشکلم نه تنها حل نشده بلکه

دوتا شده .اولین گزینه ی انتخاب من

عامر به این خاطر بود اگه در اینده

مردم و یا عمل کردم و معلول شدم

عامر به نامزدش بر می گشت خیلی

راحت زندگی عادیشو از سر می

گرفت خیلی زودتر فراموشم می کرد

ولی االن با یاشار این ازدواج چه باید

می کرد و قلبم که هنوز سوگوار

عامر هم بود . نمی دونم چرا برگشت

عامر به نرگس برام سنگین می اومد

@
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دردمند یاشار رو نگاه می کنم : تو

دوسم داری ؟ ترو خدا راستش رو

بگو ! دوسم داری ؟ 

لبهاش به هم فشرده میشن چونه ام

رو با یه دستش باال میگیره و به

طرف خودش می چرخونه دستی تو

موهاش فرو می کشد کالفه فرمون

رو می چرخونه  هنوز منتظر جوابم

انگاری چیزی هست که مانع میشه

جوابمو بده من این نگاه خیره به

نقطه ی مقابل رو خوب می شناسم

همون نگاه مردد و پر از تردید رو

خوب درک می کنم 

@
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_اگه دوستت نداشتم باهات ازدواج

نمی کردم 

همین حرفش میشه سند همون

سندی که با ثبتش توی قلبم برابره و

دوباره به خودم قول میدم که تا

اخرش باهاش باشم . 

دیگه تا لحظه ایی که تنها باشیم

حرفی نمی زنیم . برای صحبت تنها

حرفی که پیدا می کنم اینه که می

پرسم چطوریه با وجود اینکه ایرانی

نیست اینهمه زبان رو به خوبی حرف

می زنه فارسی رو بهتر از من بدون

تپوق زدن حرف می زنه حتی ترکی

تبریزی رو هم خیلی خوب حرف می

@
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زنه انگلیسی رو هم چند باری که توی

تلفن حرف می زد شنیدم خوب بود

باورم نمیشه که این پسر اهل ایران

نیست اهل ترکیه اس ...تنها جوابی

که می شنوم اینه که ما اینیم ...

موهامو باز حموم هم کرده بودم

ساک لباسی که مامان برام جمع

کرده واقعا به درد ماه عسل یه زوج

خوشبخت می خوره لباس خوابای

شاد و خوشگل ...

چشم بسته یکشو انتخاب می کنم که

دو رنگ مشکی قرمزه بدون هیچ

حساسیتی به تن می کنمش

@
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154#نفرین_تو_
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الحق که پنت هاووس یاشار یه چیز

دیگه اس همه ی سبک خونه هم

سفید طوسیه که خیلی خوب

مشخصه سلیقه ی مردونه توش به

خرج رفته ...

روی تخت میشینم دستامو به هم می

مالم تا به خوبی لوسیون رو به خورد

روزنه های پوستم بدم . 

_شیرین 

از صدا زدن محکم یاشار خیلی جا می

خورم و از جا می جهم تا بخوام به

خودم بیام به یکباره تند به طرفم می

اید و من ترسیده عقب می کشم که

باز پشت به تخت می خورم می خوام

@
shahregoftegoo
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بیفتم که دستای یاشار مانع افتادنم

میشن و به آغوشش کشیده میشم .

سر و صورتم رو می بوسه منم مثل

منگوالی مسخ شده به چیزای بی

اهمیت فکر می کنم . اول پیشونیمو

بعد چشمها و لبهامو .

لبهامو محکمتر می بوسه بطوریکه

خیسی و داغیش متعجبم می کنه

برام عجیبه در همان حال هم محکم

در آغوشش هستم . هر دو روی تخت

می افتیم. با برداشتن ریموت کنار

میز تخت تمومی نورها و روشنایی

خونه رو خاموش ودیوار کوبها و

اباژورهای کنار تخت روشن می شوند

@
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ریموت رو کناری پرت می کنه کمی

از موهایم رو که روی صورتم افتاده

به کنار می زند عجیب است که دیگه

ازش واهمه ندارم و نمی خوام که

بهش نزدیکش نباشم . فقط کمی

لرز دارم بنظر اونم کمی دستپاچه

بنظر میاد . کنار گوشم لب می زنه :

دوستت دارم ! 

بوی الکل رو به خوبی از نفسش

استشام می کنم دو ستاش تا خرخره

به خوردش دادن 

قلبم تندتر می زند  کنار پهلویم که

دراز کشیده کمی به طرف صورتم

خم می شود .دگمه های پیراهنش رو

@
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باز می کنه و بعد به ارومی  بند روی

لباس خواب ابریشمی منو به آرومی

باز می کنه که نفسم بنده اومده

خجالت می کشم بی خودی به روزای

رفته ایی که با عامر توی سوئیت

کناری داشتم فکر می کنم . ان موقع

اینطوری دست و پامو گم نکرده و

بهم نپیچیدهh بودیم . حالم بد می شود

دستم را ستون می کنم روی سینه

اش هلش می دهم عقب تا ازم جدا

بشه برای یه لحظه متوقف میشه نیم

خیز شده همونطوری نگام می کنه

تمامی بدنم گر گرفته سیبک گلوش با

حرص تکون می خوره نور کمرنگ

@
shahregoftegoo
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آباژور روی موهاش تابیده روی

موهایش رو روشن کرده نمی دونم

چرا دارم به این چیزای بی اهمیت و

چرت فکر می کنم صاف می نشیند با

تحکم می پرسد : نمی خوای ؟ 

چطور بگم فکر می کنم همه چی

روی دور تند افتادهh باشه خیلی زود

بدون عالقه به تخت رسیدیم ولی

برای گفتن این چیزا خیلی دیره ما

چند هفته پیش با هم بودیم دیگه برا

ناز کردن جایی نمونده که ناز بکنم

خودم هم می دونم این پس زدگی

همش به خاطر عامره هر بار که به

هم آغوشی با یاشار  فکر می کنم

@
shahregoftegoo
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آید . درمانده نگاهش می کنم.شروع

می کنه به بستن دگمه های

پیراهنش .

[30.03.21 04:14]

#part155

@
shahregoftegoo

 

همبستریم با عامر به سراغم می

#نفرین_تو_155

1036
 



گردنش سرخ شده موهاشم اشفته

اند منهم راست می نشینم لباس

خواب ابریشمیم رو روی تنم صاف

می کنم . می پرسم : راست گفتی

که دوسم داری ؟ 

عصبی به طرفم می چرخد نگاه خیره

شو بهم می دوزد و می گوید :

مشخص نیست ؟ 

@
shahregoftegoo

 

جا می خورم

اینکه باهات ازدواج کردم حاالال توی

_

یه اتاقیم مشخص نیست ؟
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فکر کرده خنگم ولی نیستم .ولی

نیستم فقط کمی گیج شدم هضمش

برام اسان نیست که منو اینطوری

قبول کرده باشه 

_چرا فکر می کنم که پشت ازدواج با

من یه نیتی .. .

حرفم رو قطع می کنه میگه : اولش

اینقد دوستت نداشتم .فهمیدم که

عامر ازدواج کرده دست تو رو توی

پوست گردو گذاشته فقط خواستم

که کمکت کنم تا تو هم اونو بچزونی

از اینکه می دیدم به مرگ خودکشی

فکر نمی کنی بعد از عامر هم زنده

@
shahregoftegoo
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ایی از جسوریت خوشم اومد بگم

بازم ؟ 

زل می زنم به مردمکهای چشماش

که دو دو می زنند . می پرسم : پس

این ازدواج صوری نیست ؟ 

_نه نیست ولی بهت فرصت میدم که

خودتو جمع و جور کنی می دونم که

تو شاید دلت نخواد وارد یه رابطه ی

جدی بشی هر چی باشه زخم یه

رابطه برای هر ادمی بسه نیست ؟ 

چشم می دزدم.تکیه می دهد به تاج

تخت دگمه های باالی پیراهنش هنوز

بازن می گویم : حاال می خوای که

ازت دور بمونم ؟ 

@
shahregoftegoo
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همانطور که تکیه داده سر می

چرخاند طرفم و می گوید : اره ؛

هنوز به احساس تو به خودم مطمئن

نیستیم ؟ 

راست می نشیند .

_هنوز باورم نمیشه که با وجود

دونستن نامزد عامر باهاش رابطه

داشتی 

_من خونه خراب کن نیستم ؟ 

_می دونم که خونه خراب کن نیستی

عامر عروسشو اورده دیگه نامزد

نیستن ازدواج کردن دیگه تموم شده 

داشت بهم می فهموند که عامر

انتخابش رو کرده پست زده خیلی

@
shahregoftegoo
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محترمانه داشت بهم یاد اوری می

کرد . 

می روم جلوتر خیلی نزدیک به تخت و

انگشتم رو به برجستگی پوست

گردنش می کشم  مچ دستمو می

گیرد 

_نکن ! 

محلش نمیگذارم اهسته دوباره دستم

رو می کشم به گردنش قفسه سینه

اش می بینم که باال و پایین می

شود . درست مثل سینه ی من که از

هیجان می لرزد . مچ دستهایم را می

گیرد منو به طرف خودش می کشد .

رخ به رخ فیس تو فیس هم می

@
shahregoftegoo
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شویم . بدنش گرم است بر خالف

بدن من که سرد سرد است . می بینم

که تموم سعیش رو می کنه تا

هیجانش رو مهار کنترل کند . صورتم

رو به نزدیک نزدیکترش می برم .

چشم می بندم لبهایم رو به روی

لبهایش هست که با یه جهش خودش

پیشقدم می شود لبهایم را می بوسد

اینبار خودم آهسته آهسته دگمه

هایش را باز می کنم 

@
shahregoftegoo

 

**
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[30.03.21 04:14]

#part156

156#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

با خوشحالی گفتم : من طرف پنجره

می شینم  
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دستشو باز گفت : بفرمایید خانم 

با خنده روی صندلی نشستم . خودش

هم کنارم نشست . 

_چه خاله ی خوبی داری جای همه ی

فامیالتو برات پر کرده 

_خوب اره خاله کزوان خیلی خوبه در

ضمن لغت خاله تو زبان استانبولی به

معنی عمه ی شماست 

از یادآوری حرفش تازه یادم افتاد که

اینا به خاله تیزه میگن  وبه عمه

خاله ...

حاال این عمه خانم یاشار خان برامون

بیلط یه هفته ایی به پاریس رو

گرفته بود که ماه عسل رو بریم

@
shahregoftegoo
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خوش بگذرونیم .و حاال ما عصر

فردای روز عروسیمون رو عازم

پاریس بودیم چون شب قبلش خسته

و کوفته بودیم به همین خاطر

نزدیکای صب که خوابمون گرفت اگه

تلفن یاشار زنگ نمی خورد فکر کنم

قرار نبود که بیدار بشیم . عمه خانم

بود که داشت یاد اوری می کرد که

پرواز رو از دست ندیم یاشار توی

بستن چمدون خیلی کمکم کرد چند

باری هم یاد اوری کرد که برم

خونمون تا پروندهای پزشکیمو با سی

دیاش بردارم تا نظرای پزشکای اونجا

رو هم بدونیم . 

@
shahregoftegoo
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با نزدیک شدنمون بهم نه تنها

احساساتمون فرق کرده بود بلکه یه

جوری امیدوار بودم که چنگ بزنم به

زندگی و اینده امو با یاشار بسازم

دیگه مثل زمانی که با عامر بودم

ناامیدی و افسردگی توی زندگیم موج

نمی زد . شبیه بادی شده بودم که

گهی به هر جهت می ورزید . وقتی

فکر می کردم که قراره بمیرم و یا

امکان داره که زنده بمونم مثل

برزخی بود که هم نعمت توش بود هم

نفرین ...

_ بذار کمر بندتو برات ببندم ...

@
shahregoftegoo
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کمربند رو روی سینه و شکمم صاف

و دو تسمه رو روی هم چفت بست

کرد خیلی گذری بوسه کوچکی روی

لبام گذاشت . 

یاشار برخالف عامر که سرد و بی

تفاوت بود خیلی پر انرژی بود . و به

قولی کار کار خودش رو می کرد .

چه اخطار می دادم که کار بد در عالء

عام چه توی خلوت خودمون ...

با اینکه کل صب رو خوابیده بودم

ولی بازم کسر خواب داشتم برای

همین سرم رو به صندلی تکیه دادم

چشمام رو بستم . 

_داروهاتو خوردی ؟ 

@
shahregoftegoo
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به سری تکون دادن اکتفا کردم .

دستم رو از کنار تکیه گاه صندلی به

دست گرفت و گفت : نمی خوام هیچ

مشکلی برات پیش بیاد 

_منم نمی خوام ولی باید اینم در نظر

بگیریم که امکان داره اینروزا اخرین

روزهای زندگی من باشه ...هر چیزی

ممکنه 

_نباید به خودتh انرژی منفی بدی باید

دید مثبتی داشته باشی چرا به این

فکر نمی کنی که امکان داره دکترای

فرانسه راه حلی برای بیماری تو

داشته باشن ...

@
shahregoftegoo
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ولی مثبت فکر کردن باعث نشد که

بخوام از لحظه لحظه ی زندگی و

فرصتی که داشتم استفاده نکنم و

نخوام که خاطره هایی توی ذهنم و

عکسامون ثبت نکنم .

[30.03.21 04:15]

#part157

@
shahregoftegoo

 

چی باید می گفتم خدا کنه اره خدا

کنه ...  
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بعد از روز طوالنی سیاحتی که کرده

بودیم یه نیم خوابی هم ته بندش

کرده بودیم بیدار که شدم صدای

دوش حموم خبر از حموم بودن یاشار

می داد . 

جلوی اینه ایستادم به موهای کم

پشتم که از اثرات داروها خیلی ریخته

بود .و صورتم که چند وقتی بود

احساس می کردم کک مک زیر

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_157
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_Ayna Ayna Bana hangi kızın

tatlımdan daha güzel olduğunu

söyle? 

)آینه ؛ آینه به من بگو کدوم دختری از

شیرین من  خوشگلتره ؟(

دستای یاشار جلوی سینه ام به هم

چفت شدن سرشو توی گودی گردنم

فرو برد از برخورد هرم نفساش به

گردنم بدنم مور مورش شد یه کمی

خودمو جمع کردم . 

@
shahregoftegoo

 

چشمام زیاد شده رنگ ابی چشمام

هم خیلی بی روح و کمرنگ به نظر

می رسیدن
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_دیوونه 

_من یا تو ؟ چیه از نگاه کردن به

خودت سیر نمیشی 

کمی به طرفش چرخیدم حوله رو به

شکل لنگ دور کمرش بسته حوله ایی

هم دور گردنش اویزون شده بود . 

_جلوی اسپیلت اینطوری نچرخ سرما

می خوری ؟ 

aşkım_چشم 

_قرار بود به یه زبان صحبت کنیم

اینطوری من گیج میشم ...

_قرار شد تو به هر زبانی که بخوای

حرف بزنی در حال حاضر شوهرت به

پنج زبان دنیا تسلط داره 

@
shahregoftegoo
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_بله !

_راستی تو چطوریه که تبریز بزرگ

شدی ولی فارسی رو بهتر از ترکی

حرف می زنی 

_خاندان من همشون تهرانین مامان

مینا هم برای اینکه من در اینده دچار

مشکل نشم موقع حرف زدن تپق

نزنم همیشه باهام فارسی حرف می

زد .

_خوبه 

چند قدمی ازش فاصله گرفتم که

دستمو گرفت به طرف خودش کشوند

و گفت : ببین شیرین توی زبان

@
shahregoftegoo
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 )تاتلی(میگن منمTatlıاستانبولی ما 

می خوام تاتلی صدات کنم . 

_خوب یاشار هم به فارسی ما میشه

زنده اونوقت منم تو رو اینجوری صدا

کنم 

توی گلو خندید و گفت : زیادم بی

زبون نبودی ها رو نمی کردی من

تاتلی صدات می کنم تو هم خود دانی

اگه باعث خجالت توی جمع نمیشه

صدام کن در ضمن یاشار توی

فارسی به معنی جاویدان یا همیشه

زنده اس نه زنده خالی خالی ...

_نه بابا آقای جاویدان ...

@
shahregoftegoo
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_دیوونه 

_این دیوونه تکیه کالمته انگاری ..

_ حاال 

سرشو تا نزدیک صورتم اورد تلفنم

زنگ خورد . به بهونه ی جواب دادن

به تلفنم از دستش در رفتم بشرا بود

که کلی سر به سرم میذاشت که ماه

عسل با نقطه چطوری پیش میره

اخرشم کلی سوغاتی ازم طلبکار شد

. تموم مدتی که با بشرا حرف می

زدم یاشار از فرصت استفاده می

کرد شیطونی می کرد یه جوری که از

@
shahregoftegoo

 

 این شد یه چیزی اقای

_حاالال

جاویدان ...خوشمان امد .

1055
 



پیشمه کلی دست پیش گرفته بود

کلی به جونم نق می زد

[30.03.21 04:15]

#part158

158#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

خنده و مور مور شدن موهام نمی

تونستم با بشرا درست حسابی حرف

بزنم اونم فهمیده بود که یاشار
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گوشی رو روی تخت پرت کردم حس

کردم که یاشار توی خودش رفته و به

یه نقطه خیره شده بود . 

_چیزی شده ؟ 

_ نه !

_ پس چرا رفتی تو لک ؟

پوزخندی زد و گفت : این دختر عمه

ات البته دختر خواهرت منظورمه

اینهمه که بهت نزدیکه چرا در مورد

عامر و مریضیت چیزی نمی دونه چرا

دوست نداری که کسی بفهمه ؟...

@
shahregoftegoo
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_دلیل خاصی نداره من وقتی پزشکی

رو انتخاب کردم می دونستم که با

بیمارا، خون و این چیزا سر کار دارم

قرار بود که جون خیلیا رو نجات بدم

نه اینکه خودم...

حرفم رو قطع کرد و گفت : خدا

خودش هم درد رو دادهh هم درمان رو

روزی که به خواستگاریت اومدم

بابات خیلی راحت پوست کنده ازم در

مورد گذشته ات پرسید و اینکه چرا

ترو انتخاب کردم و یا چطور می تونم

با شرایطت اینطوری کنار بیام منم

گفتم نمی دونم از فرهنگی که بزرگ

شدم یا نمی دونم چیه از روی عالقه

@
shahregoftegoo
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اس  واقعا نمی دونم از چیه شماها

بهش چی میگید اها جو گیر شدن ...

لبخند تلخی روی لبام نشست واقعا

منم سر در نمی اوردم . هیچوقت

فکرشم نمی کردم که بخوام عامر رو

اینطوری از زندگیم فاکتور بگیرم 

_می خوام بدونم چطور شد منو

قبول کردی تا اونجا که می دونم

دخترای ایرانی عشق اولشون رو به

همین راحتیا فراموش نمی کنن

بیشتر تا اخر عمرشون زندگیشون رو

با یه مرد سر می کنن ولی تو ... 

مشخص بود که نمی تونست کلمه

ایی رو برای کامل کردن حرفش پیدا

@
shahregoftegoo
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کنه نفسی کشید بعد از مکثی نگاهم

کرد و گفت : خیلی دلم می خواد

دلیل ترو بدونم ...

_ چند سال پیش یکی از استادامون

حکایتی رو برامون تعریف کرد که این

حکایت یه جورایی ملکه ی ذهنم شده

بود که نمی دونم چقدر با حکایت

زندگی هم خونی داشته که نتیجه ی

اون حکایت رو سرمشق کردم تا

باقیمونده ی زندگیمو بگذرونم خیلی

به خودم سخت نگیرم ...

_می تونم ماجرای اون حکایت رو

بدونم ؟ خیلی مشتاق شنیدنش شدم 

@
shahregoftegoo
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_چرا که نه بذار بگم . یه مرد

سالخورده ایی در ساعات آخر عمرش

به پسرش یه ساعت قدیمی داد و

گفت : این ساعت از پدربزرگت به

من ارث رسیده و دویست سالی

قدمت داره قبل از انکه اونو به تو

بدهم به ساعت فروشی برو و قیمت

ان را بپرس پسر به حرف پدرش عمل

کرد  برگشت و گفت : ساعت فروش

فقط پنجاه هزار تومن آنرا می

خرد .چون قدیمی و کهنه است .

پدر گفت : حاال آنرا به کافی شاپی

ببر و قیمت آنرا بگیر پسر رفت و

برگشت و گفت : کافی شاپ هم

@
shahregoftegoo
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بیشتر از پنجاه هزار تومان به این

ساعت نمی دهد . پدر گفت : حال

اینباربه موزه برو و قیمت آنرا

بپرس . پسر رفت و دوباره برگشت و

گفت :موزه بابت این ساعت یک

میلیارد پول می دهد . پدر گفت : این

درس توست پسرم اگر جایی هستی

قدر ترو نمی دونند بدان که جای

اشتباهی قرار گرفته ایی جایت را

عوض کن برو جایی که قدرت را

بدانند.کسی رو آرزو کن که آرزوی

داشتنتو داشته باشه...

مکث کردم به صورتش زل زدم توی

نگاهش عشق موج می زد جوریی که

@
shahregoftegoo
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خودش کشید بوسه ایی روی گردنم

گذاشت و گفت : پس با این حساب

قدر ترو من می دونم ...

با صدا خندیدم که زیر گوشم نجوا کرد

: جون همیشه بخند .

[30.03.21 04:15]

#part159

@
shahregoftegoo

 

چشماش می درخشیدن دست دراز

کرد دستم رو گرفت و به طرف
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 کنار برج ایفل داشتیم غذای خیابانی

( نامsoccaمشهور فرانسه، سوکا )

داشت که درواقع پنکیک های تهیه شده

از آرد نخودچِی برای مزه کردنش

پشت خیلی از افراد منتظر به صف

ایستادیم ولی خوب کارکنانشون

خیلی ماهرانه در زمان خیلی خیلی

کمی ماده ی عجیبی رو با ابزاری

تخت که شبیه به تکه مقوایی تا شده

بود برش می دادند و پنکیک رو در

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_159
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زمان بسیار کمی آماده می کردن که

منو یاشار با اینکه می دونستیم به

عنوان میان وعده مانند اروپایا باید

ازش استفاده کنیم به جای شام

صرف کردیم .که خیلی خوشمزه و

فکر کنم تا اخر عمرم مزه اش زیر

زبانم خواهد ماند.

_وای خیلی خوشمزه بود . 

نیم نگاهی بهم کرد و پرسید : راستی

تو اشپزی بلدی ؟ 

_من اشپزی ؟ عمراً ...

_دروغ میگی ؟ 

@
shahregoftegoo
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_چی خیال کردی مامان مینام اصال

نمیذاشت من دست به سیاه و سفید

بزنم ...

_ای بابا بگو که سرم کاله رفته بعد

جوری ...

با ایما اشاره به به حالت پانتومیم

کاله خیالیمو از سرم برداشتم تعظیم

کردم با خنده گفتم : کاله ترو

برداشتم دارم باهاش پز میدم ...

تا به طرفم خیز برداشت با دو خودمو

ازش دور کردم که خیلی سریع از

پشت یقه ی لباسمو گرفت به طرف

خودش کشید سر توی گردنم فرو برد

@
shahregoftegoo
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و گفت : حاال با کالهh من داری پز

میدی ...

با دهن بسته سر تکون دادم توی گلو

گفتم : هووم ...

_بذار تاکسی بگیرم بر گردیم هتل

بهت میگم که کاله منو برداشتن چه

عواقبی داره ...

_هنوز سر شبه پیاده گز کنیم هوا هم

خوبه ...

_ هر چی خانم جونم بگه بفرما  ...

کنار هم به راه افتادیم . هوای بهاری

خیلی خوب و عالی بود تقریبا سر

شب بود همه ی مغازه ها هم باز

بود .جلوی خانه ی مد شنل ایستاد

@
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نگاهی بهش کرد و گفت : نظرت چیه

یه نگاهی بهش بندازیم ؟ 

_ یه عالمه لباس گرفتم از هر مارکی

که دوسش داشتم دیگه چمدون خالی

ندارم 

_ولی من ندیدم که چی خریدی 

_بریم هتل هم نشونت میدم هم توی

چمدون جمعشون می کنم 

_راستش من دیدم ولی اون چیزی که

مد نظر منه رو ندیدم که تو خریدات

باشه ...

دستم رو کشید داخل کشید .

تا وارد شدیم تازه دوزاریم افتاد که

منظورش از لباس کدوم لباسا

@
shahregoftegoo
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هستش چرا که هر طرف ویترینی از

این لباس کاستوم )

Costumeپرستاری ؛معلمی ؛ پلیسی)

؛ خرگوشی ؛ التکس زنانه بودند .

بقدری شوک زده شده بودم که

متوجه درخواست سفارش این یاشار

در به در شده نشدم با هیجان دستم

رو کشید روی مبل چرم که روی میز

کنارش پر از کاتالوگ بودند

نشستیم  .

موزیک مالیمی در حال پخش بود .

یکی از پرسنل برامون قهوه اورد .

همراهش هم یه جور شیرینی سرو

کرد . 

@
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[30.03.21 04:15]

#part160

160#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

با باز شدن در تازه به خودم اومدم که

چی به چیه لعنتی برامون شو لباس

ترتیب داده بودن
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به جای اینکه چشمای یاشار رو ببندم

چشمای خودم رو بستم 

_هووپ هووپ اینا چکار می کنن ؟ 

_خوب عزیزم اینا مانکنای زنده اند با

سایز تو قراره لباس رو تن اینا ببنیم

و انتخاب کنیم 

_فراموش کردی انگاری از چه

فزهنگی دختر گرفتی طرف ما

همچین چیزی نیست . 

می دونستم که با یاشار خیلی قراره

بحث کنم برای همین به انگلیسی

خودم از سر پرست مانکنا خواستم

@
shahregoftegoo
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که مانکنا رو ردشون کنه بره که

یاشار در کمال پرویی با هیجان

گفت : جوون عزیزم قراره خودت

اینکار رو بکنی 

_منظورت چیه ؟ 

_خوب یعنی خودت لباسارو تن بزنی

من نگاه کنم 

_ نه بابا دیگه چی نکنه خناق بگیری ...

_سرش رو تکون داد و گفت : متوجه

اصطالحی که استفاده کردی نشدم

یعنی چی ؟ 

_ خوب نظرت چیه که تختمونم اینجا

بیاریم ؟ 

@
shahregoftegoo

 

_الله واردی
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_ دیوونه ...

_من خیلی دلم می خواد که چند تا از

این لباس فانتزیا برات بخرم . 

_ می خریم ولی با فرهنگ و خواسته

ی من نه اینطوری تاپ الکچری با

فرهنگ شما ...

_ولی من خیلی دوست دارم که ببینم

می پوشی ؟ 

_اینجا نه!

_نه این دیگه خیلی ظالمانه اس همه

ی اینا خانمن 

_اره خانمن دلیل نمیشه که تو اونا رو

ببینی 

@
shahregoftegoo

 

بپوش  hپس خودت_
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_شوخی می کنی 

_ اصال این لباسا کاستوما مردونه هم

ندارن منم می خوام شو مردونه اش

رو ببینم 

_ دیگه چی ؟ 

_چرا برا شما بله برا من اَخ ...

_شیرین ...

کالفه سری تکون داد و گفت : باشه

من تسلیم از هر لباسی می خریم

اوکی هتل کا رسیدیم خصوصی شو

میذاری 

@
shahregoftegoo

 

_نظرت چیه لحاف و تشکمونم بیاریم

اینجا

خندیدم گفتم : اوکی
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توی دلم گفتم به من چه از هر کدوم

با قیمت نجومی بخر تا جونت در

بیاد . همونطوری که گفت از هر

لباسی با سایز من خرید و به هتل

برگشتیم . از میون لباسای فانتزی

لباس دختر گاو چرون خیلی چشممو

گرفته بود . کاله خیلی بامزه مشکی

رنگی داشت که خیلی بهم می اومد .

همونم برای پوشیدن انتخاب کردم و

به تن زدم . یاشار با باال تنه ی برهنه

در حالیکه شاتی به دست داشت وارد

اتاق شد شات رو روی میز گذاشت 

@
shahregoftegoo
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یه دستش دورکمرم حلقه دست دیگه

اش رو به دیوار ستون کرد زیر گوشم

زمزمه کرد 

_ اگه اعتراف هم نکنی من که می

دونم خانمم رو من تعصب داره برا

همین نذاشتی این لباسا رو تن اون

hhhhhروز دوستhhhhhٺمانکنا ببینم ...ام

دارم

فhhhhhردا دوبhhhhhhhhhhhhاره

hhhhhر دوستhhhhhhhدارمٺبیشت 

فhَـhhhردای فhhhَـhرداهhا نیhhhhhhhhhز

@
shahregoftegoo

 

اگhhhhhر هیچhوقhhhت ٰے  ّ حت 

hام نخhhhhhواهے 

  hام نخhhhhhوانے 
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hٺدوسhhhhhم داشhٺ خواه

تازه با حرفش پی بردم که چقدر

همسرم تشنه اینه که من بهش

اعتراف کنم که دوسش دارم

**

[30.03.21 04:15]

#part161

@
shahregoftegoo

 

hام نبینhhhhhے 

مhhhhhن بhاز تمhhhام روزهhای آینhhhhده

گذشhhhhhتhه تhhhhhو را همچhhhhhوڹ 
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اول صب با یک جراح مغز معتبر سر

شناس وقت داشتیم که بعد از دیدن

سی دی پرونده پزشکیم اب پاکی رو

روی دستمون ریخت به کل داغونمون

کرد اینکه تنه راه نجات من از این

تومور وحشتناک فقط و فقط عمل

هست که اونم ریسک زیادی داشت

همون حدسایی که از اول بیماریم

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_161
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منو عامر پیش بینی می کردیم حال

همه رو این دکتر دونه به دونه به

یاشار توضیح می داد و اینکه باید

جراحی رو پیدا می کردیم که چنین

عملهایی کارش با موفقیت همراه

بوده باشه که متاسفانه تعدادشون

خیلی کم بودن این جراحم هم

خودشو خیلی مشتاق نشون می داد

که عملم کنه هر چند مورد اولش از

این تومور که جای خیلی حساسی

اتراق کرده بود .

رو به پنجره که البته برای خودش

دیوار شیشه ایی بود در حال خوردن

چایی که سفارش داده بودم ایستاده

@
shahregoftegoo
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و در حال دید زدن شهر که زیر باران

بهاری خیس می شد بودم . یاشار

hحموم بود براش قهوه سفارش داده

بودم دعا می کردم تا سرد نشده

برسه ...

برای لحظه ایی از اینکه تنها دقدقه

ی زندگیم این باشه که قهوه ی

شوهر ترک تبارم سرد نشه چقدر

خوب بود ولی اینکه امکان داشت به

قول عامر بمب ساعتی که توی مغزم

بود بترکه یه جور نگران و بهم

استرس وارد می کرد . 

دستای یاشار طبق معمول این یه

هفته جلوی سینه ام حلقه شدن

@
shahregoftegoo
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موهاش بوی لیموی شامپوی کلیر)

ClEARرو می داد لباسای راحتی تی )

شرت و شلوار مشکی به تن داشت

موهای خیسش هم خیلی براق بود . 

_داری به چی فکر می کنی ؟ 

_همینطوری دارم به برج ایفل نگاه

می کنم اینکه فردا قراره برج میالد

رو ببینیم و چند روز بعد شاید این

چشما چیزی رو نبینم 

از شونه هام گرفت به طرف خودش

چرخوند و گفت : نباید منفی باف

باشی باید به چیزای خوبی فکر کنی

تا اتفاقات خوبی برات بیفته 

@
shahregoftegoo
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سرشو خم کرد از روی لبام بوسه ی

کوتاهی برداشت . به خوبی می

تونستم احساسات گرمش رو حس

کنم . به قول آترینا یاشار نتیجه ی

کدوم کار خوبم بود که خدا بهم هدیه

داده بود . 

براش قهوه ریختم . هنوزم گرم بود

سرد نشده بود . 

یه مدتی زمان دبیرستان تو خط

کاریکاتور رفته بودم عکسای

شخصیتای کارتونی رو مقابلم

میذاشتم خیلی خوب کاریکارتورشون

رو می کشیدم برای همین ورقه های

آچهاری که توی وسایلم بود بیرون

@
shahregoftegoo
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کشیدم با نگاه کردن به یاشار می

خواستم کاریکارتوشو بکشم .

کنارم روی مبل نشست و پرسید :

داری چکار می کنی ؟ 

جرعه ایی از قهوه اشو سر کشید .

_می خوام عکستو بکشم 

_بلدی ؟ 

_اِی  بگی نگی 

_منم بلدم عکستو بکشم 

_کاریکاتور؟ 

_هر چی نقاشی 

یه ورقه از الی ورقه ها بیرون

کشیدم به دستش دادم 

_اوکی بیا ببینم چی خلق می کنی ؟

@
shahregoftegoo
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#part162

162#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

ته مانده ی قهوه اشو با عجله سر  

کشید ورقه و مداد رو از دستم گرفت
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. هر دو همزمان مشغول کشیدن

شدیم .

هر بار که سرمو بلند می کردم با

چشمکی که می زد سرمو پایین می

انداختم . با این سطح فرهنگمون

شبیه به هم بود و من فکر می کردم

که شاید خیلی زمان ببره تا باهاش

کنار و اخت بگیرم ولی یاشار با رفتار

راحت خونگرمش خیلی راحت فاصله

ی یخی بینمون رو اب کرده بود به

قدری فکر می کردم سالهاست

باهاش اشنا بودم .

@
shahregoftegoo

 

_استپ

_نقاشی منم آماده اس
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ورقه رو به طرفش گرفتم تا ورقه

شو بگیرم که پرسید : امضاء کردی ؟ 

با خنده دوباره ورقه رو برگردوندم تا

امضاء کنم 

_ باید اثر هنریت ...

_شاید یه روزی هم تاریخی بشه 

_ چرا که نه ؟ تاریخی ! 

یه امضای سر سری زیر ورقه زدم و

به طرفش گرفتم . بدون اینکه ورقه

اش رو بده ورقه رو گرفت نگاهی

بهش انداخت . تا اونجایی که تونسته

بودم به شکل مضحک و خنده داری

صورتش رو پف کرده و شکمش رو

@
shahregoftegoo
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ورقلمیدهh کشیده بودم که لبخند رو به

روی لبهاش آورد .

_ عالیه کاریکارتوریست

باحالی ...نمره ات دهه یه نصف نمره

؛ بابا با این کاریکاتور تو نقاشی من

معنایی نداره  

_حاال بهتره اثر ترو ببینیم ؟ 

ورقه اش رو به طرف باال گرفت. 

_باید ببینمش 

از جام جهیدم تا ورقه رو بگیرم .ولی

با بدجنسی از جاش بلند شد و  ورقه

رو باال گرفت تا دست من به ورقه

نرسه 

@
shahregoftegoo
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_قرار شد معامله متقابل باشه من

کاریکاتورمو نشونت دادم . 

_خوب باید زرنگی می کردی کارتو

ارزون نمی فروختی ..

خنده ایی از حرص زدم . و وانمود

کردم که مشتاق دیدن نقاشیش

نیستم .  

_ حاضرم نقاشیمو بهت بفروشم .. 

_ چی ؟ فکر کردی نقاشی ندیده رو

میخرم ...

_ خوب از هر نظر تضمین می کنم

کاله سرت نذارم .به قیمت منصفانه

می فروشمش به یه بوس ...

@
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صورتش رو جلو اورد . از غفلتش

استفاده کردم با نزدیک کردن سرم

به صورتش ورقه رو از دستش

قاپیدم . 

 اصال باورم نمی شد یه صورت

واقعی از خودم به خوبی مشخص بود

که با یه مبتدی طرف نیستم خیلی

حرفه ایی کشیده بود و زیرش رو با

شعری امضا کرده بود 

نمیدانی داشتنت ، میان تمام این

نداشتن ها ، میان تمام این نخواستن

ها ، میان تمام این نرسیدن ها ، میان

تمام این تلخی آخر قصه های امروزی

، چقدر میچسبد ...

@
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_ عالیه ! چرا باورم نمیشه که تو

ترکی این دست خط و نوشتن کلمات

فارسی اصال بهت نمیاد اگه این ورقه

رو بهت نداده بودم واقعا باورم نمی

شد . 

_ شما یه مثل دارین خواستن

توانستنه فکر کنم مال منم همونه ...

چند قدم بهش نزدیک شدم به

چشمای مشکی مشکیش زل زدم . 

_ نگفتی نمره ام چنده ؟ 

_ مگه فروشی نبود می خرمش

[30.03.21 04:15]
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163#نفرین_تو_

_فروخته شد فکر کنم باید به صندوق

هزینه شو پرداختh کنید . 

به قدری بامزه این حرف رو گفت که

خنده ام گرفت . 

@
shahregoftegoo
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دستاش طوری دورم حلقه شده بودن

که اصال نمی تونستم تکون بخورم از

صداش کنار گوشم مور مورم شد 

_حاال با کارت اعتباری پرداخت می

کنید بانو یابا نقدینگی ؟ 

با کمال پرویی با خنده در حالیکه

دستامو دور گردنش حلقه می کردم

گفتم :با نقدینگی .حاال نقد رو

بچسب که بهتر از حلوای نسیه

اس ...

_این نقد همون بوس خودمونه دیگه .

از اینکه می دیدم حواسش جمع جمِع

@
shahregoftegoo

 

لبخندی به روی لبهام اومد ...
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عمه شیوا پیشنهاد دادهh بود راه

برگشتمون یه سری بهشون بزنیم یه

جوری با یه تیر و دونشون گفتن اینکه

پا گشا کنن حاال در حال برگشتن به

ایران بودیم این یه هفته ماه

عسلمون واقعا پر از عاشقانه های

دوست داشتنی و شبهای به یاد

موندنی خاطره انگیزی از خود به جا

گذاشته بود بشرا و صدرا نسرین با

عمه به استقبالمون اومده بودن .

مثل همیشه بشرا پر از انرژی هیجان

زده بود حتی از سوراخ ُسنبه های

@
shahregoftegoo

 

 و رفتار منو یاشار می خواست

اخالالق

پی ببره . من  hبه رابطه خصوصیمون
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مونده بودم چرا مامائی رو انتخاب

کرده بود باید مامور یا جاسوسی می

شد از این دو صفر جمیز باندیا می

شد . 

صدرا و پوریا مدام دور اطراف یاشار

می چرخیدن دو روزی رو که تهران

به سر بردیم کال در گیر پاگشا شدن

این عمه اون عمه و دایی و خاله

بودیم که همه فامیل از راحتی یاشار

راضی بودن اونو به عنوان یکی از

اعضای خونواده امون پذیرفته بودن و

من فقط موقع غذا خوردن کنار هم

می نشستیم می دیدم شبم بقدری

خسته و کوفته بودیم که هر دو

@
shahregoftegoo
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سرمون به بالش نرسیده خوابمون

می برد . 

کم مونده بود حین مصرف داروهام

مچم پیش بشرا باز بشه که الحمدالله

با راست و ریست کردن تونستم سر

همشون بیارم که برای پیشگیری دارو

مصرف می کنم تا بی خیالم بشه در

حالیکه یاشار خودش این پروسه رو

از سر میگذروند . با فراخوان بابا

برای خواستن یاشار دو روز بعد از

گذروندن در تهران به تبریز

برگشتیم . 

با دیدن مامان و بابا توی فرودگاه

فهمیدم که چقدر دلتنگشون شدم هر

@
shahregoftegoo
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چند در طول این ده روز با اسکایپ و

گوشی با هم حرف زده تقریبا رفع

دلتنگی کرده بودیم ولی حاال با دیدن

حضوریشون فهمیدم که خیلی خیلی

دلتنگشون بودم چقدر شهاب و پسرا

به نظرم بزرگتر و رفتارشون پخته تر

از همیشه بنظر می رسیدن هر سه

تاشون با هم  دور تا دورمو گرفته

بودن بینشون فکر کنم شبیه این

جوجه رنگیا بودم . دلم می خواست

بقدری توی خوشی با هم بودنشان

غرق بشم تا روحیه بگیرم تا با روحیه

قوی و عزم اراده ایی قوی تر به

@
shahregoftegoo
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@
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جنگ بیماری که گریبانم رو گرفته بود

بروم
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دو ماهی می شد که بر گشته بودیم

تبریز این دو هفته رو یاشار و بابا به

قدری در گیر پروژه ایی که با هم

شریک بودن شده بودن که وقت سر

خاروندن نداشتن منم کل زندگیم توی

نت و فیلم دیدن می گذشت با اینکه

دیگه دچار فراموشی و درد توی سرم

نمی شدم ولی به خاطر اینکه با

یاشار روبه رو بشم دیگه به دانشکده

بر نمی گشتم دوباره ترم جدید رو

مرخصی گرفتم بیشتر توی خونه

وقت کشی می کردم تا وقت

بگذرونم با آشپزی  از اینترنت  و

مشاوره گرفتن از هم گروهای

@
shahregoftegoo
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مجازیم فکر و خیالم ارامش پیدا می

کرد ولی یاشار با خستگی که بر می

گشت خونه با یه تعریف جزی دل و

دمقم رو سر هم می اورد سعی می

کردم خانمی کنم و شوهرمو درک

کنم .

عصری با مامان به خرید رفته بودیم .

بابا و یاشار برای دیدن روند پروژه

رفته بودن روزهایی که مامان همراه

بابا نمی شد رو همیشه از بچگی

دوست داشتم چون اون روزا یعنی یه

تعطیلی و وقت گذروندن با مامان به

قولی قیز به قیزا )دخترونه ها( صب

استخر رفته بودیم برای ناهار هم

@
shahregoftegoo

 

1099
 



فست فود خورده بودیم عصری هم

خرید اخرش برگشتیم خونه دیدیم

پسرا شام سفارش دادهh بودن که

شریک غذاهای پسرا شدیم . کلی با

پسرا کل کل کرده بودم که هر بار

مامان طرف منو می گرفت صدای

پسرا رو در می آورد . یاد روزای

گذشته اینکه هنوز هم هنوزه با

ازدواج کردنم من دختر این خونه

بودم خوشحال بودم . 

در باز که شد صورت خسته ی بابا

هممون رو متعجب کرد پشت سرش

یاشار هم پژمرده حال مامان با

پرسیدن اینکه شام خوردن خواست

@
shahregoftegoo
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که حواس همه رو از این پریشونی

بابا و یاشار پرت کنه 

_شیرین اماده شو بریم خونه 

بی سر و صدا به اتاق سابق خودم

برگشتم مانتوی بدون دگمه ام رو به

تن کشیدم شالم رو هم با بی خیالی

روی موهام انداختم . پاکتهای خریدم

رو برداشتم دوباره به اشپزخونه

برگشتم و از  روی جزیره گوشیم

برداشتم پسرا توی سالن نبودن حالت

ایستادن بابا و یاشار یه جوری به

چشمم توبیخی می اومد مامان هم

دستپاچه یه جوری حس کردم که می

خواست سر هم قضیه رو هم بیاره 

@
shahregoftegoo
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_عزیزم برا چایی خوردن نمی مانید ؟

سوالش از من بود ولی به جای من

یاشار جواب داد . 

_خیلی ممنون خیلی بهتون زحمت

دادیم 

_چه زحمتی شماها دیگه عضویی از

این خونه هستید 

_خیلی ممنون 

یاشار چند قدم به طرفم برگشت

باکس خریدامو از دستم گرفت تا

خودش بیاره هنوزم تو فکر برخورد

بابا با یاشار بودم اینکه قبل از اومدن

مامان یه تنشی بینشون بوده بابا به

مامان توضیح می داد ولی نمی دونم

@
shahregoftegoo
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مامان تا بدرقه امون تا جلوی در اومد

دگمه ی اسانسور زدم تا بیاد از یاشار

پرسیدم : اتفاقی افتاده؟

[30.03.21 04:15]
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@
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چرا نخواستن که من بدونم که چی

شده ؟  
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نگاه یاشار به روی صفحه ی دیجیتالی

شمارشگر طبقات که داشت باال و

باالتر می اومد دوخته شده بود .

مامان یاشار رو صدا کرد.یاشار

دوباره به طرف واحد بابا اینا برگشت

. در اسانسور باز شد نگاهم همچنان

به مامان و یاشار بود که درمورد چیز

مشکوکی با هم حرف می زدند مردد

بودم که به طرفشون برم . 

صدای تقی باعث شد که نگاهم به

داخل اسانسور کشیده بشه 

@
shahregoftegoo

 

باعث توقف  Crutch عصای کراچ 

اسانسور در طبقه ی ما شده بود . و

این عصا متعلق به کسی بود که باورم
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نمی شد که اونو در همچینh وضعیتی

ببینم . مات مبهوت به صورت الغر که

آثار کبودی و سیاهی روی صورتش به

خوبی مشهود بود و پای راستش تا

زیر زانو گچ شده دو تا عصای کراچ

هم زیر بغلش بود که حاال یکیش اریب

وار روی درز در اسانسورقرار گرفته

بود تا جلوی بسته شدن درش بشه 

_نمی خوای سوار بشی ؟ 

صداش به قدری بم و گرفته بود که

برام اشنا نمی زد 

قبل از اینکه من حرفی بزنم دست

یاشار دور بازو حلقه شد و جوابش

رو زد 

@
shahregoftegoo
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_نه شما بفرمایید منو خانمم منتظر

میشیم 

و خیلی محترمانه بهش گفت که

گورشو گم کنه همچنان مات و

مبهوت بهش خیره بودم اونم زل زده

به چشمام بی سر صدا عصاشو

برداشت در اسانسور بسته شد و

شمارشگر باال رفت . ولی چشمای

من به در خیره بود تازه فهمیده بودم

که هر چی رشته بودم پنبه شده بود

چون دلم بدجوری پر می زد . 

فکر کنم یاشار هم به این فکر می

کرد که با فشار دادن به بازوم باعث

شد که به خودم بیام تا اسانسور

@
shahregoftegoo
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خالی که وایستاده بود سوار بشیم

قبال پریشون و کالفه بود ولی حاال

رنگ نگاهش هم رنگ دلخوری به

خودش گرفته بود .جوری که با

نگاهش سرزنشم می کرد یه حس

عجیب داشتم انگاری یاشار مچم رو

موقع خیانت به خودش گرفته بود در

حالیکه من کاری نکرده بودم که

اینطوری قضاوت بشم . اینکه عامر با

اون سر وضع کراچ زیر بغل نه شبیه

تصادف کرده ها بود نه کسی که

فصل کتک خورده باشه بیشتر شبیه

اوراقیایی که از زیر هیجده چرخ در

اومده باشن می بود سعی کردم به

@
shahregoftegoo
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اینه خیره نشم تا چشمای خودمو

نبینم. 

یاشار کتش رو از تنش در اورد روی

بازوش انداخت سعی کرد تا دگمه

های پیراهنش رو باز آستین هاشو

باال بزنه از ذهنم  گذشت یا خدا این

می خواد کی رو بزنه منو یا عامُر؟ 

اینبار دو تا دگمه ی باالی پیراهنش رو

باز کرد .

در اسانسور باز شد خودش رو کنار

کشید با دست اشاره کرد که برم

بیرون مردد پا بیرون گذاشتم نمی

دونم از عادت بود که طی این شش

ماه هر بار که باال به این طبقه می

@
shahregoftegoo
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عصاهای زیر بغلش خیلی جا خوردم

[30.03.21 04:15]
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@
shahregoftegoo

 

اومدم نگاهم به در سوئیت کشیده

می شد اینبار هم نگاهم به اون سمت

کشیده شد ولی با دیدن عامر و
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و با شتاب سرمو به طرف یاشار

برگردوندم .فکر کنم نگاهمو خوند که

کمی کنارم زد تا نگاهم رو دنبال

کنه . نگاهش رنگ خشم به خود

گرفت. ترس به دلم نشست چرا که

هر دو نگاهها شبیه به تشویق دوئل

می ماند 

یاشار دوباره با حرص از بازوم گرفت

به طرف واحد خودمون کشوند . در

رو با شتاب بیشتری بست کالفه

کتش رو به طرفی پرت دگمه های

پیراهنش رو کامل باز از تنش بیرون

@
shahregoftegoo
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) kahretsinو به طرف اتاق خواب

رفت . 

تموم افکارم ناپریشون به هم ریخته

شده بود نمی دونستم به چی فکر

کنم حضور عامر با اون وضعیت کامال

بهمم ریخته بود غیرت ، می شد از

رفتار یاشار فهمید که غیرت ایرانی

غیر ایرانی نداره وقتی که به غیرت

بر می خورد واقعا زیر سوال می

رفت برای اینکه کار دست خودش نده

پشت سرش وارد اتاق خواب شدم که

@
shahregoftegoo

 

کشید در حالیکه به زمین پرت می

کرد به ترکی استانبولی با حرص

Allah( گفت خدا لعنت کنه
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از پارتیشن کابین شیشه ایی حموم

دیدم که با همون شلوار ی که به تن

داشت زیر دوش رفته مطمئن بودم

که زیر دوش اب سرد هم هستش چرا

که شیشه ها رو بخار نگرفته بود .

خیلی خیلی عصبی به نظر می رسید

دستهاشو ستون دیوار کرده بود

سرش پایین دلم براش کباب شد . 

با عجله از واحدمون زدم بیرون طرف

سوئیت رفتم زنگ درشو پی در پی

زدم . خود عامر در حالیکه عصاهاشو

زیر بغل زده بود در رو باز کرد . قبل

از اینکه بخواد لب از لب باز کنه گفتم

 :

@
shahregoftegoo
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_برو ، از اینجا برو ، خواهش می کنم

قلبی که شکست ، اشکی که ریخته

شد معشوقی که رفت رو دیگه نمی

شه برگروند به روز اولش پس برو

دیگه بهت نه حسی دارم نه عشقی نه

نفرتی حسم حاال بهت خنثی پر از بی

تفاوتیه نه من ادمیم که تا آخرش برم

که خونه خراب کن بشم نه تو ...پس

تا زندگیمو تا به لجن نکشیدی برو

دست از سرم بردار بذار قبل از

مرگم طعم خوشبختی رو بچشم

دوسش دارم می خوام باهاش زندگی

کنم ترو خدا داغونش نکن ...

@
shahregoftegoo
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با کف دستام اشکامو پاک کردم

بغضمو فرو خوردم دوباره پا تند کردم

و به واحد خودمون برگشتم نذاشتم

نگاهم به پشت سرم برگرده که دلم

بلرزه چرا که دیگه فرصتی برای

انتخاب دوباره نمونده بود . 

در رو پشت سرم بستم سر خوردم

روی زمین ولی تموم جسارت و

شهامتمو توی خودم جمع جور و

اشکامو پاک کردم باید به داد شوهرم

می رسیدم به اتاق برگشتم انگاری

زمان استپ کرده بود یاشار توی

همون ژستی که ترکش کرده بودم

زیر دوش بود به اروی با همون

@
shahregoftegoo
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لباسایی که به تن داشتم وارد حموم

شدم از پشت سر دستامو دور سینه

اش حلقه کردم . آب سرد سرد بود

مور مورم شد .

سرمو که روی کمرش گذاشتم به

خودش اومد قامتشو راست کرد

دستای چفت شده ام روی سینه اش

رو باال برد لبهاشو روشون گذاشت و

بوسید . و منو به طرف خودش

چرخوند بغلم کرد صورتمو غرق بوسه

هاش کرد و گفت : 

@
shahregoftegoo

 

Senin için  ölüyorum

)میمیرم برات (
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دلنگرانی رو ازش دور کنم جمله ایی

که اون لحظه به مغزم خطور کرده

بود.

_Sen benim kocam ve

kralımsın.

)شوهر و پادشاه مني.(

[30.03.21 04:15]
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دستامو روی گونه های یخ بسته اش

گذاشتم سعی کردم به زبون خودش

یه جمله ایی بگم تا تموم این
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167#نفرین_تو_

صب که برای پیاده روی زدم بیرون

وقت برگشت توی اسانسور کیان رو

دیدم یه جوری دپ و دمق بود این

مدت هم که من با یاشار ازدواج کرده

بودم هیچوقت نشده بود باهاش چشم

تو چشم بشم .بازم طاقت نیاوردم

@
shahregoftegoo
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حالشو پرسیدم که یه جوری بهم نگاه

کرد که انگاری بگه خر خودتی یعنی

نمی دونی چون قرار نبود یاشار برای

ناهار بیاد طبقه ی بابا اینا پیاده شدم

که مامان از شانس خوبم خونه بود و

با پسرا می خواستن ناهار بخورن

مثل همیشه پسرا سر به سرم

گذاشتن که بازم چتر شدم خونشون

و از این حرفا که شهاب هم مثل

همیشه وکیل مدافعم شده بود .

طرفداریم می کرد بعد از ناهار با

مامان برای استراحت به اتاقشون

رفتیم که بعد از شاخه به شاخه

پریدن اخرش حرف به کیان و دمق

@
shahregoftegoo
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شدنش رسید که مامان گفت خاله

کتایون مامان کیان از عمو نکیسا جدا

شده قراره از مجتمع هم برن اخرش

خاله لعیا خواهر مامان کار خودشو

کرده بود و به کل خونه خراب کن از

اب در اومده بود باعث شده بود که

عمونکیسا و خاله کتایون از هم جدا

بشن واقعا در تعجب بودم که عمو

چطور راضی شده بود خاله لعیا رو

دوباره قبول کنه اونم بعد از خیانتی

که بهش کرده بود حاصل خیانت هم

نگین بود که راست راست جلوش

سبز می شد واقعا راست گفتن

عشق کور و احمقه و زمان همه چی

@
shahregoftegoo
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رو از یاد می بره دلم برای خاله

کتایون می سوخت بیچاره از شوهر

اولش که فوت کرده بود نه شانس

اورد نه از عمو نکیسا ، به کل از

شنیدن ماجرای خاله کتایون حالم

گرفته شد دوست داشتم کاش به

عمو نکیسا بگم که اگه موندنی نبودی

تنهایی خاله کتایون رو خراب نمی

کرد . چون خیلی سخته که  دوباره

خاله کتایون به تنهایی عادت کنه .

برای شام اونجا موندیم اینبار رفتار

بابا آروم بود از نگاهش دیگه سرزنش

کردن یاشار رو نمی خوندم .با

اسانسور که باال رفتیم) البی

@
shahregoftegoo
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من (سریدار مجتمع جلوی واحد ما

بود که با دیدنمون سالم بلند باالیی

رو حواله ی یاشار کرد و کلید کارتی

رو به طرفش گرفت و گفت : امروز

آقای دکتر سوئیت  رو تخلیه کردن 

یاشار مردد کلید کارت رو از دستش

گرفت و گفت : ممنون آقای  حیدری 

دست توی جیبش برد کیف پولش رو

بیرون کشید چند تا اسکناسی رو

بیرون کشید تا کرده توی دستش

گذاشت از حرفاش به خوبی مشخص

بود که آقای دکتر منظورش به عامر

بود و سوئیت  همین سوئیت  روبه رو

بود . 

@
shahregoftegoo
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آخرش طاقت نیاوردم پرسیدم : مگه

سوئیت متعلق به آقای محمدی نیست

که به خاطر بیماریش رفته سرعین

زندگی می کنه پس چرا کلید کارت

سوئیت  رو اقای حیدری به تو داد ؟

[30.03.21 04:15]

@
shahregoftegoo

 

 حیدری الالبی من بعد از تشکر با

آقای

اسانسور پایین رفت مونده بودم که

بپرسم که حدسیاتم درسته یا نه ؟

  part168#

#نفرین_تو_168
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_چون صاحب جدید اون سوئیت منم

امروز مستاجرش رو هم رد کردم 

با من من پرسیدم : برای چی ؟ 

البته می شد حدس زد که چرا اون

سوئیت رو خواسته که بخره ...

به جای جواب دادن به سوالم به

طرف سوئیت  رفت در رو با کلید

کارت باز کرد وارد شد در رو پشت

سرش باز گذاشت . مونده بودم که

دنبالش برم یا نه ؟ از فضولی دیدن

دوباره اون فضای کوچک سوئیت

داشتم می مردم مردد و با تردید وارد

شدم نگاهم پی یاشار بود که جلوی

@
shahregoftegoo
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کنسول چوبی عتیقه گوشه ی سالن

ایستاده بود زل زده بود به آینه ایی

که رد ی از نوشته رژی که رنگ قرمز

داشت خیره شده بود

))تنم به لرزه می افتد 

هر بار که می گویی : برو 

برو به زندگیت برس 

مگر نمی دانی 

که تمام زندگی من تویی ((

با شکستن شیشه اینه از جام پریدم .

یاشار عصبی و کالفه دست توی

موهاش فرو برد سر تکون داد که

چشمش به من خورد . خیره شد به

چشمام و گفت : از همین می

@
shahregoftegoo
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ترسیدم از همین که بخوای به گدشته

ات فکر کنی 

_من ، من به گذشته فکر نمی کنم 

_ دروغ نگو من از این می ترسیدم که

دختر ایرانی من هنوزم چشمش دنبال

عشق اولش باشه 

_چشمم دنبالش نیست یاشار باور کن

من دیگه هیچ حسی بهش ندارم تو

قلب من فقط تویی فقط تو

چند قدم بهم نزدیک شد عصبی سر

تکان داد و گفت : کاش همون موقع

که اومده بودم خواستگاریت باهام

ازدواج می کرد اونوقت عامری توی

@
shahregoftegoo
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زندگیت نمی اومد من اولینت می

شدم 

دستام باال اومدن دو طرف صورتش

رو قاب گرفتم و گفتم : گذشته ها

گذشته حال مهمه که حاال من مال

توام قرارم نیست در این سوئیت  باز

بمونه که من بخوام به گذشته ها فکر

کنم مامان می گفت که یه زن نباید

شوهرش رو غالم خودش بدونه که

ارزش خودشم در حد کنیز بیاره پایین

بلکه باید شوهرشو پادشاه خودش

بدونه تا خودش ملکه بشه بهت گفتم

که تو شوهر و پادشاه منی 

@
shahregoftegoo
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دستش رو گرفتم و کشیدم قدم به

بیرون از سوئیت  گذاشتیم نه تنها

پیش یاشار بلکه پیش وجدان خودم از

سونامی به نام عامر عبور کنیم .

برخالف انتخاب من برای ازدواج اونم

با اون شرایطی که داشتم حال می

دیدم که چقدر از اینکه بخوام بهش

توی فکر و خیالم با فکر کردن به

عامر خیانت کنم می ترسید شاید

واقعا راست می گفت که کاش

هیچوقت با عامر سوار یه هواپیما

نمی شدم تا بهش این سوئیت  رو

پیشنهاد بدم و یا واقعا روزی که بابا

از خواستگاری یاشار بهم گفته بود

@
shahregoftegoo
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شکل می گیره . برای همین ترس از

دست دادنم رو داشت .

[30.03.21 04:15]

#part169

@
shahregoftegoo

 

می خواستم که بیشتر با یاشار اشنا

بشم نه اینکه ردش کنم . می دیدم که

چه فعل و انفعاالالتی توی مغزش

#نفرین_تو_169

می گفت  
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_من می خوام که همیشه داشته

باشمت و از وقتی که اینو خواستم

ترس از دست دادنت رو دارم .نمی

خوام از دستت بدم 

از بازوش گرفتم به چشماش خیره

شدم و گفتم : منم نمی خوام از

دستت بدم 

_ به هر قیمتی ؟

نفس بلندی کشیدم و گفتم : به هر

قیمتی قول 

لبخندی زد و در سوئیت رو با خاطره

های داخلش با هم بستیم .

یاشار رو درکش می کردم چون

انگاری که این دنیای بی رحم منتظره

@
shahregoftegoo
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که ما دلخوشیمون رو پیدا کنیم معتاد

بشیم بعد با قدمهای بلند و سریع

خودش رو می رسونه تا به زمین

بزندمون تا دیگه بلند نشیم .

نمی دونم تاثیر داروهای جدیدمه که

دیگه   احساس درد ندارم و یا واقعا

توی سرم اتفاقایی افتادهh مثال این

داروها اثر گذاشته باشه تومور از بین

رفته باشه هر چند خیالبافی بیش

نیست ولی انرژی که وجودم رو

گرفته باعث شده که مثبت فکر کنم

سرشار از زندگی باشم به قدری

تحرک از خودم نشون می دادم که

خودم هم متعجب  می شدم که

@
shahregoftegoo
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اینهمه انرژی رو از کجا میارم .اصال

خسته نمی شدم .تی وی داشت یه

سریال ابکی پخش می کرد که نگاهم

زوم کیک تولد بی ریختی بود که مثال

کدبانوی خونه برای شوهرش درست

کرده بود . تازه یادم افتاد که من اصال

هیچ شناختی از شوهرم ندارم اینکه

چه ماه و روزی متولد شده برای

همین با عجله دوباره به اتاق

خوابمون برگشتم پاسپورتش رو

برداشتم نگاهی به مشخصاتش

انداختم یاشار سرابی الی پاسپورت

یه کارت پرس شده بود با عکس

یاشار که توی فیلمای ترکیه ایی دیده

@
shahregoftegoo
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بودم که این کارت برای شهروندای

ترکیه مثل شناسنامه ی ما می مونه

ولی چیزی که برام جالب اومد اسم

فامیلی بود 

Yaşar Yılmaz

مشخصاتش با مشخصات پاسپورتش

فرق داشت اینهمه سال تقریبا سه

چهار سالی می شد که بابا اینا یاشار

رو به اسم یاشار سرابی می شناختن

نه یاشار ییلماز بی اختیار یاد داستان

زندگی  که مامان و بابا از یاشار می

دونستن افتادم چون ما فکر می

کردیم یاشار دو رگه هستش باباش

ایرانیه مادرش ترک ولی خودش بهم

@
shahregoftegoo
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شناسایی ترکیه اش ماه مایس )

Mayisبود باید می فهمیدم بیست و )

دو ماییس چه ماه و روزی از ماه

میالدی بود . گوشیمو برداشتم زدم به

گوگل خوشبختانه ماه مایس و می

یکی بود یکم خیالم راحت

شد  .دوباره به کند کاو افتادم تا

بدونم بیست و دو ماییس از چه روز و

ماه از ماههای ماست؟ که فهمیدم

یک خرداد میشه  یعنی دو روز دیگه

یک خرداد اگه واقعا راست باشه تولد

@
shahregoftegoo

 

گفته بود که پدر و مادرش اهل ازمیر

ترکیه بودن . توی پاسپورت ماه

May( بود توی کارت تولدش ماه می) 
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[30.03.21 04:15]

#part170

170#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

یاشار بود . باید در مورد کارت

شناساییش ازش می پرسیدم . کارت

رو داخل کشو گذاشتم

1134
 



هوس کردم فیلم نگاه کنم چند روزی

بود که وقت بیکاری جلوی تی وی می

نشستم فیلمای دانلود شده رو نگاه

می کردم اینبار ژانر ترسناک انتخاب

کردم از این گرگینه ها و خون اشاما

چند شب پیشم داشتم نگاه می کردم

که هر از گاهی از هیجان می رفتم

اشپزخونه برا خودم یه خوردنی می

اوردم و می خوردم که یاشار وقتی

اومد پرسید : داری چی می خوری ؟

کشمشه ؟ 

@
shahregoftegoo
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اون لحظه واقعا خودم هم هنگ کرده

بودم که پیاله ایی که دستمه توش

چیه که می خوردم وقتی یاشار دید

که جواب نمی دم خودش نگاهی به

پیاله و با زیر رو کردن مواد داخل

پیاله با تعجب پرسید : زرشکه ؟ داری

زرشک می خوری ؟ 

با فکر اونروز دوباره سر یخچال

برگشتم برای خودم زرشک ریختم تا

حین تماشای فیلم بخورم با هول چند

تا زرشک انداختم به دهنم از ترشیش

که زیر دندونم رفت چشمامو بستم .

_اینقد زرشک نخور فشارت افت می

کنه 

@
shahregoftegoo
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پیاله رو از دستم گرفت 

_کی اومدی ؟ 

_تو بحر زرشکت رفته بودی ؟ برات

اجیل خریدم از اونا بخور 

_می خوام چایی بریزم تو هم میخوای

یا قهوه برات درست کنم ؟ 

_چایی لطفا 

Bay veتوی ماگای آقا و خانم )

bayanکه به قول یاشار ره آوردش )

از ترکیه بود که عکس سیبل قلچماق

 )آقا ( ولب قرمز کهBayکه روش 

@
shahregoftegoo

 

bayan)خانم ( نوشته شده بود روش 

چایی ریختم .
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جلوی تی وی نشسته بود لباس

راحتی هم تنش بود . ریموت رو

برداشتم دگمه ی مربوط به فلش رو

زدم . 

_چه فیلمیه ؟ 

4_گرگ و میش 

_ ای بابا یه فیلم دیگه بذار 

_این قسمت رو تازه دان کردم قراره

بال با ادوار عروسی کنه ...

_ادوار همون گرگه بود ؟ 

_ نه خون آشام اس 

_همه جا انگاری مثلث عشق هست 

با صدا خندیدم و گفتم : تا بوده همین

بوده ...

@
shahregoftegoo
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بوده 

خواستم جا خالی بدم که با هیجان

دستاشو دورم قفل کرد .سر توی

گوشم کرد و گفت : 

Ne dil yeter seni anlatmaya

نه زبونم می تونه وصفت کنه

ne göz kiyar sana bakmamaya

نه چشام می تونه نگاهت نکنه

ne ellerim doyanir sana

@
shahregoftegoo

 

با خنده به شوخی سرشو نزدیک کرد

پرسید : واقعا همین بوده ؟ اونم تا

dokunmaya کردنت سیر میشه 

نه دستام از لمس
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نه بازوهام بلندترمیشه که  در

آغوشت بگیره

bir ömür boyu hiç kimse sen

olmuyor

در تمام زندگی من هیچ کس مثل تو

نمیشه

sen sadece ömur birtanesin

 فقط تو  تا آخر عمر یکی یه دونه ام

هستی

@
shahregoftegoo

 

ne kollarim uzanir se

sarmaya

ve ben senin efsane

و من افسانه تو هستم
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همچو یک خاطره تا آخر عمر

فراموشت نمیکنم

yemin ederim

قسم می خورم

قسم می خورم آخر جمله اش رو هم

منم باهاش تکرار کردم .

[30.03.21 04:16]

#part171

@
shahregoftegoo

 

hatıra gibi  ömur boy

unutmarim
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سعی کردم فکرای منفی رو از خودم

دور کنم یاشار با این عمق دوست

داشتن ارزش خیلی باالیی داشت که

بخوام از خیلی چیزا بگذرم . 

روی تخت در حال دیدن عکسای

عروسیمون بودم که عکاس زنگ زده

بود برم بگیرمشون مامان هم

همراهم بود که عکاس زنگ زد ولی

نمی دونم چی شد که حالم وسط راه

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_171
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کرد تا به خودم بیام پیچیده بود سر

راه اولین کلینک خواست که معاینه

بشم . بیچاره بقدری آشفته و نگرانم

شده بود هر آن فکر می کردم که

خدای نکرده االن سکته می کنه

بیچاره نمی دونست که با چه بیماری

دست به گریبانم با دیدن حال روزش

بازم فکر کردم که چه خوب از

مریضیم خبرندارن وگرنه با اینهمه

آشفتگی حتما مامان از استرس یه

شیرین دیگه می زایید . دکتر چند تا

@
shahregoftegoo

 

بهم خورد پیاده شدم بعد از اینکه

کمی حالم خوب شد مامان نذاشت

پشت ُرل بشینم خودش رانندگی می
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سوال و برگه ی آزمایشی نوشت که

با اصرار مامان آزمایش رو هم دادم

تا خیالش راحت بشه با اینکه حالم

زیاد خوش نبود ولی به خاطر ذوق و

هیجانی که برای دیدن عکسای

عروسیمون داشتم مدام ورقه های

دیجیتالی عکسا رو ورق می زدم . با

اینکه روز عروسی هیچ حسی به

یاشار نداشتم ولی به قدری عکسای

داخل باغ و عمارت خوشگل و عالی

در اومده بودن که هر کس می دید با

یه نگاه فکر می کرد چقدر عاشق و

دل خسته ی هم بودیم .از نگاهامون

@
shahregoftegoo
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به هم عشق می بارید و یا من واقعا

اینطوری حسشون می کردم 

مامان توی آشپزخونه در حال پختن

شام بود منم قدغن شده بودم که پا

بذارم آشپزخونه مامان خیلی مشکوک

می زد می ترسیدم که در مورد

بیماریم بویی برده باشه که اینطوری

حساس شده بود . در واحدمون رو

زدن یاشار بود . به خاطر زنگ زدنش

اینبار من حساس شدم که حتما از

حضور مامان با خبر بود که زنگ زده

بود بابا هم پشت سرش وارد شد . 

مامان به استقبالشون رفت پرسید  :

چقدر دیر کردین ؟ 

@
shahregoftegoo
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یاشار کیف پرونده ایی که به دست

داشت رو روی میز کنار جا کفشی

گذاشت و پرسید : خوابیده ؟ 

_نه داره آلبوم عکسای عروسیتون رو

می بینه از وقتی که زنگ زدم گفتم

که حالش بهم خورده شما اونطوری

گفتین دلم مثل سیر و سرکه می

جوشه ترو خدا بگید که چی شده ؟ 

بابا با تعجب پرسید : مگه چی گفته

یاشار بهت  ؟ 

یاشار کالفه چنگی به موهاش زد و

گفت : 

_راستش فکر می کنم که همچین

مسله ی مهمی رو نباید شیرین از

@
shahregoftegoo
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_آقا یاشار میشه  واضحتر بگین که

چی شده ؟

_ اینطوری که نمیشه بفرمایید بشینید

راستش یه مشکلی پیش اومده که

فکر می کنم شیرین توی همچین

روزایی واقعا به دعا و کمک شما نیاز

داره .برای همین خواستم که شما و

بابا باشین تا کمکمون کنید .

 

@
shahregoftegoo

 

شما مخفی می کرد من واقعا

مخالفش بودم ...  

]04:16  30.03.21[

  part172#
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172#نفرین_تو_

با دست اشاره کرد تا وارد سالن

بشن .وای خدای من یاشار تصمیم

گرفته که بیماریمو فاش کنه یعنی

اینهمه مخفی کردنا قرار بود باد فنا

@
shahregoftegoo
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بره . شاید چند روز قبل دقیقش

هفته ی پیش اگه یاشار پرده از

مریضی و تومور مغزم پرده بر می

داشت هیچ ابایی نداشتم ولی این یه

هفته دیگه بی هدف و بی انگیزه

نبودم و مطمئن بودم. که نباید بذارم

مامان و بابا چیزی از  مریضیم

بفهمن و گر نه همه ی امیدام به باد

میرن ...

بابا روی کاناپه که نشست پرسید :

میشه به منم بگین که چی شده ؟ 

_ امروز حال شیرین  بهم خورده

بود . من بردمش کلینک دکترش

آزمایش خون براش نوشت که قراره

@
shahregoftegoo
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جوابش رو فردا بگیریم . تو راه

برگشت آقا یاشار زنگ زدن که منم

گفتم چی شده اقا یاشار یه سری

سوال ازم پرسیدن که من زیاد متوجه

نشدم قرار شد که بهمون توضیح بدن

یاشار با استرس و فکر خیال چند

قدم رو پس و پیش کرد طبق عادتش

هم محکم چونه اش رو گرفته و فشار

می داد نباید میذاشتم حرفی بزنه

برای همین دوباره برگشتم و آلبوم

بزرگ دیجیتالی رو از روی تخت

برداشتم و به سالن رفتم . 

_سالم بابایی چه خوب که شما هم

اومدین 

@
shahregoftegoo
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بابا روی کاناپه کمی خودش رو کنار

کشید برای من جا باز کرد با هیجان و

خوشحالی دست دورم انداخت بوسه

ایی روی موهام گذاشت و پرسید  :

چطوری عروسکم ؟ 

خودم یه جوری سرد و بی تفاوت

نشون دادم و گفتم : من خوبم مامان

خیلی گنده اش کرده و گرنه یه بهم

خوردگی طبیعت هورمونا اینهمه

شلوغ کاری نداره 

مامان با صورت حق به جانب گفت :

سرگیجه و حال بهم خوردن چیز

طبیعی نیست عزیزم ...

@
shahregoftegoo
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_ای بابا مامان جون چقدر بحث کنیم

توی تی وی تا زنه حالش بهم می

خوره فکرتون میره به یه لوبیای

کوچلو ...منم آزمایش رو نگرفته

میگم که شما اول جوونی دارین

بابابزرگ و مامان بزرگ میشین ...

نه تنها مامان خشکش زده بود بلکه

بابا و یاشارم زل زده بودن به من ...

سعی کردم خودم رو نبازم و گفتم :

مامان می بینید چطوری سوپرایزمو

بهم زدین می خواستم جواب آزمایش

رو که گرفتم بگم ...

یاشار زیر لب زمزمه کرد : نه امکان

نداره ؟ 

@
shahregoftegoo
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مامان هم به یاشار نگاه کرد و پرسید

: ولی یاشار چیز دیگه ایی می گفت

آخه ...

حرف مامان رو قطع کردم و گفتم :

یاشار روی من خیلی حساس شده

وقتی می بینه که کارای عجیب غریب

ازم سر می زنه می ترسه فکر می

کنه یه مریضی خطر ناکی دارم . 

این صحنه یه جوری تکراری بود چند

وقت پیش با این تراژدی آویزون

عامر شده بودم تا مامان و بابا در

مورد بیماریم نفهمن ولی حاال ...

@
shahregoftegoo
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[30.03.21 04:16]

#part173

173#نفرین_تو_

_ باید مدرک بیارم تا باور کنی ؟ 

سر تکون داد به قدری عصبی شده

@
shahregoftegoo

 

_دروغ میگی امکان نداره من باید

سی دی پرونده پزشکیتو نشون

بدم ...تو مریضی ...

بودم که می خواستم پیش بابا به  

قولی حیا رو قورت بدم از مدرک رو
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نمایی کنم . بازم توی ذهنم یه لعنتی

نثار شیطون کردم . 

_ ببینید بابا مامان شیرین داره کتمان

می کنه اون مر...

ای بابا چرا یاشار اینطوری شده بود

می دونه دوس ندارم رازمو بگم بازم

داره شروع می کنه ...

دیگه تحمل نداشتم چرا که همیشه

شعارم برای پدر و مادری که بدون

هیچ چشم داشتی بزرگم کرده بودن

این بود"" خدایا زیباترین لحظه ها رو

نصیب پدر و مادرم کن که زیباترین

لحظه هاشون رو به خاطر من از

@
shahregoftegoo
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دست دادن "" دیگه تحمل ندارم به

خاطر چشماشون پر اشک بشه ...

حرف یاشار رو قطع کردم از دستش

گرفتم و به اتاق خوابمون کشوندمش

...

در اتاق رو با خجالت بستم سراغ

کشوی پاتختی رفتم تا خم شدم

دست یاشار روی شونه ام نشست

 (چرا نمیذاری پدر وtatlımتاتلیم ) 

مادرت بفهمن که یه بمب توی مغزت

داری هر ان ممکنه که این بمب ما رو

بدبخت کنه چرا ننیذاری کمکمون کنن

چرا نمی فهمی که من دوستت دارم

نگرانتم که از دستت بدم ...

@
shahregoftegoo
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از درد حرفاش چشمامو بستم ولی به

خودم توپیدم بسه ؛ بسه لعنتی منم

می خوام که زندگی کنم اونم حاال که

زندگیم روی لبه تیغه ...

پالستیک رو روی زمین خالی کردم

بیشتر از ده تا مارک تست بارداری که

همشون دو تا خط قرمز رو نشون

می دادن و من این یک هفته با مارکا

و برندای مختلف همه رو امتحان

کرده بودم تا باورم بشه که احتماال

باردارم ...

یاشار با ناباوری روی زمین چهار

زانو نشست یکی از تستا رو برداشت

نگاهش رو دوخت به دو خط قرمز

@
shahregoftegoo
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موازی که یکی پرنگ و دومی کمی

کمرنگ ...

_چرا ...چرا به من نگفتی ؟ از کی

شک کردی که امکان دارا باردار باشی

...

_ یه هفته پیش خیلی اتفاقی با

حرکت ریزی که زیر شکمم بود حدس

زدم که نکنه باردار باشم بعدشم که

خوردن زرشکا حال خوبم ...

_چرا بهم نگفتی ؟ 

_ می خواستم بقدری رشد کنه که

وقت سقطش بگذره نمی خوام از

دستش بدم 

@
shahregoftegoo
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_ می دونی که کارت اشتباه بوده باید

منو هم در جریان میذاشتی بچه دار

شدن تصمیم یه طرفه نیست در

زندگی مشترک بچه دار شدن یه

تصمیم دو نفره اس 

_ خودت می دونی که چرا نخواستم

بدونی 

_ من گفته بودم با شرایط تو ما نمی

تونیم بچه دار بشیم می دونستی و

خواستی که تایم  سقط  رو از دست

بدی می دونی چکار کردی شیرین تو

با شرایطی که داری نمی تونی باردار

بشی من اجازه نمیدم که بخوای با

@
shahregoftegoo
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چشمام پر اشک شد می دیدم که

چقدر یاشار از دستم ناراحت و

دلخوره ولی یاشار از ارزوهای من

چه می دونست .

[30.03.21 04:16]

#part174

@
shahregoftegoo

 

جون و زندگیت بازی کنی مگه بچه

بازیه ...

#نفرین_تو_174
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در سه ماه رابطه ایی که با عامر

داشتم . عامر خودش پیشگیری می

کرد چرا که می تونستم بفهمم که

هنوزم به نرگس عالقه داشت نمی

خواست که با یه بچه به بغل پیش

نرگسش برگرده و یا از خیانتش اثری

جا بذاره یاشار هم بچه نمی خواست

ولی حاال با بارداری من مشخص بود

که از دستش در رفته ولی من

میذاشتم پای حکمت خدا ...

_من همین االن به بابا و مامانت میگم

چون که هنگم اصال نمی دونم چکار

باید بکنم ذهنم نمی کشه چون تو

@
shahregoftegoo
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نمی فهمی برای اینکه از دست اون

تومور لعنتی خالص بشی من چطوری

دارم خودم رو به اب و اتش می زنم .

شاید از حرفای پدر و مادرت حرف

شنویی داشته باشی بخوای که مداوا

بشی بخاطر اونا نباید پای یه بچه رو

به این زندگی بکشیم من گفتم که تا

مداوا نشی به بچه دار شدن فکر

نکنیم . 

به طرف در رفت با عجله دست

گذاشتم رو شونه اش تا جلوشو

بگیرم 

_نگو یاشار خواهش می کنم .

@
shahregoftegoo
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_ من اصال نمی تونم درکت کنم همه

تا سرمامی خورن خونواده شون رو

در جریان میذارن اونوقت تو این

موضوع مهمی رو نمی خوای بگی ...

_یاشار جون من 

_ ببین آشکیم من دوستت دارم می

خوام باهات پیر بشم تا اخرش باهاتم

 .

_ منم می خوام منم تا آخرش می

خوام باشم 

_ نه تو داری همه چی رو انکار می

کنی داری زندگیمون رو نابود می

کنی چرا نمی فهمی که تو با یه

تومور خطرناک توی مخت داری

@
shahregoftegoo
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زندگی می کنی که عوارضی همچون

از دست دادن حافظه صرع و غش

کردن داری نمی تونی نه ماه مداواتو

عقب بندازی تا این بچه بدنیا بیاد .

هم برای تو خطر داره هم برای

اون ...

پا تند کرد اگه مامان اینا می فهمیدن

مطمئن بودم که باید چشم از بدنیا

اوردن این بچه بپوشم نمیذاشتن باید

مداوا و عمل میشدم این بچه جلوی

همه ی این کارا رو می گرفت . 

بابا و مامان توی سالن نبودن رفته

بودن بی سر و صدا گوشیمو از روی

جزیره برداشتم مامان پیام داده بود

@
shahregoftegoo
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گفته بود فردا که جواب ازمایش

مثبت بشه با هم جشن میگیریم این

لحظه رو ترجیح دادن که تنها باشیم

به قولی زن و شوهری مزه ی یچه

دار شدنمون رو در بیاریم . 

یاشار اینبار به طرف در ورودی رفت

که با عجله گفتم : چرا نمی فهمی

نگو اگه بگی منم بهشون میگم که تو

یاشار سرابی دو رگه ایرانی و ترک

نیستی بلکه یه شهروند اورجینال

ترک به اسم یاشار ییلمازی که اینهمه

مدت معلوم نیست چرا به همه دروغ

گفتی و چه ریگی به کفشته ...

@
shahregoftegoo
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دستش روی در استپ کرد از پشت

سر به وضوح مشخص بود که از

حرفم جا خورده با حرض نفس

عمیقی کشید و به طرفم اومد و

گفت : خب که چی بابات می دونه که

من یاشار ییلمازم همون روز

عروسی وقتی سند ازدواجمون به

اسم یاشار ییلماز امضا شد .

[30.03.21 04:16]

#part175

@
shahregoftegoo
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_ ولی همیشه من فکر می کردم تو

یاشار سرابی یه دورگه که پدرت

ایرانی مادرت ترکه ...

_ چرا از خودم نمی پرسیدی تا از

اشتباه در بیارمت تا حاال برام داستان

نبافی 

_ تو خیلی مشکوکی ببین حتی

اصطالحات زبان فارسی رو بهتر از

من بلدی ...

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_175
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_ تاتلیم اذیت نکن باید خونواده ات

بفهمنن  من اصال درکت نمی کنم

چرا نمی خوای پدر و مادرت این

روزای سخت کنارت باشن 

_ به خداوندی خدا یاشار اگه به مامان

و بابا بگی می رم یه جایی گم و گور

میشم این بچه رو هم خودم تنهایی

بدنیا میارم رنگشو هم نمی بینی 

_ حرفای تازه تازه می شنوم این

حرفا چیه ؟ چرا نمی فهمی من اگه

این بچه رو نمی خوام فقط و فقط

به خاطر سالمتی توه بیا پروسه ی

بچه دار شدنمون رو بذاریم برای بعد

از درمان تو ...

@
shahregoftegoo
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_ می خوام حسش کنم چرا نمی

فهمی از وقتی که احتمال دادم که

امکان داره حامله باشم با اونهمه

تست بارداری که انجامشون دادم یه

جوری وابسته اش شدم ...

_ آخه لعنتی مگه تو نبودی که می

گفتی انگیزه ات از انتخاب عامر به

خاطر این بود که فردا پس فردا اگه

زبونم الل خدا نکرده یه اتفاقی افتاد

یکی پشت سرت  پاسوز عشقت نشه

حاال من به درک این هوس بچه

خواستنت رو کجای دلمون بذاریم به

خدا آشکیم من از پس بزرگ کردنش

نمیام ببین االن حرف زدنش برام

@
shahregoftegoo
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چقدر سخته چه برسه که فردای پس

فردا من بمونم یه بچه بغلم ...

با حرص جاشمعدونی استیل گوزن

شکل رو از جلوی کنسول برداشت به

دیوار کوبید و گفت : چرا کاری می

کنی که حاال بخوام از این حرفا

بزنم . لعنتی بفهم که دوستت دارم

برات می میمیرم اگه بالیی سرت بیاد

من جلوتر از تو رفتنیم . 

با دو دست چنگی به موهاش زد تکیه

اشو که به دیوار بود سر داد روی

زمین ولو شد با چشمای به اشک

نشسته به طرفش رفتم چطور می

تونستم دلداریش بدم چطوری می

@
shahregoftegoo
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تونستم راضیش کنم که بذاره این

بچه رو که حاال جون و تنم شده بود

نگه دارم . آدمی همیشه طعماع بوده

و هست تا دیروز آرزوی عشق داشتم

حاال ارزوی بچه دار شدن داشتم . 

عجب شب پر دلهره ایی رو پشت سر

گذاشتیم . صب بعد از صبحانه راهی

آزمایشگاه شدیم که جواب بارداریم

مثبت بود . نگاهی به برگه ی آزمایش

انداخت و پرسید : این مامایی که

آزمایش رو برات نوشته بود متخصص

زنان بود ؟ 

_نه فکر نمی کنم دکتر عمومی کلینک

بود . 

@
shahregoftegoo
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سراغ داری یا من یکی رو پیدا کنم ؟ 

_من نه یاشار نکنه برای از بین ...

زبونم نمی چرخید که بگم دلم نمی

اومد دلم نمی خواست .دستم رو که

می لرزید به دستش گرفت و به

لبهاش نزدیک کرد بوسه ی تبداری

روش گذاشت و انگشتاشو الی

انگشتام چفت کرد چقدر حس خوبی

رو بهم القا کرد

 

@
shahregoftegoo

 

_ خودت متخصص زنان خوبی رو

]04:16  30.03.21[
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176#نفرین_تو_

کمی به طرفم متمایل شد دستش رو

روی فرمون ماشین گذاشت و به

چشمام زل زد و گفت : ببین تاتلیم

من پرونده ی پزشکیتو به دکتری توی

آلمان ایمیل کردم امروز صب جواب

@
shahregoftegoo
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فرستاده که می تونه توموره توی

مغزت رو عمل کنه حال با این بچه ی

ناخواسته همه ی این پروسه ها بهم

می خوره ...

مونده بودم که چی بگم تا همین االن

می تونست حکمت خدا رو قبول کنم

که خدا میخواد طعم مادر شدن رو هم

بچشم ولی  حاال با این نعمت آمیخته

به حکمتش چکار باید بکنیم  .به فکر

فرو رفته بودم که با نگه داشتن

ماشین جلوی مجتمع بزرگ پزشکان

نگاهمو به یاشار دوختم که با لبخند

کمرنگی که روی لبهاش نقش بسته

بود گفت : یکی از بچه ها متخصصی

@
shahregoftegoo
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رو معرفی کرد که گفت اگه بفهمه

چه مشکلی داری حتما کارمون رو راه

میندازه ...

با دلخوری و ناراحتی که لحنم بیشتر

التماس امیزی می خورد اسمش رو

صدا کردم 

_ یاشار ...

بی اختیار دستم رو روی شکمم

گذاشتم .عزیزم بدنیا نیومده محکوم

به نیستی و نابودی هستی مامانو

ببخش که با  همچین وضعیتی  نمی

تونم نگه ات دارم .

توی البی منتظر اومدن آسانسور

شدیم بقدری آشفته بودم که اصال

@
shahregoftegoo
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نفهمیدم که کی وارد خود مطب

شدیم و چطور شد که منشی با

شنیدن اسممون ما رو  به اتاق معاینه

خانم دکتر همراهی کرد . مثل

مجسمه ایی بی روح روی صندلی

نشسته بودم توی افکارم پرسه می

زدم . با فشرده شدن بازوم به خودم

اومدم که دیدم یاشار از بازوم گرفته

تا بلندم کنه وقتی حالت گنگی منو

دید گفت : خانم دکتر می خواد معاینه

ات کنه .

@
shahregoftegoo

 

_ معاینه ام کنه برا چی ؟

_ می خواد بفهمه که چند

وقتته ...میخواد سونوگرافیت کنه

1176
 



بلند شدم پشت پاوران یاشار همراهم

اومد کمک کرد تا روی تخت دراز

بکشم ...تازه متوجه صدای خانم دکتر

شدم . 

_ آقای یراحی از شرایط بیماری

خانمتون بهم گفته بودن خوب گفتین

چند وقته که ازدواج کردین 

جلوتر از یاشار گفتم : چهل و پنج

روزه ...

لبخندی به لبهای صورتی رنگش زد و

گفت خوبه ...

همزمان با ژلی که روی شکمم زد

موس دستگاه رو روی شکمم حرکت

داد . می خواستم به خودم قول بدهم

@
shahregoftegoo
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که به تصویری که روی نمایشگر

مانیتور دستگاه  نگاه نمی کنم تا

بهش دل نبندم . 

_صبر کنید ببینم گفتین چند وقته که

ازدواج کردین ؟ 

_ چهل و پنج روز ...

_ قبل از ازدواج هم رابطه داشتین ؟ 

هم من هم یاشار از سوالش جا

خوردیم . بی اعتنا از یکه خوردن ما

خانم دکتر به کارش ادامه می داد

موس رو روی شکمم حرکت می داد

باالخره یاشار جواب کرد : یک ماه

قبل از ازدواجمون یکبار رابطه

داشتیم . 

@
shahregoftegoo
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_ پس حله چون سن بارداری هم با

همون فرضیه ی اولین رابطه تون

مطابقت داره .برای سقط هنوزم

اصرار دارید

[30.03.21 04:16]

#part177

177#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

بی اختیار دست یاشار رو به دستم

گرفتم و فشردم همین حرکت کوچکم

امیدوار بودم که دلش رو بلرزونه
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بلکه از سقط این بچه بگذره ولی به

چشم دیدم که یاشار چشماشو

بست .و با حواس پرتی به زبان

مادریش گفت : اِوت )بله( 

این جواب با ذهنت و خواستنهای من

فرق می کرد . 

_ میشه صدای قلبش رو بشنونیم ؟ 

اینطوری خواستم که بدونه که این

جنین قلبش تشکیل شده سقطش

یعنی جنایت بلکه با شنیدن صدای

قلب جنین از این پا فشاریش برای

سقط دست برداره 

@
shahregoftegoo

 

دبیرستان که می رفتیم بعضی

موقعها که با بچه ها میزگرد تشکیل
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می دادیم در مورد فیلما و سریالهای

ترکیه ایها حرف می زدیم . بعضی از

بچه ها در مورد اینکه چقدر توی

جامعه و فرهنگ ترکها به بچه ها بدنیا

نیومده ارزش میدن و مخالف سقط

هستن  .یاشار هم از همون سطح و

فرهنگ بود باید بیشتر از من به این

بچه بها بده 

در فضای اتاق صدای کوبیده شدن

تاپ توپ درهم بهم پیچیده شد  و می

دیدم که خانم دکتر هم جا خورده .

اون چند سال دانشجوی پزشکی بودن

هم باعث نشد که استرس نگیرم و

بفهمم که چرا خانم دکتر اینطوری جا

@
shahregoftegoo
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خورده امکان داره که مشکلی برای

جنین داخل شکمم رخ داده باشه با

نگرانی پرسیدم : اتفاقی افتاده ؟

چرا صدای ضربان قلبش اینطوریه ؟ 

یاشار هم با شنیدن سوال من تموم

توجهش رو به خانم دکتر دوخت که

لبخند کمرنگی روی لبهای خانم دکتر

نقش بست و گفت : راستش جا

خوردم چون دو تا ضربان قلب با هم

می زنه 

_ یعنی چی ؟ 

این سوال رو یاشار پرسید و من

نگاهمو به مانیتور دوختم چشمام پر

@
shahregoftegoo
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اشک شدن و با لکنت زیر لب زمزمه

کردم : یعنی دو قلو باردارم ...

_ چی ؟ دوقلو امکان نداره ...

خانم دکتر دوباره موس رو روی

شکمم حرکت داد و پرسید : چرا

امکان نداره ؟ عزیزم توی خونواده

ات سابقه ی بارداری دوقلو دارید ؟ 

سر تکون دادم و گفتم : بله عمه

ام ...

با فکر کردن دوباره جمله ام رو تصیح

کردم و گفتم : بله خواهرم دوقلو

داره یه دختر و پسر ...

یاشار کنجکاو نگام کرد که گفتم :

بشرا و صدرا با هم دوقلون ...

@
shahregoftegoo
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سر تکون داد و کالفه دور اتاق قدم

رو زد با استرس دستش رو البه الی

موهاش برد چنگ زد خیلی یه دفعه

ایی برگشت و گفت : کی می تونیم

برای سقط اقدام کنیم ؟ 

با حرص صداش کردم : یاشار نه اونا

دوقلون و قلب دارن ... 

_ تاتلیم چرا نمی فهمی که تو

مریضی نمی تونی از پس این

بارداری بر بیایی این بارداری فشار

خون باال داره مسمومیت داره هزار

کوفت دیگه تو نمی تونی و من نمی

تونم ریسک کنم که بخوای از جونت

بگذری ...

@
shahregoftegoo
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حرفمو قطع کرد و گفت : ما خیلی

جوونیم می تونیم بازم بچه دار

بشیم . خواهش می کنم

[30.03.21 04:16]

#part178

@
shahregoftegoo

 

_ یاشار گناهه ما نمی تونیم اونا ...

#نفرین_تو_178
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تا خانم دکتر کنار کشید . از روی

تخت بلند شدم دگمه های مانتومو

بستم یه چیزی رو خیلی خوب می

دونستم من این بچه ؛ نه این بچه ها

رو می خواستم . تنها شانس من

بودن . 

موقع برگشت هر دو تامون سکوت

اختیار کرده توی سی خودمون

بودیم . حاال بماند که برای توضیح

مجبور شدیم اول به واحد بابا اینا

بریم مامان بابا هر دو شون خیلی

@
shahregoftegoo
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خیلی خوشحال بودن بابا هر بار با

فکر اینکه دو قلو باردارم هر چند

دقیقه یه بار می خندید خاطرات بدنیا

اومدن سه قلوها رو و اذیت شدنشون

برای بزرگ کردن و شب زنده

داریشاشون رو تعریف می کردن

یاشارم آبرو داری می کرد و با بابا

همراه می شد می خندید .و من

حسرت اینو می خوردم که چه خوب

بود که کابوسی به اسم تومور توی

زندگیم وجود نداشت و حاال تنها دق

دلیم من این بود که چطوری از پس

بزرگ کردن شون بر میام نه اینکه هر

@
shahregoftegoo
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ان استرس از دست دادنشون رو

داشته باشم . 

دو روزی بود که از قهرمون میگذشت

هنوزم با هم حرف نمی زدیم و

تکلیف زندگیمون هم این وسط

مشخص نبود هر بار که به خونه زنگ

می زد تا حالمو بپرسه گوشی رو از

برق می کشیدم از راه تماس که

چیزی گیرش نمی اومد دست به دامن

برنامه های مجازی شده بود فیس

بوک و واتساپ و ... از همشون که

می فهمیدم یاشاره بالکش می کردم

ولی خوب همه این خودخواهیها تا

زمانی ادامه داشت که دستم به جایی

@
shahregoftegoo
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بند بود . وتا وقتی که یه دفعه می

دیدی در باز می شد با وارد کردن

پسورد وارد خونه می شد دیگه نمی

شد کاری کرد و این یعنی اینکه

زندگی مشترک واقعا ترسناک بود

دیگه نمی شد کاری کرد برای اینکه

خنده ام از این قهرکردن بچگونه

نگیره حوله مو برداشتم رفتم استخر

از قبل وقت گرفته بودم تا هیچ کدوم

از ساکنای مجتمع وارد نشن هر کدوم

از ساکنا یه کد ورود داشتن . اولش

خواستم کد بابا اینا رو بزنم ولی

گفتم شاید یه دفعه به کله ی پسرا

می زنه که بیان شنا کنن اونوقت خر

@
shahregoftegoo

 

1189
 



بیار باقالی بار کن مامان همیشه

خودش با پسرا هماهنگ می کرد با

هم  استخر می رفتیم  با خاله کتایون

و کیانا توی سه ماه بودنم با عامرم

هیچ وقت به کله ام نزده بود برم شنا

ولی خوب یاشار زیاد می رفت همون

روز اول عروسی کدهای ورودی

امینتی رو برام گفته بود . با فکر

اینکه نباید زیاد توی اب بمونم برا بچه

ها امکلن داشت که ضرز داشته باشه

اول کمی پاهامو داخل اب کردم .

اینروزا تنها کاری که که نی کنم فقط

فکر کردنه یه کم شکمم برامده شده

ولی هنوز مشخص نیست .چقدر حس

@
shahregoftegoo
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و من این حس رو خیلی دوسش

داشتم . 

یه دور دیگه دور استخر زدم .

[30.03.21 04:16]

#part179

179#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

خوبی بود که قراره یه موجود  

کوچلوی نشناس وارد زندگیمون بشه

با فس فس دمپایی های سفیدی که  

روبه روم نقش بستن چشم باز کردم
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لبخند کمرنگی روی لبهاش نقش

بسته بود که با دیدن چشمای بازم

پرسید : نترسوندمت ؟ 

سری تکون دادم سعی نکردم به اینکه

از کد ورودش به استخر استفاده

کرده بودم فکر کنم . 

_ کاش بهم می گفتی که قراره اینجا

بیایی ؟ 

سوالی که نگاهش کردم نگاه جذابش

رو به صورتم دوخت و گفت : دیگه

نمی رفتم که دوش بگیرم 

چند قدم دیگه به لبه ی استخر نزدیک

شد و نوک انگشت شصتش رو به

داخل آب برد . موهاش از خیشی

@
shahregoftegoo
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براق و مشکی بود . حیف که نمی

خواستم زیاد قهرمون رو کشش بدم

حاال که دنبالم اومده بود و قدم اول

رو برا اشتی برداشته بود منم نمی

خواستم روزمون رو با اوقات تلخی

خراب کنم . با یه تصمیم ناگهانی به

طرفش خیز برداشتم و از مچ پاش

که روی سرامیکها بود گرفتم و

کشیدم تا بیفته توی اب ...

شوکه افتاد توی آب ، زیر اب که رفت

با یه تنش سر از اب بیرون اورد نگاه

خمار سرکشش رو طرفم سوق داد .

دمی عمیق گرفت . 

@
shahregoftegoo
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_حاال بر علیه من توطئه می کنی

نشونت میدم .

چشماش می خندیدن پر از شیطنت

شده بودن دستاشو دو طرف صورتم

گذاشت پیشونیمو بوسید دست دور

گردنم انداخت توی آعوشش رفتم  

_ دیگه اجازه نداری هیچ وقت قهر

کنی این دو روز بدترین روزای

زندگیم بود که گذروندم . 

دستهایش را بند پهلوهایم کرد .

ارتفاع این قسمت زیاد نبود .

پاهایمان به کف استخر چسبیده بود .

خیره نگاهش کردم دل منم براش

تنگ شده بود من ادم قهر نبودم .

@
shahregoftegoo
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پیشانیش  را به پیشانیم چسباند و لب

زد : خیلی با خودم فکر کردم هی

فکر کردم نداشتنت بدبختم می کنه

تاتلیم ؛ چرا نمی فهمی بدبختم می

کنه حالیته ؟ 

لب پایینم رو به دندون کشیدم چی

باید در برابر اینهمه احساسات بهش

می گفتم . 

_ در برابر اینهمه دلبری که برای

یاشارت می کنی کی می تونه ازت

بگذره؟ 

خنده ام رو قورت دادم و با بغض

گفتم : ولی کاری که میگی هم

درست نیست می دونم می ترسی که

@
shahregoftegoo
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منو از دست بدی ولی این بچه ها

االن قلب دارن حق زندگی کردن

دارن 

_ اره ...اره می ترسم برای من

الویت بودنه توِه نه بچه های بدون

تو ... 

_ منم می ترسم از مرگ از مردن

ولی نمی دونم چطور بگم کمکم کن

تا بدنیا بیارمشون فقط یه بار

بغلشون کنم ...فقط یه بار ...

چشمام پر از اشک شدن . پوزخند

غمگینی به روی لبهاش نشست

دستاشو دوباره دور گردنم انداخت

@
shahregoftegoo
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_ دیگه نمیذارم تا منو داری از چیزی

بترسی ولی به یه شرط میذارم بچه

ها رو نگه داری که باید هر چی دکترا

گفتن گوش کنی ...

دلم خوش شد . دلم گرم شد آرامش

پیدا کردم ما زنها چیز زیادی نمی

خواهیم همین که یکی حمایتمون کنه

چقدر خوب که یاشار رو دارم .

[30.03.21 04:16]

#part180

@
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بعد از کل کل حسابی که با بشرا

کردم سر ماجرای بارداریم که چرا

خودم بهش نگفته بودم کلی سرم غر

زد که باید این خبر فوق العاده رو از

مامان بشنوه چرا دیگه مثل قبل

سنگ صبورم نیست و این حرفا منم

به شوخی می گفتم که آقامون گفته

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_180
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با سینگیال نچرخم و از این حرفا حاال

بماند که روح یاشار از این فانتزیای

دخترونه ی ما خبر نداره .به قدری با

هم بحث کردیم که واقعا آخرش کم

اوردم عذر خواهی کردم که واقعا چرا

اونو در جریان رویدادهای مهم

زندگیم قرار ندادم . بعد از

خداحافظی رفتم از یخچال برا خودم

سیب اوردم پوست کندم جلوی تی

وی لم دادم تا کمی استراحت جبران

مافات کنم که نگاهم به روی میز که

دیشب یاشار همون جا در حال کار با

لب تاپش بود افتاد زیر لپ تاپ یه

سری ورقای نقشه و مشقه بود که

@
shahregoftegoo
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از الی اونا برگه ی سونوگرافی بود

عکس سیاه سفید و برگه ی

توضیحاتش که دور کلمه ی اختصاری

که با خودکار خط کشیده شده بود و

زیر برگه پر بود از ارقام و تاریخ که

خانم دکتر در حین سونوگرافی از من

پرسیده بود . 

به قدری استرس نگه داشتن بچه ها

رو داشتم که اصال متوجه این برگه

نشده بودم که احتماال خانم دکتر به

یاشار داده بود . شوکه شده دوباره

ورقه رو از سر گذروندم سعی کردم

هر چی سواد ناقص دکتری که داشتم

رو برای خوندنش استفاده کنم . 

@
shahregoftegoo
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 بازوم که لمس شد با وحشت از جام

پریدم یاشار کنارم نشسته بود 

دست روی قلبم گذاشتم سعی کردم

که به خودم بیام 

_ کی اومدی ؟ 

_ چی شده ؟ یه جوری به فکر فرو

رفته بودی که هر چی صدات می

کردم حتی پلکم نمی زدی ترسیدم . 

دستم رو باال اوردم دوباره به برگه ها

نگاه کردم و با صدای گرفته گفتم :

داشتم به اینا نگاه می کردم . 

@
shahregoftegoo

 

ولی همش ذهنم به چند ماه قبل و

اتفاقاتش پر می کشید .
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کتش رو همونطور نشسته روی

کاناپه در اورد و خیلی عادی و ریلکس

گفت : دیشب منم خیلی نگاهش می

کردم باورم نمیشه که قراره همزمان

صاحب دو قلو بشیم . 

از ذهنم گذشت که هیچ وقت از

تنشی که وجودش گرفته نمیگه باید

خودم پیش قدم بشم باید در موردش

حرف بزنم و گرنه اینطوری نمیشه 

خواست بلند بشه که دستم رو روی

بازوش گذاشتم و گفتم : من ...من

حاضرم  برای اینکه خیالت راحت بشه

تست بدم 

@
shahregoftegoo
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_ اونوقت برای چی ؟ 

_ برای اینکه مطمئن بشی تو

پدرش...

انگشت شو روی لبام گذاشت و وادار

به سکوتم کرد و گفت : اصال حرفشم

نزن من خیالم راحته همونطور که تو

می دونی پدرشون منم ...

نفس تازه کردم از زندگی با یاشار

تجربه کرده بودم با حرف زدن می

تونم تموم مشکالتمو با باهاش رفع

کنم تا با داد و بیداد کردن

@
shahregoftegoo

 

متعجب به طرفم برگشت و پرسید :

چه تستی ؟

DNA _ تست 
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@
shahregoftegoo

 

_میخوام توجیحت کنم ...لطفا ؟
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سر تکون داد با لبخندی که طعم

شوخی و شیطنت داشت گفت :

توجیحم کن میخوام بدونم 

نمی دونستم چطوری منظورمو بهش

برسونم و چطوری شروع کنم .

_میدونم شنیدنش برات سخته

همونطور که گفتنش برا من سختتر

ولی حس میکنم در شرایطی هستیم

که باید همه چی رو از رابطه قبلی

من بدونی برا همین ...

نمی تونستم به راحتی از عامر براش

بگم ولی عزمم رو جزم کردم  دوباره

شروع کردم به گفتن اونم با چشمای

بسته 

@
shahregoftegoo
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_ اخرین رابطه مون بیست و پنجم

بهمن مربوط به روز ولنتاین بود.

پنجم اسفندم وقت صیغه نامه مون

تموم می شد بیست هشتم هر ماه با

یکی دو روز پس و پیش شدن وقت

سیکل ماهانه ام بود که تا اولین

رابطه منو تو که پانزده فروردین روز

نامزدی کیان بود من دو بار ماهانه

شده بودم از عید به این ور من عامر

رو دوبار دیدم ...من ...من نمی خوام

فکر کنی من از اوناییم که چطور بگم

درسته که زیادم معصوم پاک نیستم

ولی منم خط قرمزایی برای خودم

@
shahregoftegoo
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دارم . توی شکم مادر هم میشه تست

رو انجام داد اگه بخوای تستم ...

_ هیس حرفی نباشه اوکی این بحث

رو همینجا تمومش می کنیم باشه ...

_ ولی ...

صورتم رو با دستاش قاب گرفت

پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند

نفس که می زدهرم نفش  صورتم رو

داغ می کرد این پسر خیلی

احساساتِی مگه نه ؟ 

_ ولی نداره ، من خودم رو بیشتر لز

هر کسی می شناسم و بهتر از هر

کسی می دونم که دلم این روزا گیره

؛ گیره این دو تا وروجکی که نیومده

@
shahregoftegoo
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دلمو به لرزه در اوردن و من

دوسشون دارم ..

صدای زنگ تلفنش باعث شد به عقب

برگرده و از روی میز گوشیش رو بر

داره وقتی به زبان استانبولی حرف

زد فهمیدم که طرف مقابلش باید

ترک باشه یه جوری شتاب و عجله ما

بین کاراش دیده می شد . بدون توجه

به حضور من به اتاق خواب رفت در

اتاق رو هم بست سفی کردم

حساسیت رو دور بریزم و ذهنم رو به

فیلمی که از تلویزیون پخش می شد

بدم ولی با دیدن برگه ی سونو که

زیر پام افتاده بود خم شدم

@
shahregoftegoo
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برداشتمش اولین عکس از دوقلوهای

من .شیوا خواهر واقعیم که در اصل

من یه عمر اونو عمه صداش کردم

می گفت که دو قلوای این نسل کلی

دردسر با خودشون میارن خوب درد

سر ما سر نگه داشتنشون بود.

امیدوار بودم که همه چی به خوبی  و

خوشی سپری بشه تا بتونم صورت

بچه هامو ببینم برای یه بار هم شده

بغلشون کنم . 

کالفه ریموت بلند کردم تا یه شبکه ی

دیگه بزنم که دیدم یاشار به دیوار

تکیه داده دستاشم روی سینه چفت

@
shahregoftegoo
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پرسید : باز کجا پرت شدی رفتی ؟ 

_ اینجا فیفتی فیفتی جنسیت بچه ها

رو زده که احتماال یکیش دختر باشه

یکیش پسر ،اسم براشون انتخاب

کنیم

[30.03.21 04:16]
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کرده بهم خیره شد چشمکی  زد و

#نفرین_تو_182
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_خوب حاال کی اسمشون رو انتخاب

کنه ؟ 

_خوب هر کدوممون برای یکیش

انتخاب کنیم من برا پسرمون تو برا

دخترمون 

_من دوس دارم اسم ترکی بذارم 

_خوبه بذار ...

_ولی این بچه ها دو قلون باید

اسماشون بهم بیاد تو اسم ایرانی

بذاری من اسم ترکی شاید بهم نیانِ 

@
shahregoftegoo
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لب و لوچه ام اویزون شد نمی دونم

چرا دلم می خواست یاشار گذشت

کنه بگه که من اسم هر دوشو بذارم

توقع ام از یاشار خیلی باال رفته بود .

خودخواهh شده بودم هر چی باشه

زحمت بدنیا اوردنشون با من بود 

_نظرت چیه گل یا پوچ بازی کنیم هر

کی که برنده شده اسم هر دو تاشو

بذاره 

خندیدم چقدر مثل بچه ها شده بودیم

سر تکون دادم و گفتم : قبول ...اول

من ...

یاشار خم شد از روی شکالت خوری

برنز روی میز شکالتی برداشت پشت

@
shahregoftegoo
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سرش برد سعی کردم ریلکس کنم تا

برنده بشم . چشمامو بستم مثل

بچگیامون با کیان توی ذهنم ده،

بیست ،کردم دستمو روی دستی که

فکر می کردم گله گذاشتم چشمای

یاشار که برق زد فهمیدم پوچ بوده نه

گل ...

دستش رو باز کرد خالی بود . 

_من بردم ...

سعی کردم جر زنی کنم برای همین

گفتم : قبول نیست تا وقتی گُل رو

نکنی برنده حساب نمیشی 

شکالت رو از دستش گرفتم پشت

سرم هی از این دستم به اون دستم

@
shahregoftegoo
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دادم و اخر هر دو دستم رو جلوش

اوردم تا گل رو انتخاب کنه که ناکس

خوشناس زد به هدف و گل رو انتخاب

کرد منم مثل بچه ها دمق شدم که با

شیطنت و خوشحالی دست دور

گردنم انداخت و گفت : اسم هردو

تاش با من ...

_چی میذاری ؟ 

_ دیگه نشد وقتی شناسنامه هاشو

گرفتم می بینی در ضمن چون من

بردم توی ترکیه زایمان می کنی 

_چی ؟ ترکیه برای چی ؟ 

_ باید یه مدت بریم اونجا وضع شعبه

ی شرکت اونجا بهم خورده ...

@
shahregoftegoo
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_کی همچین تصمیمی گرفتی چرا

حاال به من میگی ؟ بابا قبول کرده که

بری وضیعت  شرکت و پروژه ی اینجا

چی ؟ تا کی باید ترکیه بمونی ؟

_ بمونی نه بمونیم ...مثل بچه ها چیه

یه ریزه سوال می کنی 

_ من بدون مامان اینا نمی تونم

زایمان کنم من نمی رم تو خودت برو

یه ماهه کاراتو راست و ریس کن

برگرد.

_ نمیشه نمی تونم همش فکرم در

گیر تو و بچه ها باشه 

_ نه من نمی تونم ...

@
shahregoftegoo
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_ ببین بریم ترکیه بهتره امکانات

اونجا از اینجا گسترده تره در ضمن

اونجا خیلی راحت در مورد تومورت با

دکتراش حرف می زنی دیگه مجبور

نیستی به خاطر مامانت خمش کتمان

کنی ...

به حالت قهر از جام بلند شدم چرا

یاشار نمی فهمید شرایط من با یه

زن باردار عادی زمین تا اسمان فرق

می کرد هر ان ممکن بود چشم ببندم

دیگه بیدار نشم ...

_ تاتلیم ببین  ...

_نه تو ببین یاشار من ...

@
shahregoftegoo
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کرد و گفت : فقط قهر نکن باشه ؟

[30.03.21 04:16]
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@
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دستاشو از پشت گردنم دورم حلقه
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باورم نمی شد یاشار برای پروازمون

به ترکیه جت کرایه بود با دکتر و

پرستار شخصی تا حین پرواز مشکلی

برای دوقلوها پیش نیاد . مامان و بابا

خیلی نگرانمون بودن . با شرایطی

که من داشتم واقعا پرواز برام خیلی

سخت بود . قرار شد نزدیک زایمانم

بابا اینا هم بیان ولی با این وجود

خیلی حس تنهایی می کردم . در همه

حال یاشار واقعا مراقبم بود خیلی

هوامو داشت بیشتر وقتا حتی کمک

حال کارای شخصیم بود مثل لباس

پوشیدن ارایش کردن کفش جفت

@
shahregoftegoo
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کردنشا وقت داروهام و چکاپامم از

بر بود . 

دیگه به خونه ی ویالیی زیبایی که

توی ازمیر داشتیم عادت کرده بودم

یه عالمه گالی خوشگل خونگی داشتم

که با حساسیت بهشون می رسیدم

عاشق گل قهرم بودم تا دست بهش

می زدی زود خودش رو جمع می

کردم به قول بشرا من که کرم

داشتم مدام سر به سرش میذاشتم تا

توی خودش جمع بشه منی که فکر

می کردم دیگه به زبان ترکی

استانبولی مسلطم با اومدن به اینجا

سلیس حرف زدن مردم بومی اینجا

@
shahregoftegoo
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فهمیدم که هنوز در پیچ و خم یه

کوچه ام بعضی از وقتا اصال متوجه

حرفاشون نمی شدم . خدا رو یاشار

نقش مترجم رو برام بازی می کرد

مثال فهمیده بودم که دوقلوهام ،

دوقلوهای همسان نیستن خوب برام

مهم نبود که از نظر شکل و قیافه

دوقلوهام شبیه هم بشن چرا که

دختر و پسر بودن قرار نیست که

شبیه به هم باشن . 

یه دوست و همسایه ی خوبی هم پیدا

کردم که منو یاد بشرا میندازه

اسمشم جانانه پنج ساله که ازدواج

کرده ولی متاسفانه مشکل دارن بچه

@
shahregoftegoo
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دار نشده از اون زنای خونگرم و

مهربانیه که زود خودشو تو دل آدم جا

می کنه شوهرش اردوان هم مرد

ساکت و با مالحظه ایه که دیوانه وار

جانان رو دوس داره از وقتی دوست

شدیم  تقریبا هر روزمون کنار هم

میگذره و جانان شده همون سنگ

صبور من از سر بیکاری بهش فارسی

خوندن و نوشتن یاد میدم توی همین

مدتم یه دفتر درست کردم که میخوام

روزای اخر بارداریم بهش بدم . توی

اون دفتر بیشتر حرفای دلم رو برای

بچه هام نوشته بودم دلم اینروزا که

داشتم به اخرای بارداریم می رسیدم

@
shahregoftegoo
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بشرا رو می خواست تا بتونم به

راحتی بچه هام رو بهش بسپرم اینکه

یه روزی بچه های من بی مادر بزرگ

بشن تنم رو به رعشه می انداخت

حاال می تونستم پدر واقعیم )پیمان (

رو درک کنم که چرا قبل از مرگش

شناسنامه ی منو به اسم پسرش

) بابا شروین ( گرفت بود . 

_یه حرفی می خواستم بگم . 

بازوشو کمی باال اورد تا به صورتم

خیره بشه لب زد : بگو ! 

_ اگه خودت بعد از رفتن من

نتونستی مادر خوبی برا بچه ها پیدا

@
shahregoftegoo
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به چه چیزایی فکر می کنی ؟

[30.03.21 04:17]
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کنی بهم قول بده تربیتشون رو بدی

به جانان ...

_ چی ؟ خدا لعنتت کنه شیرین داری

چشمام پر اشک شدن . با بغض

گفتم : فکر می کنی منم دوست دارم

که به همچین چیزایی فکر کنم ؟ نه
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دلم بی خیالی می خواد اینکه مثل

مردم عادی اصال به مرگ و مردن فکر

نکنم یه صبی بیدار بشم اصال فکر

نکنم که شاید این صب اخرین صبی

باشه که من زنده ام ولی چکار کنم

که به همه ی این چیزا فکر می کنم و

می دونم که دیر و زود داره ولی

سوخت و سوز نداره باالخره این

بیماری منو از پا در میاره ...

دستاشو دوباره روی دو طرف سرم

گذاشت و زل زد به چشمام و اروم

زل زد و گفت : شاید این تومور باعث

شده که تو فکر کنی رفتنی ولی هیچ

کس از اینده خبر نداره از کجا معلوم

@
shahregoftegoo
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که همین حاال یه زلزله ایی نشه من

زیر اوار بمونم تویی که فکر می کنی

رفتنی بیرون از خونه باشی و زنده

بمونی ...

انگشت لرزانم رو روی لباش گذاشتم

و گفتم : هیس هیس از این حرفا

نزن من امیدم به توه که بعد از من از

پس بزرگ کردن این بچه ها بر بیایی

من روی زندگی تو حساب باز

کردم ...

_ پس تو هم هر دم از رفتن حرفی

hنزن که منم دوس ندارم روی خودت

برای بزرگ کردن این دوتا وروجک

حساب باز کردم ...

@
shahregoftegoo
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لبخند تلخی از واقعیت ها رو لبام

نشست که یاشار اون لبخند رو به

حساب خوشحالیم زد و با هیجان

لبهام رو به حصار لبهاش در اورد . 

جانان برای عصرانه منو یاشار رو به

خونه اش دعوت کرده بود . بِوَرک

مشهورش خیلی خوشمزه و به دهنم

مزه کرده بود که فکر کنم نصف اون

بِوَرک رو من به تنهایی دخلش رو

اورده بودم . وسط خوردن عصرانه

بود که گوشی یاشار زنگ خورد .

برای حرف زدن از حیاط جانان اینا

رفت بیرون چون دیر کرد هر سه

تامون چایی هامون رو بدون حضور

@
shahregoftegoo
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یاشار نوشیدیم برای اینکه خبری از

یاشار بگیرم کجا غیبش زده زنگ زدم

به موبایلش که رد تماس زد . دیگه

حضورمو به تنهایی کنار جانان و

شوهرش اضافه می دیدم برای همین

معذب ازشون عذر خواهی کردم و به

ویالی خودمون برگشتم تا یاشار رو

پیدا کنم .طبقه ی پایین نبود .

صدای بگو مگویی از باالی پله ها به

گوش می رسید با یکی که ترکی

استانبولی رو با لهجه حرف می زد و

صدای داد و فریاد یاشار هم کال

دستپاچه و کنجکاوم کرده بود .چون

اخدای ماه هفتم بارداریم رو

@
shahregoftegoo
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میگذروندم به سختی می تونستم پله

ها رو باال برم برای همین شبها رو

دیگه توی اتاق خواب اصلی که باال

بود نمی خوابیدیم یاشار تخت دو

نفره خریده توی اتاق خالی که بیشتر

به اتاق کار می خورد گذاشته بود. 

به هر زحمتی بود پله ها ی گرد

دوبلکس رو با کمک گرفتن نرده های

استیل  باال رفتم .

صدا از اتاق اصلی که درش نیمه باز

بود می امد .

 

@
shahregoftegoo
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185#نفرین_تو_

از الی در نیمه باز حضور یه زن جوان

که روی تخت نشسته دستاشو روی

صورتش گرفته و لرزش شونه هاش

نشون از گریه کردن می داد . 

@
shahregoftegoo
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و صدای داد و بیداد مرد دیگه یه مرد

کت و شلوار طوسی پوش تو رده

های سنی بابا شروین که صدای

کفشاش روی پارکت و با لهجه ترکی

حرف زدنش یه دفعه ایی از طول و

عرض کردن اتاق خواب ایستاد و از

پشت کمر شلوارش اسلحه ایی رو

بیرون کشید و روبه روش اشاره

رفت که قلبم ایستاد مطمئن بودم که

به صورت یاشار نشونه رفته بود . 

در رو که کامل باز کردم درست دیده

بودم . اشاره اش به یاشار بود . 

_ به به اینم از زن و بچه ات...

@
shahregoftegoo
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یاشار با دست و پاچگی پا به طرفم

تند کرد و منو پشت سرش کشید و

گفت : با شیرین کاری نداشته

باش ...

من زل زده بودم به این مرد میانسال

که خیلی برام اشنا می زد نه اینکه یه

بار توی اسانسور دیده بودمش بلکه

فکر می کنم که از قبل هم دیده

بودمش .توی مجتمع و اسانسور ...و

دوران بچگیام پسر عموی مامان مینا

همونی که قسم خورده بود یه روزی

بابا رو زمین می زنه به خاطرش می

اوردم به خاطر ازدواج مامان و بابا

ازشون کینه به دل گرفته بود . 

@
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_بهش گفتی که با عاشق سینه

چاکش چکار کردی ؟ چطوری اش و

الشش کردی تا جلوی عقد رو

نگیره ...

خشکم زد نه باورم نمی شد که اون

پا شکستن و صورت داغون عامر کار

یاشار باشه .. 

_حاال مونده خانم کوچلو تا این اقا

یاشار ما رو بشناسی ...به خیال

خودش اومده لینجا تا زن بچه شو در

امان نگه داره ...

زیر لب نالیدم : یاشار ...

دستمو گرفت وبا حرص گفت : تو که

به همه خواسته هات رسیدی تموم

@
shahregoftegoo
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دار و ندار طرف رو به فنا دادی حاال

از من چی می خوای ...

_ درست من به همه قوالیی که به

خودم داده بودم رسیدم . ولی قرار

نبود دل از دخترم ببری قالش

بذاری ...

دخترش منظورش به همون زنی بود

که روی تخت نشسته صورتش رو با

دستاش پوشونده بود داشت گریه می

کرد . سرش رو باال اورد و با کینه

نگاهم کرد 

_ از اول قرار بود که با شیرین

ازدواج کنم قرار بود یا نه من هیچ

قولی به دخترت سوین نداده بودم . 

@
shahregoftegoo
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_ اولش قرار بود ولی تاریخ انقضاش

تا وقتی بود که من فکر می کردم

شیرین دختر مینا و اون مردکه نه

خواهرش ...برای همین نقشه عوض

شد ...

_ یاشار اینجا چه خبره چه نقشه ایی

چه بازی راه انداختی ...

_ ببین دختر جون امروز با خوادهh ات

حرف زدی ؟ 

_ نه همیشه غروبا با مامان که از

شرکت بر می گردم حرف می زنم 

_ پس نمی دونی که االن تو تبریز

شرکت بابا جونت صحرای کربالس تا

@
shahregoftegoo
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به زحمت این چند کلمه از دهنم در

اومد دروغ می گفت چرا باید نفس

بابام

[30.03.21 04:17]

#part186

@
shahregoftegoo

 

اونجا که ادمام خبر دادن نفس بابات

رفته ...

_بابام نه چرا ...
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نمی دونستم با این حجم از شگفتی

و تحیر و تعجب جا خوردگی چکار کنم

! نمی دونستم باید سرمو به کدوم

دیوار بکوبم حالم خوب نبود ! نفسم

باال نمی اومد ! مگه می شد ادمهای

زندگی یه نفر که تو فکر می کنی

مثل چشمهایت می شناسیشون تا

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_186
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این حد متفاوت از خود واقعیشون

باشن من یاشار رو نشناخته بودم این

لحظه که با دیوونه شدنم فاصله ایی

نبود من نمی دونستم به کدوم کار

یاشار فکر کنم به عامر که از سر

راهش برداشته بود و یا باعث

ورشکست شدن بابام شده بود و یا به

فریب دادنش این مدت که بهم عالقه

داشته و عاشقم بوده و من باورش

داشتم .بخدا قسم که حاال دیگه خودم

رو هم باور نداشتم . چشمای پر از

خشمم رو به یاشار دوختم اصال

توجهی به مرد اسلحه بدست و زن

گریان حاضر در اتاق نداشتم دلم از

@
shahregoftegoo
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یاشار پر بود با حرص داد زدم و گفتم

: باورم نمیشه که اینهمه مدت بهم

دروغ گفته باشی ! چطور تونستی به

چشمای من چشم بدوزی و این کار

رو با من و زندگیم بکنی پس پس

اونهمه داد عشق ...همه اونا ...

به جای یاشار مرد غریبه همون پسر

عموی مامان گفت : همه اش پوشش

بود برای فریب دادن تو ...

یاشار سر تکون داد : نه دروغ میگه

آشکیم ...عشقمون این وسط

پاکترین اتفاق بود ...

چانه ام لرزید اشک داخل چشمام

حلقه زد . اینکه احساس کنی

@
shahregoftegoo
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اینطوری بازی خوردی مورد بازی

قرار گرفته ایی ! اینکه احساس کنی

تو فقط یک مهره بوده ای و نه خودت

و نه وجودت حضورت نقشت برای

دیگران مهم نبوده اینکه بفهمی همه

ی باورات غلط از اب در اومده همه

اش دروغ بوده خیلی سخت و غیر

قابل تحمل هست ! 

یاشار یک قدم به سمتم گام بر داشت

_تاتلیم خواهش میکنم ! خودتو کنترل

کن ! نکن با خوت اینجوری فشارت

میره باال برا بچه ها خطر داره 

مرد پوز خندی زد و گفت : بچه ها

یاشار من به اینکه این بچه ها از تو

@
shahregoftegoo
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باشن شک دارم تو چی شک نداری

پسر چطور به این راحتی قبولشون

می کنی ...

از حرفش جا خوردم شوکه شدم

یاشار بی اهمیت به حرفای مردک به

طرفم اومد 

انگشتم رو به طرفش گرفتم اشک

انقدر چشمام رو تار کرده بود به

درستی نمی دیدمش تهمت بزرگی

بود با یه جهش به طرف مردک

اسلحه رو از دستش گرفتم روی

شقیقه ام گذاشتم 

_ جلوتر نیا !یک قدم جلوتر بیای با

همین اسلحه به مخم شلیک می کنم

@
shahregoftegoo

 

1240
 



نمی خوام دلداریم بدی نمی خوام

صداتو بشنوم . وای خدای من چطور

تونستی دروغ بگی حاال ...

_عزیزم نذار تحریکت کنه خواهش می

کنم شیرین تو و اون بچه ها مال منید

فقط مال من ...

_ من ...من دارم سکته می کنم دارم

میمیرم از اینهمه فریب و دروغ ...

[30.03.21 04:17]

#part187
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چشمام فوران کردن به قدری که

دستام می لرزیدن دیگه تعادل

نداشتم که بخوام اسلحه رو روی

شقیقه ام نگه دارم یاشار از فرصت

استفاده کرد اسلحه رو از دستم

گرفت و به زمین انداخت دست دراز

کرد  از دستم گرفت و منو به

آغوشش کشید . زیر گوشم گفت :

@
shahregoftegoo
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من این بچه ها و تو رو خیلی

دوستتون دارم ...شاید اولش فریبت

دادم ولی بعدش با تموم وجودم

عاشقت شدم 

سعی کردم اروم باشم ولی کی با

شنیدن حقایقی از زندگیش می تونه

اروم باشه که منم باشم حقایقی که

تموم تار و پودم رو از هم می

شکافت حقایقی که بدجور به من و

سرنوشت عشق و بچه هام ربط

داشت . 

@
shahregoftegoo

 

_ بابام ...

باید می رفتم باید حال بابامو می

 اگه بالالیی سرش می اومد

پرسیدم
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من میمردم ...با تموم سعیم تالش

کردم تا از حصار دستاش خودم رو

بیرون بکشم گوشیم طبقه ی پایین

مونده بود . یاشار سعی کرد که نگهم

داره ولی من عجله داشتم همه ی این

تراژدی ها به جهنم زندگی بابام برام

از هر چیزی بیشتر ارزش

داشت ...هیچ کس حق نداشت بابا

شروینم رو از من بگیرد . وقتی که

من اینهمه مدت اینهمه نقشه ریختم

که از بیماری من خبردار نشه غصه

نخوره حاال نباید اونو از من بگیرن .

هیچ کس ! بابا شروین و مامان مینا

سهم من بودن حق من بودن مال من

@
shahregoftegoo
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بودن .باورم نمی شد دنیا اینقدر

سنگدل و بی رحم باشه که بعد از

گرفتن پدر و مادر واقعیم از من ؛

حاال بخواد برادری رو که پدری رو در

حق من تموم کرده از من بگیره ...تا

از حال و احوالش خبری نمی گرفتم

اروم نمی شدم . باید صداشو می

شنیدم تا دلم اروم بگیره 

در رو باز کردم تا خودمو زودتر به

طبقه پایین و به گوشیم برسونم

نفهمیدم از پشت چی لباسم به نرده

گیر کرد و من از پله ها سقوط

کردم ...

@
shahregoftegoo
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تموم صحنه های زندگیم مثل فیلمی

از جلوی چشمام گذشتن و اخرین

تصویری که ملکه ی ذهنم شد تصویر

هراسان یاشار بود که پله ها رو با داد

و فریاد پرواز می کرد تا باالی سرم

برسه و من نگاهم فقط میخ او بود 

شکستم 

وقتی دیدم همه ی آدم ها 

برای شکستن دلم 

شرط بستند 

 (                               intermission)

@
shahregoftegoo
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[30.03.21 04:17]

#part188

188#نفرین_تو_
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قطره اشکی بی اراده از گوشه ی

چشمانم لغزید .و روی گونه ام چکید .

پلکهای لغزانم به ارومی از هم باز

شدند . نگاه سرگردانم در اتاق به

گردش در امد . زاویه ی دیدم از رو به

رو فراتر نرفت . قصد کردم تا گردنم

را بچرخانم .تا زاویه ی دیدم را

گسترش بدهم اما نتوانستم تنها

مردمک چشمهایم به گردش در امد

گردن خشک شده ام با احساس دردی

شدید هم چنان به جا ماند   .

@
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صدای ناله ام بلند شد زبان و گلوی

خشک شده ام تشنگی ام را چند برابر

کرد . ناله ی خفیفی از گلویم بیرون

خزید زمزمه وار روی لبهایم جاری

شد . 

_آب ...آب

پرستاری که در اتاق بود با شنیدن

زمزمه های من با قدمهایی بلند خود

را به چند قدمی تختم رساند با

چشمهایی که از حدقه در اومده گرد

شده بود بهم خیره شد . و باالخره

بعد از چند دقیقه سرش رو به سرم

نزدیک کرد و پرسید : 

_ عزیزم صدامو می شنویی ؟ 

@
shahregoftegoo
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پلکهام اینبار بیشتر از قبل باز شدند

نگاهم روی پرستار جوان ثابت ماند .

این زن را نمی شناختم حجابی که

کرده بود و جمله ایی که ازم پرسیده

بود خبر می داد که ایرانی هست نه

ترک .به ذهنم فشار می اوردم تالش

کردم تا چیزی را به خاطر بیاورم اما

ذهنم خالی شده فقط یک چیزی را

می دانستم که نیاز شدیدی به اب

دارم . 

بار دیگر زیر لب زمزمه کردم : آب ...

اینبار صدای واضحم را  پرستار شنید.

لبخند روی لبش از قبل پر رنگتر از

قبل شد 

@
shahregoftegoo
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_ اب واست خوب نیست عزیزم 

چیزی رو درک نمی کردم . دوباره

واژه اب رو زمزمه کردم . اینبار

پرستار دستمال خیسی رو روی

لبهای خشک شده ام کشید . خیس

شدن لبهام نه تنها عطشم رو به اب

کم نکرد بلکه به ان افزود . باز هم

اب طلب کردم که پرستا  دوباره

دستمال خیس رو به لبهام کشید و

پرسید : االن بهتری عزیزم ؟ 

به قدری ناتوان بودم دوباره پلکهام

روی افتاده جواب پرستار رو نتونستم

بدم . 

@
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دوباره چشم که باز می کنم اینبار در

اتاق تنها هستم و روی تخت بدنم به

دستگاههایی وصل هستن و من حس

بی جانی دارم تنم را سستی و رخوت

در بر گرفته .احساس خستگی می

کنم نفسهایم سنگین و با صدا شده

ان .این همه بی حالی از چی می

تونه  باشه ؟ تنها صحنه ایی که به

یادم میاد افتادنم از پله هاس ..

البد شاید تن بی حالم در اثر افتادن

اینطور سست شده است . حوصله ی

بیشتر خوابیدن ندارم . دستم را می

برم تا ملحفه ی سفید رنگ رویم  را

کنار بزنم .اما حس دست باال رفته ام

@
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همان نقطه ایی که قبال جا خوش

کرده بود قرار می گیرد . باز تالش

می کنم اینبار تنم به تکاپو افتاده اما

تمام تنم همانجا که ثابت مانده بود

بدون هیچ حرکتی می ماند

[31.03.21 15:31]

#part189

@
shahregoftegoo

 

می رود . دستم با شدت ضربه و به

سبب بی حسی روی تخت درست
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باز تالش کردم اینبار تنم به تکاپو می

افتد اما تمام تنم همانجا که بوده

ثابت می  ماند . بدون کوچکترین

حرکتی اصرار زیادی می کنم برای

بلند شدن . تالش می کنم تالشی بی

نتیجه ، اما این تن سنگین شده . نای

بلند شدن ندارد نفسهایم به شماره

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_189
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میفتد . دلیل منقطع بودن نفسهام را

درک نمیکنم شاید کوه کندم که خبر

ندارم . به یک باره دستم را با تالش

روی شکم می برم تا لمسش کنم . 

سعی می کنم تا دهن باز کنم 

_بچ..بچ..هام ..

بغض به گلویم چنگ می زند شمارش

نفسهام به صفر می رسن هیچ کاری

ازم بر نمیاید . عجز و ناتوانی در

کالبدم ریشه دوانده بغضم باالخره

اشک می شود . اشک مرطوب کننده

صورتم را پر می کند از ذهنم میگذرد

که نکنه از دست  دادمشون ناله ایی

سر می دهم سرم که یه زاویه

@
shahregoftegoo
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کوچکی باال رفته بود به روی بالش

می افتد . 

صدای باز شدن در اتاق را می شنوم

و قدمهایی که هر لحظه نزدیکتر می

شوند . دلم می خواد که بفهمم

صدای قدمهای کیه ؟ عزم می کنم تا

کمی سرم را کمی تغییر دهم اما باز

نمی توانم وجودم اتش می گیرد از

این نتوانستنهااز این عجز که دلم را

به درد اورده است . 

کسی که وارد شده پشت سرم هست

که صدای اب را می شنوم شئی را پر

از اب می کند می اورد که روی میز

کنار تخت بگذارد که چشمش به

@
shahregoftegoo
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چشمهایم گیر می کند که شوکه می

شود می بینم شئی را پر اب کرده

استوانه ی شیشه ایست که سه شاخه

گل رز قرمز دارد از دستش می افتد

صدای شکستنش اتاق را فرا می گیرد

. چشمهایش پر از اشک شده اند

لبهایش می لرزند . زیر لب زمزمه

می کند 

_ خدای من شیرین تو ....تو بهوش

اومدی ؟ 

همه ی وجودش می لرزند موهای

بلوند صافش باعث می شود که باور

نکنم این زن پیش رویم همون بشرای

بی خیال گذشته اس ...

@
shahregoftegoo
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سرش را باال و به روبه رویش خیره

می شود از نگاهش می فهمم که

حتما کسی حضور دارد که حرفش

باعث شد که حدسم درست در بیاید 

_ بابابزرگ شیرین بهوش اومده شما

می دونستید 

_ اره عزیزم صب بهوش اومده

چشمت روشن گلم  ...

صدای دایی ُرهام بابابزرگ

بشراست . 

بشرا با هیجان سر و صورتم را غرق

بوسه کرد .حاال دائی هم جلوی دیدم

بود خیلی جا افتاده و حتی پیرتر از

@
shahregoftegoo
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_ خوبی عزیزم ؟ 

بقدری بی روح نگاهشون می کنم که

دوباره می پرسد : صدامو می شنویی

؟ 

پلک میزنم این یعنی که اره همین

پلک زدن می شود لبخند جان گرفته

ی عمیق روی لبهای دایی 

_ چرا حرف نمی زنه بابابزرگ ؟ 

قلبم فشرده تر می شود . 

دایی به سمت چپ متمایل شد و از

کسی که انجا حضور داشت پرسید :

صب حرفی زد ؟ 

@
shahregoftegoo

 

ظاهری بود ازش به خاطرم مونده

بود .
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[01.04.21 01:34]

#part190

190#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

صدای نازک زنانه ایی رو شنیدم که

گفت : بله حرف زدن همش اب می

خواستن

1260
 



دایی به طرفم برگشت و گفت : نکنه

دوست نداری حرف بزنی دوباره اب

بخواه عزیزم 

می دونستم تالشش برای دوباره

حرف زدن منه 

_ بابا بزرگ یعنی ممکنه ...

دایی دستش رو باال اورد دوباره با

یادآوری گذشته از گوشه ی چشمم

قطره اشکی روی گونه ام خزید  با

نهایت تالشم نالیدم 

_با....با....بابام ...

_منظورش دایی شروینه ؟ 

@
shahregoftegoo
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دایی سر تکان داد و روی تخت

نشست دستم رو به دست گرفت

چقدر می ترسیدم حرفی بگه قلبم

بایسته هزار به هزار تا سوال داشتم

که باید می پرسیدم ولی فهمیدن

حال بابا حتی از فهمیدن حال

سرنوشت  بچه هام این لحظه مهمتر

بود برام 

_ بعد کمیسون پزشکا به بابات هم

زنگ می زنه اگه بفهمن که بهوش

اومدی حتما با کله خودشون رو می

رسونن االن بهتره استراحت کنی چرا

که قراره یه سری پزشکا بیان اینجا

معاینه ات کنن ...

@
shahregoftegoo
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دست چروکیده ی دایی رو با زحمت

دستم گرفتم دوباره کلمه های بابا رو

با لکنت به زحمت ادا کردم 

_ حال بابات گفتم که خوبه اونا

تبریزن حتما امروز خودشون رو می

رسونن 

_ َم...َم ...من ....چم ُش ...ُش ...ده 

_ خیلی وقته که بیهوش بودی خدا

ترو دوباره به ما داد عزیزم ... سعی

کن استراحت کنی تا دوباره بنیه ی

خودتو پیدا کنی همه چی رو بهت

میگیم باشه ...

_ دکتر فرمند ببخشید دکتر اسدیان

کارتون دارن ...

@
shahregoftegoo
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دایی دستمو بلند کرد بوسه ایی روی

دستم گذاشت . و با لبخندی از اتاق

خارج شد و من نگاهم رو به بشرایی

که زمین تا اسمان با بشرایی که به

خاطر داشتم دوختم . 

با هیجان دوباره دستم رو به دستش

گرفت و با بغض گفت : وای تو ما رو

نصف جون کردی من باید به مامان

خبر بدم وای چقدر خوشحال میشن

اگه بفهمن بعد از چهار سال همه ی

دعاهاشون اجابت شده 

_ چا....چهار سال ...من

@
shahregoftegoo

 

ُما بودم .... ...ک  یعنی .... ُک 
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_ وای خدای من ...من نباید بهت می

گفتم شیرین جونم ترو خدا شوک

بدی بهت وارد نشه ها ...من ...

_بچ...بچه هام ....

حاال می فهمیدم چرا همه بدنم خشک

شده و چرا زبونم اینطوری می

گرفت من چهار سال تموم کما بودم

زندگی نباتی داشتم چشمام خیره به

بشرا بود تا دهن باز کنه از بچه هام

بگه قلبم نامنظم می تپید ...استرس

همه وجودم رو گرفته بود اگه چهار

سال گذشته بود این مدت چه بالیی

سر بچه هام اومده بود من تازه پا به

هفت ماهگی گذاشته بودم یعنی

@
shahregoftegoo
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یاشار کجا بود ؟ تومور مغزم چی

شده بود ؟ اگه عمل شدم پس چرا

کور نشده بودم و می دیدم ؟ هزار

هزار تا سوال توی مغزم می چرخید

ولی مهمترینشون بچه هام بودن

دوباره نالیدم بچه هام 

_ حالش خوبه ؛ به دایی اینا که خبر

بدیم حتما با خودشون میارنش ...

_ میا...میارنش ...؟

 

@
shahregoftegoo

 

امکان داره که زنده مونده باشن

]03:19  03.04.21[

  part191#
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191#نفرین_تو_

_اره میارنش وای شیرین نمی دونی

چقدر شیرین و تو دل برو شده دل

هممون رو برده دایی که نگو دلش

براش میره ...

@
shahregoftegoo
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_ چرا از ....ِف...ِفعل

ُم...ُمفرد ...اِ...اِستفاده م...میکنی

مگه اووونا دوتا ن...نبودن ...

انگاری تازه می فهمه که چه خطب و

خطایی کرده از حرفم جا می خوره

سرش رو پایین میندازه و با ناراحتی

میگه 

_متاسفم شیرین پسرت رو از دست

دادیم 

قلبم از حرفش فشرده چشمام

دوباره پر اشک میشن اخرین بار دکتر

@
shahregoftegoo

 

دستمو تو دستش بیشتر از قبل می  

 باالالخره با تموم سعی کوفتیم

فشره

منظورمو بهش می رسونم  
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معالجم گفته بود که پسرم ضعیفه و

مشکل داره پس عمرش به زندگی

نبوده و من از دستش دادهh بودم بشرا

دوباره دستمو فشرد و گفت :

متاسفم ...

_دخترم خوبه ؟ 

_هی دختر این عالیه زبونت داره وا

میشه این جمله تو بدون توپق

پرسیدی اره گلم اره عشقم دخترت

دلوین خانم یه شیطونی شده که نگو 

دلوین اسمش دلوینه حضور دو تا

پرستار برای گرفتن ستی اسکن و ام

ار ای و ازمایش خون هزار تا برنامه

ی دیگه  که به خاطر وضعیتم با همون

@
shahregoftegoo
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تخت روان سایر بخشای دیگه رو

همراهیم می کنن و من بشرا را

همان جا ، جا میگذارم طی همه ی

این برنامه ها به دلوین فکر می کنم

اینکه دخترم چه شکلیه ؛ ذهنم پر

میکشه به گذشته ها...گذشته لحظه

به لحظه در خاطرم جان

میگیرد .یاشار برنده شده بود قرار

بود اسم بچه ها رو اون انتخاب کنه از

اینکه دلوین اسم انتخابی یاشار باشه

لبخندی لبهامو پر می کنه لبخندم با

یاداوری آخرین روزهای مشترک

نفرت انگیزم فروکش می کند .

همدستی یاشار با پسرعموی مامان

@
shahregoftegoo
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مینا تا بابا رو نابود کنن و من مهره

انتقام بودم همه و همه یادم میان

حالم رو خراب می کند بغض به گلویم

چنگ می زند و نفرت به همه ی

وجودم ریشه می دواند . 

زمان حالل مشکالت هست . هر چقدر

که زمان میگذره اندامهای بدنم حس

پیدا و پیشرفت قابل توجهی از

خودشون نشون میدن و رفته رفته

سرم هم شلوغ میشه اتاقم پر و

خالی تبریکات به خاطر بهوش اومدنم

از کما ، کمایی که سه سال اندی

طول کشیده و منتظر انتظار دیدن

بابا و مامان و دلوینی هستم که بشرا

@
shahregoftegoo
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ازش حرف می زنه ... نمی تونم

خودم رو هم بفریبم که یه کم هم

دلخورم که منو بیمارستان رها کردن

خودشان تبریزن به قدری هم از

یاشار دلخورم که به خودم هم اجازه

نمی دهم ازش بپرسم . بشرا در همه

لحظات کنارمه تا تنها میشیم در مورد

گذشته و اتفاقاتی که افتاده می

پرسم بشرا جسته و گریخته برام

تعریف کرده که وقتی ترکیه بودم از

پله ها افتادم یاشار منو به بیمارستان

رسونده دکترای بیشتری به خاطر

وضعیتی که داشتم سرم جمع شدن

خواستن که به بارداریم پایان بدن

@
shahregoftegoo
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[03.04.21 03:19]

#part192

192#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo
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حداقل بچه ها رو نجات بدن می گفت

روزای خیلی بدی رو سپری می

کردیم تو ترکیه بودی ما تهران

بابابزرگم ) دایی رهام ( ترکیه رفته

با ساخت پاخت  ریئس بیمارستانو

راضیش کرده تا به خاطر وضعیت

خطرناک تو یکی از شاگرداش ترو

توی بیمارستان اونا عمل جراحی کنه

تا تومور رو از مغزت در بیارن عمل

مغز  با موفقیت انجام میشه ولی دو

ساعت بعدش تو کما رفتی به خاطر

وضعیتت بعد سه ماه به ایران منتقلت

دادن دادن اینهمه مدت هم هممون

@
shahregoftegoo
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_ یعنی فقط همین 

خندید دوباره روی لبه ی تخت نشست

و گفت : همین همین که نه خیلی

اتفاقای دیگه این چهارسال افتاده

مثال صدرا اینا عروسی گرفتن االن یه

پسر به اسم سپهر دارن منم که با

اون پسره دوست یاشار بود بهم زدم

با یه عالمه الدهر  ازدواج کردم شش

ماه پیش گفتم مهرم حالل جونم ازاد

طالق گرفتم . 

@
shahregoftegoo

 

 به دعا بودیم که باالالخره چشم

دست

باز کردی ...

 ی الدهر ؟
_عالالمه
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_ اره بابا از دماغ فیل افتاده بود فکر

می کرد از بی شوهری ترشیدگی تو

هفت اسمون کن اسمون پاره شده

تلپی افتاده بغل من ...

_ ای بابا ... خیلی مشتاق شدم این

اقا رو ببینم . 

نخودی خندید و گفت : حیف از حرصم

تموم عکساشو پاک کردم بعدا بهت

نشونش میدم یا خدا رو چه دیدی

شاید بهت معرفیش کردم ...

خیلی ناگهانی و با صدا در اتاق یه

دفعه ایی باز شد . نگاه منو و بشرا

به طرف درگاه در برگشت  .مگه می

شد نگاه ابی ترین ابی دریا رو

@
shahregoftegoo
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فراموشش کنم با موهای یک در

میون سفید شده که مطمئنم من

پیرش کرده بودم . 

با خوشحالی جیغ کشیدم : بابا ...

به طرفم پرواز کرد . 

_ جان بابا ... 

دستاش دور تن بی حسم که بشرا

سعی کرده نیم خیزم کنه تنیده و به

آغوشش کشیده بوی عطر تنش توی

سلول به سلول وجودم پیچید زدم زیر

گریه . گریه ام اونو هم به گریه

انداخت سر صورتمو غرق بوسه کرد

با هرم نفسای دیگه ایی هم به

صورتم خورد بوی مامان مینا به

@
shahregoftegoo
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دماغم پیچید که اونم از یه طرف بغلم

کرده هر سه با هم گریه می کردیم

آخرش دایی رهام بود که ما رو از هم

جدا کرد . بهشون توپید که با وجود

سالمتی همه ی آزمایشا و ستی

اسکن و ام ار ای بازم هنوز وجودم

به خاطر بی تحریکی و زندگی نباتی

سه ساله هنوز که هنوزه ضعیفه نباید

استرسی بهم وارد بشه ...

همشون خوشحال بودن که بدون هیچ

عارضه ایی به زندگی برگشته بودم

ِسر اندامهای بدنم با گذشت زمان باز

@
shahregoftegoo

 

می شد و دکترها نوید می دادن که

فلج نشدم دوباره با فیزیوتراپی و
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می خواد دورشون طواف کنم بقدری

دوسشون دارم که حد و اندازه نداره

[05.04.21 02:40]

#part193

@
shahregoftegoo

 

نرمشهای بدنم می تونم دوباره راه

بروم ...بابا و مامان از نگاه کردن به

بهم سیر نمیشن منم مثل اونا دلم
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دستهام دو طرف صورت بابا میشنیه

توی دلم از اینکه بابا سالم و تندرسته

خدا رو شکر می کنم چقدر دلم رفته

بود اینکه بالیی سر بابا بیاد چشمام

از تصور اتفاقای بدی که تصورشون

کرده بودم پر شد و با بغض گفتم :

پسر عموی مامان گفت که شما ...

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_193
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انگشت شصتش روی لبای ترک

خورده ام نشست و گفت : همش

دروغ بود . عزیزم ببین من اینجام

کنارت ...راستی ما یکی رو اوردیم

که ترو ببینه اونجا رو نگاه کن ...

سرم رو به طرف در اتاق چرخوند و

من نگاهم روی جوانی که دختر بچه

ایی رو روی گردنش سوار کرده بود

رفت . 

_ سواری دیگه بسه دلوین خانم حاال

باید بیایی پایین . 

روی زمین گذاشتش مغز متفکر نمی

خواست که با جمله ی اون جوون

حدس بزنی که این دلوین خانم می
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تونه همون دلوینی باشه که بشرا

ازش حرف زده و من دلم برای این

دختر با موهای مشکی و عینک افتابی

روی چشماش دلم نره حاال که کنار

مرد جوان ایستاده و مثل یه بچه گربه

ی ملوس خودش رو به پاهای مرد می

چسبوند هر دوشون یه تیپ زده بودن

تی شرت سفید با برچسب سیاه که

برند گوچی بود به تن و شلوار جین

نوک مدادی به تن و عینک افتابی به

چشم که یه تصویر خیلی زیبایی از

ست پدر و دختری رو به نمایش

میگذاشتن و من با تصور اینکه مرد

خود یاشاره نمی دونستم حاال چه
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واکنشی از خودم نشون بدم و تا

زماینکه عینک افتابی رو به چشم

hداشت بر همین باور بودم که خوده

یاشاره ولی یاشار نبود عینکوش رو

برداشت و من توی خاطره هام

دنبالش می گشتم تنها سرنخم رنگ

موهاش بود که تقریبا شبیه به بابا

بود اه از نهادم بلند شد و زیر لب

اسمشو لب زدم 

_ ش....شهاب ...خدای من چقدر

بزرگ شدی نشناختمت ...

با هیجان به طرفم پرواز کرد 

_ آبجی شیرین ...
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و دلوین ترسیده رو همون جا در

حالیکه با صدا جیغ و داد می کشید جا

گذاشت که مامان و بابا برای اروم

کردنش طرفش رفتن ...

منو شهاب اینبار ملودی غمگینی رو

از دلتنگی به نمایش گذاشتم . کنارم

نشست . مامان دلوین به بغل نزدیک

تخت شد . 

_ شیرین جان این خانم کوچلو دلوین

خانم توه عزیزم ...عزیزم به مامان

سالم کن فدات شم ...

دلوین با چشمایی که گوله گوله اشک

می ریخت تقریبا اینبار اروم شده بود

تا دید من دستامو برای بغل کردنش
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به طرفش باز کردم سرش رو

برگردوند و روی شونه ی مامان

گذاشت و با جیغ که معلوم بود از

ترسشه به مامان تشر زد 

_ مامانی بریم ...

از صداش دلم غش و ضعف رفت .

می دونم تا به من عادت کنه زمان

می بره من حاال براش غریبه ایی

بیش نبودم . مادرانه هام از حاال

داشتن برای بغل کردنش به آغوش

کشیدنش بو کردنش قل قل می

کردن 

دست شهاب برای تسال دادن روی

دستم نشست
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[10.04.21 03:29]

#part194

194#نفرین_تو_

_ یکم که بگذره بهت عادت می کنه

براش حاال غریبه میایی 

همه حرفش رو تایید کردن ولی من

اروم نداشتم . کاش مدتش زیاد

نباشه که وگرنه دق می کنم . کل

@
shahregoftegoo

 

وقت رو نوبت به نوبتی بابا و مامان

و شهاب دلوین رو توی کریدور
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بیمارستان نگه داشتن تا گریه نکنه تا

می خواستن وارد اتاق بشن جیغ و

داد می کشید . برای همین نتونستم

دل سیر دخترم رو ببینم بعد از رفتن

همه بشرا گفت که دلوین خیلی

وابسته ی شهابه و از روزایی که من

کما بودم و قرار بود که اونا به دلوین

برسن می گفت وقتی نوازد هم بود

اینطوری جیع جیعو و پر سر صدا بعل

هیچ کسی هم اروم نمی گرفت تا

اینکه فهمیدن تا بعل شهاب میره

ساکت میشه از همون موقع محبت

دایی و خواهر زاده شروع شد هر دو

تاشون کشته و مرده هم بودن تربیت
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دلوین بیشتر زیر سلطه شهاب

بوده .بی اختیار یاد لحظه ایی افتادم

که شهاب دلوین رو پشت گردنش

سوار کرده نمی دونم چرا برا یه

لحظه  حس کردم که یاشاره به خاطر

آخرین لحظه  هایی که قبل از کما با

یاشار داشتم به غرورم بر می خورد

که درباره اش بپرسم از اون از پسرم

که چرا نموند از دستم رفت . باالخره

به ددل به دریا زدم و پرسیدم : بشرا

hیاشار چطوری حضانت دلوین رو داده

به بابا اینا چرا خودش مواظب دلوین

نیست . 
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حس کردم که رنگ صورت بشرا

بقدری پریده با دستپاچگی و ناشی

گری خودشو مشغول خالی کردن

گیالسای کمپوت به پیش دستی

نشون می داد تا با من چشم به چشم

نشه 

_ زن دایی مینا می گفت عاشق

کمپوت گیالسی برات بازش کردم .

قاشقی رو که توش سه تا گیالس بود

رو به دهنم نزدیک کرد . از مچش

گرفتم دستشو پایین اوردم و دو باره

پرسیدم : یاشار کجاست چرا خبری

ازش نیست تا اونجایی که یادمه
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شهرام پسر عموی مامان مینا نی

گفت که بابا ورشکست شده ...

_ خوب یاشار جلوی ورشکست شدن

دایی رو گرفت . بعدشم که تو از

عمل در لومده بودی بچه ها هم بدنیا

اومده بودن ما فکر می کردیم دیگه

همه چی درست شده پسرت خیلی

ضعیف بود بعد از سه روز که زیر

دستگاه موند ما ...ما از دستش دادیم

دو روز بعدشم من اصال نفهمیدم که

چی شده بوده و چه اتفاقی افتاده

بود که ج...جسد یاشار رو از خونتون

در حالیکه مغزش از افتادن لوستر

سقف به سرش متالسی شده بود
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پیدا کردن بابا بزرگ و دایی شروین

فقط ترکیه بودن متعقد بودن که

یاشار رو ادمای شهرام

کشتن ...شیرین ...شیرین خواهش

می کنم عزیزم بخدا من نمی خواستم

اینطوری بهت بگم هر چی باشه

یاشار شوهرت بود و پدر بچه

هات ...خدای من دوباره شوک بهت

دست نده ....شیرین ...شیرین ...

با تلنگری که به دستم زد به خودم

اومدم درست می گفت یاشار

شوهرم بود و پدر دلوین ...

 

@
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دلم با ترکیبی از درد رنج و حسرت در

هم مچاله شد . بعضی از حرفها اگر

چه حرفای جزئی و غیر واقعی به

نظر میان اما واقعی شدنشون خیلی

راحت و اسون میشن و به اندازه یک

کوه روی دل ادم سنگینی می کنه و

از پا درت میاره بعضی از ارزوها

انقدر دور محالند که حتی حرف زدن

در موردشون هم مثل رویا و

خیالبافی می مونند مثل حرف یاشار

که می گفت کی از فردای خودش

خبر داره تویی که مریضی فکر می

کنی رفتنی  هستی شاید فردا بمونی

منی که هیچ دردی ندارم شاید فردا
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نباشم و حال بعد از سه سال خواب پا

شده بودم یاشار نبود مثل حرفش

دستم روی سینه ام چنگ خورد نفسم

برای لحظه ایی رفت و برگشت با

تموم وجودم چشمام پر شدن مثل

باران غم انگیز پاییزی شروع به

باریدن کردن و بشرا رو از گفتن

حقیقت ماجرا پشیمون کردم . راحت

نبود قبول مرگ یاشار درسته برام

نقش بازی و بهم خیانت کرده خود

واقعیش رو بهم معرفی نکرده و از

پشت به خونواده ام خنجر زده بود با

این همه وجود یه سری وابستگیایی
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بینمون وجود داشت که هضمش حاال

که نبود برام غیر ممکن می اومد . 

بشرا سرش توی گوشی بود از حاالت

صورتش مشخص بود که با یکی

داشت چت می کرد هر از گاهی هم

یه نیش خندی رو لباش می نشست .

به زور مامان و عمه خانما رو

فرستاده بود خونه به بهونه داشتن

مریض بد حال خودش بعد از شیفت

پیش من مونده بود تقریبا از دیروز

که با شنیدن مرگ یاشار روزه ی

سکوت گرفته بودم زیاد حرف نمی

زدم باالخره این روزه رو با پرسیدن 

_ حضانت دلوین با کیه ؟ 
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شکستم . با تعجب سرش رو باال

گرفت بهم نگاه کرد که دوباره

پرسیدم : حضانت دلوین دخترم با کیه

؟ از خونواده یاشار کسی ادعایی

نداشت که دلوین رو بگیره ؟ 

_ چرا اون عمه اش بود که اومده بود

عروسی همون که من فکر می کردم

از خاله خاله کردن یاشار خاله اشه

ولی نگو عمه اش بود به استانبولی

خاله می گفتن ولی به زبون ما عمه

اش بود خواهر باباش اول خیلی ادعا

داشت ولی دو ماه بعد از مرگ یاشار

وقتی فهمید هیچ ارثی از یاشار در

کار نیست  به قولی پا پس کشید .
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_ ولی یاشار ...اونهمه دارایی

داشت .

_ به خاطر اینکه دایی ورشکست نشه

با دارایی های خودش بازی کرده بود

یه جوری جوانمردی کرده بود که دایی

همه متعقدند همه اش به خاطر تو

بوده یه جور فریب دادن اون مرده

شهرام صارمی که فکر کنه از روی

کینه و انتقام دایی رو ورشکست و به

خاک سیاه نشونده ولی این وسط

یاشار برای اینکه دایی صدمه ایی

نبینه از ثروت خودش مایع

گذاشته .خیلی دوستت داشته
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سر تکون دادم و گفتم : چه فایده

دوست داشتنش همراه با نارو زدن

بود .

[12.04.21 02:17]

#part196

196#نفرین_تو_

@
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شیرین ...کمتر کسی همچین کاری

می کنه ...
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روی تخت نشست و دستای منو به

دست گرفت و به چشمام خیره شد و

گفت : ببین شیرین حاال که خدا بهت

فرصت دوباره ی زندگی داده بهتره

که گذشته ها رو فراموش کنی چرا

که تو االن دختری داری که از این به

بعد تربیتش به عهده ی خودته ...

لبخندی به روی لبام اوردم و گفتم :

اره حق با توه به خاطر دلوین هم

شده باید همه چی رو فراموش کنم

از اول شروع کنم تو راست میگی با

افسوس گذشته هیچی درست نمیشه 
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_آ این درست شد حاال شدی خاله

جون خود خودم 

یکی از پس سرش زدم و گفتم : به

من نگو خاله ترجیح میدم دختر داییت

باشم تا خاله ات ...

_ باشه بابا چرا می زنی ...

قدم به قدم پله های سالمتی رو باال

می رفتم . روزی که سوار ویلچر

شدم فکرشم نمی کردم که خیلی زود

قراره بعد از ویلچر با واکر و باالخره

روی دو پای خودم بایستم بابا و

مامان ترجیح دادن که با خوب شدن

حالم به خونه برگردیم همه چی با

احواالت من تغییر کرده بود . حاال
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دیگه غصه ی اینو نمی خوردم که

شاید بهم دروغ میگن این بی حسی و

سستی اندامم به خاطر کما رفتنم

نیست و از عوارض جراحی مغزم

هست که فلج شدم . ولی با گذشت

زمان و ورزشهای فیزیوتراپی خیلی

خوب تونستم سالمتیم رو دوباره

بدست بیارم شیوا و شیال خیلی

اصرار داشتن که تهران بمونم ولی

بابا و مامان راضی نبودن می

خواستن که دوباره برگردم

خونه ...خودمم هم اینو می خواستم .

آپارتمان رو عوض کرده بودن شاید

مدرن و زیبا بود ولی آپارتمان قبلی
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رو خیلی دوست داشتم .به قول بشرا

سعی کردم که دیگه بهش فکر

نکنم ...

با اصرار از مامان خواسته بودم اجازه

بده خودم چمدونم رو باز کنم . زیاد

که پا بر جا می شدم پاهام خسته و

درد می کردن ولی با این وجود از

پس کارای خودم بر می اومدم . تا

طرف چمدون برگشتم حس می کردم

یه چیزی پشت سرم حرکت می کنه

ولی تا برمی گشتم میدیدم چیزی

نیست . برای سومین بار دوباره

برگشتم اووفی گفتم دل به دریا زدم

و صداش کردم 
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_ دلوین ...

باالخره از پشت در سر خم کرد یه

عروسک پولشی خیلی زشت که

مشخص نبود چه حیوونیه دستش بود

چشمای درشت توسی رنگش خیلی

گردتر از همیشه شده بود کل پرواز

رو کنار شهاب سپری کرده حتی یه

نیم نگاهی هم سمت من نینداخته بود

_ حاال قراره تو مامان من بشی ؟ 

دلم برا حرفش رفت .نمی دونستم

چطوری باهاش ارتباط برقرار کنم 

_دوست داری مامانت بشم ...
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_ اره عزیزم دایی شهاب راست

میگه ...

_بلدی قصه بگی ؟ 

_اره ...البته یه کم ولی اگه تو بخوای

از کتاب قصه برات یه عالمه قصه

میگم حاال میایی بغلم ...

_ نه

 

@
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 باالال انداخت و گفت : نمی دونم

شونه

ولی دایی شهاب میگه همه یه مامان

دارن مامان منم تویی ...

]04:01  14.04.21[
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دوباره خمیازه کشید . سرش رو

گذاشتم رو پام موهای صاف مشکی

رنگش رو روی زانوم پخش کردم .

موهاش به من نرفته بود ولی رنگ
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چشمای توسیش رنگ چشمای بابا و

شهاب و من بودن . بدون اینکه قصه

ایی رو شروع کنم همینطوری

موهاشو نوازش می کردم و به فکر

فرو رفته بودم که با فرو رفتن تخت

سرمو بلند کردم شهاب بود . 

_ خوابید وروجک انرژیش تمومی

نداره 

سرمو بلند کردم به شهاب نگاه کردم 

_ ممنونم شهاب 

_ بابت ؟ 

_ جای همه محبتا رو برا دخترم پر

کردی نذاشتی غصه بخوره 
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_ همه از روی وظیفه اس خواهر

خانمی ...

دست کوچلوی دلوین رو که زیر لحاف

بیرون بود بلند کرد بوسه ایی بهش

زد زیر لحاف گذاشت . 

_ دیشب خیلی در موردت سوال می

کرد خوشحالم که امروز یه قدم بهت

نزدیک شد 

_ در مورد من چی می گفت ؟ 

_ اینکه چکاره ایی دیگه قرار نیست

خودت مریض بشی دنیای بچه ها

خیلی کوچیک فکر می کنه چون دکتر

بودی نباید خودتh مریض میشدی 

@
shahregoftegoo

 

1307
 



پوزخندی روی لبهام نشست و گفتم :

مثل خودم فکر می کنه منم اینطوری

بودم .

_ عاشقشم ...می دونی شیرین

وقتی راز تو برمال شد که تو خواهر

ما نیستی بلکه خواهر بابایی خیلی

می ترسیدم که رفتارت عوض بشه

ولی تو بقدری خوب  اون بحران رو

مدیریت کردی که هنوزم باورم نمیشه

هیچی عوض نشد و تو همچنان خواهر

ما موندی ولی وقتی که کما رفتی و

یاشار اعنراف کرد که از همون اولش

در مورد بیماریت تومور می دونه ما

فرو ریختیم از اینکه ما رو سنگ
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صبورت ندونستی و نخواستی که

دلداریت بدیم هم مامتن و بابا هم من

خیلی ناراحت شدیم . 

اینبار من بودم که دست شهاب رو به

دستم گرفتم و گفتم : من همیشه

برای مامان و بابا مایه دردسر بودم

نمی خواستم تا زمانی که زنده ام

چشمای همیشه نگرانشون رو ببینم

که منو نگاه می کنن  

_ تو دختر این خونواده بودی چه با

مریضی چه بدونش خونواده هم برای

همچین روزایی خونواده اس که توی

سختیا توی شادیا مثل یه کوه پشتت

باشیم 
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_ می دونی چقدر خوشحالم که

دوباره پیش شماهام از اینکه

اینطوری جوون رعنا یی شدی

خوشحالم ...

_ وای ما از همه بیشتر بابا که اصال

توی پوستش نمی گنجید وقتی که

خبر از کما در اومدنت رو شنید . 

خیلی حرفا بود که روی دلم سنگینی

می کردن و دوست داشتم که در

part197موردشون حرف بزنم .#
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دستامو پس زد دوید رفت با کارش

بغض کردم ولی بعدش به خودم

توپیدم که نباید اشک بریزم باید با

صبوری دلشو بدست بیارم این

طبیعیه که منو نخواد هر چی باشه از

وقتی چشم باز کرده منو کنار خودش

نداشته بایدم باهام غریبی کنه حاال

باید همه ی مادرانه هامو یه جا براش
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پس انداز می کردم تا سر فرصت

همه رو به پاش بریزم . از روز دوم

دیگه همه چی عادی شد شهیاد و

شهیار که برای دیدنم اومده بودن

دوباره برگشتن شهرستان

خوشبختانه شهاب همین نزدیکیای

تبریز قبول شده بود انگاری همیشه

بخت و اقبالشم سوای اون دوتای

دیگه بود ولی همین مدت فهمیدم این

خان دایی یه جور دیگه خان دایی

هست برا دلوین کوچلوی من شهاب

بهم توضیح می داد که با محبت و

رسیدگی به دلوینم چطوری نبود

منو ؛ دلتنگیشو رفع و رجوع می کرده
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عاشقانه تموم کارای دلوین رو انجام

می داد حاال این وابستگی برام قابل

قبول بود شهاب دلداریم می داد که

خیلی زود دلوین منو به عنوان

مادرش قبول می کنه چون به دخترم

ایمان داشت که دل کوچلوش چطور

همیشه به یادم بوده . 

عصری شهاب و دلوین باهم قایم

باشک بازی می کردن منم توی اتاقم

در حال تا کردن لباسای خشک شده

ام بودم که همه رو روی تختم چیده

بودم در اتاقم باز بود که دلوین با

عچله وارد شد اولش معذب بود ولی

بعدش با من من به صورتم نگاه کرد
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صدای شهاب رو که شنید می خواد

بیاد پیداش کنه با هیجان خیلی

اتفاقی به آغوشم دوید و گفت : منو

قایم ، منو قایم ...

این مدت فهمیده بودم که بعضی از

جمله ها رو ناقص  و بدون فعل میگه

هیجانش روی منم تاثیر گذاشته بود

برای همین توی بغلم زیر لحاف

خزیدم که پنهونش کنم از ترس اینکه

شهاب پیداش نکنه کال بهم چنگ زده

خودش رو بهم فشار می داد . زیر

لحاف روی تخت پنهونش کردم شهاب

از روی بازی با صدای بلند پرسید :

ابجی دلوین اینجا قایم شده ....
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_ نه اینجا نیست ...

زبونن اینو گفتم ولی بهش چشم

ابرو اومدم که بره تا منو اینهمه

خوشبختی رو تنها بذاره که دخترم با

پای خودش بغلم اومده مثل جوجه

کوچلوی هیجان زنده توی بغلم می

لرزید . 

_دایی رفت ؟ 

_ اره رفت عزیزم ...

_ آخیش ...

آخه من چطوری طاقت بیارم تا از

اون لپای گل گلی رو گاز نگیرم وقتی

اینطوری دلبری می کنه برام ...
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شهابم تا دید که دلوین کنارمه با درک

باالیی که داشت ما رو تنها گذاشته

بود تا من مهر دخترمو ذره دره

بخرم ....

با خمیازه ایی که کشید دست نوازشم

رو به سرش کشیدم و گفتم :

میخوای برات قصه بگم ؟ 

_ قصه ی چی ؟ باب اسفنجی شلوار

معکبی ندوس ..

از کلمه ی ندوس گفتنش خنده ام

گرفت گفتم : 

_ نه عزیزم فکر نکنم منم قصه ی

باب اسفنجی رو بلدم باشم
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دوباره خمیازه کشید . سرش رو

گذاشتم رو پام موهای صاف مشکی

رنگش رو روی زانوم پخش کردم .

موهاش به من نرفته بود ولی رنگ

چشمای توسیش رنگ چشمای بابا و

شهاب و من بودن . بدون اینکه قصه

ایی رو شروع کنم همینطوری

موهاشو نوازش می کردم و به فکر

فرو رفته بودم که با فرو رفتن تخت

سرمو بلند کردم شهاب بود . 

_ خوابید وروجک انرژیش تمومی

نداره 

سرمو بلند کردم به شهاب نگاه کردم 

_ ممنونم شهاب 
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_ بابت ؟ 

_ جای همه محبتا رو برا دخترم پر

کردی نذاشتی غصه بخوره 

_ همه از روی وظیفه اس خواهر

خانمی ...

دست کوچلوی دلوین رو که زیر لحاف

بیرون بود بلند کرد بوسه ایی بهش

زد زیر لحاف گذاشت . 

_ دیشب خیلی در موردت سوال می

کرد خوشحالم که امروز یه قدم بهت

نزدیک شد 

_ در مورد من چی می گفت ؟ 

_ اینکه چکاره ایی دیگه قرار نیست

خودت مریض بشی دنیای بچه ها
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خیلی کوچیک فکر می کنه چون دکتر

بودی نباید خودتh مریض میشدی 

پوزخندی روی لبهام نشست و گفتم :

مثل خودم فکر می کنه منم اینطوری

بودم .

_ عاشقشم ...می دونی شیرین

وقتی راز تو برمال شد که تو خواهر

ما نیستی بلکه خواهر بابایی خیلی

می ترسیدم که رفتارت عوض بشه

ولی تو بقدری خوب  اون بحران رو

مدیریت کردی که هنوزم باورم نمیشه

هیچی عوض نشد و تو همچنان خواهر

ما موندی ولی وقتی که کما رفتی و

یاشار اعنراف کرد که از همون اولش
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در مورد بیماریت تومور می دونه ما

فرو ریختیم از اینکه ما رو سنگ

صبورت ندونستی و نخواستی که

دلداریت بدیم هم مامتن و بابا هم من

خیلی ناراحت شدیم . 

اینبار من بودم که دست شهاب رو به

دستم گرفتم و گفتم : من همیشه

برای مامان و بابا مایه دردسر بودم

نمی خواستم تا زمانی که زنده ام

چشمای همیشه نگرانشون رو ببینم

که منو نگاه می کنن  

_ تو دختر این خونواده بودی چه با

مریضی چه بدونش خونواده هم برای

همچین روزایی خونواده اس که توی
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سختیا توی شادیا مثل یه کوه پشتت

باشیم 

_ می دونی چقدر خوشحالم که

دوباره پیش شماهام از اینکه

اینطوری جوون رعنا یی شدی

خوشحالم ...

_ وای ما از همه بیشتر بابا که اصال

توی پوستش  نمی گنجید وقتی که

خبر از کما در اومدنت رو شنید . 

خیلی حرفا بود که روی دلم سنگینی

می کردن و دوست داشتم که در

موردشون حرف بزنم .

با ترفندای شهاب روز به روز دلوین

به من وابسته تر و نزدیکتر می شد و
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من به خصوصیات اخالقی دخترم پی

می بردم . و خدا رو به خاطر حضور

دلوین توی زندگیم شکر می کردم با

حمایتهای بابا و دلداریهای مامان

قرار بر این شد که سکان زندگیم رو

در دست بگیرم و از اول شروع کنم

دوباره درسم رو شروع کنم با

شرایطی که برام پیش اومده بود

[14.04.21 04:01]
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و به خاطر توموری هم که داشتم سر

اختالل حافظه ام عامر برام مرخصی

گرفته بود . دوباره برگشتنم بعد از

چهار سال به کالس درس و

بیمارستان دوره هایی که باید می

گذروندم همه ی کتابهایی رو که پاس
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کرده بودم دوباره مرور باالخره

شرایط برگشتم به دانشگاه از سر

گیری کالسهای با پا در میانی دایی

رهام انتقالیم جور شد .که باید

دوباره به تهران برمی گشتم تا ادامه

بدم هر دو تا عمه هام شیال و شیوا

می خواستن که برم با دلوین

کنارشون زندگی کنم حتی دایی رهام

پیشنهاد داد کنار اونا باشم .ولی بابا

نظرش این بود که من به آپارتمان

یادگاری مامان و بابا ی واقعیمون

نقل مکان کنم . گویا با پیشنهاد

همگی اون  آپارتمان رو از ارث و

میراث برای من کنار گذاشته بودن
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حاال وقتش بود که مستقل زندگی

کنم . تا لحظه ی اخر سفرمون به

تهران نمی دونستم که این مستقل

زندگی کردن قراره با شهاب که از

دانشگاهش انتقالی گرفته برای

تهران همراه باشه که واقعا سوپرایز

شدم حتی از خوشحالی گریه کردم

واقعا اینروزها چقدر حمایتهای

برادرانه شهاب بیشتر از همه زیر

دندونم می رفت و من دوسش داشتم

هر چند مامان بابا تنها می شدن ولی

به قول بابا بعد از اینهمه سال دور بر

شلوغ و پر صدایی داشتن حاال این

تنهایی و خلوت کردن برای هر
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دوتاشون الزم و حقشون بود .و ما

بعد از سه ماه دوباره به تهران

برگشتیم .با یک آغازی دوباره ....

بشرا به همراه هر دو تا عمه ها شیوا

و شیال  برای استقبال به فرودگاه

اومده بودن دلوین بقدری توی

هواپیما شیرین زبونی ریخته بود که

در طی این سفر همه ی مسافرا از

جیک و پوکش خبر داشتن اینکه از

باب اسفنجی خوشش نمی اومد

عاشق مرینت دختر کفشدوزکی

هستش قراره اتاق جدیدش رو توی

تهران با پوسترای مرینت تزیین کنه و

خیلی چیزای دیگه  کلی هم خوراکی
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جمع کرده بود .با یه عالمه بوسی که

به خاطر شیرین زبونیش کاسب شده

دل از همه برده بود . حاال خسته شده

توی بغل شهاب خوابش برده بود که

زحمت حمل چمدونا رو به گردن ما

خانمها انداخت . بشرا همون اول

کاری یه نفس گزارش کار نظافت

اپارتمان رو نی داد اینکه مجبور شدن

بعضی از وسایالی خونه رو که

پوسیده از بین رفته بودن تعمیر و

تعویض کنن اتاق دایی شروینش رو

برای شهاب جون اماده و اتاق خواب

اصلی رو برای من کنار گذاشتن که

رو تخیش رو با سلیقه ی بشرا که
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می دونست به رنگ بادمجونی ارادت

خاصی دارم انتخاب کرده و اتاق عمه

ها رو خالی کردن تا خود دلوین خانم

وسایلش رو که قراره ست کامل

دختر کفشدوزکی مرینت خانم هست

بخریم و بچینم . 

تا بشرا توی ماشین ساکت شد با

خنده به عمه شیوا که جلو نشسته بود

[14.04.21 20:22]
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200#نفرین_تو_

_ عمه با این خل چل بازیایی که این

دخترت داره واقعانم حق دارن که

نبرده برات پسش بیارن ...

بازوش که توی پهلوم فرو رفت

حرفم ناتمام موند . 

_ داشتیم شیرین خانم ؛ جنس بنجلم

خودتی 

@
shahregoftegoo

 

1330
 



روشو به حالت قهر طرف شیشه

گرفت عمه با لبخند گفت : این دفعه

از اینکه جنسمو بهم پس اوردن خدا

رو شکر می کنم اون پسره مرد

زندگیش نبود 

ایندفعه با چشم ابرویی که برام اومد

نشون داد که یعنی بیا تحویل بگیر

جنس بد بیخ ریش صاحبش ...

دوسش داشتم درست بود که رفتار و

گفتارش باعث می شد که فکر کنم

خیلی بی خیاله ولی در اصل خیلی

خیلی حساس و زود رنجه ...

باالخره بعد از مصافتی عمه ماشین

رو وارد پارکینگ مجتمعی کرد و گفت
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: رسیدیم درسته خیلی مدرن نیست

ولی تازگیا مجتمع بازسازی شده همه

ی ساکنای مجتمع هم شاغل ادمای

خوبین ...

عمه شیال هم برای تایید حرف عمه

شیوا گفت : یادش بخیر یه زمانی

اینجا کیا بیایی بود برا خودش ...

بشرا با حاضر جوابی گفت : االنم

چیزی از اونوقتا فکر نکنم کم داشته

باشه 

اشاره اش به ماشینای مدل باالیی که

توی پارکینگ پارک شده بودن

همشون مدرن و باکالس بودن 
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هر بار که می اومدیم تهران بابا

اصرار می کرد بیاییم اینجا عمه ها

نمیذاشتن دلتنگی رو بهونه می کرد

بیشتر توی عمارت دایی رهام مهمون

میشدیم . 

عمه شیوا ماشین رو پارک کرد همگی

پیاده شدیم قرار شد اوردن چمدونا

رو هم به سریدار مجتمع محول کنیم

جلوی اسانسور عمه شیال گفت : یه

لحظه شیرین جون می خواستم حاال

که اینجایم یه چیزی رو نشونت

بدم ...

به سمت ماشینی که چادر برزنتی

روش کشیده و از پارک شدنش
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مشخص بود خیلی وقته اونجا بوده

چرا که یه راننده حرفه ایی می

تونسته پارکش کنه و اونطوری جای

به اون کوچکی جا بدش ...

چادر رو کنار زد یه ماشین دو در

قرمز رنگ که آرم و لوگوی هیوندا

روش بود یه بیضی با حروف اچ 

_قبل از بدنیا اومدن تو بابا برای

سالروز تولد مامان این ماشین رو

سفارش دادهh بود آخه یکی از

فانتزیای مامان داشتن همچین

ماشینی بود که بابا هم برای تولدی

که مامان هیچوقت به خودش ندید

سفارشش رو داد که درست روز

@
shahregoftegoo

 

1334
 



چهلم مامان و بابا سفارش بابا رسید

و من ...

عمه شیوا خواهرانه خواهرش رو با

بغض بغل کرد و گفت: عزیزم ...

منم بغضم گرفت مگه میشد واقعیت

اینکه من مسبب مرگ پدر و مادر

واقعیم بودم گریه ام نگیره حاال این

دو تا خواهر در اصل خواهرای من

بودن نه عمه هام ...

چی باید می گفتم اینکه من باعث

شدم مامانم کادوی تولدش رو تحویل

نگیره
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shahregoftegoo
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_ ببین شیرین جان برای هر فرزند

داغ از دست دادن پدر و مادرش هیچ

وقت کهنه نمیشه برای ما هم اینطور

بوده ولی من یعنی ما منو شیال و

شروین خیلی خوشحالیم که مامان و

@
shahregoftegoo
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بابا تو رو بدنیا اوردن پس بهتره که

گذشته  ها رو کنار بذاریم 

چند قدم به هر دو خواهر دوقلوم

نزدیک شدم و گفتم : خوب من با

گذشته ام خیلی وقته کنار اومدم به

بابا هم گفتم ترجیح میدم همچنان

دخترش باقی بمونم تا خواهرش چون

من واقعا خواهری کردن برای شماها

که فکر می کردم عمه های منید و

داداش شروینم که همیشه بابایی من

بود رو بلد نیستم دست خودم نیست

وقتی پدر واقعیم همچین سرنوشتی

رو برام رقم زده منم قبولش دارم

@
shahregoftegoo
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منت دارم که بابا و مامانم هم قبولم

کردن ...

عمه شیوا اینبار با احساسات بغلم

کرد که عمه شیال هم دستاشو باز کرد

هر سه همدیگه رو بغل کردیم . 

با صدای جیغ و داد و بیداد دلوین

سرمون رو با ترس به طرفش

برگروندیم ...

سعی می کرد از بغل شهاب پایین

بیاد نگاهش به ماشین بود . 

_ چی شده عزیزم ؟ 

دستامو که به طرفش باز شده بود رو

کنار زد و گفت : وای مامان مک

کویین ...

@
shahregoftegoo
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بشرا با خنده گفت : وای بیا تحویل

بگیر مردیم از ترس دختر این دیگه چه

جور جیغ کشیدنه 

_ دایی شهاب مک کویین ببین بریم

سوار شیم ؟

_ اره دایی جون می بینم مک کویین 

_ اینم دنیایی داره ها با چشم برزخ

کارتونی همه چی رو نگا می کنه اره

خاله جون مک کویین می بینی این

مامان بنده با خاله خانم تا حاال رو

نکرده بودن که همچین جیگری رو

اینجا قایم کردن ...ترسیدن من با

اون دو تیکه لباس خوشگلم

) منظورش بکینیه ( بیام باهاش

@
shahregoftegoo
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سلفی بندازم بذارم استوری تا

مریضام ببین بلکه روحشون شاد بشه

...

_ منم سلفی می خوام مامان برام دو

تیکه می خری ...

ای بابا مگه این دخترهh خواب نبود .

من با این دلوین خانم و بشرا جون

ماجراها داشتم که نرسیده شروع

کرده بودن ...

شهاب که هنوز کف ماشین بود اخه

هر چی باشه پسر بود عشق ماشین

از مکانیک خوندنشم هم معلوم بود

داداش مهندسم ...

@
shahregoftegoo
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_ ما که بخیل نیستیم ولی کوفتت

بشه شیرین چهار قدم از من جلو

افتادی 

عمه شیال با تعجب پرسید : چرا چهار

قدم حاال ؟ 

بشرا اینبار شمرد : اولیش به خاطر

اینکه بیوه ی خوشگله منم ترجیح می

دارم  اون عوضی چلمن ) منظورش

به شوهر سابقشه (بمیره بیوه بشم

تا مطلقه دومیش به خاطر این خانم

کوچلوی تو دل برویی که داره

سومیش به خاطر آپارتمان چهارمی

هم به خاطر این مک کویین خوشگل

@
shahregoftegoo
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عمه شیوا دست کرد توی کیفش

سوئیچ ماشین رو در اورد و گفت :

چرا که نه ؟ فقط باطریش خوابیده

[15.04.21 23:04]

#part202

202#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

منه بدبخت باید دویست شیش سوار

بشم اونم با این ابهت  

_ عمه میشه توشو ببینم
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_ االن این وقت شب که قرار نیست

بریم دور بزنیم که ...

_ اره فکر کنم باید اوستا کار بیاریم

سرش تا یه سرویس اساسی کنه و

گرنه کار ما نیست 

عمه شیوا با اعالم اینکه بریم باال

گفت : حاال فردا بشه خیرم میشه

بریم باال ...

خواست که بریم باال ، بشرا سرشو

کرده بود داخل کیفش دنبال چیزی

می گشت باالخره تا پیداش کرد با

خنده به لب گفت : پس اول بذارین

من چشم روشنی ماشین این تحفه

رو بدم بعدش برام حرف در نیاره که

@
shahregoftegoo
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چشمم ور نمیداره ماشینشو ببینم

همراه شهاب و بدتر از همه دلوین

خانم که خیلی مشتاق بودن از داخل

ماشین رو نمایی کنن  کمی از چادر

رو باال زدن واردش شدن . 

عمه شیال کالفه شونه باال انداخت و

پرسید : شیرین جان تو کنجکاو

نیستی 

لبخندی به لب اوردم گفتم : وقت

برای دیدن زیاده ...

عمه شیوا به گرمی دستم رو فشرد و

گفت : درسته پروازتون یک ساعت ده

دقیقه بوده ولی فکر کنم به خاطر

تشریفات پرواز خسته شده باشین

@
shahregoftegoo
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بهتره زودتر بریم باال تا استراحت

کنید . 

درست می گفت با شیطنتای دلوین

واقعا این سفر به نظرم از همیشه

بیشتر خسته ام کرده و یا به خاطر

ضعف بدنی اینطوری وا رفته بودم

باالخره طاقت نیاوردم سرکی به

داخل ماشین کشیدم که دیدم بشرا با

تقال داره یه اویز اسکلتی که خیلی

لرزون و به قول دلوین خیلی زشت

رو به اینه ی باالیی ماشین نصب می

کرد اینم از چشم روشنی که به قول

عمه شیال چشم بازار رو کور کرده تا

خریده بود بشرا هم مثل همیشه با

@
shahregoftegoo
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حاضر جوابی گفت : چشم روشنی

باید به درد کاری بیاد حاال بد کرده که

یه هدیه بهش دادم که با رشته

تحصیلیش مرتبط هستش ...

شهاب هم مردونه به این اسکلت

لرزون خندیده بود در جواب بشرا

گفته بود مگه ابجی جون قراره پشت

رل کنفرانس آناتومی بدن رو بده ...

عمه شیوا دوباره برای ختم قائله

خواست که بریم باال این وقت شب

اینهمه سر صدا توی پارکینگ در

نیاریم . چرا که چند تا ماشین دیگه

وارد پارکینگ شده بودن ...

@
shahregoftegoo
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دلوین چون خوابش نصف مونده بود

دوباره بغل شهاب رفته سرش رو

روی شونه اش گذاشته بود شهابم با

گفتن فردا خودش یه سر به ماشین

می زنه تا ببینه چی میشه کرد بهمون

یادآوری کرد هر چی باشه قراره

مهندس مکانیک بشه ناسالمتی ...

خونه با تعریفای بشرا واقعا عالی هر

دو تا عمه خیلی زحمت کشیده کال برا

یخچال و مواد غذایی مورد نیازمون

رو خریداری کرده بودن تنها کاری که

باید می کردیم چمدونا رو باز توی

کمدا می چیدیم و فردا هم باید اتاق

دلوین رو با سلیقه ی خودش خرید و

@
shahregoftegoo
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[15.04.21 23:04]
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@
shahregoftegoo

 

می چیدیم . که با تاکید مکرر دلوین

باید ست کامل دختر کفشدوزکی

مرینت خانم  می بود .
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جالب بود وقتی وارد اتاق خوابی که

برام اماده شدم واقعا خندهh ام گرفت

چرا که به وضوح می شد سلیقه ی

بشرا رو توش دید و اینکه روی

پاتختی و روی میز کنار مبل عکسای

خودمو خودش که با هم داشتیم رو

گذاشته بود حاال با خنده یه قاب

عکس خالی رو هم نشون داد که

دلش سوخته اونو خالی گذاشته تا

عکس خودم و دلوین رو توش بذارم

انگاری تخت حجله درست کرده بود

دور تا دور اتاق تا دلت بخواد شمع

گذاشته بود حیف که شهاب کنارمون

@
shahregoftegoo
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بود و گر نه از حساب در می اومدم

که اتاق منو با یه جایی اشتباه گرفته 

بشرا با رضایت اعالم کرد که شب رو

می خواد پیش ما بمونه عمه ها دو

تایی رفتن . قرار شد منو دلوین به

همراه بشرا اتاق من روی تخت

دونفره بخوابیم که با پر چونگی من و

بشرا دلوین که مابین ما دراز کشیده

با حرص عروسک پشمالویی که چند

ماه بود نظر منو به خودش جلب کرده

تا بفهمم چه حیوونی هست که شبیه

هیچ کدوم از اونایی که نی شناختم

نبود . رفت که بغل دایی شهاب

جونش بخوابه . بشرا با خنده بعد از

@
shahregoftegoo

 

1350
 



پووف اووف دلوین با خندهh گفت :

این دخملتh از االن اعصاب نداره چه

برسه بزرگ بشه چی میشه ...

_ وای نگو ؛ خودت اعصاب نداری

قربونش برم پرنسس منه 

_ واه واه ...میگم شیرین اسم دلوین

اسم ترکی هستش ؟ تو انتخابش

کرده بودی ؟ 

_ نه اسم کردی هست که به اسم

عشق پاک و با عشق زندگی کردن

هست از دل و جان بر میاید . سر یه

شرط بندی با یاشار ؛ قرار بود اسم

بچه ها رو یاشار بذاره اصال توی

@
shahregoftegoo
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مدتی که با هم بودیم اسم دلوین رو

برام رو نکرده بود. 

_ اگه پسرت زنده می موند حتما

اسمشو دایان دلوان یه همچین چیزی

میذاشت . 

از یاد اوری پسرم دلم بغض کرد ولی

همین که خدا دلوین رو برام نگه

داشته بود خودش یه معجزه بود . 

_ دلوان فکر کنم اسم دختر باشه نه

پسر ...

با کوسنی که دم دستم بود یکی آروم

به سرش زدم که هر هر کر کر خندید

و گفت : چه دختر چه پسر چه فرقی

@
shahregoftegoo
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می کنه فردا پس فردا هر دو تاشون

ابرو ور میدارن دیگه ...

_ پسر من از این غلطا نمی کنه 

_ ولی من خودم برا پسرم ابرو می

میدارم 

_ واه واه چه غلطا ...

کلی با هم جر و بحث کردیم آخر سر

هم بشرا حرف رو به مامان و خاله

اش کشوند اینکه چقدر برا من

سخاوتمند شدن طال و جواهرات

مامانشون ) مادر واقعیم رومینا( رو

هم تقدیم من کرده بودن که ازشون

استفاده کنم می گفت خدا رو شکر

من خواهر ندارم از این سخاوتها در

@
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حقش بکنم حاال بماند که مامان چقدر

لی لی به الالی اون نسرین میذاره ...

با اوردن اسم نسرین  زن صدرا بی

اختیار یاد نرگس و عامر افتادم چند

باری وسوسه شدم که در مورد اونا

بدونم اینکه زندگیشون چطوری پیش

میره ولی نمی دونم چرا به خودم

اعتماد نداشتم وحشت می کردم

نسرین زمانی که بیمارستان بودم با

صدرا به دیدنم اومده بود ولی اشتباه

بود که درباره عامر بپرسم یا حتی

نرگس اونا خط قرمز بودن برام

عصبی نیم خیز شدم که با نیم خیز

شدن من بشرا هم جلدی پرید از روی

@
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میز ارایشی جعبه ی جواهراتی رو که

عمه ها به من داده بودن که جواهرات

مامانم بود تا اگه خواستم ازشون

استفاده کنم . 

_ اِ ...اِ آدم جواهرات رو روی میز رها

می کنه تا دزد ببره چی فکر کردی ؛

فکر کردی دختر ته تغاری فرمندا میاد

بدل می اندازه بابا همه اینا اصلن

خاک تو سرت که اون مامان و خاله ی

من انقد دارن که اینا رو به تو دادن 

از بس یه جوری فحش می داد به

جای اینکه آدم به دل بگیره و دلخور

بشه خنده اش می گرفت بازم کوسن

@
shahregoftegoo
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کردم و گفتم : سُوس) خفه (

[17.04.21 04:55]
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@
shahregoftegoo

 

کنار دستمو برداشتم به طرفش پرت
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دوباره همون کابوس این سومین

باری بود که یه کابوس رو دوباره می

دیدم . از خواب که می پریدم دیگه

یادم نمی اومد . اینبارم از خواب که

پریدم غرق عرق بودم و تنها روی

تخت ...از بشرا خبری نبود صداش از

پذیرایی می اومد امروز از بوسه ی

اول صب دلوین خانم هم انگاری

خبری نبود . زیر لب یه حسودی به

بشرا فرستادم حتما اون نذاشته مگر

نه 

زیر تخت دنبال دمپایی رو تختیام

گشتم .بعد از شستن صورتم رفتم

@
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اشپزخونه دلوین و بشرا با هم روی

کاناپه نشسته سرشون توی لپ تاپی

که روی زانوهای  بشرا بود . شهابم

پشت جزیزه در حال خوردن چایی بود

. دیشب از اول ورودم عاشق

اشپزخونه با این جزیره نیم دایره اش

شده بودم خیلی خوشم اومده بود. 

شهاب با دیدنم از جاش بلند شد و

سالم کرد پرسیدم: خوب خوابیدی ؟ 

_ برای شب اول خوب بود هر چند جا

عوض شدنی یه کم بد خواب

میشم ...راستی عمه اومده بود

ماشینتو داد به همسایه بغلی که اتو

گالری داره  سرویسش کنه 

@
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_ حاال چه عجله ایی بود بعدا می

دادیمش ...

_زیاد برا ماشینت ذوق نمی کنی ؟ 

_راستش رنگش جوریه که نمیشه

همه جا ازش استفاده کرد حاال مدلش

بماند ترجیح میدم یه ماشینی زیر

پامون باشه ساده سفید باشه

بهتره ...شما صبحونه خوردین ؟ 

_ اگه منظورت از ما دلوینه اره ...

_ ای بابا چه زود کمال همنشینی با

بشرا رو تو هم اثر کرد 

چند تا لقمه که خوردم چایی که

شهاب برام ریخته بود رو برداشتم

رفتم پیش بشرا و دلوین که تقریبا

@
shahregoftegoo
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_ دنبال چی می گردین ؟ 

_ سالم مامان ! 

با عشق بلند شد از پاهام چسبید که

خم شدم لپهای هلویشو بوسیدم 

_ مامان خاله بشرا همه ی وسایل

اتاقمو از انتیرنت برام سفارش

همونایی که می خواستم 

متعجب به طرف بشرا برگشتم

پرسیدم : تو چکار کردی ؟ 

_اولش چون من این مرینت خانم

سوپر قهرمان جدید رو نمی شناختم

زدم گوگل تا یه اطالعاتی ازش پیدا

@
shahregoftegoo

 

رفته بودن توی بحر لپ تاپ رفته

بودن
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کنم اینقد گیج نزنم وقتی دلوین خانم

مرینت مرینت که می کنه یعنی چی ؟

بعدشم برا هدیه یه سری وسایل

اتاقشو با هم سفارش دادیم که بعد

از ظهر می فرستن برامون 

_ ای بابا بشرا این کارا چیه ؟ 

_ حاال غرعراتو ولش کن بیا یه چی

پیدا کردم

روی کاناپه کنار خودش برام جا باز

کرد و گفت : بیا دیگه 

مردد رفتم کنارش نشستم لیوان

چایی رو هم روی میز گذاشتم . بشرا

لپ تاپ رو روی زانوهام گذاشت

خیلی ریلکس در قندوق رو باز کرد یه

@
shahregoftegoo
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حبه قند انداخت دهنش لیوان چایی

منو هم برداشت جرعه ایی خورد و به

کاناپه لم داد . 

_ ای بابا چایی من بودا ؟ 

_ بعدا می ری یکی برا خودت میاری

مثال من مهمونتم لپی رو

بچسب ...ببین چی برات پیدا کردم 

نگاهمو به لپ تاپ دوختم که یه پرده

پانچ از اتاق کودک که تصویر دختر

کفشدوزکی ) مرینت( بود 

_ خوب که چی ؟ پرده اس دیگه ؟ 

_ اره ولی نگا به تصویرش بکن ...

_ تصویر دختر کفشدوزکیه خوب؟ 

@
shahregoftegoo
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داره این دخترتم تموم کارتون رو با

دوبله ی بدون سانسور نگاه می کنه

به من میگه خاله  ماجراجویی در

پاریس قسمت دوازدهمش رو بزن

بعد که زدم دانلود شده میگه باید می

نوشتم بدون سانسور شده چون اینی

که زدم بوساش نیست ...

سر تکون دادم و گفتم : شهاب براش

دانلود می کنه چون می گفت دوبله

به فارسیه منم فکر می کردم

سانسور شده اس 

@
shahregoftegoo

 

_ اره یه لنگه اش مرینته یه لنگه اش

رو نگاه من نمی دونستم این کارتونه

َن یه گربه ی سیاه هم به اسم آدری 
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_ بله آپشن سانسور شده اس هم

موجوده ولی گویا خریدار نداره یه

وجبی از االن تو کف آدرین

هست ...میخواد تو مهد جدیدشون که

ان شالله اینجا بره دنبال ادرین خانی

بگرده از االن گفته باشم شیرین

خانم کاله تو باال بنداز که داماد دارم

شدی رفت ...

[17.04.21 04:55]

#part205

@
shahregoftegoo
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نگاهمو به لپ تاپ دوختم که یه پرده

پانچ از اتاق کودک که تصویر دختر

کفشدوزکی ) مرینت( بود 

_ خوب که چی ؟ پرده اس دیگه ؟ 

_ اره ولی نگا به تصویرش بکن ...

_ تصویر دختر کفشدوزکیه خوب؟ 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_205
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داره این دخترتم تموم کارتون رو با

دوبله ی بدون سانسور نگاه می کنه

به من میگه خاله  ماجراجویی در

پاریس قسمت دوازدهمش رو بزن

بعد که زدم دانلود شده میگه باید می

نوشتم بدون سانسور شده چون اینی

که زدم بوساش نیست ...

سر تکون دادم و گفتم : شهاب براش

دانلود می کنه چون می گفت دوبله

به فارسیه منم فکر می کردم

سانسور شده اس 

@
shahregoftegoo

 

_ اره یه لنگه اش مرینته یه لنگه اش

رو نگاه من نمی دونستم این کارتونه

َن یه گربه ی سیاه هم به اسم آدری 
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_ بله آپشن سانسور شده اس هم

موجوده ولی گویا خریدار نداره یه

وجبی از االن تو کف آدرین

هست ...میخواد تو مهد جدیدشون که

ان شالله اینجا بره دنبال ادرین خانی

بگرده از االن گفته باشم شیرین

خانم کاله تو باال بنداز که داماد دارم

شدی رفت ...

باید یادم بمونه از این به بعد شهاب

سانسور شده اش رو دانلود کنه 

تا دیدم دلوین رفت اتاق شهاب برای

شوخی اینکه سر به سر بشرا بذارم

گفتم : 

@
shahregoftegoo
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_ خوب که چی اخرش میخواد بشه

مثل تو که له له شوهر می زنه که

ببوسدش ...

_ آخه لعنتی من از این چیزا ندیدم که

فیلمی که من می دیدم زرو بود که

فقط نقاب و شمشیر و شنلش یادم

میاد اخرش شدم این دختر تو از  نیم

وجبیش داره دنبال بوس میگرده ...

_ اِ ...بشرا دوست ندارم اینطوری

دخترمو به حرف می کشی حاال که

می بینی خدا رو شکر یاشارم مرده

منم تنهام از ما که یاد نگرفته داری

اینطوری با این سوال جوابا دخترم

رو فضول بار میاری ...

@
shahregoftegoo
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_ من ...من دارم فضول بارش میارم

بیا یه چی هم طلب کار شو به من چه

بفرما دخترتو تربیت کن ببینم ...

با حرص از جاش بلند شد از دستش

گرفتم و گفتم کجا ...تو که از این

اخالقا نداشتی ...

_ گوه تو اخالق من که فضول تربیت

کردن تو بشم ...

_ اِ ...چرا به خودت فحش میدی خانم

دکتر از شما بعیده حاال بی شوخی

هزینه ی وسایلی رو که سفارش

دادی رو خودت پرداخت کردی 

@
shahregoftegoo
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_ من غلط بکنم برا تربیت شما

مداخله کنم قراره هزینه رو بعد از

تحویل سفارش بگیرن 

_ پس ممنون 

بغلش کردم تا از دلش در بیارم .

خوب منم حق داشتم این دوره زمونه

که بچه ها واقعا گودزیالیی شدن برا

خودشون مثال به قول بشرا ما که

سن دلوین بودیم یا زبونمون می

گرفت یا جمله ها رو مثل خارجیا پس

و پیش ادا می کردیم نه اینطوری

مثل بلبل حرف بزنیم البته بزنم به

تخته بچه ام رو چشم نزنم ...

@
shahregoftegoo
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کنیم مشخص شد که خودش انالین

پرداخت کرده بود هر کاری کردم

هزینه رو رقم نجومی بود برا خودش

نگرفت ...گفت هر چقدرم که کنایه

بزنم که اتیشش بزنم بازم ما از

همون بچگی نون نمک همو خوردیم

بچه ی منو اون نداریم توی تربیت

دلوین حتما مداخله می کنه

 

@
shahregoftegoo

 

 اعترافی که بشرا کرد هزینه

برخالالف

ی وسایل رو قراره بعد از تحویل

پرداخت

]01:52  18.04.21[
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206#نفرین_تو_

انتخاب واحد کرده از دانشگاه در

اومدم کمی هم با مامان که زنگ زده

بودحرف زدم . توی ایستگاه اتوبوس

ایستاده بودم که چند متر جلوتر

@
shahregoftegoo

 

part206#
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توجهم به ماشین قرمزی که خیلی

خیلی شبیه به ماشین ما بود جلب شد

. با این امید که شهاب ماشین رو از

سرویس گرفته دنبالم اومده دوباره

گوشیم رو در اوردم تا با شهاب

تماس بگیرم هر چقدر که به ماشین

نزدیکتر می شدم از خود ماشین ما

بودنش مطمئن تر چرا که اسکلت بی

ریخت بشرا هم از اینه اش اویزون

hبود .مگه چند تا ماشین با همچین

اسکلتی می تونست تهران باشه هر

چی خم و راست شدم تا راننده رو

تشخیص بدم نشد. هر رهگذری هم که

جلوی ماشین رد می شد دوباره

@
shahregoftegoo
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برمی گشت نگاش می کرد واقعا که

ماشین خارجی و اصل بود با گذشت

اینهمه سال بازم از نویی برق می زد

. با خودم فکردم من نمی تونم با

همچین ماشینی که گاو پیشونی

سفیدیه برا خودش اینور اونور برم . 

ماشین چند قدم مابین مصافت رو

جلو شیشه ی پنجره ی شاگرد راننده

پایین صدای بمی گفت : بفرمایید در

خدمت باشیم بانو ؟ 

نمی دونم عقلم کجا بود که صدا رو

هم به صدای شهاب ربط دادم بدون

وقفه در ماشین که با یه ژست خفن

باال رفته نگاه خیلیا رو به خودش

@
shahregoftegoo
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جلب کرده بود سوار ماشین شدم

همون اولش اسکلت لرزون بی ریخت

بشرا جلوی دیدم به قول شهاب

بندری می رقصید بعدشم که راننده با

ژستی عینک آفتابیشو باال زد من جا

خوردم این دیگه کی بود ....زبونم بند

اومده پته رو اب دادهh بودم . امکان

نداشت صد در صد مطمئن بودم که

این ماشین همون ماشین مامان بود

با نگاه کردن به سیستم ماشین که

ضبط صوت بود نه سی دی خور و رم

و فلش خور نفس راحتی کشیدم چرا

که این دیگه اتفاقی نبود طرفی

بیست و خورده ایی سال سیستم

@
shahregoftegoo
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ماشین رو ضبط صوتی نگه داره شاید

از قیافه مدرن بزنه ولی داخل

ماشین با طراحی بیست خورده ایی

سال پیش باشه ...

دستش رو جلو آورد و گفت : محراب

هستم محراب خیابانی مهندس

مکانیک 

تا مهندس مکانیک گفت پازل

شباهتهام جای خودشون رو گرفتن

دیروز صب شهاب گفته بود عمه

ماشینو به همسایه ی روبه روی واحد

روبه رو که اتو گالری داره برای

سرویس دادهh این محراب خان هم

امکان داشت شاگرد همون اتو گالری

@
shahregoftegoo
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باشه که از شیطنت ماشینو جیم زده

تا پز بده .سعی کردم اروم و ریلکس

باشم ولی توی دلم از استرس رخت

میشستن حاال که بی عقلی کرده

سوار شده بودم . 

_ تازه خریدی ؟ 

_ نه بابا یه چند وقتی تو گالری داشت

خاک می خورد برا هوا خوری

اوردمش بیرون خودتو معرفی نکردی

بانو ...

پس حدسم درست بود یه ربطی به

گالری ماشین داشت .

_ شیرین هستم . 

@
shahregoftegoo
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[18.04.21 01:52]

#part207

@
shahregoftegoo

 

_ فکر کردم میخوای باهاش عکس

بندازی آخه یه جوری زل زده بودی

بهش

#نفرین_تو_207
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دستپاچه با خندهh به لب گفتم : خوب

شد یادم انداختین می تونم چند تا

سلفی از خودم بندازم ؟ 

_ چرا که نه میخواید نگه دارم پیاده

شین از خود ماشینم با خودتون

بندازید . 

_ اونو که پیاده شدنی می ندازم االن

می خوام از اینه بغل داخل ماشین از

خودم سلفی بندازم 

@
shahregoftegoo
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عینک افتابیمو هم از کیفم در اوردم

به چشمام زدم . یه عکس سلفی از

خودم با اینه بغل و رو در رو انداختم

که خیلی غیر منتظره یه دفعه ایی

گوشیمو گرفت و با دست چپش یه

عکس سلفی از خودش و من گرفت 

_ عکس رو باید اینطوری بگیرن 

وای این چه زود چایی نخورده پسر

خاله می شد خواستم عکس رو پاک

کنم که گفتم ولش بزار بعد 

_ وقت که داری دودور کنی ؟ 

نگاهی به ساعت مچیم انداختم و

گفتم : فکر کنم یه نیم ساعتی داشته

@
shahregoftegoo
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باشم . سر ساعت پنج باید بیمارستان

...باشم 

_ ای وای خدا بد نده بیمارستان

چرا ؟...مریضی دارید یا خودتون ؟ 

( یا کارورزم Intern_نه اینترن )

سر تکون داد و گفت : چه خوب پس

شما پزشکید حاال خانم اینترن وظیفه

ی کاری شما توی بیمارستان چیه ؟ 

_ویزیت بیماران سرپایی، ثبت شرح

حال بیمارا، اقدامات اولیه تشخیصی،

حضور توی بخش های بستری و

کارهایی از این قبیل بر عهده ما

اینترن ها هستش . 

@
shahregoftegoo
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_ دوره اش هیجدهh ماه هست که من

خدا رو شکر چهار سال پیش ده

ماهشو گذروندم هشت ماهش مونده 

_ چرا چهار سال پیش ؟ 

_ داستانش بماند ...

_ آهان این یعنی خیلی محترمانه من

ربطی ندارد 

_ حاال ...

_ پس نیم ساعتی وقت داریم .

البته وقت که داشتم ولی نمی

خواستم زیاد باهاش توی اتاقک

ماشین باشم یه جورایی می خواستم

@
shahregoftegoo

 

حاالال چند ماهت مونده تا تمومش

_

کنی
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بزنم به بال و پرش که با ماشین

مردم می رفت دنبال دختر بازی 

دست پیش برد دستگاه پخش رو بلند

کرد صدای یساری خواننده ی قدیمی

کوچه بازاری بلند شد لب لب خسته

ی من دل دل تشنه من 

خنده ام گرفت خودشم خندید و

گفت : نکه نوار کاست می خورد

همینو تو بساطم پیدا کردم لنگ

کفشه دیگه غنیمته .

حاال صدا رو داد باال سرعتشو زیاد

کرد خودشم با اهنگ لب خوانی می

کرد . و من مونده بودم که دارم چکار

می کنم بعد از ربع ساعتی ماشین رو

@
shahregoftegoo
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نگه داشت پیاده شد . واقعا دل

خورده شیر دل شده بود اصال نمی

گفت منه غریبه ممکنه ماشین امانتی

غریبه رو ویز برم دستشو تو حنا

بذارم . با دو تا پیاله فالوده خوشرنگ

برگشت آخرشم سر ساعت پنج جلوی

بیمارستان نگه داشت . پیاده شدم .

بدون اینکه سواستفاده خاصی کرده

باشه و یا ازم شماره تلفن گرفته

باشه با اشاره فقط گفته بود که می

تونم از ماشینش با ژست خودم

عکس بگیرم .برای جای خالی نبودن

عریضه  یه عکسم با خود تمام رخ

ماشین انداختم و در آخر وقتی کنارم

@
shahregoftegoo
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طرفم گرفت و گفت:اگه کاری باهام

داشتی می تونی اینجا پیدام کنی

خداحافظ آشنایی خوبی بود

[20.04.21 03:39]

#part209

@
shahregoftegoo

 

قرار گرفت کارت ویزیتش روبه

#نفرین_تو_209
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بعد از کارای مربوط به بیمارستان به

بشرا زنگ زدم ببینم که کجاست که

گفت برم کافه ی بیمارستان

منتظرش بشم .کنار پنجره پشت یه

میز دو نفره نشستم برای خودم

چایی سفارش دادم . روزی که عامر

منو از درس خوندن منصرفم کرد

اصال فکرش رو نمی کرد بعد از

چندین سال دوباره برگردم تا درسم

رو بخونم فکر می کردم اونهمه شب

زنده داریا همه بی خود و بی جهت

بودن چرا که واقعا امیدی نداشتم که

@
shahregoftegoo
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جون سالم از این بیماری به در ببرم .

رویاهامو از دست داده بودم ولی حاال

من نه کور شده بودم نه فلج تر هر

فرد سالمی سالم تر بودم . 

جرعه ایی از چاییمو نوشیدم نگاهمو

به کارت ویزیت دوختم بازم از

یادآوری ماشینم خنده ام گرفت . اتو

گالری محراب با یه عکس ماشین

خفن شماره موبایل همراه و تلفن

ثابت پشتش هم نوشته بود مکانیکی

و تعمیر خودروهای وارداتی و خارجی

...

@
shahregoftegoo

 

سالالم خیلی وقته منتظرمی ؟

_

_ نه یه کمی میشه ؟
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_ شیرین نرگس رو یادت میاد خواهر

نسرین ...

با دستپاچگی بلند شدم مگه می شد

یادم نیاد نرگس بیشتر زن عامر بود

برا من تا خواهر نسرین ...چرا به

اینجاش فکر نکرده بودم خدای من

اگه نرگس اینجا تهران بود حتما

عامرم اینجاست ...عامر تهرانی بود

نه تبریزی که توی تبریز بمونه 

_ سالم شیرین جون خیلی خوشحال

شدم وقتی شنیدم سالمتیتو بدست

اوردی از بشرا جون شنیدم که قراره

تو بخش ما دوره ات رو بگذرونی برا

همین گفتیم برا اینکه تنها نباشی

@
shahregoftegoo
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احساس غربت نکنی شیفتای

کاریمون رو با تم هماهنگ کنیم 

_ من ...من نمی دونستم تو هم

پزشکی ؟ 

لبخندی به لب  زد و گفت : پزشک که

نیستم پرستارم البته اگه منو به

دوستی قبول کنی 

_ این حرفا چیه چرا که نه خیلی

خوشحال میشم ...

ورقه ایی رو مربوط به انتخاب

ساعتهای کاریم بود رو از کیفم در

اوردم نرگس هم با هیجان صندلی رو

به روی میز رو بیرون کشید روش

نشست بشرا با گفتن منم برم یه

@
shahregoftegoo
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چیزی بخرم بخوریم از ما دور

شد .می تونستم استرس باال رفتن و

آزاد شدن آدرنالین خونم  تپش قلبم

رو حس کنم .به خودم تشر زدم بس

کن شیرین نباید به گذشته فکر کنم .

همه چی تموم شد یه زندگی جدیدی

رو شروع کردم بدون فکر کردن به

هیچ مذکری ...

دفتر کوچکی رو بیرون اورد و گفت :

این برنامه ی کاری منه از قبل نوشته

بودم تو دفترچه ام مونده 

دستش رو که جلو اورد با لمس حلقه

اش قلبم لرزید زیر لب به خودم

@
shahregoftegoo
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_ فقط نمی دونم روزایی که دانشگاه

و بیمارستانم  دلوین رو کجا بذارم

باید دنبال یه مهد خوبم براش باشم

[20.04.21 03:39]

#part210

@
shahregoftegoo

 

فحشی دادم سعی کردم با حرف زدن

فکرم را منحرف کنم
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_ دلوین ؛ آهان از نسرین شنیدم که

دختر تو دل برویی داری من علی رو

می برم همین مهدی که به

بیمارستان نزدیکه کال بچه های همه

ی همکارا و دکترا اونجان ، کارشون

هم عالیه از هر لحاظ فوق العاده ان

اگه بخواید می تونید شما هم اونجا

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_210

1392
 



البته اول می تونید تحقیق کنید اگه

باب دلخواهتون بود 

با لکنت پرسیدم : ع...علی کیه ؟ 

از اونهمه حرفی که زده بود فقط

علی گفتنش خار شده رفته بود به

چشمم این علی حتما یه بچه بود که

مهد می رفت اگه درست شنیده

باشم 

_ پسرمه دو سال هفت ماهشه از

دلوین شما کوچکتره 

علی ؛ عامر ؛ من می خواستم اسم

پسر آینده مو عابد بذارم اصال علی به

ذهنم نرسیده بود عامره هم برا

دخترم یا عمران برا پسرم  کدومش

@
shahregoftegoo
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قشنگ بود علی به عامر می اومد اره

اسم مادرشم که نرگس باشه حتما

میاد  

_ ای بابا نرگس جون این شما ما رو

بذار کنار شیرینم از خودمونه حاال من

از این می ترسم شما تو یه بخشین با

هم جیک تو جیک بشین یادتون بره یه

بشرا نامی شما رو بهم معرفی کرده

بقدری درگیری فکری داشتم که حالم

گرفته بود نتونستم به بشرا جوابی

بدم مشخص بود که رابطه ی نرگس

برخالف خواهرش نسرین که زن

صدرا بود با بشرا خیلی خوب بود و با

هم صمیمیh بودن 

@
shahregoftegoo
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وقتی با بشرا قرار میذاشتم که بیام

اینجا فکر می کردم در مورد محراب

می تونیم حرف بزنیم تا بریم اتو

گالریش که ماشین رو تحویل بگیریم

و سر به سرش بذاریم دیدار نرگس

باعث شد حالم گرفته بشه حتی

اهمیتی هم نمی دادم که فرمم رو

چطوری بشرا و نرگس داشتن با هم

پر می کردن اگه موقع برگشت با

بشرا نبودم مطمئن بودم که حتما یه

کاری دستم می دادم . نرگس با

ماشین خودش اومده زود برای همین

خداحافظی کرد رفت من هنوز درگیر

علی با عامری بودم که حرف اولش

@
shahregoftegoo
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باهم ست می شدند . اولین فرصت

باید به روان پزشک برم فکر کنم با

این روند یا دیوونه میشم یا

افسردگی می گیرم . به قدری

درگیری داشتم که یادم رفت در مورد

محراب به بشرا بگم ولی فرداش

وقتی با انرژی مضاعف از خواب

بیدار شدم و دل به دریا زدم تا دلوین

رو همون مهد ثبت نام کنم خودم رو

برای روبه رو شدن با عامر نامی

اماده کنم وقتی شهاب گفت برای

گرفتن ماشین به اتو گالری محراب

خان میره منم برای از دست ندادن

صورت پر از تعجب محراب خان

@
shahregoftegoo
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کنار گالری ماشینش بود که شاگردش

گفت اونجا مشغوله ماشین ما هم

همون ورودی جلوی دید بود برای

دیدن چند تا ماشینی که اونجا بود

خودم رو مشغول نشون دادم تا

باالخره اومد .

[23.04.21 00:08]

#part210

@
shahregoftegoo

 

فرصت رو از دست ندادم همراهش

به اتو گالری رفتم . همونطور که  

حدس می زدم تعمیرگاه مدرنش هم
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تیپ دیروزش کجا تیپ امروزش با

اون سرهمی آبی توسی رنگ روغنی

سیاه که مشخص بود لباس کارشه

البته االن هیچ همخونی با این محیط

مدرن و ماشینای خارجکی نداشت . با

شهاب دست دادن .تازه پی بردم که

اشتباه کردم با شهاب اومدم اینجا

اگه در مورد دیروز چیزی بگه واقعا

پیش شهاب خیلی بد میشه دلم نمی

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_210
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خواد پیش شهاب شخصیتم پایین بیاد

ولی برا پیشمونی دیگه دیر شده بود

شهاب که طرفم چرخید فهمیدم که

باید خودمو نشون بدم تازه حس کردم

به جای این محراب خان من اب شدم

رفتم زمین خوب طرف اتو گالری

داشت می خواست با هر ماشینی که

می اومد گالریش یه خاطره هم

بسازه به من چه 

_ سالم 

_ خواهرم هستن صاحب ماشین ...

یه دفتر دستکی دستش بود که فکر

کنم داشت فاکتور می گرفت با حرف

شهاب و سالم من سرشو بلند کرد از

@
shahregoftegoo
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دیدنم جا خورد . قبل از اینکه حرفی

بزنه که رسوا بشم پرسیدم :من یه

ماشین دیگه هم می خوام برا رفت و

امدم ...

شهاب متعجب پرسید : اِ ...چرا اینکه

عالیه 

_ برا رفت و امد روزمرگی خوب

نیست چون یادگاریه مامانمه نمی

تونم بفروشمش فکر کنم برا جاهای

استثنایی می تونیم استفاده کنیم

ولی برا رفت و امد اصال نمیشه روش

حساب کرد ترجیح میدم یه دویست

شش سفید یا نقره ایی داشته

باشم .از شاسی هم خوشم نمیاد 

@
shahregoftegoo
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محراب کال تو فاز تعجب بود شهابم

در حال توجیح 

_ همه دخترا ارزوشونه همچین

ماشینی داشته باشن عروسکه ...

_شاید خیلی از دخترا دوست داشته

باشن فکر کن من جزو اون دخترا

نیستم اوکی 

_ ای بابا نگو میخوای بذاری این

عروسک تو پارکینگ  خاک بخوره این

ماشین بدبخت چه گناهی کرده بیست

هفت سال خاک خورده ...

_ بابا طرفدار آهن پاره ها ...

نیش محراب که از تیکه انداختن من

به شهاب باز شد صاف چشم دوختم

@
shahregoftegoo
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_ صفر باشه 

_ دست دومم بود مهم نیست 

_ یه کوییک صفر دارم که دو روزه از

کارخونه در اومده 

شهاب با حرص گفت : پراید بخری که

بهتره ...

با حرص صداش کردم : شهاب ...

_ ای بابا راست میگم دیگه ...

_ آقای خیابانی این کوییکی که میگید

اینجاست 

@
shahregoftegoo

 

 چشماش و پرسیدم : حاالال شما

به

دویست ششی چیزی دست بالتون

دارید ؟
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_ نه نمایشگاه رفیقمه  اگه بخوایید به

یکی از بچه ها سفارش کنم بیاره 

شهاب کالفه دستی به گردنش کشید

مردونه پرسید : مهندس فی یاتش

چقدره ؟ 

_ اگه پسنده همشیره تون واقع بشه

همون قیمت کارخونه با هم راه

میاییم حاال بفرمایید بشینید یه چای

شیرینی در خدمت باشیم 

با تعارف محراب روی مبالی چرمی

نشستیم محرابم برای سفارش

اوردن ماشین به شاگردش غیبش زد 

@
shahregoftegoo
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[23.04.21 00:08]

#part211

211#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

_ میگم ابجی شیرین تو تبریز سوار

 هفت میشدی حاالال این کوئیک

دویست

خیلی کالالسش پایینه

_ من یه ماشین جمع جور می خوام

که نو هم باشه تا منو تو راه نذاره  
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همون دویست هفت یادته اون اخریا

چقدر خراب می شد . 

_ ولی این ماشینه خیلی ارزونه 

_ ای بابا شهاب ...

_ اوکی اوکی فقط یه قول میذاری

بعضی وقتا با عروسکت برم صفا

سیتی 

خنده ام گرفت . با اومدن مهندس

محراب نتونستم جوابشو بدم به

همون تکون دادن سر اکتفا کردم .

مشخص شد که توی این پازیت زمانی

آقای مهندس لباس عوض کردن

خوردن چایی ها با گپ زدنای محراب

و شهاب گذشت تا باالخره شاگردش

@
shahregoftegoo
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وارد نمایشگاه شد و گفت که ماشین

مورد نظر رو توی پیاده رو پارک کرده

. هر سه برای دیدن ماشین جلوی

نمایشگاه رفتیم . با دیدن ماشین جا

خوردم به اندازه ی قیمت و

بدگوییهای خیلی عالی بود اولینبار

بود که ماشین دو رنگ می دیدم

رنگش مشکی و قرمز بود اگه

کاراریش به قشنگی ظاهرش باشه

خوبه نو بود هر چند به خاطر دو

رنگیش امکان داشت خیلی جلب توجه

کنه ولی به اندازه هیوندا زیاد تو

چشم و تابلو  نبود .و خیلی هم

ظریف خانمانه بود باهاش کارم راه

@
shahregoftegoo

 

1406
 



می افتاد  شهاب هم با دیدن ماشین

یه کمی نرم شده بود با پول سود

سهامی که  بابا از شرکتش کنار

گذاشته بود می تونستم بخرمش برای

همین با طواف دورش به شهاب نگاه

کردم . پرسیدم : نظرت چیه ؟

_ ظاهرش خوبه چون صفرم هست یه

مدت خوب کار می کنه اگه خودت

راضی باشی فکر کنم خوبه ...

نگاهمو به محراب دوختم و گفتم :

همین به اسم شهاب میخوام 

شهاب با تعجب  پرسید : من ...نه این

دیگه نمیشه .من خودم قراره یه

ماشین دیگه بگیرم که اقای مهندس

@
shahregoftegoo
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در جریانه قراره کیس مورد نظرمو

پیدا کنه 

برای ختم ماجرا گفتم : خوب اینم به

اسم تو باشه خیال من راحته من

وقتشو ندارم برا ثبت پالک و این

برنامه ها برم خودت می دونی ...

_ ای بابا این چه کاریه ابجی پولشو تو

میدی خودتم قراره سوارش بشی ...

محرابم مداخله کرد : قول میدم برا

سند زیاد معطل نیشین اگه بهونه

تون همین یه مورد باشه اون با

من ...

@
shahregoftegoo
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شهابم دالیل خودش رو شمرد که

مجبور شدم قبول کنم که به اسم

خودم سند بخوره 

شهاب پیش محراب موند من با اصرار

محراب که می تونم ماشین رو با

خودم ببرم به دانشگاه رفتم برای

عصر هم باید بیمارستان می رفتم

اولین شیفت شبکاری رو هم نوش

جان می کردم اولش با نرگس رو در

رو شدم خیلی معذب بودم ولی رفتار

خونگرم شاد نرگس باعث شد که

باهاش راحت بشم . قرار شد روز بعد

دلوین رو به همون مهدی که نرگس

پسرشو می برد ببریم . می دونستم

@
shahregoftegoo
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این هفته تا به این شب کاریا و کار

کردنها عادت کنم یه کم زمان می بره

.با چند تا از پرستاری بخش هم اشنا

شدم که همشون دخترای خوبی بودن

.

[26.04.21 12:44]

#part212

212#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

بخش مغز و اعصاب منو به روزهای

مریضی و با عامر بودن می انداخت .

می دونستم کنار اومدن باهاش به
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این راحتیا نمیشه .زندگی تغیییر کرده

بود به کل با اونی که من برای خودم

تدبیر کرده بودم فرق داشت راست

بود که می گفتن انسانها برای زندگی

تدبیر می کنن خدا براشون تقدیر

حال روز زندگی من همچین بود . 

یه سری برگشتنی از بیمارستان خرید

کرده بودم کل راه رو به برنامه های

دانشگاه و خورد خوراکمون فکر کرده

بودم باید همه رو به روال غلتک می

انداختم تا عادت کنیم هر چند عمه ها

و بشرا اعالم امادگی کرده بودن برام

تا کمک حالم بشن هر روز هروز که

نمی شد اونا رو هم از کار و زندگی

@
shahregoftegoo
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بندازم امروز رو با شهاب هماهنگ

کرده بودم تا مراقب دلوین باشه .

وارد خونه شدم باکسای خرید رو

روی جزیره ی اشپزخونه گذاشتم 

_ من اومدم شهاب ، دلوین ...

_ سالم .. .

صدای ظریف دخترانه ایی همراه با

سالم دادن دلوین به گوشم رسید که

باعث شد به طرف صدا برگردم 

_ سالم ...

دختر ریز نقش و ظریفی  با چشمای

عسلی که پشت عینک طبی مونده

بود در کل خیلی خوشگل می زد جلو

@
shahregoftegoo
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که به دل می نشست . 

_ همتا ؟ 

خیلی دلم می خواست بپرسم همتا

خانم خونه ما چکار دارید اونوقت

شما ؟ واقعا بی ادبی نمی شد اگه

بپرسم ؟ خودش پیش دستی کرد و

گفت : دایی خواستن که از دلوین

کوچلوتون مراقبت کنم . هر کاری

کردم دلوین خانم نیومد خونه ی ما

برا همین مجبور شدم من بیام اینجا

البته با اجازه تون ...

@
shahregoftegoo

 

اومد و گفت : من همتا همسایه روبه

روتون هستم

ُن زیبایی داشت وای صداشم خیلی ت 
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از ذهنم گذشت : باریکال دلوین خانم 

_ همتا جان دایی شما کیه ؟ من به جا

نیاوردم عزیزم ؟ 

_ دایی محراب گفتم همسایه روبه

روتونیم مادر بزرگم هم قراره برای

اشنایی بیان خدمتتون 

سری تکون دادم انگاری با خونواده ی

این محراب خان هنوز از گرد راه

نرسیده ماجراها داشتیم . قرار بود

سرگذشتی با هم داشته باشیم .

_ شهاب کجاست ؟ 

چون دیدم از اسم شهاب جا خورد از

دلوین پرسیدم : دایی شما کجاست ؟ 

@
shahregoftegoo
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دلوین طرفم اومد دستاشو باز کرد

که بغلش کنم 

_ دایی رفت دانشگاه ! 

_ بذار عزیزم اول دستامو بشورم

االن میام 

وارد اشپزخونه شدم دستامو

شستم .چای ساز رو روشن کردم . تا

بجوشه باکسای خرید رو جا به جا

کردم .خدا رو شکر عمه ها یخچال رو

برامون پر کرده بودن دغدغه پر و

فریز کردن نداشتم . دوباره به سالن

برگشتم دلوین رو بغل کردم 

_ دلم برات تنگ شده بود 

@
shahregoftegoo
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چطوری می تونستم با این زندگی

سر کنم یه جوری می شدم

[26.04.21 12:44]

#part213

213#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

بیشتر از قبل توی آغوشم فشردمش

دلوین بهترین اتفاق زندگیم بود  

وقتی یادم می افتاد که اگه نبود  

_ مامان ببین همتا برام الالک زده

انگاری با همتا خیلی خوب کنار اومده

بودن به الالک صورتی که خوب روی
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ناخنای کوچیکش نشسته بود نگاه

کردم و پرسیدم : ازش تشکر کردی

عزیزم ؟ 

سرش رو تکون داد . دوباره بوسه

ایی روی گونه هاش گذاشتم 

از همتا پرسیدم : اذیتت که نکرد ؟

_ نه ، اصال خیلی دختر خوب و شیرینه

عاشقش شدم خدا براتون حفظش

کنه ؟ 

_ ببخش همتا جون که مزاحمتون

شدیم . چون تازه اومدیم یه کم

برنامه هامون لق و توق داره 

_ نه چه مزاحمتیh خوشحال میشم اگه

بتونم کمکی بکنم .

@
shahregoftegoo

 

1417
 



_ ممنون عزیزم 

دوباره به اشپزخونه برگشتم . دختر

خوبی بنظر می اومد .

چون دلوین عاشق ماکارونی های

شکل دار بود تصمیم گرفتم برا ناهار

ماکارونی بار بذارم حین کار یادم

اومد گوشیمو نگاه نکردم حتما شهاب

برام پیغام گذاشته درست حدس

زدم .کاری براش پیش اومده مجبور

شده به خواهر زاده محراب خان

اعتماد کنه البته از دستش خیلی

عارض بودم نباید به این راحتی دلوین

رو به غریبه هایی که یه روزم نیست

باهاشون آشنا شدیم بسپره . هم

@
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شاکی بودم هم زورگو بابا یکی نبود

بگه بچه ی توه به شهاب چه که به

فکر نگه داریش باشه ...

همتا می خواست بره که با اصرار و

به زور برا ناهار نگهش داشتم به

شهاب زنگ زدم که گفت اگه کاری

باهاش نداشته باشم می خواد بیرون

بمونه حاال برا چی رو خدا می دونه

خیالشو راحت کردم قراره بعد از

ظهر دلوین رو ببرم همون مهدی که

می خوام ثبت نامش کنم  سر ناهار

خیلی از اطالعات از همتا گرفتم

اینکه مامانش از مریضی پدرش رو

هم در اثر تصادف با فاصله ی یک
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سال از هم از دست دادهh  با دایی

محراب جونش و مادربزرگش زندگی

می کنه سال اخر دبیرستانه و دوست

داره مثل من پزشکی بخونه  دو تا

خاله که یکیش کاناداس یکیشم اینجا

و دو سال پیش دایی محرابش یه

نامزدی ناموفق رو از سر گذرونده

بعد از ناهار خداحافظی کرد و رفت

البته با تعارف اینکه بازم بیا و این

حرفا بعد از کارا ساعت گوشیم رو

روی ساعت پنج تنظیم کردم همراه

دلوین به تخت رفتیم تا کمی

استراحت کنیم البته من چون خسته

بودم تا سرم رو بالش رفت دیگه از
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هوش رفتم . سر ساعت پنج نرگس

همراه پسر کوچلوش علی خان

اومدن به مهد رفتیم طی راه سعی

می کردم کمتر به علی نگاه کنم می

ترسیدم ته چهره علی به عامر رفته

باشه منو به یادش بندازه مهدش

خیلی خوب دلوین هم همون اول

کاری عاشق مربی مهد که همه ی

بچه ها سمانه جون صداش می کردن

شده بود . قرار شد روزایی که

دانشگاه و بیمارستان بودم دلوین رو

بیارم اینجا شبها هم قرار بود که

پیش شهاب بمونه  خیلی زود و راحت

@
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.

[26.04.21 12:44]

#part214

214#نفرین_تو_

@
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زندگیمون به روال عادی خودش اومد
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تازه از بیمارستان اومده بودم .

دلوین خواب بود شهابم تا من رسیدم

رفت . با اینکه صب رو با قهوه ی تلخ

شروع کرده بودم بازم بدجوریی

خوابم می اومد . حتی نیم نگاهی به

میز صبونه که شهاب برام چیده بود

ننداختم لباس خواب ستی که با

دلوین خریده بودم رو به تن کردم زیر

لحاف گرم و نرمم رفتم . مامان هیچ

وقت نمیذاشت سفره اش روی میز

پهن بمونه می گفت برکت زندگی

می پره ولی من چی انقد تنبل بودم

@
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که نگو امروز مجبور شده بودیم کمک

بچه های اوژانس بریم یه مینی بوس

تصادف کرده بود که خیلیاشون از

ناحیه سر صدمه دیده بودن کلی هم

از دست استاد حاذق حرف شنیدم به

خاطر سرعت عمل نداشته ام قراره

به زودی بازنشسته بشه بیمارستانم

هنوز مشخص نکرده که قراره جاشو

کی بگیره بچه ها معتقدند که دکتر

مینو حیدری که خیلی جوونه حتما

جاشو می گیره اونم حس می کنم

اینروزا خیلی خودشو می گیره .

سعی کردم با تکون دادن دستم باالی

سرم افکار مزاحمم رو از این شاخه
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به اون شاخه می پریدن رو بپرونم .

تا بخوابم خدا رو شکر امروز دلوین

هم مهد نداشت می تونستم تا دلم

بخواد بخوابم . از وقتی تهران اومده

بودیم حسرت یه خواب راحت رو دلم

مونده بود . 

بازم خواب انباری و عامر رو دیدم

نمی دونم چرا روزایی که فکرم در

گیر عامر می شد این خواب تکراری

رو می دیدم . حس می کردم که توی

زوایای زندگیم دارم یاشار رو انکار و

حتی از خودمم مخفی می کنم .

همیشه سعی می کردم که بهش فکر

نکنم نمی دونم کی می تونم
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ببخشمش آخرین خاطره هایی که

ازش دارم واقعا منو دلخور کرده بود

اینکه ازش فریب خورده بودم و تا چه

حد بازیچه ی دستش شده بودم . اگه

دلوین نبود ترجیح میدادم به کل یاشار

رو از زندگیم فاکتور بگیرم . 

وقتی زنگ در واحد رو زدن فکر کردم

خواب می بینم چشام رو گرد کرده

منتظر بودم برای  دومین بار زده

بشه تا ببینم  درسته خواب می دیدم .

با بی میلی در حالیکه شال روی رخت

اویز را می کشیدم تا روی سرم

بیندازم به طرف در رفتم . در باز و

به محرابی که جلوی چشام ایستاده
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نگاه می کنم و انتظار دارم زبان

چشمهایم رو بفهد و خودش زودتر

بگه که چی شده ؟ چرا در رو زده ؟ 

ولی متاسفانه اونم با زبان

چشمهاش هی می پرسه که چیه ؟

پرو پرو باالخره به حرف میام 

_ چیه نکنه اومدی کلید عروسک رو

بگیری بری دختر بازی ؟ 

_ چی ؟ دوباره بگو ؟ 

_ تو از اوناشی که با ماشین خود

طرف براش کالس میذاری 

_ تو چی ؟ از کدوماشی ؟ از همونا

که سوار ماشینا میشه هر چند بزرگ

نشدی ؟ 
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خوابی زده به سرم می خوام در رو

ببندم که پاشو الی در میذاره .

[27.04.21 05:38]

#part215

@
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دلم یه سیلی می خواد که بخوابونم

رو صورت خوشگلش فکر کنم بی

#نفرین_تو_215
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 _ ای بابا ؛ چهارده ساعت کشیک

بودم االنم اصالحس اینو که اینجا

بایستم با تو یکی کل کل کنم رو

ندارم بهتره که سر به سرم نذاری 

_ سر به سرت نذارم ؟ من به شهاب

گفته بودم که بخت بگه ساعت ده

میام تا بریم تعویض پالک 

_ اوال شهاب به من نگفته چرا که

انقد عجله داشت که یادش رفته بهم

بگه دوما من گفته بودم حوصله

اینجور کارا رو ندارم پس بره به درک 
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_ زیاد معطل نمیشید چون دوستم

اونجا کار می کنه بدون نوبت کارمون

رو راه میندازه 

با ناله گفتم : من خوابم میاد 

با پوزخندی به لب گفت : فقط یه

ساعت قول میدم سر یه ساعت

برگردی به تختت 

_ دلوین خوابه  ! نمی تونم با خودم

ببرمش 

_ به همتا میگم بیاد پیشش 

وای این چرا اینطوری بود ؟ چایی

نخورده پسر خاله شده .نه پسر خاله

بهش نمیاد اونم با این ژست مکش

مرگ ماش ...بیشتر نقش اقا باال سر
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به خودش گرفته بود . همون ژستایی

که یاشار خدابیامرز اگه زنده بود به

خودش می گرفت فقط ضعیفه

گفتنش کم بود . حیف که بد جور

کسل بودم و گر نه می رفتم تو

برجکش تا حد خودش رو بدونه ...

عجب افتضاحی شده بود مجبور بودم

دوباره برگردم لباس بپوشم

همراهش برم .و گر نه ول کن نبود .

همونطور که گفته بود زیاد معطل

نشدیم با اینکه خیلی شلوغ بود ولی

به خاطر رفیق شفیق محراب کارمون

زودتر راست و ریست شد . 
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هر چقدر که من کم محلی می کردم

محراب بدتر خودمونی تر می شد

بدون اینکه تعارفش کنم خودش

خودش رو دعوت کرد که بیاد خونه به

قول خودش یه چایی از دست همتا

جونش بخوره پشت سر من راه

افتاده بود . بشرا هم نبود من اومده

بود که با هم بریم خرید خیلی راحت

و ریلکس با دلوین نشسته نقاشی

می کشیدن حتی با دیدن محراب

سعی نکرد که حجاب کنه اولش این

اقا محرابم معذب شد ولی تا دید که

بشرا چطوری تحویلش گرفت و

احوالپرسی می کنه معذب شدن رو
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بوسید گذاشت کنار تازه با دیدن بشرا

فهمیدم چرا همش حس می کردم

رفتار محراب شبیه یکیه حاال فهمیدم

که خود خودشونن این دوتا عجب میخ

و تخته ایی می شدند این دوتا اگه

جور می شدند . بعد از خوردن چایی

همتا جون همراه همتا رفع زحمت

کردند البته همتا خودش مثل اسمش

واقعا همتا بی نظیر بود خدا رو شکر

با دلوین هم خیلی خوب کنار می

اومدن .بعد از رفتن محراب بشرا

مدام غر می زد که چرا این جیگر رو

از اول براش رو نکرده ام تو پستوی

کدوم در به در شده قائم کردم . نکنه
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برا خودم زیر سر دارمش آخرش

کفرم رو در اورد گفتم : ارزونی

تو ...

باید یه جوری این دیوونه ها رو با هم

مخلوط می کردم از تصور اینکه بشرا

رو به محراب شوهرش بدم خالص

بشم خندهh به روی لبام نشست عجب

زوج نمونه ایی می شدن

[27.04.21 05:38]

#part216
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 انگاری خواب به من نمی اومد . چرا

که با قرار نرگس و بشرا برای خرید

کال قید خواب رو زدم همراه این دوتا

که بی شک شبیه پت و پت نبودن راه

افتادم که کال تو بحر لباسای بی در

پیکر بودن خدا رو شکر بشرا شوهر

نداشت و گر نه چه ها نمی کرد یه

لباس زیرایی برای نرگس انتخاب

کرده بود که نگو برا خودشم یه چند

تایی رنگ جیغ کنار گذاشته می گفت

@
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مگه خودش دل نداره و با صدا خندید

و گفت : خوشبحالت نرگس باز تو

یکی رو داری پزشو بدی اون سینای

عوضی اصال قدرمو ندونست کثافت 

با یاد اوری نرگس اینکه تصور کنم

قراره همچین لباسایی رو برا عامر

بپوشه گُر گرفتم . یاد کاستومایی که

از پاریس خریدیم هیچوقت نشد که

بپوشم افتادم برای اینکه فکرم رو

منحرف کنم سعی کردم به یاشار فکر

کنم دو هفته ی دیگه سه روز تعطیلی

بود باید برنامه می ریختم با دلوین یه

سر بریم ترکیه سر قبر یاشار می

دونم که خیلی زمان برد تا چنین
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تصمیمی بگیرم و باهاش کنار بیام

منو یاشار توی اون مدت کم زندگی

خوبی با هم داشتیم البته تا زمانی که

حلیه گر یای یاشار رو نشده بود من

همچین فکری می کردم . شوهر

نرگس برای سمیناریی به مسافرت

رفته بود چون سعی می کردم به

عامر فکر نکنم برای همین زیاد

کنجکاویی نمی کردم هر چقدر کمتر

می فهمیدم برام بهتر بود . نرگس رو

خونه ی مادرش پیاده کردیم طبق

معمول بشرا هم خونه ی ما چتر شد .

بعد از ظهر بعد از دوش گرفتم

خوابیدم . نزدیک به ساعت هشت
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بیدار شدم بشرا رفته بود شهاب و

دلوینم در حال بازی با لوگوها بودن .

بودن شهاب اینجا برام یه نعمتی بود

و گرنه نمی دونستم چکار باید می

کردم برای خودم اسپرسویی درست

کردم . در حال خوردنش بودم که

مامان زنگ زد . هر روز خودم زنگ

می زدم از احوالمون بهش خبر می

دادم ولی امروز پیشدستی کرده بود

خودش زنگ زده بود . بعد از

احوالپرسی با لکنت گفت : نمی

دونم... عزیزم بهت بگم یانه ؟

راستش من ...
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_ مامان چی شده ؟ اتفاقی افتاده ؟

بابا خوبه ؟ 

_ نه عزیزم اتفاق خاصی نیفتاده

فقط راستش ...راستش عامر اومده

بود اینجا ...

مامان بعد از گفتن حرفش نفس

عمیقی کشید ولی به جاش نفس منو

گرفت عامر رفته بود دیدن مامان به

زحمت در حالیکه زبونم به کامم

چسبیده بود پرسیدم : برای چی ؟ 

_ اون ...یعنی عامر فکر می کنه

خدای نکرده زبونم الل  ...
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_ اومده بود که بره سر ای بابا شیرین

مامان جان گفتنش برام راحت نیست

این چهار سال از فکر کردن اینکه از

دستت بدم مردم و زنده شدم حاال

این عامرم که فکر می کرد تو ُمردی

ببریمش سر قبرت

[28.04.21 12:44]

#part217
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مامان این حرفا چیه می زنی خدا  ِ _ ا 

نکنه ! عامر چی فکر می کرد؟ برای

چی اومده بود اونجا ؟
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217#نفرین_تو_

فکر کردم یعنی این مدت نمی

دونست که من کما بودم اونم توی

خود تهران همون بیمارستانی که

نرگس کار می کرد و یا با معاشرت با

بشرا و صدرا از وضعیت من با خبر
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می شد . سر در نمی آوردم . صدای

مامان رو دوباره شنیدم 

_ شیرین مامان جان عامر زن داره

اینو که می دونی گفت یه پسرم داره 

_ مامان من دیگه به عامر فکر نمی

کنم .اینکه حاال یاشار هم نیست من

تموم زندگیم دلوینه هدفم هم به ثمر

رسوندن دلوینه 

_ مامان من خواستم که بدونی می

دونم که امکان داره تهران با هم رو

در رو بشین عامرم که پسر عموی

نسرینه 

_ می دونم شما نگران نباشید من حد

خودم رو می دونم 

@
shahregoftegoo
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_قبال دلت بیراهه رفته بود با اینکه

می دونستی عامر متعهده قبال نامزد

بود ولی االن پای یه بچه هم در میونه

نالیدم : مامان من خونه خراب کن

نیستم . اگه بمیرم هم همچین کاری

نمی کنم 

_ متاسفم ؛ نمی خواستم ناراحتت

کنم عزیزم فقط نگران تو و

دلوینم ...

_نگران نباش به بابا سالم برسون

کاری نداری مامان جان باید برم 

_ نه عزیزم مراقب خودت و دلوین

کوچلوم باش 

@
shahregoftegoo
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فکر کنم مامان هم متوجه لحن سردم

شد نمی خواستم اینطوری بشه ولی

خود به خود بهم برخورده بود زمانی

که با عامر رابطه داشتم دالیلی رو

داشتم که برای خودم توجیح شده بود

 .

_ داری می ری ؟ 

_ نه تازه اومدم شما چطور ؟ 

_ دکتر فرمند اجازه داده بچه ها از

پشت شیشه عمل جراحی مغزی که

روی یه بیمار که در شرایط  بیداری

انجام میشه رو از پشت شیشه ببینیم

اگه حاضری زدی بیا بریم نگاهش کن 

@
shahregoftegoo
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دختر کناری شبنم با یه لحن لوسی

گفت : وای تصورش رو بکن بیچاره

رو قراره توی بیداری سالخی کنن ...

رستا لبخندی به لب اورد و گفت :

دیگه برا ما دکترا این چیزا عادیه شما

پرستارا یه کم طول میکشه که عادت

کنید . می دونید چقدر این عمل

جراحی توی بیداری برا بیمار خوبه

باعث میشه که جلوی فلج شدن

اندامهای بدن و اختالل تکلمش گرفته

بشه ...

چون حضوری زده بودم همراه رستا

به پشت اتاق عمل که از طبقه ی باال

پنجره بزرگ شیشه ایی داشت که می

@
shahregoftegoo
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تونستی داخل اتاق عمل و گروه عمل

رو در حین عمل ببینی انگاری تنها

کسی که از غافله عقب مونده بود ما

بودیم حتی بشرا و صدرا هم بودند

بیمار چون بیدار و هوشیاری داشت

پشت به ما بود شیشه ها عایق بودند

صدا به انطرف نمی رفت. صدرا

مابین خودش و بشرا جا برام باز کرد

بشرا با خنده گفت : تو هم اومدی بیا

فکر کنم تخصص خواستی بگیری

تخصص مغز اعصاب بگیر ببین همه

چقدر طرفدارشن ...

به طرف صدرا برگشتم پرسیدم :

مسولیت جراحی با کیه ؟ 

@
shahregoftegoo
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[30.04.21 01:11]

#part218

218#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

_ با عامره ؛ عامر رو که یادته ...

قلبم ایستاد . عامر ؛ عامر اینجاست

توی اتاق عمل

از خودم می ترسم ، از خود تازه ام ،

از این احساسات دوباره سر به فلک

کشیده ام می ترسم حال با این
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احساساتم چکار باید بکنم لحظه ایی

دلم می شکند تا از اون پایین سر بلند

می کند تا شیشه را ببیند خودم را

عقب می کشم پشت می کنم به

شیشه صدرا دست تکان می دهد .

بشرا ذوق می کند با تعجب به من

نگاه می کند . 

برای اینکه شک نکند با خنده میگم :

خوبه بابا بزرگ ادم رئیس بیمارستان

باشه هر جای بیمارستان که دلش

بخواد سرک بکشه 

صدرا هم با حرف من به طرفم می

چرخد بشرا با حرص می پرسه 

_ حاال منظور ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ خوب منظورم واضحه داروساز رو

چه به عمل جراحی مغز و یا مامایی

رو چه به مغز هر دوتاشون زمین تا

اسمون فرقشونه ...

_ تا باشه از این جیم زدنا چشم

حسودا کور 

صدرا خندهh ایی کرد و گفت : من برا

حمایت دوستم اینجام بشرا رو نمی

دونم 

بشرا حق به جانب دستهاشو رو سینه

حلقه کرد و گفت : منم اینجام تا

ببینم فضولم کیه 

دیدن عامر با  گان  و دستکش و

ماسک جراحی یه جوری  حالم رو

@
shahregoftegoo
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گرفته بود . خیلی جلوی خودم رو

گرفتم که به طرف شیشه برنگردم

نگاش کنم بشرا تا دید می خوام برم

پرسید : چرا داری میری برای اینده ی

کاریت خوبه ها؟

_ بعدا سی دی عمل رو نگاه می کنم

از اینجا هیچی متوجه نمیشم 

دروغ گفتم اگه می موندم دست دلم

برای عامر می رفت عامری که آخرین

تصویری که ازش داشتم این بود که

می خواسته جلوی ازدواج منو با

یاشار بگیره یعنی اینکه زیادم به من

بی تفاوت نبوده اونم منو می

@
shahregoftegoo
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خواسته و یاشار بود که جلوشو

گرفته  . و اگه نمی گرفت شاید ...

به سر دلم توپیدم : خفه شو چه

فایده جلوی ازدواجت با یاشارم می

گرفت وقتی خودش زن داشت .می

خواستی بشی زن دومش ؟

بشرا پشت سرم داد کشید : شام

خونه ی ما دعوتید یادت که نرفته ؟ 

همونطور که می رفتم دستم رو بلند

کردم تا بفهمه که یادم هست . 

کل روز رو به عامر فکر کردم کل

دقیقه ها رو هم از دست ندادم تا

بهش فکر نکنم .با دلم بهش فکر می

کنم عقلم سرزنشم می کنه اما انگار

@
shahregoftegoo
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مغزم ؛ قلبم و تمام سلولهایم به فکر

او و بودنش نیاز دارند .نمی دونم چرا

او تبدیل شده به امیدواری من .

من توی بخشی بودم که در تخصص او

بود مطمئن بودم که از این به بعد

قراره زیاد ببینمش دوباره به نرگس

فکر می کنم که می گوید علی و

دلوین با هم دوستای خوبی شدند کل

روز مدام از دلوین تعریف می کند

مگه میشه که حرفی از من توی خونه

اش نباشه و یا چرا عامر باید فکر کنه

که من مردم و یا چرا بدنبال قبر من

می گشته و هزار تا چرای دیگه که

@
shahregoftegoo
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219#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

هی دور سرم می چرخه جوابی

براشون ندارم .

]01:22  01.05.21[

I #part219

1453
 



نیم نگاهی دوباره به دلوین خانم

قهرو انداختم برای اینکه عذاب

وجدان نگیرم تا خواسته اشو عملی

کنم از گوشیم آهنگی پلی کردم .

تازه داشتم غرق آهنگ عالیجناب می

شدم و واسه ی خودم زمزمه می

کردم که صدای زنگ اپارتمان ضد حال

زد . با اکراه از جام بلند شدم اینبار با

بی خیالی نگاه کردن از چشمی در

شدم و در را باز کردم . با دیدن بشرا

که جلوم ایستاده و لبخند می زد

شوکه شدم . بشرا با لبخندش دستم

رو پس زد و گفت : جمع کن این

@
shahregoftegoo
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کمی کنار رفتم تا وارد بشود .

_ توکه همیشه اینجا چتری سالم رو

صب تو بیمارستان گفتم خوش امد

برای کسی که همیشه اینجا پاتوقشه

جایز نیست .

_مستحب که هست برا ثوابش بگو

عزیز خواهر 

همانطور که طرف مبلهای کالباسی

ام می رفت واسه خودش هم غر غر

می کرد با دیدن دلوین که روی کاناپه

در حالیکه زانوی غم به خودش گرفته

و لب پایینش آویزون بود ماتش برد با

@
shahregoftegoo

 

 بازیاتو خانم دُکی ؛ سالالمی

لوس

خوش امد گویی چیزی .
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تعجب به طرفم برگشت و پرسید :

این چشه ؟ چرا اینطوریه 

شونه باال انداختم و گفتم : تو فاز

قهره 

_ ای جان خاله بشرا فداش بشه 

و با دستای باز طرف دلوینی که

موهاشو بهم ریخته و کل صورتش رو

خامه شکالتی کرده می خواست

حرص منو در بیاره رفت . 

به بهانه دم کردن چایی به اشپزخونه

رفتم که بشرا برای گرفتن اطالعات

از من اومد یکی از صندلی استیالی

جزیره رو بیرو کشید و روش نشست

و پرسید : سر چی قهر کرده ؟

@
shahregoftegoo
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حسابی از دستت پره رفت اتاقش

داره میگه تدی ) خرسش ( رو بر

میداره از اینجا بره پیش مامانی

) منظورش مامان مینا( اصال محلم

نداد مثل خودت کینه ایه .

سیب سبز ترشی  رو از ظرف میوه

برداشت گاز بزرگی بهش زد .

کالفه پوفی کردم و گفتم :بله دیگه تا

دیروز شیرین زبون و خوردنی بود

حاال کینه ایی و تخسیش به من رفته 

_ حاال این حرفا به کنار چرا قهره؟ 

_سر اینکه چرا  سر قرار نبردمش . 

تا بشرا اینو شنید سیب پرید گلوش

به سرفه افتاد با عجله از باالی سینگ

@
shahregoftegoo
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لیوانی برداشتم پر اب کردم و به

دستش دادم تا خفه نشه 

_ چی سر قرار ؟ قرار با یه پسر ؟

همین قرارایی که خودمون می دونیم

؟ 

خنده ام گرفت با لبخند سر تکون

دادم و گفتم : اره همینا البته

محترمانه و کودکانه ترش 

_ باورم نمیشه نیم وجبی چه زود

دست به کار شده دو ماه نشده

اومدین اینجا حاال طرف کیه ؟ 

این بشرا هم خیلی جدیش گرفته بود

از لحنش دلم می خواست ساعتها

قهقهه بزنم از دستش 

@
shahregoftegoo
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گذاشتن امروز تبلتش رو هم ببره این

کارتون دختر کفشدوزکی رو ببینن 

_ چه خوب تو چرا لج کردی نمی

بریش ؟ 

_ بابا  خیر سرش امروز آف ام می

خوام خونه باشم

[01.05.21 01:23]

#part220

@
shahregoftegoo

 

_ تازه دو روزه اومده مهد قرار
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_ ای وای دلشو نشکون بابا تازه

اولین تجربه ی عشقیشه چی میشه

یه ساعتی ببریش؛ بچه رو پیش طرف

خرابش نکن 

بشرا بدتر از من یه جوری حرف می

زد که انگاری درباره دو تا نوجوون

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_220
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داشتیم حرف می زدیم . به قدر ایه

ی یاس خوند تا باالخره رضایت دادم

که بریم یه ساعته برگردیم اصال دلم

نمی خواست امروز رو برم بیرون بعد

از دو ماه امروز زده بود به کله ام که

کدبانوی خونه بشم البته کارای خونه

امروز خیلی مزه کرده بود بهم از

خونه داری خوشم اومده بود . حاال

می دونستم رفتنمون با بشرا به

بیرون از خونه با خودمون بود

برگشتنش با خدا چون دیگه زن خونه

نمی شدیم  

با پیشنهاد بشرا دیگه من ماشین در

نیاوردم با ماشین اون رفتیم .

@
shahregoftegoo
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لباسای دلوین رو بشرا پوشونده بود

کل راه رو هم بشرا یه ریز در حال

اطالعات گرفتن از دلوین و دوستش

بود .دلوینم با اب و تاب گزارش می

داد . 

_اسمش ، اسمشو نمیدونم ولی من

بهش میگم آدرین 

_ ادرین ؛ انوقت چرا ؟ 

_ دوس دارم ادرین باشه 

بشرا به من نگاه کرد زیر لب گفت :

دوس داره 

لبخندی می زنم میگم : ادرین اسم

همون پسره توی کارتونه دختر

@
shahregoftegoo

 

1462
 



کفشدوزکیه گربه سیاه اگه یادم

نرفته باشه 

بشرا برا فهمیدن سرش رو باال و

پایین می کنه که دلوین از پشت سرم

به شونه ام می زنه میگه 

_ سمانه جون دختر کفشدوزکی

نمیگه اسمشو میگه لیدی باگ 

بشرا با خنده خیلی کشدار میگه :

وواوو لیدی باگ یعنی ...

دلوین با خوشحالی کف می زنه یعنی

بانوی کفشدوزکی ...

_ حاال این پسره واقعا شبیه ادرینه

هست یا نه ؟ 

@
shahregoftegoo
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دلوین لحظه ایی در حالیکه انگشت به

دهنش فکر می کنه میگه : نه موهاش

سیاهه در حالیکه موهای ادرین زرده

سمانه جون چشماش خیلی شبیه

چشمای منه اخه چشمای اونم مثل

چشمای من توسیه 

همه زندگیمون شده این لیدی باگ

دلم می خواد یه روز رو بدون حرف

زدن از این لیدی با دلوین بگذرونم

ولی هیهات ...

بشرا پارک می کنه وارد مهد میشیم

دلوین دستمو ول می کنه طرف

کالسی که می دونه بچه های مهد

کجان می دوه خیلی دلم می خواد این

@
shahregoftegoo
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پسری که امروز منو از استراحت

انداخته ببینم .بشرا همراه دلوین

وارد اتاق بازی بچه ها میشه ولی

جلوی در مربی مهد به قول دلوین

سمانه جون خفتم می کنه 

_ سالم خانم دکتر 

_ سالم

_ امروزم شیفت هستین ؟ 

سر تکون میدم و میگم 

_ نه دلوین رو اوردم بایکی از

دوستاش قرار داشت برای همین

مزاحم شدیم یک ساعت دیگه برمی

گردم می برمش ...

@
shahregoftegoo
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_ باشه موردی نداره راستش منم می

خواستم ببینمتون چند روز دیگه تولد

دلوینه برنامه تون چیه ؟ 

با فکر به اینکه دیشب با شهاب

تصمیم گرفتیم یه جشن خودمونی

بگیریم نظرمو به مربی دلوین میگم

اونم در مورد تولدایی که خودشون تو

مهد تعریف می کنه و اینکه لباس

شخصیت هر کارتونی رو که دوست

دارن براشون می گیرن و کیک

ستشم سفارش میدن و میگه که تولد

دلوین با یکی از بچه ها با هم ادغام

شده که پدرش دکتره و هزینه تولد رو

قراره پرداخت کنه منم بعد از فکر

@
shahregoftegoo
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کردن میگم خیلی خوبه منم همه ی

هزینه ها رو پرداختh می کنم  .و یاد

اوری می کنم که دلوین عاشق

کارتون دختر کفشدوزکیه لباس

همون شخصیت کارتونی رو براش

بگیرن .

بشرا با لب و لوچه اویزون بر می

گرده دلش برای بچه های مهد رفته

مثل بچه ها نق می زنه که منم می

خوام برای لحظه ایی دلم براش می

سوزه...قرار میشه یه ساعتی رو

توی پاساژ رو به روی مهد بچرخیم تا

وقت بگذره دلوین رو برداریم کلی

برا دلوین خرید می کنم برای تولدش

@
shahregoftegoo
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خوشحالش می کرد برای همین باید

سفارش می دادم که کلی وقتمون

رو گرفت

[02.05.21 03:09]

#part221

@
shahregoftegoo

 

هم می خواستم نیم ست کفشدوزک

رو بخرم می دونستم حتما
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با اصرار بشرا بعد از برداشتن دلوین

از مهد قراره بریم به کافی شاپی که

تازه خانم کشفش کرده و معلوم

نیست که کجای دونغوز اباده چرا که

بعد از اونهمه راه رفته هنوز توی

اتوبانیم که متوجه پایین اومدن

سرعت ماشین میشم که از صد و

بیستا توی الین سوم مرحله به مرحله

@
shahregoftegoo
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هم الینا رو هم سرعت پایین آخرش

توی حاشیه جاده خاکی خاموش

میشه می پرسم : چی شده ؟ 

بشرا کمربندش رو باز می کنه تا

پیاده شه میگه نمی دونم . 

تا بشرا پیاده میشه  سر به عقب می

برم می بینم طفلی دخترم سرش یه

وری شده خوابش برده بیسکوئیتشم

دستشه کلی بعد از تعریف کردن

دیدن اون پسره که تا حاال کارتون

دختر کفشدوزکی رو ندیده بود .خنده

ام می گیره ...

بشرا کاپوت رو باال می زنه سرشم

برده توی کاپوت انگاری متوجه چیزی

@
shahregoftegoo
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هم میشه یه پا برای خودش خانم

مهندسی شده ...

گوشیمو در میارم زنگ می زنم به

شهاب که می بینم بعد از ریجکت

تماسم پیامی میاد که ابجی تو کالسم

چی شده ...

براش دوباره می نویسم نگران نباش

همینطوری زنگ زدم .ببینم شام چی

دوست داری بذارم 

انصاف نیست با گفتن خرابی ماشین

بشرا اونم نگرانش کنم .شهاب

فرصت طلبم با نوشتن ته چین به

پیامم خاتمه میده می بینم هر

ماشینی که با سرعت رد میشه

@
shahregoftegoo
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یاچراغ می زنن یا بوق دو سه تا هم

نگه داشتن که مردای گردن کلفت

پیاده شدن با دیدنشون دست دلم می

لرزه اصال توان اینو ندارم پیاده شم

کنار بشرا بایستم . خوب هوا کم

مونده تاریک بشه از یه طرفم دو تا

زن یه بچه وای فکر کردنش برام

سخته تا چه به واقعیت دوباره گوشی

به دست می خوام به صدرا زنگ بزنم

که گوشی بشرا روی داشبورد زنگ

می خوره نرگسه جواب میدم میگم

که تو راه موندیم اونم میگه به امداد

خورد زنگ بزنم . با حرفش یادم می

افته کارت ویزیت محراب رو توی

@
shahregoftegoo
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کیفم دارم تصمیم می گیرم زنگ

بزنم به محراب تا گوشی خودمو بر

می دارم یاد رفتار چایی نخورده

محراب می افتم برا همین گوشی

بشرا رو به دست می گیرم تا با

گوشی خود بشرا زنگ بزنم خدا رو

شکر هم پس ورد گوشی بشرا تاریخ

برعکس تولدشه و هم محراب زود

برمی داره میگه که اون حوالیه االن

خودشو می رسونه .اینکه محراب

نزدیکه داره میاد دل جراتی بهم میده

تا پیاده بشم کنار بشرا برم بگم کمک

در حال رسیدنه ...

@
shahregoftegoo
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کنه محراب از راه می رسه و من

نفس راحتی میکشم با اومدن محراب

امیدشون ناامید میشه میذارن می رن

محرابم بعد از سالم و احوالپرسی

طرف کاپوت میره تازه متوجه تیپش

میشم که اصال به درد تعمیر ماشین

نمی خوره انگاری بیچاره رو از سر

 

@
shahregoftegoo

 

ولی انگاری خیال ندارن ما رو تنها

بذارن یکیشون اصرار داره پشت رل

بشینه استارت بزنه تا میخواد عملیش

]03:09  02.05.21[
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@
shahregoftegoo

 

قرار بلندش کرده باشی بیاری .

محراب سرش رو که توی کاپوت  

ماشین می بره بشرا هم با پرویی تا
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_ چیزی سر در اوردین ؟ 

بشرا چند تا تار مویی که جلوی

صورتش اومده بود رو کنار زد و با

پرویی گفت : نه واال ...من از نقص

فنی سیستم داخلی زنانه سر در

میارم نه نقص فنی ماشینا ...

محراب سرشو باال اورد با تعجب به

بشرا نگاه کرد . انگاری از حاضر

جوابی بشرا واقعا جا خورده بود . 

منم این وسط با اسم نقص فنی

گفتن بشرا دلم می خواست با صدای

بلند بخندم ولی سرنو طرف اتوبان

@
shahregoftegoo

 

کمر خم میشه توی کاپوت موتور

ماشین ...
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برگردوندم تا متوجه خنده ام نشم .

دختر دیوونه 

تازه می بینم این دو تا یه جوری به

هم زل زدن که نگو شاخ به شاخ هم

مثل این بوفالوها که می خوان به

همدیگه حمله کنن . برای ختم عائله

می پرسم : حاال روشن نمیشه ؟ 

محراب زودتر از بشرا به خودش میاد

سر تکون میده و میگه : چرا باید زنگ

بزنم یدک کش بیاد تا تعمیر گاه

بوکسورش کنیم .

_ پس ما ماشین بگیریم برگردیم ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ با ماشین من برگردین 

_ نه دیگه اینهمه مزاحم شما

نمیشیم . 

_ تعارف نکنید این بهترین راهه ...

بشرا با حرص قبل از من سوئیچ رو

از دستش می قاپه بدون تشکر به من

تشر می زنه بریم . 

سر برمی گردانم از محراب تشکر می

کنم . و برای برداشتن دلوین به

طرف ماشین بشرا می روم که زودتر

از من محراب خودش رو می رسونه

@
shahregoftegoo

 

دست می کنه به جیبش سوئیچ

ماشینش رو در میاره به طرفم می

گیره
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تا دلوین رو بغل کنه گفته بودم که

ایشون چایی نخورده پسر خاله

اس ...

تازه متوجه ماشین اقا میشیم .یه

جنسیس سورمه ایی خیلی خوشگل و

خوشرنگه دلوین رو پشت ماشین جا

سازی می کنه بشرا هم با ژست

مکش مرگ ما پشت رل می خواد

بشینه که محراب میگه : شیرین میشه

خودت برونی 

جان این شیرین خانم پسوند

پیشوندی نداره 

بشرا با حرص می پرسه : چرا

اونوقت ...

@
shahregoftegoo
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محرابم نه گذاشت نه برداشت گفت :

به رانندگی شما اعتمادی نیست این

ماشینم شیرین می دونه امانتیه ...

بشرا  با حرص پیاده شد گارد گرفت :

مرد حسابی رانندگی منو کجا دیدی ؟ 

محراب به دویست شیش خاموش

بشرا اشاره کرد و گفت : احتیاج به

دیدن نیست از ماشین داغون و خشت

و نشتش عیانه که رانندگیتون

چطوریه ؟ 

خنده ام می گیره بشرا با حرص

سوئیچ رو می کوبه توی دستم ...

به طرف محراب بر می گردم  

@
shahregoftegoo
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_ نه شیرین جون به ماشینای راه

اعتباری نیست بهتره با این برگردین 

دوباره تعارف کردم ولی بازم از اون

اصرار مجبور بودیم که حرفش رو

گوش کنیم . با جنسیس خوشگله

برگردیم .

[04.05.21 02:11]

#part223

@
shahregoftegoo

 

_ فکر کردم درس عبرت گرفتین که

دیگه سوار ماشینای اتو نشین بهتره

ما با ماشین بگیریم برگردیم
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_شیرین جون ؛ کی میره اینهمه راهو

تو با این دیالق زد و بندی داری ؟ 

_ چی ؟ 

_ نفهمیدی چی گفتم دوست پسرته ؟

خنده ام میگیره میگم : برو بابا خدا

روزیتو جای دیگه حواله کنه 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_223
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_ شیطونه میگه خش و خدمو توی

ماشین خوشگلش یادگاری بذارم

بفهمه دست فرمون یعنی چی ؟ 

از ترس اینکه نکنه واقعا همچین

کاری بکنه میگم : اینکار رو نمی کنی

ها ماشین دستمون امانته باز از عزت

النفسش بود که نذاشت اواره بشیم 

_ دیوث به من میگه چشم دلمون

روشن که از نقص فنی زنا سر در

میاری 

موقعه ایی که من سرمو طرف

اتوبان کرده بودم تیکه انداخته بود

بهش ...

@
shahregoftegoo
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_ زنگ میزدی امداد خودرو به این

عتیقه چرا زنگ زدی ؟ 

_ خوب دو تا دلیل داشت یکی از اینکه

شانسی یادم افتاد دومی هم خودت

اون دفعه که دیدیش اب از لب لوچه

ات اویزون شده بود گفتم ابت کنم به

این یارو تا بلکه یه پورسانتی گیر من

بیاد 

نیشش تا بناگوش باز میشه از اسم

شوهر 

_ بی خود بهم وعده و عیدی نده که

تو یکی برا من ابی گرم نمیشه اگه

شده بود تا حاال بچم بغلم بود نه که

سینگل باشم ...

@
shahregoftegoo
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_ خوشم میاد که تو کف شوهر کردنی

واقعا انکارش نمی کنی 

_ میگم شیرینی بنظرت حاال که

ماشین به این باحالی گیرمون اومده

بریم رالی یه کورس باهاش بذاریم . 

وحشت می کنم و با صدای بلندی

میگم : خواهشا با این تزای رمانتیکت

کار دستمون نده من یکی با طناب

پوسیده ی تو چاه نمیرم اونم وقتی

دلوین کنارمه 

کالفه سر تکون میده : پس بریم

استخر پارتی 

_ دیوونه حرف من کجاش نامفهموم

بود نفهمیدی بچه اون پشت خوابیده

@
shahregoftegoo
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کجا بریم استخر پارتی ...باید به شیوا

بگم که یه کاری برات بکنه بکلی رد

دادی ...

_ االن مثال رفتی تو جلد خاله جون

من که شیوا بگی 

_ ای بابا نمیشه با تو یکی حرف زد

می ترسم آخرش ته قصه یه چی از

کالهت در بیاری هممون رو غافلگیر

کنی 

_ خواهر من تو یه مدت تو کما بودی

از راه رسم جاده خاکی رفتن عقب

موندی از راه و رسم مخ زنی مردا

هم عقب افتادی امروز رو از رد

کردن من بیخیال شو تا خودم چند

@
shahregoftegoo
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جلسه ایی کالس بذارم برسونمت به

سطح پیش دبستانیا حداقل ...

سکوت می کنم چون حوصله کل کل

کردن با بشرا را ندارم می رسیم

خونه ، ماشین امانتی محراب را توی

پارکینک درست جای مخصوص ماشین

خودش پارک می کنم .بعد از پیاده

شدن بشرا از خیر خش و خط

انداختن ماشین نگذشته با هزار

زحمت منصرفش می کنم نمی دانم

چرا معاشرت با بشرا برایم از

رسیدگی به دلوین سختتر به نظر می

رسد خیلی لجباز و کینه ایی هست . 

@
shahregoftegoo
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بیکاریش را در تعمیرگاه محراب برای

بدست اوردن تجربه کار می گذراند .

[05.05.21 02:18]

#part224

224#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

شب سوئیچ ماشین را به شهاب می

دهم تا به محراب بدهد . چرا که  

فهمیدم شهاب اوقات فراغت و  

_ خسته نباشی

1488
 



سرمو بلند کردم به نرگس که پشت

ایستگاه پرستاری ایستاده بود نگاه

کردم با لبخندی به لب گفتم : مونده

نباشی چه خبر ؟ 

_ خبر خاصی نیست ...

_ دلوین می گفت دیروز علی رو مهد

نبرده بودی ؟ 

_ اره تب کرده بود . 

_ حاال حالش چطوره ؟ 

_ خوبه فکر کنم بازم دندون در می

اوردش .

 

@
shahregoftegoo

 

_ دندوناشو کامل نکرده ؟

_ نهایتا دندانهای آسیاب دوم شیری

ماهگی رویش  33 تا   25 بین سن 
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می یابند رو داره در میاره اخراشه

داره سه ساله میشه 

_ خوبه داره برا خودش مردی

میشه ...

_ بشرا دیروز ماجرای دلوین رو

تعریف کرد خیلی خنده ام گرفته بود

دوست دلوین پسره کیه 

شونه باال میندازم و میگم : نمی دونم

دلوین اسمشو گذاشته آدرین میگه

فارسی رو به زور حرف می زنه ...

_ علی تازه صد کلمه اش پر شده

البته مادرشوهرم میگه ارثیه پسرای

اونم تو حرف زدن تنبل بودن دختر

@
shahregoftegoo
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خواهرشوهرم یه ماه از علی

کوچیکتره سیصد کلمه بلده ...

_خودت که می دونی من چندان در

مورد حرف زدن بچه ها چیزی نمی

دونم کما بودم . ولی فکر کنم همین

که مامان و بابا رو میگه کالتو بنداز

هوا دیگه از جون بچه چی می خوای

که مقایسشون می کنی ...

_ خوب چی بگم ...

از توی سینگ کوچک ته ایستگاه ماگ

منو برداشت پرسید : چای یا

نسکافه ؟ 

لبخندی به خاطر محبتش زدم و

گفتم : چای دستت درد نکنه 

@
shahregoftegoo
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_ پس بیا اینور ...

چارت رو همراه خودم برداشتم و به

میز گوشهی ایستگاه داشتم خم شدم

تا فرما رو پر کنم . نرگسم در حال

ریختن چایی توی ماگ بود که همکار

نرگس از سالن گفت : هی نرگس ! 

وقتی جواب نداد به اسم فامیل

صداش کرد : افشار شوهرت ! 

قلبم از جاش در اومد . نمی تونستم

سرمو باال بیارم . خودکار البه الی

انگشتام می لرزید نرگس با هیجان

ماگ رو روی میز گذاشت و به انسوی

ایستگاه رفت . خدا خدا می کردم که

متوجه من نشن به ارومی برای اینکه

@
shahregoftegoo
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پخش زمین نشم صندلی پشت میز رو

بیرون کشیدم روش نشستم و پشتمو

به اونا کردم چی خیال می کردم .

قرار بود هیچ وقت باهاش رو به رو

نشستم . 

نرگس بعد از پنج مین دوباره برگشت

بعد به خیال اینکه چیزی یادش افتاده

باشه با عجله از روی اپن ایستگاه خم

شد و صدا کرد 

_ علیرضا ، علی رو هم با خودت

ببر ...من امروز با بشرا قرار خرید

دارم ...مهره های حرکتی گردنم  با

اوردن اسم علیرضا یه جوری چرخید

که صدای ِشق شکستشون رو منم

@
shahregoftegoo
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بایستم که اصال هیچ شباهتی به عامر

نداشت . 

_ شوهرت ...شوهرت اینجا کار می

کنه 

نگاهش به مرده که با سر حرفشو

تایید و دستش رو برای خداحافظی

تکون داد

 

@
shahregoftegoo

 

شنیدم و همون دل و جراتی بهم داد

تا از پشت میز بلند بشم و نگاهمو به

کریدور بدوزم و به تماشای مردی

]02:18  05.05.21[
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چند باری منهم پشت سرش چشمامو

باز بسته کردم تا واقعا ببینم که این

مرد هیچ تشابهی و سنخیتی به عامر

@
shahregoftegoo
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نداره نه تنها قد و رنگ مو از خیلی

جهات با عامر فرق می کرد . 

_ اره سرپرست آزمایشگاست 

با پیج شدنم دیگه نتونستم ازش

چیزی بپرسم بقدری جا خورده بودم

که واقعا مثل کامپیوتری که هنگ

کرده نمی تونستم پردازش کنم . باید

وقت فراغتی فرصت می کردم تا به

همه سواالم جوابی پیدا کنم کال

حواسم رو به کارم دادم تا به مشکلی

بر نخورم 

دوباره به موبایلم نگاه کردم که بشرا

نوشته بود ما توی رستوران

بیمارستانیم بیا اینجا ...

@
shahregoftegoo
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دو روز بود که ندیده بودمش نمی

دونم برا گرفتن ماشینش از محراب

چکار کرده بود وارد رستوران که

شدم نگاه جستجوگرم رو به اطراف

دادم تا ببینم کجا نشسته اند که هم

نرگس هم بشرا دست برام تکون

دادن خدا رو شکر از دوستای غریبه

شون کسی نبود کنارشون . سینی

غذا به دست به سر میزشون رفتم با

هر دو دست دادم کنارشون نشستم .

از محیط این رستوران خوشم می

اومد طراحی داخلیش جوری بود که

فکر می کردی وارد اتاقای عمل

بیمارستان شدی بر خالف من بشرا
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همیشه غر می زد یعنی چی بقدر

کافی طرحهای واقعیش رو می

ببینیم قراره توی ارامش یه چی

کوفت کنیم که با این طرح که سر

اتاق عملیم با استرسش واقعا هم

کوفتمون میشه برای همین روح

مبارک طراحش رو مزین می کرد 

یه کمی از موهای هایالت شده ام از

زیر مقعنه ام بیرون زده بود که با

دست به داخل فرستادمشون همین

کارم باعث شد که دوباره نطق بشرا

باز بشه 

@
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_ خیلی ناکسید حاال منو دور می زنید

تنها تنها می رید خوشگل می کنید .

اصال باهاتون قهرم ...

نرگس نخودی به کارای بشرا خندید .

ولی من کالفه سرتکون میدم و میگم

برا اپیالسیون فردا وقت گرفتیم تو

رو هم می بریم 

_ خدا خفه ات نکنه چی میشد پشماتو

برا من نگه نمی داشتی منم رنگ می

خوام اون وا مونده رو کمی بزن کنار

ببینم چه شکلی کردی خودتو 

خودش دست به کار شد کمی از

موهامو بیرون کشید  نگاهشون کرد 

@
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_ خوبه حاال قابل تحملتر شدی چی

بود اون هویجا ...

بشگونی از باسنش با حرص می گیرم

_ الل مونی بگیری هویج چیه یادت

رفته موهای خودت چی رود سیم

تلفن زیر سایه برس حرارتی موهاتو

صاف می کنی ...

دوباره موهامو داخل مقعنه می

فرستم قاشق و چنگالم رو بر می

دارم تا سبزی پلومو بخورم . 

_ کجا بودی ؟ با یه من عسلم قابل

خوردن نیستی ؟ 

_ تحلیل اطالعات در مورد اون

مریضی که فوت کرده بود داشتیم 

@
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_ با کی ؟  

_ مینو حیدری
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_ اووه اووه اینروزا که مقامش از

دست رفته اصال قابل خوردن نیست .

خوب شد بعد از دکتر حاذق فکر می

کرد اون به جاش می شینه خوبش

شد بابا بزرگ عامر رو فرا خواند

واقعا دیدن داشت ببینی پوزشو به

خاک مالوندن ....

نرگس ته پیاله ی ماستشو در اورد و

گفت : اینم دکتر مملکت ما رو قربون

ادبیاتش ...

_ به چخ .دکترا دل ندارن 
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_ چاله میدونی حرف زدن رو تا اونجا

که من می دونم دلشو ندارن 

_ اونجا رو او الال ...ببین کیا

اینجان ...

با حرف بشرا هم من هم نرگس

نگاهمون رو به در ورودی رستوران

دوختیم . صدرا  و عامر دو تا مرد

دیگه در حال حرف زدن وارد

رستوران شدن . نرگس یه کمی

خودش رو متمایل به ما کرد یه جوری

پشت کرد بهشون ...

بشرا هم با کمال پرویی نه گذاشت

نه برداشت یکی به پس سر من یکی

هم پس سر نرگس کوبید . 

@
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 هر دو متعرض سرمون رو باال میاریم

نگاهش می کنیم که خیلی حق به

جانب رو به من گفت :  زدم سرت

یعنی خاک وچو که منو الیق اون کینگ

کونگ می دونستی چی می شد یه

همچین تیکه ایی برام می گرفتی

پورسانتتم محفوظ بود . 

نرگس شاکی پرسید : منو برا چی

زدی ذلیل شده ؟ 

_ ترو م زدم خاک وچوت که از هم

چین لعبتی گذشتی حاال کونتو می

کنی طرفش ...

@
shahregoftegoo

 

هر دومون شاکی لب زدیم بی تربیت

...نرگس یه جور مغموم گفت : حاالال
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هر کی از واقعیت خبر نداشته تو که

بهتر از همه می دونی من پسش

نزدم اون بود که منو نخواست .

علیرضا هم از وقتی فهمیده که عامر

اومده ازم قول گرفت دورش نچرخم

ای بابا تو هم بدتر با اینکارات االن

اونا رو متوجه ما می کنی 

_ جمع کن خودتو دارن میان اینور ...

تا می خواهد جمله ی بعدی رو بگه هر

چهارتاشون  به میزمان نزدیک می

شوند . چشمای گرد شده عامر هم

گواه بر اینه که منو شناخته ، همراه

دخترا مجبور میشم به احترامشون

بلند بشیم صدرا سالم می کنه رد
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میشه که اونای دیگه هم سر سری

بگذرند ولی چشمای عامر همچنان

روی من قفلی زده 

از گوشه ی چشمانم می بینم که با

حیرت نگاهم می کند . راه فراری هم

نیست تا کی باید خودم را مخفی نگه

می داشتم تا نفهمه اینجام ...

نمی دونم چطوری کی به خودش

میاردش که روی صندلی درست روبه

روی من می نشینه ...

صدای بشرا رو می شنوم که میگه 

_ این برای طبابت خارج رفته بود یا

برا پرورش اندام ...انگار نه انگار
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ندیدمشون مامان اینا میگن با زن و

بچه اش اومده ...

_ خدای من چرا هر کی که دل منو

می بره متاهل از اب در میاد ...

برای اینکه حرفی بزنم رو به بشرا

میگم 

_ تو بچسب به محراب که نونت در

بیاد و گرنه بقیه برات ابن

 

@
shahregoftegoo

 

عامر چهارسال پیشه ...نرگس واقعا

با زنو بچه اش اومده ...

_ از نسرین نپرسیدی من که
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بشرا با خنده گفت : اینو نگی چی

بگی  
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تموم عزمم رو جزم کردم تا بشرا

شروع نکرده به چرت و پرت گفتن از

نرگس بفهمم چرا از عامر جدا شده .

بی خیال نگاه سنگین عامر روی

خودم شدم از وقتی مامان گفته بود

عامر دنبال مرده ی منه هر شب با

خیال اینکه منو بیمارستان زنده ببینه

چه عکس العملی از خودش نشون

میده ولی حاال می دیدم براوو اصال

محل اشنایی هم نداد . 

_ نرگسی اگه به قصد فضولی نذاری

خیلی دلم می خواد بدونم چرا از هم

جدا شدین ؟
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نرگس سینی غذاشو کنار زد یه جرعه

از دوغش رو خورد با پاک کردن دور

دهنش گفت : خوب عامر برا تخصص

که تبریز رفت خیلی تغییر کرده بود

همون عامری که می شناختم نبود

سر یه موضوعی با مامان که بحثمون

شد مامان زنگ زد به عامر ، بشرا می

دونه مامانم چقدر مقرارتیه از عامر

خواسته بود بیاد تکلیف منو مشخص

کنه عامرم عید که اومد به عمو اینا

گفته بود که دیگه منو نمیخوادh می

خواد زیر نامزدی بزنه و از این حرفا

البته زن عمو از سیاستش نذاشته بود

که این حرفا به بیرون درز کنه ما

@
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بفهمیم یه جوری با سکته خفیفی که

کرده بود عامر رو راضی کرد تا

عروسی رو براه بندازه ولی چه فایده

عامر خیلی سرد بود فکر کنم همون

موقع از هم جدا می شدیم بهتر بود

ماه عسلمون مثل دوران نامزدیمون

گذشت البته همش تقصیر مامانم بود

با اون منشش با اینکه عقد کرده

بودیم باید خواهر و برادر وار ...

بشرا جفت پا وسط حرف نرگس

رفت 

_بله دیگه باید از اون اول گربه رو دم

حجله می کشتی تا اقا راه پس

نداشته باشه ...

@
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_نمی دونم بعضی وقتا فکرشو می

کنم اگه کار از کار میگذشت شاید

عامر نمی زد زیر همه چی همین که

بهم دست نزده بهش جرات نمی

داد ...

_ای بابا شما چه گاگولی بودین ...

_ مامان خیلی سنتی فکر می کرد ما

رو هم وا دار می کرد اوامرش رو

اطاعت کنیم 

_ خوب من اینجا به عامر حق میدم که

بخواد یه جای دیگه کارای خاک

برسریشو تخلیه کنه منم به جای اون

بودم به حق مسلمم می گفتن دست

نزن جیزه می رفتم ...

@
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کالفه و گر گرفته حرف بشرا رو

قطع کردم می خواستم بدونم تا چه

حد از رابطه ی منو عامر رو می دونن

پرسیدم : مگه پای یکی دیگه در میون

بود؟ 

_ نمی دونم شاید و یا برای دک کردن

من اینطوری گفت 

_ دک چیه عزیزم کاشف حاال به عمل

اومده وقتی با زن بچه اش اومده

دیگه دک کردنی در کار نبود خدایی

باید برا صداقتش قربونی زمین بزنی

...

_ منظور بشرا چیه ؟ چه صداقتی ؟ 

@
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_خوب راستش عامر بهم گفت که از

وقتی تبریز رفته با یکی اشنا شده و

بهم خیانت کرده گفت نمیخواد باهام

زندگی کنه وقتی که هنوزم رد پای

اون زن عشقش وقتی توی جسم و

روحش حک شده با من زندگی

[06.05.21 00:35]
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کنه گفت لیاقت من یه خیانتکار

نیست من لیاقتم بیشتر از ایناست 

_ داشته خرت می کرده 

عصبی با صدای بلند به بشرا توپیدم :

ای بس کن 

بقدری صدام بلند بود که خیلی از

سرا به طرفم چرخیدن ...

نرگس با بغض گفت : اگه یکی به تو

می گفت که به قدری وابسته ی
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طرفش شده که به فکرشه با یه بچه

دست پای طرف رو ببنده که پر پرواز

نگیره که از پیشش پرواز کنه تو چکار

می کردی ؟ بازم فکر می کردی که

حقته که بمونی با یه عشق یه طرفه

زندگی کنی اونم با کسی که خودش

اعتراف می کنه ادم خیانتکاریه ؟ 

قلبم دیگه نمی زنه از اونهمه حرفی

که نرگس زده روی اینکه به فکرشه با

یه بچه دست پای طرف رو ببنده گیر

کرده 

انگاری به چالش سطل اب یخ دعوت

شده باشم و یک سطل پر ؛ اب یخ رو
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بدون هماهنگی و با غافلگیری روی

سرم ریخته باشند خشکم می زند .

_ گفتم که باید یه بار زیر خوابش می

شدی احمقh جان حماقت کردی االن

ببین چه لعبتی رو از دست دادی 

_ چقدر تو پرویی تو بشرا 

بی اهمیت به حرفاشو از جام بلند

میشم 

_ کجا تو که چیزی نخوردی ؟ 

_کار دارم 

این جمله رو هم با هزار زحمت

زمزمه وار به زبون میارم . در خم

خروجی رستوران می بینم که عامرم

از جاش بلند شده یکی از اون مردای
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غریبه از دستش می گیره تا دوباره

بشوندش جاش برام مهم نیست که

دنبالم بیاد یا نه ؟ تپیدن  قلب نا

 شدت گرفته که می۰ارامم انقد

ترسم همینجا سکته کنم . ذهنم

قدرت تحلیلش رو از دست داده ولی

سعی می کنم به اخرین باری با عامر

رابطه داشتم فکر کنم همون انباری

کذایی که مدتیست کابوس شبهامم

شده .تنها تصویری که در دهنم دارم

عامریه که کمرم رو به دیوار انباری

چسبونده و اولین اعترافش به

دوستت دارم .نمی دونم  همین جمله

اش باعث شد بقیه ی حرفای عامر
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رو متوجه نشم یا به خاطر اون تومور

لعنتی فقط باز و بسته شدن لبهای

عامر رو می بینم که برام حرف می

زنه و من فقط تصویر رو دارم

صداش به گوشم نمی رسه ...

نمی دونم چقدر گذشته که من پشت

حیاط خلوت بیمارستان روی نیمکتی

به فکر رفتم که با زنگ گوشی

همراهتم به یکباره از جا می پرم

شهاب هست که می پرسه کجام چرا

نمیام ؟ 

به ساعت گوشی خیره میشم که

چهار بعد از ظهر رو نشون میده و

من دو ساعته که اینجا به فکر رفتم . 
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پیش تعیین شده اونروز توی

انباری ...وای نه ؟ امکانش هست که

دلوین دختر عامر باشه ؟ نرگس گفت

عامر به پایبند کردن عشقش با یه

بچه فکر می کرده پس امکانش هست

که به من دروغ گفته باشه که رابطه

امون نصفه مونده بود که من از حال

رفتم امکانش هست رابطه ما همیشه

محافظت شده بود

 

@
shahregoftegoo

 

دوباره حرفای نرگس از ذهنم میگذره

یعنی ممکنه که عامر با نقشه ی از
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بی شر و صدا برگشتم کیف و

وسایلم رو برداشتم دیگه پتانسیل کار

کردن رو نداشتم اونم با این افکاری
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که توی مغزم جلون می دادن یه ذره

هم نمی تونستم تصویرای اونروز

انباری رو کنار بذارم .با یاداوریش

عضالت صورتم سفت می شود . بین

دو تا حس در حال نوسان هستم از یه

طرف دوست دارم عامر پدر دلوین

باشه و از یه طرف نه ؟ 

چرا که حاال خاطره های یاشار هم در

مغزم رژه می رود . حالم از خودم و

این احساساتم بهم می خورد . ای

کاش دوباره متولد نمی شدم که حال

ملعبه ی دست دنیایی بشوم که

همیشه از ان بیزار بودم . یه حس بد
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بیزاری از خودم و این افکار لعنتی

داره داغونم می کنه 

از آسانسور که پیاده میشم همتا و

شهاب رو کتاب به دست جلوی واحد

می بینم و با تعجب به هر دو نگاه می

کنم 

_ چرا اینجا وایستادین ؟ 

همتا با سری پایین انداخته به هزار

زحمتی که رنگ به رنگ میشه 

_ چند تا سوال و معادله داشتم که با

اجازه تون خواستم که آقا شهاب بهم

توضیح بدن ...

_ خوب بیایین تو راهرو که جای درس

خوندن نیست 

@
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_ نه دیگه مزاحم

نمیشم ...راستش ...من ...اجازه

ندارم ...

لبخندی روی لبهام می شینه 

_ بیا تو من خودم اجازه تو از داییت

میگیرم 

و با این حرف گوشیم رو از داخل

کیفم بیرون اوردم و به محراب زنگ

زدم که متاسفانه در دسترس نبود

برای همین یه پیام مبنی بر اینکه

خواهر زاده اش خونه ی ماست

فرستادم . همتا معذب در واحدشون

رو بست و با تعارف من داخل واحد

ما شد . دلوین طبق معمول جلوی تی
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وی در حال دیدن لیدی باگ بود . اونم

با چه هیجانی که فکر می کردی

اولین بارشه  یه جوری پا بر جا

چسبیده به تلویزیون که حرص منو در

می اورد تقریبا با داد گفتم : دلوین

نگفتم از عقب نگاه کن مامان 

بقدری بحر کارتونه رفته بود که با

صدای من جا خورد پرید . 

_ اِ  مامان اومدی ؟ نوتال برام

خریدی ؟ 

_ مگه نوتالتو تموم کردی ؟ 

_ اره 

@
shahregoftegoo
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_ باشه فردا برات می خرم ؛ همتا

جان تعارف نکن عزیزم خوش

اومدی ...

_ خیلی ممنون خانم دکتر 

به صورتش که چادر سفید گل گلی

قابش شده بود نگاه کردم در عین

سفید بودن چشم ابرو مشکی بود

عین خان داییش به قول بشرا با اون

ابروهای خفن برای خودش  زیبای

خفته ایی بود . در کل دختر زیبا و

خیلی ملوسی بود برای شستن

دستام به سرویس بهداشتی رفتم .

دلم حموم جانانه می خواست ولی

اول باید ترتیب شام رو می دادم .

@
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می خواستم به شهاب و همتا اتاق

شهاب رو پیشنهاد بدم که برن درس

بخونن ولی بعدش به خاطر نفر سوم

) شیطان ( اتاق منصرف شدم بیچاره

ها به خاطر عرف جامعه  توی راهرو

داشتن اورانیوم غنی سازی می

کردن . 

ترتیب شام رو که دادم رفتم

حموم ...

[09.05.21 01:20]

#part229
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229#نفرین_تو_

نگاهم به روی اینه ثابت شده به جای

اینکه خودمو با حوله ی پیچیده به

سرم ببینم مثل این باشه که اینبار

توی اینه روزه انباری از اول برام

تداعی شده باشه خودمو می بینم که
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بین حصار دیوار و عامر محبوس شدم

و عامر دستامو باالی سرم گرفته

تقال نکنم حتی با پاهاش جلوی هر

حرکتی رو گرفته دوباره صداش توی

پس کوچه های عصب مغزم پژواک

میشه 

_ هیس ؛ من دوستت دارم . 

با تالش بیشتربه ذهنم فیلم به دور

تند می افته به همون قسمتی می

چرخه که من قبال فقط تصویر عتمر

رو دارم نه صداشو ...

همزمان با صدا اینبار گویی لب

خوانی بکنم خودم هم با عامر لب می

زنم ...

@
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_ نمی خوام بچه مون حرومی باشه

باید بهم حالل بشیم ...من ...من

صیغه رو می خونم تو قبول کن ...

قلبم از حرکت میایسته اینبار صدا

دوباره تکرار و تکرار میشه مشتی به

اینه می کوبم گویی که پرده کنار

رفته باشه من تصویر رو بخوام پس

بزنم 

_ لعنتی !لعنتی !

زار می زنم اره خودشه عامر با دست

پا گیر کردن من با یه بچه می

خواست به زندگیم بر گرده و من حاال

یادم اومده بود ...

@
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بدنم می لرزه حالم خیلی خیلی بده

دلم می خواد فریاد بکشم دیگه صد در

صد مطمئنم که با خواست عامر من

حامله شدم و یاشار ...

و به این نتیجه رسیدم که با خواست

عامر و خود عامر باعث به وجود

اومدن دلوین شده عامر یه ادم

باسواد و دکتری بود که اگه بچه نمی

خواست صد تا راه برای بچه دار

نشدن سراغ داشت همانطور که سه

ماه محرمیتمون حفاظت شده بود

تحت هر شرایطی اون بچه رو می

خواست اونم با بودن نرگس توی

زندگیش می خواست منو با یه بچه

@
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توی حاشیه ی زندگیش نگه داره ولی

نه ؛ حتما خیال داشت از نرگس جدا

بشه همونطور هم که شده بود از

نرگس جدا شده ...

نگاهمو دوباره به ترک های اینه که

هزار ترک شده بود دوختم . سعی

کردم با نفس عمیقی کشیدن خودم

رو اروم و ریلکس کنم . اول باید

مطئن می شدم نباید بدون مدرک

عامر رو محکوم می کردم شاید

فرضیه هام درست نبود ...باید هر چه

زودتر یه کاری می کردم تا مطمئن

بشم دلوین بچه ی عامر هست یا نه ؟

@
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بعد از پوشیدن لباسام بیرون که

اومدم شهاب پرسید : گریه کردی ؟ 

_ نه ؟ چطور مگه ؟ 

_ چشمات پر از رگه های خونیه ...

_ فکر کنم شامپو رفته چشمم ...

_ خیلی موندی دیگه داشتیم می

اومدیم ببینیم از حال نرفتی ...

_ به گاز سر زدین ماکارانی ته

نگیره ؟ 

_ تازه خاموشش کردم دم کشیده

بود . 

نگاهی به اطراف انداختم و پرسیدم :

همتا رفت ؟ 

@
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کنه منم به همتا گفتم به داییش بگه

که درساشو با شما کار می کنه میشه

سه نکنی ؟

[09.05.21 01:20]

#part230

@
shahregoftegoo

 

_ اره ...راستش ابجی محراب اجازه  

نمیده که همتا بیاد درساشو با من کار

#نفرین_تو_230
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_ یعنی چی سه نکنم ؟می خواید

محراب رو دور بزنید ؟ 

_ نه بابا دور زدن چیه ؟ 

_ اینکه داییش فکر کنه با من درس

کار می کنه ولی در اصل با توه

اسمش دور زدن نیست ؟ 

_ واال من دلم براش سوخت 

@
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با قیافه ی حق به جانب شاکی

گفتم : بهتره شما دلتون کباب نشده

همچین کاری نکنید اوکی ...

_ من  االن توی تعمیر گاه داییش کار

می کنم .خواستم جواب محبت داییش

رو با کمک درسی جبران کنم 

_ برا همینم نباید نمکش رو که

خوردی  نمکدانشون رو بشکنی بهتره

رک و راست خودتh پیشنهاد کمک

کنی اگه قبول کردن که چه خوب و

گر نه اصال تایید نمی کنم که همچین

کاری از شما سر بزنه بخواید زیر ابی

برید 

@
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_ ای بابا منظورم یه کمک بود نه

توجیه مثل جگر زلیخا سیخونک

بزنید .اصال پشیمون شدم به من چه

چرا ماجرا رو جنایی می کنی ابجی

من 

 خندهh ام گرفت در تایید گفتم : اره

واال به تو چه من حوصله ی فردا رو

در رو شدن با محراب رو ندارم  ؛

صبر کن ببینم چشم و دل مامان

روشن نکنه تو هم بله؛ از دست رفتی

اره شهاب ؟ 

متعجب اول به من خیره بعد با

لبخندی به لب گفت : نه بابا اونطور

@
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که فکر می کنی نیست هنوز فنچه

زوده برا عروس مامانم شدن ...

_ بله بله ...اونوقت میگی ماجرا رو

جنایی می کنم تا عروس مامانم

شدن هم پیش رفتی 

نمی دونم من اینطور فکر می کردم

که داداش کوچلوم همون کوچلویه که

بوده یا واقعا بزرگ شده بود فکر

نمی کردم دلش بُسره ...

دلوین با دفتر نقاشی بدست موجبات

نجات شهاب از دستم شد . فردای

اونروز تا همتا اومد برای درس یاد

گرفتن  خودم رسیدگی کردم نذاشتم

شهاب وارد سالن بشه به قولی یه

@
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جوری با حسودی خواهر شوهر بازی

در اوردم .

با یاد اوری وسیله ایی که می

خواستم دوباره با اسان

سور به واحدمون برگشتم که با باز

کردن در همزمان سر شهاب و دلوین

به طرفم چرخید بی توجه به سوال

شهاب که پرسیده بود چی رو

فراموش کردی با صدای بلند شاکی

گفتم : بازم الک می زنید ؟ ترو خدا

شهاب نذار بماله به مبال 

وارد اتاق خواب شدم دلوین برای

نشون دادن ناخنای الک خورده اش

@
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وارد اتاق خواب شد و پرسید : قشنگ

شده مامانی ؟ 

چرا مسواک منو برداشتی مامان ؟ 

حاال بیا درستش کن 

_ می خوام یکی دیگه اشو برات بخرم

این خراب شده ؟ 

_ پس برام از مسواکایی که عکس

لیدی باگ داره بگیر باشه ...

با خودم فکر کردم دهنت سرویسه

شیرین اگه مسواک عکس لیدی باگ

دار نگیری ای بابا چی می شد مامانی

تو نمی دیدی چون داشت دیرم می

شد با عجله گفتم : باشه عزیزم برات

از اون مسواکا می گیرم . 

@
shahregoftegoo

 

1540
 



مسواک دلوین رو می خوای چکار ؟

[10.05.21 02:01]

#part231

231#نفرین_تو_

_ پریروز دلوین مسواک که زد به

دندوناش از لثه اش خون اومد می

برم به دندونپزشک نشون بدم ببینم

از مسواکش بوده ؟ 

@
shahregoftegoo

 

دلوین که راضی شد .اینبار شهاب در

چهار چوب در ظاهر شد پرسید :
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_ دندونپزشک اونم وقت شیفت شبت

؟ 

کالفه سر تکون دادم و گفتم : صب

وقت برگشتنی بازپرسی تموم شد

برم دیرم شد ؟ 

_ هر چند قانع نشدم موضوع به

بازپرس جنایی مرتبط میشه ولی می

تونی بری ما هم عرعر ...

با تاکید اسمشو تکرار کردم 

_ شهاب !! از این حرفا نزن دلوینم

ازت یاد میگیره ...

با خنده دلوین رو رو بغل کرد و

گفت : پرنسس دایی بیا بریم دایی

رو ببر ارایشگاه خوشگلش کن 

@
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_ اره دایی بریم بریم می خوام

موهاتو چهل گیس گالبتون  ببندم ...

تا اونا برگشتن سالن منم برس

کوچک نرم دلوین رو همراه مسواکش

داخل پالستیکی انداختم از واحد در

اومدم بیرون ...

در خم کریدور )سراسر( بخشمون

بودم که متوجه دکتری که توی

ایستگاه پرستاری با یکی از

پرستارهای چارت به دست در حال

صحبت بود شدم که از همون دور هم

می تونستم تشخیص بدم که عامره

کمی خودم رو به داخل یکی از

اتاقهای بستری کشیدم خوشبختانه

@
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خالی بود هر از گاهی نگاهم به جلو

بود تا ببینم کی میره ؟ 

همانطور که به حرفای پرستار گوش

می کنه از اب سرد کن کنارش لیوانی

اب برای خودش می ریزه سر میکشه 

باالخره با اسمش که پیج میشه از

مقابلم بدون اینکه از سنگر گاهم

بیرون بیایم با عجله عبور می کنه و

من با نفسی که باز دم عمیقی داره

پا به کریدور می گذارم ...

قبل از اینکه دستمو برای برداشتن

لیوان یکبار مصرفی که عامر با

حواس پرتی برای امضای چارت

پرستار روی پیشخوان ایستگاه

@
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پرستاری گذاشته بود نرگس با زونکن

های که  روی هم بودن به طرفم

برگشت و با تعجب پرسید : کی

اومدی ؟ عامر ....اِ ...دکتر افشار

دنبالت می گشت 

در حالیکه می خواستم خودم را از گر

گرفتگی عادی نشان بدهم دستم رو

روی لیوان یکبار مصرف گذاشتم

وانمود کردم که تعجب کردم : دنبال

من می گشت برا چی ؟ 

نرگس متعجب به چشمام نگاه کرد و

پرسیدم : تو از بابابزرگ بشرا دکتر

فرمند خواستی دستیار عامر بشی ؟ 

_ من ...نه بابا ! 

@
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اره به جون خودش اینو نگه چی بگه ؟

که دنبالم می گرده نه که از دیروز

جن و بسم الله شدیم از هم فرار می

کنیم البته اون دنبال منه و منم که

فرار می کنم 

_پس اگه تو نگفتی درخواست ندادی

چرا دنبالت بود اونم که تو رو یادش

نبود می گفت که تو چه شکلی و از

این حرفایی ؟ 

عجب موز ماریه حاال منو یادش نمیاد

برای اینکه موجب شکیات نرگس نشم

گفتم : نه که به خاطر اینکه خودم

تومور مغزی داشتم و جون سالم به

در بردم به دایی رهام گفته بودم می
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[10.05.21 02:01]

#part232

232#نفرین_تو_

دستیار و زیر دست عامر باشم ...

_ حتما همین طوره ..

@
shahregoftegoo

 

خوام تخصص مغز و نخاع بگیرم حتما

دایی هم از روی همین حساب

خواسته که

 رو با هزار تا استرس و سالالم و

لیوان

 داخل پالالستیکی  قرار دادم تا  

صلوات
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در اولین فرصت بتونم به این شک و

فرضیه های خودم پایان بدم . 

خوشبختانه دیگه با عامر روبه رو یا

قائم با شک بازی نداشتم . صب بعد

از تحویل شیفت به آزمایشگاه رفتم

که متاسفانه مسئول ازمایشگاه گفت

که اینطور ازمایشها رو با برگه ایی

از گواهی پزشک قانونی انجام میدن

حاال هم نمی تونستن آزمایش رو

برام انجامش بدن چون توی حیطه ی

کاریشون نبوده ...

کالفه گوشی رو از داخل کیفم در

اوردم بعد از جستجو داخل مخاطبینم

باالخره شماره دایی رهام رو پیدا
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کردم . خوشبختانه گفت تازه

بیمارستان رسیده و می تونم برم

ببینمش . همانطور که حدس می زدم

حالل مشکالت دست دایی بود .البته

با چاشنی که به ماجرا دادم و یه

کوچلو دستکاری دروغ سفید مصلحتی

که جواب اینطور ازمایشا رو برا پایان

نامه ام احتیاج دارم تونستم گواهی

دال برای گرفتن جواب ازمایش رو

بگیرم و دوباره به ازمایشگاه برگشتم

.با ارائه دو تا پالستیک و ثبت ازمایش

پرسیدم : کی می تونم جواب ازمایش

رو بگیرم ؟ 

@
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_ چون سفارش خود دکتر فرمند

هستین دو روز دیگه البته اینطور

ازمایشها رو زودتر از یک هفته

نمیدیم ....

_ خیلی ممنون ...

این روز رو چطوری می تونستم سر

کنم تا جواب به دستم برسه .

خوشبختانه یا عامر از جستجو کردن و

گیر انداختن من خسته شده بود و یا

کال برای رو در رو شدن با من بی

خیالم شده بود . دیگه نه سایه اش

دنبالم بود نه حرف و حدیثش این روز

ثانیه ها و دقیقه ها با حرکت الک

پشتی باالخره گذر کردن و من  این
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روز رو با جواب روتین مثبت و منفی

خیالپردازی کردم ولی هر بار کفه ی

ترازوی جواب مثبت اینکه دلوین دختر

عامره سنگینتر از منفی و نبودنش

بود که منو دیوانه تر هم می کرد

خیلی دوست داشتم که این روزا

سنگ صبوری داشتم تا خودم رو از

این بار سنگین با درد دل کردن حیف

که نمی تونستم به بشرا بگم مطمئن

بودم اگه در مورد رابطه ی من و

عامر می فهمید سرم رو می برید با

نرگس هم که خودش قربانی این

رابطه بود هم نمی شد درد دل کرد . 

@
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همون لحظه ی اول که سرشو رو

بلند کرد شناختمش به قول بشرا

علیرضای سرشناس نرگس بود . نیم

نگاهی به رسید ازمایش کرد و گفت :

ببخشید خانم پور مهر که من

نشناختمتون من ...

هر کاری کردم که اسم فامیلش رو

یادم بیاد نیومد دیگه مطمئن شدم که

نرگس هیچوقتh البه الی حرفاش

اسم فامیلی شوهرش رو نیاورده بود

_ آقای دکتر دیروز سفارش کردن که

برای ایجور قبیل کارا هر وقت که

اومدین استثنا قایل بشیم اینطور که

فرمودن برای تکمیل پایان نامه اتون

@
shahregoftegoo
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کمکتون کنیم هر وقت به چیزی

احتیاج داشتین من در خدمتگزاری

اماده ام احتیاجی به گواهی و در

خواست نیست فقط با من هماهنگ

کنید 

_ خیلی ممنون اقای ...

_ صدر هستم خیلی وقته که اسم

شما و دختر شیرین زبونتون نقل

خونه ماست ولی از کم سعدتی بنده

بود که افتخار اشنایی شامل حالم

نشده بود ...

_ خیلی ممنونم آقای صدر واقعا نظر

لطفتونه ...

@
shahregoftegoo
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از البه الی پاکتای ازمایش ؛ پاکت

مهر و موم شده ایی رو بدست دادم .

از لحظه ایی که پاکت دستم اومده

بود تموم هوش و حواسم پر کشیده

بود و دیگه نفهمیدم کی و چطوری با

شوهر نرگس خداحافظی کردم با

قدمایی که تندتر بر می داشتم خودم

رو به ماشین رسوندم . پاکت جواب

رو جلوی شیشه انداخته

روندم ...بقدری که اصال نفهمیدم از

کجا سر در اوردم انگاری فرار می

کردم می خواست بدور از هر دید

انسانی این پاکت که خیلی از چیزها

رو برام مشخص می کردباز کنم حاال

@
shahregoftegoo
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که جای خلوتی پیدا کرده بودم دست

و دلم برای برداشتن پاکت پیش نمی

رفت هر بار که دستم جلو می رفت

با این فکر که جواب مثبت باشه چکار

می کنم و اگر منفی باشه چکار تپش

قلب می گرفتم بعد از این چند ماه

که از کما در اومده بودم برای اولین

بار دلم مرگ می خواست و اینکه

کاش هیچوقت بهوش نمی امدم .

[11.05.21 15:58]

@
shahregoftegoo

 

part233#
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باورم نمیشه منی که یه روزی پسر

عموی مامان از کینه  به یاشار

گوشزده  که از جنین داخل شکمم

تست تعیین هویت بگیرم چقدر دلخور

شده بودم حاال خودم در مرحله ایی

بودم که به هویت بچه ی خودم شک

داشتم . زده به سرم حاال برفرض که

عامر پدرش باشه چه خاکی می تونم

سرم بریزم اون موقع باید حواستو

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_233
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جمع می کردم که اونم از صدقه

سری اون تومور لعنتی اصال نمی

دونستم چکار می کنم برای اینده

خودم همچین روزایی رو پیش بینی

نکرده بودم حاال بر فرض  خیال و

رویایی که اصال واقعیت نداره اومدم

نشستم و به یه کاغذ خیره شدم که

چی؟ انگار قراره معجزه ایی رخ بده

اشتباه رو اون زمانی مرتکب شدم که

مامان به مسلمان بودن یاشار تاکید

داشت بابا به حساب سرانگشتی می

رسید که ببینه عده ی ازدواج موقتم

با عامر سر اومده که با یاشار ازدواج

می کنم یا نه کسی چه می دونست

@
shahregoftegoo
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اون وسط وسطا چه غلطی ازم سر

زده حاال که خربزه رو خوردم بایدم

پای لرزش بشینم مثل زنای سطح

پایین بی سواد به خودم شک کنم و

ندونم که هویت بچه ام چیه ؟ مثل

این سریاالی بی سر ته دلم می

خواست سر این شیرین غر غری که

هی برام ریسمان می بافت تا خودمو

حلق اویز کنم داد بکشم تا بفهمم این

عذاب وجدان که افتاده تو وجودم تا

کی قراره اینطوری ذوبم کنه مرگ یه

بار شیونم یه بار اره بذار خودم

اعتراف کنم من یه زن نفهم عوضیم

که هیچی سرم نمیشه به هویت بچه

@
shahregoftegoo
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ام شک دارم ولی تا کجا باید دودل

باشم باالخره که چی ؟ 

اینبار مصمم دستم رو پیش بردم

برگه رو برداشتم با چشمای بسته

مردد دل به دریا زدم و در پاکت رو

باز و ورقه رو بیرون کشیدم . می

ترسیدم چشم باز کنم . کامم خشک

شده بود نمی تونستم بزاق گلوم رو

قورت بدم با صلواتی باالخره دل به

دریا زده چشم باز کردم و به جدول

نوشته شده خیره شدم . زوم کرده

@
shahregoftegoo

 

%  0.1 result( که  بودم روی نتیجه ) 

است مغزم ارور می داد ولی تا به

خودم اومدم شوکه شده دوباره به
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ورقه چشم دوختم  گویی کسی هم

کنار و همراهم باشد با صدای بلندی

گفتم : خدای من عامر پدر دلوین

نیست 

نمی دونم چرا از این جواب توی

دستم جا خوردم واقعا چه انتظاری

داشتم اینکه واقعا دلوین دختر عامر

باشه ؟  

سر تکان می دهم تا همه ی افکارم

رو دور بریزم کل راه رو توی فکر و

خیال می گذرونم .به قدری به اون

رویا و حرفی که از عامر توی سرم

پژواک شده بود که خودمم باورم

شده بود دلوین حتما حتما دختره

@
shahregoftegoo
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گوشیم زنگ می خوره بشراست

حوصله ی اونم ندارم وقتی می بینه

که جواب نمیدم پیام می فرسته

سرت توی کدوم آخوری بنده

[14.05.21 00:22]

#part234

@
shahregoftegoo

 

عامره چرا که عامر می خواسته

دست و پای منو با یه بچه بند کنه تا

برای همیشه توی زندگیش بمونم .

#نفرین_تو_234
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نوشتم : بی تربیت 

خیر سرش مثال باسواد جامعه بود

نمی دونم شیوا برحسب چه حسابی

داشت فکر می کرد دختر داره واقعا

چقدر امیدوار بود . 

برگه رو با دو دلی پاره کردم انداختم

بیرون خوب چیزی رو از دسک نداده

بودم فقط دیگه خیالم راحت بود که

ژنهای دلوین از ژنهای عامر کامال

متفاوت بود . حاال دیگه با خیال راحت

می 

@
shahregoftegoo

 

تونستم با عامر رو به رو شم .

بقدری شبم با استرس جواب آزمایش

گذشته بود بعد از ناهار تا شهاب اومد

1562
 



خونه به اتاقم رفتم سرم روی بالش

رسیده نرسیده خواب چشمامو

روبید . 

با قدمهای لرزان جلو می رفتم دستم

به شکمم بود درد داشتم چراغهای

باالی سرم چشمامو می زدن تا چشم

بستم و باز کردم خودم رو جلوی

شیشه ی سر تا سر دیدم پشت شیشه

پر بود از دستگاههای انکوباتور بود

دستی از داخل قفسه ی سینه ام

گذشت و روی شیشه نشست 

@
shahregoftegoo

 

Bebeğim_

) بچه ام (
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نگاه ناباورم به طرف کسی که این

کلمه رو گفته بود برگشت . یاشار بود

که با حسرت به دستگاهی که آنطرف

بچه ی ظریف و خیلی کوچیک

خوابیده بود داشتن از زیر هود

اکسیژن درش می اوردن نگاه می

کرد .

_ یاشار تو مردی ؟ 

اصال صدامو نمی شنید همچنان با

هیجان به دکترا نگاه می کرد که بچه

رو مثل شئ ظریف بیرون اورد و به

آغوش عامر دادن یاشار داشت اینور

شیشه خودشو می کشت و من جیغ

می کشیدم 

@
shahregoftegoo
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از خواب پریدم . کل بدنم خیس از

عرق شده بود کل اتاق تاریک نور

شب خواب اتاق رو روشن کرده بود

روشن کردن شب خواب کار شهاب

بود  روی بازوم دلوین خیلی

معصومانه و جنین وار در حالیکه به

خودش مچاله شده بود خوابیده بود .

حتما کار شهاب بود هر بار که من

می خوابیدم . حین بازی دلوین هم

خوابش می برد می اوردش اتاق من

توی بغلم میذاشت اوایل برای اینکه

به من عادت کنه این کار رو می کرد

و اینکار برای خودشم مثل عادت در

اومده بود .با هیجان دلوین رو به

@
shahregoftegoo
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آغوشم کشیدم و از روی موهای

نازش بوسیدم .

_فکر کنم بابات از اینکه تو رو به

عامر ربط دادم از دستم ناراحته که

همچین خوابی دیدم . 

دوباره به خوابم فکر کردم امکان

داره خوابم مربوط به واقعیت ربطی

داشته باشه زمانی که به کما رفته

بودم چون دست یاشار از سینه ام رد

شد و نشست روی شیشه اصال منو

نمی دید .

پوزخندی روی لبام نشست دیگه رفته

رفته داره به سرم می زنه زایمان من

ترکیه بود عامر ایران بود مطمئن

@
shahregoftegoo
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ی عامر کنم . 

دوباره از گونه ی دلوین بوسیدم . از

ذهنم گذشت 

_ من اگه ترو نداشتم چکار می

کردم ؟

پتوی مسافرتی رو روش کشیدم و از

اتاق بیرون اومدم .شهاب رو به رو

تی وی نشسته در حال دیدن بازی

والیبال بود .

 

@
shahregoftegoo

 

خوابم ربطش به ازمایشی بود که

گرفتم می خواستم دلوین رو وصله

]00:22  14.05.21[
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235#نفرین_تو_

_ ساعت خواب !

لبخندی به لب آوردم و گفتم : شما

هم خسته نباشید ؟ چه خبر؟ 

_ مامان زنگ زده بود . دو قلوها هم

اونجا بودن بهت سالم رسوندن 

@
shahregoftegoo

 

part235#
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_ سالمت باشن خوشم میاد دونگتو از

اون دوتا سوا می دونی انگار نه انگار

شما سه قلویین نه اونا دوقلو ...

_خوب دوقلوی همسان اون دوتان

من قلو ناهمسانشونم ...

بی اختیار یاد بارداری خودم افتادم

که منم دوقلوی ناهمسان باردار بودم

حیف که چشم پسرم به دنیا نبوده

زنده نموند . سعی کردم دیگه بهش

فکر نکنم ولی کل شب بازهم همه

افکار منفی مثبت به سرم برگشته

بود نتونسته بودم خوب بخوابم صب

هم در جدال بودم که دوباره به

@
shahregoftegoo
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آزمایشگاه برم و در خواست یه

آزمایش دیگه رو بکنم یا نه ؟ 

بین رفتن و نرفتن گیر کرده بودم که

با آقای صدر شوهر نرگس رو به رو

شدم از حاالت صورتش به خوبی می

تونستم بخونم که چکار اونجا دارم .

باالخره با یه ذره دروغ سفید

مصلحتی گفتم که در تحقیقاتم  به یه

سری ازمایش دیگه نیازم دارم اگه

میشه برام انجامشون بدن که

خوشبختانه با روی گشاده و باز ازش

استقبال کردن اینبار مسواک خودم و

مسواک دلوین رو تحویل دادم با

گفتن اینکه سعی می کنه جواب رو

@
shahregoftegoo
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زودتر به دستم برسونه خوشحالم

کرد . برخالف گفته های بشرا شوهر

نرگس واقعا مردی برازنده و خوبی

به نظر می رسید که به اخالقات خود

نرگس هم خیلی نزدیک بود مشخص

بود که با هم خیلی تفاهم دارن . 

و من خوشحال بودم که زندگی

نرگس بر وفق مرادش هست .

در حال نوشتن گزارش کار بودم که

نرگس دست راستش رو روی شونه

ام گذاشت و پرسید : شنیدم عمل

امروز رو پیچوندی ؟ 

_ نه فقط عاطفه رو می شناسی که

خیلی دلش می خواست امروز توی

@
shahregoftegoo
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گروه عمل باشه منم گفتم به جای

من بره سر عمل ...

_ دستیار مژده داشت به مژده می

گفت که دکتر افشار از دستت خیلی

شاکی بوده گویا خود افشار خواسته

بود که تو توی اکیپ عمل باشی ...

_ ای بابا چه فرقی می کنه من باشم

یا عاطفه اونم مثل من انترن هست .

.

_ نمی دونم ، ولی شیرین یه چیزی

میگم نگو که حساس شدم این چند

روز هر وقت عامر رو دیدم دنبال تو

بود حاال امروز ...

@
shahregoftegoo
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سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ

کنم تا شک نکنه 

_ دایی رهام بابابزرگ بشرا خیلی

تاکید داره که من دستیارش

بشم .حس مسئولیت ...

_ سالم خسته نباشید 

هر دو با هم به عقب برگشتیم صدر

بود . نیش نرگس از گوش تا بناگوش

باز شد و با هیجان به طرف صدر

رفت دست همدیگه با گرمی فشردن 

_ خسته نباشی عزیزم ...

با سر سالم کردم 

_ بیا عزیزم با خانم دکتر پور مهر

آشنا کنمت ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ شما هم خسته نباشید  اقای

دکتر ...

[16.05.21 00:05]

#part236

@
shahregoftegoo

 

قبالال افتخار آشنایی با ایشون نصیب

_

شده خسته نباشید خانم دکتر ...  

#نفرین_تو_236
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نرگس نگاهی به ساعت مچیش کرد و

گفت : االن اماده میشم میام .قرار

بود پایین منتظرم بمونی زنگ می

زدی می اومدم پایین ؟ 

صدر سر تکان داد .و گفت :  با خانم

دکتر کار داشتم خواستم هم ایشون

رو ببینم هم شما رو 

@
shahregoftegoo

 

نرگس با محبت لبخندی به شوهرش

زد و به گرمی دستش رو فشرد و
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گفت : پس من برم لباس عوض کنم

بیام 

با رفتن نرگس نگاهمو به صدر دادم

که از داخل کیف چرم رنگش پاکتی

رو بیرون اورد و گفت : امروز یه کم

سرم خلوت بود ازمایش شما رو

خودم انجام دادم . گفتم برای پیشبرد

تحقیقاتتون خوب باشه برای همین

خودم اوردم تا تحویلتون بدم

همونطور که خواستین اگه بازم

موردی بود من در خدمتتون هستم .

_ خیلی ممنون فکر نمی کردم جواب

به این زودی اماده بشه بازم یه دنیا

ممنون 

@
shahregoftegoo
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با دستای لرزون پاکت رو به داخل

جیب روپوشم گذاشتم دیگه از نظر

اخالقی خوب نبود که کنار شوهر

نرگس بایستم . برای همین با اجازه

ایی گفتم و برای چکاپ بیماری که

تازه از اتاق عمل اوردن بودن

رسیدگی کنم . 

به قدری کار داشتم که فکرم از پاکت

پرت شد . به دلوین قول یه لیوان

بزرگ ذرت مکزیکی داده بودم که

مادر دختری با هم به کافه ی خیلی

شیکی رفتیم نگاهم رو به تقویم

گوشیم دادم پنج شنبه دو روز دیگه

تولد دلوین بود . با سمانه مربی

@
shahregoftegoo
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مهدش هماهنگ کرده بودم که یه تولد

توی مهد براش بگیرن شبم قرار بود

خودمون توی خونه تولد بگیرم امسال

اولین سال تولدی بود که کنار دخترم

بودم تم تولدش توی مهد لیدی باگ

دوست داشتنیش بود برای خونه هم

می خواستم یه تم تولد دیگه که

سیندالر بود بگیرم .ولی شهاب متعقد

بود برای خونه هم از ست لیدی باگ

استفاده کنیم هر چی باشه فکر و

ذکر دلوین لیدی باگ بود هیچ کارتونی

به اندازه اون به چشمش نمی اومد . 

شبمون با اومدن شهاب به فست

فودی که ادرس داده بودیم با خوردن

@
shahregoftegoo
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پیتزا و خوابیدن دلوین توی ماشین به

پایان رسید . 

چکمه های صورتی خوش دوختش رو

از پاش در اوردم جوراباشو با فکر

اینکه اگه دلوین دخترم نباشه قلبم

برای لحظه ایی ایستاد این مدت ای

نه ماه به قدری بهش وابسته شده

بودم که شب و روزم بدون اون دیگه

سر نمی شد شده بود قلب و نفسم

این قلب می دونست که این دختر

کوچلو از جون و پوست تن منه امکان

نداره که مامان و بابا بهم دروغ گفته

باشن یاشار مرده بود منم کما بودم

چه لزومی داشته که بخوان یه بچه ی
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دیگه رو به جای بچه ی من جا بزنن

من چقدر احمقم که همچین تستی

رو خواستم مگه احساس مادری می

تونست دروغ بگه وقتی جونم برا این

کوچلو در می رفت دست به جیب

بارانی که به تن داشتم بردم پاکت رو

بیرون کشیدم با حرص از وسط پاره

اش کردم انداختمش زمین

[20.05.21 10:47]

#part237
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اگه فرصت دوباره ایی برای زندگی

خدا نصیبم کرده مطمئنم که همه اش

به خاطر دلوین بوده که من دوباره به

دنیا برگردم خودم دخترم رو بزرگ

کنم این دختر کوچلو همه ی هدف و

انگیزه ی من برای ادامه ی این حیات

بوده و هست . مهم نیست که عامر

پدرش نیست ؛ پدرش کسی هست که

فریب و نیرنگ وارد زندگی من شده

مهم اینه که من مادر فیزیکی اونم و

اون تنها دختر منه دختری که با همه
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_ مامان 

_ جانم عزیزم 

_ اب ...

_ االن برات میارم عزیزم ...

از جا بلند شدم بردی اوردن اب به

اشپزخونه رفتم شهاب در حال

درست کردن قهوه بود با لبخندی

پرسیدم : امشب باز شب زنده داری ؟

_ اره میان ترم داریم  این درس رو

کال جیم زدم هیچی یاد نگرفتم . 

_ جیم زدی ایول بابا ...

@
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وجودم دوسش دارم ...برای یه مادر

خود بچه اش در الویته نه پدرش ...
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_ این هفته محراب موتور یه ماشین

خارجی رو باز کرده بود به خاطر من

که یاد بگیرم یه هفته طولش داد

منم ...

حرفش رو قطع کردم گفتم : تو هم

از درسات جیم زدی چشمدل مامان

روشن ...

با چشمکی که زد خنده رو به لبام

اورد .

_ می رسونم 

با خدا کنه ی زیر لب دوباره اتاق

دلوین برگشتم نیم خیزش کردم تا اب

بخوره اب رو که خورد دوباره روی
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پیشونیش بوسیدم . 

با دیدن پاکت پاره شده اشغالشو جمع

کردم ببرم سطل اشپزخونه بندازم . 

_ ابجی تو هم می خوری برات

بریزم ...

با اینکه متوجه ی حرف شهاب نشده

بودم ولی سر تکون دادم نگاهم به

روی نُه ایی بود که یه ذره از الی

کاغذای پاره بهم چشمک می زد

همون رقم نُه باعث شد دل جراتی
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بالش افتاد خوابید خم شدم از روی

بهم بزنم و به سر میز ارایش اتاق

خودم برگردم تکه های کاغذ رو بهم

بچسبونم تا با چشمای خودم ببینم که
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 مادر بیولوژیکی  دلوینم ؛٪ 99.9من 

دلوین دختر خود خود من بوده و

هست . با خیال راحت از دیدن جواب

تست نفس راحتی کشیدم . دیگه باید

همه ی شک و تردیدام رو دور می

ریختم  حاال می تونستم با سری

برافراشته با عامر روبه رو شم ...

سر میز نگاه بشرا و نرگس با تعجب

به من دوخته شده بود با قطع گوشیم

از جا بلند شدم که نرگس پرسید :

سمانه مربی بچه ها بود ؟ 

_ اره ...

بشرا حرفم رو قطع کرد و گفت :

امروز تولد دلوینه ؟ 
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_ اره سمانه می گفت یکی از بچه ها

زده کیک دلوین رو داغون کرده

دعواشون شده االن دلوینم کالس رو

سرش گذاشته ...

_ اخه چرا ؟چرا همچین کاری کرده ؟ 

_ نمی دونم واال گویا دلوین اونو

بوسیده یا اون دلوین رو بوسیده یه

همچین چیزی آخرش زدن کیک رو

داعون کردن سمانه هم مجبور شده

به خونواده اون بچه خبر بده از منم

خواست برم یه کم دلوین رو دلداری

بدشم ...خوب دخترا من باید برم
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_از اون دلوین تو هر کاری بر میاد

باور کن خواسته ژشت لیدی باگ رو

در بیاره اون پسره چی بود آها گربه

سیاهه بود چی بود اسمش اها یادم

اومد آدرین رو ببوسه ...

hبا خنده از تصور فانتزی بشرا خنده

ام گرفته بود 

_ هیچم بعید نیست . برم ببینم قضیه

چیه 

برای تعویض لباسم دوباره به اتاق

خودم برگشتم . عجله داشتم شهاب

گفته بود کارای مربوط رو بهش

واگذار کنم ولی تا شب خیلی مونده

بود خیال داشتم امروز زودتر برم
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خونه کمک حال شهاب بشم . حاال با

گندی که دلوین زده بود چکار می

کردم .

تا وارد کالس شدم دلوین البته اولش

با اون لباس قرمز خال خالی یه کمی

جا خوردم و نشناختمش  مثل توپ

والیبال توی بغلم افتاد . 

_ مامان کیکمو ببین ...

والپیپرها )عکس پشت زمینه (دختر

کفشدوزکی و گربه ی سیاه و با

بادکنکهای مشکی نیم دایره ایی

دورش و رو  میز  پاکتهای ست پر از

چیپس و پفک و پاپ کورن و ژله های

خوش رنگ و دایره ماجرایی ما هم
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روی زمین دمر افتاده بود بچه های

ریز و درشت هم دورش بودن با

نوازش کردن موهای دلوین سعی

کردم که نقاب روی صورتش رو پس

بزنم تا اشکای گوله گوله شده اش رو

پاک کنم موهای دوگوشی که سمانه

مربی شون براش بسته بود خیلی به

چهره اش می اومد .

_ سالم خانم پورمهر واقعا ببخشید

که مزاحمتون شدم بقدری گریه کرده

که من نمی دونستم چطوری

دلداریش بدم ...

_ خواهش می کنم ...دلوین مامان

جان اتفاقه پیش میاد عزیزم االن با
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خودم می ریم یه کیک خوشگل

همونی که دلت می خواد رو سفارش

میدیم باشه عزیزم ...

_ آقای دکتر خودشون رفتن کیک

بگیرن 

_ آقای دکتر ؟ 

_ بابای همون پسری که با دلوین جان

دعواشون شده من نمی دونم چی

شد یه دفعه ایی زدن به تیپ و تاپ

هم وگر نه همیشه اکیپ خیلی خوبی

بودن و با هم خیلی جور

بودن ...دلوین جان ناراحت نباش

دوباره جشن می گیریم ...

_ مامان ! آدرین زد کیکمو داغون کرد 
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_ چرا عزیزم .

_ من فقط بهش گفتم چون تولد من

یه روز جلوتره من باید شمعا رو فوت

کنم ...

_ ولی خانم مربی چیز دیگه ایی به

من گفت اینکه تو ...

_ من فقط بوسش کردم که اجازه

بده من شمع رو فوت کنم ...

سرمو باال اوردم گوشه ی لبم رو بی

اختیار جویدم به قول بشرا دلوین

بزرگ بشه چی میشه اگه اینجا بود

یکی پس سر دلوین می زد می گفت

این خر کردنا رو از کجا یاد گرفتی

نیم وجبی ...
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_ آروین واقعا پسر حساسیه باباش

می گفت به بوس آلرژی داره فکر

کنم برا همین عصبانی شده زده کیک

رو داغون کرده 

پیش خانم مربی روم نمی شد از

دلوین بپرسم حاال چه جوری بوسش

کرده که دیوونه شده 

_ اینم از کیکمون ...خیلی ممنون

اقای دکتر

[20.05.21 10:47]
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با صدای جیغ بنفش رنگ دلوین با

عجله به طرفش دویدم خودش رو با

گریه به بغلم انداخت مردی که روی

سینی پالستیکی کیک یه کفشدوزک

رو داشت از روی چهار زانو بلند شد 
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_ عمو جون مگه نگفتی کیکت حتما

باید کفشدوزکی باشه خوب اینم

کفشدوزکیه ترس نداره که ...

تا خواست کیک رو جلوتر بیاره دلوین

دستاشو محکمتر از قبل دور گردنم

حلقه و صورتش رو برگردوند بقدری

محکم دست و پاشو با وحشت تکون

می داد که فکر می کردم همین حاال

قراره دلوین رو دستم  پس بیفته

_ اقای محترم چکار می کنید مگه

نمی بینید بچه ام زهرش ترک شد ...

سر و نگاهش که به طرفم چرخید هم

نگاه من هم نگاه اون مرد قفل هم
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شد . خدای من اون مرد کسی نبود

جز عامر ...

_ اقای دکتر ما گفتیم طرح دختر

کفشدوزکی نه خود کفشدوزکی ...

_ مامان بریم مامان بریم من تولد

نمی خوام .

با حرف دلوین به خودم اومدم و به

سمانه مربی دلوین گفتم : 

وسایل دلوین رو جمع کنید داداشم

رو می فرستم بیاد ببره خیلی ممنون

.

_ خانم پورمهر  ما درستش می کنیم 

_ نه خیلی ممنون از خیر تولد برا

دخترم میگذرم .
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همانطور دلوین که چهار چنگولی از

گردنم اویزون شده بود به راه

افتادم . اون لحظه فقط به این فکر

می کردم که باید طرح تم تولدی که

برای خونه بود رو به شهاب بگم

عوض کنه بچه ام با شخصیت مورد

عالقه اش برای تولدش حال نکرده

بود باید از دلش در بیارم . 

_ شیرین ! 

با صدای بم و رگه دار عامر که صدام

کرد به طرفش چرخیدم . هنوزم مات

و مبهوت  با سینی کیک کفشدوزکش

ایستاده به ما نگاه می کرد نه

اینطوری نمی شد 
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چند قدم رفته رو برگشتم دلوین با

تصور نزدیک شدنمون به کفشدوزک

از ترس دوباره جیغ و داد زد . بچه ام

حق داشت از اون جونور کج و کوله

بترسه 

همچنان مات زل زده به صورتم که

سینی پالستیک رو با دست آزادم

گرفتم و بلندش کردم و کوبیدم به

صورتش 

_ اینم به خاطر خراب کردن تولد

دخترم ...

دیگه منتظر نموندم ببینم چی میشه

خود مربی هم از کار من جا خورده

بود . هر چه که دورتر می شدیم
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دلوین هم ارومتر می شد حاال من

مونده بودم با هزارتا سوال کرد که

عامر یه پسر داره یعنی چند سالش

بود بعد از طالق نرگس ازدواج کرده

باشه و بچه دار شده باشه پس

پسرش بیشتر از سه سال نمی تونه

داشته باشه دلوین می گفت که تولد

ادرین مورد نظرش یک روز با تولد

اون فرق داره چون به روز جمعه می

افتاده خانم مربیشون تولد هر دو رو

با هم گرفته بود .

دلوین رو پشت داشتم کمربندش رو

وصل کردم هنگام نشستن پشت رل

صدای داد عامر رو شنیدم که می
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بی اهمیت به صدا کردنش پشت رل

نشستم و گاز ماشین  گرفتم

[20.05.21 10:47]
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خواست بایستم .و با اسم صدام می

کرد .
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میز دوازده نفره ناهاری رو نگاه می

کنم که با سلیقه ی خوشی چیدهh شده

دو نوع غذا و سه نوع ساالد تمام

خونه پر شده از بوی عطر قورمه

سبزی بعد از حمام کردنم در حال

خشک کردن موهایم می شوم بشرا با

خنده وارد اتاقم می شود و می پرسد

: مگه قرار نبود از یه تم تولد دیگه

استفاده کنید بازم دختر کفشدوزکی

رو زدین که ؟ 
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_ خوب تولد صب توی مهد که بهم

خورد دلوین با شخصیت محبوب

کارتونیش زیاد حال نکرده بود

خواستیم ارزو به دل نمونه ...

_ وای من دیگه حالم داره از این

شخصیت بهم می خوره خوب عنشو

در اوردین ...

براق نگاهش می کنم واقعا به قول

نرگس قربون تحصیالتش برم که

خوب از جمله های حرفه ایی

استفاده می کنه صدای زنگ  در باعث

میشه زیاد توی اتاق نمونه و بیرون

بره با عجله سارافون کت مشکی

قرمزم که می خواستم ست تم تولد
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دلوین باشه رو به تن می کنم و با

ارایش جزئی به سالن می روم که

تقریبا مهمونا اومدن نرگس با شوهر

و پسر کوچلوش محراب و همتا

هستن عمه ها و شوهراشون صدرا با

نسرین و پسرش که با دلوین دارن

اتیش می سوزنن پسر پوریا هم

هستش دایی رهام و زندایی مونیکا

هم تازه رسیدن . تازه رسیده نرسیده

بچه ها سراغ کیک رو می گرفتن

شهاب با پیک تماس گرفته بود که

گفته بود تو راهه از سر صدای بچه ها

همه کالفه شده بودن می خواستیم

کیک که اومد ببرمیش تا بچه ها کمی
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از ورجه وروجه بشینن صدای ایفون

توی سالن شلوغ و پر سر صدا می

پیچه گویی به جز خودم کسی صداشو

نمی شنوه برای همین برای باز کردن

در به استقبالش می روم . در نیمه

باز است که از البه الی در دست و

پایی کوچک مشخص است دستی که

شاخه گل رز صورتی  پیداست مثل

این باشه از خجالت نصف و نیمه

پشت در مانده باشد چهار زانو می

شینم و دست دراز می کنم تا به

داخل بکشمش موهای مشکی بلند با

چشمای ابی رنگ زیر لب با خجالت

کلمه ایی رو با خودش زمزمه می
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_ داره سالم می کنه 

جمله اش به هر چی شبیه بود به جز

سالم کردن شبیه اش نبود.

بقدری تُن صدا برام اشنا بود تا سرم

رو برگردوندم صدای شکستن مهره

های گردنم رو هم خودم به وضوح

حس کردم . بلند میشم و دوباره با

عامری که بازم جعبه ی بزرگ کیک

بدست داره رخ به رخ و فیس توی

فیس میشم 
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کرد که با لبخندی به لب پرسیدم :

چی می گی عزیزم ؟ با کی اومدی تو

؟

_ بازم تو ...
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بچه ی کناریش رو بدست میگیره و با

لهجه لکنت میگه 

_ ما ..اومدیم ..برای معذرت خواهی 

نگاهم به صورت زن ثابت میشه

چشمای ابی موهای قرمز صورت کک

مگی ؛ از دیدنش جا می خورم نه زیاد

شبیه به من باشه ولی یه جوری مثل

منه

 

@
shahregoftegoo

 

قبل از اینکه خودش چیزی بگه زنی

که پشت سرش ایستاده دست پسر  

]10:47  20.05.21[
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@241#نفرین_تو_
shahregoftegoo

 

چی باید می گفتم عامر به واگویه

های مغزم مجال فکر نداد  
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_ از صدرا شنیدم که یه جشن

خودمونی برا دلوین جان ترتیب دادین

. بخاطر خرابکاری مهد و جبرانش ما

هم اومدیم . اهر چند کار شما هم

درست و در خور فرهنگ خانم دکتری

چون شما نبود . 

چند ثانیه در چشمای هم زل زدیم .

حرکت خون در رگهام کم کم انقد کند

شده بود که بدنم داشت تبدیل به

غالب یخ می شد حضورشون رو اینجا

دوست نداشتم . 

عامر با پرویی به زن همراهش اشاره

کرد 

@
shahregoftegoo

 

_ ژاکلین و پسرم آروین ...
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_ ایشونم شیرین خانم ...

_ خوشوقتم ...

مردد اینبار به دست دراز شده زن

همراهش که اسمشو ژاکلین معرفی

کرده بود می دوزم ....

_ مامان کیکمو اوردن ؟ 

صدای دلوین و بعد تصویرش به

همراه بچه های دیگه که مشتاق دیدن

کیک تولدن روئیت می شود . 

_ وای آدرین تو هم اومدی ؟ 

پسرک مثل یه ربات با عجله شاخه

گل رو به طرف دلوین میگیره و با

@
shahregoftegoo

 

دوباره نگاهش رو به چشمای من ُسر

داد
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_ معذرت میخوام ...

دخترک پروی منم دست دور گردنش

انداخت و گونه ی ادرین اروین نام رو

بوسید تا پسرک خواست اعتراض کنه

عامر بهش توپید 

_ دیگه با هم دوستین ...

ولی به خوبی دیدم که بعد از جدا

شدن دلوین پسرک با چندش رد بوسه

رو با دستش پاک کرد 

@
shahregoftegoo

 

لهجه ی بچگانه خاص خودش به دلوین

میگه

_ کیک منه ؟

_اره عزیزم کیک تولد شما امیدورام

ایندفعه خوشت بیاد
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روی زانو نشست در کیک رو کمی

کنار زد تا شکل کیک رو به دلوین

نشون بده . 

_ آخ جون شکل مرینتِ  ...

_ تعارف نمی کنید بریم داخل ...

با حرفش مجبور شدم که کمی کنار

برم تا وارد خونه بشن .خیلی راحت و

خودمونی با همه احوالپرسی کردن و

ماجرای امروز مهد رو چند بار چندبار

تکرار کردن تا علت حضورشون

مشخص بشه 

برای اینکه خامه ی کیک اب نشه

ترجیح دادیم که کیک رو به سر میز

@
shahregoftegoo
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تولد ببریم تا شمع روی کیک دلوین

فوت کنه یه سری هم عکس انداختیم 

کیک رو داخل یخچال جا سازی کردم

تا بعد از خوردن شام تقسیم بندیش

کنیم بچه ها بقدری هیجان داشتن

برای کیک که اصال یادم نبود بعد از

شام قرار رود کیک رو ببریم .

بشرا در حالیکه جرعه ایی از شربتش

رو می خورد از نرگس پرسید : 

_ نرگسی واقعا زنشه ؟ 

_ نمی دونم خودت می دونی برای

اینکه علیرضا حساس نشه من زیاد

بحرش نمی رم ...

_ تو هم با این علیرضات ...

@
shahregoftegoo
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شوهرش داری ؟ 

_ ای خدا ذلیلت کنه نرگس پنج سال

پیش نامزدش بودی نذاشتی قسمت

ما بشه بی عرضه ایی دیگه پرش

دادی حاال ببینی نصیب کی شده

انشرلی ...

براق نگاهش کردم و گفت : منظورم

به موهای تو نبود رنگ موهای تو بین

خودمون جا افتاده مسی رنگه

 

@
shahregoftegoo

 

با اخم به بشرا توپید : چکار به

]22:47  22.05.21[
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_خارجیه ؟ لهجه داره نمیخوره ایرانی

باشه ...

نرگس چرخی به سینی فینگر فود داد

و گفت : دورگه ی روس و تبریزیه ...

بشرا با پرویی یه خاک تو سری نثار

نرگس داد و گفت : با این بهت خیانت

کرد و ترو نخواست چقدر بدسلیقه ...

_ خوب تاریخ تولد پسرش رو می کنه

که دلش برا این تحفه رفته دیگه

فامیال ی زنش یا تبریزن یا روسیه 

_ ولی صدرا می گفت که عامر اینهمه

مدت ترکیه بوده نه روسیه ، نیگم

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_242
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زنای جوون روسیه خیلی خوشگلن

ول پیریشون مالی نیست این دختره

جوونیشم مالی نیست چرا اینطوری

لباس پوشیده ؟ 

نگاهمو باال می اورم و از باالی

جزیره به ژاکلین که با نسرین داره

حرف می زنه نگاه می کنم یه تاپ دو

بندی ابی کمرنگ با شلوار جین زاپ

دار به تن داره مثل این فیلم خارجیا

که زناشون بدون رنگ و لعابن ...نمی

تونم اینهمه شباهتش به خودم رو

تحمل کنم اگه من به جای ژاکلین

بودم یعنی در موردم اینطوری حرف

@
shahregoftegoo
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می زدن اینکه نرگس با اون چشم و

ابرو مشکی سرتره ...

اینا که نمی دونن عامر با من به

نرگس خیانت می کرد حاال من این

پسر کوچلو رو چطوری باور کنم که

پسر خود عامره ...اگه ژاکلینی وجود

نداشت و این پسر رو می دیدم به

خاطر شباهت رنگ چشماش به دلوین

که از من به ارث برده چه خیاالیی که

نمی کردم . 

سنگینی نگاهی رو روی خودم حس

می کنم برای همین سرمو می

چرخونم می بینم کنار بوفه صدرا و

عامر با هم ایستاده در حال حرف

@
shahregoftegoo
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زدنن و نگاه عامر به منه حتما فهمیده

که زنشو زیر ذره بین گرفتم . 

حواسمو به استیک و ژامبونها دادم تا

سر میز ببرمشون . 

بقدر خودم رو با پذیرایی از مهمونها

مشغول کرده بودم تا دیگه به عامر و

زنی که شبیه به من بود فکر نکنم

قصه ی عشق منو عامر چهار سال

پیش دفترش بسته شده بود حاال هم

خیال نداشتم که دوباره اون دفتر رو

باز کنم و بخوام با یه مرد زن دار

سرگذشتی داشته باشم . 

_ ادرین کیه ؟ 

@
shahregoftegoo
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شهاب با لبخندی به لب به پرسش

عامر جواب داد 

_ ادرین اسم شخصیت کارتونی

محبوب دلوینه که موهای پسره زرده

و به گربه ی سیاه معروفه فکر کنم

به خاطر شباهت اسمی ادرین و

اروین دلوین ما ادرین صداش می کنه

...

بشرا متفکر زیر گوشم پچ زد 

_ کم پیش میاد اسم یه زوج به هم

بیاد دلوین اروین ...

_ اونا بچه ان ...

@
shahregoftegoo
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_ خوب یه گزینه از عشق عاشقی هم

داریم که از همون بچگی ریشه پیدا

می کنه ...

نگاهمو به محراب و شهاب که با هم

حرف می زنن می دوزم و به همتا

تعارف می کنم که میوه پوس بکنه 

_ مامان اب میخوام ...

_ خاله منم اب میخوام 

به دلوین و اروین نگاه می کنم از

جام بلند میشم و به اشپرخونه بر می

گردم در دو لیوان مجزا اب براشون

می ریزم و به دستشون

 

@
shahregoftegoo

 

]22:47  22.05.21[
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_ انگار نه انگاری که امروز من به

خاطر دعواشون یه کیک دو کیلویی

صورتم خورد . االن با هم چه مچ

شدن ...

با بطری اب به دست به طرفش می

چرخم یه جوری نگام می کنه با خودم

فکر می کنم نکنه منتظر معذرت

@
shahregoftegoo

 

  part243#

#نفرین_تو_243
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_ خوشحالم که زنده ایی ؟ 

_ از دنبال سنگ قبرم گشتنت معلومه

چقدر خوشحالی 

_ به من گفته بودن از کما در نیومدی

فوت کردی البته دور از جون ...

بشرا از پشت سر عامر با صدای بلند

پرسید : شیرین از این فینگر فودا تو

یخچالت داری ژاکلین جون ازشون

خوشش اومده ...

@
shahregoftegoo

 

خواهی منه که کیک رو کوبیدم

صورتش ولی بذار منتظر بمونه پرو

پرو خودشون رو دعوت کرده مهمونی

...
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در یخچال رو باز می کنم بشقاب

اضافه ایی رو درست کرده بودیم رو

به طرف بشرا میگیرم که عامر با

لحن معذب شده ایی میگه : لطفا به

منم یه لیوان اب بدین ؟ 

تا من لیوان رو به دست عامر بدم

بشرا با بشقاب فینگر فودا به ما

خیره شده عامر جرعه ایی از اب رو

سر میکشه و لیوان رو به دست من

بر گروند و با عذر خواهی دوباره به

جمع مهمونا بر میگرده 

به بشرا اشاره می کنم : چته ؟ 

_ واال من خوبم ولی نمی دونم این

ژاکلین چشه که گیر داده به فینگر

@
shahregoftegoo
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فودی که بین بشقابش اصرارم داره

که از اونا می خواد گفته باشم این

دختره خیلی شاس می زنه همه

نگاهش هم به اینطرف به شما بود ...

_ برو بابا بشرا بازم توهم برت داشت

_ باور کن جون خودت این روسه داره

هجمه سازی )   حرکت گسترده

بسوی چیزی(می کنه به من چه اخه 

_اینا همه اش به خاطر افکار منفی

توه 

_ بابا من که می دونم توه و عامر

امروز به خاطر این وروجکا با هم رو

در رو شدین شما که با هم بده

بستونی با هم نداشتین که این خانم

@
shahregoftegoo
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به جای اینکه زن سابق عامر رو زیر

ذره بین بگیره شما رو گرفته این

فینگر فود خواستنشم الکیه فقط

خواست منو بفرسته اینجا ...

عصبی در حالیکه کالههای تم تولد و

سوت سوتکا رو به دست بشرا می

دادم گفتم : برو یه اهنگ بذار تا بچه

ها مشغول بشن من کیکا رو تقسیم

کنم بیارم ...

_ ای جون چشم ...

کیک رو از داخل یخچال بیرون کشیدم

شروع کردم تا برشش بدم صدای

اهنگ و جیغ و داد بچه ها با هم بلند

@
shahregoftegoo
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شد  نرگس همراه ژاکلین به

اشپزخونه اومدن ...

نمی دون از استرس و هیجان بود

دستام یه جوری می لرزید هر بار که

کیک رو می خواستم داخل بشقابهای

یکبار مصرف بذارم خامه اش بشقاب

رو کثیف می کرد . نرگس به دادم

رسید خودش شروع کرد به تقسیم

کردن کیک ژاکلین پرسید : منم کمک

کنم ...

چنگاالی تم تولد رو به دستش دادم و

گفت برای هر کدوم یکیّ بذار

روشون منم سینی بزرگ رو بیارم تا

بچینم توش...

@
shahregoftegoo
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[22.05.21 22:47]

#part244

244#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

مثل فرفره هر طرف می چرخیدم و

پذیرایی می کردم  
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موقع رفتن ژاکلین و عامر برا فردا

شب همگی مهمونای منو برای تولد

اروین دعوت کردن . ولی من تصمیم

نداشتم که به این مهمونی برم . از

سر گرفتن رفت و امدم با عامر

مساوی با هوایی کردن دل بی جنبه

ام بود که اصال تاهل و متعهد بودن

عامر به خرجش نمی رفت . یه حس

عجیبی هم در برخورد با عامر داشتم

که نمی تونستم اعمالش رو بخونم . 

توی یک حرکت انتحاری که اینجا به

معنی دیگرکشی ) عامر( خیلی راحت

تونستیم منو و دلوین بلیط هواپیمای

تبریز گیرمون بیاد با یه مسافرت سه

@
shahregoftegoo
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روزه جلوی جیغ جیغای دلوین رو

برای نرفتن به تولد آدرین ) آروین(

بگیرم . چرا که خوشبختانه دلوین

عاشق مامان و بابا بود . بیچاره

شهاب به خاطر پیدا نکردن بلیط

نقش دختر خونه رو بازی کرد و خونه

موند . روز دوم دوقلوها هم تبریز

اومدن مامان دوباره رفت و امدش

رو با خاله کتایون از سر گرفته بود

زن کیان برای بچه ی سومشون که

ناخواسته بود حامله بود و کیانا هم در

حسرت بچه دار شدن می سوخت

شوهرش  خلبان هواپیمای

مسافربری داخلی بود به نظر جوان

@
shahregoftegoo
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برازنده ایی می اومد که عاشق بچه

ها بود پسر دختر شیر به شیر کیان

رو مدام بغل و می بوسید . به کیانا

شماره همراه  بشرا رو دادم تا در

مورد مشکلشون باهاش مشاوره کنه 

عمو نکیسا همچنان با خاله لعیا

زندگی می کرد مامان می گفت که

سر لعیا به سنگ خورده بعد از هوالک

کردنش خونه ی خاله کتایون رو

خراب کردن اروم گرفته بود . 

بعد از سه روزی که تبریز خوش

گذروندیم دوباره به تهران برگشتیم .

توی اتاقم در حال تعویض لباسم

بودم که خیلی ناگهانی مچ دستم رو

@
shahregoftegoo
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گرفت تا خواستم از ترس جیغی

بکشم دستش رو روی دهنم گذاشت

و زیر گوشم نجوا کرد : هیس اروم

منم ...

نگاهمو به در دوختم که نکنه کسی به

تماشای ما نیاستاده باشه 

_ داری چکار می کنی ما

بیمارستانیم ؟ 

_ می دونم کجاییم !چرا ازم فرار می

کنی ؟ 

_ از تو ؟ 

_ بله از من ؟ چرا ؟ ما باید با هم

حرف بزنیم 

@
shahregoftegoo
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_ ما حرفی با هم نداریم ببین اقای

افشار ببخشید اقای دکتر افشار منو

شما دیگه صنمی با هم نداریم ...

_ یک ماهیه که من اینجا اومدم

فهمیدم که تو زنده ایی من اصال

اینهمه سردی و بی تفاوتی رو برای

اولین دیدارمون خیالبافی نکرده بودم

. هر چی باشه منو تو یه سه ماهی با

هم محرم بودیم . خیلی قسی القلبی

) سنگدل؛ بی رحم ( 

_ محرمیت ما تموم شد تو با نامزدت

ازدواج کردی منم با یاشار ...

_ من خیلی سعی کردم جلوی

ازدواجت با یاشار رو بگیرم ولی

@
shahregoftegoo
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_ بهتره اقای دکتر از گذشته یادی

نکنی که چیزی گیرت نمیاد حاال هم

چندان با گذشته فرقی نداره شما

متاهلید

[29.05.21 06:58]

#part245

245#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

یاشار از طریق ادماش جلوی دیدار ما

رو گرفت .  

اونیکی مچ دستم رو هم به دست

گرفت و گفت : من ...من داشتم  
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تالش می کردم که دوباره با هم

باشیم دوباره بدستت بیارم تو اصال

مجال ندادی که من ...

_ نگو که من مقصر بودم ؟ تو بدون

اینکه حرفی به من بگی برگشتی

تهران یه ماه ازت خبر نداشتم عقد

کیان با نرگس اومدی سر میزمون که

چی ؟ که اقا از ماه عسل اومده بدون

اینکه بهم بگی باور کن اگه به خودم

می گفتی حتی توی عروسیت خودم

می ...

حرفم رو قطع کرد و گفت : من

فقط خواستم  نگرانت نکنم ...

@
shahregoftegoo
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پوزخندی به لبام می زنم و به

چشماش نگاه می کنم هر دو مچ

دستم رو از دستاش بیرون می کشم

می خوام از اتاق بیرون برم ولی نه

نمیشه باید خط قرمزمو براش

مشخص کنم حاال که قراره تا من

اینجا باشم باید حد و مرزی برلی این

نزدیکیا مشخص کنم اینطوری نمیشه 

دوباره به طرفش بر می گردم و

دست چپم رو میذارم روی سینه

درست روی قلبش که حاال با پایین و

باال شدنش به خوبی می تونم تپشش

رو حس کنم ...
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_ حاال هم با اون زمان فرقی نکرده

این قلب ساکن داره قرارم نیست من

برای این قلب نخودی باشم ...

_ شیرین من ...

دستم رو بلند می کنم تا ساکتش کنم

.

_ اینکه االن یاشار نیست و من تعلق

خاطر و متعهد نیستم دلیلی نمیشه

که تو خودت رو به خاطر محرمیت

گذشته خودت رو محرم من بدونی

نمیخوام انکار کنم که اون سه ماه

برای من بهترین روزای زندگیم نبود

نه برعکس اون روزا بهترین روزام

توی مریضی احوالیم بود فکر نمی
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کردم که از اون هفت خوان بیماری

سالم ازش بیرون بیام یعنی امیدی به

اینده  نداشتم ولی حاال از اون روزا

خیلی گذشته منو تو راهمون از هم

جدا شده حاال که قراره اینجا با هم

همکار باشیم  بهتره که حد و مرز خط

قرمزای هم رو  بدونیم و من نمی

خوام کسی یا فامیالم در مورد

گذشته ی ما چیزی بدونن ...

_ چرا محقق نیستم که تو رو بخوام

تو زنده ایی و تعهدی نداری ...ما ...

_ دیگه مایی وجود نداره ...

دستی روی دستگیره ی در نشست که

با عث شد هر دومون جا بخوریم و
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صدای سالم احوال پرسی نرگس که

بایکی از پرستارها می کرد با عجله

دو طرف روپوش سفیدم رو روی هم

کشیدم .مثل عجل معلق در رو باز

خودم رو بیرون انداختم تا نرگس

عامر رو توی اتاق ریستم نبینه حاال

که با نرگس رفیق فابریک شده بودیم

دلم نمی خواست در مورد رابطه ام

با عامر چیزی بدونه حتی به عنوان

اخرین نفر ...

_ سالم تا بچه ها گفتن که دیدنت

اومدی خواستم خودم بیام استقبالت

دختر چه بی خبر گذاشتی رفتی روز

تولد اصال نگفتی 
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شیرینی سنتی )تبریز( است( و نوقا

امیدوارم سوغاتی اورده باشی؟
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_ یه دفعه ایی شد

خوش برای بوسیدنم پیش قدم شد

_ برام قرابیه گردویی) نوعی

_مگه میشه یادم بره هم برا تو هم برا

بشرا قرابیه و هم نوقا اوردم تا

رسیدم گذاشتم توی یخچال تا خشک
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نشن هر دو شون رو هم گردویی

خریدم چون خودم گردویی رو به

پسته ایش ترجیح میدم 

_ عالیه منم گردویشو دوس دارم وای

اگه بدونی چقدر عاشقتم ...

چند قدمی رو با هم رفته بودیم

نرگس با کف دستش محکم به

پیشونیش زد و گفت : انقد حواستو

پرت کردم که یادت رفت در اتاقت رو

ببندی ؟ کلیدت رو بده ببندم . 

مردد نگاهمو به دستش که کلیدمو

می خواست دوختم و با عجله گفتم :

نه خودم می بندم تو زحمتت میشه 

_ چه زحمتی بده ببندم برات ..
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قبل از اینکه کلید رو از دستم بقاپه با

عجله دو سه قدم رو تا طرف در

رفتم و کلید رو دوبار چرخوندم تا

دیدم حواست نرگس بهم نیست یه

بار دیگه کلید رو به برعکسش

چرخوندم تا در باز بشه و در نبود من

عامر از اتاقم بیرون بره  ...

نرگس بقدری مثل بشرا باهام راحت

و مچ شده بود که مطمئن بودم برای

تست در هم که شده حتما دستگیره ی

در رو باال و پایین می کنه تا از کلید

شدن در مطمئن بشه برای اینکه در

رو تست نکنه از بازوش گرفتم با هم

به طرف بخش راه افتادیم . روز
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پرکار و شلوغی داشتیم . ولی با این

وجود عاشق کارم بودم . 

با سینی غذا به دست به طرف میز

دخترا رفتم که با دیدن ژاکلین سر

میز خیلی خیلی جا خوردم . 

دستم رو فشرد و صندلی کنارشو رو

کنار زد تا بشینم .سینی رو روی میز

گذاشتم و پرسیدم : چه خبر دخترا ؟ 

بشرا کمی از دوغش رو خورد گفت :

هیچی بازم برنجش ته گرفته من

آخرش زیر اب این اشپز رو پیش

بابابزرگ می زنم ...
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بی توجه به غرغر بشرا نگاهمو به

روپوش تن ژاکلین دوختم پرسیدم :

نمی دونستم با ما همکاری ؟ 

_ تکنسین اتاق عملم ...

سر تکون دادم که بشرا گفت :

بیمارستان تبریز با هم اشنا نشده

بودین ؟ 

مات نگاهی به ژاکلین دوختم پرسیدم

: بیمارستان الزهرا ؟ 

سر تکان داد و گفت : اره همون جا

هم با عامر اشنا شدم .

_ ولی من هیچوقت اونجا ندیدمت ...

_ خوب منم ندیدمت ...
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_ من به خاطر توموری که توی مغزم

داشتم مرخصی تحصیلی گرفته بودم

امکان داره وردوی شما به بیمارستان

همون دوران باشه ...

یعنی همون موقعه که منو عامر با

هم بودیم ژاکلین وارد زندگی عامر

شده بود. 

دوباره سکوت بینمون گرفت تا

باالخره بشرا به حرف اومد و از

نرگس پرسید : تو تصمیم به اوردن

بچه ی دوم رو نداری ؟ 

_ نه هنوز زوده بذار علی پنج شش

سالش بشه بعد بزرگ کردن دو تا بچه
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_ خوب بعضیا تصمیم دارن بچه ی

دومشون رو بیارن گفتم شاید تو هم

از چشم هم چشمی بخوای دست به

کار بشی ؟

[29.05.21 06:58]
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واقعا هنگامه داره چطور مگه ؟ یاد

اوردن بچه ی دوم من افتادی تو ...
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نرگس با دلخوری در حالیکه قاشقش

رو داخل بشقاب غذاش فرو می برد

گفت : مگه من عقده ایم که زندگیم

از روی چشم هم چشمی بگذرونم . 

ژاکلین با پوزخندی به لب شاکی به

بشرا توپید : خیلی بدی بشرا میخوای

با این حرفا بین منو نرگس رو بزنی 
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هم من هم نرگس با حیرت به ژاکلین

چشم دوختیم 

من که خیلی جا خورده بودم اصال

زبونم نمی چرخید که بپرسم ولی

نرگس با شهامتتر از من پرسید : اون

بعضیا شما هستین ژاکلین ...

ژاکلین با لبخندی به روی لب گفت :

البته تو فکرشیم می دونی که هنوز

خوب جا گیر نشدیم و عامر یه پاش

اینوره یه پاشم اونور .

بشرا با خنده گفت : 

_ تو هم وقت گیر اوردی تو این گیر

واگیر .باز شما سه تا دو قدم از من
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_ سالم ! 

سر هر دومون به طرف صدرا که

اونطرف میز ایستاده بود و به هر

چهارتامون زل زده بود چرخید . 

_ از عامر خبری داری ؟ به گوشیش

زنگ می زنم برنمیداره البته رفتم

اتاقش فهمیدم صدای گوشیش از

اتاقش میاد که فکر کنم تو کت یا

کاپشنش جا گذاشته 

ژاکلین با کمی فکر گفت : امروز با

هم اومدیم ماشینش هم تو حیاط بود

االن دیدمش زیر سایبانه کنار
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جلوترین من چی بگم که اندر خم یه

کوچه ام .
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سرویس بهداشتی دیگه خبری ندارم

ازش نیم ساعت دیگه عمل جراحی

داره هر جا باشه پیداش میشه 

بی اختیار فکرم به اتاق خودم رفت

که نکنه عامر اونجا حبس شده باشه

ولی من که کلید قفل رو چرخونده

بودم تا بعد از من از اتاقق در بیاد

بیرون ولی نبودن عامر و نبودنش

امکان اینو می داد که اتاقم باشه .

غذامو خورده نخورده پس زدم بدون

اینکه به توپ و تشرای بشرا اهمیتی

بدم از جام بلند شدم و به هیچ کدوم

مهلت اعتراض و همراهی رو ندادم .

با قدمهای بلند به طرف اتاقم رفتم .
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کلید با یه تلنگر که مانند این باشه

زبانه ی قفلش کامل جمع نشده بود

باعث شد اه از نهادم در بیاد . با

تاسف دست روی در گذاشتم در رو

باز کردم . 

در کامل باز نشده مچ دستم گیر

دستی شده و به داخل اتاق کشیده

شدم  بی اختیار چشمامو بستم و توی

دلم اشهدُ ُم خوندم .یه جوری به در

کوبید که دستگیره ی در به کمرم

فشار اورد .

_ حاال کارت به جایی رسیده که منو

اینجا قفل می کنی میری پی کارت .
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با همون چشمای بسته زیر لب زمزمه

کردم 

_ باور کن فکر کردم در رو باز کردم

تا بعد از من نرگس بری ...من چه

می دونستم زبونه اش گیر کرده و تو

این تو گیر افتادی .اتاق که تلفن

داشت زنگ می زدی تا بیام در رو باز

کنم ...

_ به کی باید زنگ می زدم وقتی

شماره ی خودت رو نداشتم . تا

ابروریزی نشه ؟درست سه ساعت

تموم منو اینجا کاشتی . حیف که یه

عمل خیلی مهمی دارم و گرنه

تالفیشو سرت در می اوردم .
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 تا خواستم خودم رو از حصارش

بیرون بکشم از مچ هر دو دستم

گرفت و به باالی سرم کشید . حاال

دیگه کامال فیس تو فیس هم بودیم

نگاهش از روی چشمام هی در حال

رفت و امد بود . 

_ چکار می کنی ؟ ولم کن برو ! 

همینطور ریز به ریز صورتم نگاه می

کرد و من اینهمه نزدیکی رو که هرم

نفسهای داغش به صورتم می خورد

رو نمی خواستم این صحنه برام

خیلی اشنا بود . ان سه ماه محرمیت

و با هم بودنمون اومد جلوی

چشمام . 
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رایحه گرم و عطر مردانه اش کل

حس بویاییم رو در بر گرفته بود .

چشمهام رو بستم سعی کردم کنترل

خودم رو بدست بگیرم یعنی تاب

نگاهش رو به تودم نداشتم . همچین

صحنه هایی رو از وقتی که حضور

عامر در بیمارستان رو فهمیده بودم

همیشه توی خواب خیالم مسجم کرده

بودم می دونستم و با شناختی که از

المر داشتم می دونستم یه جایی
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بدنم از نزدیکیش منقبض شده بود

می توانستم گرمای بدنش رو که به

بدنم انتقال می داد حس کنم . لعنتی

!
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اینطوری خفتم می کنه ولی فکر

نمی کردم که به این زودی باشه یکی

از  دستاش پایین رفت نمیدونم حسم

برای اینکه لمس بشم چی بود ولی با

فاصله و سرمایی که بینمون افتاد

چشم باز کردم موبایل من توی همون

دست ازادش بودش که داشت شماره

ایی رو می گرفت با تک بوقی که

صداش شنیده می شد توی دلم به

تودم تشر زدم" منحرف " گوشی رو

دوباره به جیب روپوشم انداخت و

گفت : حیف که عمل دارم و گرنه

ژاکلینم پیش نرگس می فرستادیم تا

بره گالی نرگس رو بچینه ...
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سپس خیلی ناگهانی ولم کرد و در

پشت سرم رو باز کرد و بیرون رفت .

مرا با یه عالمه احساس از سرما به

جا گذاشت به وضوح خیانت اندامهای

بدنم که خواهان عامر بودن به خوبی

حس کردم . از این وا دادن چندشم

می شد بازم داشتم یه اشتباه رو

تکرار می کردم .

نرگس بره نرگساسو بچینه لعنتی

بهم  تیکه انداخت به خمون نخود

سیاهی که من برا اون سه ماه

محرمیتمون داده بودم حاال ژاکلین ...

دلم می خواست به جای اون وا دادن

یه نر وماده به هر دو طرف صورت ته
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ریش دارش می خوابوندم تا بدونه که

با کی طرفه ؟  
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از سر ظهر سر درد فجیهی داشتم

که با مسکن خوب نشده بود جلوی

اپارتمان دنبال کلید کارت واحدمون

توی کیفم که همیشه خدا بازار شامی

برا خودش بود که شتر با بارش گم

می شد توش صدای خنده ها و

قهقهه های توی دل بروی دلوین که

مشخص بود با شهاب دارن بازی می

کنن می اومد که لبخندی رو به لبم

اورد . همینطوری دنبال کلید کارت

بودم که صدای دینگ اسانسور و
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توقفش روی واحد ما رو شنیدم

بعدش محراب همراه همتا و

مادربزرگش از داخل اسانسور بیرون

اومدن با اینکه خسته بودم ولی دور

از ادب بود نمونم و با هاشون سالم و

احوالپرسی نکنم . 

محراب مادربزرگ خیلی مهربونی

داشت که خیلی به دلم می نشست

ساعتها ادم دلش می خواست که

کنارش بشینه باهاش حرف بزنه .

_ احوال خانم دکتر چکار می کنید با

زحمتهای ما ؟ 
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_ سالم اقای مهندس خیلی ممنون

شما خوبید چطوری مهتا جان با

امتحانا چکار می کنید ؟ 

مهتا سر به زیر در حالیکه به

سرامیکای زمین خیره شده بود

گفت : خیلی ممنون میان ترمامون

تازه شروع شده دی ماه امتحاناست .

_ خوبه عزیزم بازم تگه مشکل درسی

داشتی حتما بیا پیشم . 

_ممنون !

_از پارکینگ  اومدنی دیدم یکی از

چرخای ماشینتون پنچره اگه فردا اف

بودین بدین ببرم براتون پنچریشو

بگیرم . 
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_ واقعا ممنونم چرا شما زحمت

بکشید میدمش شهاب بیاره براتون 

_ چه زحمتی 

با کلی تعارف باالخره سوئیچ

ماشینمو گرفت تا پنچری ماشینمو

بگیره تعارف کردم بیان تو ولی

نیومدن . 

دوباره از داخل کیفم دنبال کلید

کارت گشتم با خودم غر زدم دخترم

به این شلختگی واقعا نوبره واال !

باالخره پیداش کردم . و به ارومی

داخل خونه شدم صدای تی وی می

اومد شالم رو لز روی سرم بیرون

کشیدم . نگاهم درست سوی نشیمن
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چرخید  درست جایی که شهاب با

لباسهای راحتی روی کاناپه جلوی تی

وی نشسته بود دلوین در حالیکه

سرش روی پای شهاب قرار داشت

مثل یک فرشته زیر پتو خوابیده بود .

موهایش از زیر پتو بیرون زده بود .

تدی عروسک خرسیش هم توی بغلش

بود . خوابیدن دلوین این وقت روز

کمی تعجب برانگیز برام همزمان که

جلو می رفتم سالم ارومی کردم که

شهاب رو متوجه خودم بکنم . مانتوم

رو روی صندلی اشپزخونه انداختم .

بلوزم رو که باال رفته بود مرتب کردم

. دستهامو داخل سینگ اب کشیدم .

@
shahregoftegoo
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در همون حال به شهاب گفتم : وای

نمی دونی شهاب چه ترافیکی بود .

به خدا به سرم زده بود که ماشین رو

میون گله ماشینا بذارم خودم پیاده

گز کنم بیام خونه از ناهار ظهر چیزی

مونده دلم داره ضعف میره ؟ 

_ نمیدونم منو دلوین برا ناهار

پیتزاخوردیم  

_ اِ چرا براتون ناهار درست کرده

بودم ؟

 

@
shahregoftegoo
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جلو مبل ایستادم : دلوین کی

خوابید ؟ 

شهاب تی وی رو با ریموت خاموش

کرد  و از ان نگاههای خیره و

بدعنقش رو بهم تحویل داد. سر

دلوین رو از پایش بلند کرد و از

جایش بلند شد . پتوی دلوین رو کمی

پایین کشیدم با دیدن صورت خیس و

گونه های گلگونش ؛ هل شدم دستم

رو روی پیشونی دلوین گذاشتم 

_ شهاب این بچه تب داره ؟ 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_250
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به طعنه و کنایه اش توجه نشون

ندادم .

انگشتامو البه الی موهای عرق کرده

دلوین کشیدم . پلکهای نیمه باز تب

دارش رو باز کرد و با دیدنم نق زد 

: ماما ! 

_ جان ماما ؛ عزیزم ماما فدات بشه

تو که صب خوب بودی چی شدی آخه

تو ؟ 

شهاب همراه با لیوان ابی دوباره

روی مبل نشست . 

@
shahregoftegoo

 

شهاب اینبار با لحن سردی جواب

داد : خوب شد مادر خانم متوجه شدی

؟
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_پاشو عزیزم باید بریم دکتر ؟ 

شهاب در حالیکه لیوان اب رو به دهن

دلوین نزدیک می کرد گفت : نمی

خواد خودم بردمش 

_ تبش از کی شروع شده ؟ 

_ وقتی رفتم دنبالش بیارم خونه

دیدم دستش خیلی داغه از همون جا

ب دمش دکتر 

کیسه ی داروها رو از پایین مبل

برداشت . 

_ دکترش گفت تبش ؛ تب عصبیه

_ تب عصبی ؟ برا چی ؟ بچه ی به این

سال عصب نمی دونه چیه ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ وقتی برش میداری می بری تبریز

باید فکر اینجاشو می کردی ابجی ؟ 

_کجای رفتن ما به تبریز مورد داشت

که حاال بچه ام باید تب عصبی

بگیره ...

_ خوب این بچه ی تو باید بگم که

خیلی حسوده نمی دونم رسیدگیای

من لوسش کرده و یا ارثیه ...

_ شهاب میشه بیشتر توضیح بدی چرا

دلوین باید حسودی کنه ؟ 

_ خوب گویا همه ی بچه های مهد تولد

اروین بودن ولی تو با اون برنامه

ریزی بی موقعت باعث شدی که

دلوین نتونه به اون تولد بره و اروین

@
shahregoftegoo
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لباس ادرین گربه ی سیاه رو پوشیده

بوده و خبال داشته لباس لیدی باگ

رو هم بدن دلوین بپوشه که اونم با

سوپریز تو دلوین نرفته و لباس رو

دادن به رقیب دلوین که اسم گویا

مهتا بوده پوشیده و توی همه عکسا

با اروین پز دادن و دخترت داره از

حسودی می ترکه نمی دونم سرمو از

لحظه ایی که رفتم بیارمش خورده 

_ شهاب ...

_ کاش میذاشتی این هفته می رفتی

تبریز مربیشم خیلی شاکی بود که

امروز کال دلوین با همه ی بچه ها لج

و لجبازی می کرده 

@
shahregoftegoo
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_ ماما ؟ 

_ جان ماما چیزی می خوای عزیزم ؟ 

با بغض لب زد : آمپول نمی خوام 

خم شدم بغلش کردم و بوسه ایی

روی موهاش زدم و گفتم : قربونت

بشم باشه عزیزم امپول نمی زنیم 

شهاب تب سنج دیجیتالی  رو از روی

میز برداشت موهای دلوین رو کنار زد

تب سنج رو داخل گوشش فرو کرد

[29.05.21 06:58]

#part251

@
shahregoftegoo
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دست ازادش را به ارومی الی موهای

دلوین باال و پایین شد . چقدر به

داداشم می اومد که دکتر اطفال بشه

این مدت نگهداری دلوین ازش یه

بابای مهربون ساخته بود که عاشق

دخترم بود . 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_251
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بعد از چند دقیقه تب سنج رو از

گوش دلوین در اورد و با اخم و

ابروهای گره شده به نمایشگر زل

زد . از حالت صورتش فهمیدم که

تبش باالست . که شهاب اونطوری با

اخم و ناراحتی صورتش مچاله شده

بود . شهاب جثه دلوین رو از آغوش

من بیرون کشید .زیر گوش دلوین

زمزمه کرد : نخود دایی ، چشای

خوشگل دریایتو باز کن دایی ببینه

عزیزم .

دلوین با اخم صورت جمع شده اونم

چشمای بسته گفت : دایی باهات

قهرم 

@
shahregoftegoo
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شهاب خم شد ما بین اخم دلوین رو

بوسید و گفت : بی خود کی گفته

نخود دایی می تونه قهر کنه ؟ االن

باید چشماتو باز کنی داروهاتو بخوری

تا دایی شهاب ببینه اوکی ؟ 

_ نمی خوام تلخه ترشه 

با لبخندی به لب در حالیکه شربت رو

از البه الی داروهاش بر می داشتم

گفتم : این یکی شیرینه  مزه توت

فرنگی میده 

خودم دست به کار شدم شربت رو

داخل قاشق ریختم جلوی دهن دلوین

گرفتم : بخور مامان جان اگه نخوری

خوب نمیشی 

@
shahregoftegoo
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دلوین با اکراه شربت رو بلعید .نوک

کوچکی هم به لیوان اب زد . شهاب

همونطوری که تی شرت پنبه ایی

دلوین رو از تنش در می اورد گفت :

پاشویش کردم انگاری فایده ایی

نکرده می برمش حموم 

_ خودم می برمش دستت درد نکنه 

_ تو براش سوپی چیزی اماده کن به

لب  هیچی نزده 

سر تکون دادم   خودم را داخل

اشپزخونه انداختم زود دست به کار

شدم تا سوپی سمبل کنم روی جزیره

شهاب لیمو شیرین خریده بود که

دستگاه اب میوه گیری رو از داخل

@
shahregoftegoo
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کابینت در اوردم و به برق زدم تا

برای دلوین ابش را بگیرم .صدای

شهاب از داخل حمام می اومد که

یکی از صحنه های کارتون مورد

عالقه ی دلوین رو که ارادت خواستی

به ان کارتون داشت و به قول بشرا

سرویسمون کرده بود . زیر قابلمه را

کم کردم . بشقابی از اب چکان

برداشتم برای شهاب از غذایی که

دیشب برای ناهارشون پخته بودم

ریختم .داخل سوالردام گذاشتم تا

گرم بشه

_ ابجی شیرین حوله ی دلوین رو بیار 

@
shahregoftegoo

 

1673
 



سمت اتاق پا تند کردم حوله ی

عروسکی دلوین رو به دست شهاب

دادم . وابستگی دلوین به شهاب از

بچگی باعث شده شهاب کارهای

خصوصی دلوین رو انجام بده البته

شهاب حد و مرزی قائل بود مثل

همیشه لباس خصوصی دلوین تنش

بود . اوائل سعی کردم تا کارهای

شخصی دلوین رو انجام بدم ولی

بعضی وقتا واقعا نمی شد 

نگاهی به دلوین انداختم که داخل وان

نشسته بود : بهتری مامان جان ؟ 

_ خوابم میاد 

@
shahregoftegoo
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#part252

252#نفرین_تو_

حوله رو از دستش گرفتم دور دلوین

پیچاندم .و به اتاقش بردمش لباس

راحتی تن دخترکم کردم روی تخت

خوابوندمش خودم هم کنارش دراز

@
shahregoftegoo

 

االالن لباس می پوشونمت با هم می

_

خوابیم

تا شهاب حوله بدست خواست بلندش

کنه
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کشیدم . سر دلوین رو روی بازوم

گذاشتم موهاشو نوازش کردم

پیشونیشو بوسیدم و گفتم : زود

خوب شو مامانی !

شهاب دوباره با پیاله ی  سوپ و تب

سنج وارد اتاق شد وپرسید : خوابید ؟

_ نه داره می خوابه ؟ 

_با شکم خالی نخوابونش ...

با هر نق و نوقی که بود کمی از

سوپ رو به خوردش داده و با تب

سنج هم تبش را گرفتیم فقط یه

درجه تبش پایین اومده بود . 

بشرا دوباره جلوی اینه موهاشو رها

کرد پرسید: چطور شده 

@
shahregoftegoo
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نیم نگاهی به تصویر داخل اینه

انداختم و گفتم : موی صاف بهت

خیلی میاد تا به قول صدرا اون سیم

تلفنا که بخوای دور گردنت بریزیشون

خیلی خوب صاف کردی 

_ ای بابا شیرین صاف چیه کراتینه

کردم خدا تومنی بهش پول دادم تو

حرف از صاف کردن می زنی ...

دوباره به ساعتم نگاهی انداختم .

_ فردا خودت می بردیش دیگه ...

_ فردا ژاکلین و عامر آفن بیمارستان

نمیان دکتر دلوینم گفت که تبش

عصبیه شهاب گفت خودم  می برمش

@
shahregoftegoo
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_ من از این ژاکلین اصال خوشم نمیاد

میگن که سیب سرخ نصیب دست

چالق میشه 

_ تو چه پدر کشتگی باهاش داری ؟

_ای بابا خیلی چای شیرینه دختر از

خود راضی 

لبخندی به روی لبام اوردم و گفتم :

نه بابا فکر کنم رو دمت پا گذاشته

_ نمی دونم چرا ازش انرژی منفی

می گیرم من موندم عامر از چی این

دختره ی نچسب خوشش اومده که

حاضر شده به نرگس مینیاتور شده

خیانت کنه به من که باشه میگم این

دختره برا عامر پاپوش درست کرده با

@
shahregoftegoo
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یه بچه انداختش تله اگه دروغ میگم

بگو که دروغ میگی 

_ ای بابا به من تو چه زندگی مردم

حاال بگو ماشین منو از محراب گرفتی

یا نه ؟ 

_ ای بابا منم نمی فهم چرا هی منو

پاس میدی به این گوریل انگوری تا

منو دیده میگه به خانم دکتر بگین برا

ناهار که می خواستم بیام خونه

اِتولشم می اوردم چرا به شما زحمت

داده ...

_ از بس پسر خوبیه نخواسته که به

زحمت بیفتی کجای پسر به این خوبی

شبیه گوریل انگوریه اخه ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ تو بگو اصال با معادله ات جور در

میاد که اون پسره بیگلی بیگلی باشه 

_ ای بابا چرا گیر دادی به این کارتون 

_ ارثیه عزیزم تو که یه نمونه اش رو

تو خونه داری چرا شاکی شدی ؟

کالفه سر تکون دادم و گفتم : ترو

خدا بشرا تو یکی دیگه سرویسمون

نکن به اندازه کافی دارم می کشم .

دیگه کار به جایی رسیده که باید

دلوین رو ببرم پیش روان شناس 

_ ول کن بابا مگه ما خودمون این

دوران رو نگذروندیم رو بچه اسمم

نذار من خودم همیشه اون باراپاپا که

@
shahregoftegoo
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#part253

253#نفرین_تو_

و یا اون گربه نره بود تو کارتون

پینوکیو خنگ بود صدرا هم همیشه

روباه مکار بود که سرمن کاله

@
shahregoftegoo

 

 خودمو جای اون میذاشتم یا االالغ

بود

پرین بود چی بود اسمش پاریکال  

میذاشت دیگه اون کوتله بود تو

کارتون گالیله که همیشه نفوس بد
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می زد می گفت من می دونستم

اونم شخصیت من بود گاال بود اره ...

کالفه سر تکون دادم و گفتم : ای بابا

ول کن ناهار اینجایی ؟

_ چی داری می پزی ؟ 

_ هر چی هوس کنی ؟ 

_ جونم زرشک پلو می خوام 

_ باشه امر بفرما ! امروز خیلی دپی

چیزی شده ؟ خیلی هپل می زنی ؟ 

_ دیشب یه مورد تصادفی اوژانسی

داشتیم که باید سزارینش می کردیم

چون وقت تنگ بود با تیم مغز یه اتاق

عمل بودیم . شب خیلی بدی بود اگه

@
shahregoftegoo
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عامر اونجا نبود وادارم نمی کرد فکر

کنم بچه رو تلف می کردم . 

_ عامرم دیشب آنکال بود ؟ 

_ اره ...واقعانم حق دارن بهش پنجه

طالی مغز و اعصاب میگن ...

_ اره کارش خوبه ؛ دایی رهام کار

خوبی کرد که اوردش بیمارستان ..

_ اره ولی کاش تو انتخاب همسر یه

کم دقت می کرد . فکر کنم این

ژاکلین خائنه 

_ منظورت چیه ؟ 

_ منظور خاصی ندارم با دکتر امینی

فکر کنم یه سر سری داره خیلی

دورش می پره

@
shahregoftegoo
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خودم دیدمشون امینی تازه زنشو

طالق داده خوب مجرد حساب میشه

دیگه 

_ ولش کن شاید اشتباهی شده در

مورد اون بچه ایی که بدنیا اوردی

حرف بزن 

_ خوب انگاری چشمش به دنیا بود

توی اینکوباتور )گرم کن ( گذاشتیم

هیچ می دونستی که تو هم عامر

مدیونی ؟ 

_ من ؟ چرا بهش مدیونم ؟ 

@
shahregoftegoo

 

بشرا تو که اینطوری نبودی ؟  ِ _ ا 

_ باور کن شیرین با این دو تا چشای

1684
 



_ وقتی مامان و بابا حرف می زدن

شنیدم بابا بزرگ برای اینکه عامر تو

رو عمل کنه با پارتی تو بیمارستانی

که تو بستری بودی عامر رو جایگزین

کرده راستش یه مدته فکرم رو در

گیر کرده که عامر و یاشار شوهر تو

چه خصومتی با هم داشتن که یاشار

نمیذاشته عامر ترو عمل کنه ؟ 

_ مطمئنی که عامر منو عمل کرده ؟ 

_ اره خودم شنیدم 

بی اختیار در حالیکه شوکه شده بودم

با حالت گیج و سر در گمی پرسیدم :

اونوقت عامر که منو عمل کرده بود

@
shahregoftegoo
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باید همچینh فکری می کرد ؟ تو و

عامر از طریق صدرا با هم اشنا شده

بودین صبر کن ببینم عامر توی همون

مجتمعی زندگی می کرد که شما

بودین و همون بیمارستانی دوره می

دید که تو هم بودی امکان داره که

همه ی اینا باعث بشه شما به هم

نزدیک بشین راستشو بگو بین شما

دو تا چی بوده ؟ که یاشار حسودیش

می شده نمیذاشت که نزدیک تو

@
shahregoftegoo

 

فکر می کرد من ُمردم ؟ نه اینکه کما

رفتم ...چطور امکان داره ...

_ عامر فکر می کرد تو ُمردی ؟ چرا

بشه ؟
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_ ول کن این جفنگیاتو که باورم

نمیشه

[02.06.21 02:08]

#part254

@
shahregoftegoo

 

_ در مورد چی حرف می زنی عامر با

نرگس  ازدواج کرده بود ...منم عاشق

یاشار بودم .

#نفرین_تو_254
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_یعنی چی که باورت نمیشه ؟ 

_ من یه بوهایی به دماغم خورده

شیرین همین االنش دارم به رفتارای

تو عامر فکر می کنم اینکه شما دو تا

مشکوک می زنید بهتره خودت بگی

که چی به چیه اگه خودم بفهمم باور

کن دیگه هیچ وقت صورتت نگاه نمی

کنم .

@
shahregoftegoo

 

_ اخه چی رو تعریف کنم
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_ از اول اولش از اول همون اشناییت

با عامر رو تعریف کن 

_ اشناییمون عروسی پویا بود که

عامر به خاطر شباهت پیراهن منو

نرگس ؛ ما رو با هم اشتباه گرفته

بود همین بعدشم ماجراهای خودت و

رالی رفتن و اینا ...

_ خوب نکره من بعدشو میخوام بدونم

میخوام از اومدن عامر به تبریز بگی

از بیمارستانی که با هم توش دوره

می گذرونید . 

_راستش یاداوری گذشته هیچ نفعی

نداره من دلوین رو دارم اونم زن و

بچه اش رو ...

@
shahregoftegoo
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_ دیدی دیدی گفتم یه چی بین شما

دوتا یه چی بوده خودت گفتی بقیه

اشو بگو 

_ خیلی بدی داری از زبونم کش میری

تا حرف دهنم بذاری 

_ خوب وقتی قفلی زدی باید با انبر

از دهنت بکشم بیرون من همیشه

فکر می کردم که ما به جای دخترعمه

و دختر دایی بودن و یا جا اینکه خاله

و خواهر زاده باشیم بیشتر دو خواهر

و رفیقیم 

@
shahregoftegoo

 

_ خوب ما با هم رفیقیم

_ اره رفیقیم بقدری که وقتی حالت

بد شد و بابابزرگ اینا داشتن در مورد
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عمل تومورت حرف می زدن من نمی

دونستم که تو تومور داری وقتی در

مورد درست حرف می زدن من نمی

دونستم مرخصی تحصیلی گرفتی چرا

منو اینقدر نامحرم دونستی که باهام

درد دل نکردی 

_من اون موقع بیشتر به این فکر می

کردم که شما از مریضیم ناراحت

نشین دلم نمی خواست با چشمای

اشکی بهم ترحم کنید 

_وقت مریضی کنار عزیزت باشی

اسمش ترحم نیست

_ میدونم ولی من جراتش رو نداشتم

که راحت با مریضیم کنار بیام می

@
shahregoftegoo
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ترسیدم از مرگ از ارزوهایی که هیچ

وقت بهشون نمی رسیدم و همه اینا

باعث شد که حماقت بکنم 

سکوت کردم و به قالی زیر میز خیره

شدم . بشرا پانچی رو که اومدنی

روی مبل انداخته بود رو به تن کشید

شالشم با بی تفاوتی روی سرش

انداخت و گفت : من برم 

_ کجا مگه قرار نبود ناهار پیشمون

بمونی 

_ من جایی که نامحرم باشم نمی

مونم 

چند قدم به طرفش برداشتم و

گفتم : بس کن بشرا هی هیچی

@
shahregoftegoo
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نمیگم مدام نامحرم نامحرم می کنی

اخه چطوری می تونستم از حماقتی

حرف بزنم که نه عرف نه شرع

قبولش داره ...اره اره تو راست

میگی من بیشعورم که قدرتون رو

نمی دونستم ...

به چشمام زل زد و عصبی داد زد : به

خودت توهین نکن ...من فقط می

خواستم بدونم که بین تو و عامر چی

بوده همین 

_ اخه دونستنش هیچ نفعی نداره

وقتی که بفهمی 

_ دیوونه داری منو می ترسونی

دختر ...

@
shahregoftegoo
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[04.06.21 08:43]

#part255

255#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

_ من عاشق عامر شدم من عاشق یه

مرد زن دار شدم  

_ از کی ؟ چه وقت ؟
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_ از همون موقعه که برای دوره

تخصصش اومد تبریز من از پیش

استادم می اومدم توی فرودگاه

همدیگه رو دیدیم .بوسه ی اشتباهی

که رو گردنم به جای گردن نرگس

گذاشته بود کار دستم دادهh بود

همیشه با فکر کردن بهش جاش می

سوخت من خودم سوئیت کنار پنت

هاووس رو به عامر پیشنهاد دادم

بعدش خیلی مصمم بود که به بابا و

مامان در مورد تومور مغزم بگه من

برا اینکه بابا مامان نفهمن دروغ

گفتم به دروغ گفتم که منو عامر با

هم رابطه داریم و من حاالباردارم 

@
shahregoftegoo
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صدای هین گفتن بشرا باعث شد که

حرفم رو قطع کنم 

_واقعا باردار بودی ؟ دلوین ؟ 

_ نه دروغ گفته بودم تا مامان و بابا

به حرفای عامر در مورد مریضیم

گوش ندن باورت میشه بابا هم

نگذاشت نه برداشت ما ر به هم محرم

کرد به خاطر بچه ی خیالی که من

ساخته بودمش قرار بود همون سه

ماه محرمیت عامر تکلیف منو روشن

کنه نامزدشو با نرگس بهم بزنه ولی

همون محرمیت باعث شد که رابطه

ی ما شروع بشه اون رابطه برای من

با عشق بود ولی برای عامر که

@
shahregoftegoo
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همیشه بهم گوشزد می کرد که

عاشق نرگسه و بهش وفاداره منم

برام مهم نبود چون فکر می کردم که

قراره با اون تومور به زندگیم پایان

بدم . پس اگه عامر دلبسته ی من

نمی شد و بعد از من به زندگیش

ادامه می داد چه بهتر ...

اشکام خود به خود ریختن . 

سرم رو باال گرفتم و گفتم : خدایا به

ادم عشق نده اگرم میدی این مدلی

نده عامر نامزد داشت و من دیوونه

اش بودم . 

میان بغض و اشکهایی که بدون اجازه

ام روی گونه ام سر می خوردن

@
shahregoftegoo
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دستام بین دستای گرم بشرا برای

دلداری جا گیر شدند . 

_ باورم نمیشه واقعا تو عاشق

شدی ؟ 

نفس عمیقی می کشم تا اشک بی

وقتروی گونه ام نغلتد .

_ اونم عاشق یه ممنوعه من زندگی

نرگس رو بهم ریختم من باعث شدم

که زندگیش خراب بشه هر بار که اه

میکشه یا عامر رو نفرین می کنه

حس می کنم که منم با اه و نفرینش

منحوس میشم . 

_ این حرفا چیه ؟ هزار هزار تا ادم با

هم به تفاهم نمی رسن و از هم جدا

@
shahregoftegoo
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میشن مثل منو و سینا ؛ نرگس

عامرم یکی از جزء شون ولی موندم

اگه عامر با تو به نرگس خیانت کرده

این وسط ژاکلین چکاره است ؟ 

_ منم سر در نمیارم اگه  تاریخ تولد

پسرشون رو حساب کنیم یه ماه بعد

از محرمیت ما نطفه ی اروین بسته

شده ولی نمی دونم با ژاکلین اشنا

شده بود یا نه ؟ تو اون مدتی که من

بیمارستان دوره میگذروندم هیچ وقت

ژاکلین رو ندیدم . 

_ فکر نمی کنم عامر اینقدر پست

باشه که همزمان بخواد سه نفر رو

باهم اداره کنه 

@
shahregoftegoo
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_ درد اینجاست . اون سه ماه عامر

هیچوقت بهم نگفت که دوستم داره

[07.06.21 05:39]

#part256

256#نفرین_تو_

_ البته به اون اقای یخچال نمیاد که

@
shahregoftegoo

 

قطره اشکی درشت روی گونه ام

قرار میگیرد .  

حرف از دوست داشتن بزنه البته من

شک دارم که کسی رو هم دوست

داشته باشه
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_ تو از کجا می دونی که عامر منو

عمل کرده ؟ 

_ بابا و بابابزرگ سر میز داشتن از

عامر و موفقیتاش حرف می زدن که

من شنیدم و اینکه بابابزرگ خیلی

کمکش کرده تا برگرده ایران 

_ مگه کجا بوده ؟ 

_ نمی دونم همینم برام سوال بوده

یه چیز دیگه هم فهمیدم که عامر از

مال دنیا فقط لباسای تنش رو داره

خوب اگه از زمان عمل تو پنجه طال

بوده باید پول پارو می کرده نه که

اس پاس باشه 

@
shahregoftegoo
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_ حرفا می زنی خوب خیلی از دکترا

هستن که ...

_ چرت نگو شیرین این پردی که من

دیدم فهمیدم جیبش شپش پشتک می

زنه ولی متوجه شدی که اقا به جای

طبابت رفته پرورش اندام ...

_ ماما ما اومدیم ...

در باز دلوین در حالیکه سطل طلقی

که داخلش سرخابی اکلیلی بود دوید

طرفم 

_ عزیزم 

_ مامان ببین عمو عامر برام چی

خریده 

@
shahregoftegoo
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منو و بشرا هم زمان به هم خیره

شدیم 

_ مگه عمو عامرم اونجا بود ؟ 

_ اره رفتیم ادرین اونجا نبود دایی

زنگ زد به عمو تا ادرینم با خودش

بیاره رنگ ابیش رو برای ادرین خرید 

دو دستش رو به دهنش کوبید و

گفت : وای عمو گفته بود دیگه اروین

رو ادرین صدا نکنم یادم رفت . 

بشرا سطل رو پشت و رو کرد و

پرسید : این چیه ؟ 

_ اسالیم بازیه مال من صورتیه مال

اروین ابی پیدا نکرردیم بنفش خرید .

_ به منم یاد میدی که بازی کنم ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ اره خاله بهت یاد میدم . بیا ...

_ دلوین مامان جان شما دستاتون رو

نشستین . اول برو دستاتو بشور بعد

بیا بازی 

برای دلوین تی شرت استین بلند

سفیدی خریده بودم که روی سینه

اش یه قارچ هندونه داشت با دامن

توری توری قرمز رنگی که خیلی

خیلی بهش می اومد . خودمم شومیز

قرمزی با شلوار جین به تن داشتم .

زن دایی فضای آالچیق باغ رو با شاه

نشین سنتی تم یلدا درست کردا بود

که دیوان حافظ همه ی تنقالتش به

راه بود . اصال فکرش رو نمی کردم

@
shahregoftegoo
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که همه دعوت باشن .دلوین تا

چشمش به بچه ها افتاد دیگه یادش

رفت . منم هستم .

بعد از تعویض لباسام وارد االچیق

شدم.بشرا در حالیکه کنار محراب

ایستاده بود طرفم چرخید . البته تا

حدودی خودمو کنترل کردم تا از دیدن

محراب کنارش جا نخورم . چشم که

چرخوندم همتا رو هم کنار شهاب

دیدم . بعد از سالم و احوال پرسی از

بازوی بشرا گرفتم و کشیدم : تو

دعوتشون کردی ؟ 

_ خوب معلومه که من دعوتش کردم 

@
shahregoftegoo
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_ تو که می گفتی شبیه گوریل

انگوریه حاال چی شده که دعوتش

کردی ؟ 

_ هنوزم میگم شبیه گوریل انگوریه

ولی خوب دم دستم تو بساطم همین

بود می خوام رگ غیرت یه نفری رو

ببینم چقدر باد می کنه

[07.06.21 05:39]

#part257

257#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo
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_ ببین بشرا بهتره دست گل به اب

ندی ترو خدا پشیمونم نکن که بهت

در مورد گذشته گفتم . 

_ تو یکی بهتره یادم نیاری که هنوزم

از دستت به خاطر اونهمه پنهون

کاری دلخور و ناراحتم 

_ بشرا بشرا اخه من بهت چی بگم ها

بر فرض که رگ غیرت عامر برا من

باد بکنه مگه چیزی هم فرق می کنه

ها عامر زن و بچه داره چرا نمی

فهمی که هر چی بین منو عامر

گذشته مربوط به گذشته بوده و تموم

.

@
shahregoftegoo
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بشرا از دستم گرفت و بلندکرد

مجبورم کرد که یه چرخی بزنم و با

خنده گفت : چه خوش تیپ شدی

ناکس 

خنده ام گرفت ولی برای اینکه پرو

نشه جلوی خنده ام رو گرفتم و گفتم

: نگو نفهمیدم که بحث رو عوض

کردی 

_ خوب چکار کنم وقتی می بینم که

سرخ کردی کم مونده منو نفله کنی 

_ دیوونه 

_ مامان ببین خاله نرگس برام

گوشواره خریده شکل اناره 

@
shahregoftegoo
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_ وای چقدر خوشگله عزیزم بیا

اویزونش کنم 

با خوشحالی گوشواره ها رو کف

دستم گذاشت . 

گوشواره های طالی خودش رو در

اوردم گوشواره های اهدایی نرگس

رو به گوشش انداختم 

_ سالم دخترا 

_ سالم 

سرم رو بلند کردم به نرگس و

نسرین خواهرش نگاه کردم . نسرین

پسرش رو به بغل داشت 

@
shahregoftegoo
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_ وای دلوین جونم چقدر بهت میاد

عزیزم  کاش منم یه دختر به

خوشگلی تو داشتم 

_ شما که بیمارستانید یه دونه از من

سفارش بدین می تونید بگیرید .

نرگس روی زانوهاش نشست دلوین

رو به بغلش کشید و گفت : وای که

تو چقدر شیرینی دختر ...

منم با نسرین احوالپرسی کردم

صورت پسرشو که چسبیده بود به

گردنش با نوک سر انگشتام نوازش

کردم . 

نگاهم به در آالچیق افتاد که ژاکلین

در حالیکه دست اروین رو به دست

@
shahregoftegoo
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داشت وارد شد . دلوین با هیجان و

خوشحالی خودش رو از بغل نرگس

بیرون کشید و به طرف اروین دوید .

بشرا با خنده گفت : حاال کی دلوین

رو می تونه بگیره 

چشمام به در بود که عامر هم وارد

بشه که همراه صدرا وارد و یکسره

پیش دایی رهام رفتن . عمو کسرا

شوهر شیوا دیوان حافظ بدست برای

همه فال حافط می گرفت .

نمی دونم چه حسی بود یه جوری دلم

گرفته بود دنبال جایی بودم که با

خودم خلوت کنم وقتی به خودم

اومدم داخل عمارت بودم و توی راه

@
shahregoftegoo

 

1711
 



پله پشت پنجره همون جایی که اولین

بار عامر رو اونجا دیدم به ماه خیره

شدم چی می شد زندگیم اینهمه

پیچیده نبود منم مثل خیلیای دیگه

زندگی معمولی داشتم .

دستی پیش اومد و پرده ی کنار

پنجره رو کشید به دستی خیره شدم

که روی پوست انگشت شصتش عکس

یه خورشید تاتو شده بود سرم رو

برگردوندم به چشماش زل زدم 

_ سالم دیدم که اومدی اینجا 

_ نباید می اومدی اینجا اگه یکی ما

رو با هم ببینه خیلی برامون بد میشه

_ باید با هم حرف بزنیم 

@
shahregoftegoo
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_ بزنیم ولی اینجا نه

[08.06.21 04:18]

#part258

258#نفرین_تو_

چند قدمی به طرف پله ها برداشتم

که از مچ دستم گرفت و پرسید :

برای چی ازم فرار می کنی ؟ 

به طرفش چرخیدم و به چشماش

خیره شدم و گفتم : فکر نمی کنی

@
shahregoftegoo

 

که فرار کردن من شاید به خاطر اینه
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که شاید نمی خوام باهات رو در رو

بشم . االنم حرف زدن ما هیچ افاقه

ایی به احوالمون نداره 

_ چرا خیلی حرفاست که بهم نگفتیم

باعث سوء تفاهم شده 

_ اره یکیش همین حضور ژاکلین توی

زندگیته اون سه ماه محرمیت هیچ

وقت به خاطر ندارم که درمورد

ژاکلین و یا اسمشو اورده باشی

رابطه منو تو درست چهل پنج روز

بعد از اومدنت به تبریز اتفاق افتاد و

اینکه با حساب سر انگشتی تولد

اروین جونت نطفه اش درست از

دومین ماه محرمیت ما برا این فرضیه

@
shahregoftegoo
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ها چه توجیه ایی می تونی داشته

باشی ...

به نرگس با من خیانت کردی و با

ژاکلین ...

_ من ... 

صدای جیغ یه دفعه ایی بچه ایی

باعث شد که قلبم فرو بریزه 

_ خدای من اروین ...

اول من از پله ها سریز شدم عامر

هم پشتبند من ...

صدای گریه ی اروین بود . زانوش

خون می اومد . اروین با دیدن عامر

دستاشو باز کرد و به آغوشش خزید .

ژاکلین با دستمال کاغذی سعی می

@
shahregoftegoo
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کرد خون روی زخم زانوی اروین رو

پاک کنه 

عامر دستمال رو از دست ژاکلین

بیرون کشید و روی زخم اروین

گذاشت 

اروین در حالیکه سعی می کرد جلوی

هق هقش رو بگیره از عامر پرسید :

بازم مثل اون دفعه خیلی خون میاد ؟

_ نه عزیزم ؛ بزرگ که شدی یادت

میره 

عامر به ژاکلین نگاهی انداخت و

پرسید : از کجا افتاد ؟ 

_ می خواست دنبال تو از پله ها باال

بیاد که افتاد . 

@
shahregoftegoo
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_ چرا مراقبش نیستی ؟ 

_ من ...من گفتم که ...

عامر بدون اینکه منتظر توضیح

ژاکلین بمونه به طرف میز خوراکیا

رفت پچ پچ کنان به گوش اروین

طرف کرسی رفتن و به دایی رهام

گفت : حاجی یه تفالی هم برای ما

بزن

_ چشم نیت کن پسرم 

یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه

شد 

@
shahregoftegoo

 

دوستی کی آخر امد دوستداران را

چه شد ...
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به هر کسی خوبی کردی بدی دیدی

دست به هر کاری می زنی نتیجه

خوبی نمی بینی هیچ کس  نمی داند

چه حکمتیh در کار است تنها چاره دعا

و توکل به خداست . 

همچنان نگاه هر دو مون به هم بود .

با نگاهش می گفت که راست میگه . 

_ ماما ادر...اروین میمیره حاال 

خم شدم به دلوین که گوله گوله اشک

از چشماش می ریخت نگاه کردم

بقدری قلبم فرو ریخته بود اصال

متوجه دلوین نشده بود دستامو

دورش حلقه کردم به بغلم کشیدمش

گفتم : نه عزیزم خدا نکنه دیگه

@
shahregoftegoo
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_ من خیلی ترسیدم . 

_ جون دلم ...

بشرا زیر گوشم نجوا کرد : شما دو تا

چرا باال بودین همه دیدن که از باال

اومدین ..

[08.06.21 04:18]

#part259

@
shahregoftegoo

 

نشنوم همچین حرفی بزنی ...فقط

یه کمی پاش اوف شده که اونم خوب

میشه

#نفرین_تو_259
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_ برام مهم نیست 

دلوین رو بغل کردم و به گوشه ایی

از االچیق رفتم روی صندلی نشستم

واقعا برام مهم نبود که دیگه در

موردم چه فکری می کنن . نگاهم به

پسر بچه ایی بود که توی اغوش عامر

بود و نرگس می گفت به بیماری

هموفیلی مبتالست و عامر دلهره ی

اینو داشت که خون زخم پاش لخته

نشه و حاال نمی دونم چم شده بود که

منم نگران به اون نقطه خیره شده

بودم و دلم می خواست که کاش

بغلم بود . می تونستم بوشو به ریه

@
shahregoftegoo
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هام بکشم . قلبم فشرده می شد

نباید اینطوری می شد . نمی دونم

مشکل قلبم چی بود مثل دلوین دلم

برا این پسر کوچلو رفته بود . یه

زمانی فکر می کردم کا قلبم از سنگ

شده ولی وقتی که چیز دردناکی می

دید تیر می کشید . در طول هفته می

دیدم که دیگه عامر همون عامری نبود

که سعی داشت با من حرف بزنه

روابطمون هم مثل قبل از دور بود

دیگه سعی نداشت که منم در

عملهاش شرکت کنم ژاکلین همیشه

کنارش بود . با یه قول و قرار ناگفته

به خودم سعی می کردم دور از

@
shahregoftegoo
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حاشیه بمونم و دلم رو که هوایی می

شد توی قفس نگه دارم . روزها پی

هم می گذشت . با اینکه به قول

بشرا اسه می رفتم اسه می اومدم تا

گربه شاخم نزنه چند تا خواستگار

داشتم که همه رد کردم توی این

زندگی دلوین مهمترین چیزی بود  که

داشتم و بهش فکر می کردم . شاید

هر از گاهی هم توی دخمه های

افکارم به عامر هم فکر می کردم 

چراغ شب خواب شلمن دلوین رو

روشن چراغ اتاقش رو خاموش از

اتاق بیرون اومدم که با دیدن شهاب

که داشت از چشمی درب واحد روبه

@
shahregoftegoo
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رویی رو دید می زد جا خوردم درست

پشت سرش ایستادم دست روی

شونه اش گذاشتم و پرسیدم : داری

چکار می کنی ؟ زاغ سیاه کی رو دید

می زنی 

_ وای ابجی ترسیدم ...

_ یالله بگو ببینم کی رو داری دید می

زنی همتا ؟ 

دستی البه الی موهاش کشید و گفت

: راستش چی بگم ...

_ اگه نگی می رم از محراب و همتا

می پرسم چی شده چند روزیه که تو

لکی ؟ اتفاقی افتاده ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ راستش ابجی برا همتا خواستگار

اومده االنم  رفتن ...

_ خوب همتا دخترهh معلومه که

خواستگار براش میاد خواستگار همتا

چه ربطی به تو داره ...صبر کن ببینم

نکنه ...نکنه تو ...

با خنده و هیجان یه دور ؛دور خودم

چرخیدم و کف دست راستمو به

پیشونیم کوبیدم 

_ وای من چقدر احمقم تو از همتا

خوشت میاد ...وای داداش کوچلوی

من عاشق شده 

سرشو پایین انداخت و گفت : عاشق

عاشق که نه خوشم میاد ازش...

@
shahregoftegoo
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_ وای نه ؛ 

دوباره به فکر رفت مثل این دو به

شکا گفت : یعنی میشه ... از دیروز

به پیاما و تماسام جواب نمیده 

_ وای بی ...شما دو تا کی وقت

کردین تا اینجا پیش برین ؟ 

_ ابجی ..

[08.06.21 04:18]

#part260

@
shahregoftegoo

 

حاالال هر چی ؟ می خوای ته توشو

_

در بیارم ...
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260# نفرین_تو_

_ به قول مامان ابجی و یامان 

دست دراز کردم از اویز جا کفشی

پانچ دم دستی و شالمو برداشتم و در

حالیکه به تن می کشیدمشون در

واحد رو باز کردم 

@
shahregoftegoo
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_ کجا می ری ؟ 

_ می رم خبر بگیرم 

_ وای نه ابجی ابرومون می ره 

_ ابروت بره بهتر از اینه که شب رو

نخوابی 

_ نرو ...

مردد دو باره به خونه برگشتم سر

تکون دادم که گفت : نه نه برو ولی

می خوای چی بگی ؟ یعنی چطوری

بپرسی ؟ 

_ یه چیزی می پرونم دیگه ...

بازم دو به شک شده بود و نمی

فهمید که با خودش چند به چنده منم

بین رفتن و نرفتن مونده بودم که

@
shahregoftegoo
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خدا خواسته در واحد باز محراب در

حالیکه کیسه زباله ها رو به دست

داشت بیرون اومد و سالم

احوالپرسی که کرد با خنده به شهاب

گفت : یالله مهندس وقت گذاشتن

اشعاال جلوی دره 

با خنده به تیپ اسپرت محراب با اون

گرمکن و شلوار نایکش به شهاب

گفتم : وای اره شهاب از دیروزم

اشغاال مونده فردا دیگه بو میده بدو

بیارشون ...

@
shahregoftegoo

 

_ پس صبر کنم ؟

محراب سوالی به شهاب خیره شد

شهابم دستپاچه به داخل رفت .
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نیم نگاهی به سطل که در پالستیکش

همچنان باز بود کردم و پرسیدم : به

سالمتی مهمون داشتین ؟ 

پوست موز و پوست پرتقاال از سر

سطل دالی کنان بیرون زده بودن .

_ اره برا همتا خواستگار اومده بود 

شهاب شل و وا رفته پالستیک آشغاال

رو روی زمین گذاشت که محراب با

حساسیت پرسید  : اب آشغاال نریزه

زمین ...

با عجله پالستیک رو بلند کردم تا زیر

پایی جلوی در رو کثیف نکنه خدا رو

شکر کثیف نشده بود .

@
shahregoftegoo
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_ این همتا قوریی رو با تفاله و ابش

همیشه توی سطل خالی می کنه منم

برا احتیاط با سطل کیسه ی زباله ها

رو پایین می برم صد بار بهش تذکر

دادم که تفاله های چایی رو توی

تفاله گیر خالی کنه ولی به گوشش

نمی ره ...

شهاب دستش رو دراز کرد تا کیسه

رو از دستم بگیره که گفتم : خودم

می برم پایین 

_ شما چرا خانم دکتر این کار ، کار ما

مهندساس ...

_ باهاتون حرف داشتم اگه بشه می

خوام بینراه باهاتون صحبتم کنم ...

@
shahregoftegoo
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_ پس بفرمایید خانم دکتر ...

با دستش راه رو تا اسانسور برام باز

کرد و همراه هم وارد اسانسور شدیم

تا در اسانسور بسته شد پرسیدم : به

خواستگارای همتا جان چه جوابی

دادین ؟ 

_ قرار شد هر دو خونواده از هم

تحقیق کنیم اگه بچه ها قبول کردن با

هم تفاهم داشتن بزرگترای همتا

بابابزرگش اینا رو در جریان

بذاریم ...

_ راستش من همین االن یه چیزی

فهمیدم 

@
shahregoftegoo

 

_ چی ؟
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_ ای باال اقا محراب چرا ناراحت

شدین شهاب ما چندان پس  بدی هم

نیست البته اگه من قربون دست پای

بلوریش برم شما فکر می

[12.06.21 06:56]

#part261

@
shahregoftegoo

 

_ فکر کنم شهاب ما و همتا شما به

هم بی میل نیستن

_ چی ؟ شهاب خان شما با چه جراتی

؟

#نفرین_تو_261
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_ ای بابا اقا محراب چرا ناراحت

شدین شهاب ما چندان پسر بدی هم

نیست البته اگه من قربون دست پای

بلوریش برم شما فکر می کنید چون

داداشمه دارم تعریفش رو می کنم

ولی از هر کی که بپرسین شهاب ما

در برابر همه ی همساالنش خیلی

مهربون و دلرحم و پسر کاری و

برازنده اییه ...

_ حرف من این نیست که داداشش

َمرده یا همچین چیزی حرف من اینه

@
shahregoftegoo

 

که من این همه مدت به داداشت

اعتماد داشتم وحاالال می بینم که

داداشت از اعتماد من سوء استفاده
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کرده وبه ناموس من نظر داشته و

حاال می بینم که نظر سویی داره ...

_ نظر چیه ؟ این حرفا چیه ؟ از زمان

آفرینش همیشه قانون این بوده که

مردی زنی رو ببینه خوشش که بیاد

در مورد سنتیش خونواده اش رو  جلو

می اندازه و در مورد مدرنش هم

خودش جلو می افتن ...

اسانسور ایستاد بدون اینکه مثل

همیشه حق خانما مقدمتر باشه

تعارف کنه که من جلو بیفتم خودش

با سطل زباله جلو افتاد و با قدمای

بلندتر پیش قدمتر شد کیسه رو با

حرص از سطل در اورد داخل سطل

@
shahregoftegoo
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مکانیزه انداخت  و به طرفم چرخید

انگشت اشاره اش رو به طرفم

گرفت و گفت : به اون داداش سه

نقطه ات  بهتره بگی دور همتا خط

قرمز بکشه اگه دور و برش ببینم که

موس موس می کنه سرشو می برم

میذارم رو سینه اش بعدش میرم

خودمو معرفی می کنم پای اب

خنکش می نشینم ...

مات و مبهوت به رفتنش خیره شدم

وای این چی گفت . اینهمه اتیش

شدن نداشت که یه خواستن و

نخواستن ...

@
shahregoftegoo
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کیسه ی زباله ها رو انداختم و با

قدمهای بلند سعی کردم تا اسانسور

باال نرفته بهش برسم 

_ نباید خودتون تصمیم بگیرید توی

این ماجرا همتا خودش باید تصمیم

بگیره ...

_ چرا نباید من تصمیم بگیرم من

داییشم وقتی هفت سالش بود ده

ساله که من بزرگش کردم .من به پدر

و مادرش قول دادم 

_ یعنی چون به پدر و مادرش قول

دادی اینطوری سخت می گیری دختر

خودت بود همینطوری می کردی ...

@
shahregoftegoo
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_ دختر که ندارم ولی مثل اینه من یه

دفعه جلوت ظاهر بشم و بگم که با

من ازدواج کن نظرت چیه ؟

داخل کابین رفته و روبه رو من که

اینطرف اسانسور ایستاده بودم

ایستاده زل زده بود به چشمام ...

_ تو قبول می کنی که زن من بشی

تا منم قبول کنم همتا زن شهاب بشه

...

در اسانسور بسته و باال رفت . یه

شوک دیگه بازم چی گفت هی تیر

می زد یه جوری که می خورد به هدف

و خون به مغزم نمی رسید تا فکر

کنم . 

@
shahregoftegoo
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بچه بودم درسته یه نامزدی ناموفق

داشت ولی جور در نمی اومد بدتر از

همه قلب من هنوزم در طلب عامرِ 

[12.06.21 06:56]

#part262

262#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

دیوونه ...با حرص پا به زمین کوبیدم

منو محراب مگه امکان داره دیوونه  

شده واقعا که من یه زن بیوه با یه  

جنگی که درون من بر پا بود تخریبم  

می کرد عصبی دوباره سه باره دگمه
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ی اسانسور رو فشار دادم تا پایین

بیاد . چند باری نفس عمیق کشیدم تا

ریلکس کنم ولی مگه می شد محراب

خط وقاحت گذرونده بود . 

راهرو خالی از حضور محراب بود

شهابم پشت در کشیک منو نمی

کشید . با حرص زنگ واحد رو فشردم

انهم پشت سر هم . باالخره در

توسط خود محراب باز مهلت سوال

پرسیدن رو بهش ندادم و با تموم

قدرتم دستم رو بلند کردم توی

گوشیش کوبیدم 

_ مگه یار کشیه که یکی از من یکی از

اون ...

@
shahregoftegoo
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مچ دستمو گرفت و پرسید : می

دونی دیه سیلی زدن چقدره ...

_ برام مهم نیست تا وقتی که حد تو

رو مشخص کنم .

_پس به داداششت هم بگو تو خواب

همتا رو ببینه 

از پشت سرش همتا رو می دیدم که

به طرف در می اومد قبل از اینکه

برسه محراب با عصبانیت در رو بهم

کوبید .

پامو بلند کردم لگدی نثار در کردم که

بیشتر دردم گرفت 

@
shahregoftegoo

 

_ لعنتی
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اینبار در واحد ما باز و شهاب در

درگاه در با صورت اویزون نمایان شد

 .

در حالیکه وارد واحد می شدم تنه ایی

به شهاب زدم تا وارد بشم از صورت

وا رفته داد و بیداد منو محراب در

راهرو به خوبی همه جی دستگیرش

شده بود . پسر صبوری بود اصال

نپرسید منم ترجیح دادم که نگم . 

بشرا در حالیکه چاییشو جرعه جرعه

می نوشید پرسید : واقعا می خوان

از اینجا برن ؟ 

_ نمی دونم از امالکی چند نفری برا

دیدن واحد اومده بودن 

@
shahregoftegoo
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_ پسره ی خر ؛ 

_ هیس لعنتی چقدر بهت گفتم پیش

دلوین از این لغتا استفاده نکن زود

یاد میگیره 

_ ای بابا مثال این لعنتی که گفتی

لغت خوبیه ...بهتر از خر که نیست .

پوفی کردم نمی دونم چند روز پیش

دلوین از کی یاد گرفته بود دیوث بگه

مثل طوطی هر کاری که برخالف

میلش بود دیوث رو تکرار می کرد . 

شهاب با حوله به گردن از حموم در

اومد هنوز پای چشمش کبود و باد

کرده بود که این بادمجون رو محراب

وقتی سر کارش رفته بود پای

@
shahregoftegoo
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چشمش کاشته و گفته بود حق نداره

دیگه اتو گالری بره . 

بلند شدم از چای ساز براش چایی

ریختم روی جزیره مقابلش گذاشتم

بشرا با لبخند گفت : عافیت باشه

اقای داماد .

سرش رو پایین انداخت و تشکر کرد

بوسه ایی به سرش زدم.حس می

کردم این چند روز رو خیلی الغر شده

همتا هم بعد از شهاب قرنطینه شده

بود مرع محرابم یه پا داشت منکه

واقعا حریفش نمی شدم . حاال بماند

که بشرا می گفت حتما محراب

عاشقم شده و این حرفا که با پیش

@
shahregoftegoo
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_ من برم اماده بشم . ببینم دلوینم

اماده شده یا نه ..

شهاب سرشو بلند کرد و گفت :

دلوین رو بذار  بمونه من که کل روز

رو خونه ام ...جایی نمیرم ...

_ باشه

[12.06.21 06:56]

#part263

@
shahregoftegoo

 

کشیدن ماجرای منو خودش خواسته

یکی به در بزنه یکی به دیوار ...

#نفرین_تو_263
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دستشو به دستم گرفتم و فشردم و

گفتم : همه چی درست میشه خیلیا

همچین روزایی رو پشت سر گذاشتن

دستم رو فشرد گفت : ممنون که

هستی ابجی ...

یه ربعی طول کشید تا اماده شدم .

وقتی به سالن برگشتم نمی دونم

بشرا چی گفته بود که شهاب داشت

می خندید این اولین خنده اش بعد از

سه روز بود که ماتم گرفته بود و من

دل اینو نداشتم در مورد شرط

محراب برای ازدواجش با همتا چیزی

بگم . به سرم زده بود که شرط

@
shahregoftegoo
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 همراه بشرا از خونه زدیم بیرون

قرار شد با ماشین بشرا بیمارستان

بریم کل راه به قدری توی فکر بودم

که اصال نفهمیدم چرا بشرا جلوی اتو

گالری محراب نگه داشت و با گفتن

االن میام پیاده شد  از لحظه ایی که

داخل رفت دل تو دلم نبود این دختره

معلوم نبود با چه نیتی اومده بود

البته یه خوی وحشی هم داشت که

می ترسیدم کارش با محراب به زد و

خورد برسه به گوشیش زنگ زدم که

ریجکتم کرد . و یه پیام کوتاه فرستاد

@
shahregoftegoo

 

محراب رو قبول کنم .ولی دلم نمی

اومد
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االن میام .چون عقربه های ساعت به

کندی و در حال گذشتن بودن درست

نیم ساعتی بود که بشرا رفته بود

دیگه نمی تونستم طاقت بیارم حتما

اتفاقی افتاده بود و گر نه اینا اینهمه

وقت برای حرف گفتن نداشتن پیاده

شدم داخل سالن بزرگ که از ماشینا

متنوع خارجی پر بود هیچ کس نبود

نیم طبقه ی دوم که مختص به خود

محراب بود درش بسته و پرده های

کره کره ایش پایین بود . با شنیدن

صدای پایی که مختص به کفشای

پاشنه بلند بود مطمئن بودم که حتما

محرابم کنارشه با عجله بیرون رفتم

@
shahregoftegoo
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و توی ماشین نشستم تا بشرا بیاد

بی صدا بودن نمایشگاه خالی از

دعوای لفظی بشرا و محراب بهم این

اطمئنان رو می داد که دعوا نمی

کردن باالخره بعد از یک ربع دیگه

بشرا برگشت خیلی عادی در حالیکه

ژرش از قبل رنگینتر شده بود پشت

رل نشست تا خود بیمارستان

رانندگی کرد و در جوابم که چی شد

فقط گفت که روشو کم کردم

همین ...

و این رو کم کردن محراب درست

فرداش که همتا سراغش رو از ما

منو و شهاب می گرفت که دو روز

@
shahregoftegoo
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بود غیبش زده معلوم نیست کجاست

رو نمایی شد تا باعث شد من به خونه

ی عمه شیوا برم تا ببینم این بشرای

عوضی چکار کرده که پسر مردم

فراری شده ولی بشرا الم تا کام

اصال حرفی نمی زد و با تکاپویی که

شیوا خواهرم براه انداخته بود

فهمیدم که قراره برا بشرا خواستگار

بیاد . 

اصال حال و حوصله اینو که بدونم

قراره کی بیاد خواستگاری این تحفه

خانم رو نداشتم ولی با اصرار شیوا

که برای اماده شدن بشرا کمکش کنم

مجبور شدم که بمونم در انتخاب

@
shahregoftegoo
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لباس کمکش کنم . بشرای لعنتی ام

نم پس نمی داد . که با محراب در

مورد چی حرف زدن که پسره یاغی

شده در رفته

[12.06.21 06:56]

#part264

264# نفرین_تو_

 بابیلیس رو به برق زد و پرسید :

@
shahregoftegoo

 

نوک موهامو فر می کنی ؟

şeytan tanrısı  ver bakayım  _

_ ها اینی که گفتی یعنی چی ؟
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بابیلیسرو از دستش بیرون کشیدم و

گفتم : یعنی شیطون خدا بده ببینم 

_ اگه با خواستگارم به جاهای خوب

خوب نرسم می خوام برم مهاجر

ترکیه بشم .

_ صبر کن ببینم اینی که خواستگارته

نگفتی کیه ؟ 

_ قراره اورانیوم غنی سازی کنیم برا

همین سریه بهت نمی گم 

_ دیوونه 

_ آخ ...

_ اِ سرتو تکون نده دیگه معموال

@
shahregoftegoo

 

خواستگاری شبا انجام میشه چرا برا

شما عصره ...
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_ بابا و بابابزرگ قراره برا سمینار

برن شیراز ساعت نه پرواز دارن

مامانم زرنگی کرد انداخته برا این

ساعت 

_ اوهوو زرنگی مگه دخترش رو

دستش باد کرده ؟ 

_ خیر برا اینکه پرنسسش به همین

 hخواستگار اجازه ی حضور داده

_ پس می شناسیش ...

_ وای اومدن زود باش شیرین ...

_ شیرین ...حاال که اینطوری شد باید

بهم بگی خاله ...

_ مثل دلوین خاله چاله بگم 

_ بی ادب 

@
shahregoftegoo
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_ وا وقتی دخترت میگه شیرین زبونه

من بگم بی ادبم ...

رژ کالباسی رنگ رو به طرفش

گرفتم و گفتم : رژتو پاک کن خیلی

پررنگه 

_ مهم نی ...

با دست ردش کرد . از روی صندلی

بلند شد موهاشو که به قول خودش

کراتینه و شالقی کرده بود حاال

نوکشون یه خورده موج دار و فر شده

بود .پیراان بلند صورتی رنگی هم که

پوشیده بود خیلی خوب روی تنش

نشسته بود . 

@
shahregoftegoo
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شیوا با صدای بلندی بشرا رو صدا

کرد با هیجان در حالیکه دستمو به

دستش می گرفت گفت : بیا بریم 

_ من نمی رم اینجا می مونم تا

برگردی از نتیجه ی خواستگاری با

خبر بشم 

_ نیای پشیمون میشیها 

_ نه برو به شیوا اینا هم بگو من

رفتم یه وقت سوتی ندی که اینجایی 

_ باالخره من نفهمیدم که چند چندی

یه بار به مامان عمه میگی یه بارم

شیوا حداقل ابجی هم نمیگی که

بفهمم به خواهری قبولش داری نه به

عمه ایی 

@
shahregoftegoo
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_ نمیخواد برا من فیلسوف بشی یالله

برو خدا کنه توی بنجل رو بندازیمت

به همین خواستگارت تا از دستت

راحت بشیم .

_ برو عمه ی بنجلت رو بنداز دختر به

این خوبی از خداشون باشه 

با خنده هلش دادم بیرون تا بره ...

دقیقه ها به کندی می گذشتن تا

اینکه باالخره با صدای بشرا که

مشخص بود یکی رو داخل اتاقش

راهنمایی می کرد فکر کنم برای

حرف زدن با هم به این سمت می

اومدن وای نه ؛ به خودم اومدم  لعنتی

یعنی نمی دونست که من داخل

@
shahregoftegoo

 

1755
 



.برای همین اولین جایی که باری

مخفی شدنم به ذهنم رسید کمد

لباساش بود که شیشه اش رفلکس

بود روزا اینه و شبا شیشه می شد

البته اگه از داخل چراغشو روشن می

کرد تا خرخره پر از لباس شبای بلند

بودن .

[12.06.21 06:56]

#part265

@
shahregoftegoo

 

 اصالال دلم نمی خواست که با  

اتاقشم

خواستگارش توی اتاقش روبه رو شم

#نفرین_تو_265
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از لحظه ی ورود مدام چشمای بشرا

در حال چرخیدن توی اتاق بود .

ولی مهم بشرا نبود مهم کسی بود

که پشت سرش وارداتاق شد .وای

محراب بود . 

پاهام می لرزیدن باورم نمی شد دلم

می خواست شیشه رو کنار بزنم تا

ببینم اینی که دیدم واقعیته . 

بشرا با یه لوندی خاصی که اصال تا

حاال ندیده بودمش به محراب تعارف

کرد که روی تخت بشینه 

_ قرار نیست ساکت بشینیم همدیگه

رو نگاه کنیم 

@
shahregoftegoo
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_ از اول اول شروع کنم ؟ 

_ هر جور که مایلید 

_ پس بنام خدا بُشری ) بُشرا( فرمند

هستم کارخونه شیرینی و شکالت

سازی  فرمند هم متعلق به یکی

فامیالست که به شیرینی یه لبخنده 

توی دلم یه دیوونه ایی نثارش کردم

ولی انگاری این مزاح به محراب

خوش اومده بود چرا که از ته دل می

خندید .

@
shahregoftegoo

 

_ خوب اول شما شروع کنید من می

شنوم
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بعد از اینکه خندهh هاشو کرد رو به

بشرا پرسید : میشه اون برگه ها

دوباره از نزدیک ببینم 

_ البته چرا که نه ؟ البته نمی دونم

مهندسا هم می تونن از نوشته های

پزشکی سر در بیارن یا نه 

بلند شد از داخل کشوی دراور برگه

ایی رو بیرون کشید و به دست

محراب داد . 

ذهنم به سه روز پیش کشید و اینکه

بین محراب و بشرا چی می تونست

باشه که حاال محراب به عنوان

خواستگار اینجا روی تخت نشسته بود

این دختره دیوونه بود . 

@
shahregoftegoo
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محراب برگه رو پس و پیش کرد و

گفت : ولی من از دختر ...

بشرا حرفش رو قطع کرد گفت : می

دونم ولی ...االن تنها راه حل اینکه

اسپرمای کون گشاد تو توی رحم من

جا شده ...

نه تنها چشمای من گرد و از حدقه در

اومده بود چشمای محرابم مثل دو تا

گردو زده بود بیرون 

_ دختر تو چقد پرویی اسپرمای من

کون گشاد نیستن در ضمن قرار نبود

تا ازدواج پیش بریم تو خودت می

خواستی مادر مجرد بشی یادت

رفته ...

@
shahregoftegoo
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_ بله تا وقتی که تو از خاله ی من

خواستگاری چه عرض کنم معامله ی

کاال به کاال نکرده بودی منم می

خواستم مادر مجرد بشم تو بگو من

بچه ی تو رو بزرگ کنم تو هم با خاله

ی من خوش بگذرونی ...

_ اصال این خاله که میگی کیه من به

دختر داییت عالقه دارم نه خاله ات ...

_ شیرین در اصل خاله ی منه نه دختر

داییم ...

محراب پوفی کرد و گفت : من اصال

فکر نمی کردم  که واقعا بخوای

کاشت نطفه انجام بدی من فقط

@
shahregoftegoo
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_ باید خوشحال بشی که بدون کاشت

و داشت قراره به برداشت برسی ...

_ می دونستی خیلی پرویی 

_ نه بابا ...فکر کردی من از اون زنام

که بیام توله ی تو رو بزرگ کنم ...

_ ای بابا انگاری منو تو به جایی نمی

رسیم با این حرفا و توهینا ...

_ ببین اگه قرار باشه ازدواج کنی باید

با یکی غیر از شیرین ازدواج کنی

[16.06.21 08:24]

@
shahregoftegoo

 

اومدم اون بیمارستان تا یه چکاپ

 بدم حاالال ...  

انجام
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داشتم نفس کم می اوردم این دختره

زده بود سرش . کمی در بی صدا

کشیدم تا بتونم بهتر نفس بکشم . 

نمی دونم محراب چی گفته بود که

این دختره دوباره جنی شده بود با

صدای بلند داشت تهدید می کرد .

محراب برا کنترلش از مچ دستاش

گرفته بود ولی بشرا به هیچ صراطی

مستقیم نبود مدام داشت لگد می

@
shahregoftegoo

 

  part266#

#نفرین_تو_266

 . که اصالال نفهمیدم چطور شد
پروند
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از وسط یه ماجرای مثبت هیجده سر

در اوردم . انگاری تنها خفه کردن

بشرا همین یه راه حل رو داشته  نه

بابا منو باش که نگران کی بودم هر

دو تاشون هم شنا گر ماهری بودن

رو نمی کردن سعی کردم کف کمد

بشینم چون واقعا دیگه هنگ کرده

بودم . بشرای لعنتی...معلوم نبود با

زندگی خودش و این بی چاره چکار

داشت . 

تا زمانی که رفتنشون  و تا برگشت

بشرا همینجوریh پاهامو بغل کردم

سرم رو روی زانوهام گذاشتم و

تصمیم گرفتم به هیچی فکر نکنم .

@
shahregoftegoo
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نمی دونم خوابیدم و یا چرت زدم

ولی وقتی بشرا مثل طلبکارا در

کشوی کمد رو کشید دست به کمر

ایستاد و تماشام کرد چشم باز

کردم . 

_ بیا بیرون ...

خواستم لبخندی به لب بیارم ولی

یادم افتاد اونی که طلبکار باید باشه

اون منم نه اون ...

با حرص از جا بلند شدم از مچ دستش

گرفتم یه کمی پیچوندمش و با داد

پرسیدم : داری چه غلطی می

کنی ...

@
shahregoftegoo
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در حالیکه سعی می کرد درد مچش

رو به روی خودش نیاره با نیم خندی

به روی لب اورد و گفت : هیچی خاله

دارم عروس میشم باورت میشه

ایندفعه منو تو لباس عروسی می

بینی خاله ...

_ زهر مار و خاله ... دیوونه شدی اون

مزخرفات چیه تحویل اون پسره دادی

تا دیروز ازش به عنوان گوریل

انگوری یاد می کرد امروز یه دفعه

ایی از حلقش سر در اوردی  ...

با کمال پرویی با دست آزلدش  به

پشتم زد و پرسید : شیطون داشتی

زاغ سیاه ما رو چوب می زدی ؟ 

@
shahregoftegoo
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انگشت اشاره مو با تهدید جلوی

چشماش تکون دادم : نمیذارم همچین

غلطی کنی 

_ خاله خاله از اون تو حتما شنیدی که

چی شده ؟ 

_ بله منتظر توضیح اون کاشت و

داشت و برداشت مزخرفتم هم هستم

. در ضمن باورم نکردم که حامله ایی

پس سعی نکن با همچین حرفایی

سرمنو هم مثل سر محراب شیره

بمالی ...

_ وای خاله از کجا فهمیدی که دروغ

میگم حامله ام ؟ 
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_ اینقد خاله خاله نکن دختره ی

سرتق تو اون کمد داشتم سکته می

کردم . 

_ جون من از بگو از کجا فهمیدی ؟ 

_ برو بچه من ترو بزرگ کردم هر واو

به واو حرفاتو می فهممم 

_ جون من بگو می ترسم محرابم

بفهمه حاال بزنه زیرش ولی خوب هر

چند نتیجه ایی رو که دوست داشتم

دستم اومد می خواستم تمرکزش رو

از معامله ی پایا پای بردارم که موفق

شدم . 

@
shahregoftegoo

 

1768
 



[16.06.21 08:24]

#part267

267#نفرین_تو_

دروغ گفتی میشه موضوع این اسپرما

رو تعریف کنی ؟ 
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_ نترس نمی فهمه به اسپرمای کون

گشادش توهین کردی که به ذهنش

نمی رسه

با خنده گفت : قضیه اش بر می گرده

به دو ماه پیش راستش بیمارستان
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بودم قرار بود برم خونه ولی تو

پذیرش محراب رو دیدم که خیلی

اوراقی شده بود نگو تو باشگاه زد و

بندی راه انداخته بودن اقا مصدوم

شده بود منم مداخله کردم به خاطر

آشنایی خواستم بهش برسم بعد این

اقا هی درخواست دکتر مرد مذکر می

کرد ...

حرفش رو بریدم و پرسیدم :

متخصص زنان زایمان رو به پزشک

اوژانس چه ... وای از دست تو

بشرا ...

_ ای بابا چیه ؟ داشتم وظایف

انسانیمو انجام می دادم . 
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_ ما هم که می دونیم تا چقدر تنت

می خواره برا انجام وظایف انسان

دوستانه خوب بقیه اش رو بگو 

_ خوب اخرش فهمیدم که تو زد و

خورد اونجاشم مورد رحمت قرار

گرفته اقا نگرانه که مقطوع نسل

بشه منم براش ازمایش اسپرم

نوشتم حاال بماند که پنج ساعت طول

کشید با هزار بدبختی با کلی دانلود

فیلمای پورن از این حرفا .

زیر لب یه فحش جانانه نثارش کردم 

_ سر کارش گذاشتی اره 
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_ خوب چکار کنم خودش  زمینه اش

رو داشت به دستم داد تا یه کم تفریح

کنم 

_ حاال اون ماجرا چه ربطی به کاشت

داشت برداشت تو داشت .

_ خوب الکی از اون اس...

_ لعنت بهت بشرا اگه یه بار دیگه

اسم کون گشاد رو بیاری من می

دونم و تو .

_ وا خودتh که اسمش رو اوردی

بیچاره نگران اونی که گفتی

اسمشون رو نیارم بود که منم گفتم

به قدر فعالن که اهداشون کردم تا

فریز کنن اونم بعد از یه هفته هنوز
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پیگیر بود باور کرده بود که فریز

کردیم تا برا لقاح ازشون استفاده

کنن یه شب از سر بیکاری بهش زنگ

زدم تا باهش قرار بذارم که زد تو

پرم که برا چی زنگ زدم منم نه

گذاشتم نه برداشتم حرف رو به اینکه

می خوام مادر مجرد بشم و از اونایی

که گفتی اسمشون رو نیارم استفاده

کنم اونشب اصال نفهمیدم چرا به اون

اسمشون نیارم حرف رو کشوندم

یعنی چه حکمتی داشته تا اینکه سه

روز پیش فهمیدم  چه بالیی سر

شهاب اورده منم خواستم سر جاش

بشونم .
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_ هیچ می دونی که تو ادمو خل می

کنی 

_ به من چه اخه خودت گفتی اسمشو

نیارم .ولی خودمونیم بچه ی با حالیه

منم تصمیم گرفتم اگه پسر خوبی

باشه باهاش عروسی کنم 

و با هرهر کرکر خندید با پام به پاش

کوبیدم . زهر ماری هم نثارش کردم .

_ خوب چیه از احساس مسئولیتش از

بدون کاشت و داشت خوشم میاد .  

می خواستم اینبار سرش واقعا داد

بکشم هر چهار جمله ایی که می

خواست حرف بزنه مربوط به کاشت

و داشت و اسمشو نبر بود. لعنتی
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_ اگه بفهمه که دروغ گفتی می دونی

چی میشه ؟

_ خوب یه کم کارش زیاد میشه باید

از صفر تا صدشو خودش انجام بده

[16.06.21 08:24]
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خیلی خوب بلد بود رو مخ ادم یورتمه

بره

#نفرین_تو_268
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_ خوب یه کم کارش زیاد میشه باید

از صفر تا صدشو خودش انجام بده تا

به کاشت برسه ...

زیر لب دوباره یه لعنتی نثارش کردم

و گفتم : تو هم چه بدت میاد 

_ خوب چکار کنم منم دلم یه دلوین

می خواد که باباش گوریل انگوری

باشه ...

دستشو که جلوی چشمام تکون دداد

اینبار برق انگشترش چشمامو زد با

حسرت دستش رو گرفتم گفتم : خدا

لعنتت کنه نامزد کردین مگه نگفتی

قرار فکر کنی ؟ 
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_ ای بابا مامان بزرگش هل کرد

انگشتر خودش رو دستم کرد بعدشم

فکر کردن فورمالیته اس بعد از

اون ...

_ نگو نگو خودم فهمیدم کاشت ...

حرفم رو قطع کرد و گفت : نه بابا

اون که جای خودش منظورم به اون

حلق نای و مری معده ایی که با هم

کالبد شکافی که کردیم ...

_ تو اتو گالری هم رفتی بوسش

کردی که رژت پررنگ شده بود . 

_ خوب می دونستم دارم تو راهی

میرم که امکان داره یه عروسی

بیفتم که عروسش خودمم درسته
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گوریل انگوری با معیارها و مالکای

من جور نیست ولی خوب تنها شرطم

اینه دهنش بو نده اون سینای عوضی

دهنش همیشه بوی سیر می داد . 

_ دیوونه ... ببین از اول گفته باشم

سر مسخره بازی و لج لجبازی بهتره

همین جا این فیلم مسخره رو  کات

کنی و گرنه 

_ و گرنه چی ؟ 

_ و گر نه من خودم می رم بهش

میگم که کاشتی در کار نیست سر

کارش گذاشتی ...
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_ خوب برو ولی میدونی رفتن تو

پیش محراب و رو کردن این قضایا

چه معنی داره ؟ 

سر تکون دادم نگاش کردم که خودش

گفت : اینکه معامله ی پایاپایی که

برات شرط گذاشته رو قبول داری

میخوای که برگرده سر پیشنهاد

قبلش سر تو . در ضمن دیگه محراب

دستمالی...

خودم هم می تونستم از اینه کمد

ببینم که چشمام گرد و از حدقه در

اومدا لعنتی این دختره چرا اینهمه

پرو و وقیح بود شیوا سر بارداری این

چی خورده که اینطوری رک گویی از
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اب در اومده صدرا که قلوش بود  و

پسر اینطوری وقیح نبود که این دختر

بود ...

_ اصال به جهنم هر کاری می کنی

بکن به من چه ؟ فقط خدا کنه با

رابطه ی شهاب و همتا دیگه مشکلی

نداشته باشه شما دو تاتونم که عاقل

و بالغین از حلق هم رفتنونم معلومه

که اونم از تو خوشش اومده فقط به

اشاره ی تو بند بوده به منم فقط

مبارک باشه خوشبخت باشین گفتن

می مونه  .

_ ممنون خاله جون در ضمن به

شهابم بگو تا کنکور همتا منو محراب
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اینبار بدتر از قبل به این فکر کردم

که بشرا بدتر از محراب چایی نخورده

دختر خاله شده بود واقعا خدا خوب

داشت میخ و تخته رو با هم جور می

کرد

[16.06.21 08:25]
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بهش دختر نمیدیم خواهر شوهرمو از

سر راه نیاوردم بندازم بهش  
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در حال شستن دستام بودم و به

عملی که با موفقیت پشت سر

گذاشته بودیمش فکر می کردم 

_ فکر می کردم زید توه نه بشرا ؟ 

با حیرت به طرفش که با خونسردی

دستاشو می شست نگاه کردم .

خوشبختانه کسی دور اطرافمون نبود

از شانس استاد اعظمی نتونسته بود

برای عمل خودش رو برسونه برا

همین عامر رو به جای خودش

فرستاده بود در طول عمل سعی

کرده بودم کار خودم رو به نحو

احسن انجام بدم و به چشما خیره

نشم تا توی نگاهش غرق نشم .
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_ در مورد چی حرف می زنی؟ 

_ در مورد اون پسره که شب یلدا

اومده بود عمارت اسمشم فکر کنم

مهراد بود

_ محراب خوب یعنی چی که منظورت

؟ 

_ مهراد یا محراب چه فرقی می کنه

بشرا می گفت اشنای توه 

_ خوب همسایه امون بود تو عمارت

هم فقط با من اشنا بود ولی این

دلیل نمیشه که چی گفتی زید من

باشه ؟ 

_ خوب طرز نگاهش به تو هم فرق

داشت 
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_ فرق چه فرقی ؟ 

_ خوب یه جوری که فکر می کردی

احساسی بهت داره 

_ واقعا ؟ از کی تا حاال رفتی تو خط

نگاه و حس و این حرفا که خوب

انالیزشون می کنی مثال می تونی

این نگاه منو هم انالیز کنی بفهمی تا

حد ازت متنفرم ...

_ تنفر ؟! توی این چشما هر چی می

بینم جز تنفر ...

من چی می تونستم به همچین ادمی

بگم اخه شاید چشمام جلوتر از خودم

قلبم رو رسوا می کرد خودم هم

قبولش داشتم که هنوز نتونسته بودم
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عامر رو از قلبم بیرونش کنم . با

اینکهطول عمر زندگیم با یاشار

بیشتر از محرمیت بودی که با عامر

داشتم . یه جوری مغز و قلبم یاشار

رو به فراموشی سپرده بود که گویی

هیچوقت یاشار نامی در زندگیم وجود

نداشت . حتی با وجود دخترک شیرین

و دلبری همچون دلوین باعث نمی

شد که به مرگ و فقدان یاشار توی

زندگیم بپردازم . نمی دونم دلیلش به

خاطر نداشتن عالقه به یاشار بود یا

به خاطر کارای مربوط به خیانت

یاشار و بی اعتمادی که بهش پیدا

کرده بودم بهش فکر نمی کردم و
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مدام رفتن به سر قبرش رو به تاخیر

می انداختم نمی دونم کی و چه وقت

ممکن بود که دلم باهاش صاف بشه 

یکی از پرستارا با چارتی که به دست

داشت نزدیک شد پرسید : دکتر افشار

قبل از رفتن به اتاق عمل میشه اینجا

رو امضاء کنید ؟ 

با حرف پرستار متوجه شدم باید برا

یه عمل دیگه اماده می شد و از

حواس پرتیش استفاده کردم به قول

بشرا جیم زدم . تا دیگه بحثی پیش

نیاد چرا که مطمئن بودم توی این

عمل حتما ژاکلین هم قراره حضور

داشته باشه . 

@
shahregoftegoo

 

1786
 



_ تو خبر داشتی که بشرا با محراب

خان شما تیک می زنه ؟ 

سر تکون دادم که با خنده گفت : حاال

این سر پنج کیلویت رو که تکون دادی

[16.06.21 08:25]
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بخش بودم که نرگس به همراه ترولی

داروها از راه رسید
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سر تکون دادم که با خنده گفت : حاال

این سر پنج کیلویت رو که تکون دادی

منم فهمیدم که تو چی گفتی ؟ چرا

من فکر می کردم که این محراب خان

خاطر ترو می خواد اصال بشرا به

فکرم نمی رسید ...

_ ای بابا اینم مثل اتم شکافتن نبود

که به مغز هیچ کس نرسه محراب و
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بشرا همدیگه رو دیدن از هم

خوششون اومده ...

_ سالم ؛ سالم دخترا من اومدم ...

هر دو مون سر به طرف بشرا که چند

تا کارت دستش بود برگردوندیم

نرگس با لبخند گفت : به سالم

عروس خانم 

_ دخترا اومدم از اینجا بریم مزون من

بین سه تا لباس عروس وا موندم که

کدومش رو بردارم اگه وقت داشتم

هر سه تا مدل رو می دادم میکس

می کردن یه دونه برا نمونه برا من

می دوختن ولی چون وقت ندارم از

اون سه تا باید یکی رو انتخاب کنم ...
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_ ای بابا چه عجله اییه اخه شما

انگاری از اتیش دارین اموال رو

فراری میدین ...دنبالتون نکردن

که ...نکنه دست گل به اب دادین ؟ 

بشرا با شیطنت خندید و گفت : از

نظر دوماد دست گل اب دادیم برا

همین عجله داره 

نرگس متعجب و حیرت زده نگاهش

رو به منو و بشرا دوخت و گفت :

فکر کنم من یه چیزایی رو جا انداختم

اره ؟ 

با خنده از بازوی نرگس گرفتم و

گفتم : برو کارت برس خودم برات

همه رو می گم 
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با دلخوری مجبوری ترولی دارو رو به

سمت مخالفی که مشخص بود

داروهاشون رو پخش نکرده بود

روند . 

_ مگه قول نداده بودی در مورد اون

دروغت به محراب بگی قرار بود با

صداقت پیش بری 

_ خوب شیرین چکار کنم نمی دونی

چقدر استرس داره برا اینکه هیچ کس

نفهمه من ... اینم 

با دستش حالت بار داری رو نشون

داد . 

دستم رو روی بازوش گذاشتم و

فشار دادم و گفتم : ای بابا بشرا
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اذیتش نکن من عذاب وجدان می

گیرم یعنی چی بیچاره رو سر کارش

میذاری خوبیت نداره اگه نگی من

خودم میگم ...

_ راستش شیرین اگه بگم  از ازدواج

با من سر بزنه چی ؟ من چه خاکی به

سرم بریزم ...

_ چی ؟ تو ...داری فریبش میدی باید

بهش بگی اگه محراب خواست باهات

ازدواج کنه به خاطر خودت باشه نه

شرایط ...

_ سینا ...سینا برگشته میخواد رجوع

کنیم منم بهش گفتم دارم ازدواج می

کنم عاشق شدم 
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_ سینا ...شوهر سابقت ...مگه تا حاال

رجوعی هم مونده مگه رجوعی هم

مونده تاریخ انقضاش تموم شده 

_ تازه قدرمو دونسته فهمیدهh کی رو

از دست داده 

_ حاال نکنه می ترسی دست و دلت

بلرزه برگردی بهش 

_ درسته می ترسم 

_ پس بهتره تا وقتی با روح و جسمت

خواهان محراب نیستی فکر و ذکرت

اشفته اش دست نگه داری نه اینکه با

عجله ازدواج کنی 

_ من از حسم به محراب مطمئنم و

می دونم که این همون مردیه که منو
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میخوام باهاش باشم  
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سری تکون دادم چی داشتم که بگم

چی می تونستم بگم فقط امیدوارمی

به زبون اوردم . 

چند لحظه بعد همراه نرگس از

بیمارستان بیرون اومدیم . و به

مزونی که مد نظر بشرا بود رفتیم .

هر سه پیراهن عروس رو به تن کرده

مدام نظر عوض می کرد . یه لحظه از

یقه ی دلکته یکی خوشش می اومد

یه لحظه هم از پف زیاد دامنش و

حتی به بندهای پشت لباس هم گیر

می داد منو نرگس هر چقدر که از

لباسا که روی تنش نشسته بود

@
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تعریف می کردیم به گوشش نمی

رفت . 

جلوی پیراهنی که یقه قایقی برگشته

ایی که شبیه پیراهن یکی از

شخصیتهای کارتونی سیندالر و دیو

دلبر که حاال یادم نمی اومد ایستاده

بودم تماشاش می کردم   به نظرم

خیلی قشنگ در حین سادگی بود . 

_ میخوام اینم امتحان کنم برام

بیارینش .

_ فکر نمی کردم از لباسای عروس

یقه دار خوشت بیاد ؟ 

_ شاید ایندفعه خوشم بیاد راستی

اینجا لباسای شب خوشگلی هم داره

@
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یه نگاهی به ژورناالشون بندازین تا

من بیام .

نرگس با خنده گفت : راست میگی

من می خواستم بگم من چی بپوشم .

یکی از پرسنل مزون ژورناالی بزرگی

که مختص لباسای شبشون بود رو

برامون اورد منو نرگسم محوش

شدیم هر دومون انگشت روی یه

پیراهن گذاشتم نرگس با خندهh گفت :

نظرت چیه ساقدوشش بشیم ؟ 

_ ساقدوش متاهل ؟ من شنیدم که

ساقدوشا باید مجرد باشن 

_ولش کن این رسما رو میدونی یاد

چی افتادم یاد عروسی پویا که

@
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لباسامون شبیه هم بود وای برا اینکه

موهامو رنگ کنم چقد التماس مامان

رو کردم مگه میذاشت ولی بهترین

رنگی شده بود که موهام گذاشته

بودم خیلی تناژ رنگش به موهای تو

نزدیک بود . 

لبخند تلخی روی لبام اومد همین رنگ

موها و هم شکل لباسامون باعث

اشنایی منو عامر شده بود خیلی غیر

ارادی دستم رو روی گردنم جای

بوسه ایی که سالها قبل عامر روی

گردنم گذاشته بود کشیدم نمی دونم

چرا حس می کردم هنوزم جای بوسه

اش تر و خیس هستش .

@
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_ خیلی قشنگه 

نرگس با هیجان در حالیکه دستش رو

روی لباش می گذاشت گفت : وای

خیلی قشنگه 

چند از سنگای لباس روی هم افتاده و

گیر کرده بود که برا درست کردنش

جلو رفتم تا صافش کنم 

_ بشرا منو شیرین تصمیم گرفتیم که

ساقدوش تو بشیم . 

_ واقعا چه خوب که خودتون به فکر

افتادین تا یه تکونی به خودتون بدین 

@
shahregoftegoo

 

_ دخترا چطوره ؟

منو نرگس هر دو به طرف بشرا

برگشتیم .
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_ فکر کنم جالب میشه شیرین میگه

ساقدوشا باید مجرد باشن نمیشه

ولی من میگم بشرا عاشق تفاوتاس

حتما خوشت میاد 

_ اره عاشق تفاوتم وقتی که هر سه

تامون دوبار دوبار ازدواج کردیم . با

هم جوریم ...

_ حضور یه زن مطلقه و بیوه سر

عقد منحوس  بد شگونه ...چه برسه

که یه بیوه بیاد ساقدوش بشه

 

@
shahregoftegoo
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_ دیوونه ؛ وقتی خود عروس مطلقه

باشه دیگه جایی برا این خرافات

نیست . خدا قسمت و سرنوشت هر

کی رو برا خوداون از قبل نوشته

@
shahregoftegoo
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دیگه ربطی به روزمره های زندگیش

نداره ...نرگس یه بار با عامر ازدواج

کرده بعد با علیرضا تومنم با سینا

ازوداج کرده بودم حاال با محراب ؛ تو

هم که با یاشار قرارم نیست که مجرد

بمونی باید یه نفرم برا تو پیدا کنیم 

_ خدا خیرت بده من اینطوری راحتم 

_یادم بنداز دسته گلمو بغل تو پرت

کنم . وای نرگس چه ایده ی خوبی

دوسش دارم نباید زیرش بزنی ها به

علیرضا هم بگو که باید ، ساقدوش

@
shahregoftegoo

 

داماد)Grooms Man( بشه خیلی

عالی میشه
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_ علیرضا خیلی پایه اس منم همینو

میگم عروس مطلقه ...

حرفشون رو قطع کردم و گفتم :

واقعا دیوونه اید به خدا سوژه ی همه

میشیم 

_ وا سوژه چیه ؟ نرگس راست میگه

مگه ما دل نداریم دلم ساقدوش

خواست نمیشه که با این سنم برم

دختر بچه های هیجده ساله رو جمع

کنم دوستای منم که تا این سن مجرد

نموندن به قول نرگس وقتی خودمم

مطلقه ام عروسم که عروسه چه

بیست سالش باشه چه نود سالش

عروسه دیگه ...

@
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هر سه با هم خندیدیم . نرگس با

هیجان دوباره سر ژورنال لباس شبا

برگشت و گفت شیرین رنگ زرشکی

هم به تو میاد هم به من نظرت چیه با

این مدل خیلی محشر میشه 

_ من هنوز با قضیه ی ساقدوش کنار

نیومدم . 

بشرا از بازوم گرفت و گفت : با اونم

کنار میای یادت رفته خاله یعنی نصف

مامان باید ارزوهای دخترو از زیر

سنگ هم شده براورده کنی ...

_ چی بگم با این سن سال می خوای

خودمون رو مضحکه ی خاص و عام

کنیم ...

@
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_ برا اونیکی ساقدوش دوماد چه

فکری داری ؟ 

نگاه چپکی به نرگس دوختم که خیلی

ناخواسته و غیر اردای خودش رو

جمع کرد .

خیلی مظلومانه گفت : خوب وقتی

عروس دو تا ساقدوش داشته باشه

نمیشه که دوماد یه دونه داشته باشه 

_ نرگس شروع نکن از ساقدوشت

ها ...

همونطور که بشرا گفته بود اخرش

لباس منو نرگس همشکل همرنگ هم

شد ولی قرار نبود زیاد جلوی چشم

باشیم فقط توی اماده سازی روز

@
shahregoftegoo

 

1805
 



عروسی و توی عکس فیلمای باغ

بودیم ولی خوب همرنگ هم مدل

بودن منو نرگس یه جورایی داد می

زد که ساقدوسشیم . همه ی برنامه

ریزیای جشن خیلی عالی باب میل

بشرا بود و از چشمای عروس دوماد

عشق می بارید گویا محرابم از خدا

خواسته بود که خیلی زود با بشرا

کنار اومده بود . 

نرگس مثل ادامس بهم چسبیده بود

کنار گوشم مدام پچ پچ می کرد نگاهم

به ورود عروس و دوماد بود . بشرا

خیلی اصرار کرده بود منو نرگس برا

ورودشون گلپر ریزون داشته باشه که

@
shahregoftegoo
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هیجان دنباله ی عروس رو بلند کرده

و می اومدن

[21.06.21 01:26]

#part273

@
shahregoftegoo

 

من قبول نکردم  ولی به جاش بادیدن

عروس و دوماد کوچلویی که با

#نفرین_تو_273
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_ وای بازم بشرا از بچه های من مایه

گذاشتهتروخدا ببین دختر پسرمو

وادار به چه کارایی که نمی کنه ...

_ پسرت ؟ 

اولش فکر کردم نرگسه که با این

لحن ازم پرسید پسرت ولی اونی که

کنارم ایستاده بود ژاکلین بود . با

حرص به من نگاه می کرد چند قدم

اونطرفتر عامر و علیرضا ایستاده

بودن و با هم حرف می زدن ...

_ اون پسره منه ؟ مال من نمی تونی

به این راحتی اونو از من بگیری ؟

@
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اروین پسر منه نه تو اینو تو گوشت

فرو کن که بذارم اونا رو از من

بگیری 

_ من منظوری نداشتم واقعا اشتباه

لفظی بود به زبونم اومد که اونا رو

جمع ببندم من چکار به پسر تو

دارم ...

با حرص از بازوم گرفت و فشار

دادش گفت : من همه چی رو در

مورد تو می دونم 

زبونم از حرفش بند اومد اینکه این

دونستنا مربوط به گذشته ی منو

عامر بود شکی نبود ولی اصال نمی

خواست که حاال اینجا و این مکان از

@
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گذشته ی باشکوه من رو نمایی

بشه ...

_ میشه یه کمی آروم باشی ژاکلین

باور کن من منظوری نداشتم بچه ها

به قدری به هم خو گرفتن که هر از

گاهی یادم میره که اونا ...

حرفم رو قطع کرد تقریبا با صدای

بلندی که توی اون هیاهوی آهنگ به

خوبی شنیده نمی شد گفت : اونا چی

؟ فکر می کنی عامر به خاطر گذشته

ایی که با تو داشت از منو پسرم

میگذره و یا اروینو از من میگیره تا تو

بزرگش کنی که اونا خواهر و برادر

بشن ...

@
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کالفه سر تکون دادم و بازومو از

دستش بیرون کشیدم و گفتم : چرا

از کاه کوه میسازی من اصال

چشمداشتی به زندگی تو ندارم که

بخوام اینکارا رو بکنم برا خودت

خیالپردازی نکن من ادمش نیستم ...

_ من جنس ترو می شناسم نمیذارم

خونه ایی رو که با بدبختی ساختمش

از چنگم در بیاری 

دوباره دستش رو به بازوم گرفت . و

من دوباره با خشم عصبانیت دستش

رو از بازوم باز کردم و گفتم : مگه

دزد گرفتی بابا یه حرفی بود که از

دهنم در رفت با حلوا حلوا گفتن که

@
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دهن من شیرین نمیشه و یا پسر تو

پسر من نمیشه . اگه قرار بود من

پسر دار بشم پسر خودم برام می

موند نه اینکه بخوام ...پسر تو رو

بگیرم 

_ دیدی از باباش برات خیری نمی

رسه از طریق پسرم می خوای

شوهرمو از راه بدر کنی ...اینکارت

دزدی نیست پس چیه ؟

دیگه اخر پرویی بود که اینطوری زل

زده رود به چشمام خیلی رک داشت

میگفت به عامر نظر دارم 

فکر کنم بحثمون نظر خیلی ها رو به

خودش جلب کرده بود که همه ی

@
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بلندی هودش رو به ژاکلین رسوند و

تموم سعیشو می کرد تا اونو از من

دور کنه نرگس از بازوم گرفت بهم

گفت : بیا بریم اینطرف ...

[21.06.21 01:26]

#part274

@
shahregoftegoo

 

نگاهها به طرفمون برگشته بود عامر

از علیرضا جدا شده و با قدمهای  
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_ ای بابا بره شکر کنه که نمی خوام

عروسی بهم بخوره و گرنه نشونش

می دادم . 

_ هیس اصال معلومه سر چی دعواتون

شده 

_ اونو که سر یه مورد خیلی جزیی که

اونم لفظی بود از دهنم در رفته به

پر و پاچه ام پیچیده بیعشور ...

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_274
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نگاهمو به عامر و ژاکلین که به خوبی

از حرکات دستای ژاکلین به خوبی

مشخص بود دارن بحث می کنن

دوختم که برای لحظه ایی نگاه عامر

هم به طرفم برگشت ژاکلین انگاری

ول کن ماجرا نبود خیالش واقعا دعوا

ی زنانه می خواست خواست به

طرفم هجوم بیاره که عامر دستاشو

دور کمر ژاکلین حلقه کرد سر توی

گوشش پچ پچ کرد که ژاکلین اروم

شد و به طرفش چرخید و دستاشو

دور گردن عامر حلقه و لباشو روی

لبای عامر گذاشت یه صحنه بدیع

@
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عاشقانه ایی رو در برابر دیگان همه

ترسیم کرد ...

_ وا این چرا اینکار رو کرد . یه تخته

اش کمه فکر کرده اینجا هم روسه

داره دله بازی می کنه ...

هیچ کس هم نمی فهمید ولی من می

فهمیدم که با اینکارش می خواست

دل منو بسوزونه تا بگه که ُمهر اون

به لبای عامره ...

_ من برم یه سر به سرویس ...

_ میخوای منم باهات بیام ؟ 

_ نه خودم میرم 

با قدمهای بلندی به طرف سرویس

رفتم دلم می خواست ابی به صورتم

@
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بزنم ولی به خاطر ارایشم نمی

تونستم کاش میشد به خونه برگردم

ولی کی می تونست جوابگوی

طوفان بشرا بشه ولی نه ژاکلین  با

این نمایشی که براه انداخته بود می

خواست منو بکوبه وای اون همه چی

رو در مورد منو و عامر می دونه برا

همین به من حساس شده بود شاید

اگه خودمو جای اون میذاشتم بهش

حق می دادم که همچین رفتاری

داشته باشه ولی نمی دونست که

خیلی وقته من عامر رو دیگه ندیده

بودم و با هم حرفم نزده بودیم . 

@
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نمی دونم چقدر اونجا موندم هر بار

هم سرویس پر و خالی از مهمونا می

شد ولی من حس حال برگشت به

مراسم رو نداشتم حس می کردم که

ابروم رفته حتما نرگس هم یه

چیزایی از حرفای ژاکلین فهمیده بود

مطمئن بودم که منتظر فرصت میشه

تا سوال و جوابم کنه باالخره دل به

دریا زدم و به سالن برگشتم .عروس

و دوماد در حال رقص تانگو بودن و

دو تا کرین دوربین در حال

فیلمبرداری از رقصشون بودن که

وسطای اهنگ علیرضا و نرگس هم با

@
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اشاره ی بشرا به جمعشون اصافه

شدن . 

_ شما باید اونیکی ساقدوش عروس

خانم باشید می تونیم ما هم به

جمعشون بپیوندیم .

نگاهمو به مرد بور و قد بلندی که

مثل علیرضا کت و شلوار و پاپیون

زرشکی زده بود که رنگ لباس منو و

نرگس بود دوختم ساقدوش داماد بود

.

دستش رو که برای رقص دراز کرده

بود مردد به دست گرفتم . 

وسط پیست رقص رفتیم . نهایت

سعیمو می کردم تا به کسی نگاه

@
shahregoftegoo
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@
shahregoftegoo

 

نکنم اگه از غر غرای بشرا نمی

ترسیدم .

]04:46  22.06.21[
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از اینجا فرار می کردم دستش که

روی کمرم نشست سعی کردم فاصله

مو بیشتر کنم تا هرم تن داغش رو

هم از اون فاصله معذبم نکنه . چند تا

حرکت و ریتم رو که انجام دادیم اونم

بدون امادگی قبلی 

_ من شاهد دوست محرابم 

_ منم شیرین خا ....نه دختر دایی

عروسم 

لبخندی به روی لبهاش راند و گفت :

خوشوقتم 

@
shahregoftegoo

 

_ منم ...

چشماش قهوه ایی ولی موهای بور

تقریبا بلندی داشت که پشت سرش
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جمع کرده و ته ریشی هم روی

صورتش بود قد بلندی داشت با وجود

پاشنه بلند کفشم بازم یه سر و گردن

ازم بلند بود . در میان نگاههای حیرت

زده دلوین و اورین که سایز کوچیک

محراب و بشرا وارد صحنه شدن

درست حرکات بشرا اینا رو انجام

دادن . من مونده بودم اینا کی با هم

هماهنگ کرده بودن اگه فشار مرد

روبه روم نبود همینطور با دهن باز و

حیرت زده به اون دوتا نگاه می کردم

چنان قشنگ و ریز با هم تانگو می

رقصیدن که دلم رو اب می کردن .

تنها ارایش صورت دلوین رژ قرمزی

@
shahregoftegoo
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بود که همیشه عاشقش بود تا به

لبهاش بزنه 

بی اختیار نگاهم به ژاکلین و عامر

دوختم که با ژستی که اونا گرفته

بودن می تونستم حدس بزنم که

ژاکلین می خواست جلوی رقص

دلوین و اروین رو بگیره که عامر

جلوشو گرفته بود . همه ی نگاهها با

هیجان و ذوق به کوچلوهای دوست

داشتنی دوخته شده بود که بهتر از ما

می رقصیدند باالخره اهنگ تموم

عروس و دوماد ژست اخر کار رو

گرفتن. و همه دست زدن . 

@
shahregoftegoo
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باالخره فرصت پیدا می کنم تا برای

تبریک به محراب و بشرا نزدیک بشم .

_ قربون دست پای بلوریت برم

خاله ...

بشرا هر هر به تعریفم می خنده

دستاشو برا در اغوش کشیدنم باز

می کنه همدیگه رو با خوشحالی به

آعوش می کشیم .

_ بهش گفتم همه رو مو به مو ...

_ عالیه واکنشش چطوری بود ؟ 

_ وای خاله نمیدونی چقدر خوشحالم

محراب همونیه که همیشه آرزوشو

داشتم ...

@
shahregoftegoo
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یکی به پهلوش می زنم زیر لب

زمزمه می کنم : خاله و درد 

hای بابا خاله چرا می زنی خودت _

االن قربون دست و پای بلوریم می

رفتی منکه خاله میگم بدت میاد ...

_ سالم عروس خانم . تبریک میگم 

بشرا سرشو بلند کرد و به شاهدی که

چند لحظه قبل اشنا و باهاش

رقصیده بودم نگاه کرد .

_ ممنون ...ممنونم که خاله مو تنها

نذاشتین 

_ خاله تون ...ولی من فکر می کردم

یعنی ایشون گفتن که دختر داییتون

هستن 

@
shahregoftegoo
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کرد . 

شاهد با محراب روبوسی و دست داد

که بشرا زیر لب بهم پچ پچ کرد 

_ بنظر کیس خوبی میاد طناب تو

اماده کن ...

_ اگه من می خواستم ترجیح میدادم

اونی که به قالبم گیر کرده بود طناب

بدم نه به این ...

 

@
shahregoftegoo

 

با چشم غره ایی که من به بشرا

رفتم بشرا با پوزخندی خودش رو با

گفتن هر چی ایشون بگن خالالص

]03:19  26.06.21[
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_ االن این تیکه ات به من بود ؟ 

_ نه زیاد تو به خودت نگیر 

_از بس بیعشوری ادم می مونه چی

بهت بگه 

_ ای بابا همچین روزی هم دست از

فحش بر نمی داری خدای نکرده یکی

از فامیالی دوماد می شنوه نمگیه

عروس چقدر بی ادبه خدا رو شکر

مثال دکتر مملکتی این حرفا ازت

@
shahregoftegoo
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خنده ی بلندی کرد 

_ مطمئنم دو دقیقه از عقدتون

نگذشته محراب پشیمونه 

نیشش رو تا بناگوش باز کرد و

گفت : بقدر شیفته ام شده که به

خاطر این چیزای بی خود و بی

اهمیت که در نظرش هم دلبرونه اس

به انتخابی که به من داره خدشه ایی

وارد نمیشه اون کسیه که منو همینی

که هستم می پذیره و درک می کنه 

با خوشحالی از اعتمادی که به محراب

داره لبخندی به لبهام میارم و میگم :

خدا از دلت بشنوه چرا بهم نگفته

@
shahregoftegoo
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بودی می خوای از این دوتا هم سوء

استفاده کنی 

به شوخی در حالیکه پسم می زد

گفت : برو گم شو سوء استفاده

چیه ؟ بد کردم اون دخترتو از الک

خاله سوسکش در اوردم بابا همه ی

زندگی بچه شده توهم خاله

سوسکه ...

_ دختر کفشدوزکی خاله سوسکه چیه

؟ حالمو بهم زدی ...

_ وای عاشقشون شدم . هپین امشبم

بخوایم از صفر تا صد کاشت ...

_ وای نه ترو خدا بشرا شروع

نکن ...تو با اون کاشت داشت

@
shahregoftegoo
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برداششت واقعا سرویسم

کردی ...اصال این قوم عجوج مجوجن

به خدا به یه چی گیر بدن ول کن

نیستن 

_ بی ادب حاال منم یا تو؟ 

با نزدیک شدن دو تا دختر خودم رو از

دست بشرا نجات میدهم . سر راه باز

با شاهد خان روبه رو می شوم و

اینکه حاال می فهمم این شاهد خان

بازیگر و کارگردان هست قراره یه

فیلم مستند بسازد . گرم صحبت

هستیم کسی از پشت سرم ببخشیدی

میگوید شاهد دستم را میگیرد و کنارم

می کشد تشکر می کنم و نگاهم با

@
shahregoftegoo
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دیدن کسی که پشت سرم ایستاده

مات می ماند . باز هم نگاهش پر از

سرزنش هست . توجهم را به شاهد

می دهم ولی همه فکرم پیش

اوست .با عذر خواهی از شاهد

فاصله میگیرم و با صدرا و نسرین

سر یه میز می نشینم صدرا با

گوشیش که زمین افتادهh بود ور می

رود منو نسرینم هم در مورد بچه ها

و شیطنتهاشون حرف می زنیم .

سینی نوشیدنی که مقابلم قرار می

گیرد بی توجه به محتویات لیوانی رو

بر می دارم و روی میز می گذارم .

@
shahregoftegoo
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_ نه 

_ بریم برقصیم ؟ 

مخاطبش صدراست . صدرا با لبخند

از روی صندلی بلند شد دستش رو به

طرف نسرین گرفت و خیلی

جنتلمنانه پرسید : افتخار میدید بانو 

نسرین هم با کلی ادا اصول که

اینروزا اسم عشوه گرفته دستش رو

توی دست صدرا گذاشت با پرسیدن :

شیرین جون نمیایی ؟ 

_ نه شما برید خوش بگذره 

@
shahregoftegoo

 

 کالالفه گوشیش رو داخل جیب

صدرا

کتش می ذاره نسرین می پرسه :

روشن نشد ؟
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تقریبا منو دک کرد .

[26.06.21 03:19]
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و من دلم میخواد که هر چه زودتر

برن تا با خودم خلوت کنم . نگاهم به

پیست رقص هست که حضور کسی

رو پشت سر خودم حس می کنم .

@
shahregoftegoo

 

سرم رو بر می گردونم خودش هست

. با همون موهای مجعد مشکی و
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ابروهای پهن بلند اخمو که در هم گره

خورده و لبهای قلوه ایی مردونه با

پیراهن توسی و کت و شلوار توسی

سیر تیره و کراوات توسی مشکی که

خیلی عالی روی اندامش نشسته

قلبم ناسازگاری می کند ولی سعی

می کنم با خونسردی نگاهش کنم . 

صندلی که دقایقی پیش صدرا روش

نشسته رو بیرون می کشد با عجله

می گویم : میشه نشینی من حوصله

ی جنگ با ژاکلین رو ندارم . بهتره

مثل همیشه فاصله رو با هم حفظ

کنیم همونطوری که همیشه من از

شما ؛ شما از من فرار می کردی 

@
shahregoftegoo
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 نگاهش افول کرده و خونسردی

عجیبی تموم حرکاتش رو فرا

گرفته .نفس ارومی می کشم و

میگم 

_ هر زنی که به جای ژاکلین باشه

همینطور حساسیت از خودش نشون

میده اونم وقتی که همه ی ماجراها

رو بدونه و از گذشته خبر داشته باشه

خیلی ریلکس خم میشه و لیوان

نوشیدنی رو که براشته بودم رو از

جلوم بر میداره میگه 

_ اره متاسفانه ژاکلین از همه چی

خبر داره 

@
shahregoftegoo

 

_ برا رفتار ژاکلین من متاسفم .
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_تا اونجا که یادمه همیشه صادق

بودی و این من بودم که یاالنچی

یاریم ) عشق دروغگوم( برات بودم .

این یه پوئن مثبته که همه چی رو به

زنت گفتی ...

_ زنم ...ژاکلین زن من نیست ...

زل می زنم به چشماش می تونه

حیرت کردنم رو از چشمام بخونه

ژاکلین زنش نبود ...دنبال سوالش

بودم که یعنی چی ؟ 

_ این وسط یه بچه اش شما با هم

زندگی می کنید همه اینجا شما رو

زن و شوهر می دونن 

@
shahregoftegoo
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_ خوب ما فری الویی ) زندگی آزاد؛

عشق ازاد (زندگی می کنیم .البته

کسی نمی دونه که بینمون محرمیتی

وجود نداره 

_ ووواوو چه روشنفکر و

مدرن ...باورم نمیشه ...

جرعه ایی از نوشیدنی رو مزه مزه

کرد همراه  با چشمکی که بهم زد

گفت : هیچ کس نمی دونه فقط

خواستم تو بدونی تا از گاردی که

برام گرفتی بیرون بیای 

@
shahregoftegoo

 

که باهاش  Free Love _ میشه این 

داری رو برام شرح بدی تا من بفهمم
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که چرا فقط به من میگی ...و به چه

درد من میاد ؟

_ خوب نمی تونم انکار کنم که باهاش

روابط جنسی و تعهدات قانونی

نداشتم خوب اون مسلمان نیست

فقط عقد موقت شامل حالمون می

شد قرار بود که ایران اومدیم ازدواج

کنیم و اون مسلمان بشه ولی وقتی

فهمیدم تو زنده ایی ...

با حرص حرفش رو قطع می کنم 

_ خیلی پستی ...

از جام بلند میشم که خیلی سریع بلند

میشه رو به رویم می ایسته مچ

دستم رو به دست میگیره 

@
shahregoftegoo

 

1838
 



[26.06.21 03:20]

#part278

278#نفرین_تو_

_ نمی فهمتت در مورد چی حرف

بزنیم . اون زن مادر بچه اته ...

@
shahregoftegoo

 

_ اینبار نمیذارم از دستم فرار کنی

باید به حرفام گوش کنی  

_ انکار نمی کنمش که در مورد  

hهمخونی و خونی که به اروین داده
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مدیونشم ...ولی باور کن شیرین من

هیچ حسی بهش ندارم 

صدای اهنگ باعث میشه که دیگه

صداشو نشنوم . سعی می کنم فرار

کنم تا بتونم حرفهاشو برا خودم

حالجی کنم ... لعنتی ژاکلین قانونی

زنش بود .ولی بازم یه قدم ازم

جلوتر بود یه بچه داشتن ...

از سالن در اومدم باید فکر می کردم

وای نه کاش بهم نمی گفت که

ازدواج نکردن تعهد قانونی به هم

ندارن اصال چرا بهم گفت لعنتی چه

راحتم می تونه در مورد رابطه اش با

ژاکلین باهام حرف بزنه ...

@
shahregoftegoo
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وقتی جلوم پیداش میشه غالب تهی

می کنم . تکیه امو به شیشه ی پشت

سرم میدم .اون برخالف من

خونسردی خودش رو حفظ کرده 

_ اینهمه ادم از هم جدا میشن

همشون بعد از پنج سال حسشون به

هم یعنی تنفر و فرار کردن از همه ؟ 

با حرص می گویم : همشون قبل از

کشته شدن و سالخی شدن بوسیده

نمیشن شب تا صب بغل معشوقشون

ناز و نوازش نمیشن هیچ کدوم با

نقشه از قبل تعیین با پنبه سر بریده

نمیشن جناب افشار اگه بهم می

گفتی انتخابت نرگسه خیانت می

@
shahregoftegoo
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کردی اگه صادقانه می گفتی که راه

پیش نداریم انقدر درد نداشت می

فهمی که حاال با یه بچه و زن بیای

جلوم ظاهر بشی می فهمی ؟ 

دستش رو برای گرفتن دستم جلو

می اورد چشمانش و  حالت نگاهش

متاسف هست . دستم را عقب می

کشم کوتاه نمیاید دستم را محکم می

گیرد 

_ قرار نبود دستت رو رها کنم قرار

نبود با پنبه سرت رو ببرم . می

خواستم اول با خود نرگس همه چی

رو تموم کنم بعد تو ...

@
shahregoftegoo
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خنده هستریکی می کنم بعد از

گذشت اینهمه سال مشکل ما نرگس

نبود ژاکلین بود 

زل می زنم به چشمهایش و می

گویم : االن تو این موقعیت که تو با

ژاکلین زندگی فری الویی داری دیگه

وقت گفتن این حرفا نیست 

مکث چند ثانیه ایی رو در هم می

شکند با نفسی رها شده می گوید :

نه بدار حرف بزنیم بذار من بگم تو

بگو شاید یه بار برای همیشه این

موضوع بسته بشه من اشتباه کردم

خیلی اشتباه کردم 

@
shahregoftegoo
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ولی قصدم نداشتم که ولت کنم

اولش شاید ولی اون سه ماه هر

چقدر که جلوتر می رفتیم حسایی

بهت پیدا کرده بودم انقدر که بی

احساس نبودم عشق و خوبیاتو ببینم

بهت حسی نداشته باشم . ولی

نرگس دختر عموم بود نمی تونستم

همینطوری بی دلیل ...

_ بسه بسه دیگه نمی خوام چیزی رو

بشنوم خیلی خودخواهی خیلی ...حاال

چی ازم می خوای چرا نمیذاری

فراموشت کنم ...

_ من دوستت دارم عاشقتم تحمل

دیدنت کنار یه مرد دیگه رو ندارم ...

@
shahregoftegoo
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_ واقعا اگه راست میگی که ژاکلین

زنت نیست چرا ولش نمی کنی چرا

ازم خواستگاری نمی کنی اونم با

اینهمه عالقه ایی

[26.06.21 03:20]
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@
shahregoftegoo

 

از حرفم جا خورده زیر لب زمزمه

کرد : خواستگاری ؟  
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_ اره خواستگار مثل همه ی رسم و

رسومای دیگه ببین عامر نه تو عامر

پنج سال قبلی نه من شیرین اون

ساال که تنها خواسته اش این بود یه

صباحی با تو باشه تا حسرت بدل از

دنیا نره حاال که حرفش پیش اومده

تو خیلی توضیحاتی داری که باید بهم

بگی یکیش همین رابطه ات با ژاکلین

چطور وقتی محرم من بودی با

نرگس نامزد تونستی که با ژاکلین

باشی ...

@
shahregoftegoo

 

_ چی ؟ منظورت چیه ؟

_ ژاکلین گفت از بیمارستان الزهرا با

هم آشنا شدین با حساب سر انگشتی
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درست یه ماه از محرمیت ما نطفه ی

اروین بسته شده 

بر خالف چهره گرفته و تعجب زده

اش دوباره ادامه میدم : می مونه

اینکه شاید اروین شش ماهه بدنیا

اومده باشه ...

_ شیرین ...

با اینکه اسممو صدا می کنه ولی بازم

سکوت می کنه به چشمام نگاه می

کنه با چشمای نم اشک زده میگم :

من مسخره ی تو نیستم یه بار تن به

بازی دوست داشتن تو دادم هنوزم

دارم تاوان و نفرین نرگس رو پس

میدم هر وقت اومدی سمت من یه

@
shahregoftegoo
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نفر تو زندگیت بوده تو چه جور ادمی

هستی که به خودت اجازه میدی که

اون زن اونی که باهاش زندگی ازاد

داری به من توهین کنه منو پیش همه

کوچیک کنه . فقط از من دور

بمون ...

 دو دستش رو به طرف شقیقه

هایش می برد موهای کنار شقیقه

هایش رو می کشد کالفه رو به رویم

می ایستد 

_ مشکلت ژاکلینه ؛ ادمای دور اطراف

منن باور کن که من برای من هیچی

نیست منتظرم تا پرتش کنم دور

فقط نمی خوام که به تو آسیبی

@
shahregoftegoo
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برسونه نمی خوام ابروتو ببره

رازمون رو فاش کنه چرا که اون از

همه ی رازامون باخبره و گرنه من

رهام هیچ تعهدی به کسی ندارم خود

خودم ...فقط منو تو ، تویی که

بخاطر دوباره داشتنت هر کاری می

کنم 

_ برام مهم نیست که همه عالم و ادم

درمورد اون سه ماه محرمیتم با تو

بدونن شاید در برابر نرگس شرمنده

بشم ولی دیگه نمی خوام که پنهون

کاری کنم می خوام رو بازی کنم .

از راهرو میگذرم نمی خوام دیگه

بمونم حرفی بزنه که دلم هوایی شه
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چند قدم نرفته دوباره دستم رو

میگیره 

_ بمون باهات حرف دارم کاری رو که

پنج سال پیش قبل از تموم نشدن

محرمیتمون نکردم بذار االن بکنم .

اگه همون موقع حرف می زدم شاید

االن به این جایی که هستیم نمی

رسیدیم 

می چرخم و نگاهش می کنم 

_ همه چیز با اون موقع فرق کرده

اونبار نه من دلوین رو داشتم نه تو

اروین رو ...هیچ عالقه ایی بینمون

نمونده 
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_ از عالقه ایی که بینمون نمونده

واقعا مطمئنی ؟ 

کاش چشمام رسوام نکنه عطرش با

هر قدمی که جلو می اید بیشتر توی

وجودم رسوخ پیدا می کنه 

دستش دور تنم حلقه و ثانیه ایی بعد

لبش نرم روی لبم می نشیند گرم

میشم

[26.06.21 03:20]
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با صدای پاشنه های کفشی که

اینطرف می اومد دستام روی سینه

اش نشست به عقب هلش دادم .

ولی اخرین لحظه گویا طرف منصرف

شده برگشت طوریکه صدای پاشنه

هاش دور و دورتر می شدن 

_ بهتره برم . 
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_ هنوزم حرف دارم باهات ...

_ برام مهم نیست 

_ ولی برا من مهمه ...شیرین ...من

یه راه حل دارم باید کمکم کنی ...

به چشماش که با نگرانی بهم خیره

شدن نگاه می کنم 

_ راه حلت چیه ؟ بگو ولی نمی تونم

قول میدم که قبولش کنم . 

_ باهم ازدواج کنیم .

با تعجب نگاهش می کنم جوریی که

دست و پاشو گم می کنه 

_ این دفعه دائم ...ولی کسی نباید

بفهمه 

@
shahregoftegoo

 

1853
 



عصبی دستی رو که جلو اورده پس

می زنم .

_ میخوای بازم مچلم کنی 

_ نه به خدا ؛ گفتم نمی خوام اسیب

ببینی این مدت خیلی سعی کردم

ژاکلین رو ازت دور نگه دارم دیگه

تحملم طاق شده دوستت دارم . 

_ این چطور دوست داشتنیه عامر که

با اون زن همخونه و زندگی می

کنی ؟ من نمی فهمت 

_ مجبورم ؛ به خاطر تو به خاطر

اروین مجبورم تحملش کنم از

خواستن دلم نیست 
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_ اون جلوی همه ترو بوسید می

فهمی مهر زد به اون لبا...

_ شیرین خواهش می کنم به حرفام

گوش کن بیا با هم ازدواج کنیم

بعدش میریم ترکیه از اونجا اقامت

یکی از کشورا رو می گیریم اونوقت

دیگه ژاکلین هیچ کاری نمی تونه

انجام بده یه زندگی اروم و بی سر

صدایی رو شروع می کنیم . با

تخصصی که من دارم همه ی

بیمارستانهای کشورهای دیگه خیلی

راحت قبولم می کنن 

چشمامو جمع می کنم بهش خیره

میشم 
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_ ژاکلین چه آتویی از ما دستش داره

اینکه سه ماه محرم هم بودیم

اونقدری وحشتناک نیست که به

خاطر خودتو مجبور کنی که با ژاکلین

بمونی 

_ اگه نمی خوام چیزی بدونی برا

اینکه نمی خوام صدمه ایی ببینی

خواهش می کنم شیرین به این فکر

کن که با ازدواج هیچ کس نمی تونه

ما رو از هم جدا کنه حاال که توی

شناسنامه ی تو و من اسم کسی

نیست قلبمون از هم پر شده تا وقت

انتخاب همو داریم بیا همه رو توی

کار انجام شده قرار بدیم ...
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_ چرا پیچیده اش می کنی من نمی

فهمم تو از ژاکلین برا خودت غول

ساختی ژاکلین مادر اروینه ؛ اروین

پس چی میشه ؟ 

_ اروین بچه اس خیلی راحت با محبت

تو ژاکلین رو فراموش می کنه

تو ...تو خیلی مهربونی عاشقت

میشه ...

_ نه من نمی تونم مادری رو از بچه

اش جدا کنم نمی تونم خودخواه

باشم من خودم یه دختر دارم برام

سخته ...

_ بس کن شیرین اینهمه بچه با

نامادری ...اصال فکر کن اروین همون
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قلو دلوینه که از دست دادی بیا فکر

کنیم اصال ژاکلین و یاشاری هیچوقت

توی زندگی ما نبودن و نیستن فکر

کن تو اون سه ماهه ی محرمیتمون

دوقلو از من باردار شدی دلوین و

اروین بچه های دوتامونن بچه های

منو تو

[27.06.21 00:22]
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_ خیالپردازیش خیلی خوب و راحته

ولی اینطوری نیست دلوین دختر

یاشاره قبول تو به عنوان دخترت

نمی تونه واقعیت رو تغییر بده 
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_ سختش نکن شیرین ...بیا قول

میدم که همه چی درست کنم فقط

بهم زمان بده 

_ بدون ازدواج و مخفی کاری

درستش کن  من دیگه نمی تونم یعنی

در توانم نیست با یه دروغ دیگه بخوام

زندگیمو شروع کنم 

اینبار واقعا نهایت سعمو می کنم که

از دستش فرار کنم 

با دیدن هیجان و شادی بشرا واقعا

خوشحال بودم اینکه حداقل اون

خوشبخت بود و صورتش می خندید .

مدام نگاهم به دو تا فرشته هایی بود

که با عشق و محبت با هم بازی می
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کردن حرفای عامر قلقلکم می داد که

اروین رو به جای پسری که از دست

داده بودم بذارمش اگه تست دی ان

آی دلوین منفی در نمی اومد حتما

بازم شک می کردم که  دلوین می

تونست بچه ی عامر باشه ولی نه

نبود 

_ بشرا خانوم گفتن که بچه های

شمان دوقلون ؟ 

به طرف شاهد که این سوال رو ازم

پرسیده می چرخم .

_ نه دوقلو نیستن دختره دختر منه 

_ ولی چشماشون به چشمای شما

خیلی شبیه هم رنگشون هم
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حالتشون ...از نظر سنی قد و

وزن ...

دوباره به طرف بچه ها می چرخم اگه

قلو دلوین زنده می موند تا این حد

امکان نداشت که شبیه هم باشن

یادمه که دکترم گفته بود دوقلو ها ؛

دوقلوهای غیر همسان و دوتخمی

بودن . این   دوقلوهای دو تخمکی )دو

تخمک به طور مستقل توسط دو

سلول اسپرم بارور می شوند( باعث

ایجاد  دوقلوهای  ناهمسان

می شوند .که خیلی خیلی کمتر شبیه

به هم می شدند ولی اینکه شبیه به

هم در می اومدن بازم بی تاثیر از ژن
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نمی شدن و امکانش وجود داشت که

مثل  دلوین رنگ چشمای منو به ارث

ببرن .اروینم رنگ چشمای ژاکلین رو

به ارث برده بود هر چند بشرا معتقد

بود همانطور که هر گردی گردو

نیست رنگ چشمای ژاکلین با اینکه

ابی بود ولی اصال شبیه به رنگ

چشمای اروین نبود . مثل شهاب که

قلو ناهمسان شهیاد شهیار بود 

با دعوت مدعوین برای پذیرایی شام

سعی کردم از شاهد فاصله بگیرم و

به سر میز خانواده ام برم . 

مامان با لبخندی که به لب داشت

دلوین و اروین رو کنار خودش روی
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صندلیهای جا داده براشون میوه

پوست می کند . 

زاکلین همراه عامر به سر میز نزدیک

عامر با بابا سالم و احوالپرسی کرد . 

_ مامان جان بیا خودم برات میوه

پوست می کنم 

_ نه مامان من اینجا بمونم ...

نگاهم به نگاه التماس الود اروین بود

که نمی خواست از دلوین جدا بشه

ولی ژاکلین با کشیدن دست بچه می

خواست اونو با خودش ببره بی اختیار

دست ژاکلین رو پس زدم و گفتم :

دست بچه رو از جا کندی ولش کن 

همه نگاها به طرف ما چرخید
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خودمم خیلی جا خوردم چون واکنشم

به ژاکلین مثل این بود که بخوام

دست دلوین رو از دستش بگیرم یه

حس عجیبی سر تا پامو گرفت .حسی

که نمی دونم از احساسات مادرانه ام

نشات گرفته بود نگاه حیرت زده عامر

و بابا از یه طرف نگاه متعجب مامان

و ژاکلین هم از طرف دیگه بهم فشار

نی اورد . 

نباید همچین حسی وجودم رو فرا

می گرفت ژاکلین مادر این بچه بود

نه من ولی واکنش من گویای چیز

دیگه ایی بود که سر در نمی اوردم

زاکلین بازم گارد حمله به خودش
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گرفته بود نمی تونستم اونجا بمونم

برای همین سرم رو پایین انداختم

بازم فرار کردم لعنت به من که

حرفای عامر خیلی زود روم اثر کرده

داشتم خیلی راحت ژاکلین رو از

زندگی اروین و عامر فاکتور می

گرفتم توی نقشی که عاریه ایی بود

فرو می رفتم . 

سرم داشت از درد می ترکید در

حالیکه اشارپ بافتمو روی شونه هام

می انداختم طرف پنجره ها رفتم .

وقت عروس کشون برف شادی

واقعی می بارید کلی بچه ها ذوق

کرده بودن . نمی دونم بابا چطوری
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رضایت ژاکلین و عامر رو گرفته بود

تا اروین همراه ما باشه ژاکلینی که

من دیده بودم همچین اجازه ایی رو

نمی داد ولی خوب با سکوت فرار من

همه چی با ارامش خاطر گذشته بود .

بشرا و محراب به خاطر برنامه ی

خواستگاری شهاب از همتا یه هفته

ایی برنامه ماه عسلشون رو به

تعویق انداخته بودن دیشب مراسم

بله برون شهاب و همتا به خوبی با

عالقه ی بابا و مامان و به رسمیت

شناختن همتا به عنوان عروسشون

گذشت حاال بماند که بشرا چقدر

زندایی بازی در اورد سر شهاب رو
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کچل کرد . زیر بار نمی رفت تا همتا

کنکور نداده نامزد نکنن ولی خوب

انگاری خدا با عاشقا بود که بزرگترها

با دلشون راه اومدن ...

با جلو اومدن ماگی که بخار ازش

بیرون می زد نگاهمو به عقب

چرخوندم بابا با لبخند اشاره کرد که

ماگ رو از دستش بگیرم 

_ وای شما رو هم بیدار کردم .

ماگ بدست دوباره گفتم : شما چرا

زحمت کشیدین ؟ 

_هی چایسازت روشن خاموش قلقله

می کرد . 
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_ از نسکافه های بشرا خانومه بی

خوابی به سرم زده 

_ از همون بچگی شرتر از تو صدرا

بود 

_ اره خیلی شیطونه 

جرعه ایی از چایی رو می خورم می

پرسم : عروستون چی خوشتون اومد

ازش ...

_ خوب دختر خوبی بنظر میاد اونم

برا منی که به قول پسرا دختر

دوستم معلومه مثل دخترم تو دلم

نشسته ولی دوس نداشتم شهاب

توی این سن ازدواج کنه 
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_ اره عشق اول ؛ اصال فکرشو نمی

کردم که با عامر یه بیمارستان باشین

از نگاههای روز عروسی هم فهمیدم

که خاکستر عشقتون همینجور پایداره

حالت خوب نیست 

قطره اشکی از یاداوری عامر از

چشمم می چکه

[29.06.21 07:35]
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_ نه خوب نیستم .

حلقه ی دستشو دورم تنگتر کرد و به

خودش فشرد و پرسید : کاری از

دست من بر میاد ؟ 

_  بین دو راهی گیر کردم 
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_ حتما این دوراهی یکیش به قلب و

اونیکی به عقل منتهی میشه 

_سرم رو تکون دادم دوباره فشارم

داد و بوسه ایی رو موهام گذاشت

گفت : همه ی ما همچین روزایی رو

داشتیم . و از سر گذروندیم . 

انگشتای دستمو البه الی انگشتهای

بزرگ دستش فرو کردم و به

دستامون خیره شدم . با اینکه بزرگ

شده بودم ولی بازم دستام در برابر

دستاش کوچیک و نرم بودن . 

_ در مورد عامِر؟ 
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_ نمی دونم چرا با شرایط زود عجین

و وابسته میشم . با اینکه از اولم می

دونستم عامر نامزد داره ولی نمی

دونم کی و کجا وابسته اش شدم این

افکار ضد و نقیض نمی دونم از جونم

چه می خوان که هر چند صباحی میان

تن و دلمو می لرونن می رن پی

کارشون من می مونم و یه حال

خراب من می مونم و یه پریشان

حالی من می مونم و یه نفسی که

میاد و میره بابا اینکه از روزی که

بهوش اومدم حکایت زندگی خودمو

یاشار رو بستم گذاشتم باالی طاقچه

تا خاک بخوره به جاش دوباره کتابی
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رو باز کردم که قبال نمره نیاورده

تجدید شده بودم . بنظرتون گناهه ؟ 

_ هر ادمی جنبه های خوب و مثبت و

منفی داره یاشار هم از این قاعده

مستثنی نبود . اینکه حکایتشو با تموم

شدنش فراموش کردی فکر نمی کنم

گناه باشه به قول خودت دنبال

تجدیدی که اوردی شهریور بری

امتحانشو پس بدی ...

_ می دونی بابا وسوسه شدم که

پیشنهاد عامر رو قبول کنم ولی بین

دو راهی عقل و منطق احساس گیر

کردم عقلم میگه اگه به قول عامر

بین ژاکلین و عامر تعهدی نیست ولی
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بینشون یه بچه اس یه بچه ایی که

پلی بین عامر و ژاکلینه 

نگاه بابا همچنان خیره به من و به

حالت فکر فرو رفته اس نمی دونم

حرفامو در مورد عامر و پیشنهادش

شنیده یا نه ولی وقتی به خودش میاد

به دستای چفت شده امون خیره

میشه و میگه : 

_ یه بار سر جلسه ی همه ی

مهندسای شرکت بودیم که دیدم همه

ی مهندسا دارن میز رو گاز میگیرن تا

صداشون در نیاد باالخره عمو

نکیسات طاقت نیاورد زد زیر خنده

حاال نخند کی بخند و به دستام اشاره
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کرد با باال اوردن دستام فهمیدم چرا

اونطوری بهم می خندن نگو موقع

خواب بازم با الکات اومده بودی

سراغ ناخنام بدتر از همه ناخنامو

رنگین کمونی رنگ کرده بودی . این

چند روز که شیطنای دلوین رو می

بینم می فهمم که چقدر به خودت

رفته ...

یاد اونروزی که بابا در موردش حرف

می زد افتادم واقعا خیلی اون

موقعها شیطون بودم تنها اختالف

شیطنای من با دلوین سر این بود که

من بی صدا شیطنت می کردم دلوین

با صدا

@
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_ وقتی پدر میشی فکر می کنی بچه

ات همیشه قراره اونقدر کوچیک

@
shahregoftegoo

 

همونقدر اسیب پذیر بمونه ولی روزا

که میگذره بزرگ میشن و تصمیمای

بزرگ می گیرن جوری که بخوان
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دونگ خودشون رو حساب کنن سوای

از تو زندگی کنن وقتی یه راهی رو

اشتباه می رن این ماییم که اذیت

میشیم و دنبال دلیلش می گردیم .

وقتی وکیل بابا گفت که بابا

شناسنامه ی ترو به اسم من گرفته و

وصیت کرده که بهت یه خونواده بدم

باورم نمی شد که به اون زودی بابا

شدم تو که گم شدی خودمو مقصر

می دونستم اینکه چرا فکر کرده بودم

امادگی پدر شدن رو ندارم به خودم

قول دادهh بودم وقتی که پیدات کردم

بهترین پدر دنیا برات بشم همیشه

@
shahregoftegoo
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مطمئن بودم که اگه بهترین برات

نبودم حداقل خوب که هستم ...

دستش رو فشار میدم

_ شما از بهتری و خوب بودن عالی

بودین . من همیشه عاشق شما و

مامانم 

دستمو بلند می کنه بوسه ایی روش

می زنه 

_ برا همین بیماریتو به ما نگفتی ...

_ دوس نداشتم اذیت بشین 

سرم رو به سینه اش تکیه میده و نرم

اهسته نوازش می کنه 

@
shahregoftegoo

 

_ ای جانم
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جشمامو نی بندم دستم همچنان توی

دستشه اینبار من دستش رو می

بوسم . سکوت که بینمون حاکم

میشه باالخره سکوت رو می شکنه 

_ عامر ترو ازم بازم خواستگاری

کرد . 

هاج و واج به طرفش خیره میشم و

با کنجکاویی اینبار به لباش خیره

میشم تا واو به واو کلمه هاشو تو

هوا بزنم . چرا من وقتی در مورد

پیشنهاد عامر گفته بودم سکوت کرده

بود 

_ اونموقع که صیغه تون تموم شد

بازم اومد ترو ازم خواست گفتم برو

@
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1881
 



تکلیف نرگس رو مشخص کن که رفت

مجبور شد عروسی بگیره وقتی با

یاشار ازدواج می کردی فکر می

کردم ادم درستش رو پیدا کردی ولی

یاشار اونی نبود که نشون می داد

می دونستی اونم یه زن توی

زندگیش داشت حاال بدتر از همه همه

ی زندگیش دروغ بود اسم فامیلش و

خونواده اش و حتی دینش همه دروغ

بودن 

_ دینش منظورتون چیه ؟ مگه

مسلمان نبود؟ 

_ نه ؛ یهودی بود .

_ وای نه بابا ...

@
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_ منو مادرت به خاطر یاشار همیشه

خودمون رو مقصر می دونیم 

_ بابا ...

دوباره دست نوازشگرش روی کمرم

باال و پایین شد . 

_ متاسفم نباید اونهمه بی دقتی می

کردم ولی در مورد عامر یه چیزی رو

خوب می دونم اون دوستت داره و

عاشقته وقتی از پله ها که افتادی

خبرش به ما رسید این عامر بود که

دایی رهام رو قانع کرد که می تونه

از پس عملت بر بیاد و من داشتن ترو

همیشه بهش مدیونم . فکر می کنم

@
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_ ولی بابا اونو ژاکلین یه بچه دارن ؟ 

_ خوب خیلیا به خاطر بچه گذشت می

کنن وخیلیا نه حاال تو فکر کن اونا

طالق گرفتن خوب هر دو فرصت اینو

دارن
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اگه به زندگی با عامر فکرم کنی

واقعا حقم داری ...  

1884
 



_ خوب خیلیا به خاطر بچه گذشت می

کنن وخیلیا نه حاال تو فکر کن اونا

طالق گرفتن خوب هر دو فرصت اینو

دارین که دوباره با هم باشین طی

این مدت عامر خودش رو به ما ثابت

کرده و می دونیم که خیلی دوستت

داره به نظرم زندگی مشترک با

احساسات دو طرف به یه سر انجامی

می رسه عامر لیاقت ترو داره و

مطمئنم خوشبختت می کنه 

@
shahregoftegoo
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چی می تونستم بگم مشکل من این

بود که زندگی عامر بازم یه زنی بود

از نظر اخالقی هیچ رقمه جور در

نمی اومد که من بخوام زندگیمو روی

خرابه های احساسات ژاکلین بنا

کنم . 

_ من هنوز نتونستم با این قضیه که

یاشار یهودی بود کنار بیام بابا ازدواج

ما اونوقت ...

_ باطل بوده می دونی که ازدواج

دختر مسلمان با پسر یهودی باطل و

حرام هستش ...متاسفم اون موقع

همینکه می دیدم عامر رو فراموش

کردی نمی خوایش به قدر در گیر

@
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بودم که زیاد در مورد یاشار تحقیق

نکردیم اینکه یاشار سرابی نبود بلکه

یاشار ییلماز بود توی ترکیه زن دیگه

ایی داشته دست نشانده پسر عموی

مینا بود که می خواست ما رو زمین

بزنه هر چند به خواسته هاش نرسید

ولی با احساسات تو بازی شد . 

_ دلوین بچه ی ...

انگشت بابا روی لبام نشست . 

_ دلوین فرشته ی پاک این ماجراست

دوباره توی آغوش بابا فرو رفتم 

زیر گوشم نجوا کرد : اگه توی این دو

روز تصمیمت رو در مورد عامر

گرفتی تا ما اینجاییم مطمئن باش

@
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بازم پشتتم و فقط تنها ارزویی که

دارم خوشبختی توه 

با حرفش نه تنها منو دلداری داد تا از

فاز یاشار در بیتم بلکه باعث شد

چنان جا بخورم که خودمم باورم نشه

که بابا در مورد چی حرف می زنه

ولی درست غروب روزی که شبش به

تبریز پرواز داشتن هر چهار نفرمون

توی محضر حضور داشتیم بابا دستمو

توی دست عامر که گذاشت باورم شد

که چقدر از احساسم حمایت می کنه

و عامر قول داد که خیلی زودتر

مشکالتمون رو حل کنه تا ازدواجمون

رو علنی کنه ...

@
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انگاری صب نبود که به عامر از

تصمیمم گفته بودم و عامر چنان با

ذوق با محضر هماهنگ کرده بود برای

غروب وقت گرفته بود حتی عکس

حلقه ها رو از طریق واتساپ برام

فرستاده تا انتخاب کنم حاال بماند که

مامان و بابا دور از چشم همه جیم

شده در محضر حضور پیدا کرده بودن

بعد از جواب بله ی منو عامر ؛ حلقه

ها رو به دست هم کرده بودیم از

اینکه اینبار تعهدم به عامر دائمی و تا

ابد بود لبخند به روی لبهام نشسته

بود . 

@
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من همراه بابا و مامان به خونه

برگشته قرار بود شب برای بدرقه

شون به فرودگاه برویم اولین پیام

رو برام فرستاد 

" دل را قرار نیست مگر در کنار

تو ...

میدونی قبال فرقمون چی بود ؟ تو

منو تجربه کردی من تو رو زندگی ..."

لبخندی رو لبام نشست
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_ یه ساعته زل زدی به این ماسمک

داری میخندی چی توشه که نظرتو

اینقدر پرت کرده که شماره پرواز ما

رو هم اعالم کرده عین خیالت نیست

که باهام خداحفظی کنی ؟ 

@
shahregoftegoo
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 تا گوشیمو از دسم نگرفته که پیاممو

بخونه گوشی رو داخل کیفم

گذاشتم . 

_ شماره پروازتون رو اعالم کردن چه

زود مگه نگفتن تاخیر داره 

_ ساعت خواب نیم ساعت از اون

موقع گذشته 

با اشتیاق خواهرانه دستامو باز کردم

و به اغوشم کشیدمش 

_ ماه عسل خوش بگذره 

_ ممنون ان شالله قسمت تو ؛ ولی

فکر نکن که زرنگی از دستم در رفتی

برگردم به خاطر این دور زدنت حتما

حسابتو می رسم .

@
shahregoftegoo
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_ خوبه تو هم حاال برو بیا با هم

حساب کتاب می کنیم 

_ مراقب خواهر شوهرم باش نذار

داداشت بهش ناخنک بزنه 

_ چه جو گیرم شدی دختر خواهر

شوهر نه خواهر شوهر زن دایی خانم

_ به خودش گفتم بهم زن داداش بگه

نه زن دائی ...

_ پیف ...

باالخره با کل کل محراب و بشرا رو

هم برا ماه عسل روانه ی کیش

کردیم . موقع برگشت دوباره عامر

پیام داد که اگه مساعد بودم بزنگم

بهش ولی به قدری خسته بودم که تا

@
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سرم رو بالشم رفت تا برای دلوین

قصه بخونم خوابم برد به قول بشرا

اصال هم نفهمیدم که شهاب و همتا با

هم موندن توی اپارتمان ما یا همتا

رفت اپارتمان بغلی ...

اصال نمی دونستم که امروز روز

ولنتاینه از وقتی بیدار شدم دنیای

مجازی پر بود از تبریکات روز عشق با

خوشحالی اینکه حتما از عامر تبریک

و صب به خیری دارم گوشیمو چک

کردم ولی هیهیات از یه پیام نه که

دیشب سیل پیاماش به راه بود نه به

حاال که اولین روز تاهلمون هم

حساب می شد با اینکه برای عروسی

@
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بشرا به خودم رسیده بودم تصمیم

داشتم بازم ارایشگاه برم چون

مطمئن بودم که قراره شام رو با هم

باشیم . طبق عادت بشرا هم خرید

کنم . نرگسم از صب خیلی خوشحال

بود .قرار بود پسرشو خواهر

شوهرش نگه داره خودشون برن صفا

سیتی ...

بی اختیار یاد سفر جلفامون افتادم

دوباره وجودم از عشق عامر پر شد

هر چند به گذشته که فکر می کردم

همیشه عامر رو سرد و بی تفاوت

میدم امیدوار بودم که این دوران دیگه

@
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مثل اون موقعها نباشه ولی سالی

که نکوست از بهارش پیداس 

مایوس شده دیگه امیدی نداشتم 

_ ابجی منو همتا میریم بیرون شما

هم میایید 

_ دایی منم بیام 

با لبخند دست دلوین رو کشیدم توی

اغوشم افتاد صورت نرمش رو

بوسیدم گفتم : نه عزیزم شما نمی

رید 

شهاب لبخندش رو خورد و گفت :

راستش قراره دلوینم با خودمون

ببریم بهش قول شهر بازی رو دادم

@
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_ شما تازه اول راهید از االن نباید

مزاحم داشته باشید شما برید منو

دلوینم باهمیم
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_ مامان ؟! 

_ نه شما با من می مونی خانم

کوچلو 

_ شیرین جون بذارید بیاد بدون دلوین

اصال خوش نمیگذره 

_ این اولین ولنتاینه که شما با همید

پس بهتره خلوت کنید 

@
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_ نه دیگه چی ؟ 

_ مامان برم 

یه جوری خودش رو مظلوم کرد که

نمی تونستم بهش نه بگم تا سر

تکون داد با خوشحالی دست همتا رو

گرفت با هم رفتن تا لباس عوض کنن

. چند مین بعد با خداحافظی سر صدا

داری گذاشتن رفتن . منم از سر

بیکاری به بشرا زنگ زدم حاال بماند

که محراب چطوری ساکت یه گوشه

@
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_ ولی ما به دلوین قول دادیم بذار

 ابجی حساسیتو بذار کنار ؛ اصالال

بیاد

خودتم با ما بیا ...
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نشست تکون نخورد به چرت و پرتای

ما گوش داد  .

جلوی تی وی نشسته کاناال رو  پس و

پیش می کردم که یه پیام از عامر

بهم رسید که نوشته بود پایین

منتظرمه برم پایین لباس بیرون هم

بپوشم که کار داره باهام ...از سر

لجم که امروز اصال پیداش نبود

تعارفشم نکردم که بیاد باال 

با خونسردی از سر بی تفاوتی پانچ

بافت قرمز شال ضخیمش رو به سرم

انداختم دسته کلیدا رو هم دستم

گرفتم .

@
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_سالم 

وقتی دید جواب ندادم سرشو کمی

طرفم متمایل کرد و پرسید : اتفاقی

افتاده ؟ 

_ نه چه اتفاقی ؟ 

_ کل ریملت ریخته زیر چشمات گفتم

شاید گریه کردی ؟ 

با عجله سایبان باالی سرمو باز کردم

تا ببینم واقعا ریملم ریخته که دو تا

شاخه گل رز قرمز و ابی از باال افتاد

به بغلم نیم نگاهی از اینه کوچیک

سایبان به خودم انداختم . ارایشم

@
shahregoftegoo

 

 ماشین دنا پالالسشو باز کردم

در

نشستم
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سر جاش بود از مکر غرورش بود که

مثال گال رو بهم بده 

_ با این گال هیچی درست نمیشه 

_ خوب اگه یه کم اینوری نگاه کنی

شاید بشه نازتو بکشم ...

کمی متمایلش شدم گال رو بو کردم

بوشون پریده بود ولی بوی عطر می

دادن خیلی هم براق و اکلیلی شده

بودن 

_ اصال می دونی امروز چه روزیه ؟ 

_ راستش امروز جشن عقد  داداشم

بود 
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تازه متوجه شیک پیک شق و رق

نشسته ی پشت رلش شدم که کت و

شلوار تنش بود . 

_ ولی بازم قبول نیست عامر ما

دیروز عقد کردیم بعد از عقد یه

لحظه هم با هم نبودیم من از صب

چشم انتظارت بودم 

_ می دونم عزیزم باور کن سرم

شلوغ بود نمی شد مجلس رو  ترک

کنم .

_ پس کل روز رو با ژاکلین بودی ؟

باحرص گال رو جلوی داشبورد انداختم

و 
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قبل تصور می کردم نه مثل قبل که

فقط من محرک این رابطه باشم حاال

که اسمش بنامم خورده بود چشم

دیدن ژاکلین رو نداشتم 

سر دور برگردان دور زد پرسید : به

شهاب گفتی مواظب دلوین باشه ؟ 

 _ شهاب و نامزدش دلوین رو با

خودشون بردن
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به رو به رو  ماشینای در حال رفت

نگاه کردم .دست خودم نبود اینبار  

رابطه مون رو پر شور گداز تر از  
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_ شهاب و نامزدش دلوین رو با

خودشون بردن شهر بازی 

_عالی 

سر تکون داد پرسیدم : حاال کجا داری

می ری ؟ 

_ یه خونه دیدم که می خوام نشونت

بدم

_ االن این وقت شب ؟ 

_ خوب فردا دو تا عمل سختی دارم

شاید وقت نشه حاال با دیدن خونه

@
shahregoftegoo
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فکر کردم که هم همدیگه رو می

بینیم و هم خونه رو کار مفید 

زیر لب آخر جمله اش رو تکرار کردم

کار مفید 

یعنی همه عاشقا اینطورن یا من این

سردی رو اینطوری حس می کنم

حتی یادم نمیاد که وقتی رو صندلی

نشستم بخواد که بوس سالمم کنه .

با گرمای دستش که دستم رو گرفت

و بلندش کرد بوسه ایی روش

گذاشت به خودم اومدم بازم شیرین

جون زود قضاوت کردی بابایی ! 

@
shahregoftegoo

 

1906
 



ماشین رو به پارکینگ یه مجتمع برد

پارک کرد در سمت منو باز منتظر شد

تا مثل ملکه ها عزل ) پیاده ( شوم . 

نیم نگاهی به اطراف پارکینگ

انداختم کل ماشینا از زرق و

برقشون به خوبی مشخص بود که

همشون مدل باال تشریف دارن . با

هم تا اسانسور هم قدم شدیم توی

اسانسور هم بدون حرفی کال به

دیوار اتاقک تکیه داده بود و منو انالیز

می کرد منم برای اینکه طبیعی

نشون بدم با شال روی سرم جلوی

اینه ور می رفتم . انگاری شروع

کردن دوباره ی  رابطه ایی که قبال

@
shahregoftegoo

 

1907
 



تموم شد بنظر سخت میاد ولی یه

چیزی رو خوب می دونم اینکه دلم

براش خیلی تنگ شده دلتنگ بوسه

های داغ و ملتهبش و دلتنگ معاشقه

ایی که از سر عشق باشه . 

اصال یادم نمیاد که وارد کدوم طبقه

میشویم جلوی واحد متوقف دست به

جیبش می کنه تا کلید کارتی رو

بیرون بکشه ...نمی دونم واقعا

اینطوریه یا من دارم برا خودم

خیالپردازی می کنم که هیجان

ادرنالین زیادی که توی اندامش تولید

شده کلید کارت از دستش لیز می

خوره زمین می افته هر دو همزمان

@
shahregoftegoo

 

1908
 



با هم خم می شویم تا کلید کارت رو

از جلوی پاش برداریم . سرم رو باال

می اورم تا به چشمانش نگاه کنم .

فاصله صورتمان از هم یه وجب

هست نگاه عمیقی به چشمام می

کنه با نگاهی داغ و سوزانی گشتی

در صورتم می زند سپس نگاهش

سرخورده و روی یقه ی باز تاپ زیر

پانچم ثابت می ماند .آب دهانش را با

صدا قورت میدهد چند بار این کارش

را تکرار می کند . تکانی به خودم

نمی دهم تنم گر می گیرد تا اینکه از

دستم می گیرد و بلندم می کند یه

جوری منو به طرف خودش می کشه

@
shahregoftegoo

 

1909
 



که توی بغلش می افتم . بی تابش

هستم بی تاب مردی که تا دیروز

عشقم بود حال شوهرم بود . دلم

برای معاشقه هایمان تنگ شده .

سرش نزدیک می شود و دستهایش

دور کمرم فشرده قفل می

شود .لبهایم را اماده پذیرایی کردن

از لبهایش می کنم که میان بهت و

تعجبم  سرش خم شده لبهایش روی

گودی گردنم بی حرکت می ماند .

دستانم مشت می شود و قلبم از

تپش می ایستد

 

@
shahregoftegoo
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تنم وجودم همه یک صدا عامر را صدا

می کنن من دیوانه وار بی قرارش

می شوم .او نفس می کشد حالم را

دگرگون می کند لبهایش دوباره با

@
shahregoftegoo

 

part289#

پوست گردنم برخورد می کند . و من

پریشان حالتر می شوم .هیچ کاری

نمی کند ولی بازم من دیوانه تر و

1911
 



تشنه تر می شوم .مرا نمی بوسد

ولی من بی قرار تر می شوم .وقتی

که تمام وجودم را میل به  عامر

تسخیر می کشد تاب نمی اورم

دستانم دور صورت عامر را قاب می

شود و خودم به استقبال لبهایش می

رم .

عامر شوک زده می شود . اما به ثانیه

ایی نمی کشد که لبهایش به همراهی

لبهایم می شتابد . بی قرارتر از من

مرا حل می کند در وجودش ...

اصال به اینکه چطوری تونسته بود در

رو باز کنه فکر نمی کنم قبال هم

@
shahregoftegoo

 

1912
 



نشان دادهh بود که قابلیت انجام دو

کار همزمان با هم را دارد . 

سیر و قانع نمی شویم بیشتر از اینها

می خواهیم . هم من و هم او ...

ما هردو بی تاب و دلتنگ همیم .

عقب می کشد نگاهش را وصل

چشمانم می کند . گویا می خواهد که

رضایت و خواستنش را از چشمانم

بخواند . دست پیش می برد در اتاقی

را باز می کند تازه یه دور به سالن

خالی چشم می گردانم . که فرصت

دوباره دیدن را نمی دهد دوباره

لبهایم را می بوسد زیر گوشش نجوا

می کنم : من ...میخوامت ...

@
shahregoftegoo

 

1913
 



لبهایش تا اخرین حد ممکن لبخندی

جذاب کش می اید و بی قرار و خمار

لب می زند . 

_ من خیلی وقته که می خوامت ...

با دست به اتاقی که درش رو باز

کرده اشاره می کند 

_ چیدمان این اتاق با من بقیه ی

چیدمان باتو 

تنها اتاقیست که از وسایل دکور شده

خالی نیست تخت بزرگی که با

گلبرگهای صورتی قلبی را ترسیم

کرده رو تختی قرمزش شور هیجانی

را نثار قلبم می کند و عامر ! 

@
shahregoftegoo

 

1914
 



عامری که مجال نمی دهد . امان نمی

دهد ! حتی فرصت نفس کشیدن هم

به من نمی دهد ! لبهایش روی لبهایم

می نشیند و دستش بند سر شانه ام

شده پانچ رو پس می زند دستانم

روی سینه اش می نشیند . و روی

لباش چنگ می اندازم . تمام تمنای

وجودم را به لبهایش نثار می کنم .

من این مرد را با دنیایی عوض نمی

کنم .من مالک تمام جسم و روحش

هستم به همان اندازه ایی که او به

تن و جسم و روح من مالکیت دارد ...

به محض باز شدن چشمام نگاهم به

عامر می افتد که با لبخندی جذاب

@
shahregoftegoo
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_ خوبی ؟ 

لبخندی می زنم و با لحن ارومی

میگم : خوبم 

_ عالیه 

آعوشش رو تنگتر می کند .جای جای

صورتم را با شیطنت می بوسد .

_ کی بیدار شدی ؟ 

همچنان خیره به لبهام میگه : اصال

نخوابیدم 

با چشمای گرد شده می پرسم :

چرا ؟ 

@
shahregoftegoo

 

خیره ی منست .چشمان باز شده ام

را که می بیند لبخندش عمق بیشتری

میگیرد دل مرا می برد .

1916
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_ چون دلم یه دسر خوشمزه می

خواست 

@
shahregoftegoo

 

_ خوابم نمی اومد

وا چرا ؟  ِ _ ا 

متعجب می پرسم :دسر؟

_ اره

_ حاالال چرا دسر ؟

1917
 



_ خوب دسر متشکل از مواد غذایی

شیرین است، که در تمام دنیا بعد از

غذای اصلی سرو می گردد.

_ حاال چرا دسر ؟ االن که صبه تو هم

غذای اصلی نخوردی ؟ 

_ دسری که من می خوام با دسری

که تو فکرش رو می کنی فرق داره 

به محض اینکه می خواهم بپرسم :

یعنی چه ؟ 

جرقه ایی در ذهنم زده می شود و

متوجه منظور عامر می شوم . لبخند

خجولی می زنم میخواهم نگاه از نگاه

خیره اش بگیرم عامر با کمی از

شیطنت می گوید : حق نداری نگاهتو

@
shahregoftegoo

 

1918
 



ازم نگاهم بگیری و گر نه کالهمون

میره توی هم 

سپس بوسه ایی روی پیشونیم می

نشونه منو از آغوشش جدا کرده از

جاش بلند میشه راه حموم رو در

پیش میگیره ...

گوشیمو از روی میز کنار پاتختی بر

می دارم تازه یاد دلوین و شهاب می

افتم اینکه بهشون خبر ندادم شب

نمی رم خونه پیامی از طرف شهاب

دارم نوشته باشه ابجی خسته نباشی

سر در گم به عنوان پیام نگاه می کنم

چرا که سر در نیاوردم . به قسمت

پیامهای شهاب می رم که قبل از ان

@
shahregoftegoo

 

1919
 



پیام پیامی از طرف من ارسال شده

که من از طرف بیمارستان فرا

خوانده شدم نگرانم نباشن و مواظب

دلوین باشن حدس نزده می دونم که

کار کاره عامرِ  چرا که تبریز هم

بودیم از این کارا می کرد. به جای

من به بابا و مامان پیام می داد تا

نگرانم نشن لبخند کمرنگی به روی

لبام می نشونم . یعنی این مخفکاریا

تا کی قراره ادامه داشته باشه ؟ 

کل شیفت شبکاریم رو با عامر چت

می کنم همین مدت کمی که از

دیدارمون می گذره دلم براش تنگ

میشه خیلی به خودمون فکر می کنم

@
shahregoftegoo

 

1920
 



اینکه قراره زندگیمون تا کجا پیش

بره از این مخفیکاریا هر چند خوشم

نمیاد کنار مضرارتش منفعتهایی هم

نشسته که عاشقشونم ابراز عشقای

زیر پوستی عامر واقعا به جونم می

نشینه 

هر روز تماس می گرفت روزی چند

مرتبه؛ کنار نبود ولی بودنش را در

حس می کردم . از هم بی اطالع

نبودیم . روزایی می شد که هر دو

گرفتار بودیم در طی روز تمسای

روزمون کوتاه بود ولی امان از شبها

تا دیر وقت گپ زدنهایمان 

@
shahregoftegoo

 

1921
 



نیومده اُرد میده می خواد برا شوهر

جونش تولدش رو سوپرایز کنه 

نرگس در حالیکه لواشکش رو به

دندون می کشید گفت : بده همه چی

رو راست ریس کرده عید رو امسال

شمال باشیم ؟ 

در صندوق رو محکم می بندم دست

روش میگذارم که دوباره می گوید :

هنوز راه نیفتاده غر غراتو شروع

نکنی میخوایم بریم یه هوایی تازه

کنیم . 

@
shahregoftegoo

 

کوله پشتی دلوین رو پشت صندوق

جا می کنم رو به نرگس می پرسم :

این دختر همیشه با تزاش منو کشته

1922
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@
shahregoftegoo

 

 ایی باالال می اندازم به من چه

شونه

قراره شهاب و همتا با دلوین با من

همراه بشن

1923
 



hدیگه نمی دونم کیا رو بعد از خونواده

نرگس دعوت کرده از حواس پرتی

نرگس استفاده می کنم و به عامر

پیام میدم که اونم جزوه مسافرای

شمال هست یا نه ؟ 

بشرا از وقتی از مسافرت برگشته

کال یه جوری شوهر پرست به قولی

کد بانو شده انگاری به قول نرگس

اب نمیدیده و گر نه شناگر ماهری

بوده .

@
shahregoftegoo

 

1924
 



در پشت رو باز می کنم سبد خوراکیا

رو جلوی پای دلوین میذارم که کمی

غر غر می کند 

نرگس با خنده میگه  :  بدو راه بیفت

اول جاده با بچه ها قرار داریم دیر

می رسیم 

ماشین رو دور می زنم پشت فرمان

می نشینم همزمان با استارت

میگویم : خدا ختم بهخیر کنه تو هم

برو سوار ماشین شوهرت بشو که

علفا توی کف ماشینش زدن بیرون از

بس منتظر اماده شدن ما شد 

@
shahregoftegoo

 

1925
 



به طرفم می چرخه چشماشو ریز می

کنه می پرسه : خدا چرا ختم به خیر

کنه ؟ 

عصبی می گویم : یعنی نمی دونی ؟

االن عامر با ژاکلین میاد 

_ خوب اومدنشون چه ربطی داره

علیرضا دیگه با حضور عامر مشکلی

نداره بیاد 

تازه می فهمم که چه قافی دادم

ولی من با حضور ژاکلین کال مشکل

دارم اومدنش یعنی باید برای خودم

جنگ اعصاب درست کنم . 

_ منم دیگه بهش فکر نمی کنم برام

فقط پسر عمومه 

@
shahregoftegoo

 

1926
 



نرگس پا به طرف ماشین تند می کند

 .

در راه محراب و بشرا با شاسی بلند

به ما می پیوندن بعد صدرا و نسرین

و یه زوج دیگه که اسمشون رو نمی

دونم با شاهد که همراهن می فهمم

دوستای محراب هستن اخرین

ماشینی که بهم محلق میشه متعلق

به عامِر...تازه یاد پیامی که به عامر

@
shahregoftegoo

 

علیرضا کالالفه در حالیکه علی رو به

بغل داره سر از پنجره ماشین بیرون

می اورد و نرگس رو صدا می کنه

فرستادم می افتم که جوابش مثبته و

من تازه روئیتش می کنم .

1927
 



دلوین تا چشمش به جمال اروین

روشن میشه بنا به ناسازگاری

میگذاره تا همراه اروین بشه به قدر

کالفه امون می کنه اخرش رضایت

میدهم که به ماشین عامر کنار اروین

بره چرا که ژاکلین رضایت نمیده

اروین به ماشین ما بیاد و تنگی جا رو

بهونه می کنه همتا و شهاب هم توی

ماشین ما هستن .

سوار می شویم من با تک بوقی

پیشتاز می شوم مسیر دو ساعته رو

به لطف بچه ها چهارساعته طی می

کنیم ساعت دوازده ظهر هست که

@
shahregoftegoo

 

1928
 



ماشین رو داخل ویالی بزرگی پارک

می کنم . 

همتا در حالیکه از ماشین پیاده میشه

با ذوق می گوید : وای شهاب چه

ویالی باحالیه 

از شیشه ی جلو نگاهی به ویال می

اندازم و می گویم : اره خیلی قشنگه

طراحش مامانه بابا هم کلنگش رو زد

درستش کرد تا رویاهای مامان رو

تحقق بده 

همتا دوباره ذوق می کنه : وای چه

عالی شهاب کاش ما هم مثل اونا تا

ابد عاشق شیدای هم باشیم 

@
shahregoftegoo
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@
shahregoftegoo

 

شهاب با لبخندی به لب دست دور

کمر همتا حلقه می کنه  

1930
 



_ دلت قرص ژن همه پورمهرها

عاشق پیشه اس چون اورجینال

اورجینالن 

در حال پیاده شدن به شوخی ادای

شهاب رو در میارم 

_ اورجینال اورجیناله 

این ویال دوسال قدمت داره موقعه

ایی که کما بودم بابا برا تولد مامان

ساخته بوده و من اولینبارم که می

دیدمش 

@
shahregoftegoo

 

1931
 



نمای چند ضلعی کامال سفید با

سنگهایی که کامال در نور خورشید

می درخشیدن. 

استخری که شبیه دو دایره در هم

ادعام شده درست با فاصله از ورودی

ساختمان ویال ساخته شده کل

دیوارهای ویال از هر طرف شیشه

بودن از همین ورودی عاشقش شده

بودم .

سر که بر می گردانم همه رو در حال

تماشای ویال می بینم . 

جابه جای ساکها را شهاب به عهده

می گیرد که با گفتن ساکتو  اتاق بابا

و مامان گذاشتم سر تکون می دم

@
shahregoftegoo
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وارد ویال میشم دور دور سالن اتاق

هست و طبقه باال هم نیم طبقه

دوبلکس که تاقایی انجاست بشرا با

قاب عکسی به دست با خنده میگه :

شیرین اتاق تو هم مال من دایی

چقدر با فکر بوده برا همه بچه هاش

اینجا اتاق داده 

بابا همیشه با فکر و اینده نگر بوده

مطمئنم که اتاقم حتما تخت دو نفره

داره 

وارد اتاقی که همون ورودی ویالست

میشم اتاق بابا و مامان میشم  دلم

براشون تنگ میشه قاب عکسشون

رو بر می دارم می بوسمش دست

@
shahregoftegoo

 

1933
 



داخل جیب پالتوی مغز پسته ایم می

کنم موبایلم رو در میارم زنگی به

مامان می زنم تا رسیدنمون رو خبر

بدم . 

بعد از قطع کردن تماسم همونطور

طاق باز روی تخت می افتم به قدری

خسته ام که نمی فهمم کی خوابم

میاد . 

با حس خیسی لبام یکباره از جام می

پرم که با عامر چشم به چشم میشم 

اتاق تاریک تاریکه و یکی از پنجره ها

باز که باد پرده رو اینطرف اونطرف

می کنه 

@
shahregoftegoo

 

_ ساعت خواب

1934
 



_ تو اینجا چکار می کنی ؟ 

_ برا ناهارم که نیومدی نگرانت شدم 

موبایل رو باال میارم تا به ساعت که

شش غروبه نگاه می کنم 

_ وای چقدر خوابیدم 

_ باید می دادی شهاب رانندگی کنه 

_ شهاب سرعت میره از جاده شمال

می ترسم بچه ها کجان ؟ 

_ هوا تاریک شده االن میان دور ویال

دارن بازی می کنن با نرگسن 

_ تو چطوری اومدی اینجا ؟ 

_ اتاق جلوی ورودیه نترس کسی

متوجه نشد فکر کردن رفتم بیرون 

@
shahregoftegoo

 

1935
 



همزمان با گفتنش دستگیره ی اتاق

باال و پایین شد قلبم هری ریخت

خوشبختانه در قفل بود باز نشد منو

عامر جا خورده به هم خیره شدیم 

_ اِ شیرین نیومدی اینجا که بری

بتمرگی بیا بیرون ببینم 

همونطور که زل زدم به چشمای

عامر میگم 

_ ای بابا بشرا از دست تو اینجا هم

حریم خصوصی ندارم برو به کاشت

داشت برداشتت برس ...

از یاداوری کاشت داشت خنده ام

میگیره 

@
shahregoftegoo

 

1936
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@
shahregoftegoo

 

_ دیوونه ایی نثارم می کنه و به در  

می کوبه میدونم که بی خیالم نمیشه

1937
 



برای خمین به عامر اشاره می کنم

که از پنجره بیرون بزنه ولی عامرم

از بشرا لجبازتر شونه باال می اندازه

که نمی خواد بره در یه تصمیم انی به

طرف در میرم که از بازوم می گیره

و به طرف خودش می کشه و میگه 

_ باشه می رم فقط یادت باشه که

دور بر این شاهد خان نچرخی و گرنه

این مسافرت رو زهر همه می کنم 

دیوونه ایی رو هم نثار عامر می کنم

لعنتی مگه به با بودنش با ژاکلین گیر

@
shahregoftegoo

 

1938
 



میدم اونم ژاکلین که با عنوان زنش

بودن خیلی می تونه مانور بده .

تو حال هول خودمم که خم میشه

لبامو می بوسه و با گفتن می بینمت

از پنجره جیم میشه 

مانتویی که همچنان از راه اومدم

تنمه رو با سرعت از تنم می کنم و

روی تخت میندازم و قفل در رو باز

می کنم 

_ ناکس داشتی چکار می کردی ؟

نکنه تو هم پروسه ی کا...

حرفش رو قطع می کنم یه برو

بابایی هم حواله اش می کنم و

@
shahregoftegoo

 

1939
 



میگم : احمق جان پروسه باید زیر

نظر دو نفر باشه نه یه نفر 

خنده ایی می کنه و میگه : قرار شده

که بیاییم اینجا خوش بگذرونیم نه که

بخوابیم 

چمدونم رو از زیر تخت بلند می کنم

و بازش می کنم یه سری لباسا رو که

تا شدن فله ایی توی کمد می

چینمشون 

چمدون خودم که تموم میشه چمدون

دخترونه صورتی دلوین رو خالی می

کنم . به قدری غرق کار میشم که به

حرفای بشرا زیاد اهمیت نمیدم .

@
shahregoftegoo

 

1940
 



برای صرف شام به جمع می پیوندیم

ژاکلین کنار بچه هاست برا همین

سعی نمی کنم که مداخله ایی بکنم

خوشبختانه همتا به دلوین می رسه

بحث همه در مورد اینکه فردا رو چکار

کنن از برنامه ی بشرا خبر دارم اینکه

می خواد برا شوشوش تولد بگیره

بقیه از خرید تا تفریح جلوی ساحل

حرف می زنن اشتهام به خاطر

ناهاری که نخورده بودم باز شده بود

برا همین اخرین نفرم که از سر میز

بلند میشم تا خانم سریدار ویال میز

رو پاکسازی کنه . 

@
shahregoftegoo

 

1941
 



دور تا دور سالن نشسته در حال

دیدن تی وی هستیم . خیلیا برا

استراحت به اتاقاشون رفتن چون

خوابمم کردم و به قولی دلی از شکم

هم در اوردم ترجیح میدم که برای

پیاده روی کمی دور ساحل خصوصی

ویال چرخی بزنم . بی شر و صدا جیم

میشم . هوای ساحل یه کمی بادیه

کناره های مانتوی جلو بازم رو به هم

چفت می کنم . 

نگاهم روی یکی از پنجره های  ویال

قفل میشه ژاکلین با لباس خواب

خیلی باز و با ارایش کامل صورت

خیلی ریلکس در پنجره رو باز و

@
shahregoftegoo

 

1942
 



روی تخت دراز کشیده باشه خندید و

روی تخت دراز کشید . گر گرفته

بودم اصال دلم نمی خواست که فکر

کنم روی اون تخت عامر باشه اونم

عامری که شش دونگ وجودش به

مالکیت من بود به نام من به کام

ژاکلین ...دهنم تلخ می زد

[13.07.21 08:38]

#part294

@
shahregoftegoo

 

ربدوشامبر سانتی لباس خوابش رو

در اورد و با مانوری که گویا کسی

1943
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فکرش هم وحشت زده ام می کرد که

عامر اون باال کنار ژاکلین باشه

ضربان قلبم باال رفت . موجی از

ترس تو وجودم باال گرفته بود . رو

@
shahregoftegoo

 

1944
 



پایین دادم . درسته قبل از من

ژاکلینی بود ولی اگه االن جلوی این

احساسم رو نمی گرفتم ممکن بود به

یه زن غار نشین از انسانهای اولیه

که هیچ بویی از فرهنگ نبرده تبدیل

شوم . 

به خودم یاداوری کردم که عامر مال

توه فقط به تو تعلق داره 

درسته اره همینه عامر مال

منه ...قبل از قضاوت باید می رفتم

می دیدم 

دست انداختم تا از درختی که کنار م

بود باال برم 

@
shahregoftegoo

 

1945
 



_ داری زاغ سیاه کی رو چوب می

زنی ؟ 

سرم رو چرخوندم به چشماش زل

زدم دستام از تنه درختی که گرفته

بودم ازش باال برم شل شد . کنارم

افتادن .نمی دونستم چی بگم اینکه

اگه بهش می گفتم که ژاکلین رو با

لباس خواب دیدم و یا فکر کردم که

اونم اتاق خوابه قراره با هم باشن

فکر نمی کرد که احیانا من خیلی

حسودم 

دستم را به دستش گرفت و گفت :

باهام بیا 

@
shahregoftegoo

 

1946
 



به انگشتهای در هم گره خورده امون

خیره شد و اضافه کرد : لطفا ! 

یادم افتاد قبل از دیدنش داشتم می

مردم که نکنه با ژاکلین باشه سری

تکون دادم و همراهش راه افتادم .

دنبال خودش دستم رو می کشید .

الی انگشتهای پام شن می رفت

اذیتم می کرد   .از کنار باغچه های

گوشه تراس ورودی گذشتیم .

پرسیدم : کجا داریم می ریم ؟ 

_ گاراژ خونه خیلی شلوغه 

_ وایسا دمپاییم گیر کرده 

چرخید کمکم کرد تا دمپاییم رو در

بیارم .بی صدا در گاراژ رو باز کرد

@
shahregoftegoo

 

1947
 



وارد محیط تاریک شدیم خدا رو شکر

نور ماه به داخل می تابید داخلش رو

روشن می کرد قرار نبود چراغی رو

روشن کنیم تا همه حضورمون توی

گاراژ بشن  نفسی گرفتم پیشونیم

رو به پیشونیش چسبوندم و گفتم :

از ژاکلین دور بمون من طاقتش رو

ندارم که با اون ببینمت .

لبخندی زد  چونه ام رو با دست

گرفت .

_پس سیرم کن بقدری از تو پر بشم

چشمم کسی رو نبینه  .لعنتی بوسم

کن .تو تنها زن زندگیم ..

@
shahregoftegoo

 

1948
 



به ارومی در اتاق رو باز کردم ابازور

کنار تخت روشن بشرا نیم خیز روی

تخت نشسته و سر دلوین روی

زانوش بود به کلی با دیدن بشرا جا

خوردم یکی از کتاب داستانای دلوین

هم دستش بود .

_ هیچ معلومه که کجایی ؟ این بچه از

بس دنبالت گشت تلف شد . 

سر دلوین رو به ارومی روی بالش

گذاشت از جاش بلند شد . به طرف

کمد رفتم تا تن پوش حوله ایم رو

بردارم بشرا خیلی تیز بود حتما می

فهمید . برا همین بدون اتالف وقت

باید خودمو حموم می انداختم . 

@
shahregoftegoo

 

1949
 



_ دروغ نگو ! این وقت شب خودم

ساحل رو دید زدم اونجا نبودی صبر

کن ببینم سگ دنبالت کرده ؟ 

متعجب به طرفش برگشتم

[01.08.21 05:04]
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از بازوم گرفت و پرسید : کجا بودی ؟

_ لب...لب ساحل ...  
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_سگ نه ؟  

1950
 



_ پس چرا گازت گرفته 

با عجله جلوی اینه گردنم رو دید زدم

تا ببینم عامر مهری از خودش به جا

نگذاشته . 

_ اونجای ادم دروغگو سر کارم

گذاشتی ...

_ خیلی هپل هپول می زنی .صبر کن

ببینم بو هم میدی ؟ 

_ ای بابا ولم کن مچلم کردی چه

بویی میدم بابا یه سر رفتم ساحل

اومدم قرار نیست اینهمه باز خواست

بشم 

_ باور کن به مرگ خودم بو میدی 

@
shahregoftegoo

 

1951
 



_ چه بویی ؟ ماهیگیری نرفتم که بوی

ماهی بدم یا سگم گازم نگرفته که

بوی سگ مرده بدم 

دورم چرخید مثل این توله سگا

دماغشو هی باال می کشید تا بو رو

بفهمه باالخره زد به خال گفت : بوی

یا همون به زبان سادهCSFمایع 

که همون تلفظ اب کمرLpپزشکی 

عموم هست ...

خیلی از رک گوییش جا خوردم برا

همین بدون حرف زدن  خودم رو

داخل حموم انداختم تا جوابگوی بشرا

نباشم چند ضربه زد و گفت : اره در

رو ببند و فرار کن باالخره که من می

@
shahregoftegoo

 

1952
 



فهمم ولی به خداوندی خدا اگه

بفهمم برا خودت بد میشه 

در حموم رو باز کردم به چشماش زل

زدم 

_ راستش با عامر بودم 

_ خب اینو که خودمم می دونم 

_ سه روز بعد از عروسی شما منو

عامر با حضور بابا و مامان تو محضر

عقد کردیم 

هین بلندی کشید برا اینکه دلوین رو

از خواب بیدار نکنه دستمو جلوی

دهنش گرفتم تا خفه شه 

@
shahregoftegoo

 

1953
 



_ تو به من  راز به این مهمی رو

نگفتی مگه قرار نبود دیگه رازی رو

از هم مخفی کنیم 

_ تو ماه عسل رفته بودی نمی شد

بگم 

_ عذر بدتر از گناه حاال چرا بازم

مخفکاری ؟ 

_ نمیدونم ژاکلین چه آتویی از عامر

داره که بابا هم می دونه برا همین

حرف نظر عامر رو قبول کرد که یه

مدت هیچ کس نفهمه عقد کردیم تنها

بهونه شونم اینه اروین به من عادت

کنه ولی این وسط یه چیزیه که هم

عامر هم بابا نمی خوان رو بشه 

@
shahregoftegoo

 

1954
 



_ باالخره که ماه پشت ابر نمی مونه 

سر تکون دادم 

با بدجنسی نیشش تا بناگوش باز شد

و گفت : این وسط تو هم بدت که

نیومده بذار این عامر خان رو ببینم

من میدونم اون ...

دیوونه ایی نثارش کردم که با صدای

ضربه ایی که به در خورد هر دو جا

خوردیم بهم نگاه کردیم تا باالخره

پرسیدم : کیه ؟ 

صدای محراب اومد که با ادب کامل

پرسید : ببخشید شیرین خانم بشرا

اینجاست ؟ 

@
shahregoftegoo

 

1955
 



لبخندی به صورت بشرا زدم که با

صدای بلندی گفت : اومدم اومدم

عزیزم ...

با حرص از بازوم بشگونی گرفت

گفت : بعدا باید مفصال همه رو مو به

مو توضیح بدی 

با رفتن بشرا نیم نگاهی به اینه

انداختم . گویا هیچی از چشم این

دختر پرو دور نمی موند . 

بعد از صبحانه پیامی از طرف عامر

رسیده بود که خواسته بود با پای

پیاده همراه دلوین به پس کوچه ایی

که پشت ویال بود بریم . اونم بدون

اینکه نظر کسی رو جلب کنیم .

@
shahregoftegoo
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ماشین شاسی بلند عامر جلوی پای

ما که ایستاد دلوین  با دیدن اروین

پشت ماشین بپر بپری راه انداخت که

1957
 



خنده رو به لبای منو و عامر اورد با

خودم فکر کردم یعنی تا کی ذوق

کردنای بچه ها قراره برا هم ادامه

داشته باشه در پشت ماشین رو باز

کردم تا دلوین کنار اروین بشینه تا به

هم رسیدن بغل بوسی هم راه

انداختن که نگو این وسط بشرا رو

کم داشتن تا یه پدرسوخته ایی حواله

شون کنه ...

بوی عطر تلخ چوب عامر که به بینیم

پیچید سر برگردوندم دیدم که

جنتلمنانه در طرف شاگرد رو برام باز

کرده چشمای مشکی رنگش از حرکت

دلوین و اروین خنده رو جا کرده . 

@
shahregoftegoo

 

1958
 



_ سالم خانم خانما 

سر خم کردم که بشینم توی ماشین

عامر توی یه حرکت قهاری سرش رو

همزمان با من خم کرد جلدی گوشه

ی لبم رو بوسید . 

خنده ایی دوباره روی لبام نشوندم و

با خنده گفتم : بابای اروینم کم از

اروین نداره ها ...

با گفتن چه جورم طرف راننده رفت

و پشت رل نشست 

_ قراره کجا بریم ؟ 

_ یه جای خوب ...

@
shahregoftegoo

 

_ سالالم

_ سوپریزه ؟

1959
 



_ البته ! 

صدای اهنگ رو بیشتر  کرد در طی

راه بچه ها هر از گاهی قری به کمر

می دادن و یا از پشت سر دست دور

گردنمون می انداختن این اولین بار

بود که چهارتایی بدون حضور کسی با

هم بودیم مثل این باشه که یه

خونواده چهارنفره باشیم . عامر

واقعا پدر خوبی طی راه هر چی که

بچه ها می خواستن براورده می کرد

خیلی با حوصله با خواسته های بچه

ها مدارا می کرد . 

وقتی ماشین رو گوشه ایی پارک کرد

تازه با دیدن ارم محل ورود به

@
shahregoftegoo

 

1960
 



آکواریوم سوپریز عامر برمال شد

دوباره بچه ها بپر بپر رو از سر

گرفتن وارد تونل ابی  چهل متری

بینظیر آکواریوم  انزلی شدیم . 

مگه می شد بچه ها رو از داخل تونل

در اورد مجبور شدیم ساعت سه ناهار

بخوریم برای شب چون بشرا جشن

تولد محراب رو داشت عجله داشتیم

که زودتر برگردیم . ولی وقتی داخل

یه ترافیک عظیم گیر کردیم تازه

متوجه شدیم که نمی تونیم زودتر

برگردیم چون به شب خورده جلوتر از

ما هم توی سر باالیی کامیونی توی

گل نشسته بود که راه رو به کل بسته

@
shahregoftegoo

 

1961
 



بود . عامر پیاده شده تا همه ی

جوانب رو بسنجه 

_ حاال چکار کنیم ؟ 

_ فکر نمی کنم کاری بشه کرد 

به عقب که بچه ها از سرما توی

کاپشناشون مچاله شده بودن نگاه

کردم و گفتم : اینطوری نمیشه بچه

ها یخ می زنن ...

_ خیلیا برگشتن میگن این پایین چند

تا ویالست که اجاره میدن نظرت چیه

شب رو اینجا بمونیم ...

_ اگه بر نگردیم خیلی بد میشه حاال

بشرا رو میشه یه کاری کرد ولی

ژاکلین ...

@
shahregoftegoo

 

1962
 



_ کاریه که شده شیرین تو زن منی

اگه از دید بقیه با هم موندنمون موجه

نباشه از نظر خودمون کار درست رو

باید انجام بدیم

[01.08.21 05:04]
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@
shahregoftegoo

 

1963
 



_ اونیکه مخفی کاری می کنه از

ژاکلین و تهدیداش می ترسه تویی نه

من بابا و مامان من می دونن که زن

توام ولی تو ...

_ منم دالیل خودم رو دارم یعنی تو م

شکلی نداری که ما شب رو اینجا

بمونیم 

شونه ایی باال انداختم و گفتم : نه چه

مشکلی باید داشته باشم تو

شوهرمی و ما یه خونواده ایم تو

دختر منو پذیرفتی منم پسر تو رو

@
shahregoftegoo

 

1964
 



االنم بین دریا و جنگل گیر کردیم که

یه جورایی نمی تونیم ریسک کنیم

برگردیم باید شب رو اینجا بگذرونیم

تا خدا بخواد حتما یه کاری برای باز

کردن راه انجام میدن که برگردیم 

_ تولد محراب ؟ 

_ تولد محراب چه ما باشیم چه

نباشیم بشرا می گیره حضور ما الزم

نیست 

_ پس مشکلی نمی مونه بریم ویالیی

اجاره کنیم 

_ تنها مشکل ژاکلینه که حتما از نظر

اون ما بهش خیانت می کنیم . 

@
shahregoftegoo

 

1965
 



_ خیانت ؛وقتی همه چی زندگی منو

می دونه خیانت حساب نمیشه ...

_ منکه از فلسفه ی نظرهای تو

هیچی سر در نمیارم ولی به خاطر

بابا بهت فرصت دادم تا این زندگی

رو جمعش کنی 

_ فقط به خاطر بابا 

با خنده می گویم فقط به خاطر

بابا ...

دنده عقب می گیرد و از قسمت

حاشیه ی خاکی جاده که همه ی

ماشینا برگشتن به عقب دور می

گیرد تا به قسمت ویال ها بریم تا شب

@
shahregoftegoo

 

1966
 



رو اونجا بگذرونیم آب از سرمون

گذشته چه یه وجب چه چند تا 

بعد ازگرفتن کلید ویالیی سر راه به

وارد فروشگاهی میشیم بچه ها کال

قفسه ها رو خالی عامر هم بدتر اونا

یه عالمه خرید برای یه شب انجام

میده که بین اونا تن پوش حوله ایی

واقعا خریدش بنظرم خنده داره اونم

در همین موقعیتی ولی خوب کار

خودشو انجام میده همه رو حساب

می کنه ویال یه سوئیت کوچک با یه

اتاق خواب و سالن سرویس

بهداشتی است به شکل کلبه که

خیلی جمع جور است ولی به خاطر

@
shahregoftegoo

 

1967
 



نزدیکیش به دریا و ویو عالی که داره

برای یه شب خیلی گرون باهامون

حساب کردن . 

برای شام با نظر بچه ها ماکارونی

بار میذارم عامر و بچه ها لب ساحل

در حال بازی هستن دلوین بازم زیر

بار پوشیدن پالتوش نمیره عامر

دستش رو گرفته نمیدونم چی بهش

میگه تا باالخره راضی میشه هوا

خیلی سرده و بادی نگرونشون هستم

ولی زیر بار حرفم نمیرن که برای

صدا کردن به شام  سمتشون می رم

که با جیغ دلوین اروین 

@
shahregoftegoo

 

_ وای نه

1968
 



کپ می کنم وحشت زده خشکم می

زنه تازه متوجه سنگای زیر پام میشم

که ریز درشت کنار هم به شکل قلب

در اومدن و من وسط اون قلبم ...

عامر با شلواری که پاچه هاش تا

خورده و دستی که پشت سرش قائم

شده چند قدم به طرفم بر می داره

مثل اینه که شاخه گلی دستش باشه

تا تقدیمم کنه ولی شاخه گل دستش

نیست . یه دونه کیک یزدی که روش

یه شمع با عالمت سوال هست جلو

که میاره هر سه تاشون با

 

@
shahregoftegoo
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@
shahregoftegoo
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با جیغ و داد یک صدا گفتن

_ تولدت مبارک  

1970
 



با هیجان صدایی از گلوم در اومد

باورم نمی شد تولد من یادش بود . 

با فندک شمع روی کیک رو روشن

کرد و گفت : تا باد نزده خاموشش

کنه فوتش کن 

چشمامو بستم تنها ارزویی رو که

داشتم به مغزم خطور می کرد پاس

کردم خدایا من این صحنه رو تا ابد

برا خودم می خواستم بدون هیچ

حاشیه ایی یه خونواده چهار نفره ی

بدون دردسر ...

شمع رو فوت کردم بچه ها برام

دست زدن عامر کیک رو روی دستای

من گذاشت و با اشاره به بچه ها هر

@
shahregoftegoo

 

1971
 



دو یه جوری پریدن طرفش رو

بازوهاش که برای لحظه ای فکر

کردم بازم یکی از خیالپردازیامه هر

دو رو با هم روی یه بازوش بغل کرده

بود با لبخند گفت : یک دو سه ...

هر سه با هم بوسم کردن دلوین گونه

ی راستمو اروین گونه چپمو و عامر

گوشه ی لبمو و من از خجالت مردم .

دوباره با هم تولدت مبارک ...بهترین

و رمانتیکترین تولدی بود که داشتم

رو تجربه کردم .

_ حاال با هم بگین سیب ...

_ تایم سلفی ؟ 

@
shahregoftegoo

 

1972
 



گوشی رو من جلوتر گرفتم توی

غروب دریا با هم عکس سلفی

انداختیم 

بچه ها رو که زمین گذاشت دست دور

کمرم انداخت 

_ برای یه سالی که بزرگتر شدی چه

حسی داری ؟ 

_ تازه داره مزه زندگی زیر دندونم

میره ولی بازم پر از

استرسه ...برگردیم بچه ها ...

_ بچه ها هم عادت می کنن 

_ امیدوارم ولی تو انگاری با بچه ها

خوب کنار میایی 

_ حرف هم رو خوب می فهمیم 

@
shahregoftegoo

 

1973
 



_ برا چهار سال زندگیم که توی کما

رفت خیلی افسوس می خورم 

_ باید از این به بعد  رو بچسبیم 

بادی که وزید باعث شد به ویال بر

گردیم  فیوز ویال پریده بود هر کاری

کردیم برقا وصل نشد مجبور شدیم

زیر نور شمعا شام بخوریم و کیک

روهم به چهار قسمت مساویی

تقسیم کنیم . 

سکوت بچه ها در مورد رابطه مون

واقعا برام جالب بود حتی دلوینم که

همیشه با سوال و جواباش ما رو

خفه می کرد سکوت کرده بود .

@
shahregoftegoo

 

1974
 



دلوین و اروین وسط خوابیده بودن

منو عامرم دو طرفشون با همکاری

هم یه داستان بی سر ته من در

اوردی رو نقل کردیم تنها حسنی که

داشت این بود که هر دو شون

مشغول و به خواب رفتن . 

اروم دستم رو گرفت بلندم کرد به

سالن رفتیم . 

hنور شومینه سالن رو پوشش داده

بود گیره ی موهام رو باز کرد موهای

لختم دورم ریخت . دستش رو دور

کمرم حلقه کرد مثل این باشه که

داره تانگو باهم می رقصه در جا زد 

_ برا تولد ممنون 

@
shahregoftegoo

 

1975
 



_ میخواستم یه تولد به یاد موندنی

باشه تنها شانسی که اوردم اینه که

اونجا نیستیم تا بشرا برا تو و محراب

تولد دوتایی بگیره ...

_ بشرا می دونست تولدمه 

_ اره ...

دست داخل جیبش کرد زنجیری بیرون

کشید چند تا گره روی زنجیر افتاده

بود .

[01.08.21 05:04]
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@
shahregoftegoo

 

1976
 



با هزار تا زحمت گره رو باز کرد . و

با خنده به دور گردنم انداخت 

_ کاش میذاشتم توی جعبه اش فکر

کردم اینطور از جیبم در بیارم

رمانیتکتر میشه ولی دردسر شد . 

سرم رو خم کردم تا زیر نور شومینه

ببینم که چه شکلیه متوجه نشده بودم

که اسم خود عامر به فارسی شکسته

است . 

@
shahregoftegoo
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_ ممنون

_ قول بده هیچ وقت از گردنت درش

نیاری

1977
 



_ به خاطر همه چی ممنون 

_ البته نقشه کشیده بودم که یه جور

دیگه جیمت کنم بریم تولد دو نفره 

_ ولی اینم عالی بود یادم نبود که

تولد منم با محراب یکیه اینروزاست 

_ خوشم نمیاد که بشرا بخواد برا تو

همراه تولد شوهرش تولد بگیره اونم

برا زن من 

_ خوب هیچ کس از رابطه مون خبر

ندارن 

به طرف خروجی سوئیت رفت که

پرسیدم : داری چکار می کنی ؟ 

@
shahregoftegoo

 

1978
 



_ بذار یه کم این فیوز رو انگولک کنم

ببینم درست میشه اصال به تاریکی

عادت نداریم .

فیوز رو که زد برقا یه باره وصل

دوباره خاموش شدن برا بار دوم هم

همونطوری روشن و خاموش شدن . 

_ ولش کن بچه خا که خوابن ظرفا رو

فردا می شورم االنم که وقت

خوابه ...

دوباره دستش رو دراز کرد فیوز رو

زد اینبار از دستش گرفتم می

ترسیدم برق اتصالی کنه کاری

دستمون بده آتیش بگیره یا خدای

نکرده برق بگیردش ...

@
shahregoftegoo

 

1979
 



اینبار که برق وصل شده بود دیگه

خاموش نشد 

_ آ انگاری تا سه نشه بازی نشه ...

به طرف موبایلش که باالی شومینه

بود رفت منم از الی در اتاق به بچه

ها که خواب بودن نگاه کردم . چراغ

اتاق هم روشن بود که خم شدم

دستم رو از الی در رد کردم

خاموشش کردم . 

تو با اون چشما داری تو دلم میری

همیشه با من یجورایی درگیری

@
shahregoftegoo

 

میدونم سخته سمت تو بیام آره

♫♬ ندارم چاره این دلم گرفتاره 

1980
 



دستش رو دراز کرد دستم رو گرفت

و به طرف خودش کشید .

_ تولد بدون آهنگ رقص که تولد

نیست 

 با اون چشمات دل منو تو بردی

♬♫حرصمو درآوردی

یجوری تو جذابی حق همه رو خوردی

اینجوری که پیش میره حاال حاالها رو

بردی

 با اون چشمات دل منو تو بردی

@
shahregoftegoo

 

حرصمو درآوردی

_ بچرخ

1981
 



اینجوری که پیش میره حاال حاالها رو

بردی

اهنگ که تموم شد از پیشونیم

بوسید . طرف اجاق گاز رفتم کتری

رو پر اب کردم 

_ چکار می کنی ؟ 

_ یه نسکافه فوری توی کیفمه

میخوری ؟ 

_ ای ول نیکی پرسش ...

کتری که جوش اومد نسکافه رو از

داخل کیفم در اوردم داخل دو تا

لیوان خالی کردم اب جوش رو ریختم

@
shahregoftegoo

 

یجوری تو جذابی حق همه رو  ♫♬

♫♬ خوردی 

1982
 



که دستشو جلو اورد لیوان رو به

دستش دادم که لیوان رو کنارش

گذاشت دستمو گرفت و به طرف

خودش کشید . روی زانوش فرود

اومدم ..

_ کجا؟ جات اینجاست 

لیوان توی دستم رو گرفت کنار لیوان

خودش گذاشت.
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روی زانوش نشستم دستاش دورم

تنگ شدن سرم رو بوسید با بوسه

اش غرق ارامشی ناب شدم دستمو

دورش حلقه سرم رو به روی سینه

اش تکیه، پلکهامو بستم . عامر

همیشه مأمن آرامشم بود 

@
shahregoftegoo

 

1984
 



نگاهش خم و روی صورتم چرخید

انگشتش رو روی قسمتی که بریدگی

سرم برای عمل بود کشید 

_ چه روزایی بود فکر می کردم هیچ

وقت نمیگذرن می دونستم چقدر

عاشق موهات بودی وقتی سر عمل

دیدم که موهاتو زدن حالم بد شد ...

دوباره سرمو به سینه اش تکیه دادم .

دستی رو که  خالکوبی خورشید

داشت با دستم گرفتم و باال اوردم 

_ بشرا برام گفت که تو عملم کردی

می گفت که یاشار قبول نکرده بود

منو ایران بفرسته ...

@
shahregoftegoo

 

1985
 



دستمو فشار داد باال اورد حاال ماه و

خورشید دستامون کنار هم بودن  ماه

دستمو باال برد بوسید ...

hاگه دوستی منو صدرا نبود هیچوقت _

باخبر نمی شدم که توی ترکیه حالت

بد شده وقتی صدرا جلوی منو در

مورد حالت از استاد فرمند پرسید

فهمیدم که حالت چقدر بد شده اونا

تازه فهمیده بودن که یه تومور

خطرناک تو مغزته در حالیکه من کل

اون یه سال زندگیم کابوس اون

تومور بود .

_ چطوری پس تونستید یاشار رو

راضی کنید ؟ 

@
shahregoftegoo

 

1986
 



_ استاد  فرمند با یکی از دوستاش که

ترکیه بیمارستان داشت هماهنگ کرد

منو اونجا فرستاد تا بعد از عمل

یاسار نفهمید که من ترو عمل

کردم .میدونی شیرین خیلی خیلی

سخت که عشقت رو بخوای عمل کنی

حاال می فهمم که توی چنین

عملهایی نمی ذارن جراح فامیل

درجه یکش رو جراحی کنه واقعا اون

موقع درک کردم که چرا ؟ بین عمل

بهت حمله ی قلبی دست داد وای

شیرین من مردم زنده شدم بعدشم

که مجبور به سزارین شدیم تا بچه ها

@
shahregoftegoo

 

1987
 



رو نجات بدیم . تو بچه ها پروسه ی

خیلی سختی بود .

می تونستم تصور کنم که عامر چه

لحظات سختی رو پشت سر گذاشته

یاداوری پسری که از دست دادم باعث

شد که بغض کنم سرم رو باال اوردم

از سیبک گلوش بوسیدم 

_ اگه من زنده ام همش به خاطر

تالشای توه شانس اوردم که ترو

داشتم .

با احساس دستاشو دو طرف صورتم

قرار داد وبوسه ی خیسی روی لبام

نشوند گفت : خوشحالم که زنده ایی

و اینجا 

@
shahregoftegoo

 

1988
 



دوباره سر خم از روی بخیه ایی که

دیگه مویی روش نمی روید بوسه ایی

گرفت . 

_ تو تمام خواسته من از خدایی . به

خدا ، خدا خیلی دوسم داشت که ترو

بهم برگردوند و اجازه داد تا یه بار

دیگه داشته باشمت اگه دیگه نمی

تونستم داشته باشمت اون هم بعد از

اینهمه سال و روزا عذاب اور

مطمئنا هیچوقت به ارامش نمی

رسیدم . بدتر از همه اینکه فکر می

کردم ترو برای همیشه از دست دادم

و تو مردی .اما خدا لطف و رحمتش

رو یه جور دیگه بهم نشون داد که تو

@
shahregoftegoo

 

1989
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@
shahregoftegoo

 

 بغلمی و برای همیشه زنمی

االالن

شدی اروم جونم .  

1990
 



_ کجا میری ؟ 

_ دارم میرم یه دوشی بگیرم ...

عامر دوباره سرش رو روی بالش

گذاشت چشماشو بست . 

نگاهمو به تن پوشی که عامر از

فروشگاه خریده بود رو از روی کاناپه

برداشتم حاال اصرار خرید حوله رو

تازه می فهمیدم . باید می فهمیدم

عامر زرنگتر از آن هست که حرکتی

بدون فکر انجام بده . 

سرویس حموم و سرویس بهداشتی

با هم یکی بودند در حموم رو قفل

@
shahregoftegoo

 

1991
 



کردم زیر دوش ایستادم اهرم شیر رو

باال دادم با حس اب داغ روی تنم

جیغم بلند شد و از زیر دوش کنار

پریدم .بالفاصله بعد از جیغم صدای

هول کرده عامر از پشت در حمام

شنیدم . و صدای باال و پایین شدن

دستگیره حموم 

_ چی شده شیرین ؟ در رو برا چی

قفل کردی ؟ ای بابا در رو باز کن

ببینم ...

_ چیزی نیست ! این اب چرا همش

داغ میاد ؟ وای سوختم 

_ ترسیدم گفتم حتما یه چیزیت شد

اب داغ برا کمرت خوبه ! سریع غسل

@
shahregoftegoo

 

1992
 



کن بیا بیرون . دیر وقته . این چه

عادتیه داری در حموم رو قفل می

کنی ؟ 

_ میشه لباسامو بدب اب بکشم . فردا

نمی تونم دوباره اونا بپوشم 

_ ولی پودر رختشویی اینجا نداریم 

_ با شتمپو می شورم یا با مایع ظرف

شویی بهتر از بوی عرق هست ..دو

روزه لباسا تنمه با حمومی هم که

کردم دیگه چندشم میشه دوباره

بپوشمشون ...

_ وای از دست شما خانما ...

چند مین بعد دوباره در حموم رو زد

بازش کردم لباسامو اورده بود

@
shahregoftegoo

 

1993
 



شستن لباسا با مایع ظرفشویی کلی

وقتمو گرفت چرا که اصال بلد نبودم

سعی می کردم لباسا به جایی نخورن

واقعا زده بود به سرم وسواس شده

بودم . 

حوله ی تن پوش رو به تن زدم از

حموم در اومدم بیرون .عامر همچنان

جلوی شومینه دراز و پتویی روش

انداخته بود . 

_ اومدی ؟ کم کم زده بود به سرم

بیام در حموم رو با لوالش بکشم تا

از حموم درت بیارم چکار می کردی

اینهمه ساعت ...

@
shahregoftegoo

 

1994
 



_ میشه بیای کمکم اینا رو

بچلونم ...و گر نه تا صب خشک

نمیشن ...

نیم نگاهی به لباسای دستم که اب

همچنان ازشون سرازیر می شد

انداخت . 

بلند شد  و با گفتن اینکه اینطوری

نمیشه که به سر سینگ رفت و از

باالی ماهیتاوه رو برداشت اورد روی

زمین گذاشت دونه دونه لباسا رو از

دستم گرفت آبشون رو چلوند . یه

عالمه اب ازشون گرفت 

_ دختر مگه جون نداری ؟ تکنولوژی

واقعا براتون ابروداری کرده و گرنه

@
shahregoftegoo

 

1995
 



با این کارکردنتون ابروتون به کل می

رفت من نمی دونم اگه با امکانات

گذشته قرار بود زندگی کنی چطوری

سر می کردی 

_ وای خدا نکنه من با امکانات حاال

راضیم 

خنده ایی کرد و گفت : بله دیگه ...

لباسا رو اینطرف اونطرف شومینه

پهن کرد تا خشک بشن .همونطور

حوله پوش جای عامر دراز کشیدم .

صدای غر غرش رو شنیدم که گفت :

ای بابا من کجا جا بشم حاال

 

@
shahregoftegoo
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بقدری خسته بودم که خود به خود

چشمام رو هم می افتاد اصال دیگه

توان و رمقی تو جونم نمونده بود که

تکون بخورم جایی برا خواب عامر باز

کنم . صداشو می شنیدم و اینکه به

سختی داشت خودشو جا می کرد

@
shahregoftegoo

 

بازوشو باز کرده منو باالال کشید تا

سرمو روی سینه اش بذارم تا بخوابم

_ سرتو بلند کن بذارش رو سینه ام

1997
 



خمار از خواب کاری رو که گفته بود

انجام دادم . موهامو نوازش کرد .

اروم با صدای گرفته گفتم : شب به

خیر ...

سرش رو تا جلوی گوشم نزدیک کرد

و گفت : شب به خیر رو نباید گفت

شب به خیر رو باید عاشقانه کاشت

مثال نفس به نفس روی چال گردنت )

خیسی بوسه اش رو در گردنم حسش

کردم ( و بوسه بوسه روی لبانت ...

دیگه چیزی نفهمیدم ...

_ شیرین خانم ...شیرین

خانمم ...نمی خوای بیدار شی عزیزم

...

@
shahregoftegoo

 

1998
 



تکون کوتاهی به خودم دادم بدون

اینکه پلک باز کنم تنها هومی گفتم و

بیشتر زیر پتو خزیدم ...

با بدجنسی پتو رو از روم کنار زد با

خنک شدن بدنم از هوا فهمیدم که

بازم بند تن پوش باز شده و همه دارا

و ندارم ریخته بیرون همینطور با

چشمای بسته نالیدم : عامر ترو  خدا

بذار بخوابم 

می تونستم سنگینی نگاهشو رو

خودم حس کنم ولی چکار کنم که

بدجور خوابم می اومد 

_ جانم بابایی چیزی می خوای اروین

جان ...

@
shahregoftegoo

 

1999
 



انگاری فاز سه وات بهم زده باشن با

وحشت پتوی کنار زده شده ام رو

روی خودم کشیدم زیر پتو خزیدم

تموم تن و بدنم از اینکه بچه ها منو با

همچین استایلی دیده باشن کپ کرده

می لرزیدن ...

وقتی صدایی نشنیدم یواش یواش

پتو رو پایین اوردم تا زیر چشمام تا

خوب دید بزنم ببینم که توی چه

موقعیتم ...

_ حاال منو سر کار میذاری ؟ 

_ خوب چکار کنم حوصله ام سر رفت 

_ خیلی بدی ...

@
shahregoftegoo

 

2000
 



نیم خیز شدم بالش رو برداشتم به

سر و سینه اش می کوبیدم برای

اینکه جلومو بگیره دستاشو حمایل

صورتش قرار داده بود اولش بهم

میدون داد تا حرصمو ازش در بیارم

بعدش با یه جهش موقعیت رو به نفع

خودش تغییر داد و با یه حرکت از مچ

هر دو دستم گرفت باالی سرم

لپبردشون تا خلع سالحم بکنه و با

تاکتیکی هم روم خیمه زد و به

صورتم زل زد مردمک چشمای سیاه

مدام در حال حرکت از لبهام به

چشمام بود .

@
shahregoftegoo

 

2001
 



_ خیلی بدی قلبم اومد دهنم فکر

کردم بچه ها لخت دیدنم ...

_ می خوای من لباساتو تنت کنم ؟ 

با اخم تصعنی نگاهمو از گوشه ی

چشمم گرفتم 

_ حق نداری به لباسام دست بزنی 

_ پس بلند شو خودت اماده شو تا من

خودم دست به کار نشدم شیرین

خانم ...

تا دستمامو ول می کنه با دستم

موهای خیسش رو که جلوی صورتش

ریخته پس می زنم که نگاهم روی

ناخنام ثابت می مونه ولی بعدش

@
shahregoftegoo

 

2002
 



خونه دستشو روی دهنم میذاره
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تا صدای جیغم بچه ها رو بیدار نکنه 

زیرش تقال می کنم سرمو تکون می

دم تا بلکه دستشو برداره سرشو به

گوشم نزدیک کرد 

@
shahregoftegoo

 

میخوام جیغ بکشم که فکرم رو می

2003
 



_ هیس ! بچه ها بیدار میشن ! اروم

باشه دستمو از دهنت بر  می دارم 

تا دستشو برداشت 

_ ناخنام ...ماخنامو زدی ؟ اخه چرا ؟

دیوونه شدی به ناخنای من چکار

داشتی ؟ 

_ دیوونه چیه خانم من ...صبی بلند

شدم لباس بپوشم که دیدم پشتم

داره می سوزه رفتم جلو اینه پشت

لباسمو دادم باال دیدم پشت شونه

هام کلی جای  چنگای خانم هستش

پوستمو قلفتی کندی دختر با اون

چنگاالت ...

@
shahregoftegoo

 

2004
 



_ تازه کاشته بودمشون دوستشون

داشتم ...

_ ولی من دوسشون نداشتم چی

بودن .. همه جامو زخم ذیلی کرده

بودی حاال می سوزه 

_ حقته ...دیشب جوری چپ و راستم

کردی که جد ابادم اومد جلو چشمام

اون همه دردی که من کشیدم بعد دو

تا دونه چنگ انداختن من شده پوست

قلفتی کندن .

_ حاال بفرمایید دادگاهی کردن منو

بزارید برای یه وقت دیگه بلند شو یه

چیزی بخوریم که خواهر زاده ات

فحش نمونده که نثار من کنه 

@
shahregoftegoo

 

2005
 



سر تکون داد و گفت : 

_ همه برنامه هاشو بهم ریختم گویا

برا تو هم می خواسته تولد بگیره 

همراه با ناز و اخمی هم چاشنی

صورتم کردم تا عامر از کنارم رد شد

در خودم جمع شدم درست مانند یه

جنین توی شکم مادرش .

عامر بی طاقت و حریصانه سرش رو

به طرف متمایل کرد محکم موهای

پف کرده ام را بوسید و سرشو عقب

کشید .

_ بلند شو دختر ، ببخشید باید می

گفتم خانم بلند شو ؛ داری کنترلم از

@
shahregoftegoo

 

_ بشرا ؟

2006
 



دستم خارج می کنی تا تموم

سنسورام فعال بشن دیگه وقت یه

رابطه جدید رو نداریم . 

_ یه وقت نچای اونم با دست گلی که

به اب دادیh ناخنامو من موندم

چطوری گرفتی که روحمم خبر دار

نشده اونم با یه ناخنگیر غریبه 

دست دورگردنم انداخت و یه بوسه از

لپم گرفت . 

_ ولم کن فکر می کنی کار خوبی

کردی ناخنامو اینطوری کج و کوله

گرفتی .بغلم می کنی 

_ می دونی بغل کردن یه خانم با

صدای گرفته و موهای ژولیده اول

@
shahregoftegoo

 

2007
 



صب همونقدر لذت داره که بغل کردن

یه آقای کم حوصله ی خسته از آخر

شب اونم مصدوم شده بنظرت پزشک

قانونی چند روز برام طول درمان

صادر می کنه دیه ام چقد میشه ...

_ شیرین زبون کی بودی تو آقا

عامر ؟ 

دوباره به چشمام زل زد و گفت :

خودت فکر می کنی شیرین زبون کیم

؟ 

این عامر با عامر قدیما یه اسمون تا

زمین با هم فرق دارن عامر سرد و

بی تفاوت جدی اونهمه دلمو برده بود

که نمی تونستم فراموشش کنم حاال

@
shahregoftegoo

 

2008
 



که دلم براش نره بدجوری ناز

خریدنش به دلم می نشست کیفورم

می کرد.

_ لباسامو بده بپوشم 

_ اول می خوای یه دستشویی برو

بعد لباساتو بپوش

[01.08.21 05:05]
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@
shahregoftegoo

 

با این عامر عاشق پیشه مگر می شد

2009
 



_ نمی خواد نه حال دستشویی رفتن

دارم نه دستشویی دارم 

عامر سمت شومینه رفت لباسامو که

دور اطرافش اینور اونور پهن کرده

بود رو جمع و به دستم داد 

_ پس بجنب بپوش تا بچه ها بیدار

نشدن 

@
shahregoftegoo
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2010
 



_ باشه تو برو بیرون 

نچی کرد و به اتاق بچه ها رفت لباس

زیرامو پوشیدم بعد بلوز و شلوار

جینمو تن زدم پانچ و شالمو برای

رفتن از سوئیت روی تنها مبل دو

نفره سوئیت انداختم . 

عامر از دست هر دو تا بچه ی خوابالو

گرفته بود و به سمت سرویس می

برد دلوین در حالیکه چشماشو می

مالید با دیدن من شاکی گفت : مامان

خوابم میاد ؟ 

قبل از من عامر دستش رو سمت

سرویس کشید 

@
shahregoftegoo

 

2011
 



_ بابا منم خوابم میاد ...

_ ای بابا تو راه ماشین می گیرین می

خوابین ...

با کلی ادا و اطوار بچه ها باالخره بعد

از صبحانه راه افتادیم . ولی با

ترافیک رو به رو بازم متوجه شدیم

که راه باز نشده و مردد این بودیم که

برگردیم  از راه دیگه بریم و یا منتظر

باز شدن راه بمانیم چون در حال گود

بردارین تا راه رو باز کنن که

خوشبختانه ما اخراش سر رسیده

بودیم بعد از یه ساعت راه باز

@
shahregoftegoo

 

_ صورتتو بشوری خوابت می پره

پرنسس ...

2012
 



شد .ولی باید ما سرنشینای ماشین

پیاده می شدیم تا ماشین سر باالیی

رو با گاز سرعت رد می کرد . 

از دست بچه ها گرفته سر باالیی رو

با کلی مشقت باال رفتم . تازه متوجه

همراها و مسافرا شدیم که باالی سر

باالیی برا خودشون مسابقه ی رالی

سرگرمی ترتیب دادن که حتی جای

تخمه هم خالی نبود هر ماشینی که یه

نفس سر باالیی رو با گاز باال می

اومد با دست زدن تشویق و هر

کدومم که ُسر می خورد پایین می

@
shahregoftegoo

 

رفت هی می کشیدن که این وسط

جوونا هم برای خودنمایی برای خودی

2013
 



نشون دادن عرصه رو خالی

نمیذاشتن ماشینای مدل باال و

شاسی خیلی راحت با یه تخته گاز باال

می رفتن این وسط کار ماشینای

مدل پایین و پراید و وانتبارها زار بود

که ُسر می خوردن دوباره پایین می

رفتن یا وسط راه می موندن که مردا

به کمکش می رفتن سر باالیی رو

هول می دادن خدا رو شکر همه رد

می شدن .باالخره نوبت به عامر

رسیده بود تا این سر باالیی رو

هنرنمایی کنه دلوین و اروین هر دو

در حال دعا بودن  باورم نمی شد بی

اختیار دست به جیبم بردم موبایلم رو

@
shahregoftegoo

 

2014
 



در اوردم تا از دعا کردنشون فیلم

بگیرم . ماشین عام  شاسی بود با یه

تیکاف پر سر صدا دار سر باالیی رو

باال اومد صدای تشویق مردم ولی من

هنگ دلوین بودم که مثل اورین باال و

پایین می پرید : افرین بابا

جون ...افرین بابا جون راه انداخته

بود . 

خیلی منگ در ماشین رو باز کردم تا

بچه ها سوار شن عامر عینک

افتابیشو باالی سرش زد و پرسید :

چیزی شده ؟ 

سر تکون دادم که یعنی هیچی

@
shahregoftegoo

 

2015
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عامر سرشو برگردونده بود تا دلوین

سوار شد چاک با هم دست زدن یه

جور مچ شدن اروینم با خوشحالی

پشت سر دلوین چاک 

_ ایول بابا ...معرکه بودی 

@
shahregoftegoo
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منتظر بودم دوباره کلمه ایی رو که

از دهن دلوین شنیدم رو بشنوم ولی

دیگه نگفت .

2016
 



نزدیکای ظهر به ویال رسیدیم که با

پیشنهاد عامر قرار شد که ناهار

بیرون بخوریم بعد بریم اونجا . نمی

دونم چون خودمم استرس روبه رو

شدن با بچه ها رو داشتم که فکر می

کردم عامرم داره وقت کشی می کنه

حاال بچه ها به جهنم با ژاکلین چکار

باید می کردم ؟ بشرا از وقتی راه

افتاده بودیم سرویسم کرده بود هر

کاری می کردم از بچه ها و

واکنششون برای با هم بودن منو

عامر بگه که هیچ نمی گفت مثال می

خواست انتقام پیچیدمشون رو در

بیاره .

@
shahregoftegoo

 

2017
 



بعد از ناهار یه دور هم با ماشین لب

ساحل چرخ زدیم .

دستم رو روی دست عامر گذاشتم و

گفتم : مرگ یه بار شیونم یه بار بچه

ها هم خسته شدن بهتر نیست بر

گردیم ویال ...

_ کاش مسئولیتی نداشتیم از اینجا

یکسره می کوبیدیم می رفتیم خونه

ی خودمون این یه شب با هم

بودنمون خیلی بهم مزه کرده دوست

دارم وقتی صبا بیدار میشم تو کنارم

باشی بچه ها تو اتاقاشون ...

از اینه ی باالی سرش به بچه ها که

روی تبلت دلوین خم شده بودن

@
shahregoftegoo

 

2018
 



تصویری رو با دقت نگاه می کردن

نگاه کرد. نفس عمیقی کشید و گفت

: خیلی دوستتون دارم نمی دونم کجا

کار خوبی کردم که خدا جفت شیش

شما رو بهم داد . خیلی می ترسیدم

از دستت بدم . 

دستش رو بیشتر فشردم .گفتم :

کاش هیچوقت از هم جدا نمی شدیم

کاش یاشاری زندگیمو هاشور نزده

بود و کاش دلوین دختر تو بود . 

_ اگه بخوای کاشا رو کنار هم بچینی

کاشای االن رو باید بچینی دیگه

یاشاری وجود نداره که ما رو از هم

جدا کنه .فقط  کاش ژاکلینی وجود

@
shahregoftegoo

 

2019
 



نداشت و کاش واقعا دلوین دخترم

بود ولی در این مورد کاشی هم وجود

نداشته باشه برا من فرقی نداره چرا

که دلوین دختر توه از وجوِد تِو و من

دوسش دارم همون دختریه که عمری

دلم می خواست داشته باشمش ...

_ فهمیدی وقت تشویق باال اومدنت

از سر باالیی بهت گفت بابا مثل

اروین ...

با تعجب و هیجان پرسید : واقعا ...چه

خوب فکر می کنم با بچه ها به

مشکل بر نمی خوریم 

اهی کشیدم و گفتم :شاید تو با

دلوین به مشکل بر نخوری ولی من با

@
shahregoftegoo

 

2020
 



وجود ژاکلین حتما به مشکل می

خورم پسرا می دونی بیشتر مامانی

هستن تا بابایی 

_ نمی تونم انکار کنم اروین وابسته

ی ژاکلین نیست ولی از وقتی ایران

اومدیم رفتار ژاکلین به کل تغییر

کرده اونهمه که به رابطه ی منو تو

حساس شده اروین براش اهمیت

نداره ...

_ حس خیلی بدی دارم نمی دونم چرا

توی زندگی تو باید همیشه نفر سوم

رابطه باشم

 

@
shahregoftegoo
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@
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_ شاید در رابطه ی قبل نفر سوم

بوده باشی ولی االن فقط تویی

فقط تو ...

به حرفش ایمان داشتم چرا که

رفتارش حتی توی رابطه امون فرق

می کرد با چهارسال پیش اون

موقعها سرد و بی تفاوت بود ولی

االن طبع خیلی گرمی داشت خیلی

خیلی هات شده بود . 

ویال توی سکوت غرق شده بود با

بوقی که عامر برای سریدار زد تا در

رو باز کنه ماشین رو به سمت ورودی

ویال برد . 

@
shahregoftegoo

 

2023
 



اروین خمار از خواب چشماش نیمه

باز و نیمه هوشیار بود ولی دلوین به

کل خواب بود . که عامر روی دستاش

بلند کرد . 

وارد ویال شدیم در اتاق بابا و مامان

رو باز کردم تا دلوین رو روی تخت

بذاره دست اروین توی دستم بود نگاه

خمار از خوابش با حسرت به دلوین

خواب رفته بود 

_ می تونم منم اینجا بخوابم 

قبل از عامر رو تختی رو کنار زدم و

گفتم : چرا که نه بیا اینجا دراز

بکش ...

@
shahregoftegoo

 

2024
 



کفشای اسپرت و جوراباشو از پاش

در اوردم . 

_ من برم ماشین رو گاراژ بذارم 

سری تکون دادم . کفشا و جورابای

دلوینم از پاش در اوردم خدا رو شکر

هر دو تی شرت شلوار ساحلی

تنشون  بود الزم نبود با لباس راحتی

تعویض بشن ولی بعد از خواب باید

مفصل ببرم حموم ...

_ سرایدار میگه بچه ها برا خرید و

تفریح از صب زدن بیرون گفتم ناهار

نمی خوریم قراره استراحت کنیم 

_ خیلی استرس دارم ...

@
shahregoftegoo

 

2025
 



_ انگاری کوه کندم 

دستشو دو طرف تیشرتش گذاشت و

با یه حرکت از تنش بیرون اورد . 

_ داری چکار می کنی ؟ 

_ خسته ام مشخص نیست دارم چکار

می کنم برا یه چرت دارم اماده میشم

...

_ جا برا خواب نیست می بینی که

بچه ها تخت رو اشغال کردن ...

_ کی تخت می خواد ...

@
shahregoftegoo

 

پنجره ها رو باز کردم .اونم همونطور

که نگاهش به من بود با  پاش در رو

بست .

2026
 



بالشی رو از روی تخت گرفت و روی

سمت راست تخت که یه قالیچه ی

کوچک فیروزه بود انداخت و گفت :

همین جا منو خانمم رو می بینه 

با حرکتی دستاش دور کمرم گذاشت

روی بالش قل خورد جیغ خفه ایی

کشیدم 

_ ولم کن می خوام لباس عوض

کنم ...

_ کار من که باهات تموم شد لباس

عوض کن 

چشم غره ایی از ناز بهش کردم و

گفتم : خیلی پرو شدی ؟ 

_ اختیار داری پرو بودم ...

@
shahregoftegoo

 

2027
 



_ پس رو نکرده بودی چه شناگر

ماهری هستی 

_ اگه منظورت به اون موقع است

صیغه بودی زن عقدیم دست و بالمو

بسته بود ولی حاال عقدمی ...فقط و

فقط مال منی ...

هوفی بیرون کشیدم و به لباش خیره

شدم حرفی برای گفتن نداشتم ولی

می تونستم استفاده بهینه ایی از این

لبا داشته باشم . دستم رو دور

گردنش حلقه کردم و لباهاشو بین

لبهام گرفتم و با قدرت بوسیدم  .اما

این کافی نبود یه بار دیگه برا اینکه به

@
shahregoftegoo
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چرا که خیلی خیلی دوسش داشتم 

@
shahregoftegoo

 

خودم ثابت کنم که از هیچ چیزی

واهمه نداشته باشم  

بوسه ایی روی گردنم گذاشت و زیر

الالله ی گوشم نجوا کرد

_ برات میمیرم ...

2029
 



***

چشم باز کردم . باد خنکی که پرده

سفید اتاق رو به رقص در اورده بود

باعث شد که دیگه از خواب دست

بکشم جای خالی عامر کنارم دهن

کجی می کرد . 

صدای هیاهو از بیرون ساختمان ویال

می اومد . از پنجره به بیرون نگاه

دوختم همه ی مردا داخل استخر در

حال بازی والیبال بودن صداشون کل

ویال رو برداشته بود . عامر با  پنجه به

توپ ضربه زد که در مسیر توپ ,

سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف

گیری دقیق و....بسیارموفق بود

@
shahregoftegoo

 

2030
 



صدای طرف مقابل رو در اورد .

نگاهم رو به تخت دوختم خبری از

دلوین و اروین هم نبود با نگاهی به

ساعت که شش بعد از ظهر رو نشون

می داد اخمی به ابرو اوردم .چقدر

خوابیده بودم هوا رو به تاریک شدن

بود . 

بعد از تعویض لباس به سالن رفتن

نسرین با بچه هاش که در حال

درست کردن لگوهای خانه سازی

بودن نشسته سرش به گوشی

مشغول بود 

_ دلوین می دونی کجاست ؟ 

@
shahregoftegoo

 

2031
 



سرش رو از روی گوشی باال اورد

بهم نگاه کرد یه نگاهی  پر از تعجب 

_ باال کنار بشرا و همتا بود .

نیم نگاهی به پله های مارپیچ

دوبلکس طبقه باال انداختم سر

صداشون از باال می اومد ....

باالی  پله ها بودم که با ژاکلین فیس

تو فیس شدم . جا خوردم نمی دونم

چرا با بودن عامر کنارم به کل

مشکلمون از یادم رفته بود .تا به

خودم بیام ژاکلین دست بلند کرد به

صورتم کوبید خیلی غیر منتظره بود

واقعا هر واکنشی رو ازم گرفت 

@
shahregoftegoo

 

2032
 



_ مهم نیست کی هستی و یا هدفت

چیه ؟ وقتی خیانت می کنی یه بی

همه چی لعنتی عامر به من قول

ازدواج داده بود .

حس الشی بودن بهم دست دادهh بود

ولی خوب از روزی که عامر وارد

زندگیم شده بود به همچین لحظاتی

با نرگس فکر کرده بودم حاال فرقی

نمی کرد ژاکلین جاشو گرفته بود با

چشمای پر اشکی ...

_ لعنتی نو که به بازار اومدی من

کهنه شدم پشت خطی ؛ تماس بی

پاسخ ؛ عه مگه زنگ زدی ؟ االن جاییم

بعدا خودم زنگ می زنم ؛ مشترک

@
shahregoftegoo

 

2033
 



مورد نظر خاموش می باشد ولی

خودش بد جور روشنه .

دستم رو روی همون قسمتی که زده

بود حاال می سوخت گذاشتم ژاکلین

کوهی از آتشفشان بود یه کوه که

مذاب ازش فوراره می زد بیرون 

_ نه تنها عشقمو ازم گرفتی حتی

بچه امو ازم گرفتی دلت برا پسرم

نسوخت خونه خراب .

با هر دو دستش به سینه ام کوبید یه

قدم عقب رفتم و به دیوار پهلوی پله

خوردم 

_ لعنتی من می کشمت فکر کردین

چون ازدواج کردین کار از کار گذشته

@
shahregoftegoo

 

2034
 



من رسوات می کنم مسواکم

شعورش می رسه که متعلق به یه

نفره تو چطور راضی شدی با مردی

باشی که می دونی با یکی دیگه اس

اصال چطور دلت اومد با قاتل پدر

دخترت

[01.08.21 05:05]
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فکر می کنی این چهارسال رو کجا

بوده اقا زندان تشریف داشته من

مونده بودمو یه بچه ی شیرخواره ...

احساس نفس تنگی می کردم .انگار

که به زور می توانستم هوا را به ریه

هام برسانم صدایی توی سرم چرخ

می خورد 

_ قاتل پدر دخترت 

صدای ژاکلین بود که توی سرم چرخ

می خورد . 

با داد و فریاد ژاکلین که جلب توجه

کرده بود اول عامر در حالیکه حوله

@
shahregoftegoo

 

2036
 



رو دور خودش می پیچید وارد سالن

شد و نگاه من به طرفش چرخ خورد

امکان نداشت که این مرد قاتل باشه

اونم قاتل پدر دخترم ...یاشار ...

صدای ژاکلین بارها و بارها توی سرم

اکو و تکرار می شد احساس ضعف

می کردم . کم مانده بود همان جا

بیفتم . دنبال راهی بودم که کمی

نفس بگیرم ژاکلین از دو طرف یقه

ام گرفته بود داشت واقعیتهایی رو

که عامر ازم مخفی کرده بود به

صورتم تف می کرد . 

@
shahregoftegoo

 

2037
 



ولی نگاه من به پایین پله ها بود

نگاهم از نگاه عامر قطع نمی شد

انگار که از خواب بیدار شده باشم 

_ مثلث عشقی ... 

_ شیرین چی شده ؟

بشرا همتا کنارشون دلوین و

اروین ...از اتاق بیرون اومده بودن و

من نفس کم می اوردم انقدر گنگ

شده بودم که نمی فهمیدم اطرافم

چی میگذره دستم رو باال اوردم هر

دو دست ژاکلین رو پس زدم...

نگاه ژاکلین هم به طرف اونا برگشته

بود .نمی دونم به خاطر نداشتم که

من هلش دادم یا پاش پیچ خورد .از

@
shahregoftegoo

 

2038
 



_ شیرین ؛ شیرین خانمم ...

_ عامر ؛ بهتره بری ...فکر کنم اگه

این مدت تنهاش بذاری بهتر می تونه

با موضوع کنار بیاد 

_ نمی تونم توانشو ندارم ...

_ برو ...منم یه زنم واقعا درکش می

کنم که نخواد ترو ببینه ...

عامر نفس بلندی کشید و گفت :

بهوش که اومد پایینم ...

صدای در رو که شنیدم با وحشت

روی تخت نیم خیز شدم 

@
shahregoftegoo

 

 پله های مارپیچ قل خورد  .و

باالالی

من چشمام سیاهی رفت افتادم

***

2039
 



_ ژاکلین ؟ 

بشرا با خوشحالی روی تخت نشست

و گفت : حالش خوبه نگران نباش ...

_  از پله ها افتاد ...من هلش ندادم

فقط خواستم نفس بکشم 

_ می دونم عزیزم می دونم  از نرده

ها گرفته بود نیفتاد خیالت راحت 

_ تو می دونستی ؟ می دونستی که

عامر قاتل یاشاره ...

_ نه نمی دونستم فکر می کنی اگه

می دونستم بهت نمی گفتم درسته

که تو استاد پیچوندن منی ولی من با

تو رو راستم نمی دونستم 

@
shahregoftegoo

 

2040
 



_ باورم نمیشه باور نمی کنم عامر

یاشار رو کشته تو ؛ تو گفتی لوستر

افتاده سر یاشار ؛ یاشار مرده ...اره

یادمه که اینطوری بهم گفتی 

_ اره به ما هم اینطوری گفتن تو کما

بودی بابا اینا از ترکیه اومده بودن

خودشون گفتن ...

_ تو ...تو باورت میشه ...عامر ...

لیوان ابی رو از میز کنار تخت

برداشت به لبهام نزدیک کرد و گفت :

بیا بخور قند خونت پایینه

 

@
shahregoftegoo
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جرعه ایی از اب قندی که برام

درست کرده بود رو خوردم . دست

دراز کرد یه جوری که سرمو روی

زانوش گذاشتم .

_ بچه ها کجان ؟ 

_ با شهاب و همتا رفتن لب ساحل 

@
shahregoftegoo
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_ واقعا ژاکلین از پله ها نیفتاد ؟ 

_ خیلی خوب خودشو کنترل کرد البته

بادمجون بم آفت نداره 

_ نگو ! ترسیدم 

_ بله مشخصه تا بهوش بیای پیر ما

رو در اوردی 

_ همه فهمیدن ؟ 

_ چی رو ؟ 

_ اینکه من یه خونه خراب کنم 

_ تو خونه خراب کن نیستی نباید به

خودت توهین کنی وقتی عامر ازت

خواسته ازدواج کنید نه از ژاکلین ...

_ نرگسم فهمید ؟ 

@
shahregoftegoo

 

2043
 



_ اره از دستت دلخور شده بود

راستش اونا رفتن ...

نگاهمو به چشماش دوختم پرسیدم :

چی ؟ رفتن یعنی برگشتن تهران ؟ 

_ اره گویا شوهر خاله ی علیرضا

فوت شده قرار بود اول علیرضا تنها

بره ولی خوب با اتفاقایی که افتاد

لحظه ی اخر نرگس گفت دلشو نداره

که بمونه با تو چشم به چشم

بشه ...هر چند اونی که مقصره تویی

فکر کنم از اینکه ازش پنهان کاری

کردی ناراحته از منم خیلی دلخور شد

می گفت که چقدر احمق بوده که

@
shahregoftegoo
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همه ی جیک و پوکشو ما می

دونستیم حتما بهش می خندیدیم ...

_ کاش بهش می گفتی که اینهمه

مدت چقدر عذاب وجدان داشتم وقتی

می دیدم زندگیش با علیرضا خوبه

باور کن که یه کم اروم می شدم ...

قطره اشکی که از گوشه ی چشمم

سر زیر شد رو بشرا دید با دستش

پاک کرد و گفت : اُسکل زندگی یعنی

همین مجادله ها دیگه به اون نرگسم

گفتم به تو هم میگم همیشه قرار

نیست که همه رابطه ها دو طرفه

باشه اونی برنده میشه که با دل

جراتتره قدم پیش بذاره مثالش همین

@
shahregoftegoo
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محراب ترو می خواست منم محرابو

اونی که برنده شد من بودم چرا چون

من با دل جراتتر بودم قدم پیش

گذاشتم حاال تو مگه دلخوری ...

_ لطفا پیش دلوین از این حرفا نزنی

متعجب به طرفم برگشت و گفت : از

عشق عاشقی 

_ نه بابا از این اُسکُل گفتنات ...

_ ای بابا تو هم شدی مامان کالس

ادبیات برام میذاری ...

کالفه سر تکون دادم پرسیدم : حاال

من  قاتل بودن عامر رو کجای دلم

بذارم تازه تازه داشتم به ارامش می

رسیدم ...

@
shahregoftegoo
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_ قاتل چیه بنده خدا بیچاره مطنون

به قتل بوده که باالخره تبرئه شده 

_ چه فرقی می کنه دلوین بزرگ بشه

بازم سوال میکنه چرا با قاتل باباش

هر چقدرم من انکار کنم یاشار رو از

ذهنم پاک کنم دلوین دختر یاشاره ...

_ ای بابا اینهمه قاتل قاتل نکن ببین

یه سوءتفاهمی پیش اومده که از

شانس بد عامر توی صحنه ی جرم

بوده همه چی پاش نوشته شده

چهارسالم بیچاره تاوان داده ولی

خودمونیم یادته می گفتم این رفته

پرورش اندام یا برا طبابت پس بگو

اقا زندان تشریف داشته 

@
shahregoftegoo
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_ بابا اینا می دونستن اره ؟

[01.08.21 05:05]

#part310
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_ نمی دونم اونا یه پاشون ترکیه بود

امکان نداره که نفهمیده باشن و یا

بابابزرگ حتما رزومه کاری عامر رو

دیده که استخدامش کرده مگه میشه

که ندونن ؟ 

_ بابا می دونست اجازه عقد رو

بهمون داد وای بشرا من حاال چکار

کنم 

_ کاریه که شده دیگه از دست کسی

کاری بر نمیاد ولی این پسره واقعا

می دونسته تخصص چی رو بگیره

کارش درسته ببین عقدت کرده یعنی

اش کشک خاله اته بخوری پاته

نخوری پاته ازشش خوشم اومد ...

@
shahregoftegoo
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_ کاش از اول بهم می گفت بهم

قول دادهh بودیم که دیگه دروغ نگیم

در حالیکه زندگیمون با دروغ شروع

شده 

_ ای بابا شیرین ولش کن ببین بعد از

فهمیدن کارایی که یاشار در حقت

کرد باور کن اگه کما نبودی حتما

خودت کمر به قتلش می بستی حاال

عامر از طرف نمایندگی تو شرشو کم

کرده دیگه چی میگی 

_ مگه نمی گفتی مظنون به قتل

بوده حاال چرا از کشتن حرف می زنی

؟ 

@
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_ ای بابا به من چه ول کن بابا سفت

سخت نگیرش اصال بگو قاتل باشه

مطنون به قتلم نبوده مگه می خوای

ازش جدا بشی ...

_ باید بهم می گفت اصال اخالقی

نیست که با قاتل پدر دخترم ...

_ اگه قاتلم نبود رقیب عشقیش هم

که بود ...اخالق رو ولش کن یه کم

روشنفکر باش ...

_ داری دیوونه ام می کنی ...

_ اصال بیا در مورد یه چی دیگه حرف

بزنیم به من چه راستش شیرین

اونروز در مورد اون بو که بهت گفتم

دروغ گفتم اصال بو نمی دادیh می

@
shahregoftegoo
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خواستم بهت یه دستی بزنم خودت

بهم از رابطه ات با عامر بگی 

از نحوی عوض کردن حرفش خنده ام

گرفته لعنتی همیشه باید ته حرفاشو

به کارای خاک برسری منحرف می

کرد 

_ می دونم که دروغ گفتی 

با تعجب دستشو رو شقیقه ام نگه

داشت طوری که زل بزنم به چشماش

_ مرگ من فهمیدی ؟ از کجا

چطوری ؟ 

_ چون رابطمون محافظت شده بود 

یه چند ثانیه زل زد به چشمام بعد با

هم زدیم زیر خنده 

@
shahregoftegoo
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****

چند ضربه به در خورد با بیا توی من

قامت عامر در درگاه در پیدا شد .

چشمام قدمهاشو تعقیب می کرد .

خیالم راحت بود که باز ژاکلین از پله

ها نیفتاده که برام دردسر بشه در

مقابل احساسات سردرگمم نمی

تونستم هیچ نظری از واقعیتی که

شنیده بودم روش بدم . ولی یه چیزی

رو خوب می دونستم این مرد مغرور

و سرسخت با جذابیتهای ظاهرش

انتخاب اشتباه خود خودم بود و باید

پای اشتباهم می موندم . رفتارهاش

حرکاتش کارهاش و حرکات بدنیش

@
shahregoftegoo
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_ چرا اینجا نشستی ؟ برا صبونه بیا

بیرون 

چطور می گفتم که از روی تک تک

اونایی که ویال هستن خجالت می

کشم دلم می خواد که برگردم تهران 

_ میام 

نفسی گرفت و گفت : راجب اون

قضیه ...

 

@
shahregoftegoo

 

رو از حفظ بودم مقابلم ایستاد و من

به ارومی روی لبه ی تخت نشستم

لبهاش به ارومی از هم باز شد

]08:43  03.08.21[
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_ باید با هم حرف بزنیم ؟ ...

همزمان با هم این جمله رو تکرار

کرده بودیم . نگاهم به عامر دوخته

شد . نمی فهمیدم چرا قلبم هیجان

می گرفت زمین به اسمون می رفت

اسمون به زمین می اومد من این

مرد رو دوس داشتم و می

خواستمش ...

_ آتویی که ژاکلین باهاش تهدیدش

می کرد که ازش جدا نشی این بود ؟ 

_ نمی دونم از کجا شروع کنم

چطوری بهت بگم 

همزمان با گفتنش دستی به پس

سرش کشید . نگاهی به اطراف

@
shahregoftegoo
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انداخت و گفت : خیلی ممنون که

موندی تا بشنوی فرار رو ترجیح

ندادی ...

عامر با خودش کلنجار می زد مشخص

بود که برای گفتن تردید داره 

_ اختالفتونh با یاشار سر چی بوده و

اینکه افتادن لوستر به سر یاشار چه

ربطی به تو داشته ...

_ اختالفمونh خوب معلومه سر تو بود

یاشار دوست نداشت منو دور اطراف

تو ببینه بعد از عمل سرت بود که

مامنتظر بهوش اومدن تو بودیم

یاشار منو به خونه اش دعوت کرده

بود وقتی من رسیدم چطور بگم

@
shahregoftegoo
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اون ...اون زنه همون زن واقعییش

سلین ییلماز تو دیده بودیش ؟ 

_ قبل از اینکه از پله ها بیفتم با پسر

عموی مامان مینا دیده بودمش ...

_ دخترش بود ؛ زن یاشارم بود ...

_ نمی دونستم یعنی از دومادش سوء

استفاده کرده بود . 

سر تکون داد .

_ حتما ... یاشار مسلمون نبود ازدواج

شما هیچ جا رسمیت نداشت . البته ما

نمی دونستیم و گرنه نمی ذاشتیم

سر تو جلون بده برای رضایت گرفتن

سلین می خواست یاشار رو بکشه

من مداخله کردم تیری از تفنگ رها

@
shahregoftegoo
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شد که به لوستر باالی سر یاشار

اثابت کرد لوستر افتاد سر یاشار و

من از هوش رفتم وقتی بیدار شدم .

همه ی صحنه سازیا بر علیه من بود

چهار سال طول کشید تا بی گناهیم

ثابت بشه .

عامر سکوت کرد با ناباوری نگاهش

می کردم از خودم به خاطر اینهمه

بدبختیا متنفر بودم . کاری از دستم

بر نمی اومد عامر بی گناه بود یاشار

رو نکشته بود به قول بشرا حاال

قیافه گرفتن برای این موضوع واقعا

مسخره به نظر می رسید 

@
shahregoftegoo

 

2059
 



قطره اشکی سمج از روی گونه ام

جاری شد با دست انرا پس زدم دست

دراز کرد تا در آعوشم بگیرد که

چرخیدم 

دلم می خواست عامر رو پشت سر

بگذارم برای چند ساعت خودم را

جایی مخفی کنم این نگاههای خیره

گر و پرسشگر را نمی خواستم که

فکر کنم گناه کارم ...حوصله ی فکر

کردن به یاشار و کارها و دروغهایش

را نداشتم . عامر بازویم را گرفت و

پرسید : کجا داری میری ؟ 

بی رمق با رنگ و رویی که به چهره

نداشتم نالیدم : بذار برم 

@
shahregoftegoo
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_ شرین بهم حق بده تو حقم بودی ...

اینبار که دستم رو کشید کامال رو در

روی سینه اش بودم بوسه ایی روی

موهام گذاشت .

[07.08.21 01:22]

#part312

@
shahregoftegoo

 

صدایم حس سرما رو به عامر منتقل

می کرد ولی باعث نشد که عامر

عقب نشینی کند .
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_ چرا نمی تونم درکت کنم ؟ 

از شونه هام گرفت کمی بین خودش

و من فاصله داد و پرسید : منظورت

چیه ؟ 

_ خیلی پیچیدهh و سر درگمم می

کنی ؟ وجود اروین ثابت می کنه

وقتی با من بودی با ژاکلین هم

@
shahregoftegoo
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رابطه داشتی مگه اینکه غیر از این

ثابت بشه ؟ 

_ می خوای چی رو بدونی ؟ 

_ همه چی رو ؛ همه ی اسراری که

ازم مخفی می کنی نسیه بهم

پرداخت می کنی ؟ اصال باورم نمیشه

که یاشار با اونهمه عشق و محبتی که

بهم داشت اخرش کسی بود که

زندگیمو نابود کرده ادم بده ی

داستان زندگیم بوده اینکه بعد از

ازدواج منو یاشار تو به کل از نرگس

جدا شدی بعدش پی من ترکیه اومدی

غیر از عمل تومورم چرا باید تو

بخوای یاشار رو ببینی و یا چرا باید

@
shahregoftegoo

 

2063
 



جایی باشی که یاشار به قتل رسیده

چی بین شما بوده که برای حل

کردنش مجبور شدی که به دیدنش

بری و اون اتفاق سر تو بترکه ؟ 

_ راستش باید از همون موقع که ترو

دیدم برات شفاف سازی می کردم از

اتفاقایی که نبود تو رخ داد می گفتم

_ولی خوب زیاد هم دیر نشده  ماهی

رو هروقت از اب بگیری دیر نمیشه

بهم بگو بذار ببینم سر زندگیم چی

شده ؟ 

_ خب ...

@
shahregoftegoo

 

2064
 



_ اتفاقی افتاده ؟ 

_ راستش همین االن ژاکلین با پسرت

چمدون بسته ویال رو ترک کردن گفتم

شاید بخوای بدونی ؟ 

_ اروینم با خودش برده ؟ 

_ اره ...بهتره اگه می خوای جلوشو

بگیری بدوئی ...

عامر عصبی در حالیکه به بیرون از

اتاق می رفت گفت : باید برم

دنبالش حق نداره پسر منو با خودش

ببره ...

@
shahregoftegoo

 

در با شتاب بیشتری باز شد صدرا در

درگاه در ایستاده بود به ما دو تا زل

زده بود .
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قلبم از جاش در می اومد استرس و

اضطراب  تموم وجودم رو در بر می

گرفت . انگاری طوفانی به پا شده

بود تا نیمی از وجودم رو به تاراج

ببرد . 

_ مامان ...مامان خاله ژاکلین اروین

رو با خودش برد قرار بود کارتون

ماجراجویی در پاریس ) قسمتی از

کارتون دختر کفشدوزکی ( رو با هم

ببینیم ولی خاله ژاکلین اروین رو با

خودش برد 

به پاهام که چسبید خم شدم بغلش

کردم روی تخت نشستم صدرا

@
shahregoftegoo
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_ چیزی شده ؟ 

به خودش اومد چند قدمی به جلو

برداشت و گفت : باورم نمیشه تو و

عامر ؟ 

_ چرا ؟ 

_ می دونی قبال که نمی دونستم خاله

امی چقدر تقدیرت می کردم 

_ واقعا ؟ نمی دونستم ؟ حاال چی

باعث شد که دیگه تقدیرم نکنی ...

پوزخندی زد و گفت : فکر کنم

نسبتمون که به هم فرق کرد ارج و

بزرگیتم برام فرق کرد 

@
shahregoftegoo

 

و  hهمچنان به چهارچوب در تکیه داده

ما رو نگاه می کرد
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یعنی شیرینی که فکر می کردم

دوسال از من بزرگتره و عشقم رو

فراموش کنم به جاش با دختری که

دوسال ازم بزرگتر بود

[07.08.21 01:22]

#part313
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_ جالبه ...

_ بعد از فهمیدن اینکه خاله امی

خیلی سعی کردم فراموشت کنم
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عصبی سر تکون میدم و با گفتن :

کشیدن خاطره های  گذشته ها از  

دفتر خاطراتت بیرون چه لزومی داره
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وقتی واقعیت اینه که من خاله ی

واقعی خونیتم تو هم حاال متاهل زن

بچه داری قرارم نیست حسابای

قدیمی اینجا باز بشن 

_ من ...من فقط خواستم بگم که هر

وقت بهم نیاز داشتی من ...

_ صدرا ...صدرا باور کن زندگی من

به کمک کسی نیاز نداره فقط خدا

خودش می تونه گره از کارم باز کنه

برای قضاوت هم برام مهم نیست که

دیگران در موردم چه فکری می کنن 

نیم نگاهی به چشمای بسته از خواب

دلوین که بغلم خواب رفته بود می

کنم به ارومی با ناز روی تخت می

@
shahregoftegoo
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خوابونمش از روی میز کنار تخت

موبایلم رو بر می دارم تا به عامر

زنگ بزنم دلشوره دارم دلم برای

اروین کوچلو که توی این قضیه طناب

دو سر شده که عامر و ژاکلین هر

کدوم به طرف خودش می کشه شدن

عذاب وجدان گرفتم خودم رو مقصر

می دونم .

تماس که برقرار میشه می بینم صدرا

از بی تفاوتی و بی محلیم عصبی

اتاق رو ترک می کنه ...

_ الو ؛ شیرین ؟ 

_ عامر تونستی پیداشون کنی

بهشون رسیدی 

@
shahregoftegoo
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_ نه شیرین ؛ لعنتی دور زد ...

_ عامر بهم خبر بده خیلی نگران

اروینم ...

_فقط دعا کن شیرین دستم به این

ژاکلین عوضی برسه 

_ خواهش می کنم عامر کاری نداشته

باش یه مادره من درکش می کنم که

نخواد تو پسرشو از دست بده ...

_ این راهش نبود راهش نبود ...یا خدا

...

_ الو عامر ...عامر چی شده ...

_ شیرین باید خداحافظی کنم بعدا

بهت زنگ می زنم 

_ عامر ...عامر چی شده ...

@
shahregoftegoo
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عامر بدون اینکه جواب منو بده

صداشو می شنوم که از کسی می

پرسه 

_ چی شده ؟ چرا راهو بستن ....

_ میگن جلو تصادف زنجیره ایی شده

ماشین جلویی هم چپ کرده ...

_ یا خدا ...

_ الو ...الو ...الو 

تماس قطع شده خدای من داره

سکته می کنم اگه اتفاقی برای

ژاکلین و اروین بیفته وای نه حتی

تصورش هم برام سخته ...

با استرس دوباره شماره ی عامر رو

می گیرم بوق اشغال بعد ریجکتم می

@
shahregoftegoo
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کنه دیگه مطمئن میشم که حتما

اتفاقی افتاده یاد حرف کسی می

افتم که حرف از تصادف زنجیره ایی

زده بود حتما یکی از ماشینا به

ژاکلین مربوطه ...

وای خدا حاال چکار کنم به کی زنگ

بزنم ؟ 

به مانتوم که کنار تخت افتاده چنگ

می اندازم و بیرون میرم . شهاب در

حال شستن ماشین هست که می

پرسم : سوئیچ کجاست ؟ 

_ چی شده ؟ کجا می خوای بری ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ رو ماشین صبر کن هر جا بخوای

من می رسونم ...

نیم نگاهی به سر و وضعش می کنم

در حالیکه در سمت راست رو باز می

کنم میگم : زود باش 

با عجله شلنگ رو میندازه زمین سوار

میشه

 

@
shahregoftegoo

 

_ شهاب ترو خدا وقت ندارم به سوال

جوابای تو رو جواب بدم سوئیچ

کجاست ؟

]03:23  08.08.21[

  part314#
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_ کجا برم ؟ 

_ برو جاده ببین کجا تصادف شده ...

با نگرانی به جاده چشم می دوزم و

خدا خدا می کنم که ژاکلین تصادف

@
shahregoftegoo
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نکرده باشه چرا که نمی خوام عامل

اتفاقی باشم که انگشت اشاره اش

به من باشه ...

نمیدونم چرا به یکباره یاد نوشته ایی

که چند وقت پیش روی ورقه ایی

نوشته بود اونم موقعه ایی که شیفت

بود سرش رو ورقه گذاشته  خوابش

برده بود کل ورقه رو با خطهای

درهم و مورب خط خطی کرده بود یه

گوشه اش این نوشته به چشم می

خورد 

""" آنکه در تنهاترین تنهاییم تنهای

تنهای تنهایم گذاشت 

@
shahregoftegoo
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یه جور نفرینی بود که اون لحظه هیچ

نظری نداشتم ولی حاال که فکر می

کردم نمیدونم چرا به خودم نسبتش

می دادم . چرا که دلی که بشکنه

فریادشو نمی شنویی ولی نفرینش

یه روزی زمینت می زنه 

شهاب با به حاشیه کشیدن ماشین

نگاهمو به شلوغی جلو می دوزم ...

شهاب ترمز دستی رو میکشه و با

گفتن 

_ بذار بپرسم شاید بین این ماشینا

نباشن 

@
shahregoftegoo

 

کاش در تنهاترین تنهاییش تنهاکسش

h"""تنهای تنهایش گذارد
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خدا کنه ایی رو به روی لبام میارم . و

خدا خدا می کنم . 

همه ی راننده ها پیاده شدن هر کدوم

برای خودش فرضیه ایی رو ارائه می

کنه شهاب از البه الی ماشینایی که

به هم خوردن رد میشه جلوتر که

میره از مرد مسنی سوالی می پرسه

که نمی تونم صداشو بشنوم و یا لب

خونی کنم .

پیاده میشم جلوتر میرم هر چه قدمام

بیشتر میشه صداها هم واضحتر میشه

_ اره من خودم بینشون دیدم که اون

ماشینی که چپ کرده بودن یه زن

جوان و یه بچه  بود. پرسنل آمبوالنس

@
shahregoftegoo
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می گفت حال بچه خیلی وخیمه

نبضش میگفتن اصال نمی زد خدا به

پدر و مادرش رحم کنه 

دستمو مشت می کنم روی قلبم سر

تکون میدم نه امکان نداره نمی تونه

اون بچه اروین کوچلو باشه در برابر

دیدگانم از روزی که اروین رو دیده

بودم از مقابل چشمام مثل فیلمی

گذشت . شهاب با گفتن : شیرین ما

که نمی دونیم اون ماشین متعلق به

عامر بوده که ژاکلین سوارش بوده 

تا به طرفم قدم گذاشت چشمام

سیاهی رفت و از حال رفتم . 

_ شیرین ؟ شیرین ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ حالت چطوره ؟ 

زیپ چسب بازوبند

)اسفیگمومانومتر( فشار سنج

پزشکی رو باز کرد و گفت : بیچاره

شهاب رو ترسوندی یه کم فشارت

خیلی پایینه یه چند تا از این شیرینا

بخور فشارت باال بیاد ...

_ اینجا کجاست ؟ 

_ کافه سنتی هست نزدیکی جاده

شهاب زنگ که زد حالت خراب شده

منو محراب خودمون رو رسوندیم چند

ساعت بیهوش بودی همین جا بهت

سرم زدم ...

@
shahregoftegoo

 

_ بشرا ؟
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_ از عامر خبری شد از اروین اون

ماشینی که جلوتر چپ کرده بود

ماشین عامر بوده که ژاکلین می

روندش ...

سر تکون میده بشقاب شیرینای

رولتی رو جلو میذاره 

_ خودشون بودن ...

[10.08.21 12:02]

#part315

@
shahregoftegoo

 

2082
 



بی اختیار نالیدم : نه ...اروین توی

ماشین بوده 

_ صدرا به عامر زنگ زده هم ژاکلین

اتاق عمله هم اروین ژاکلین حالش

بهتر از اروینه گویا هم کمربند بسته

بوده هم  ایربگ ) کیسه ی هوا ( به

موقع باز شده آسیب جدی ندیده ولی

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_315
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_ یعنی االن اتاق عمله ؟ 

_ فکر کنم صدرا محراب اونجا

رفتن ...

آنژیو سرمم رو قطع کردم سرنگ رو

بیرون کشیدم . و با انگشتم جلوی

نشتی خونم رو گرفتم هزار تا فکر و

خیال به سرم زده بود خدای من اون

بچه هموفیلی بود امکان نداره از

همچین تصادفی جان سالم به در ببره

....

@
shahregoftegoo

 

صدرا می گفت عامر خیلی نگران

اروینه ...
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با اینکه به یکباره از جام بلند شدم

چشمام سیاهی رفت ولی دستم رو

به لبه ی مبلی که بود گرفتم 

_ داری چکار می کنی ؟ 

_ باید برم باید اونجا باشم . باید پیش

اروین باشم . دلم داره از جاش در

میاد دارم سکته می کنم . 

_ تو چه اونجا باشی چه نباشی کاری

از دست کسی بر نمیاد اینجا ماهارو

به اتاق عمل راه نمی دن اینجا ما

هیچکاره ایم ...

_ بذار برم دارم دق می کنم نمیدونم

چه حسیه که فکر می کنم بچه ی

خودمه انگاری که یه قطعه از وجود

@
shahregoftegoo
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منه که داره با مرگ دست پنجه نرم

نی کنه 

_ نمی خوای بدونی دلوین کجاست ؟ 

_ دلوین ...

برای لحظه ایی فکر می کنم تا یادم

بیاد که اخرین بار کجا بود و یا نکنه

بشرا با طرح این سوال میخواد ذهن

منو منحرف کنه 

_ پیش همتاست ؟ نکنه برا دختر

کوچلوم هم اتفاقی افتاده بشرا

درست حسابی حرف بزن اره برا

دلوینم هم اتفاقی افتاده 

_ نگران نباش فقط خواستم که بگم

تو به جز این جزئیات یه دختر

@
shahregoftegoo
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_ چی ؟ 

_ کدوم بیمارستان بردنشون تا نرم

نبینمشون خیالم راحت نمیشه که به

فکر خودم و دخترم باشم کدوم

بیمارستان ؟ 

_ بیمارستان شهید بهشتی فکر کنم 

دسته ی شالم رو به طرف راست

انداختم تا خود بیمارستان برسیم

هزار تا صلوات نذر کردم که حال

اروین وخیم نباشه ...

@
shahregoftegoo

 

کوچلویی هم داری که باید به فکرش

باشی ...

_ کدوم بیمارستان ؟
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همراه شهاب تقریبا نمی دویدیم بلکه

پرواز می کردم . 

جلوی در اتاق عمل محراب صدرا

شاهد نشسته بودن خبری از عامر

نبود . 

_ عامر کجاست ؟ 

صدرا با چشماش بهم زل زد تقریبا

سوالی از بشرا می پرسید که چه خبر

؟ 

شاهد جواب داد : رفته خون بده گویا

برا اروین خون الزم بوده خونش لخته

نمیشه ...

صدرا سوالی پرسید : تو می دونستی

؟ 

@
shahregoftegoo

 

2088
 



_ خدا به بچه ی بیچاره رحم کنه عامر

کال داغون شده ...دستاش از خون

اروین رنگین شده هر کاری کردیم

دستاشو بشوره نشست . 

_ خون عامر ؛ خون طالییه ...خون

اروین ...

_ خون اروینم همونه

[10.08.21 12:02]

#part316

@
shahregoftegoo

 

_ چی رو ؟

_ اینکه اروین هموفیلیه ؟

_ یه چیزایی شنیدم ؟
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بی حال روی نیمکت انتظار می افتم

دیگه انرژی برای سوال و جوابها

ندارم . 

باالخره بعد از چند مین عامر با حال

نزار در حالیکه تموم لباساش خاکی و

خون الود بود موهاش پریشون روی

@
shahregoftegoo
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پیشونیش ریخته بود دستاش به گفته

صدرا واقعا خون الود بود با دیدن

خون روی دستاش که حاال می

دونستم به اروین کوچلو بود چشمام

پر شدن بی قرار هق هقم بلند شد

تموم این ماجراها از صدقه سری من

بود . کاش زمانی که عامر رو انتخاب

می کردم باید اینم در نظر می گرفتم

که اگه از اون تومور جان سالم به در

می بردم قرار بود چه بالیی سر

زندگی منو و عامر بیاد ولی هیچ وقت

امیدی نداشتم که بعد از تومور قراره

زندگی داشته باشم . 

@
shahregoftegoo
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یه جفت کفشای خاکی و گلی مقابل

چشمام ایستادن دستایی که روی سر

شونه هام نشست سرمو باال می

گیرم و به چشمای به خون نشسته ی

مردی که بچه اش با مرگ دست پنجه

نرم می کرد خیره میشم باید دل

بزرگی داشته باشی تا همچین صحنه

ایی رو از سر بگذرونی .

بی قرار از روی نیمکت بلند میشم

دستامو دور گردن عامر حلقه می

کنم و با تموم رمقی که توی جونم

مونده صداش می کنم نمی دونم چرا

همچین موقعیتی دلم می خواد که

عامر منو اروم کنه دلداریم بده .

@
shahregoftegoo
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_ عامر ....اروین کوچلوم ...

_ هیس ...اروم باش عزیزم پسر من

شیر مردیه برا خودشه از پس اینا بر

میاد . اون ما رو تنها نمیذاره 

دستام از دور گردنش شل میشن

سرمو به سینه اش فشار میده گریه

ام اینبار توی سینه اش گریه می

کنم . می فهمم که اونم نایی نداره

محتاج به دلداریه اروم در حالیکه

سعی می کنه ارومم کنه همراهم

روی نیمکت میشینه دوباره چشمام پر

اشک شدن .

با باز شدن در اتاق عمل عامر به

سوی در پرواز کرد حس خیلی بدی

@
shahregoftegoo
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تموم وجودم را گرفته بود بقدری که

توان حرکت کردن نداشتم . می دیدم

که دکتر به عامر و صدرا با حرکت

دست عمل رو تشریح می کرد ولی

نمی فهمیدم که ایا عمل با موفقیت

گذشته یا نه ؟ صورت همشون گرفته

پر از غم اندوه بود .

سعی کردم از روی نیمکت بلند بشم

ولی گویی افلیج شده بودم دوباره

روی نیمکت افتادم چشمامو بستم

فقط خدا خدا کردم که خطر از سر

اروین بگذره نذر کردم که اروین رو

به پدر و مادرش ببخشم ...دست از

سر عامر بردارم با دلوین بر می

@
shahregoftegoo
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گردم تبریز یه زندگی بدون عامر برا

خودمون شروع می کردم زندگی

اروین االن بقدری برام حیاتی بود که

می خواستم از عشق عامر بگذرم .

این بچه باید کنار پدر و مادرش بزرگ

می شد منو عامر بقدری خودخواه

بودیم که برامون مهم نبود زندگی و

احساسات این بچه قرار بود چی بشه

؟ 

دکتر جراح اروین با خداحافظیh از

سالن بیرون رفت عامر همچنان به

جلو خیره و به فکر فرو رفته

 

@
shahregoftegoo

 

]03:31  11.08.21[
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@
shahregoftegoo
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از جیب شلوارش گوشیشو در

اورد .صدرا چند قدم به طرفش

برداشت پرسید : داری چکار می

کنی ؟ 

_ نمی تونم زمان رو از دست بدم

مرگ زندگی بچه ام در میونه به استاد

زنگ می زنم باید هر چه زودتر به

بیمارستان خودمون انتقالش بدیم .

سید می تونه عملش کنه اینجا

امکانتش محدوده ...

_ دکترش گفت باید منتظر بمونیم تا

ببینیم بدنش چه واکنشی از خودش

نشون میده 

@
shahregoftegoo
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_ نه نه نمی تونم منتظر بمونم

ریسکش خیلی باالس ...اهان

برداشت الو سالم استاد منم افشار

راستش پسرم تصادف کرده ...بله بله

پنج سالشه ...

دوباره قلبم از شنیدن سن و سال

اروین فشرده شد اروین سنی

نداشت و بی گناهترین فرشته زمین

بود . 

بشرا کنارم نشست دستمو به دست

گرفت : باید دعا کنیم . 

_ همه اش تقصیر منه یه اشتباه رو

با حماقتم دوباره مرتکب شدم .

زاکلین راست میگه من یه خراب کنم 

@
shahregoftegoo
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_ هیس ؛ دیگه همچین حرفی رو

نشنوم 

نگاهمو به عامر که پریشون بال بال

می زد می دوزم با قدمهای بلند

کریدور رو ترک می کنه بشرا به

صدرا سر تکون میده شونه باال

میندازه 

_ می خواد اروین رو به تهران

انتقالش بده عمل به خاطر ریسک

جون اروین ناقص مونده دکترش

میگفت اگه عمل رو ادامه میدادن

امکان داشت از دست ...

هینی از ترس می کشم تصورش هم

خیلی بده 

@
shahregoftegoo
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_ خطرناکه اونم با بیماری که اروین

داره ...

_ بابابزرگم همین رو گفت ولی خوب

پدره نمیشه براش خورده گرفت داره

به هر ریسمون پوسیده ایی چنگ

میندازه تا بچه اشو نجات بده ...

به طرف بشرا بر می گردم و میگم :

میشه مواظب دلوین باشی من باید

همراه عامر باشم . 

_ ولی ؟ 

_ خواهش می کنم بشرا منم

همراهشون میرم 

_ ولی بودن تو  ...

@
shahregoftegoo
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_ درسته مادرش نیستم ولی باور کن

اورین برام از دلوینم عزیزتره بیشتر

از یه مادر دلم براش بی تابی می کنه

نمی تونم تنهاشون بذارم 

_ بگو که دایه ای دلسوزتر از مادری

براش خیالت بابت دلوین راحت باشه

من هستم شهاب و همتا هم هستن . 

با دایی هماهنگ کرده بودم به جای

پرستاری که قرار بود همراه اروین با

هلی کوپتر به تهران عازم بشه من

برم بقدری عامر و صدرا در گیر

انتقال اروین بودن که متوجه من

نشده بودن . 

@
shahregoftegoo
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با خلبان و خود اروین پنج نفر بودیم

به بچه بیچاره کلی دم دستگاه وصل

بود . خود عامر با کلی دعوا و مرافعه

همراه شده همه چی پرواز خیلی

خوب بود ولی وقتی آالرم دستگاهها

وضعیت خطر رو هشدار دادن و

پزشک امداد هر کاری برای برگروندن

بیمار از دستش بر می اومدن حین

پرواز انجام می داد عامر با وحشت از

دست دادن پسرش پزشک رو کنار زد

خودش برای احیاء قلب اروین کوچلو

دست به کار شد هم من و هم عامر

مردیم و زنده شدیم.

@
shahregoftegoo
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نهایت سعیشو می کرد تا اروین رو به

زندگی برگرونده نامید شد بقدری با

چشمای اشکی صورتی که به کبودی

@
shahregoftegoo
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می زد دستاش شل شدن و من

وحشت کردم 

_ نه عامر ؛ نه ؛ ترو خدا عامر شوک

بده نباید تاوان گناه ما رو اروین بده

ترو خدا عامر به زندگی برگرندوش

اروین خیلی خیلی کوچلوه نباید بمیره

...عامر لعنتی شوک بده ...

... hبرنمیگیرده _

گوشه ترین جای خالی هلی کوپتر

روی زمین افتاد های های گریه ی

مردونه اش بلند شد ...

_ ترو خدا اروین برگرد ...

هر دو پدال رو به دست گرفتم دکتر

همراه که منظورم رو گرفته بود ژل

@
shahregoftegoo
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به پدالها زد ...شوک رو وارد کردم با

عجله به مانتور خیره شدم هیچ فرقی

نکرده بود .دوباره و دوباره ...نمی

دونم چرا همش فکر می کردم که

پسر خودم رو تخته پسری که از

دستش داده بودم  حاال جلوی چشمام

داشت از دستم می رفت . 

_ یالله مامان ...به خاطر مامان برگرد

...مامان جان برگرد ترو خدا ...

دیگه دلم نمی اومد با شوک اذیتش

کنم دست کوچلوشو به دستم گرفتم

بوسه بارونش کردم ...کوچلوی من

برگرد به خاطر مامان ...عامر اروین

خیلی کوچلوه 

@
shahregoftegoo
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سر عامر به طرفم چرخید چشماش

دو کاسه ی خون بودن ولی نگاهش

رو به من خیره نبود بلکه روی مانیتور

که چشماش از حدقه زده بود بیرون

فکر کنم دکتر همراه هم نگاه عامر

رو دیده دنبال کرده بود که با هیجان

داد زد 

_ خدای من برگشت ...

با ترس به ارومی سرمو باال کردم

می ترسیدم که نگاهم خط ممتد ببینه

ولی صدای نرمال دستگاه قلب خبر

از برگشت می داد . عامر با هیجان از

جا جهید .با اینکه تموم بدنش می

لرزید از جمله دستاش با کمک دکتر

@
shahregoftegoo
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همراه وضعیت استیبل  نگهداشته

بودن تا هلی کوپتر  فرود بیاد . 

کادر ویژه پزشکی باند فرود هلی

کوپتر که باال پشت بوم بیمارستان

بود منتظر ما بودن که با رسیدن و

حمل برانکارد با عجله اروین رو به

بیمارستان انتقال دادن .  سست بی

حال  پیاده شدم اشکام دست خودم

نبودن انگاری جون منم با همون

برانکارد اروین رفته بود رمقی

نداشتم . 

دستی دورم حلقه شد سرم رو باال

اوردم عمه )خواهرم شیوا( بود بوسه

ایی رو سرم گذاشت 

@
shahregoftegoo
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_ حالت خوبه ؟ 

_ داشت از دست می رفت مثل این

بود داشتم پسرمو از دست می دادم

حسم بهش مادرانه بود . التماسش

کردم به خاطر من برگشت ...

چرخیدم دست دورگردن عمه انداختم

گریه کردم بقدری گریه کردم که دیگه

چیزی نفهمیدم . 

چشم که باز می کنم خودمو توی

اتاقی که اشناس حس می کنم . 

_ خیلی خسته بودی ها بدون

ارامبخش خوابیدی 

_ اروین ؟ اروین چی شد ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ عامر االن اینجا بود فکر کنم تازه

بردنش اتاق عمل برای همین رفت . 

_ وای خدای من بچه ی بیچاره چقدر

اذیت شد .

[13.08.21 11:24]

#part319
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@
shahregoftegoo
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_ بشرا زنگ زده بود دارن بر می

گردن 

_ تعطیالت همه رو خراب کردیم 

_ مهم نیست فرصت برای تعطیلی

زیاده مهم اینه که حال اروین  خوب

بشه 

_ اون داره تاوان ما رو میده تاوان

عشق عامر و منو در حالیکه بی

گناهترین فرد توی این ماجراست . 

_ حالش خوب میشه نگران

نباش ...مقصر تو یا عامر نیستین

موضوع اینه که همیشه عشق عاشقی

@
shahregoftegoo

 

2110
 



توی خونواده ما پر دردسر بوده و

هست ...

_ باید برم دلشوره دارم دارم نمی

تونم اینجا بمونم و دست رو دست

بذارم 

_ صبر کن سرمت رو در بیارم ...

خیلی دلشوره داشتم از یه طرفم

سرم بدجور درد می کرد ولی چه کنم

که پر از حس درد بودم انگاری که

پاره تن خودم توی اتاق عمل باشه 

با کمک عمه از روی تخت بلند شدم

کفشامو جلوی پام جفت کرد . 

_ میخوای کمکت کنم 

@
shahregoftegoo
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_ نه خودم میرم کدوم اتاق عمل

هست ؟ 

_ اتاق عمل همکف مجاورت بخش

اطفال ...

_ خیلی ممنون 

به در اتاق رسیده بودم که صدام کرد 

_ شیرین 

به طرفش چرخیدم سوالی نگاش

کردم 

_ بله ؟ 

_ نگران نباش توی دستای امینی

امانته حتما عملش با موفقیت انجام

میشه 

@
shahregoftegoo
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لبخندی به روی لب اوردم و با گفتن :

خدا کنه به طرف اسانسور رفتم

سوارش شدم دلم یه دل سیر گریه

کردن می خواست ولی حاال وقتش

نبود وقتی کا اروین به دعا و

همراهی ما نیاز داشت . 

با دیدن نیمکت انتظاری که عامر و

نرگس با فاصله کنار هم نشسته

بودن خودم رو به پشت ستون

کشوندم  اصال جرات روبه رو شدن با

نرگس رو نداشتم .چرا که توی این

ماجراها خیلی بهش احجاف )ستم (

کرده بودم زندگیش نابود کرده بودم 

@
shahregoftegoo
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_ من هیچ وقت نفرینت نکردم تو

پسر عموم بودی درسته که پسم زدی

ولی هیچوقت نخواستم که نفرینت

کنم ...گذر زمان همیشه باعث میشه

که احساسات تغییر کنن و اینکه با

حساسیت های مامان تو هم از من

زده بشی و بخوای به یکی دیگه فکر

کنی و رابطه داشته باشی بهت حق

میدادم ...

_ میدونی چیه میخوام حاللم کنی تا

خدا هم پسرمو بهم ببخشه ...

_ اخه چرا فکر می کنی نفرین من

باعث حال احوال پسرته ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ اخرین بار یادته بعدِ  طالق از محضر

بیرون اومدیم چی گفتی .

_ باور کن از ته دلم نبود من ...من

حتی به پای خواستنت مونده بودم

اون موقع قبول کرده بودم با زن دوم

زندگیت هم بسازم تا طالق نگیریم

من دوستت داشتم و به هر ریسمانی

چنگ انداخته بودم ولی مرغ تو یه پا

داشت و می گفتی که احتمال داره

پدر بشی چه پدر بشی چه نشی دیگه

نمی تونی با من ادامه بدی من از سر

سوز هر چی گفتم از ته دلم نبود .

@
shahregoftegoo
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_ هزاران هزار نفر توی این دنیا

هستن که از هم جدا میشن ما هم

جزو اونا بودیم

[13.08.21 11:25]

#part320

@
shahregoftegoo

 

_ می ترسم می ترسم از دل شکسته

 که خدا حاالال با نفرینش زمینم بزنه

ات

.
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hاره درسته که طالق رو برا همچین _

روزایی در نظر گرفتن ولی در هر

رابطه ی خراب شده یکی گناهکاره

که توی رابطه ی ما هم من گناهکار

بودم . 

_ خوبه که قبول داری اشتباه از تو

بود . با داشتن نامزد نباید خیانت می

کردی نسرین همیشه می گفتی یه

ادمی که وقتی یه بار خیانت می کنه

حتما دوباره باز خیانت می کنه که

فکر کنم حرفش حقیقت محض بود به

@
shahregoftegoo
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خاطر ژاکلین ...ولی من در قبال

خیانتی که بهم کردی یه تشکر بهت

بدهکارم اونم اینکه منو از زندگیت

خط زدی و گذاشتی که با علیرضا

آشنا بشم و خوشبختی رو تجربه کنم

فکر کنم خدا بقدری بزرگواره که

نخواد گناه تو رو به پای پسرت

بنویسه ...

در اتاق عمل که باز میشه نگاهمو از

عامر و نرگس می گیرم و با هیجان

به استاد همتی که لبخند به صورت

داره گواه به موفقیت عمل داره خیره

و با هیجان قدم پاهامو تند می کنم

تقریبا به طرفش پرواز می کنم 

@
shahregoftegoo
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_ دکتر ؛ دکتر عمل چطور بود ؟ 

_ خدا رو شکر تونستیم لخته خون رو

از مغزش برداریم حاال باید منتظر

بهوش اومدنش باشیم . نود در صد

می تونم قول بدم که خیالتون راحت

باشه حتما بعد از چند ساعت

چشماشو باز می کنه .چشمت روشن

دکتر ...

می تونم حضور عامر رو پشت سرم

حس کنم که با خوشحالی دستاشو به

طرف دکتر همتی باز دکتر رو به

آغوش می کشه 

خودمم از ادرنالین زیاد دلم می خواد

که داد بکشم...

@
shahregoftegoo
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دکتر دوباره به اتاق عمل بر می گرده

تا لباساشو تغویض کنه بعد از رفتن

دکتر عامر  و من ناخودآگاه به هم

خیره میشم تا اینکه عامر به حرف

میاد 

_ وای شیرین درست شنیدم گفت

عمل پسرمون خوب بوده حالش خوب

میشه 

با ناباوری سری از کلمه ی پسرمون

رو که شنیدم تکون میدم اینبار با

خوشحال منو به آغوش  کشید بقدری

خوشحاله که براش مهم نیست که

نامزد سابقش ایستا ده ما رو نگاه

می کنه یا براش مهم نیست که

@
shahregoftegoo
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بیمارستان هستیم . با اینکه هر دو

مون توی وضعیت کامال  بهم ریخته

توی لباسایی هستیم که دو روزه توی

تنمون کثیف و چروک شده ولی این

هم آعوشی به اندازه رفع  دلتنگیمون

بهمون می چسبه 

_ خب خدا رو شکر ؛ منم تبریک میگم

هم عمل موفق امیز آورین رو هم

ازدواجتون رو ...

با صدای نرگس از هم باالفاصله جدا

میشیم سرم رو از شرمندگی پایین

میندازم عامر هم با گفتن : خیلی

ممنون دختر عمو 

ازش تشکر می کنه 

@
shahregoftegoo
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لبخندی به لب بر میگرده که بره شاید

خودش بگه خوشبخته ولی میدونم که

بعضی وقتا عشق اول یه جور دیگه

اس که از یاد خاطره نمیره منم با

یاشار یه زندگی عالی و خوشبختی

داشتم و با محبتش کمتر یاده عامر

بودم

 

@
shahregoftegoo

 

 دست راستم  همچنان الالی

انگشتای

انگشتای دست چپشه که نگاه نرگس

بهش گیره به خودش که میاد با

]01:45  15.08.21[
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ولی حاال با گذشت اینهمه مدت

فهمیدم که چندان هم موفق نبودم با

دیدن عامر بازم دلم هوای اونو کرد . 

_ من می رم با دکتر همتی در مورد

وضعیت اروین بپرسم ...

تا نرگس چرخید که بره از پشت

سرش بنام صداش کردم و پرسیدم :

وقت داری با هم یه چایی بخوریم .

@
shahregoftegoo
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_ عالیه 

همراه هم به طرف بوفه رفتیم . دو

تا چایی همراه با بیسکویت سفارش

دادیم . 

_ راستش وقتی ویال بودیم خبر

ازدواج تو عامر رو شنیدیم واقعا جا

خوردم راستش یه جورایی البته اگه

به عنوان نصحیت قبول کنی من فکر

می کنم که عامر تعادل روانی نداره

واقعا چرا در حالیکه از ژاکلین یه پسر

داره با تو ازدواج کرده نمی دونم از

@
shahregoftegoo

 

لبخندی به روی لبهاش نشست و

گفت : چرا که نه ؟ نیم ساعت وقت

دارم بریم بوفه
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سر لج و لجبازیه یا چی اصال درک

نمی کنم چرا همچین کاری باید بکنه

خوب اون یه مرده کسی بهش خرده

نمی گیره که قبال یه ازدواج ناموفق

داشته و یه بچه هم از معشوقه اش

داره و با یکی دیگه ازدواج کرده چون

یه مرده شاید برا بعضیا درکش قابل

قبول نیست ولی اگه یه زن همچین

کارایی ازش سر می زد خیلی پیچیده

و غیر اخالقی به نظر می رسید . 

_ راستش نرگس منم برا همین خاطر

خواستم که باهم حرف بزنیم راستش

اشنایی منو عامر مربوط به چهار پنج

سال پیشه چهار پنج ماه قبل از

@
shahregoftegoo
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ازدواجم با یاشار من تومور مغزی

داشتم که نزدیک به نود درصد امیدی

به بهبودی نبود با عمل هم امکان فلج

شدن و کور شدنم حتمی بود من

اونروزا فقط به فکر ارزوهایی بودم

که دیگه امیدی بهشون نبود از اولین

دیدارم با عامر عروسی پویا دلم

براش لرزیده بود از وقتی هم برا

تخصص به تبریز اومده بود بدتر توی

تب تابش می لرزیدم ...

_ شیرین ...داری از چی صحبتh می

کنی ؟ عامر ...

_ می دونستم عامر نامزد داره و تعهد

هم داره از بین رفتار و حرفاش هم

@
shahregoftegoo
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_ نه !

سر تکون داد اروم دستم رو به طرف

دستش دراز کردم تا به دستم بگیرم

ولی با خشونت دستم  رو پس زد 

_ نمی دونم با گفتن این حرفا می

خوای به چی برسی درسته ازدواج

کردم و یه پسر دارم که خوشبختم

ولی هم زدن خاکسترای گذشته باعث

میشه احساس حماقت بکنم بقدری

هم روشنفکر و اپن مایند نیستم که

بگم بدرک گذشته ها گذشته خودتو

بذار جای من اگه جای من بودی می

@
shahregoftegoo

 

فهمیده بودم که نامزدشم دوس داره

بهش تعهد داره ...
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_ نرگس من اون موقعها فکر می

کردم رفتینم بعد از رفتن منم عامر

به زندگیش می رسه 

_ ولی نرفتی حاال ببین که اثار

خرابیات چطوری ویران شدن چکار با

زندگی من کردی 

_ حاللم کن ببخش من ...فکرشو نمی

کردم

 

@
shahregoftegoo

 

چیزایی رو هضم  hتونستی همچین

 ؟ یکی که حاالال رفیق جون جونیته

کنی

بفهمی که زندگیت رو خراب کرده ...  

]01:45  15.08.21[
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_ حالل ؛ تو عامر منو چی فرض

کردین خدا ؛ راستش شیرین اصال

باورم نمیشه که همچین کاری می

تونی انجام بدی ولی خوب فکر کنم

لیاقت تو عامر هم بهمه چون هر دو

تاتون لنگه ی همید اینطور که از

@
shahregoftegoo
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ظواهر امر پیداست عامر بیکار

ننشسته با تو به من خیانت کرده با

 به تو ولی حاالال خوشحالم که

ژاکلینم
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تنها کار عالقالنه ایی که عامر در

حقم کرد با وجود اصرارای من منو

توی زندگیش نگه نداشت تا منم توی

این بکش بکش غوطه بخورم .البته از

تو یکی نمی شه که انتظار داشت

قبال روی یه زندگی نصفه نیمه چمبره

زده بودی حاال هم عالوه بر زندگی دو

نفر زندگی یه بچه رو داری نابود می

کنی اخه بی مروت چطور دلت میاد

که یه بچه رو از پدر و مادرش جدا

کنی البته گفتم نمیشه از تو انتظار

دیگه ایی داشت . تو اینی ؛ یعنی

اونی هستی  که بودی اون موقع هم

از عامر نگذشتی االنم ازش نگذشتی

@
shahregoftegoo

 

2130
 



بقدری که حاال عواقبش رو می بینی

زندگی بچه رو به خطر انداختی ...

از جاش بلند شد می دونستم نرگس

حاال حاالها دلش با من راه نمیاد خوب

حقم داشت از من خیانت دیده بود هر

چند این خیانت به سالها قبل و قبل

دوستی ما بوده خیانت خیانت بوده .

حرفای اخرش خیلی خیلی برام

سنگین بودن اصال نمی تونستم نفس

بکشم . حاال هر کسی ماجرای ما رو

می شنید حتما اینطوری به قضاوتم

می نشست یعنی من این بودم خونه

خرابکن .زنی که روی خرابهای دل

@
shahregoftegoo
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_ اتفاقی افتاده 

سر بلند کردم به عامر که دو تا قهوه

دستش بود نگاه کردم 

_ چرا تنها نشستی ؟ 

_ دکتر همتی در مورد وضعیت اروین

چی گفت .

_ باید منتظر بهوش اومدنش

بمونیم ...

_ خدا رو شکر خطر رفع شده 

_ اگه عوارض بعد از عمل نداشته

باشه 

@
shahregoftegoo

 

شکسته ی زنای دیگه زندگیشو بنا

میکرد

_ ان شالله که نداره
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یکی از قهوه ها رو جلوی من گذاشت

یکی رو هم مقابل خودش در حالیکه

صندلی رو عقب می کشید که کنارم

بشینه بوسه ایی روی سرم گذاشت و

گفت : اروین رو از تو دارم اگه تو

اون لحظه اونجا نبودی اصال  نمی

خوام بهش فکر کنم چه اتفاقی سرم

می اومد ...

_ من کاری نکردم ؛ اروین به خواست

خدا برگشت 

_ ولی مهر مادری تو توش دخیل بود

و پسرمون برگشت 

بازم گفت بازم گفت پسرمون یه

حس خیلی شیرینی همه وجودمو

@
shahregoftegoo
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گرفت اینکه عامر زندگیمون رو جدی

منم شریک زندگیش می۰می گرفت 

دونست . 

_ هر کسی به جای من بود حتما از

احساساتش ...

حرفم رو قطع کرد و گفت : هر کس

اینکار رو نمی کرد من می دونم خدا

به خاطر احساسات مادرانه تو پسرمو

به من بخشید .

جرعه ایی از قهوه اش رو خورد

درسته که سروضعش نا مرتب بود

ولی نگاهش و حرکاتش پر از ارامش

بود که خیال منو هم از اینکه احوال

اروین خوبه اروم می کرد .

@
shahregoftegoo
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[16.08.21 10:08]

#part323

323#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

_ راستش خیلی وقته می خوام در  

مورد حسی که به اروین دارم باهات
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حرف بزنم . از روزی که اروین رو

دیدم نمی دونم چرا همش فکر کردم

که این بچه خیلی خیلی بهم نزدیکه

درست مثل دلوین بهش فکر می کنم

اولش خیلی جلوی خودم رو گرفتم

که اینطوری فکر نکنم ولی بعدش

نمی دونم چی شد از سر خود خواهی

حق خودم می دونم بدون اینکه به این

فکر کنم اروین یه مادر داره حق من

نیست با ازدواج منو تو من فقط حکم

زن بابای اروین رو براش دارم نه

مادرش رو .من این سه روز ...

دست دراز کرد دستمو به دست

گرفت و گفت : این حق طبیعی توه

@
shahregoftegoo
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منم همین حسی رو در مورد دلوین

دارم دلوین از خون و رگ توه اونم

برا من عزیزه فرصتی پیش بیاد البته

به دور از بیماری حتما تا می تونم

بهش نزدیک میشم تو نباید به خاطر

حس مادرانه ایی که نسبت به اروین

حس گناه کنی از همین امشب به

خونه ی خودمون می ریم اروینم از

بیمارستان مرخص بشه میاد خونه ی

خودمون دیگه هیچ مانعی برای با هم

بودنمون نمونده بعد از برگشت اروین

یه جشن خونوادگی می گیریم هم

خونواده تو حضور داشته باشن هم

@
shahregoftegoo
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_ ولی ژاکلین ...

_ دیگه ژاکلین نامی توی زندگی منو

اروین نیست یادت رفته که اون زن با

حماقتش کم مونده بود پسرمو ازم

بگیره برامم مهم نیست که قراره

چی به سرش بیاد 

_ ولی عامر این دور از انصافه هر

چی باشه ژاکلین مادر بچه اته اون

حق داره که بخواد پسرش رو ببینه 

_ ژاکلین هیچ حقی نداره منم این

اجازه نمیدم که تا یک کیلومتری

اروین بهش نزدیک بشه 

@
shahregoftegoo

 

خونواده من با عروسشون اشنا

بشن ...
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_ می دونستی که خیلی

خودخواهی ...

_ برام مهم نیست که تو در موردم

چی فکر می کنی وقتی پای زندگی و

مرگ بچه ام در میونه بذار بهم بگن

 hکه خودخواهم

_ ولی یادت رفته ما چرا ازدواجمون

رو از همه مخفی کردیم به خاطر

ژاکلین و اون تهدیدایی که تو می

گفتی ...

_ حاال اونی که اتو داره منم یادت

رفته که زندان رفتن منو بهت لو داد

دیگه از فاش شدن هیچ سری نمی

ترسم اینبار منم که ژاکلین رو با

@
shahregoftegoo
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تهدید به شکایت  اینکه با جون بچه ی

من بازی کرده بود از زندگی خودمون

دور می کنم .به حسابش می رسم . .

خسته از بگو و مگویی که با عامر

داشتم  صندلی رو عقب کشیدم و

گفتم : احتیاج به دوش گرفتن دارم

هر اتفاقی که افتاد خبرم کن منتظر

خبر بهوش اومدن اروینم ...

لبخند تلخی به لب زد و گفت : اره

این دوروز واقعا روز جهنمی بود منم

اتاقم می رم دوش بگیرم بهوش که

اومد خبرت می کنم .

بقدر خسته و کوفته بودم که خونه که

رسیدم حتی می خواستم زیر دوش

@
shahregoftegoo
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سابقه نداشت که دو روزی حموم نرم

دل به دریا زدم یه دوش سر سری

گرفتم

[16.08.21 10:08]

#part324

@
shahregoftegoo

 

رفتن بزنم بگیرم بخوابم ولی چون

#نفرین_تو_324
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گوشیمو به شارژر می زنم روی تخت

دراز می کشم سرم روی بالش

رسیده نرسیدم خوابم برد . با گز گز

کردن دستم چشم باز کردم اتاق

تاریک فقط با اباژور کنار تخت که

روشن بود دستمم بدجور خواب رفته

که دیدم دلوین روی بازوم خوابیده .

به ارومی باال کشیدمش 

وقتی کنارم نبود گویی گمشده ایی

داشتم که مثل سرگردونا پی در پی

دنبالش می گشتم .دلوین برام

@
shahregoftegoo
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دلخوشی همیشگیم و روزای سخت

شادی بخش قلب خسته ام بهترین

هدیه ایی که خدا بهم داده بود به این

فکر می کنم اگه از کما برگشتم می

فهمیدم که همه چیزمو از دست دادم

با چه امیدی زندگی می کردم ولی

وجود دلوین توی زندگی باعث شده

بود انگیزه ایی برای زندگیم داشته

باشم . بوسه ایی به موهای ابریشمی

مشکی رنگش می زنم 

_ کی اومدی تو بغلم پرنسس مامان

که خبر دار نشدم

با صدای دینگ گوشیم سر باال می

کشم کنار میز می بینمش با این فکر

@
shahregoftegoo
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که امکان داره بازم همراه اول پیامی

فرستاده و یا یکی از اون تبلیعات بی

در پیکره برا برداشتنش منصرف

میشم ولی با امید اینکه عامر باشه

خبری از اروین بده دست دراز می

کنم موبایلم رو بر میدارم درست

حدس زدم پیام از عامره 

_ چون می دونم دیر وقته برا همین

پیام دادم تا دل نگرون نشی چشمت

روشن عزیزم پسرمون بهوش

اومد ...

بازم خشکم می زنه روی پسرمون ؛

پسرمونی که زوم شده حروفش

بزرگ و بزرگتر میشه چقدر خوب که

@
shahregoftegoo
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عامر منم شریک می دونه برا پسری

که داره .با خوشحالی در حالیکه سعی

می کنم دستمو بدون اینکه دلوین رو

بیدار کنم از زیر سرش بیرون بکشم

روی تخت نیم خیز میشم و با عجله

شماره عامر رو میگیرم بعد از چند

بوق گوشی رو بر میداره با گریه

هایی که مشخصه صدای گریه ی

اروینه دلم براش میره 

_ الو عزیزم میشه بعد ا زنگ بزنی

االن اروین بی تابی می کنه باید

خودم ارومش کنم ...

@
shahregoftegoo

 

_ منم بیام ...
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_ نه دیروقته نمی خوام بیای بیرون

قراره یه سری ازمایش عکس ازش

بگیریم االنم به خاطر درد سرش داره

بی تابی می کنه کاری هم از دست تو

بر نمیاد اینجا بیایی عالف میشی

بهتره بمونی خونه استراحت کنی از

فردا برا رسیدگی به اروین به نیروی

تازه نفس کمک الزمم ...

_ ولی اینطوری دلم اونجا می مونه 

_ هر خبری بشه من خبرت می

کنم ...

_ پاهاش ...پاهاش حس دارن ؟ 

_ نترس ؛ پاهاشم حس دارن مشکل

بینایی و فلج رو خدا رو شکر نداره

@
shahregoftegoo
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تماس رو با یه خداحافظی سر سری

قطع می کنه هر چقدر منتظر می

مونم تا بهم زنگ بزنه زنگ نمی زنه

تا باالخره ساعت هفت دلم طاقت

نمیاره خودم زنگ می زنم که باالخره

بعد از سومین بوق با صدای گرفته بم

و زنگ دار از خواب جواب داد

[17.08.21 05:12]

#part325

@
shahregoftegoo

 

باید یه ارامبخش بهش ترزیق کنم

بهت زنگ می زنم  
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_ جانم شیرین ؟ 

_ اروین ؛ حالش چطوره ؟ قرار بود

بهم زنگ بزنی ؟ 

_ در حال حاضر خوابیده جواب

ازمایشاتشم امیدوار کننده اس 

_ پس مشکل چیه ؟ 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_325
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_ راستش فکر می کنیم حافظه اشو

از دست داده منو یادش نمیاد اسمشم

نمی دونه 

_ اووه نه ؛ واقعا !حرف می زنه ؟ 

_ اره اب خواست حرف می زنه یا

گریه می کنه یا ساکت به یه نقطه

خیره میشه از همه می ترسه وقتی

خواستم نزدیکش بشم جیغ می زد برا

همین مجبور شدیم یه ارامبخش بهش

ترزیق کنیم تا بخوابه تا صب ببینیم

چی میشه 

_ امکان داره حافظه اش رو از دست

داده باشه ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ فکر کنم امکانش هست چون منو به

خاطر نداره اصال  با دیدنم یه جوری

وحشت می کنه واکنشش خیلی برام

عجیبه 

_ میام اونجا نمی تونم تحمل کنم

ساعت دیگه هفته هوا روشن شده 

_ کاری از دست کسی بر نمیاد االنم

hخوابه اگه حافظه اشو از دستم داده

باشه مهم نیست به مرور زمان همه

چی یادش میاد اون خیلی بچه اس

اگه یادشم نیاد می تونه با همه چی با

کمک ما کنار بیاد همین که نفس

میکشه زنده اس برا من کل دنیاست 

@
shahregoftegoo
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_ جانم ! 

لحظه ایی سکوت کرد بعد با لحن

خشداری گفت : با تموم اشتباهاتی

که مرتکب شدم خوشحالم که ترو

دارم شیرین مرسی که هستی ...

نمی دونم تاثیر لحنش بود و یا چی

که وجودم رو یه ارامشی گرفت 

_ ماما

به طرف دلوین بر می گردم که

خوابالو در حالیکه چشماشو به هم

می ماله روی تخت نشسته ...

@
shahregoftegoo

 

_ اره عزیزم درسته خوشحالم که از

دستش ندادیم کنار ماست

_ شیرین ؟
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_ ماما من گشنمه ! 

دوباره پچ پچ وار به گوشی که

اونطرف عامر پشت خطه میگم 

_ عامر دلوین بیدار شده  گشنه اس

بعد از دادن صبحونه اش حتما یه سر

بیمارستان می زنم منو از اروین بی

خبر ندازی 

_ برو ! از طرف منم یه ماچ گنده بکن

از صورت نشسته اش .بعدا می

بینمت 

@
shahregoftegoo

 

_ جان ماما

_ خدا حافظ ...

گوشی رو به طرفی میندازم و با

دلتنگی به طرف دلوین حمله می کنم
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و بوسه بارانش می کنم چون

قلقلکی هست زود به خودش جمع

میشه خدا رو شکر می کنم که

دارمش . یاشار با هر بدی و خوبی که

در حقم کرده در مورد دلوین خوبی

رو از سر حد برام گذرونده بود بعد از

شستن دست و صورتش داخل

سوالردام براش شیر گرم می کنم

عاشق شیر کاکائو هستش .

_ خاله بشرا کجا رفت ؟ 

_ رفت خونه ی عمو محراب بخوابه به

من می گفت که برم باهاش بخوابم

من خواستم پیش شما بخوابم .

@
shahregoftegoo
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با اینکه می دونم از بوس خیسم یه

جور چندشش شده که با دستش زود

رد خیسی بوسه ام رو پاک می کنه با

این وجودم دلم می خواد که بخورمش

.

_ ماما  دونستی که قراره خاله بشرا

نی نی بیاره

 

@
shahregoftegoo

 

با ذوق دوباره صورتش رو می بوسم

با هیجان میگم : من قربون شما

گفتنت بشم عزیزم

]05:12  17.08.21[
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@
shahregoftegoo

 

لبخندی به روی لبهام میشینه و با

خودم فکر می کنم که حتما

کاشتشون به نتیجه رسیده چون
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دوست ندارم از دلوین یه جاسوس

فضولی بسازم به گفتن چه خوب

اکتفا می کنم و لیوان شیر کاکائو که

درست کردم براش رو به دستش

میدم تا بخوره با صدای در اتاق

شهاب که باز میشه نگاهم به همتا که

شالشو روی سرش مرتب می کنه

خمیازه ایی هم چاشنی صورتش می

کنه 

_ اِ شما کی بیدار شدین ؟ صب بخیر 

دلوین جلوتر از من با هیجان میگه 

_ دلوین گشنه بود بیدار شد . 

خنده ایی به لب می زنم 

_ صبت بخیر دیشب کی رسیدین ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ فکر کنم یک و نیم بود هر کاری

کردیم دلوین رو ببریم واحد ما بند

کرد که میخواد پیش شما بخوابه زن

دایی هم یه تیر رو هوا زد که امکان

داره شما بیمارستان باشین ولی

دلوین بازم قبول نکرد خواست

خودش با چشمای خودش ببینه که

شما خونه نیستید ولی خوب شما

خونه بودین ...

با لبخند در حالیکه دستی به روی سر

دلوین می کشیدم با لحن بچگانه ایی

پرسیدم : دلت برا ماما تنگ شده

بود ؟  

@
shahregoftegoo
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_ شما کجا رفته بودین من خیلی دلم

تنگ شد اروینم نبود که با هم ماسه

بازی کنیم . 

_   ای جان عزیزم قربون دلت بشم

که تنگ شده بود . 

همتا دو دل در حالیکه لیوانی رو از

اب چکان باالی سینگ ظرفشویی بر

می داشت پرسید : حال اروین

چطوره ؟ دیشب آقا صدرا به اقای

افشار زنگ زدن گفتن که خوبه

بهوش نیومده ؟ 

_ درسته ساعت سه نیم دیشب بهوش

اومده حالشم خوبه ؛ قراره منم برم

@
shahregoftegoo
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راستش امروزم زحمت دلوین گردن

تو و شهاب می افته ...

_ خیالتون راحت مواظبشم .

با لبخند در حالیکه دستش رو فشار

می دادم گفتم : چه خوبه که هستی

همتا خیلی ممنون ...

_ خواهش می کنم عزیزم . 

بعد از کلی جواب دادن به سواالی بی

انتهای دلوین ؛ اونو به شهاب و همتا

سپردم همراه بشرا که جلوی در واحد

منتظرم بود راهی بیمارستان شدیم .

ورودی بیمارستان با نرگس روبه رو

شدیم نمی دونم به خاطر حضور

بشرا بود یا واقعا نرگس همه چی رو

@
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فراموش کرد به روی خودش نیاورد

که با هم دیروز در گیری لفظی

داشتیم بقدری که هنوزم هنوز بود با

گناهکار بودنم حرفاش برام سنگین و

هضمشون راحت نبود وقتی دیدم

خودش راحت برخورد می کنم منم

سعی کردم عمل متقابلی در برابرش

داشته باشم 

_  گویا وارد بخش کردن بخش اطفال

بستریه منم همین االن داشتم از

پذیرش می پرسیدم تا یه سر بهش

بزنم سر کارم که برم یادم میره 

@
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_ ما هم داشتیم می رفتیم بهش سر

بزنیم عامر به تماس شیرین جواب

نداد بفهمیم که کدوم بخش بستریه 

همراه هم سوار اسانسور شدیم . با

هشدار پیام گوشیم .گوشی رو باال

اوردم نگاهش کردم عامر بود که

نوشته بود جاییه که نمی تونه جواب

بده

[21.08.21 03:05]
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بعدا با هام تماس میگیره . گوشیمو

خانوش می کنم داخل جیب مانتوم

میندازم . 

به بخش اطفال وارد میشیم . توی

ایستگاه پرستاری ؛ پرستارا به

احتراممون بلند میشن البته فکر کنم

به خاطر بشراست چرا که اونو همه

توی بیمارستان میشناسن نوه ی

@
shahregoftegoo
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_ پسر دکتر افشار کدوم اتاق

بستریه ؟ 

_ اتاق شماره دوازده خواهر و مادر

دکتر افشار اتاقن نیلوفر رفته بچه

رو ساکتش کنه بچه کسی رو نمی

شناسه از وقتی مادر بزرگ و عمه

اشو دیده کال داره گریه می کنه 

چند تا صدای بچه ی دیگه هم از

اتاقای دیگه به گوش می رسید

مشخص نبود که کدوم صدای گریه ی

اروینه ...

@
shahregoftegoo

 

رییس بیمارستان بودن مگه کم چیزیه

؟
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بدون اینکه بایستم و به حرفای

پرستار گوش کنم پا تند کردم تا وارد

اتاق شماره دوازده بشم . هر چقدر

که به اتاق نزدیک می شدم قلبمم

فشرده تر می شد . 

وارد اتاق شدم . 

_ جان جان مامان گریه نکن االن بابا

میاد 

_ ای بابا خانم پرستار یه کاری کنید

بچه تلف شد . 

_ به اقای دکتر زنگ زدیم االن می

رسن گفتن تا نرسیدن اجازه ندارم

سر خود ارامبخش ترزیق کنم 

@
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_ وای مامان داداش کجا موند ؟

اروین ...اروین عمه جان ببین برات

لباس سوپر من اوردم ...

گریه اروین بدتر از قبل شد . بشرا از

پشت سر من که خشکم زده بود

خودش رو جلو کشید .

_ اروین ...اروین خاله ببین منو ...

نرگس از طرف سمت چپم گفت :

وای بشرا اینطوری بغلش نکن زدی

آنژیوکت رو در اوردی . با جهش خون

از دست اروین قلبم شقه شقه شد

صورتمو جمع رومو برگرندوم . بشرا

با دست پاچگی سعی کرد جلوی

خونریزی رو بگیره باید عامر رو پیدا

@
shahregoftegoo

 

2165
 



می کردم مگه نمی دونست بچه اش

در چه حاله داره تلف میشه ...

دختر جوان که گویا خواهر عامر بود

سعی کرد بغلش کنه ...مادرش با

دست پاچگی نمی دونست چطوری

دلداری بده راه رفته رو دوباره

برگشتم یعنی نمی تونستم در اون

حال ترکش کنم داشتم داغون می

شدم با اون گریه زاری که اروین راه

انداخته بود . نمی دونم چطوری شد

که یه دفعه ایی انگار دلوین رو می

بینم کلمات ناخوداگاه از دهنم در

رفت 

@
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_ جان جان مامان جان قربونت بشم

عزیزم ...

تا دست جلو بردم که بغلش کنم

خواهر عامر با حالت دفاعی اروین رو

به سمت مخالف کشید تا من بغلم

نکنم ...

گریه ی  اروین برای لحظه ایی قطع

و به هق هق تبدیل شده بود 

_ شما کی هستین ؟ ...

واقعا من کی بودم زن بابای اروین

زن عامر ولی خواهرش خواهر

شوهرم منو نمی شناخت ...

_ اینجا چه خبره ؟ همه تون ریختین

سر بچه ...

@
shahregoftegoo
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_ اینهمه زن از پس یه بچه بر نیومدید

عامر اروین رو از بغل خواهرش

بیرون کشید .

[22.08.21 07:06]
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_ عامر مامان جان بیا که بچه تلف شد

...

_ جان جانی بابایی سرت اووف

شده ؟ درد میکنه ؟  
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همچنان اروین گوله گوله اشک از

چشماش سرا زیر می شد داشتم

دیوونه می شد زد به سرم که از اتاق

بزنم بیرون چشمام پر اشک شده

بودن دوست نداشتم که خونواده

عامر منو تو همچین وضعیتی

ببینن ...

تا قدم پیش گذاشتم که اتاق رو ترک

کنم با صدای جیغ اروین که توی بغل

عامر به خودش می پیچید دوباره

خشکم زد نه تنها گریه اش هالکم می

کرد بلکه کلمه ایی که اروین پشت

سرم مدام حین گریه هاش تکرار

@
shahregoftegoo
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_ ما...ما ...مامان ...

به خودم نهیب زدم از روی عادته و

گر نه نمی تونه منظورش به من

باشه ولی وقتی روی پاشنه ی پا به

طرفشون چرخیدم با دیدن صحنه ی

پیش روم اصال قلبم نمی زد و یا اگه

هم می زد یک در میون می زد اروین

بعل عامر به قدری  به طرفم کش

اومده بود که عامر دیگه نمی تونست

توی بغلش کنترل کنه نزدیک بود که

روی زمین بندازدش و حتی شلنگ

سرم هم کم بود باز از جاش در بیاد .

@
shahregoftegoo

 

میکرد باعث شده بود روح از بدنم

خارج بشه
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_ مامان ...

و من دیگه تحملش رو نداشتم با یه

حرکت افسانه ایی اروین رو به بغلم

کشیدمش سرمو توی گودی گردنش

فرو بردم نفس عمیقم همراه با

اشکای چشمم سرریز شدن . بوی

اشنایی می داد نمی دونم تنها گزینه

ی پیش روم این بود که به خاطر رنگ

موها و چشمهام شاید اروین منو با

ژاکلین اشتباه گرفته باشه ...

انگاری در حال تماشای  یه صحنه ی

درام و احساسی بودن که همشون

ماتشون برده خود به خود اشک از

چشماشون سرازیر می شد . از همه

@
shahregoftegoo
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زودتر عامر به خودش اومد در حالیکه

چنگی به موهاش می کشید بطرف

تخت اروین رفت تا مالفه ی روشو

صاف کنه 

و من اروم اروم در حالیکه ساق

پاهام از هیجان می لرزیدن و در حال

شکستن بودند چند قدم به تخت

نزدیک شدم . اروین سرشو روی

سینه ام گذاشته بود .وقتی سرمو

خم کردم با تعجب به چشمای بسته از

خواب  و شوره بسته از گریه اش

خیره شدم یه جوری خوابش برده بود

انگاری اون نبود که کل بیمارستان رو

با گریه هاش رو سرش گذاشته بود

@
shahregoftegoo
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باورم نمی شد که همه این پروسه

عرض چند دقیقه افتاده باشه تا عامر

خواست که از بغلم جداش کنه روی

تختش بذاره انگاری حس کرد چرا که

بیشتر جنین وار خودش رو توی بغلم

مچاله کرد سرش رو بیشتر به سینه و

قلبم فشار داد نه تنها من بلکه از این

حرکت اروین عامر هم جا خورد به

خوبی می دیدم که چطور چشماش

مثل دو تا گردو دایره شده بودن .

با صدای هیس وار پرسید : اینطوری

سختت نمیشه ؟

اروم پامو روی تخت دراز کردم و

بیشتر اروین رو به سینه ام کشیدم

@
shahregoftegoo
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سر تکون دادم که یعنی نه دلم می

خواست دست می کردم توی موهاش

ولی اونطرف موهاش که به رو بودن

با باند و چسبکاری شده بود

[22.08.21 07:06]
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اروم سرمو پایین اوردم سرشو  

بوسیدم . کار خودم مونده بودم دلم
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برا این پسر بچه می رفت . حس مادر

بودن بهم دست می داد .

اخرین لحظه که سرمو باال اوردم

نگاهم به بشرا و نرگس بود که با

حیرت اتاق رو ترک می کردن و عامر

از بازوی مادرش گرفت بود اروم پچ

می کرد که بعدا سر فرصت می تونه

به دیدن نوه اش بیاد کل شب بعد از

بهوش اومدن اروین یه لحطه هم

چشم نبسته حاال فرصت خوبی بود

که بخوابه 

از نگاههای پر متعجب خواهرش هم

می تونستم بفهمم که واقعا جا

@
shahregoftegoo
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خورده و پیش خودش االن فکر می

کرد که من کی هستم ؟ 

الی در رو باز کرد نیم نگاهی بهم

انداخت با صدای ارومی پرسید :

خوابه ؟ 

سر تکون دادم . حاال کامل وارد اتاق

شده فالسکی هم دستش بود . 

کتابی رو که می خوندم رو میز کنار

تخت گذاشتم پرسیدم : ژاکلین رفت 

_ اره پدرش اومد برد 

_ اصال کار خوبی نکردی که نذاشتی

بچه اشو ببینه هر چی باشه سر

اروین حق داره 

@
shahregoftegoo
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_ حقشو با اون بالیی که سر پسرم

اورد از دست داد . اصال دلم نمی

خواد دور بر اروین ببینمش تو هم

بهتره اینقدر دل رحم نباشی دیدی

داشت چه بالیی سرمون می اومد 

_ خوب تو این اتفاق خودشم خیلی

مصدوم شده دست پا و دنده اش

شکسته 

_ به من مربوط نیست 

_ چرا فکر نمی کنی کار ما باعث این

اتفاق بوده 

_ من هیچ وقت قول ازدواج بهش

نداده بودم 

@
shahregoftegoo

 

_ ولی شما بچه ...
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_ شیرین بهتره ترو خدا این حرفا رو

بذاری برای بعد از این بحرانها ...

خم شد بوسه ایی روی پیشونی

اروین گذاشت  لب زد : پدر سوخته

مثل باباشم خوش اشتهاس فقط با

تو حال می کنه ...

با حرص یکی به بازوش زدم و گفتم :

دیوونه این حرفا چیه که پیش بچه

می زنی 

_ بچه خوابه 

_ خواب باشه باید همچینh حرفایی

بزنه از دکتری مثل تو بعیده همچین

حرفایی 

@
shahregoftegoo
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_ خوب چکار کنم صدای دخترت و منو

در اورده از بس لوسش کردی باید

ترتیب ترخیصشو بدم 

_ الزم نکرده تا مراحل بهبودی رو رد

نکرده اجازه نمیدم که جابه جاش کنی

_ ای جان چه مادر دیکتاتوری ...برات

چایی اوردم 

_ چایی فالسک دوس ندارم نرگس

برام توی ماگ مخصوص خودم چایی

اورد ...

_ چای فالسک دوس نداری ؟ منو چی

دوس داری ؟ 

@
shahregoftegoo

 

_ چیه زده به سرت

2179
 



_ دلم برات تنگ ...کاش این دو سه

روز زود بگذره بریم سر خونه

زندگیمون 

همینطوری که اون یه قدم یه قدم با

حرف زدنش جلو می اومد منم

ناخواسته قدم به قدم عقب می رفتم

که به در سرویس بهداشتی خوردم

دست دراز کرد در سرویس رو باز

کرد تازه فهمیدم که منظورش چیه با

یه حرکت انتحاری به دیوار سرویس

کوبیدمش چشماش برق زد دستاشو

باال گرفت : ما تسلیم شیرین خانم 

_ خوبه ؛ فکر کردم بعضیا دلشون

خیلی تنگ شده ...

@
shahregoftegoo
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صورتم رو با دستاش قاب می کنه و

سرش رو جلو میاره نگاهش هیچ

مالیمتی رو نداره لب می زنه 

_ ببوس ! 

چشمامو با خنده می بنددم و می نالم

_ خدا جون ! بهت گفتم مرد

ارزوهامو سوار بر اسب سپید برام

بفرست نکه سوار خر شیطون ...

با صدا به شیطنتم می خنده 

_ حاال اینو گفتی که از خر شیطون

پیاده بشم پس نمیشم یالله ...

@
shahregoftegoo

 

_شاید بعضیا حسابشون ته کشیده

اینجوریاست  ِ _ ا 
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_ ای بابا چه غلطی کردم خواستم

قدر ت نمایی کنم یه چشمه از تجاوز

رو نشونت بدم .نخواستم بابا ..

زمزمه وار میان حرفم می پرد اما

اینبار پر از نیاز و عاشقانه می گوید :

_ جان من ببوس ! لعنتی ببوس ! نه

برام دین گذاشتی نه ایمان !ببوس تا

دیوانه تر نشدم .

دلم می لرزد . هر قدر هم افسار

احساساتم در دست داشته باشم

باالخره عاشقانه ی عامر کار خودش

رو می کند . اما اخرین تالشم رو می

کنم همچنان که به چشمهایش زل

زده ام کالفه اسمش رو خطاب می

@
shahregoftegoo
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کنم و با صدا می خندم که با حرص و

عاجزانه می گوید : 

مرض ! ببوس شیرین ! 

دوباره با خنده از سر تفریح در

حالیکه به چشمان پر نیازش خیره می

شوم اهنگ نوستالژیک گذشته را

زمزمه می کنم 

_ مرا ببوس ! مرا ببوس ! 

با هیجان بوسه ی کوتاهی به لبهایش

می زنم میخواهم عقب بکشم که

عامر شیطنتش گل می کند و با یک

حرکت اینبار او به جای منست و من

به جای او چسبیده به دیوار 

@
shahregoftegoo
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_ فقط استارتش با تو بود بقیه اش

با من ...

دست می برد شالم رو از سر بر می

دارد می خواهد به زمین پرتش کند

که جیغ می زنم 

_ یادت رفته اینجا سرویس بهداشتیه 

نگاهی به اطراف که میندازد اخر سر

از سر ناچاری شال رو به دور گردنش

میندازد 

دستانش رو البه الی موهای پر موج

موهایم می برد و می بوسد و می

بوسد می بوسد 

@
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_ طعم یه دلبر شلخته بوی بیمارستان

گرفته با موهای وز وز شده به نظرم

از همیشه لذیذتره 

ارام می خندم و سعی می کنم کمی

به عقب برانمش 

_ نکن عامر ! نکن 

_ مقاومت بی فایده اس می دونی

توی این مورد حرف گوش کن نیستم

پس مقاومت نکن حاال حاالها

بدهکاری بهم ؟

_ من یه عمره دارم حساب صاف می

کنم تو همچنان پا تو کفش کردی

بدهکارم بهت روی چه اصل و
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فرمولی داری باهام حساب می

کنی ؟ 

با خنده چشمکی ریز می زند . 

_ فرمولش رازه ! 

تهدید گر انگشتم رو به مقابل

صورتش می گیرم 

_ میگی یا ؟ 

خنده اش رو بلند تر از قبل به فضا

می فرستد لب می زنم : هیس اروین

بیدار میشه بگو اذیتم نکن فرمولت

چیه ؟ 

_ خیلی خب نزن فرمولش سه حرفه

عین شین قاف به نظرت این فرمول

فرمولی جز بینهایت دارد ؟ 

@
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با صدای نق و نوق اروین باالخره

@
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ته ریشش رو که این چند روز نزده

نوازش می کنم قبل از اینکه حرفی

بزنم لبهایم را می بندد

دست از عاشقانه اش کشید . در نیمه

باز سرویس رو کامل باز کرد تا بالین

اروین برسه که در جا خشکش زد
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مات و مبهوت بر جا مونده بود

خواستم سر دراز کنم تا ببینم برا چی

بهتش برده دست راستش مانعم شد

به ارومی با دستش شالم رو از

گردنش بیرون کشید و بدون اینکه به

طرفم بچرخه و نگاهم کنه همونطور

که جلو خیره شده اروم زیر لب

گفت : شالتو سر کن بیا بیرون 

شالم رو جلوی اینه سر و میزون

کردم و پا جلو گذاشتم فکر کنم قلبم

با دیدن صحنه ی جلو دیگه نزد واقعا

اغراق نکردم چرا که با دیدن محراب

بشرا مادر عامر و دو تا جوون دیگه

که دور تخت اروین حلقه زده ایستاده

@
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بودن جا خوردم . مثل این سوپرایزای

تولد که تا میای بیرون می خوان که

شلیک کنن تولد مبارک ولی اینبار یه

نیشخند رو لباشون بود که هم منو

هم عامر رو معذب می کرد اونم در

برابر مادر  عامر ...

صدایی که از حلقم برا سوال بیرون

جهید هم فکر کنم مال من نبود 

_ شما از کی اینجایید ؟ 

بشرا با خنده و با پرویی همیشگیش

گفت : فکر کنم فرمول جادویی تون

دیگه لو رفت عین شین قاف

جادوییتون 
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دلم میخواست سرش داد بزنم بگم تو

برو به همون کاشت داشتت برس ...

عامر زودتر از من به خودش اومد با

جوونا و محراب سالم احوالپرسی

کرد . 

منم برا فرار سر اروین رفتم

همونطور نیم خیز که روی تخت

نشسته بود بغلش کردم .مادر اروینم

که این دو روز باهاش اشنا شده بودم

خیلی زن خونگرم و مهربونی بود که

به قول بشرا نور از سر صورتش می

بارید .احوالم پرسید دستی هم به سر

و صورت اروین کشید که اروین طبق

معمول خودش رو دور دتام جمع
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کرد . به کل فقط با من راحت بود

حاال بماند که بغل عامر هم بی تابی

می کرد به  دلوین وهر کس دیگه

تمایلی نشون نمی داد .

بشرا با خنده کنارم ایستاد و گفت :

عجب حالگیری شد ؟ بمیرم براتون 

_ لطفا خفه شو 

_ وای شیرین همیشه فکر می کردم

چون برا من مکارم شیرازی هستی

حتما توی خلوتت هم همه چی رو برا

خودت حروم کردی ولی نگو که اب

نبوده مگر نه شنا گر ماهری بودی 

_ خفه شو بشرا روتو برم مطمئنم که

تو عامل فالگوشی ...

@
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_ نترس برادرشوهرات تازه رسیده

بودن فکر کنم فرمول هم گیرشون

نیومد ولی مادرشوهرت حظ کرد از

این عروس ...

_برادرشوهرام وای نه نگو که این دو

تا جوون برادرای عامرن 

_ قربون حواس جمع تو دیگه چه جور

عروسی هستی ادم کنجکاو نمیشه

بفهمه خونواده شوهرش کین

چطورن ؟ 

سری از تاسف برام تکون میده برای

اینکه کاری انجام بدم طرف یخچال

اتاق میرم برای اروین اب میوه ایی

به لیوان میریزم تا به خوردش بدم 

@
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_ سالم زنداداش من عمادم ته تغاری

و آخرین مجرد افشاریا ...
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_ عزیزم با عماد و عمران برادرام

اشنا شو ..

برادرش پوف عمیقی کشید

_ باز خود شیرینی کردی منم داداش

بزرگه عامر عمرانم ...
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عامر دستش دور کمرم حلقه کرد

خیلی ساده معرفم شد 

_و ایشونم شیرین خانم بنده ...

با اینکه از حلقه شدن دست عامر دور

کمرم معذب شده بودم ولی حس

خوبی بهم القا شده بود که دوسش

داشتم . 

با صدای شاد و سر حال دلوین که

بطرفم می دوید نگاهم به سمت در

برگشت 

_ مامان جون ! 

_ وای عزیزم تو با کی اومدی ؟ 
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پشت سرش خواهر عامر رو که

اسمش عامره بود با یه زن جوان

دیگه دیدمشون 

_ من با عمه عامره اومدم ...البته

عابدم با ما اومد ...

عامره با دسته گلی به دست سالم

کرد . متعجب از همراهی دلوین

نگاهمو به عامر دوختم که گفت :

دیشب یه سر به دلوین زدم بردمش

خونه صبم عامره قبول کرد ازش

مواظبت کنه ...

_ مامان ببین اینو عمه عامر برام

امروز دوخته قشنگه اره عمه

خیاطه ...
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یه سارافون لی گلدوزی دخترونه ی

خیلی قشنگ تنش بود عمرا اگه صد

سال فکرشو می کردم که دستدوزه 

_ وای عزیزم دستشون درد نکنه کی

بهت گفته عمه بهش بگی شاید

دوست ندارن ...

عامره با لبخند به لب گفت : خودم

گفتم خوب عمه اشم مگه نه ...

بشرا از پشت سرم با خنده گفت :

فکر کنم فحش خوریتم ملسه عامره

جون .

وای که این دختر همیشه بی چاک

دهنه مثل شوهرش چایی نخورده

دخترخاله میشد . 
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عامره دستشو به طرف بشرا دراز

کرد احوالپرسی کرد : چطوری خانم

دکتر ؟ 

زن جوان همراه عامره حواسمو از

اونا پرت کرد با گفتن : دلوین جان

یادت نرفته که باید به منم زن عمو

بگی

پسر پشت سر زن هم با خنده در

حالیکه دندوناش تا به تا یک در میون

نشون از افتادن دندونای شیریش رو

داشت در اومد گفت : به منم باید

پسر عمو  بگی 

_ ولی تو که اسمت عابد هستش

خودشم مامانم میگه نباید اسم
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بزرگتر رو گرفت برا همین بهشون

عمه خاله میگیم ولی تو هنوز

کوچیکی باید اسمتو بگم ...

_ ای جان من باید این برادر زاده

خوشگل شیرین زبونمو بخورم تا حاال

کجا بودی وروجک ...

عماد بود که لپ دلوین رو کشید بعد

یه بوس خیسم کردش که دلوین با

وسواسی پاکش کرد . 

با ورود شهاب و همتا و صدرا و

نسرین همهمه ایی توی اتاق

خصوصی اروین شد که دیگه صدا به

صدا نمی رسید دلوین کنار اروین

روی تخت نشسته تبلتش روی
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تولدشون رو نگاه می کردن خدا رو

شکر امروز درد نداشت قرار بود فردا

مرخص بشه قرار شد عامر شب رو

بمونه من با دلوین برم خونه

همین که رسیدم دوش گرفتم شامم

از رستوران نارنج سر کوچه سفارش

دادیم برای خواب اماده می شدیم که

زنگ رو زدن همتا تازه رفته بود

[24.08.21 23:05]
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زانوهاش بود با هم داشتن فیلم
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مردد در رو باز کردم . با دیدن ژاکلین

پشت در جا خوردم .

_ سالم 
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خیره شدم بسته ایی رو از باکس

کاغذی دستش  بیرون کشید به طرفم

گرفت و گفت : میشه خواهش کنم

اینو به اروین بدی ؟ 

_ چرا خودت بهش نمی دی ؟ 

_ من ...دیدی که چطوری عامر

تحریمم کرد تقریبا با یه تیپا 

_ ولی می تونی سعی کنی  ؟

_ خیلی سعی کردم ولی عامر تهدیدم

کرده مجبورم که از دلم بگذرم . 

@
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نگاه پریشونش رو به اطراف دوخت

ُک بهش وقتی دید که همینطور ُسم ب 
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_ من ...نمیدونم چی بگم راستش

نمیخوام عذاب وجدان بگیرم که به

خاطر من مادری از بچه اش ...

_ چه خواسته باشی چه نه ؟ باعثش

تو بودی منم دیگه انرژی برای مقابله

با مثل ندارم تنها می تونم بگم خدا

خودش قضاوتمون کنه 

با فشار بسته رو به دستم داد چند

قدم به طرف اسانسور برگشت 

_ لطفا به اروین بگو که چقدر

دوسش دارم ...

_ ژاکلین فردا خودت بیا بهش بگو 

_ منو عامر نمیذاره من کوپن خودمو

خودم سوزوندم ...
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_ من با عامر صحبت می کنم عامر

اونقدرم بی احساس نیست که بخواد

شما رو از دیدن هم محروم کنه 

هر کاری می کردم که نمی تونستم

رابطه ی مادر پسری به اروین و

ژاکلین بدم . 

بسته رو به خودش برگردوندم تا

خودش فردا بیاره به بیمارستان ...

_ ژاکلین ؟! 

به طرفم چرخید .

_ فردا اروین مرخصه من ساعت

هشت میرم اون ساعت بیا  قبل 

_ خیلی ممنون 
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چشماش پر اشک شدن و با بغض و

چونه ایی لرزون زمزمه کرد : دلم

خیلی براش تنگ شده 

نزدیک به چند دقیقه به جای خالیش

خیره شدم . نمیدونم چه حسی بود

که خودمو محقق می دونستم اصال

فکرش نمی کردم که زندگی االن من

روی دل شکسته ی ژاکلین بنا

شده ...

در رو بستم وارد سرویس شدم

دلوینم صدا کردم تا دندوناشو مسواک

بزنه در حال مسواک زدن بودیم که

بازم صدای در اومد . صدای شهاب رو

شنیدم که گفت : من باز می کنم 
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با فکر اینکه حتما همتاست سر خم

کردم تا ببینیم درست حدس زدم یا نه

؟ با کمال تعجب عامر جلوی در بود

همونطور مسواک به دست دهن کف

کرده از خمیر دندون شونه باال

انداختم . 

عامر در حال در اوردن کفشاش از

شهاب پرسید : پیژامه یا از اون

شلوارک ساحلیای گلمنگلی داری یه

امشب بهم قرض بدی دیگه حس

رفتن به خونه رو نداشتم . 

_ همین حرفش منوط به این بود که

می خواست شب رو اینجا بمونه
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انگاری این علنی شدن ازدواجمون

باعث راحتی بعضیا شده بود . 

دلوین سرسری دهنشو ابکشی کرد و

با خوشحالی به طرف عامر دوید حاال

بماند که بابا صداش کردنش باعث

تعجب منو شهاب شده بود 

_ با من میخوابی ...

_حتما پرنسس ؛ خواب دیشب خیلی

بهم مزه کرده دلم تنگید برات ...

خم شد دلوین رو بغل کرد . 

_ اروین ...اروین رو چکار کردی مگه

قرار نشد تو پیشش بخوابی ؟ 

@
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عامر سر تکون داد و گفت : صب

ساعت ده یه عمل مهم دارم باید

استراحت کنم . 

_ پیش اروین کی همراه موند ؟ باید

خبرم می کردی ؟ 

_ نگران نباش عامره مونده

[24.08.21 23:06]
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شهاب نگاهی به منو عامر کرد و

گفت : من برم پیژامه گلمنگلی برات

پیدا کنم

2208
 



_ اروین ...اروین رو چکار کردی مگه

قرار نشد تو پیشش بخوابی ؟ 

شهاب نگاهی به منو عامر کرد و

گفت : من برم پیژامه گلمنگلی برات

پیدا کنم 

عامر سر تکون داد و گفت : صب

ساعت ده یه عمل مهم دارم باید

استراحت کنم . 

@
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_ پیش اروین کی همراه موند ؟ باید

خبرم می کردی ؟ من بجات ...

_ نگران نباش عامره مونده 

_ ولی اروین  به جز پیش ما  دو تا نا

ارومه   ...

_ االن خوابه ؛ تا صب هم فکر نکنم

بیدار بشه ...

_ ولی اگه نا ارومی کنه ؟ 

_ عامره بهمون زنگ می زنه نگران

نباش ...

_ برام بقیه ی قصه ی دیشب  رو

میگی 

_ البته منم اومدم بقیه سریال قصه

امون رو برات تعریف کنم . 
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دلوین رو زیر بغلش زد چشمکی بهم

می زنه و میگه 

_ خیلی بهت میاد چه مادر دختر هم

ست کردن خرسای مهربون ...

و به اتاق خواب دلوین رفتن . صدای

خنده های دلوین کل واحد رو برداشته

بود . و من عاشق خنده های

دخترمم . 

سر کمد که می روم می بینم که هیچ

لباس خواب به درد نخوری ندارم همه

لباس خوابام ست لباس خوابای

دلوین بلوز و شلوارای تریکوی نرم با

طرح های کارتونی حتی یه نمونه اش

هم به تن منو دلوین بود قرار بود
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موهامون رو هم خرگوشی ببندیم . از

خیر تعویض لباس خوابم می گذرم

روی تخت می نشینم موهام رو گیس

می کنم . 

در باز عامر وارد اتاق میشه پشت

سرشم شهاب با شلوارک معروف

گلنمگلی 

شلوارک رو به دست عامر میده و با

اجازه و شب بخیری اتاق رو ترک می

کنه در مورد شلوارک شک دارم که

این شلوارک اون شلوارکیه که شهیاد

و شهیار غالب شهاب کرده بودن .

ولی تا می پوشه می فهمم که این
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همون شلوارکه سعی می کنم خنده

مو بخورم .

_ نخند داداش گرامیت  خواسته ازم

مترسک سر جالیز بسازه 

_ عوضش نرم و راحته شبو راحت

باهاش می خوابی 

_ اینو نگی چی بگی ؟ از قدیم گفتن

مهمون خر صابخونه اس ...

_ اِ عامر فکرشو بکن اگه اینم نباشه

یا باید شبتو با اون شلوار کتان

زمختت بگذرونی یا یه سر به کمد من

بزنی ؟ 

_ نه ممنون شبو با همین سر می کنم

لنگه کفش در بیابونم  غنیمته به قول
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تو اندازه و نرم و راحته ...بیا اینجا

ببینم درسته من مترسک سر شالیز

شدم ولی عوضش تو هم شبیه این

دخترای ملوس بابایی شدی 

دستانش رو دورگردنم حلقه می کنه

چانه ام رو چند بار پی در پی هم می

بوسد . 

_ آخیش ...دلم واسه بغالت تنگ شده

بود .بدون تو جا و مکان ندارم آواره

ام 

با چشمای بسته به آغوشش می خزم

و صورتم را می بوسد . 

_ قربون خانم هپلی خودم برم 

@
shahregoftegoo
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دستم رو روی سینه اش می گذارم و

می گویم : خیلی بدجنسی ! سرزده

اومدی منم بی حوصله بودم . اصال به

خودم نرسیدم . 

لبانش رو به روی گردنم می کشد  .

[24.08.21 23:06]

#Ïِpart 335

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_335
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_ تو حوایی برا من ، ادم بدون حوا ،

حیات بدون هوا نداریم داریم ...

لبخندی به روی لبهام میشنیه کاش

دق دقه ایی به اسم ژاکلین توی

زندگیمون وجود نداشت . مردها خیلی

راحت می تونستن خیال خودشون رو

راحت کنن مثل عامر که اصال نه

ژاکلین بوده و یا هست خیلی راحت

داشت خطش می زد ولی من چی ؟

@
shahregoftegoo
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با این حکمهایی که خودم هم صادر و

قضاوت می کردم چکار باید می کردم

هنوز یادمم نرفته بود که به خودم

قول دادهh بودم و به خدا هم نذر کرده

بودم که کاری کنم اروین کنار مادرش

بزرگ بشه اونا رو از هم جدا نکنم با

این خواستنای عامر و خودم مگه

امکان داشت که عامر بذاره یا بخواد

پسرش با ژاکلین زندگی کنه چطور

راضیش می کردم خودمم نمی دونم

و نمی دونستم .

صب زودتر از  عامر و شهاب بیدار

شدم ترتیب یه صبحونه ی مفصل رو

دادم برای رفتن به بیمارستان عجول

@
shahregoftegoo
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بودم چون شهاب کالس داشت مجبور

بودم دلوینم با خودم ببرم که عامر

پیشنهاد داد می تونیم دلوین رو با

عامره خواهرش به خونه ی پدر عامر

بفرستیم چرا که قرار بود بعد از

ترخیص اروین رو به خونه پدر عامر

ببریم چون پدر و مادرش برای

سالمتی اروین قرار بود گوسفند ذبح

کنن 

عامر جلوتر از من پارک کرد و پیاده

شد دگمه رو فشار دادم تا شیشه ها

باال برن عامر چند ضربه به شیشه

زد .دوباره شیشه رو پایین دادم 

_ چیزی شده ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ دلوین رو پیاده نکن به عامره زنگ

زدم بیاد با ماشین تو بره خونمون بعد

از ترخیص تو با ما می ایی ؛ عامره

هم اومد ...

_ آخ جون عمه هم اومد 

به عقب برگشتم دلوین در حال

کشیدن بند کوله اش به شونه بود

حاضر اماده که پیاده بشه خوشحال از

حضور این عمه چند روزه ...انگاری

نقش این عامره خانم توی زندگی ما

داشت پر رنگ و پر رنگتر می شد هر

چند آشنایی گرمی با هم نداشتیم

ولی کمک حال خوبی برام شده بود . 

_ سالم 

@
shahregoftegoo
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_ سالم عزیزم خسته نباشی 

_ ممنون ...اروین رو به یکی از

پرستارها سپردم یکم بی تابی می

کنه اگه امکانش هست زودتر برین 

سوئیچ رو به طرفش گرفتم گفتم  :

االن میرم با ماشین من برید خونه 

_ نه با تاکسی می ریم .

_ چرا تاکسی وقتی ماشین هست من

با عامر میام 

مردد سوئیچ رو از دستم گرفت و

تشکر کرد همراه عامر وارد

بیمارستان رفتیم عامر به خاطر

عملی که داشت تا بخش اطفال

همراهیم نکرد البته بعدا حکمتش رو

@
shahregoftegoo
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اروین نسبت به روزای قبل که خیلی

بی تابی می کرد یه کم واکنشش

ارومتر شده بود به قول عمو عمادش

با رشوه خنثی بود وقتی رسیدم

اتاقش که با لوگوهایی که ژاکلین

براش اورده بود توی تختش بازی می

کرد

 

@
shahregoftegoo

 

فهمیدم چرا که ژاکلین کنار اروین

بود .و خدا رو شکر با عامر رو به رو

نشدن .

]23:46  25.08.21[
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هر از گاهی دستی به سر روش می

کشید بوسه ایی روی سرش می زد . 

اروین با دیدنم با خوشحالی دستاشو

به طرفم باز و مامان صدام کرد . 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_336
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با هیجان از نحوه ی مامان صدا

کردنش به طرفش پرواز کردم . 

_ جان مامان 

_ کجا رفته بودی من گریه کردم .

دستاشو که به طرفم باز کرده بود

گرفتم و به بغلم کشیدمش و سر

صورتش رو غرق بوسه کردم تا از

بوسیدن فارغ شدم اینبار اروین سر

صورتمو با عشق عالقه بوسید . نگاه

حسرت زده ژاکلین که با نگاهم

متالقی شد همه حس حالم به قول

بشرا پرید . 

@
shahregoftegoo
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عروسک مینی مون  رو از روی تخت

برداشت به طرف اروین گرفت

گفت : ببین عروسکتو برات اوردم ...

_ چه زشته 

از دست ژاکلین گرفت و به طرفی

پرتش کرد 

_ دوسش ندارم . 

بغض توی چشمای ژاکلین رو دیدم

دلم جا به جا شد 

_ حافظه اشو  از دست داده منو مادر

خودش می دونه 

_ خوبه ؛ خوبه همه چیمو ازم گرفتی

اول باباشو حاال پسرمو ...

@
shahregoftegoo
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_ متاسفم ژاکلین ، منو عامر قبل از

آشنایی با تو ...

_ میدونم ...می تونم بغلش کنم 

_ چرا که نه 

تا اروین رو جلو بردم بغل ژاکلین

بذارم اروین دستاشو محکم دور

گردنم حلقه کرد سرشو رو برگرندوند

_ نه نه ...

_ باشه باشه عزیزم 

روی کمرش رو نوازش کردم 

_ متاسفم ژا...

از ژاکلین اثری توی اتاق نبود . با

اروین به بغل تا جلوی در رفتم از

پشت سرش  دویدن و دور شدنش رو

@
shahregoftegoo
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تماشا کردم حس خیلی بدی رو تجربه

می کردم می تونستم درکش کنم اگه

یه روزی دلوین توی اغوش زن دیگری

اروم می گرفت حتما خودمو می

کشتم . نمی دونم چطوری می

تونستم خودمو به حاشیه بکشم ...

دلوین در حال علف خوروندن به

گوسفند بود . عامر سعی می کرد تا

بغلش کنه توی ماشین آروین رو بغل

کرده بودم تا نظاره گر کشتن

گوسفند نشه دلوین جسورتر از این

حرفا بود بال از الی انگشتای عامر به

گوسفندی که خون از گلوش فواره

می زد نگاه می کرد . 

@
shahregoftegoo
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مادر جون مادر عامر با منقل اسپند

جلوی در منتظر ورود ما بود عماد

برادر عامر در ماشین رو باز کرد و

گفت : زن داداش اروین رو بدین بغل

من ...بیا بغل عمو ...

اروین  مقاومت کرد عامر دلوین رو

به طرف عماد گرفت و گفت : برو

بغل عمو عماد تا من داداش اروین رو

ببرم خونه ...

_ بیا تو بغل عمو بریم پلی استیشن

بازی کنیم 

@
shahregoftegoo

 

_ آخ جون بریم

با خوشحالی خودش رو بغل عماد

انداخت .
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برای گرفتن دستم دراز کرد . همراه

هم وارد خونه ی پدری عامر شدیم . 

اروین کم کم با شیطنتهای دلوین پا

بر جا شده بود مدام در حال اتیش

سوزوندن بودن . و من مدام چشمم

دنبالشون می رفت .

[27.08.21 22:21]

#part337

@
shahregoftegoo

 

عامر خم شد اروین رو از بغلم بیرون

کشید کنار ایستاد دست ازادش رو

#نفرین_تو_337
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هر کدوم روی تشکهای انداخته شده

روی زمین نشسته بودیم . می دیدم

تموم سعی خونواده عامر بر اینه که

ما راحت باشیم احساس ناراحتی

نکنیم . خم شدم دوباره موهای اروین

رو کنار زدم بوسیدم  .با دلوین و عابد

کلی اتیش سوزونده بودن حاال فیس

توفیس هم خوابیده بودن چقدر

معصوم و فرشته بودن 

زن عمران) نگین( در حالیکه

روسریش رو از روی سرش باز می

@
shahregoftegoo
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کرد گفت : پسر خیلی ارومیه معلومه

که خیلی هم وابسته ی توه خوبه که

دلتنگی ژاکلین رو نمی کنه  چشماش

کال با چشمای دخترت مو نمی زنه

البته ته چهره شما هم شبیه ژاکلینه

و گرنه می گفتیم که اروین پسر

شماست 

_ اره خیلیا وقتی اروین و دلوین رو با

هم می ببین فکر می کنن با هم

خواهر برادرن ...

_ من ...

چند ضربه ایی به در که خورد باعث

شد .حرف نگین قطع و نصفه نیمه

بمونه 

@
shahregoftegoo

 

2230
 



صدای عامر بود که داشت دنبال من

می گشت 

_ شیرین ! شیرین اینجایی ؟ 

دوباره چند تقه ایی به در زد باعث

شد نگین دوباره روسریش رو به سر

بکشه 

عامره و مادرش هم که در حال جا

انداختن بودن به طرف در برگردند . 

از جام بلند میشم و در رو نیمه باز

کردم تا نگین معذب نشه در حالیکه

انگشتامو البه الی موهام می

فرستادم 

@
shahregoftegoo

 

؟  hچی شده ؟ چخبره _
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مثل این پسرای تخس به سر تا پام

خیره میشه :  این چه وضعشه مگه

مسجده زنونه مردونه کردین ؟ 

با تعجب و اخم الود نگاهش کردم :

منظورت چیه ؟ خوب این اتاق

ظرفیتش همینقدره مگه غیر از اینه

که دو تا خواب بیشتر اینجا نیست ؟ 

_مگه قرار نذاشتیم تو ماشین نگفتم

که شب نمی مونیم میریم خونه ی

خودمون

حاال من تا صب باید خرناسای عماد

رو گوش کنم 

از غرغرش خنده ام میگیره 

@
shahregoftegoo
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_ خب حاال چکار کنم وروجکا زود

خوابشون گرفت مامانت هم گفت

شبو اینجا بمونیم .بدخلقی نکن

همش یه شبه 

از حرص اخمش پررنگتر میشه 

_ ای بابا از االن شمشیر رو از رو

بستی این یعنی اینکه قراره با جاری

و خواهرشوهرت مچ باشی حاال اگه

من نخوام که از االن این جور برنامه

ها  نداشته باشی کی رو باید ببینم ؟ 

_ وای عامرجان می دونی داری

درمورد مادر و خواهر زنداداش خودت

حرف می زنی ؟ 

@
shahregoftegoo
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با سرتقی در حالیکه نگاهم می کرد

سرشو باال داد و گفت : نه نمی

فهمم من االن هیچی نمی فهمم

حاضر شو بریم خونمون 

عامره از پشت سرم می پرسه :

داداش چیزی الزم داری ؟ 

عامر زیر لب در حالیکه غر ریز می

زنه که من می شنوم : اره زنمو

میخوام لطفا ردش کنید 

با عجله انگشتمو روی لبش میذارم 

_ هیس ! االن حاج مامانت می شنوه

زشته برو بخواب عامر االن بریم

خونمون کلی ناراحت میشن کلی

ابروریزیه 

@
shahregoftegoo
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[27.08.21 22:21]

#part338

338#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

اتاق باالال پله خالیه به عماد میگم

_

پایین بخوابه تو اگه بیای پیش من

بیشتر ذوق زده میشن

از پیشنهاد بیشرمانه اش چشمام گرد

میشه واقعا که چقدر این بشر پررو  

2235
 



تشریف داشته من بی خبر بودم ازش

hدر رو می بندم تا بی خیال همچین...

حرکتی بشه 

یه قدم جلوتر میاد دستشو الی در

میذاره و کمی الی در رو باز می کنه

بدون اینکه سرشو داخل کنه  اروم به

من میگه : من چرا از تو می پرسم ؟

اجازه میخوام 

و بعد با صدای بلند میگه :حاج مامان

خانم جون

مادرش در حالیکه پتویی دستشه از

کنار کمد دیواری چند قدم جلوتر میاد 

_ جان دلم چیه  ! چیزی شده ؟ 

@
shahregoftegoo
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از بازوی عامر میگیرم تا ابروریزی

نکنه به ارومی و می پرسم: وای

عامر چی میخوای بگی ؟ 

بی اعتنا به التماس و اصرار من کمی

توی جاش جا به جا میشه و خمیازه

ایی می کشه مادرش هم از الی در

سر بیرون کرده سوالی نگاش می

کنه 

_ من بدون شیرین خوابم نمی بره

میگم بریم خونمون میگه بچه ها

خوابن  نمی تونیم بریم میگم بیاد

اتاق باال پله پیشم میگه خوبیت نداره 

صورتم از خجالت گر گرفته فقط

ضربه می زنم به بازوش ناله سر می

@
shahregoftegoo
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دم وای ابرومو بردی داخل اتاق

صدای خنده ی اروم نگین و عامره رو

می شنوم و بیشتر خجالت می کشم 

_ نه  ننه جان عزیزم چرا خوبیت نداره

قربونت برم شما دیگه زن و شوهرید

برین باال مادر؛  برین منم حواسم به

بچه هاس شبتون بخیر باال رختخوابم

هست  .

با لبخند خبیثانه به طرفم می چرخه

و چشمکی حواله ام می کنه  : دیدی

خیالت راحت شد  

حاج مامان در حالیکه  از شیطنت

عامر صورتش پر از خنده شده به

داخل اتاق برمی گرده اینبار صدای

@
shahregoftegoo
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خنده های عامره و نگین به قهقهه

تبدیل میشن جرات اینکه برگردم به

اتاق رو هم ندارم خجالت زده دست

عامر رو پس می زنم میگم : نمیام

ابرومو بردی ببین چه سوتی از حاال

گزک شده دادی دست اینا تا بهمون

بخندن پیش بچه ها می خوابم شب

ممکنه اروین بیدار بشه اب بخواد یا

جیش داشته باشه 

ابرویی باال میندازه و با تهدید نگام

می کنه 

_ نمیایی  ؟ نمیام نداریم ؟ مگه دست

خودته  که نیایی ...

@
shahregoftegoo
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با لجبازی سرمو باال میندازم که یعنی

نمیام .یکباره عامر دست زیر زانوهام

میندازه از جا بلندم می کنه جیغ

کوتاهی از ترس افتادن می کشم .

خودم رو معلق بین زمین هوا می

بینم دست دور گردنش حلقه می کنم

_ ای بابا شیرین برا من نه میاری من

جنم اینو دارم که بیام همین اتاق

چفت تو و بچه ها بغلت بگیرم بخوابم

...پس برا من نه نیار تا بیشتر از این

ابروریزی نکردم ...

سعی می کنم خنده ام رو خفه کنم 

با خودم فکر می کنم این عامر یعنی

عامر پنج سال پیشه پس اون زمان

@
shahregoftegoo
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مخفیش کرده بود .که حاال داشت

همه رو رو می کرد . کاش جسارت

حاال رو اون موقع داشت تا منو

زندگیم با یاشار نامی بهم گره نمی

خورد

[29.08.21 21:44]

#part339

@
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اینهمه وقیح  و پرویی رو کجا

#نفرین_تو_339
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دستش دور گردنم حلقه شده پیچیده

به هم یه جور خمار و سر مست از

عشق پله ها رو باال رفتیم 

_ بیا یه سلفی با هم بندازیم 

خنده ی مستانه ایی کردم و گفتم :

عامر 

هرم نفساش که گردنم می خورد یه

جور مور مورم می شد .دیوونه ایی

بودیم برا هم .

@
shahregoftegoo
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جلوی در به قول خودش اتاق راه پله

ها عکس سلفی در حالیکه سر داخل

گردنم فرو کرده بوی شامپوی

موهامو به ریه می فرستاد منم در

حالیکه از مور موری گردنم خودم رو

جمع می کردم با هم سلفی انداختی

با پا در اتاق رو باز کرد داخل اتاق

شدیم نگاه هر دومون روی تخت یه

نفره افتاد .

_ مامان گفت رختخواب هست .

بی وقفه به طرف کمدی که رختخوابا

توش بود رفت و روی زمین رختخواب

پهن کرد . 

نگاهم روی لحاف گلدوزی می افته 

@
shahregoftegoo
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_ مامان خیلی دوسش داره میگه تنها

اثر و اخرین بازمانده از جهیزیه اش

هست که مامان بزرگ با دستای

خودش براش نقش زده 

_ خیلی قشنگه ولی فکر کنم باید

اون پتوها رو بکشیم رومون 

_ اونوقت چرا ؟ 

_ بوی نفتالین می ده 

لحاف رو برداشت به داخل کمد پرتش

کرد پتو رو از روی تخت برداشت به

روی تشک پرت کرد . 

دستاش به پایین تی شرتش رفت

بکباره از دو گوشه ی تیشرتش گرفت

@
shahregoftegoo
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از تن بیرون کشید و به طرفی پرتش

کرد . 

با صدای پایی که داشت از پله ها می

اومد به طرف در دوید . در رو هم

بست .

نیم دور نگاهم دور اتاقی که به نظر

بیست متری می رسید چرخید از

عکس اتلیه ایی که روی دیوار  نصب

بود می شد گفت که اینجا اتاق عماد

باید باشه .

تا وارد اتاق شد با خندهh پرسیدم :

دکش کردی  ؟ 

خنده ایی به روی لباش نشست 

_ از کجا موندیم ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ ترو خدا ببین از کوه نرسیده بیچاره

رو از باغش بیرون کردیم .

_ قانون طبیعته هر چی باشه ما

مهمونیم ؛ حقم همیشه  با

مهمونه ...

_ پرو ...

_ مثل تو باشم خوبه منو باش فکر

کردم االن یه جوری برا من اماده

شدی که کفم ببره ...

_ وقیح ...

**

@
shahregoftegoo

 

_ اروین دلوین مامان ؛ یکیتون  در رو

باز کنه
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_ من ؛ من  درو باز می کنم 

لبخندی به روی لب می زنم در حالیکه

کوسنای افتاده به اینطرف و

اونطرف کاناپه رو از زمین بر می

دارم با یه چنگی دوباره روی کاناپه

میذارم . 

این هفته که اومده بودیم  خونه ی به

اصطالح خودمون ماجراها داشتم با

این دوتا وروجک 

عامر دیروز غروب برای سمینار

پزشکی به شیراز رفته بود نیم روز

نشده دلم براش تنگ شده بود .خیلی

دلم می خواست همراهیش می کردم

@
shahregoftegoo
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صدای اروین بود که در واحد رو باز

کرده پشت سرش هم دلوین ایستاده

بود هر دو کنجکاو به زن روبه روشون

خیره شده بودن

[29.08.21 21:45]

#part340

340#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

ولی  بخاطر دوران نقاهت اروین

مجبور شد که تنها بره

_ مامان ...مامان ...  
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با عجله کوسن رو به روی کاناپه

انداختم و به طرف در رفتم . دو زانو

خم شد تا اروین رو بعل کنه 

_ تو اینجا چکار می کنی ؟  اینجا رو

چطوری پیدا کردی ؟ 

_ بشرا ؛ از بشرا گرفتم 

عصبی با حرص زیر لب اسم بشرا رو

تکرار کردم 

چرخیدم نگاهمو به گوشی بیسیمی

روی کنسول دوختم باید با بشرا

حرف می زدم با چه جراتی ژاکلین رو

@
shahregoftegoo
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خونه مون فرستاده بود اگه عامر می

فهمید حتما عصبی می شد ...

دستش رو روی گوشی گذاشت

گفت : من دارم میرم خیالت راحت

دیگه نمی خوام تهدیدی برا زندگیت

باشم از اولم اشتباه کردم که

خواستم عمل متقابل انجام بدم من

تو نیستم با اینکه می دونستی من و

اورین توی زندگی عامر هستیم بازم

با عامر ازدواج کردی ...

به بچه ها اشاره کردم و گفتم بن

اتاقاشون باید با ژاکلین حرف می

زدم .بچه ها با نق نق راهی اتاق

خواب اروین میشن سر دیدن فیلم

@
shahregoftegoo
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تن رو ...چونه می زنن اخرش دلوین

با قهر راهی اتاق خودش میشه تا

کارتون مورد عالقه ی خودش رو

ببینه کالفه سرم رو به طرف ژاکلین

بر می گردونم 

_ عامر بهت عالقه ایی نداره 

_ اره بهم عالقه نداره ولی از زندان

که ازاد شد توی ترکیه قول ازدواج

بهم داده بود تا پاش ایران رسید ترو

دید زد زیر همه چی 

_ من ...من تقصیری ندارم که عامر

منو انتخاب کرده توی این دنیا هزاران

@
shahregoftegoo

 

توی تبلت که کارتون دختر

کفشدوزکی رو ببینن یا کارتون ب ِن
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نفر بچه دار میشن ولی قرار نیست

که همشون تا اخر عمر با هم بمونن

و ازدواج کنن 

_ ولی ماجرای ما فرق می کرد اگه تو

پیدات نمی شد ما یه خونواده بودیم . 

_ تو می تونی زندگی خودتو داشته

باشی پسرت رو داشته باشی ...

_چطور می تونم پسرمو داشته باشم

وقتی عامر نمیذاره بچه مو ببینمش

تهدیدم کرده اگه دور بر اروین ببینه

به جرم اینکه می خواستم پسرمون

رو بکشم ازم شکایت می کنه 

@
shahregoftegoo
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_ عامر زبانن خواسته تهدید کنه وگر

نه کسی نمی تونه جلوی دیدار مادر و

پسری رو بگیره 

_ حاال دیگه اینا مهم نیستن میخوام

برم 

_ بدون اروین 

_ چاره ایی به جز این دارم 

_ نرو ؛ من خودم اروین رو میارم

ببینی 

پوز خندی رو لباش میشینه نگاهم می

کنه 

@
shahregoftegoo

 

_ واقعا چه بدبختم من

نمی دونم به خاطر حس مشترک

مادرانه اس و یا به خاطر قول و

2253
 



وعده و عیدی که به خاطر سالمتی

اروین موقع عمل نذرش کرده بودم

که هر جور شده سعی کنم اروین با

مادرش باشه به خاطر همین احساس

دستای ژاکلین رو گرفتم و گفتم :

من نمیذارم عامر جلوی دیدار شما رو

بگیره فقط نباید بری اینجا بمونی

چند سال که بگذره اروین دیگه ترو

شناخته و درکت می کنه خودش ترو

انتخاب می کنه که کنارت بمونه .

انگار با حرفم جون دوباره ایی می

گیره چشماش برق میزنن

 

@
shahregoftegoo

 

]01:31  31.08.21[
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دستمو بدستش گرفت و با التماس

گفت : کمکم کن تا اروین رو با خودم

ببرم تو به من مدیونی 

_ اروین رو با خودت ببری ؟ نه امکان

نداره جون عامر به اروین بستگس

داره من نمی تونم اینکار رو بکنم

نمی تونم تا این حد ظالم باشم به

عامر خیانت کنم اروین رو با تو

@
shahregoftegoo
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بفرستم اروین شادی این خونه اس

هیچ میفهمی داری چی می خوای ؟ 

_ تو مدیونی ...من همه چیمو از

دست دادم با بی رحمی تمام چنبره

زدی رو زندگیم من مادر اون بچه ام

منم حق دارم تو عامر به خیالتون

نیست شاید یکی دو ماه اول سخت

باشه براتون ولی بعدش بازم بچه دار

میشین دلوینم هست با دلوین هم می

تونید رفع دلتنگی کنید ولی من چی

دارم با چه امیدی زندگی کنم ...

_ نه ژاکلین همچین چیزی رو از من

نخواه ببین بمون نرو بهت قول میدم

@
shahregoftegoo
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خودم هر هفته اروین رو میارم

دیدنت 

_ نه ...اگه شکایتم بکنم همچین حقی

بهم می رسه ولی حق من بیشتر از

ایناس تو میگی نذر کردی بذاری

اروین کنار مادرش بمونه و بزرگ

بشه حاال من اروین رو ازت گدایی

می کنم.بهم کمک کن من مادرشم

اون بچه رو من شیر دادم من بزرگش

کردم  قرار نبود تو از راه برسی اونو

از من بگیری ...

اینبار من دست ژاکلین رو به دستم

گرفتم در حالیکه به چشماش زل می

زدم گفتم : هر کاری بخوای می کنم

@
shahregoftegoo
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فقط ازم نخواه که اروین رو بدم تا با

خودت ببری این نامردی رو در حق

عامر نمی تونم بکنم تا از بچه اش

جدا بشه بمون ...بمون برا پسرت

مادری کن ...

دست پشت گردنش از زیر شال کشید

یه دور ؛دور خودش چرخید . 

_ پس از عامر طالق بگیر ؛ ازش جدا

شو ؛ در این صورت منم می مونم ...

هاج و واج به صورتش خیره شدم و

زیر لب تکرار  کردم : چی طالق

hبگیرم ؟ طالقم بگیرم عامر هیچوقت

با تو ازدواج نمی کنه 

@
shahregoftegoo
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_ مهم نیست که با من ازدواج می

کنه یا نه مهم نیت توه که واقعا

بخوای اروین کنار مادرش

باشه ...مهم اینه که من تحمل ندارم

شما رو با هم ببینم . 

_ ولی امکانش نیست من چطوری

می تونم بدون دلیل از عامر جدا بشم

اونم یه طرفه امکان نداره عامر

طالقم بده ...

_ خواستن توانستنه اگه بخوای میشه

ازش جدا شو ...همین امروز ؛ همین

حاال که نیست  دادخواست طالق بده

جلوی چشمای خودم ...

_ اینکارا به این راحتی نیست ...

@
shahregoftegoo
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_ زده به سرت ...

_ اره ؛ اره زده به سرم شما نباید با

هم باشین ...دیدی تو نامردتر از این

حرفایی خیلی خیلی منفوریی

زندگیمو عشقمو ازم گرفتی حاال هم

داری مادری رو از بچه اش جدا می

کنی همین حاال شعار می دادی که هر

کاری می کنی که من بمونم هر کاری

می کنی تا اروین مادرش رو هم

داشته باشه

@
shahregoftegoo

 

_ خوب با هم بریم پیش یه وکیل تا

 پرونده طالالقتون رو به جریان

خودش

بندازه
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@
shahregoftegoo

 

]06:22  02.09.21[

  part342#

روی صندلی میزبان کنار ستون وا

رفتم من زبون ژاکلین رو نمی

فهمیدم وقتی به خوبی عیان بود که
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عامر اگه منو طالق هم می داد محال

بود باهاش ازدواج کنه پس چرا

همچین چیزی رو از من می خواست 

_ چی شد ؟ مگه نمی گفتی نذر داری

پس اداش کن ...چرا وا رفتی همه

چی یه تاوانی داره جدایی از عامر

تاوان بهم رسوندن اروین به مادرش

هستش ...

_ ولی تو یه کار غیر ممکن ازم

میخوای عمرا اگه عامر بخواد ...

_  نیت برام مهمه نه نتیجه تو اقدام

کن خود عامرم سر لج لجبازی که

بیفته ...

_ مامان ما گشنه ایم مامان ...

@
shahregoftegoo
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دلوین از دستم می کشید تا خودش

رو متوجه من بکنه سرم رو پایین

اوردم نگاهمو به چشمای ابیش

دوختم تازگیا یاد گرفته بود تا نگاهش

می کردم می گفت : مامان من

دوستت دارم 

بازم جمله اشو تکرار کرد . لبخندی به

روی لبام نشست منم گفتم : منم

دوستتون دارم بیایین بهتون ناهار

بدم . 

ژاکلین خیلی ریلکس روی مبل تکی

نشست و گفت : منتظرت می مونم 

از دست هر دو تاشون گرفتم طرف

اشپزخونه رفتیم . 

@
shahregoftegoo
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هر دو تاشون عاشق ماکارونیای

شکل دار بودن چون عامر دوست

نداشت برا همین وقتی نبود قرار بود

ماکارونی شکلدار بپزم . 

این ژاکلین خیلی مشکوک می زد بابا

من یه حرفی زدم چی میشه تو

قبولش نکنی من دلم به این خوش

باشه که خواستم ولی نشد . نه اینکه

منو منگنه بذاری .زمین تا اسمون با

ژاکلینی که می شناختم فرق داشت

حتی به روی خودشم نمی اره که برا

دیدن اروین اومده بخواد با نیمچه

محبت مادرونه اش به اروین با

@
shahregoftegoo
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دستای خودش ناهار بده واقعا توی

کار این بشر موندم من ...

به خودم نهیب می زنم شیرین عشق

مادرانه که دلیل نمیخواد چنگی به

موهام می زنم انگاری بین دو تا

دیوار متحرک گیر کردم هر لحظه

دیواره ها به هم نزدیکتر و من قراره

وسط اون دیواره ها له بشم . حس

می کنم اگه قرار باشه نظر ژاکلین

رو قبول کنم حماقت کردم . ولی باید

یه جوری حسن نیت خودمو ثابت کنم

تا ژاکلین نپریده بعدش به خودم نهیب

زدم بره چه بهتر به تو چه شیرین 

@
shahregoftegoo
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بعد از ناهار بچه ها به همتا زنگ می

زنم تا خودش رو برسونه همراه

ژاکلین به ساختمان وکالیی که سر

میدون هست سر می زنیم و من

وکالت میدم تا پروسه طالق رو

شروع کنه 

همه اینا برام مثل خواب میاد انگاری

که از خودم هیچ عکس العملی ندارم

مثل عروسک خیمه شب بازی توی

دستای ژاکلین هی به چپ و راست

میشم مطمئنم که اگه بشرا بود به

سرم می زد می گفت از کی تا حاال

با رقیبت مچ شدی میذاری برا

زندگیت اون تصمیم بگیره حتی اقای

@
shahregoftegoo

 

2266
 



متعجب بود .چند باری نصیحت کرد که

می تونیم این مشکل رو بدون

دادخواست حلش کرد .

[02.09.21 06:22]

#part343

343#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

بودیم  hوکیلم از در خواستی که داده

2267
 



دو روزه به قول بشرا مثل منگوال

نشستم به یه جا خیره شدم . واقعا

هم منگولم دیگه سکان زندگیمو دست

ژاکلینی که یه جورایی هوو و رقیبم

حساب میشه دادم  اونم من که خیر

سرم تحصیلکردهh و همه چی دون یه

مملکتم مثل یه فرد عامی بی سواد

عمل کردم خیر سرم دارم برا عذاب

وجدان وجودم توجیه می خرم که

همش به خاطر اروینه 

اره جون خودم به خاطر اروینه عامر

چی خودم چی ؟ اروین که خیلی

راحت به خاطر از دست دادن حافظه

اش منو به عنوان مادر قبول کرده ...

@
shahregoftegoo
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لعنت به ژاکلین معلوم نیست چه

مرگش شده چرا اصال بعد وکیل اینا

اصال یاد اروین نیفتاد انگاری تنها

هدفش خراب کردن زندگی منه حتی

وقتی می دونه که از عامر بهش

توجه نداره بازم اصرارش بر اینه که

منو از زندگی عامر خط بزنه . مگه

وقتی با عامر ازدواج می کردم نمی

دونستم که اروین مادر داره پس این

تئاتر برا چی بود این شل کن سفت

کنا برا چیه فقط عامر رو کم دارم که

بیاد تف کنه رو صورتم یه فحشی رو

هم نثارم کنه واقعا با این زندگی

@
shahregoftegoo
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خاله بازی راه انداختم انگاری یار

کشیه این با من اون با تو ... 

از هر زاویه که نگاه می کنم کم کم

به عقل خودم شک می کنم که چنین

حماقتی از من سر زده یعنی چی اخه

زن حسابی ژاکلین که داشت بی سر

صدا از زندگیت بیرون می رفت آه

فغانت برا چی بود اخه ...

هر دو باری که عامر زنگ زد هر بار

یاد گندی که به زندگیم زدم می

افتادم بغض می کردم  سومین بار

دیگه کال زدم زیر گریه تماس رو قطع

کردم نه خواب داشتم نه خوراک حتی

@
shahregoftegoo
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بیمارستان هم نمی رفتم به جون بچه

ها هم نق می زدم 

نزدیکیای صب بود که چشمام گرم

شد . با دستایی که دورم حلقه شد یه

دفعه ایی از جا جهیدم 

_ هیس !منم 

_ تو ...تویی ؟ مگه قرار نبود ساعت

سه بعد از ظهر بیایی ؟ 

_ چرا ! ولی وقتی اونطوری گوشی

رو قطع کردی دلم مثل سیر سرکه

جوشید نکنه اتفاقی افتاده باشه که

خانم ما اونطوری پشت گوشی بی

تابی می کرد .

@
shahregoftegoo

 

_ با چی اومدی ؟
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_ با جت شخصی مریضم ...

_ مریضت ...

_ اره یه مریض مولتی میلیونر تو هتل

گیرم اومد انتقالش دادیم بیمارستان

خودمون قراره امروز ساعت یازده

عملش کنیم ...

_ چقدر زود 

_ وقت نداره باید هر چه زودتر تومور

رو از سرش بیرون بیاریم البته

تشخیص  من اینطوریه ...حاال اینا رو

ولش کن بگو ببینم خانم من چشه

ها ..

با یاداوری کار احمقانه  ام دوباره

چشمام پر اشک شد مگه من می

@
shahregoftegoo
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دلم میخواد برگردم به چند روز قبل تا

همچین کاری رو با زندگی و

عشقمون نکرده باشم ...

_ دلم برات تنگ شده بود . بچه ها

چطورن ...

_ خوبن !

[03.09.21 01:12]

#part344

@
shahregoftegoo

 

تونستم از اینهمه حجم محبت و عشق

دل بکنم پس چطور تونستم ای خدا  

#نفرین_تو_344
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عامر دوباره خودش را به من نزدیکتر

می کند بوسه ایی روی گونه ام می

زند و می گوید : نمی دونم از کدوم

جنابی روایت داریم . شبی رو که

پیش خانمت بدون بوس بوس

بخوابی اصال صبش بخیر و شادی

نمیشه بوس بوس  هر چقدر بیشتر و

ملوستر باشه خیر و برکتشم

بیشتره . حاال بوس بوس مملوس

ویژه امو رد کن بیاد که خیلی خیلی

مشتاقم 

خنده ام میگیره با خنده می گویم :

زیادیتون نشه یه وقت اقای دکتر ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ تو نگران زیادی کردن من نباش بدن

من خیلی مقاومه سنسوریم داره که

دوز بوسه هاتو رو توی بدنم متعادل

می کنه ...

چرا چهار سال پیش این روی عامر

رو من هیچوقت ندیده بودم این روش

واقعا چقدر عاشقانه تر و مملوستر

از اون روی دیگه اش که پر از یخ و

سردی بود طوری که همیشه فکر

میکردم آقای یخچال تشریف دارن ...

با همین زبون ریختنش باعث میشه

که به هدفش که رفع دلتنگیش هست

برسه طوری که منم یادم بره چطور

@
shahregoftegoo
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گند زدم به زندگیمون خیلی راحت و

با ارامش در آغوشش بخواب برم .

ساعت روی میز رو روی ساعت نه

تنظیم می کنم تا سرموقع بیدار بشه

سر عملش حاضر بشه دوباره به

صورتش که خوابه نگاه می کنم واقعا

من می تونم ازش بگذرم چطور

تونستم همچین حماقتی رو انجام بدم

 .

بچه ها رو بعد از صبونه اماده و با

خودم همراه می کنم تا به مهد

بیمارستان ببرم . 

@
shahregoftegoo
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هنوز استارت نزده گوشیم زنگ می

خوره با دیدن مخاطب در حال تماس

رنگ از صورتم می پره 

_ مامان گوشیت زنگ می خوره ؟ 

اروینه که دست دراز می کنه از پشت

سرم گوشی رو که از روی صندلی

کنار راننده برداشته به دستم میده .

دل به دریا می زنم تا ژاکلین رو دور

بزنم 

_ الو سالم آقای نصیری 

_ سالم خانم پورمهر 

_ آقای نصیری من میخواستم اطالع

بدم که منصرف شدم نمیخوام ...

@
shahregoftegoo
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حرفم رو قطع کرد گفت : ولی خانم

پور مهر حاال دیگه خیلی دیره برا

انصراف راستش من زنگ زدم که بگم

امروز و فردا ابالغیه حتما به دست

شوهرتون می رسه اماده باشید ...

_ وای ...

دیگه نمی فهمم وکیله چی میگه حتی

یادم نمیاد که خداحافظی کردم یا

نه ؟ 

کل راه رو هم با استرس نفهمیدم

چطوری روندم بچه ها رو چطوری به

کی سپردمشون مدام صدای وکیله

توی مخم پخش می شد که قراره

برگه ی احضاریه امروز فردا برسه

@
shahregoftegoo
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دست عامر ...امروز که زدم بیرون

خدا خدا می کنم احضاریه فردا که

خودم خونه ام برسه اگه بدست عامر

نرسه خبر نداشته باشه به دادگاه

نمیره پرونده هم معوق میشه یه مدت

می تونم ژاکلین رو بپیچونم ...

_ وای وای من چکار کردم خدا منو

بکشه 

بشرا در رو باز وارد اتاق ریست شد .

_ چی شده ؟ چرا مثل مرغ پر کنده

می مونی 

_ من من گند زدم به زندگیم وای

بشرا حاال چکار کنم

@
shahregoftegoo
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345#نفرین_تو_

_ یه کم اروم بگیر بگو ببینم چی شده

؟ چه گندی زدی ؟

دستامو به دستش گرفت و وادارم

کرد که روی تخت بشینم خودش هم

کنارم نشست . با دودلی در حالیکه

@
shahregoftegoo

 

]01:12  03.09.21[

  part345#

می دونستم اگه بشرا از موضوع خبر

دار بشه حتما بهم سرکوفت می زنه

دل به دریا زدم بهش تعریف کردم
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بشرا عصبی نگاهم می کنه باالخره

بعد از چند دقیقه سکوت که مطمئنم

به حماقت من فکر می کنه میگه : 

_ اگه به جای کاشت داشت خارج از

رحم  وقتمو صرف توی بی عرضه

می کردم حتما کاشت برداشت سیب

زمینی نصیبم می شد . اوضاعم االن

بهتر از االن بود . االن یکی بزنم پس

سرت حالت جا بیاد دیوونه همه از

اینکه طرف بذاره بره خوشحال

میشن اونوقت توی احمق بهش

پیشنهاد میدی بیا زندگیمو بگیر باور

کن عامر بفهمه بازم نگهت داره

واقعا اسکول تشریف داره من جاش

@
shahregoftegoo
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باشم سه طالقت میدم قیدتم به کل

می زنم زن گیجم واقعا نوبره حاال

ببین ترو خدا چه برا منم ننه غریبم

بازی در میاره 

_ چکار کنم خواستم نذ...

انگشتش رو روی لبام گذاشت و گفت

: حرفشو نیار که همینجا چالت می

کنم من چقدر باید از تو حرص بخورم

.ای خدا خوبش بشه االن اون برگه

برسه بدست عامر بیاد اینو از اینجا

اویزونش کنه 

_ بشرا ، اویزونش کنه دیگه چیه یه

کم عفت کالم داشته باش خدا نکنه

برگه به دستش برسه االن عمل داره 

@
shahregoftegoo
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_ چقدم که به فکرشی مثل تو گیج

باسواد خوبه گوه بزنم به زندگیم

مردمو به اینو اون پیشکش کنم ...

_ از خودت حرف در نیار من کی عامر

رو پیشکش کردم 

_ اسم این پیشکش نیست پس چیه ها

؟ من طالق میگیرم بعد تو بیا برو

زنش شو اسکول اگه عامر اونو می

خواست دیگه چرا ترو گرفت این

دختره یه کاسه ایی زیر نیم کاسه اش

داره که از عامر حساب می بره داره

خودش با پای خودش فلنگشو می

بنده که بره بعد توی احمق داری

اصرار می کنی که بمونه

@
shahregoftegoo
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_ نمی خوام خونه خراب کن منفور

باشم من من ...نمی خواستم

اینطوری بشه 

_ نمی خواستی ولی شده قرار نیست

همه مریم مقدس بار بیان تو هم

اینطوری بودی اول زندگی نرگس رو

هم زدی حاال هم زندگی این اعجوبه

تو حاشیه هم باشی بازم همه

اونطوری که بخوان قضاوتت می کنن

_ من ...

_ بهتره حرف نزنی گفتی ساعت چند

عمل داره ؟ 

@
shahregoftegoo

 

_ یازده
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_ خب 

_ خب اینکه اگه سر عمل رفته باشه

برگه دستش نرسیده البته عامری که

من میشناسم به قدری عصبییه اگه

برگه دستش اومده بود اول می اومد

اینجا اول ترو خفه می کرد بعد می

رفت سر عملش ...

_ یادم می مونه امروز هر چی دق

دلی داشتی سرم خراب کردی 

_ مرگ من یادت نمونه ...میگم

شیرین تو چطوری با این چل زدنت

پزشکی قبول شدی من موندم

@
shahregoftegoo

 

االالن یازده و بیست دقیقه ربدار

_

ببینم سر عمل رفته
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[04.09.21 00:44]

#part346

346#نفرین_تو_

_ببین کاری که من انجام دادم هیچ

ربطی به تحصیالت یا فرهنگ و سطح

اجتماعی نداره که درس خوندن منو

زیر سوال می بریش 

@
shahregoftegoo

 

_ پس میشه بهم توضیح بدی که به  

چی ربط داره ؟ تا منم روشن بشم
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چطوری زده به سرت تا همچین

نمایشی رو حماسه افرینی کنی ؟

_ به شعور ؛ این شعوره ادماست که

ادما رو با هم متمایز می کنه ...

_ واقعا چند کلمه از مادر عروس اون

شعور شما وقتی زن عامر می شدی

کجا تشریف داشتن مگه شعورت به

این قد نمی داد که طرف معشوقه یا

چه می دونم دوست دختر داره و از

طرف یه بچه هم داره شعورت نگفت

باهاش نباید ازدواج کنی چرا االن این

شعورت االن بیدار شده ...

@
shahregoftegoo
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_ ای بابا بشرا من بگم غلط کردم زن

عامر شدم تو ولم می کنی بابا ماهی

رو هر وقت از آب بگیری تازه اس 

_ بله بله پس اینم اویزون گوشت کن

خانم باشعور وقتی گند زدی به

زندگیت همچینh حماقتی ازت سر زد

نخواستی بامن مشورت کنی پس

بهتره بعد از اینم خودت بتنهایی از

پس عامر بر بیایی من رفتم یه عمل

سزارین دارم باید بهش برسم 

_ صبر کن ببینم اون حرفت چی بود

کاشت برداشت خارج از رحم

منظورت چی بود ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ منظورم خیلی اشکار بود کاشت

خارج از رحم داشتم که برداشتش

کردم یعنی دیگه باردار نیستم 

_ وای بشرا چرا ؟ خدای من کی ؟ 

_ دو روز پیش با امپول به بارداری

پایان دادم ...

 از روی تخت بلند شدم بغلش کردم . 

_ شما هنوز جوونید نگران نباش ان

شالله کاشت بعدی ...

_ دیگه حالم از هر چی کاشته بدم

میاد 

_ اره فکر کنم تاریخ انقضاشم به سر

اومده 

@
shahregoftegoo
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_ نرگس می گفت برا تخصص داری

می خونی ؟ 

_ اره دوست ندارم  دکتر عمومی

بشم . تا فرصت هست باید بخونم 

_ خوبه حداقل خدا کنه گند نزنی به

این 

یکی به بازوش زدم و گفتم :

دیوونه ...

همراه هم از اتاق ریست بیرون

اومدیم . هر بار که از مقابل پذیرش

می گذشتم نگاهم به مانیتور بود

ببینم عمل عامر کی آف میشه از

شانس خوشم امشبم بهم شیفت

شبکاری افتاده بود به شهاب زنگ

@
shahregoftegoo
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زدم هر وقت ؛ وقت کنه بیاد دنبال

بچه ها ..

یه ساعتی وقت داشتم که استراحت

کنم پشت میز اتاق معاینه در حال

ورق زدن مجله ی پزشکی بودم.که در

اتاق باز پشت سرش سر بشرا داخل

اومد 

_ وای شیرین عامر داره اینطرف میاد

خیلی هم عصبیه یه برگه هم دستشه

خدا بدادت برسه می خواستم با هم

چایی بخوریم ولی انگاری هوا پسه 

گفت و رفت با عجله از پشت میز

بیرون اومدم تا ببینم حرفش چقدر

راسته .عامر اندر خم کریدور با یکی

@
shahregoftegoo
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با وحشت در رو بستم از بدشناسی

من کلید روی قفال نبود این اتاق

عمومی بود چقدر بدشناسم من .

_ شیرین شیرین به جای این کارا

دالیلتو پشت هم ردیف کن تا به

خوردش

[04.09.21 00:44]

#part347

@
shahregoftegoo

 

از پزشکای بخش در حال صحبت بود .
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دوباره پشت میز می نشینم  قبل از

اینکه عامر وارد اتاق بشه یکی از

پرستارها  وارد شد سراغ بشرا رو

بگیره با جواب سرسری ردش کردم .

به عامر نگاه کردم اصال عصبی بنظر

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_347
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نمی رسید خیلی راحت و ریلکس بود

سرشو که باال اورد به چشمام خیره

شد . خستگی از سر روش می بارید

سعی کردم با سالم و خسته نباشید

کمی برای خودم وقت بخرم  

_ چایی می خوری ؟ 

_ نه ...مگه نگفتم توی پرونده ات

تجدید نظر کن بنویس که متاهلی تا

شیفت شبانه بهت نخوره 

_ یادم رفت اینبار می زنم که

متاهلم ...

_ بله شما همیشه فراموش

کارید ...من نمی فهمم میری شیفت

امشب رو کنسل می کنی 

@
shahregoftegoo

 

2294
 



_ خانم اصغری عمرا قبول کنه می

دونی که چقدر سختگیره 

_ تو دو روز دیگه طرحتت تموم میشه

لزوم نداره شیفت بمونی ...

_ خوب اروم باش ...

_ چطور می تونم اروم باشم سر خود

یه کارایی انجام میدی این احضاریه

میشه بگی برا چیه ؟ 

خدای من تازه داشت خیالم راحت می

شد که حتما احضاریه ایی در کار

نیست برگه رو از داخل جیب روپوش

پزشکیش بیرون کشید و به طرفم

گرفت 

@
shahregoftegoo
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_ واقعا خنده ات نگرفت رفتی برا

همچین چیزی هم وکیل گرفتی 

عصبی داد زد : انگیزه ات از این کارا

چیه ها ...نفهمیدی که منو تو ازدواج

کردیم همه اون چیزی که من دارم

مال توه همه ی اون چیزی که تو

داری مال منه دختر تو ؛ دختر

منه ...دیگه اینکه دلوین خودشم قبول

کرده بهم بابا میگه برا شناسنامه

اشم اگه تو اجازه بدی بخوای با کمال

میل قبول می کنم که عوضش کنم و

به اسم خودم شناسنامه بگیرم دیگه

از این بکش مکش مرگ ما نمی خواد

که دارم دوروم راه بندازیم تا عالم

@
shahregoftegoo
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ادم بفهمن تو زندگی ما چه خبر بود

رسوایی به بار بیاریم ...

اصال از حرفای عامر سر در نمی

اوردم مگه غیر از این بود که اون

برگه برگه احضاریه دادگاه برا طالق

بود پس چه ربطی به شناسنامه ی

دلوین و این حرفا داشت . از کدوم

رسوایی داشت حرف می زد . واقعا

سر در نمی اوردم . 

_ خب عامر خواستم ولی نشد ...

_ چی رو خواستی نشد ما یه خونواده

ایم می فهمی یه خونواده اینکه با

دادگاه بخوای اسمتو به عنوان مادر

@
shahregoftegoo
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توی شناسنامه ی اورین بیاری واقعا

مضحکه ...

سرم با اخر حرف عامر به طرفش

برگشت یعنی چی که من با دادگاه

خواستم اسم خودمو بعنوان مادر

بیارم توی شناسنامه ی اروین برا

چی باید همچینکاریh رو می کردم 

با شوک برگه رو از دستش گرفتم

احضاریه مربوط به طالق و

دادخواست این حرفا نبود بلکه یه

ابالغیه بود برا تعویض اسم مادر توی

شناسنامه اروین وای حتما کار کاره

ژاکلینه چرا همچین کاری رو کرده

@
shahregoftegoo
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نمی تونه همچین کاری بکنه

[05.09.21 04:35]

#part348

348#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

یعنی فداکاری کرده ولی نه یه مادر
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همچنین چیزی امکان نداره غیرممکنه

که غریزه ی مادرانه ایی هم اجازه

بده که یه مادر حق و حقوق خودش

رو به دیگری واگذار کنه . مگه غیر از

این که مادر تنی نباشه سر در نمی

اوردم چرا ژاکلین همچین چیزی رو از

من خواسته بود اونروز حتی وقتی

وکیل گفت که می تونم با شوهرم

سر این موضوع به توافق برسم من

فکر می کردم که منظورش به طالق

توافقی هست فکر نمی کردم به

@
shahregoftegoo
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خاطر تقاضای نام مادر توی

شناسنامه ی اروین بوده 

عامر همچنان خصمانه بهم خیره شده

بود . ومن مونده بودم که جوابشو

چی بدم . واقعا گیج شده بودم

خواستن همچین چیزی واقعا به

نظرم خیلی بی رحمانه بود دوباره

نگاهمو به ابالغیه دوختم 

_ اروین پسر منه 

از حرفی که یکباره زدم خودم هم جا

خوردم چرا که جمله ام سوالی نبود

بیشتر به جمله ی خبری می ماند در

حالیکه می خواستم سوال کنم چرا

وقتی اروین پسر من نیست ژاکلین

@
shahregoftegoo
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همچین چیزی از من خواسته که

شکایت کنم و بخوام که نام مادر

اروین رو به اسم من تغییر بدن ...

عامر کالفه چنگی به موهاش زد دگمه

های روپوش سفیدش رو باز نفس

عمیقی کشید به خودم نهیب زدم

یالله شیرین بگو ؛ بگو که ژاکلین

همچین دادخواستیh رو تنظیم

کرده ...

روپوش رو از تنش بیرون و به طرف

گلدون روبه رو پرتش کرده خیلی

خیلی عصبی بود تا خواستم دهن باز

کنم یه جوری بهم حمله کرد که وقتی

از ترس چشمامو باز کردم مابین

@
shahregoftegoo
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دیوار و عامر اسیر شده بودم به

چشمام خیره شد با حرص در حالیکه

دندوناشو رو هم می سابید گفت :

اینکه تو مادر آروینی مهم نیست مهم

...

از حرفش جا خوردم یعنی چی که من

مادر اروینم از یه طرف شوکه شده

بودم از طرف دیگه تموم خاطره

هایی که با اروین داشتم جلوی

چشمام می اومد ...چشمام پر اشک

شدن دستام مشت شدن و به روی

سینه ی عامر فرود اومدن ...

_ اروین پسر منه ...پسر منه ...حسم

بعم دروغ نگفته بود ...تو ...تو عوضی

@
shahregoftegoo
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پسرمو از من گرفتی دزدیدش ...پسر

منو اروین منو ...لعنتی چطوری دلت

اومد منو از پسرم دور کنی چطوری

دلت اومد پسر کوچلومو ازم جدا کنی

...

دوتا مشتامو بدست گرفت و محکم

نگه داشت در حالیکه تقال می کردم

دستامو از دستای پر زورش بیرون

بکشم عصبی تکونم داد و گفت : من

پسرتو ازت نگرفتم ...خوب منو گوش

کن شیرین اینجا جاش نیست

لعنتی ...اینجا جاش نیست ...

@
shahregoftegoo
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خودخواهی پسرمو از من گرفتی ...

صدای جیغ و دادم که باالتر رفت

عامر سرمو به سینه اش فشار

داد .صدام با هق هقم توی سینه اش

خفه بشه 

_ هیس اروم باش اروم عزیز دلم 

_ به من ...به من نگو عزیز

دلم ...پسرمو ازم گرفتی ...لعنتی

ازت شکایت می کنم پسرمو ازت م

[06.09.21 03:27]

@
shahregoftegoo

 

_ جاش پس کجاست ؟ کی می

خواستی بهم بگی ؟ خیلی
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پوزخندی روی لبهاش نشست و با

اخم گفت : االن پس چکار کردی این

شکایت نیست پس چیه ؟یادت باشه

تو دادگاه اسمی از دوقلو بودن بچه

هات نبری ...

_ چرا ؟ لعنت به تو چرا نباید مدرک به

اون مهمی رو ؛ رو نکنم دلوین و

اروین خواهر و برادرن ...

حرفم رو قطع کرد و با لبخند تلخی

به روی لب گفت : اره خواهر و

برادرن ولی ...

_ ولم کن عامر ؛ هر چی اعتماد

داشتم بهت رو از بین بردی بخاطر

این مخفی کاریات نمی بخشمت ...

@
shahregoftegoo

 

2306
 



کالفه دور خودش چرخید . و با

hخودش زمزمه کرد :آخه من حقیقت

رو چطوری بگم تا پس نیفته لعنت به

من که از پسش بر نمیام ...

دوباره نزدیک شد و به چشمام زل زد

بوی عطرش توی فاصله ی کم توی

بینیم پیچید . نگاهش جدی بود اما یه

احساس پنهانی و سردر گم در پی

این نگاه جدی بود . که قلبم رو

آشوب می کرد . دوباره جلوتر اومد

دستم روی سینه اش نشست و خودم

رو به دیوار چسبوندم 

_ یاال توضیح بده چرا پسرم دست توه

چرا بابا دایی هیچ کس نفهمید که

@
shahregoftegoo
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پسر من زنده اس اگه تو زندون بودی

کی از پسر من مراقبت می کرد . چرا

نمی خواستی راز پسرم برمال بشه

لعنتی ...فکر کردی چون زنتم همه

چی تمومه تا اخرش هستم از مرگ

یاشار خیلی راحت گذشتم ولی در

مورد بچه هام از هیچی نمی گذرم 

نگاهش ردی از حرص و ترس هیجان

درش موج می زد به دو تیله مشکی

رنگی چشماش چشم دوختم . 

_ اروین پسر منه ...

دستاش اینبار دور صورتم رو قاب

شد عرق سردی روی پیشونیش

نشسته بود 

@
shahregoftegoo
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_ و پسر منه ...

از جمله اش جا خوردم .

_ ولی دلوین دختر تو نیست خودم

ازمایش دادم دلوین دختر تو نیست ...

_ بر منکرش لعنت ...کی ادعا کرده

که دختر منه شیرین ، شیرین چرا

متوجه نیستی ...اونا دوقلوهای

همسان نیستن دوقلوهای غیر

همسان از دو اسپرم و دو تخمک

متفاوت زاده شدند .لقاح همزمان از

دو پدر زمانی اتفاق می افتد که پدر

دوقلوها ...

در اتاق باز میشه و صدای بشرا که

میگه 

@
shahregoftegoo
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_ وای شیرین ببین محراب چی میگه

امشب عروسی ژاکلین با شاهد

هست وقتی شمال بودیم ژاکلین و

شاهد ما رو دور زدن ...

حرفش که قطع میشه نگاهشو به منو

عامر می دوزه ولی فکر من دور

حرفای عامر می چرخه دور

دوقلوهای ناهمسانم ...

عامر چند قدم ازم دور میشه صدای

سالم و احوالپرسیشو با بشرا می

شنوم ...

صداهایی توی مغزم اکو میشن صدای

دکترم که در مورد لقاح همزمان

حرف می زنه و من شک نمی کنم

@
shahregoftegoo
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_ خدای من شیرین ...شیرین ...عامر

این چشه ؟ چکارش کردی ؟ بگیرش

عامر داره می افته

شیرین ...شیرین ...خاله ...

برام اهمیتی نداره که برا حرص دادن

من خاله خاله می کنه تا هوشیارم

کنه

 

@
shahregoftegoo

 

گرچه لقاح دو یا چند تخمک توسط یک

پدر به نظر اتفاقی عادیه ولی

حاالال ....

]03:27  06.09.21[

part350#
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_ االن یعنی خوابه ؟ 

_ اره عزیزم خوابه ! 

_ پس کی بیدار میشه ؟ اخه چرا

اینهمه می خوابه ؟ خاله بشرا میگه

خیلی تب داره تباش عصبیه ! تب

عصبی چیه ؟ 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_350
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اروین خودش رو از روی تخت باال

کشید و گفت : وقتی من تب می

کردم مامان برام موشک می زد تا

خوب بشم نمیشه به مامانم موشک

بزنید خوب بشه ...

صدای خنده اش اومد که گفت : امان

از دست شما دو تا ...برین ببینید عمه

عامره چکارتون داره ...

_ عمه کیک پخته بریم اروین بخوریم .

_ بریم 

_ می تونم مامانو بوس کنم تا خوب

بشه زود بیدار بشه 

صدای اروینه که مظلومانه این جمله

رو ادا می کنه 

@
shahregoftegoo
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همزمان هر دو تاشون خم میشن هر

کدوم از یه طرف صورتم رو می

بوسن دلم میخواد   دست دور

گردنشون بندازم و گریه کنم ولی

خودم رو خیلی کنترل می کنم تا

متوجه بیدار بودنم نشوند .از ذهنم

میگذره بچه های من ...

دوباره از روی تخت پایین رفتن .

عامر پتو رو دوباره روی سینه ام

صاف میکنه . کالفه صدای نفس

عمیق صدا دارش رو بیرون فرستاد و

به طرف پنجره رفت . در حالیکه

ایستاده بود یه پاشو به دیوار داد

دستاشو توی جیبش گذاشت یه وری

@
shahregoftegoo
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به بیرون تراس خیره شد که یه

قمریی روی نرده سنگی تراس

نشسته بود.

کمی خودمو روی تخت باال کشیدم

دستامو از زیر پتو بیرون اوردم .

_ استاد زغامی رو می شناختی ؟ 

با حیرت از شنیدن صدام به طرفم

برگشت و بهم خیره شد .خواست به

طرفم بیاد که دستمو به حالت استپ

بطرفش گرفتم و گفتم : نیا جلو !

می خوام حرف بزنم .

_ میدونی چند روزه که حالت بده .با

خودخوریت میخوای به چی برسی 

@
shahregoftegoo
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_ مهم نیست . هضم اتفاقی که برام

افتاده واقعا برام خیلی سخته 

_ میدونم برا همین منم نمیخواستم

که بفهمی ...

_ ولی باید می فهمیدم . این اتفاق از

میلیونها اتفاق نادره فقط چند در صد

. اون موقعه ها استاد درس می داد

خیلی نمی تونستیم باورش کنیم خود

من برا شوخی به استاد زغامی که

پرسیده بود ایا همچین چیزی امکان

داره گفته بودم استاد مگه ما انسانها

سگ و گربه ایم که همچین تولید

مثلی داشته باشیم چرا که لقاح

همزمان توی سگها خیلی رایجه

@
shahregoftegoo
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باورت میشه عامر من گفته بودم

ارزش ما انسانها خیلی بیشتره حاال

نمی دونم به خودم چی بگم ؟ بگم

ارزشم ...

حرفمو قطع کرد و گفت : نه خواهش

می کنم شیرین به خودت توهین

نکن ...

سرشو پایین انداخت با نوک کفش

پاش به سرامیکها زد صدبار گفته بود

با کفش بیرون نیاد خونه ولی بازم با

کفشای بیرونش بود حاال دیگه چه

اهمیتی داشت .

چشمه اشکم جوشید این دو روز

hدرست می گفت بقدری خودخوری

@
shahregoftegoo
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خواست .حس خیلی بدی نسبت به

خودم داشتم

[06.09.21 03:27]

#part351

@
shahregoftegoo

 

کرده بودم با تب عصبی داشتم از پا

در می اومدم واقعا دلم مرگ می

#نفرین_تو_351
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_ چطوری متوجه این موضوع شدی ؟

_ نمی دونم چی بگم شاید اگه اروین

به بیماری هموفیلی گرفتار نمی شد

بند نافش خونریزی نمی کرد که

احتیاج به خون نداشت اونم احتیاج به

خون طالیی شاید هیچوقت متوجه

موضوع نمی شدیم .البته بعد از تولد

چون حال دلوین خوب بود و بهش

دسترسی داشتم تستی روش انجام

داده بودم ...

@
shahregoftegoo
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_ صبر کن ...تو ...تو می دونستی

یعنی فکر می کردی که امکان داره

بچه ها بچه ی تو باشن تو می

دونستی و عمدا با نقشه ی از پیش

تعیین شده با من بودی لعنتی ...

_ من ...من فقط می خواستم که تو

بهم برگردی بابات برام گارد گرفته

بود نرگس وبال گردنم بود و من

پشیمون بودم که چرا ترو پایبندت

نکردم خواهش می کنم شیرین گریه

نکن من خیلی دوستت داشتم

عاشقت بودم اون روزا واقعا دیونه

شده بودم من چه می دونستم هنوز

@
shahregoftegoo
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عده صیغه امو در نیومده تو بخوای با

یاشار باشی 

_ بابا خودش حساب کتاب کرد که

حتما عده چهل پنج روزه امون در

اومده باشه تا عروسی رو بگیریم ...

سری تکون داد و گفت : بابات نمی

دونست دخترش تخم دو زرده کرده 

_ وای خدای من اگه ازدواجم با یاشار

باطل بوده باشه هر دو تا بچه هام ...

_ در مورد اروین اصال حرفشم نزن

اروین حالل حالله چون من اونروز

صیغه ی یه روزه خونده بودم اونم

برای محکم کاری چون اون روز ؛ روز

چهل پنجم از عده عقد موقتمون

@
shahregoftegoo

 

2321
 



بود .ولی نطفه دلوین درست دو روز

قبلش ...

با جیغ و حرص بالش پشت سرم رو

برداشتم به طرفش پرت کردم ...

سرمی که به دستم وصل بود از

دستم باز شد با عجله بطرفم اومد تا

خواست بهم کمک کنه 

داد زدم : به من دست نزن ...

_ کجا داری میری ؟ داری با خودت

چکار می کنی ؟ 

_ بدبختم کردی هم تو هم اون یاشار

عوضی لعنت به هر دو تاتون ...ولم

کن  نمی خوام ببینمت حاال من

چطوری زندگی کنم چکار کنم ...

@
shahregoftegoo
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_ چه خبرتونه ؟ کل خونه رو گذاشتین

سرتون بچه ها کپ کردن ترسیدن ...

به بشرا که شاکی به منو عامر خیره

شده بود نگاه کردم با داد گفتم :

بهش بگو بره بیرون نمی خوام

ببینمش ...

بشرا سرشو به طرف عامر تکون داد

وقتی هیچ عملی از عامر ندید خودش

دست به کار شد راهی بیرونش کرد 

_ مگه نمی بینی حالش ازت بهم می

خوره چرا بر بر داری نگاش می کنی

برو  بذار یکم نفس بکشه ...

نگاهش رو به من دوخت اون لحظه با

اینکه رنگ چشماش متفاوتر از  رنگ

@
shahregoftegoo
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هاله ایی از اشک 

_ اره شیرین دیگه حالت از من بهم

می خوره ...

مونده بودم چی بگم حس عجیبی

امیخته به بیزاری و نفرت داشتم که

سر در نمی اوردم از یه طرفم باید

باهاش حرف می زدم خیلی سوال

داشتم که باید خودش بهشون جوابگو

می شد

 

@
shahregoftegoo

 

چشمای اروین بود ولی خود نگاهش

با اروین مو نمی زد یه جور براق با

]05:59  08.09.21[
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عامر که بیرون رفت بشرا با

پوزخندی به لب گفت : خوب زدی پر

و بال شیخ عامر رو به هم کوبوندی

بیچاره این دو روز نمی دونی چی

کشید تا تو از اون شوک عصبی

بیرون بیای 

بغضم رو فرو خوردم و گفتم : من دو

تا دوقلو دارم که یکیش از نظر

@
shahregoftegoo

 

  part352#

#نفرین_تو_352

 حالالل زاده است یکیشم از
شرعی

نظر قانونی ...
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_ اوه عجب شیر تو شیری شد بگو که

نه اینوری نه اونوری 

_ بشرا ؟! اصال فهمیدی من چی

گفتم ؟ اصال می دونی موضوع چیه ؟ 

کالفه با شونه های اویزون اومد روی

تخت نشست و گفت : تو بیمارستان

که حالت بد شد فکر کردم که به

خاطر شنیدن ازدواج ژاکلینه ولی

بعدش خود عامر همه رو برام دونه به

دونه تعریف اینکه به خاطر عالقه اش

به تو خواسته با بچه پایبندت کنه حاال

تو فهمیدی اروین پسر تو و عامره

دلوینم دختر تو هر چند یکم موضوع

قاراشمیشه ) قر و قاطی ( ولی

@
shahregoftegoo
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خوب با نظریه های پزشکی لقاح

همزمان وجود داره از شانس تو اون

موقع دو تخمک آزاد کردی که به

فاصله ی زمانی یک روز دوبار لقاح

صورت گرفته این دو روز رو انقد که

نگران حالت بودیم مدام همه چی رو

تفسیر می کردیم بیچاره محرابم ذله

کردم 

_ برام هضمش سخته 

_ برا منم ؛ راستش با اون همه رفت

امد ژاکلین به اتاق دکتر امینی فکر

می کردم اخرش رو اون حساب باز

می کنه اصال شاهد به فکرمم خطور

نمی کرد 

@
shahregoftegoo
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بی اختیار به اونشبی که توی ویال

شکم به عامر و ژاکلین رفته بود

افتادم فکر می کرد ژاکلین با عامره

hولی عامر پایین بود و هیچوقت

نفهمیدم اونی که باال بود شاهد بود. 

_ حاال با پیش کشیدن رابطه ی شاهد

و ژاکلین چی می خواستی ؟

بشرا خم شد لب تاپ عامر رو از روی

تاپ تخت برداشت و بازش کرد 

_ رمزش چیه ؟ 

(Sweet_ سوئیت )

@
shahregoftegoo

 

_اوه کی میره اینهمه راهو ...میگم

عامر خیلی دوستت داره
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_ چه فایده وقتی دورم زده می دونی

از نظر شرع ...عده ی من در نیومده

بود که با یاشار ...

پسورد لپ تاپ رو داد نفسی کشید و

گفت : شیرین من واقعا سر در

نمیارم یادته پارسال شمال رفته

بودیم کنار رستوران زنه با یه مرد

چک و چونه می زد قرار بود صیغه ی

یه ساعته مرده بشه پس اونوقت اون

صیغه عده نداشت اون موقع یاد عده

نبودیم فقط به این فکر کردیم که

زنه قراره توی یه روز صیغه چند نفر

بشه فکر کنم کاله شرعی باید مال

همونا باشه اره این شرع هم خیلی

@
shahregoftegoo
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برادر رضاعی ) برادر شیری(خودش

ازدواج کنه . بعد مادره  شنیدم که می

گفت اگه نگی من به حاتم شیر دادم

کی می فهمه ...

[09.09.21 00:00]

#part353

@
shahregoftegoo

 

دست و پا رو بسته ها هفته پیش یه  

موردی اورده بودن که خودکشی کرده

رو مجبور کرده بودن با  hبود دختره
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_ اره خوب خیلی از عوام هستن که

به خاطر جاهلیت و بی سواد

بودنشون همه چی رو کتمان می کنن

...

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_353

حاالال بذار اینو بگم سال پیش توی

_

صفحه ی مجازی خوندم که دختر و

داماد زنی رفته بودن مسافرت بعد
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بچه شون رو کنار مادره گذاشته بودن

تا مراقبت کنه گویا مادره هم یه بچه

به سن نوه اش داشته برداشته به نوه

اش شیر دادهh بود که بعد فهمیدن از

نظر شرعی عقد دختر و دامادش

باطل شده به خاطر سهل انگاری

مادره ...

_ وای بشرا دیگه بسه درد خودم برا

خودم بسه ...

_ ببین شیرین چون شما از شرع و

کافر بودن یاشار خبر نداشتین بنظرم

دلوین حالل زاده اس پس نگران

نباش اوکی بعد از اینم یه اب توبه رو

@
shahregoftegoo
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برا همین موقع گذاشتن بریز سرت

بتمرگ سر زندگیت ...

_ وای خیلی ممنون که شخصیتمو با

یه هرزه خاک یکسان کردی اصال

اشتباهه با تو همدردی کردن ...

_ وای شیرین ببین اینجا چند مورد

مثل توه هستش اگه تو اینجا هم

دست به تست دی ان آ هم باز بود

باور کن صدها مورد کشف می شد در

اساطیر یونانی، هرکول و برادر

دوقلویش ایفیکلس مثالی از لقاح

همزمان از دو پدر هستند. هرکول

فرزند خدای زئوس  بود و ایفیکلس

پدری فناپذیر به نامآمفیتروئون

@
shahregoftegoo
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داشت. و یا اینیکی ملکه لدا توی

افسانه یونانی چهارقلو بدنیا اورده از

دو پدر ...

سرم رو روی بالش گذاشتم گفتم :

بشرا خواهش می کنم میشه

تحقیقاتو ببری بیرون داری حالمو بد

می کنی ...

_ ای بابا شیرین تو از پس خیلی

مشکالت خوب بر اومدی از پس این

بحران هم بر میایی هیچ کس کامل و

بی نقص نیست همه یه سری

اشتباهاتی رو می کنن 

@
shahregoftegoo
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_ من ردیف دیوار عشقمو از اول کج

روی هم سوار کردم حاال  تا ثریا داره

کج میره 

_ درسته اشتباهت به خاطر عامری

بود که نامزد و تعهد داشت ولی االن

ببین دیگه نه نرگسی وجود داره نه

ژاکلینی .. .

_ مامان ببین عمو محراب برامون چی

گرفته ؟ 

_ مامان من اسمشو گذاشتم بن تن

ولی دلوین میگه اسمشو بذاریم

مرینت ...

دو تایی با هم از گردن سگه گرفته

بودن باالخره زور دلوین به اروین

@
shahregoftegoo

 

2335
 



چربید سگ سفید کوچلو رو به بغل

کشید بوسه ایی روی لبای سگ

گذاشت که من و بشرا با حالت

چندش صورتمون رو جمع کردیم 

_ وای دلوین خیلی چندشه

_ مامان خیلی نازه اسمش مرینت

باشه 

قبل از من بشرا با خنده گفت :

جنسیتش هر چی باشه اسم شخصیت

اونو میذاریم 

سگ رو از دستای دلوین گرفت و

پشت روش کرد 

عصبی به بشرا توپیدم : جلوی بچه ها

ای بابا ...

@
shahregoftegoo
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_ اخ جون پس اسمش مرینت ...

قافیه ی وا رفته گرفته ی اروین

باعث شد دستامو به طرفش باز کنم

با سرعت بطرفم دوید .

[10.09.21 07:54]

#part354

@
shahregoftegoo

 

_ ولش کن اروین خاله فکر کنم تو

مثل من تو هیچی شانس نداری از

بخت بد اسم اینم مرینته
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_ مامان نمیشه هم دختر باشه هم

پسر 

بشرا با خنده گفت : دیگه چی ؟

_ خوب آرزو جون میگه توی بازی

دختر پسر نداریم 

_ اونو برا بازیتون گفته دلوین عمو

hاین توله رو برا دو تاتون هدیه داده

پس بهتره با هم کنار بیایین 

دلوین با لب و لوچه ور اومده گفت :

پس اسمش چی میشه 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_354
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_ ولی دختره 

بشرا برا ختم عائله گفت : همه اسم

سگشون رو پاپی میذارن اسم اینم 

پاپی بیایین بریم بهش شیر بدیم عمو

براش شیشه شیرم خریده خیلی

باحال شیر می خوره 

بوسه ایی به گونه ی اروین زدم و

گفتم : برو عزیزم 

بچه ها با ذوق و شوق با بشرا همراه

شدن . این بشرا با ترفنده هایی که

داشت مار رو از لونه اش بیرون می

کشید چه برسه به این دو تا وروجک

@
shahregoftegoo

 

اروین از بغل من با صدای بلند گفت :

بن تن
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من زبونشون رو خیلی خوب از بر بود

تونست قانع کنه تا اسم سگه رو هم

پاپی بذاره تا از هم شاکی نشن ...

سگ یکی از مشتریای محراب وضع

حمل کرده بود که یکی از توله هاشو

به محراب داده بود محرابم با سخاوت

بردی بچه ها اورده بود. نمی دونم

اگه اینروزها بشرا رو نداشتم چکار

می کردم 

بعد از شام بچه ها رو به اتاقشون

بردم تا براشون قصه بگم بقدری در

طول روز فعالیت داشتن که سرشون

رو بالش نیومده خوابشون برد . 

@
shahregoftegoo
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بشرا در حال جمع و جور کردن

آشپزخونه بود . 

یکی از دستماال رو برداشتم روی میز

رو تموم کنم 

_ میخوای چکار کنی ؟ 

_ در مورد چی ؟ 

_ در مورد عامر و زندگیتون 

_ مگه راهی هم برام مونده که

انتخاب کنم ؟ با عامر ازدواج کردم

نمی دونم چطوری می خوام ادامه

بدم همیشه به قول تو به یه ورم بود

خیلی راحت از همه اشتباهاش

گذشتم ولی می دونی به چی فکر

می کنم اینکه کاش عامر به جای

@
shahregoftegoo
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یاشار می مرد و یا من توی اون عمل

می مردم هیچ وقت چشم باز نمی

کردم 

_ دیگه چی ؟ این ناله و نفرینا چیه که

داری ردیف می کنی بیچاره عامر رو

بنده و عبید خودتh کردی سر

مریضیتم چقدر التماس بابابزرگ رو

کرد تا بره ترکیه خدا می دونه چه

شبهایی هم بیدار مونده که یه راهی

برای نجاتت پیدا کنه سر اروینم از

کجا می دونست که نو که میاد به

بازار کهنه میشه دل ازار ...

@
shahregoftegoo
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صندلی میز ناهار خوری بیرون

کشیدم روش نشستم سرمو به دستم

گرفتم . زار زار گریه کردم . 

بشرا سینی چایی رو که می خواست

از چایی پر کنه روی میز گذاشت

دستاشو دورم تنید ...

دهانش رو زیر گوشم اورد و گفت :به

نظر من همه ی ادما مستحق شانس

دوم و یه فرصت دیگه رو دارن تو هم

باید به عامر و خودت یه شانس

دوباره بدی ؟ 

_ اگه بگم حسم به عامر پریده قلبم

پر از نفرت بهش شده باورم می کنی

؟ 

@
shahregoftegoo

 

2343
 



[10.09.21 23:14]

#part355

355#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

_ نگو درسته که آدما کمال گران

دوست دارن بهترینا برا خودشون

باشن
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_ انکار نمی کنم از وقتی عامر رو برا

اولینبار دیدم گرفتارش شدم با

بیماری که داشتم خواستم به ارزوم

برسم ولی حاال به این نقطه که

رسیدم فکر می کنم نه تنها انتخابم

اشتباهه بلکه به بیراهه خوردم ...

_ زمان خودش این حس جدیدتو حتما

ترمیم می کنه باور کن توی رابطه

خوب و دو طرفه هر دو طرف با هم

سود و ضرر می کنن نه یکی ...

@
shahregoftegoo
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_ کاش می شد دوباره به عقب بر می

گشتم مطمئنم اگه به عقب بر می

گشتم انتخابم دیگه عامر نمی

شد .وقتی می گفتن عشق نابینایت

می کند و ناشنوایت می کند برام

سوال بود یعنی چی ؟ با خودم می

گفتم من حتما حواسمو جمع می کنم

ولی درست همونجا کور و کر شدم

دست روی انتخابی گذاشتم که قبال

انتخاب شده بود و دلی رو شکشتم ؛

دلی هم که بشکند فریادش رو

نمیفهمی ولی نفرینش به زمین می

زنت که با حکایت من جوره برای این

چوب خدا بهای سنگینی پرداختم . 

@
shahregoftegoo
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_ با قهر و اذیت کردن کام

اوت) بیرون کردن ( خودت و عامر

چرا زندگی رو برای خودتون تلخ و

سیاه می کنی 

_ می دونستم خدا از اشکهای هیچ

کس ساده نمیگذره همه اش تقاص و

تاوان آه نفرین نرگسه که دامنگیر

زندگیم شده هر چند با اروین به عامر

مجبورم 

_ بس کن شیرین خیلی از قضاوتت

می ترسم پس این قضاوتت یه نفر

می جوشه یه نفر می سوزه یه نفر

میمیره پس قبل از اینکه عامر بفهمه

و یا با عامر حرف بزنی این زبونت و

@
shahregoftegoo
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قضاوتت آلود به کشتن عامر بشه

حرفهای خامت رو بگذار خوب بپزن

بعد به خورد عامر بیچاره بده بهتره با

مامانم یا یه روانشناس دیگه مشاوره

کنی روانشناس الزمی زده به سرت 

با حرص سه تا لیوان رو پر چایی کرد

سینی بدست طرف سالن رفت . 

چند قدم نرفته با صداش سر بلند

کردم . 

_ اِ عامر اینجا بودی ؟ منو شیرینم

داشتیم یه کم با هم اختالط می

کردیم . 

@
shahregoftegoo

 

ُنی بله حتما اختالالط بت 
_
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 به چشمام زل یعنی ممکن بود که

حرفای ما رو شنیده باشه از کجای

حرفامون رو امکان داشت شنیده

باشه بشرا برام چشم ابرویی اومد

یعنی بفرما خر بیار باقالی بار کن ...

عامر با اشاره به چاییها گفت : چرا

شما زحمت کشیدید 

به بشرا تعارفی زد و با بشرا به

سالن رفتن . بقدری درگیری فکری

داشتم که اصال نفهمیدم بشرا و

محراب کی خداحافظی کردن و رفتن

کی دوباره به اتاق خوابمون رفتم

درازکش بودم که با باال و پایین شدن

@
shahregoftegoo
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تخت فهمیدم که عامر روی تخت

نشست 

_ اگه سوالی داری ازم بپرس ، اگه

قبول نداری باهام بحث کن ، اگه

hدوسم نداری بهم بگو ،اما هیچوقت

در مورد من و زندگیمون یک طرفه

قضاوت نکن ...

شنیده بود . حرفامون رو شنیده بود .

نمی دونستم چی بگم 

_ من ...من ...

_ نه تو حرفی نزن بذار من بگم باشه

بذار همه رو تعریف کنم

 

@
shahregoftegoo

 

]23:14  10.09.21[
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356#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

part356#
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هر دو تا دستاشو ال به الی موهاش

کشید و بعد از نفس عمیقی که کشید

گفت : همونطور که بارها قبال گفته

بودم از همون اوایل اشناییمون ازت

خوشم اومده بود . ولی خوب تو با

معیارای من همخونی نداشتی و از یه

طرفم با نرگس نامزد بودم نامزدی

که برا خودش حکایتی داشت با چه

بدبختی زن عموم رو راضی کرده

بودم تا بذاره نرگس رو نشون کنم

اونم وقتی که نسرین هنوز ازدواج

نکرده خونه مونده بود وقتی تو به

بابات اینا به دروغ گفتی از من حامله

ایی و بابات مجبورم کرد عقد موقتت
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کنم وسوسه شدم که باهات این بازی

رو ادامه بدم بقولی تیر مفت

گنجشک مفت ولی به خودم قول داده

بودم دل باختن و وابسته شدن تو

کارم نباشه از نرگس و خونواده ام

دور بودم خونواده تو هم محافظه کار

که هیچ کس پی به رابطه مون نبرن

تو هم با بیماریت درگیر بودی زیاد

باهات گرم نمی گرفتم میدونستم

اسممو اقای یخچال گذاشتی اون سه

ماه نمیگم که بهترین روزهای زندگیم

بود بلکه سه ماهی بود که من حسای

دیگه رو با هم تجربه شون کردم

حسایی که اولین بودن دو روز قبل از
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تموم شدن صیغه امو بابات اومد

باهام حرف زد گفت حاال که پای بچه

ایی هم وسط نیست باید از هم جدا

بشیم اخه فکر می کردن اون بارداری

کذایی با سقط تموم شده و من اون

موقع فهمیدم چه خبطی مرتکب

شدم که با رابطه حافظت شده

نخواستم تو رو پابندی این زندگی

روی هوا بکنم دیگه هیچ اثری از

نرگس توی قلبم نبود هر چی بود تو

بودی خنده ها گریه هات اخم کردنات

ناز اومدنات و من برای هر لحظه و

دقیقه هاش قلبم می رفت ترو می

خواستم به خیال خودم اگه می رفتم
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نامزدیمو با نرگس بهم می زدم و بر

می گشتم می تونستم دوباره همه

چی رو داشته باشم ولی اونی که من

تصور می کردم با اونیکه اتفاق افتاد

زمین تا اسمون فرق می کرد اولین

دیدارمون بعد از طالق هم نامزدی

کیان بود و اومدن صدرا اینا و نسرین

خواهر نرگس ما تموم عید رو تبریز

توی سوئیت من بودیم همه فکر می

کردن ما شمالیم دیدنت کنار یاشار

برام واقعا عذاب بود ولی فکر نمی

کردم با یاشار تا اون حد نزدیک شده

بوده باشی همون موقع خودمو

دلداری می دادم که تمام رفتارات با
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یاشار از سر لج و لجبازیه بعدم

ماجرای انباری که همون موقع زد به

سرم نمی تونم االن بگم که پشیمونم

االن اروین رو دارم اروین همه ی

دنیامه و بابت داشتنش ازت ممنونم .

خیلی سعی کردم جلوی ازدواجت با

یاشار رو بگیرم یاشارم سعی کرد تا

جلومو بگیره سر تصادف و بزن بهادر

ادمای یاشار دست و پام شکست به

خدای احد و واحد بعد از ازدواجت

تموم تالشم رو کردم تا فراموشت

کنم تنها ارزوم سالمتی و خوشبختی

تو بود .
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قبال چون به یاشار در مورد عملت

گفته بودم قبولم نکرده گفت که

حاضره ترو از دست بده ولی نذاره

من عملش کنم برا همین دست به

دامن استاد فرمند شدم که با یکی از

دوستاش که مقیم ترکیه بود هماهنگ

کرد تا توی بیمارستان اونا من عمل

ترو انجام بدم . همه  برنامه ها با

پیشبینی که کرده بودیم پیش می

رفت تا اینکه با ژاکلین آشنا شدم

ژاکلین از دوست پسرش باردار بود

هشت ماهش بود چون تکنسین

بیهوشی بود سر عمل تو هم بود

قرار بود اگه در حین عمل خطری
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متوجه بچه ها بشه با عمل سزارین به

بارداریت پایان بدیم بچه ها رو نجات

بدیم اون موقع بودیم که فهمیدم

دوقلوهات ناهمسان هستن با اختالف

یک ربع متخصص ماما که در اتاق

عمل حضور داشت بچه ها رو نجات

داد اول دلوین بدنیا اومد بعد اروین

اونم بعد از نیمه شب برا همین بچه

ها اختالف یک روز با هم دارن در

حالیکه فقط یه ربع طول کشید تا

اروین بدنیا بیاد .چون مشغول عمل

تومور مغزت بودم متوجه نشده بودم

که ناف پسرت به خونریزی افتاده

بقدری که باید بهش خون ترزیق می
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شد .   اونم اتفاقی فهمیدم که

ژاکلین به خاطر خون نادرش و

خونریزی شدیدی که اروین به خاطر

hبیماری که داشت بهش خون داده

راستش چون می دونستم که خون تو

چیه امکان اینکه یاشار هم خون من

باشه غیر ممکنه مشکوک شده بودم

نکنه این بچه ها بچه های من باشن و

هم اینکه تموم سونوهای حین عمل

هم سن بچه ها رو با نه ماهشون به

چهارده و پانزدهم فروردین ربط می

داد همینا باعث شده که تست دی ان

آرو روی آروین  انجام بدیم که

فهمیدم تست مثبته و اروین پسره
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منه در حالیکه همزمان با ما هم یاشار

در خواست تست دی ان آ برای دلوین

داده بود و تست اونم مثبت در اومده

بود خون اروین رو به اینکه یکی از

خونهای نادر و خاص کمیاب ربط داده

بودن شک نکردن که امکان داره

اروین همخونش نباشه ...

_ ولی تو گفتی خون دلوین ...

_ خوب من اون تستا رو دیده بودم

می دونستم که دلوین دختر من

نیست . ولی یاشار وقتی اتفاقی منو

بیمارستان دید کار ما به دعوا و نزاع

کشید هر دو مون ادعای اینو داشتیم

که پدر بچه هاییم من جواب تست
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اونو قبول نداشتم اونم جواب منو .

راستش برای اینکه کسی نفهمه و

خبر ساز نشیم منو یاشار صلح کردیم

تا بفهمیم واقعیت چیه ؟ خوب بقیه

اش نیاز به گفتن نیست روزای خیلی

سخت و غیر باوری بود و ما مجبور

بودیم که اتفاقی رو که افتاده

هضمش کنیم هم برای من سخت بود

هم برای یاشار ؛ یاشار فکر می کرد

حاال که اروین بچه ی منو توه ؛ اگه تو

بهوش بیای شاید ما رو انتخاب کنی

برای همین بهم دروغ گفت اینکه ترو

از دست دادیم .
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اروین رو به من پیشکش کرد تا پیگیر

تو نشم . تنها خواسته اش ازم این

بود که اسم بچه رو تغییر ندم به خیال

اینکه این اسم انتخابی تو بوده منم

قبول کردم تا اسمش اروین بمونه .

بلیط برگشتمو هم اوکی کرده بودم

ولی به خاطر اروین مجبور بودم راه

مسافرتمو تغییر بدم تا وارد ایران

بشم . به فکر راه حالی دیگه بمونم

ژاکلین پیشنهاد داد یه ماه منتظر

بمونم تا بچه اش بدنیا بیاد و با

پاسبورت بچه ی اون اروین رو به

ایران ببرم خوب تنها راه حل درستی

بود که یه ماه رو ترکیه بمونم و یا
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قاچاقی برگردم ایران . اون شب ؛

اون شب حادثه یاشار بهم زنگ زد تا

با هم حرف بزنیم ولی من وقتی

رسیدم یاشار رو زیر لوستر بزرگ

خونه اش پیدا کردم . یکی از پشت

سرم با چوب یا چماقی به سرم کوبید

و  بیهوش شدم .وقتی بیدار شدم

پلیس سر رسیده بود اسلحه رو توی

دستای من پیدا کردن . افتادم زندان

به خاطر تحقیقات و رسیدگی به

پرونده رابطه ی سه ماهه ی ما توی

ایران رونمایی شد و اینکه من با

غیرت ایرانی  انگیزه ی کشتن یاشار

رو داشتم . خدا رو شکر فقط ما سه
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نفر از وجود اروین خبر داشتیم و

اروین پیش زاکلین بود بچه ی ژاکلین

hبدنیا اومده بود طبق قولی بهم داده

بود شناسنامه ی بچه اش رو به اسم

اروین و بنام خودش گرفته بود . ده

روز بعد هم در اثر تب و تشنجی که

به بچه ی خودش دست داده بود بچه

اش رو از دست داد بیشتر از سه و

نیم سال طول کشید تا بیگناهی من

ثابت بشه شیرین باید به من حق بدی

که بعد از اومدن از زندان بخوام با

پسرم زندگی جدیدی رو شروع کنم

اون سالها ژاکلین بدون هیچ منتی به

اروین مثل پسرش رسیده و بزرگش
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کرده بود . قرار بود برگردیم ایران

ژاکلین مسلمان بشه و با هم ازدواج

کنیم . که اونم با فهمیدن زنده بودن

تو منتفی شد . 

_ ژاکلین می گفت که شما از

بیمارستان الزهرای تبریز با هم اشنا

هستین .

_ خوب ژاکلین زمانی که تبریز بوده

اونجا کار می کرده نه توی اون برهه

از زمانی که منو تو کار می کردیم

اینا همه اش تخیالت و زاییده

خیاالتش بودن تا به خورد تو بده و گر

نه من اونو حتی توی اتاق عمل وقتی

ترو عمل می کردم ندیدم اونم به
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خاطر داشتن ماسک و گانی که تن

داشت . 

برا بچه اش که از دست داده خیلی

متاسفم و به خاطر نگهداری اروین

باید ازش تشکر کنم 

_ درسته این مدت با راز اروین خیلی

اذیتم کرد ولی در کل واقعا دختر

خوبی بود چهار سال تموم اروین رو

بزرگ اونم با هزینه ی خودش و من

اخرش با نامردی از زندگیم

روندمش ...دوستی خاله خرسه با

مصداق من سازگاره ...

از روی تخت بلند شد پیراهنش رو از

روی پاف تخت برداشت 
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_ میخوام برم کمی بگردم
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_ این وقت شب 

_ دارم خفه میشم 

_ عامر ؟ 
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سرش رو به طرفم گردوند نگاهم

کرد دل به دریا زدم باید می گفتم و

می پرسیدم 

_ تو حرفای منو بشرا رو شنیدی ؟ 

_ کدوم حرفاتون رو 

_ همون حرفا رو که گفتم من به

خاطر اروین به تو مجبورم ؟ 

_ خوب در جوابش هم باید بگم که اگه

تصمیم بگیری که بری جلوتو نمی

گیرم ...

_ عامر من ! 

دستش رو بلند کرد طوری که مجبور

به سکوت شدم 
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_ در مورد اون نفرینتم که کاش به

جای یاشار من مرده بودم هم باید

بگم که به خدا واگذار کن شاید

نفرینت امروز فردا بگیره 

_ عامر اونطور نگو خواهش می کنم

من واقعا اینو نمی خوام 

از رو تخت بلند شده بودم می

خواستم برم بغلش چون واقعا به

شنیدن صدای قلبش نیاز داشتم ولی

نرفته به آغوشش دستاش پسم زد با

ناراحتی سرش رو برگردوند ...

_ خوب فکراتو بکن حداقل اینبار

بیگدار اب ندی که دیگه راه برگشتی

نخواهی داشت .نمیشه که با اصرار
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خواسته اتو عوض کنم .اگه پاهاتو هم

قطع کنم اگه دلت به رفتن باشه

حتما با دستات میری ولی اگه دلت به

ماندن هم باشه اگه منم بگم که بری

نمیری ...نگران من نباش منم به از

دست دادن دیگه عادت کردم .

خیلی رسمی و جدی صورتش رو ازم

گرفت  صدای در ورودی واحد هم خبر

از رفتنش  داد . منه لعنتی بازم

نسنجیده حرفی زده بودم که مثل خر

توی گل گیر کردم بگیر خوبت شد

شیرین خانم . نرفته قلبم فشرده

میشه دلتنگش میشم نگاهمو به

عکسی که قاب روی میز کنار تخت
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گذاشته بودم می دوزم اون طرف

تخت  که عامر می خوابید عکس منو

دلوینه اینطرف سمت منم عکس

اروین و عامر هستش .برش میدارم و

نگاهمو به خنده پدر و پسری که هر

دو باهم سیبل نمدی رو جلوی

بینیشون گرفتن و می خندن می

دوزم 

_ اگه دعوا هم بکنیم بحث هم بکنیم

قهر هم کنیم لجم بکنم فقط اینو

بدون که با یه دنیا عوضت نمی کنم

لعنتی تو عذاب دوست داشتن منی ...
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روی صفحه ی گوشیم پیام میاد به

امید اینکه از عامر هست موبایلم رو

بر می دارم نگاهش می کنم 

" ناز کنی ؛ نظر کنی ؛ قهر کنی ؛

ستم کنی ؛ گر که جفا، گر که وفا، از

تو حذر نمی شود .

فکر نکن با قهر  کردن از عامرآخرش

اینو بهت بگه بلکه با این شانس

گوهی که داری زود میندازت دور ..."

نمیدونم به پیامش بخندم یا قیافه

بگیرم . دوباره یاد درددلی که با بشرا

کرده بودم و عامر هم شنیده بود می

افتم دلم میخواد که گریه کنم ..
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ژاکلین با شاهد ماه عسل اروپا رفته

بود . جواب کنکور همتا هم اومد به

مراد دلش که قبول شدن توی رشته

ی پزشکی بود رسید عروسیشون رو

آخرای شهریور ماه گرفتیم همون

آپارتمان ما جابه جا شدن مادر بزرگ

همتا درست به فاصله سه روز بعد از

عروسیشون فوت کرد

[16.09.21 01:18]
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من نرفتم چون دل رفتن ندارم نه

تنها وابسته ی عامرم بلکه دیوانه وار

هم عاشقشم دوسش دارم به قولی

شبیه اون مادریم که هر چقدر بچه

اش خطا بره بازم برای کارا و شنیدن

خطاهاش کور و کر شده ام. و هر بار
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می بخشمش . نمی دونم از حماقتمه

یا به قولی از خریتم ولی بشرا متعقد

هست که از سر عاشقانه هایم هست

. عامر در گیر باز کردن مطب هست

و من در گیر گرفتن تخصصم هر دو

شیفتهای مخالف کاری داریم اگه من

خونه باشم عامر نیست وقتی که

عامر هست من نیستم بچه ها به هر

دو عادت دارن رابطه ی عامر و دلوین

همچون رابطه ی منو اروین عالی

میگذره  بشرا با خنده میگیه حاال

رابطه ی تو و اروین رو بگیم از سر

کشش خون و غریزه ی مادرانه هات

باشه رابطه ی دلوین و عامر رو چی
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فرض کنیم . حرفاش منو به گذشته

های نه چندان دور داخل هلی کوپتر

می برد که چطور با ایست قلبی

اروین زمین و زمان رو بهم دوخت

حتی همین حاال هم می تونستم

التماسام بشنوم که به اروین التماس

می کردم به خاطر من

برگرده ...روزهای واقعا وحشتناکی

رو پشت سر گذاشته بودیم از سر

بخشش خدا اروین رو دوباره کنار

خودمون داشتیم . 

@
shahregoftegoo

 

**

صدای کار کردن دستگاهها از هر

طرف به گوش می رسید به صورت
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دایی رهام نگاه کردم  رنگ پریده و

بیمارگونه توسط اون دستگاهها نفس

می کشید یه هفته ایی می شد که

دایی کما رفته بود . اکسیژن خونش

به یکباره بسرعت پایین اومده و ریه

هاش عفونت کرده بود . سابقه ی

بیماری دیگه ایی رو نداشت هر از

گاهی فشار خونش باال  و پایین می

شد عالئم سرماخوردگی که داشت به

یکباره از پا درش اورد همه ی دکترا

متعقد به ذات الریه داشتن . این یه

هفته وضعیت روحی همگیمون خیلی

بد بود هر بار که با بشرا رو به رو می

شدم چشماش قرمز و متورم بودن .

@
shahregoftegoo

 

2379
 



بشرا بینیشو باال کشید .دستمو دور

شونه اش حلقه کردم و گفتم :

اروم ؛ اروم به فکر کوچلوت باش ...

_ من خیلی دوستش دارم خیلی برام

خوشحال بود بهم امیدواری می داد

می گفت اینبار مامان شدنم

حتمیه ...

_ فقط درصد هوشیاریش پایین اومده

امروز فرداست که چشم باز کنه 

_ دلنگرانم ...دلنگران اینم که دیگه

چشماشو باز نکنه 

از زیر بازوش گرفتم و به طرف

سالن رفتیم 

@
shahregoftegoo
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_ به دلت بد نیار اینجا دکترای خیلی

خوبی داره کل این بیمارستان بسیج

شدن ...

_ چه فایده کل این بیمارستان مال ما

باشه وقتی برای عزیزمون هیچ

درمانی نداریم 

بین راه با نرگس روبه رو شدیم ...

_ وای عزیزم تو چی شدی؟ ان شالله

که حال دکتر فرمند زود خوب

میشه ...

_ بریم قهوه بخوریم 

چون می دونستم این روزا شدید به

قهوه ویار داره برای اینکه فکر و

@
shahregoftegoo
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361#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

ذکرش رو از دایی دور کنم بهش

پیشنهاد قهو  

]07:54  16.09.21[

  part361#
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با دویدن یکی از پرستارها به همراه

دکتری بطرف اتاق دایی رهام سر

مون به طرفشون برگشت پاهام

خشک شد ماتم برده از تصور اتفاق

بدی که در حال وقوع بود ناخواسته

بازوی بشرا رو فشردم . بشرا زودتر

از ما به خودش اومد با وحشت زیر

لب نجوا کرد 

_ وای بابابزرگ ...

پشت سر همه پسردایی

) کسری (بابای بشرا با قدمهای بلند

در حال دویدن به اتاق بود که دیگه

@
shahregoftegoo
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_ بشرا بهتره برگردی ...

_ نه بابابزرگ نباید بمیره شیرین نباید

بمیره ...

_ اروم باش عزیزم خواهش می کنم 

منو نرگس واقعا نمی تونستیم

جلوشو بگیریم وقتی نزدیک اتاق

دایی شدیم که پسر دایی کسری با

گریه مالفه ی سفید رو به صورت

دایی کشید ساعت مرگش رو اعالم

کرد هم من هم بشرا فرو ریختیم

نرگس بینمون مونده بود که

کدوممون رو اروم کنه باورش برام

@
shahregoftegoo

 

مطمئنمون کرد واقعا حال دایی

خرابه
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سخت بود که دیگه دایی نیست . دایی

خاطره هاشو برامون جا گذاشت و

رفت . با دیدن تابوت دایی و حال و

احوال پسر دایی قطره های اشک از

چشمام سرزیر شدن نفسم رفت

دستهایم می لرزیدن همراه خوبی

برای بشرا نبودم تا دلداریش بدهم

انگار که تمام سلولهای بدنم از هم

گسیخته شده بودن قدرت هیچ کاری

رو نداشتم دایی برام  یاد و خاطره

پدر و مادر واقعیم بود. گلویم می

سوخت تارهای صوتیم به لرزه در

امده و اشکهایم می بارید . وضعیت

روحی بشرا بدتر از من بود خیلی زود

@
shahregoftegoo
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دیر شده بود و خیلی زود دایی رو از

دست دادیم تا به خودمون بیاییم

دفنش کردیم سر قبرش زار زدیم .

غلغله ایی بود از همه جا برا دایی

مهمون سر زیر شده بود . این بین

می تونستم حضور عامر رو در کنار

خودم حس کنم حضوری که هر چند

کمرنگ بنظر می رسید ولی سرشار

از آرامش و دلگرمی بود برام ...با

رفتن دایی جو بیمارستان خیلی

سنگین و سرد شده بود گویی به آخر

زمان رسیده بودیم در حالیکه زندگی

ادامه داشت و من خسته بودم ؛

خسته از این گونه دوام اوردن ...

@
shahregoftegoo
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همراه نرگس و بشرا سر میز نشسته

نسکافه سفارش داده بودیم . به

صورت رنگ پریده بشرا خیره شدم که

با فنجان چایش بازی بازی می کرد

همگی از افسرده شدن بشرا می

ترسیدیم این یه هفته رو منو نرگس

سعی می کردیم با به حرف کشیدنش

و یا با برنامه چیدن حواسش رو پرت

کنیم . 

چهار پنج روزی بود که سرما خورده

بودم به شدت به قول دلوین و اروین

دماغو شده بودم گلو درد سرفه های

شدید امانم رو بریدا بودن با دو تا

دوتا خوردن قرص سرماخوردگی و

@
shahregoftegoo
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خودش باقی بود ...

برای اینکه حرفی بزنم گفتم : نمی

دونم نسخه هایی که برای خودم می

پیچم چرا برا خودم افاقه

ندارن ...گلو دردم دارم

[17.09.21 09:28]

#part362

@
shahregoftegoo

 

 باالالخره سر پا شده بودم

استراحت

ولی شدت گلو دردم همچنان به درد
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همون لحظه حس کردم خلط گلو به

یکباره  باال اومد دستمو جلوی دهنم

گذاشتم و به طرف سرویس

بهداشتی دویدم داشتم خفه می شدم

_ چی شدی تو ؟ 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_362
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سرمو باال اوردم برای اوین بار با

مقغنه ام صورتم رو پاک کردم .

نفسی کشیدم . 

_ وای داشتم خفه می شدم نمی

دونم چرا اینطوری شدم 

صدام خش دار و گرفته شده بود .

چند باری بزاقم رو قورت دادم تا

صدام رو صاف کنم . 

پشت سر بشرا نرگس وارد سرویس

شد .

_ میگم شیرین نکنه حامله ایی ...

_ نه 

با اون صدای خشدار و زنگدارم خیلی

قاطع این نه رو به زبون اورده بودم .

@
shahregoftegoo
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نرگس با لبخندی به لب گفت : از کجا

مطمئنی بهتره یه تستی بدی می

خوای من توی کمدم چند تا مارک

بیبی چک دارم که هفته ی قبل از

ترسم گرفته بودم 

_ نه ...

گوشی نرگس زنگ خورد 

_ من باید برم دارن پیجم می کنن 

بعد از رفتن نرگس بازومو فشار داد

و گفت : 

_ ای بابا ؛ از چی می ترسی ؟ شوهر

داری ترس نداره وقتی با یکی رابطه

داری این چیزا عادیه 

@
shahregoftegoo
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_ وقتی رابطه ایی در بین نباشه بچه

ایی هم نیست 

_ صبر کن صبر کن یعنی چی ؟ یعنی

قهرین 

_ نمیشه قهر گفت ؟ بیشتر به این

معنیه که  عامر منو کنار گذاشته ؛

کنار گذاشتن با قهر کردن فرق داره

ولی کاش قهر بود چون کنار گذاشته

شدن از قهر کردن سختتره درسته

باهام حرف می زنه در ظاهر مثل یه

خونواده با هم هستیم ولی در خفا

هیچ رابطه ایی با هم نداریم مثل دو

تا همخونه 

دستاشو باز کرد منو به بغلش کشید .

@
shahregoftegoo
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_ ای جان بمیرم برات 

زیر لب خدا نکنه ایی میگم دوباره به

کافه برمیگردیم چاییهامون رو دوباره

سفارش میدم . 

_ دارین به چی نگاه می کنید دخترا

اینهمه های هوی دارین 

خانم الوند با لبخند تصعنی به لب

میگه : اخبار رو شنیدین توی چین یه

ویروسی اومده که انتقال سرایتش

از آنفلوانزا  بیشتر و مرگ و میرش

بیشتر دولت چین اعالم کرده همه

باید با ماسک بیرون بیان االن بچه ها

عکسی رو نشون دادن که عروسی رو

همه با ماسک شرکت کردن بچه ها

@
shahregoftegoo
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داشتن سر این موضوع بحث می

hکردن فرشته میگه عمرا تو همچین

اوصاعی عروسی بگیره هزارتا آرزو

داره

موبایلش رو به طرف منو و بشرا

گرفت نه عکس دسته جمعی عروس

و دوماد که همگی ماسک زده بودن

نگاه کردیم . تازگیا زمزمه های این

ویروس جدید رو در صفحه ی مجازی

به چشم می دیدیم و اینکه همه ی

کشورها وحشت داشتن  جلوی رفت

و امد به چین رو محدود می کردن 

موبایل رو به خانم الوند برگردوندم و

نگاهمو دوباره به فرشته که در

@
shahregoftegoo
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_ خوشبخت بشی 

_ خیلی ممنون ...

_ ولی بچه ها خدا نکنه ما هم به

همچین اپیدمی بیفتیم

[19.09.21 03:06]

#part363

@
shahregoftegoo

 

تکاپوی بند و بساط عروسیش بود

دوختم پرسیدم : عروسیت کیه ؟

_ اگه خدا بخواد بهمن ...
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_ باز چین با اون همه جمعیت ظرف

ده روز یه بیمارستان برای همچین

بیماری تاسیس کرده ما چی ؟ کاش

جلوی ورود از چین رو بگیرن 

_ ای بابا شما چکار به سیاست

دارین ...بهتره این حرفا رو ولش

کنید فرشته قراره فراد برای فیلم

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_363
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فرمالیته اش با نامزدش برن شمال

هر چی ایده دارین بریزین وسط ...

_ برو اینستا هر چی ایده بخواین

هست 

فرشته با ناراحتی سرشو به طرف

بشرا برگروند و گفت : خانم دکتر

راستش من خیلی به خونواده محمد

اصرار کردم تا مراسم رو بندازیم بعد

از چهلم استاد ...

بشرا با تلخندی به لب گفت : عزیزم

به قول بابا همونطور خیر و شر

برادرن عزا و عروسی هم برادرن در

کار خیر هم هیچ حاجتی به استخاره

نیست . 

@
shahregoftegoo
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_ خیلی ممنون روح دکتر شاد ...

دست بشرا رو به گرمی فشرد . با

بصدا در اومدن گوشیم از بچه ها

خداحافظی و به بخش بر می گردم . 

ساعت کاریم که تمام می شود با

بدنی که هیچ رخوتی نداره و بدنم

کوفته و خسته اس دل به دریا می

زنم تا به دیدن مطب عامر بروم

دسته گلی بین راه می گیرم که دور

دسته گل  باخط زیبایی کاغذ پیچی

شده برای اولین بار می بینم که به

جای کاغذ کشی همچین کاغذی مزین

شده و با تالش و چرخاندن دسته گل

نوشته رو به زحمت می خونم 

@
shahregoftegoo
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" ساعت زندگیت را به افق ادمهای

ارزان قیمت کوک نکن یا خواب می

مانی ... یا از زندگی عقب در هر

شرایطی امیدت به خدا رو از دست

نده و هر لحظه منتظر رحمت

بیکرانش باش " یه چیزی رو خوب

می دونم اینکه عامر ادم ارزان و بی

ارزش زندگیم نیست بلکه عامر تموم

دار و ندارم بعد از بچه هامه هر چقدر

قدم اول رو من بطرفش بردارم بازم

براش کمه ...

_ سالم 

@
shahregoftegoo
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در حالیکه موبایلش رو داخل کیفش

که روی میزه میندازه با لبخندی به

لب می گوید .

_ ببخشید تعطیله ...پیش پای شما

دکتر رفتن .چون مریض نداشتن از

بیمارستان زنگ زدن مریضشون

بدحال شده بود رفتن . 

بدون خداحافظی راه اومده دوباره

برمی گردم .مطمئنم که دیگه خونه

هم نمیاد چون شیفت بود فکر می

کردم میتونم توی مطبش گیرش

بیارم اومدم اینجا که اونم بی خود

بود ...

@
shahregoftegoo
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جلوی در کلینک که می رسم میخوام

دسته گل رو به سطل مکانیزه کنار

ماشینم بیندازم که نگاهم رو به

نوشته میدوزم و با خودم فکر می

کنم عامر برای من ارزون تموم نشده

اونم بعد از اینهمه ماجراهایی که

پشت سر میگذاریم ..

_ سالم خانم دکتر 

_ ببخش عاطفه جان امروز یه کم دیر

کردم ممنون که موندی تا من برسم 

_ خواهش می کنم وظیفه ام بود

راستش حس می کنم اروین امروز یه

کم حال نداره خواستم بهتون بگم

همش بی حاله تا یه ساعت پیش که

@
shahregoftegoo
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[20.09.21 03:46]

#part364

364#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

چکش کردم تب نداشت ولی االالن یه

خورده فکر می کنم تب داره تب سنج

رو پیدا نکردم
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_ خیلی ممنون عزیزم می تونی بری

به حساب من به آژانس زنگ بزن 

_ خیلی ممنون خانم دکتر دلوین

شامش رو خورده ولی اروین خان به

خاطر احوالش به غذاش دست نزد 

_ خیلی ممنون عزیزم دیگه خودم

هستم ...

_ پس خداحافظ شما ...

با عجله در حالیکه بارانیمو از تنم در

می اوردم به طرف اتاق اروین رفتم 

_ مامان حال اروین خیلی بده اره

عاطفه می گفت سرما خورده 

@
shahregoftegoo
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_ تا کی ؟ 

_ تا وقتی خوب بشه باشه عزیزم اگه

نمی خوای تو هم امپول بزنی عزیزم

نباید این چند روز بیای اتاق داداش ...

_ پس من با کی بازی کنم 

_ بهتره بری با کارتونت سرگرم بشی

یا با مرینت ) منظورم به عروسک

باربی که اسمش مرینت بود ( بازی

کنی .حاالم بهتره بری اتاقت تا من

به داداشت برسم عزیزم 

@
shahregoftegoo

 

_ اره عزیزم سرما خورده دلوین جان

شما نباید بیای اتاق داداشی اوکی

عزیزم
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سری کج کرد و با قیافه ی اویزون به

اتاقش رفت . با فکر کردن به اینکه

تب سنج دیجیتالی رو کجا گذاشته

بودم پیداش کردم . تبش باال بود .

باید اول تبش رو پایین می اوردم .

هر چند ثانیه هم سرفه می کرد

سرفه هاش رفته رفته باال می

رفت . به داروخانه ی سر کوچه خونه

قبلیمون زنگ زدم خواستم یه سری

داروها رو برام بیاره چون آشنا بود

هر موقع که احتیاج به دارویی داشتم

توسط شاگردش برام می فرستاد .

قبال نسخه می گرفت ولی االن دیگه

احتیاجی به نسخه نبود . تا من دست

@
shahregoftegoo
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پای اروین رو پاشویه کنم پادوی

داروخونه هم رسید  و شربتش رو به

خوردش دادم . سرمش رو وصل

کردم . دستامو شستم و به اتاق

دلوین سر زدم در حالیکه آیپدش

دستش بود خواب رفته بود .بازم

کارتون دختر کفشدوزکی به قول

بشرا این دختر واقعا قفلی زده به

این کارتون معلوم نیست کی زده

میشه آیپد رو خاموش روی  میز

تحریرش گذاشتم .پتو رو که زیرش

بود در اوردم روش کشیدم موهای

مشکیشو که روی صورتش ریخته بود

@
shahregoftegoo
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_ مامان ...مامان ...

عرق از سر و رویش سرریز شده بود

سعی می کرد آنژیو رو از جاش

بکنه ...

روی تخت نشستم به بغلم کشیدمش 

_ جان مامان عزیزم ! 

همینکه بغلم اومد از تقال دست کشید

سرش رو روی سینه ام گذاشت یه

گوله آتیش بود تبش پایین نمی

اومد .از مریضی اروم دست و دلم به

لرزه در اومد ...

@
shahregoftegoo

 

کنار زده نوازشش کردم با جیغ اروین

از جا  پریدم ...

_ هیس عزیزم
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خم شدم بارانیمو که در اورده  کنار

تخت انداخته بودم برداشتم از جیبش

موبایلم رو بیرون کشیدم ساعت ده

شب بود 

مخاطبینم رو باال و پایین کردم

آخرش روی اسم شهاب استپ کردم 

_ الو ابجی ...

_ سالم شهاب می تونید با همتا بیایید

اینجا پیش دلوین بمونید 

_ چرا ؟ اتفاقی افتاده 

_ حال اروین خوب نیست باید ببرمش

پیش متخصص اطفال

 

@
shahregoftegoo

 

]08:23  20.09.21[
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_اروین ؛ چشه ؟ 

_ فکر کنم سرما خورده 

_  راستش می تونی ببری خونه ی ما

من بیرونم تا بیام اونسر شهر دیر

میشه یکاری کنیم قراره محراب اینا

بیان خونه ی به بشرا زنگ بزنی سر

راه دلوینم با خودشون بیارن 

@
shahregoftegoo
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_ نه اونا تا از اونور بیان دیر میشه

خودم میارمش میذارم خونتون عجله

دارم کاری نداری 

با خداحافظی سر سری میرم اتاق

دلوین لباساشو با عجله تنش می کنم

خودمم بارانیمو تنم می کشم شالمو

هم سر سری روی سرم میندازم اول

دلوین رو می برم میذارم ماشین بعد

میام اروین رو اماده می کنم سرمش

رو قطع می کنم بغلش می کنم می

برم پایین برای اینکه اگه

سرماخوردگی یا آنفلوالنزا باشه به

دلوین سرایت نکنه اروین رو جلو

سوار و کمربندش رو می بندم

@
shahregoftegoo

 

2410
 



صورت اروین به کبودی می زنه

استرس دارم .بقدری  استرس

دلشوره  دارم نمی فهمم کی می

رسم خونه ی قبلیمون .پیاده میشم تا

میخوام دلوینم رو از پشت ماشین

بردارم دستی روی دستم می شینه با

وحشت جا می خورم صورتم رو که بر

می گردونم با صورت عصبی عامر

روبرو میشم 

_چه وضع رانندگیه همیشه اینطوری

رانندگی می کنی می دونی چقدر

بهت چراغ و بوق زدم چرا نگه نمی

داری ؟ 

@
shahregoftegoo
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با بی تفاوتی در رو باز می کنم

دلوین رو بیرون می کشم 

_ متوجه نشدم ...اروین تب کرده تب

بُر و ُسرم بهش زدم تبش پایین

نیومده باید ببرمش پیش یه

متخصص ...

با عجله در جلو رو باز دستش رو به

پیشونی و سر صورت اروین می کشه

با پوفی که می کشه می فهمم تبش

هنوزم باالست 

_ دلوین رو کجا می بری ؟ 

_ می برم پیش همتا بذارمش ...

چند قدم به جلو میرم و راه رفته رو

دوباره بر می گردم 

@
shahregoftegoo
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_ عا...عام ر ...

_ چی شده شیرین ؟ اتفاقی

افتاده ...

_ عا...مر دلوی ...دلوینم تب داره ...

دارم از تصور اینکه دلوینم مریض

شده پس می افتم که عامر از بازوم

می گیره تا با دلوین سقوط نکنم در

عقب ماشین رو باز می کنه با

فشاری که به بازوم میاره مجبورم

می کنه با دلوین سوار بشم .

_ چی خوردن ؟ نکنه مسموم شدن 

@
shahregoftegoo

 

_ من اروین رو می برم تو دلوین رو

ببر باالال ...چی شده شیرین چرا

برگشتی ؟
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دستم مدام روی سر صورت دلوین

باال و پایین میشه مثل اروین صورتش

به کبودی می زنه و لباش خشک و

ترک خورده اس .

گوشیم روی داشبورد ماشینم زنگ

می خوره که عامر در جلو رو باز

گوشی رو بر می داره 

_ سالم بشرا بچه ها مریضن منو

شیرین می بریمشون بیمارستان

میشه به شهاب یا محراب بگی

یکیشون بیاد ماشین منو از جلوی در

جمع کنن اره با ماشین شیرین می

برمشون ؛ اره حال دلوینم خوب

نیست . 

@
shahregoftegoo
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گوشی رو قطع دوباره روی داشبورد

میندازه و ریل صندلی که  به زحمت

دوال روش نشسته به عقب می کشه

ولی با این وجود بازم

[21.09.21 15:02]

#part366

366#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

 سختی باالالخره جا شده اگه روزای

به

 بود به تقالالش می خندیدم ولی

دیگه

مریضی بچه ها حال حوصله ایی برام
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نذاشته بود ...اروین از لحظه ایی که

سوار شدیم مدام سرفه می کنه چند

ثانیه که سرفه های اروین تموم

میشه مثل یه ریتم سرفه های من

شروع میشن دو سه روزی بود که

دیگه روزا سرفه نمی کردم فقط شبا

سرفه می گرفت . 

دور زد وارد خیابان اصلی شد .جلوتر

از دست انداز ترمز کرد که با غر

پرسید : خدای من  این چرا اینطوریه

تو چطور با این رانندگی می کنی به

کل نقص فنی داره چرا نگفتی بدمش

سرویس ...

@
shahregoftegoo
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چشمام با هر غر غرش پر شدن می

خواستم داد بکشم سرش که تو

کجایی ؟ اصال وجود داری ؟ وقتی من

هستم تو نیستی ؟ وقتی تو هستی

من نیستم ؟ بهم سرد شدی؛ سرد که

شدم برات دیگه برات مهم نیستم

کجام ؟ چیکار می کنم . کنارم که

گذاشتی یه ساعت که هیچی یه سالم

ازت دور بشم بهم پی ام نمیدی

همنقدر که برام مهم بودی برات بی

اهمیت شدم ...

دکتر شجاعی متخصص اطفال

خوشبختانه شیفت شبش بود که

بیمارستان پیداش کردیم اولین

@
shahregoftegoo
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سوالی که با سرفه و خش خش سینه

اروین کرد این بود آسم ندارن منو

عامر همزمان نه می گوییم . 

برای هر دوشون سرم وصل می کنن

و با سر تکون دادن به عامر میگه : تا

فصل سرما می افته ویروس فصلی

هم خودیh نشون میده امروز باورت

میشه فقط همین نسخه رو برا صد

بچه ها پیاده و پیچوندم . 

دستگاه بخور رو هم جلوی بینی

اروین روشن می کنه رفته رفته

نفسهاش مالیم و اروم میشن که

نشون میده دیگه برا تنفس مشکل

نداره و با اجازه ایی دکتر اتاق رو

@
shahregoftegoo
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ترک می کنه دستمو به پاهای دلوین

می کشم تبش پایین اومده ...

دوباره سرفه ام میگیره 

_ تو چرا سرفه هات خوب نمیشه

دیشبم سرفه می کردی ...

_ نمیدونم ...

دستم رو میگیره بلندم می کنه 

_ بیا ! 

_ کجا؟ بچه ها 

_ تا سرمشون تموم بشه زمان می

بره به پرستار میگم تا سرمشون

تموم شد خبرمون کنه ...

ایستگاه پرستاری با یکی از پرستارها

هماهنگ می کنه بعد با هم همراه

@
shahregoftegoo
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میشیم سوار اسانسور که میشیم

میفهمم مقصدش بخشیه که خودش

کار می کرد .پرستارها با دیدنش

سالم می کنن در اتاقش رو باز کنار

میره تا وارد شم .اشاره می کنه به

تخت که بشینم متعجب نگاش می کنم

و می پرسیدم : چکار داری میکنی ؟ تا

بچه ها تو اون حالن من نمی تونم

بخوابم 

دوباره سرفه می کنم به طرف اویز

لباسش میره از جیب روپوش

سفیدش گوشی )استِتوسکوپ(رو بر

@
shahregoftegoo

 

میداره و به گوشش می زنه و به

طرفم می چرخه
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همونطور که نزدیکم میشه دستش رو

به طرف بارانیم میاره دگمه ایی رو

با هل و عجله نیمه کاره بستم رو باز

و از روی تاپم

[24.09.21 01:24]

#part367

@
shahregoftegoo

 

_ کی می خواد بخوابوندت می خوام

معاینه ات کنم

#نفرین_تو_367

شروع به معاینه کرد
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_ باید بهم زنگ می زدی ؟ 

_ فکر کردم شاید اتاق عمل باشی ...

_ شیرین 

_ شیرین و چی ؟ خودتم میدونی که

خیلی وقته برا من فقط سایه

شدی ...

_ حاال نه ، بعد اگر فرصت شد یکبار

دیگه راجب این موضوع در جای

مناسبتری بحث می کنیم نه حاال االن

ذهن تو در گیر بچه هاست حالتم

خوب نیست  نفس عمیق بکش ؛

دوباره ...بارانیتو کامل در بیار ...

بارانیمو در اوردم کناری گذاشتم 

@
shahregoftegoo
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_ هر نسخه ایی رو که بخوای برا

خودم پیچیدم تا میام بگم خوب شدم

بازم شروع میشه 

_ تشخیص خودت چیه ؟ 

_ خوب  راستش می ترسم 

سرمو که باال اوردم نگاه خیره شو رو

خودم حس کردم اینبار گوشی رو

روی کمرم باال پایین می کرد ...

_ درباره ی ویروس ووهان چیزی

شنیدی من یه گشتی توی گوگل زدم

می ترسم بچه هام از من گرفته

باشن ...

_ ببین منو شیرین مقامات اعالم

کردن هیچ موردی از اون ویروس

@
shahregoftegoo
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ووهان یا همون ویروس مشهور

چینی در ایران دیده نشده در ضمن

توی مقاله های چینی هم نوشتن هیچ

مورد  ویروس کرونایی در کودکان و

بچه ها دیده نشده پس نگران نباش

اون ویروس بچه ها رو هم درگیر

نمی کنه  بچه هام ویروس فصلی

گرفتن از مهد در مورد تو هم باید

بگم یه کم ریه ی چپت عفونت کرده

سی چهل درصدی این آمپولها  رو

بگیرم بهت بزنم اگه خوب نشی باید

سی تی اسکن بشی به یه متخصص

ریه نشون بدیم اوکی ...

_ واقعا اینطور فکر می کنی ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ به تشخیص من شک داری ؟ 

_ نه ولی ...

دوباره سرفه هام شروع شد. چون

استرس بچه ها رو هم داشتم سرفه

هام تشدیدم شده بود . 

نگاهش کردم حسم در برابرش هنوزم

متالطم بود . بازم مثل روزای اول

نمی دونم از کشش بود که تپشهای

قلبم رو به هزار می رسوند . نمی

تونستم به خودم انکار کنم که حاال در

چنین حالتی خامتر و بی تجربه تر از

هر کسی نمی تونم زندگیمو صاف و

راست و ریسش کنم ...

@
shahregoftegoo
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چند ضربه به در  خورد و بعد پرستاری

که با ظرف دارو ...

_ خیلی ممنون خانم احمدی 

_ خواهش می کنم آقای دکتر

براشون تزریق کنم 

_ نه ممنون خودم تزریق می کنم ...

متوجه نشده بودم کی سفارش دارو

رو به پرستار دادهh بود . بعد از رفتن

پرستار خواست دمر بشم ...وقتی

ترددم رو دید با خندهh به لب گفت :

نگو که خجالت می کشی ...

خنده ام گرفت . چرخیدم . 

_ یه کم استراحت کن تا من به بچه ها

سر بزنم ...

@
shahregoftegoo
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پر شدن ...

با هول وال چشم باز کردم صب شده

بود .از روی بارانیم یه پتویی هم روم

کشیده شده بود . بخش ساکت و

اروم بود داشتن صبونه ی بیمارا رو

می دادن با این حدس می شد فهمید

ساعت هفته 

_ کجا سیندرال؟

 

@
shahregoftegoo

 

همونطور در مر درازکش بودم که

بارانیمو روم کشید . رفت ...چشمام

]12:31  24.09.21[

  part368#
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@
shahregoftegoo

 

منظورش به لنگه کفشم بود که از

پام در رفته بود وقت پوشیدن .  
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چشمم به ساعت دیواری اتاقش افتاد

زیر لب یک وای به لب راندم .

ناخودآگاه دستهایم باال امدن و روی

قفسه ی سینه اش گذاشتم تا به

عقب برانمش با هول و عجله گفتم :

من باید برم به بچه ها سر بزنم . 

لبخندی به لب زد و دستش را دور

کمرم حلقه کرد . 

_ بچه ها خوابن تب هم ندارن

دکترشون همین االن باال سرسون

بود مرخصشون کرد خیالت

راحت ...سیندالر ...

سیندالر گفتنش خیلی اروم و زیر لب

بود و نگاهش به یه پا ایستادنم و

@
shahregoftegoo
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کفشی که پشت در جا افتاده بود

خنده ایی کرد و گفت : 

_ می خوای یه لنگه کفشتو توی اتاقم

جا بذاری؟ 

  حلقه ی دستش دورکمرم رو بیشتر

کرد و با همون دست بلندم کرد و با

قدمهای بلند به طرف تخت برد و

روی تخت گذاشت . و طره ایی از

موهایم را لمس و  به پشت گوشم

برد 

_ سیندالری موقرمز من 

دوباره به گذشته پرواز کردم اینکه

هیچوقت موقرمز جزو معیارهای

انتخابی برای همسرش

@
shahregoftegoo
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نبوده ...دوباره بوی عطرش توی

وجودم پیچید تازه به خودم اومدم که

از وقتی بهم آمپول زده دیگه سرفه

نمی کنم سرفه هام خوب شده .ارام

پچ پچ کردم 

_ هنوزم دلت با من صاف نشده ؟ 

به حالت سوالی به صورتم خیره شد .

_ بخاطر اینکه گفتم کاش به جای

اینکه یاشار می مرد تو مرده بودی ؟ 

_ خوب اون نفرین تو بود ...

_ نفرین من ...ولی نفرینم گیرا

نیست 

_ فکر کنم اره خوش شانس نیستی

ولی خوب من گفتم می تونی بری

@
shahregoftegoo
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هر قضاوت و حکمی که بدی من

قبول دارم 

_ حتی بردن اروین ...

_ حتی بردن اروین ولی تا هفت

سالگیش تموم حق و حقوقم سر

جاش ...

نالیدم : عامر ...من ادم رفتن

نیستم ...

_ با خودته 

_ عامر نفرین من گیرا نیست اگه

گیراست اینبار نفرینت می کنم تا ابد

کنارم باشی ...

_ اگه بمونی نفرینت میگیره فقط به

خاطر بچه ها فقط می تونم بهت

@
shahregoftegoo
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قول بدم که برات یه همخونه خوبی

باشم ...

_ همخونه ...من ...من همخونه نمی

خوام...

_ وجود اروین به خاطر خودخواهی

منه من پای مسئولیتش هستم ...

_ من از سر لجبازی با تو عقد کیان

مست کرده بودم من رابطه ام با

یاشار رو هم یادم ...

_ بهتره فراموشش کنی من دیگه ادم

دوباره ازدواج کردن و دل بستن به

یکی دیگه نیستم هر وقت بخوای می

تونی بذاری بری شاید واقعا این

اتفاقا به خاطر خودخواهیh منه که

@
shahregoftegoo
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جاش نبود ..

چند ضربه ایی به در خورد پرستاری

الی در رو باز کرد و گفت : ببخشید

آقای دکتر از بخش اطفال زنگ زدن

بچه هاتون بیدار شدن دارن دعوا می

کنن با هم ..

همزمان منو عامر با هم گفتیم :چی

[25.09.21 13:26]

#part369

@
shahregoftegoo

 

سرت اومد تو سر دلوین مست بودی

سر اروینم هم به خاطر اون تومور

لعنتی توهم داشتی حافظه ات سر
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واالال منم زیاد سر در نیاوردم گویا

_

سر یه موضوعی با هم بحث و دعوا

می کنن
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_ من می رم ببینم باز چشون شده

مگه مریض احوال نیستن دعواشون

برا چیه ؟ 

تا عامر رفتن دنبال لنگه کفشم رفتم

تا برم ببینم چی به چیه ؟ عجب

اوضاعی شده بود . تا دیشب استرس

مریضیشون رو داشتم حاال !

تا به در گاه در رسیدم عامر چهار

زانو مقابل دلوین نشسته بود 

_ باور کن دد من واقعیت رو گفتم 

ماتم برد دد اینو دیگه از کجا در اورده

بود . متوجه اروین کنار در نشده بودم

. با صدای بغض داری به طرفم دوید .

@
shahregoftegoo
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_ مامان دلوین میگه تو شبیه

ومپایر) خون آشام( هستی چون

موهات ،قرمز و چشمات ابیه من

گفتم مامانم خیلی خوشگله 

اینا چی می گفتن خدای من

ومپایر ...

دلوین با تحکم گفت : مام شبیه

شخصیت ومپایره دد اروین قبول نمی

کنه که مام شبیه شخصیت

کارتونیه .اروین گریه کرد میگه مام

فقط مام اونه ...

تازه شصتم خبردار شده که این اتیش

از گور بشرا بلنده شده خیر سرش

چند روز پیش بهم پیشنهاد می داد

@
shahregoftegoo
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بچه ها رو بذارم کالس زبانی چیزی

حاال این دلوین ورپریده مام و دد از

زبونش نمی افتاد . 

_ نه خیر من گریه نکردم دروغ نگو ،

تو اشتباه می کنی که میگی مامان

شبیه ومپایر توی اسکوبی دووه ...

انقدر سرم رو از یکی به دیگری

چرخاندم که سرم گیجه گرفتم . پشت

سر هم و تند تند انگاری دوی ماراتون

گذاشته باشن از هم پیشی می

گرفتن 

_ منظورش از شخصیت کدوم

فیلمه ؟ 

@
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سرم رو به طرف عامر که این حرف

و پرسیده بود.چرخوندم 

_ شخصیت کارتون اسکوبی دو

کارتون مورد عالقه ی اروین

منظورشه ...

عامر سری تکون داد و از دستای

دلوین گرفت و گفتم : وای می دونی

منم اینهمه سال مونده بودم که کجا

مامِ تو کجا دیده بودم واقعا زدی به

خال ...منم فکر می کنم که شبیه

اون خون ...

با عجله حرف عامر رو قطع کردم 

@
shahregoftegoo
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_ ای بابا عامر عوض اینکه اتش بس

اعالم کنی داری هیزم تو اتیش می

ریزی 

_ مامان بابا هم به تو میگه ومپایر ...

از پاهام چسبید خم شدم بغلش کردم

و صورتش رو بوسیدم 

دلوین برای اینکه حرص اروین رو در

اوره گفت : خاله بشرا خودش می

گفت که همه ی ومپایر ها موهاشون

قرمزن ...

اروین از همون بغلم به طرف دلوین

یورش برد 

_ موهای خاله بشرا فرفریه خودش

شبیه ...

@
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_ اروم عزیزم اروم .

خدا رو شکر دیگه تب نداشت بقدری

در حال شو اجرا کردن بودن که

مریضیشون یادم رفته بود .

دلوینم بغل عامر رفته بود که عامر

چند قدم نزدیکم شد و گفت :

_ میگم تلفظش خیلی سخت نیست

این ومپایر گفتن ؟این جمله های

گنده رو از کجا یاد میگیرن ؟

_قدرت یادگیریشون خیلی خوبه زود

از فیلما یاد می گیرن

@
shahregoftegoo

 

اروم سرمو به گوش اروین نزدیک

کردم
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تنها چیزی که حاال حاالها دلم می

خواست حضور بشرا کنارم و دندونای

اماده ی من برای تیکه پاره کردنش با

بشرا ماجرا داشتم 

_ بچه ها بچه ها بهتره با هم اشتی

کنید مامانتون مو قرمز ومپایر هم

باشه ما دوسش داریم اوکی ...

اروین با تقال توی آغوشم با صدای

بلند داد زد : من مامانو خیلی دوس

دارم 

سرش رو خم کرد از گونه ام بوسید

منم با صداش بوسید . 

عامر تکانی به دلوین داد و پرسید : تو

چی عزیزم 
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_ منم مامانو دوس دارم عاشقشم ...

خودش رو به طرفم کشید تا صورتم

رو ببوسه 

اروین رو روی تخت میذارم تا

کفشاشو پاش کنم . 

_ کفشای دلوینم بپوش تا من برم

برگه ترخیصشون رو بگیرم . 

پالتوی دلوین رو تنش می کنم هر دو

رو از روی تخت پایین میارم 

تا به ایستگاه پرستاری بخش می

رسیم دلوین دستم رو ول می کنه و

به طرف عامر میره نفسی در می

کنم خم میشم اروین رو باز بغل می

@
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کنم .عامر هم دلوین رو بغل میگیره

همراه هم راه می افتیم .

_ میگم چرا اینهمه مدت من متوجه

شباهت تو به ومپایرها نشده بودم

البته تنها فیلم خون اشامی که تا حاال

دیده بودم گرگ و میش پنج بود یا

چهار زیاد یادم نمیاد اگه به خاطرم

هم مونده به خاطر شب زفافشون

بود که پسره زد تختشون رو شکوند

دختره هم مو مشکی بود نه قرمز که

مالک ومپایرها باشه ...البته خوب

چون ایرانیا چشم ابرو مشکین کمتر

مو قرمز پیدا میشه تو ایران اولینبارم

@
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که دیدمت از صدرا پرسیدم که تو

چطور جینجری ؟ ) موهای زنجبیلی(

_ ژن ما مو مسی هست نه قرمز و

نارنجی و زنجبیلی اوکی 

_ ای جان چرا عصبی میشی عزیزم 

توی دلم غر می زنم عزیزمت بخوره

به فرق سرم ...

در طول راه ساکت می نشینم

دوقلوهای ناتنی پشت نشسته باز از

سر و کله ی هم می زنن اونی که

کوتاه میاد بازم اروینه ...

ولی خدا رو شکر ومپایر و مو قرمزی

از یادشون رفته عامر هم با فکر در

حال رانندگیه از صورت و اخم مابین

@
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ابروهاش به خوبی مشخصه که با

خودش درگیره 

منم حوایی هستم با حرف اشتباهی

که زدم از بهشت موعودش رانده در

کمال فروتنی سر به زیر انداختم و به

حکمش تن دادم .پنج سال پیش

اشتباهی قلبم رو دادم و دیگر پسش

نگرفتم .االن هم نمی فهمم جنگمون

سر چیه وقتی که من ادم رفتن

نیستم چه اشتباه از من باشه چه

اشتباه از سر اون وقتی با هم

مزدوجیم این قهر و جنگها بیمون

خیلی بی معنین ..این قصه ی زنگار

گرفته به لعنت خدا نمی ارزد . 

@
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پشت سر گذاشته ایم روزی پر از

اتفاقات غیره منتظره و خسته کننده

و دلهره اور اینکه چند مورد  کرونا ؛

Coronavirus disease )19کووید 

 ( در قم مشاهده شده2019

[30.09.21 08:50]

#part371
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به سمت بخش راه می افتم سرم در

حال انفجار است روز مزخرفی رو
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شیوع ویروس کرونا موسوم به

« برای نخستین بار اواسط۱۹»کووید 

 آذر( در شهر۲۴ماه دسامبر )

»ووهان« واقع در مرکز چین گزارش

شد و بتدریج به سایر کشورهای دنیا

سرایت کرد.

رییس مرکز روابط عمومی وزارت

۱۳۹۸ بهمن ۳۰بهداشت در تاریخ 

۲اعالم کرد که نتایج آزمایش اولیه 

@
shahregoftegoo
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مورد مشکوک ابتال به کرونا در قم

مثبت گزارش شده است و این

موضوع خود مقدمه ای شد برای تایید

حضور ویروس کرونا در ایران و

تدابیری که نیاز بود در سطح ملی و

استانی اندیشیده شود. کادر درمان

رو برای یه جنگ اساسی با ویروسی

نامرئی دعوت می کرد . 

جلوی اینه در حال شستن دستا و

صورتم بودم نگاهم رو به نرگس

دوختم 

@
shahregoftegoo

 

_ اتفاقی افتاده ؟

_ اتفاقی از این بدتر کل مردم در

وحشتن اوژانس پر از بیماره و این
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ماسکا واقعا دیگه تحمل کردنشون

سخته ...

_ منم حساسیت کردم .دور لبهام

جوشای قرمز در اوردم خیلی می

سوزن ...

هر دو به پرستاری که این حرف رو

گفته بود نگاه کردیم واقعا شرایط

خیلی سختی رو پشت سر میگذاشتیم

از همه بدتر شنیدن باال رفتن امار بود

که قلبمون دهنمونh می اومد قرار

بود عید سختی رو پشت سر بذاریم . 

صفحه های مجازی پر شده بودن از

شایعات و واقعیتها باورشون برامون

سخت و سختتر شده بود . 

@
shahregoftegoo
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_ بنظرتون اون پیشگویی درسته ؟ 

_ کدوم ؟ 

_ همون کتاب سیویا که در مورد سال

 پیشگویی کرده ۲۰۲۰

نرگس گوشیشو از جیبش در اورد

نگاهی بهش کرد و از پاراگرافی

شروع کرد به خوندن 

 مردم بیش از هر۲۰۲۰_ تا سال 

زمان دیگری در اماکن عمومی

ماسکهای جراحی و دستکشهای

پالستیکی استفاده می کنند علت این

کار شیوع یک بیماری شدید شبیه ذات

الریه خواهد بود که به ریه ها و نای
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حمله می کند و به شدت در برابر

درمان مقاوم است . 

_ وای خدا یعنی همچین چیزی ممکنه

که پیشگویی شده ؟ 

_ حاال ترسناکش اینجاست که گفته

این بیماری به طور ویژه ای گیج

کننده خواهد بود زیرا بعد از ان که در

یک زمستان ترس و وحشت مطلق

 سال بعد کامال۱۰ایجاد می کند تا 

ناپدید می شود و باعث می شود که

هم منبع بیماری هم درمان ان اسرار

امیز باشد 

_ وای تا ده سال دیگه هنوز دو سه

روزه که این بیماری ایران کشف

@
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شده اینطوری همه وحشت زده ان تا

ده سال دیگه جمعیتی نمی مونه کی

مرده کی زنده اس خدا نکنه همچین

چیزی واقعیت پیدا کنه 

نفسی می کشم میگم : اصال باورم

نمیشه همچین چیزی اتفاق افتاده

اونم در این عصر وقتی علم پزشکی

اینهمه پیشرفت کرده برای هر

بیماری درمانی داره اونوقت در برابر

یه بیماری اینطوری وا بمونه من

مطئنم که حتما امروز فردا واکسنش

رو پیدا می کنن 

@
shahregoftegoo
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#part372

@
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_ اگه پیدا می کنن باید دعا کنیم تا ما

گرفتار ش نشدیم واکسن رو پیدا

کنن

#نفرین_تو_372
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نرگس لبخندی به لب زد و گفت :

ولی دمش گرم که همچینh چیزی رو

پیشگویی کرده هر چند از اون مورد

ده سالش خوشم نیومد ولی بازم ...

بی حوصله از خستگی سری تکون

دادم و پرسیدم : توی بند و

بساطتتون بچه ها چایی پیدا میشه ؟ 

@
shahregoftegoo
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دوست نرگس نگاهم کرد و گفت :

اگه چای فالکس خوشتون بیاد من

چایی هل دارم ...

نرگس نخودی خندید و گفت : لنگه

کفشه هم غنیمته هر چند منو علیرضا

تو خونه هم چای فالکس می

خوریم ...

_ از بس تنبلید من باز چای فالکس

می خورم ولی عامر چای فالکس رو

جا به جا دوست داره بخوره مونده

شو دوس نداره ...

با تعارف دوست نرگس به طرف

ایستگاه پرستاری میریم .

@
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بچه ها از سر کنجکاویی دور بر بشرا

می چرخن و مدام سوال پیچش می

کنن که قراره بچه ی اونو عمو

محراب رو لک لکها براشون بیارن یا

نه ؟ باالخره این بشرای ورپریده و

بی حیا زده بود به سرش تا به بچه ها

مفصل تعریف کنه بعد از سه روز پی

در پی در استرس کار کردن این

جمعه تعطیلی پیش بچه ها بهم خیلی

چسبیده بود فقط دلم باز هوای عامر

مغرور رو کرده بود . هر چی شایعه

ها در مورد ویروس جدید بیشتر می

شد دلهره ی مردم بیشتر بیمارستانها

دیگه جای سوزن انداختن نبود . با

@
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ریموت شبکه ها رو جا به جا کردم

باالخره اجازه دادم تا روی یکی از

شبکه ها ترکیه که خبر می داد بمونه

شکار لحظه هاش اینبار رئیس جمهور

امریکا بود که توی ورقه ی دستش

 خط19دست برده بود روی کووید 

زده از سر لج لجبازی ویروس چین

نوشته بود که باعث خشم دولت چین

شده بود . 

_ مامان ؛ مامان بین نی نی خاله داره

رانندگی می کنه ...منم می خوام

رانندگی کنم 

نگاهم رو به ایدیتش میندازم که

کلیپی کوتاه از جینی که در شکم مادر

@
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دست و پاشو تکون میده که به کلیپ

فان تشبیه اش کرده صدا گذاری

ماشین روش گذاشته بودن که مثال در

حال رانندگیه ...

_ باشه عزیزم تو بزرگ شو بابا حتما

بهت رانندگی یاد میده ...

بچه ها با بحث از کنارم گذشتن بشرا

با شکم جلو اومده اش اومد روی مبل

تکی روبه رویم نشست . 

_ عوض عوض گله نداره از گردن بهت

نزدیکتره ها اینایی رو یاد بچه های

من میدی رو یه کنار ثبت کردم تا

تحویل دردونه ات بکنم . 

@
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_ تو نگهش دار من کاری ندارم چی

یادش میدی در ضمن دارم سواد بچه

هاتو باال می برم چیه مثل این ده

شصتیا یه توپ دارم قلی قلیه

یادشون می دی اومدن به من میگن

لک لکا نی نیا رو میارن .

_ این لک لکا رو من یادشون ندادم

مربی مهدشون کارتون دامبو رو

براشون گذاشته بود .

_ خوب از خودت و عامر چه خبر ؟ 

از کنار پنجره بلند میشم می پرسم :

می خوام نسکافه بریزم برا خودم تو

هم میخوای 

_ اگه شیر داشته باشی چرا که نه

@
shahregoftegoo
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به طرف اشپزخونه میرم تا نسکافه

ی مورد نظر رو برای بشرا درست

کنم بشرا هم دنبالم تا اشپزخونه میاد

صندلی ناهاری خوری رو بیرون

میکشه روش می شینه 

_ مامان ؛ مام ببین مرینت هم کوکو

گرفته حالش بده 

نگاهمو به مرینت که سگ اهدایی

محراب رو بغل و یه دماسنج هم داخل

دهنش داره و به دستاش هم دستکش

پزشکی پوشونده و ماسک پرستاری

هم به دست داشت تا دستامو به

طرف مرینت می برم نگاهش کنم

دلوین با گریه می گوید :

@
shahregoftegoo
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_ اروین میگه تبش باالی چهل درجه

است 

نگاه متعجبم رو به اروین می دوزم و

می پرسم : تو از کجا می دونی چهل

درجه یعنی تب ؟ 

_ اوندفعه که من مریض شدم پرستارا

به هم می گفتن وقتی اوردنم

بیمارستان تبم چهل درجه بود ...

بشرا با خنده میگه : اینو نگاه از االن

توی جرقه ی دکترای طایفه فرمند ...

دلوین استینم رو تکون تکون میده

می پرسه 

_ حاال مرینتم کو کو گرفته ؟ باید

ماسک بزنه ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ اروین 

نگاهمو به اروین می دوزم که اروین

با خجالت من من می کنه 

_ خاله بشرا اومدنی خودش صورتمو

بوس نکرد گفت که کو کو می گیرم

ماسکم نزدم 

بشرا قهقهه ایی می کشه میگه 

_ کو کو نگفتم بلکه کووید گفتم می

گیری ...ای بابا شیرین این بچه هات

خیلی گودزیالن  ...

@
shahregoftegoo

 

_ کو کو ؛ کو کو چه مریضیه ؟

_ نمی دونم آروین گفت که کو کو

گرفته
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_ خواهش می کنم بشرا مگه نمی

بینی که رو هوا حرفاتو می گیرن ...

بشرا با خنده در حالیکه دستاشو باال

میگیره بعد مرینت رو از بغلم میگیره

میذاره بغل دلوین میگه 

_ عزیزم مرینت خانمت چیزیش نیست

کو کو هم نگرفته برید با هم بازی

کنید  

بچه که بچه هر دو با خوشحالی به

اتاق بازی دویدن .

_ این پاندمی جدید هم همه رو

وحشتزده کرده در مورد اون

پیشگویی که بچه ها امروز در

@
shahregoftegoo
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_ باورش کردی ؟ 

_ نمی دونم شاید ده سال طول نکشه

زود زود واکسنش رو  پیدا کنن ولی

خوب می تونیم بگیم که بعد از

واکسن مثل آنفلوانزا  و

سرماخوردگی دیگه یه بیماری عادی و

شناخته شده باشه که درمانش رو هم

پیدا کنن ...

_ اره خدا کنه ؛ خوب تو عامر

چطورین ؟ 

@
shahregoftegoo

 

موردش حرف می زدن تو هم شنیدی

؟

_ اره شنیدم
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_ مثل همیشه کنار بچه ها یه خونواده

عالی ...

_ خوب منو محراب می تونیم یه شب

نقش پدر مادر خوبی رو بازی کنیم تا

تو به سوپرایز بازیت برسی 

_سوپرایز بازی اونوقت به چه

مناسبتی ؟ 

_ چه می دونم مثال یه تست بارداری

بگیر دستت بگو باردارم ...

_ انگاری زده به سرت بعد از شش

ماه می تونی بگی من از هوا باردارم

یا مریم مقدسم حرفا می زنی ها

واقعا از پروژه کاشت داشت برداشت

@
shahregoftegoo
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[01.10.21 03:48]

#part374

@
shahregoftegoo

 

؛ برداشتش رو حالیته ...انقد به

مریضات تز تست بارداری دادی ...

با صدا بلند می خندد

#نفرین_تو_374
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_ ای بابا چی بگم خوب تنها چیزی که

به ذهنم رسید همین بود تولدش

کیه ؟وای خدای من آها تولد خودت

امروزه فرداست ؟ اووف چه زود دیر

شد دختر پارسال این موقع من به

فکر گرفتن تولد تو و محراب بودم

امسال از سر این ویروس ور پریده

به کل یادم رفت من باید برم حداقل

یه جشن دو نفره بگیرم به خاطر

@
shahregoftegoo
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کرونا هم نمیشه کیک بگیرم برم

خودم بپزم 

اولش فکر کردم داره شوخی می کنه

ولی واقعا تاریخ تولدمون رو یادش

رفته بود بشرا به خاطر حضور ذهنی

که داشت همیشه تاریخ تولدا رو به

خاطر داشت منم امروز صب که بیدار

شده بودم با پیامک بانک برای تبریک

تولد یادم اومد که تولدمه بعدش

تبریکای مامان بابا عمه شیوا عمه

شیال ...

به طرفم اومد خواست صورتم رو

ببوسه که گفتم : استپ استپ چون

بارداری از افراد پر خطر کرونا به

@
shahregoftegoo
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حساب میایی این روزا بیشتر باید

مراقب خودت باشی 

_ وای که نگو اینروزا همه وسواس

گرفتن از بس دستامو  ضدعفونتی

کردم پوستم خشک شده . 

صورتش رو از صورتم دورتر نگه

داشت ادای بوسیدن در اورد 

_ ببخش که تولدت یادم نبود ولی با

یه کادوی توپ جبرانش می کنم برات

لبخند تلخی روی لبهام می نشونم

بعد از رفتن بشرا شام بچه ها رو

میدم تا برن بخوابن قراره اول به

دلوین قصه ی مورد عالقه اش رو

تعریف کنم بعد به اروین .قبل از

@
shahregoftegoo
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شروع قصه تعریف کردنم به عامر پی

ام میدم که کجاست ؟ 

همچنان نگاهم به صفحه ی گوشی

شروع می کنم به گفتن قصه برق

اتاقا که خاموش میشه صدای داد

اروینم با گفتن مامان کجایی ؟ بلند

میشه از جام بر می خیزم نگاهمو به

پنجره میدوزم و می بینم که همه ی

اپارتمانای دیگه برق دارن ولی برق

اپارتمان ما رفته 

_ مامان من می ترسم 

_ منم می ترسم مام ...

هر دو هر یکی از پاهامو گرفتن

شلوارمو تکون میدن 

@
shahregoftegoo
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_ نترسین بچه ها مامان کنارتونه ...

چراغ قوه ی گوشی رو روشن می

کنم که همزمان با روشن شدنش

پیامی از عامر می رسه که نوشته

دکتر ایزدی در اثر کرونا با ایست

قلبی فوت شده برا همین یه کم دیر

میاد 

قلبم از جاش در میاد سعی می کنم

دکتر ایزدی رو به خاطر بیارم نباید

باالی شصت سال سن داشته باشه

چند وقت پیش می گفتن که پسرش

نامزد کرده دستام به وضوح می لرزن

ولی سعی می کنم بحران حاال رو

مدیریت کنم .به خاطر بچه ها ...

@
shahregoftegoo
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سریدار اپارتمان می گردم باالخره

تماس میگیرم علت  قطعی  برق رو

اتصال یکی از سیمهای اصلی ورودی

مجتمع عنوان می کند و اینکه مهندس

آذرخش نامی رو اوردن تا درستشون

کنه و نمی دونه این قطعی برق تا

کی ممکنه طول بکشه 

بعد از قطع تماس به بچه ها پیشنهاد

میدم

 

@
shahregoftegoo

 

بین مخاطبینم دنبال شماره ی

]08:55  01.10.21[

  part375#
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375#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

با کمک هم تشک دو نفره امون رو از

اتاقمون بیاریم جلوی شومینه پهن

هر سه با هم بخوابیم
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_ مام مرینتم می خواد با ما بخوابه 

_ اوکی مرینتم بیاد 

وقت عمل حمل تشک سنگین به قول

بشرا تموم اجدادم فیض رحمت الهی

بردن دیگه هم نمی تونستم از حرفم

برگردم . مجبور شدم به خاطر

تاریکی  چند تا شمع دور اطراف

سالن روشن کنم 

تازه شروع کرده بودیم به قصه

خوندن که شمعای روشن متحرک

معلق با صدای آهنگ تولدت مبارک هر

سه تامون رو مات و مبهوت کرد بچه

ها اولش به من که نیم خیز شده

بودم از ترس به بازوهام چسبیدن 

@
shahregoftegoo
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_ اوه بابا 

_ اوه دد 

هر دو تاشون به طرف عامر دویدن و

من به این فکر می کردم که تولدمو

یادش بود . کیکش از این قالبای

خونگی و خونه پز بود نه از این کیکای

اماده سفارشی قنادیا ...

روی زانوها روی خوشخواب تخت

نشست کیک رو که شمعش رو به

زوال بود رو به طرف گرفت و گفت :

تولدت مبارک سوئیتی ...

@
shahregoftegoo

 

 با نور شمعها و چراغ گوشی می

حاالال

تونستیم عامر رو با کیکی که شمعی

روش روشن بود ببینیم
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_ مام منم فوت کنم 

_ منم میخوام فوت کنم 

هر دو رو در کنارم میگیرم و هر سه

با هم فوت می کنیم که همزمان  کل

چراغای خونه با هم روشن میشن ...

همچنان به چشمای هم خیره

ایم .چشمانم به آنی پر اشک می

شود دلم آتش می گیرد ما خیلی درد

کشیده ایم و خیلی عاشقیم !طالق

عاطفی حق ما نبود چرا تا این اندازه

پریم از حسرت درد غم غصه و مرگ !

به خاطر کل کل بچه ها من زودتر از

اون به خودم میام و به بچه ها میگم

که برن از اشپزخونه بشقاب بیارن تا

@
shahregoftegoo
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کیک بخوریم تازه متوجه میشم که

دلوین متعقده کیک رو عمه عامره

پخته اروین متعقده همتا کیک رو پخته

چرا هر دو تاشون سلیقه ی اینو

داشتن که کیک رو با کاکائو و اس

مارتیز تزیین کنن و حاال منتظرن تا

عامر جواب بده 

_ عمه عامره پخته 

دلوین با خوشحالی از درست بودن

حدسش باال و پایین می پره دستی

الی موهاش میکشه می گه 

_ خوب به خاطر کرونا مجبور شدم

دست به دامن عامره شدم تولد بدون

کیک نمی شد 

@
shahregoftegoo
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_ خوب راستش همون اول منم حدس

زدم کار عامره باشه چون برا کیک به

همتا رو نمیدازی ...ممنون ...قطعی

برقا هم کار تو بود 

_ نه اون کار من نبود اتفاقی بود 

بلند میشم تا به جای بچه ها که پشت

گوششون انداختن برن بشقاب بیارن

برم ...

_ نمی خوای کادوی تولدت رو

بگیری ؟ 

کمی به طرفش متمایل میشم

سوئیچی رو بدستش می بینم 

@
shahregoftegoo
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_ ماشینتو برات عوض کردم ببین اینم

دوست نداشتی می تونی تعویضش

کنی تعویض پالک نشده ...

_ چکاریه من به این ماشینم عادت

کرده بودم 

_ از ترمزش خوشم نمی اومد امروز

فردا نصف راه ولت می کرد . این

تشکه چرا اینجاست ؟

[02.10.21 15:48]

#part376

@
shahregoftegoo
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_ بابا قراره همگی باهم اینجا بخوابیم

حتی مرینتم قراره باما بخوابه دد تو

هم با می خوابی 

_ چرا که نه مگه میشه از این

دورهمی خونوادگی بگذرم 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_376
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_ اخ جون بابایی هم می خواد با ما

بخوابه 

_ بچه ها اگه کیک بخورید دوباره باید

دندوناتون رو مسواک بزنید 

_ اوه پسر نه !

با خنده به اروین که این کلمه رو به

زبون اورده بود نگاه می کنم 

_ اینو دیگه از کجا یاد گرفتی تو ؟ 

_دایی شهاب همیشه اینو میگه 

یادم افتاد این تکیه کالم شهیاد و

شهیار بود اونم وقتی یه چیزی رو

یکیشون بلد نمی شد به اونیکی می

گفت . 

@
shahregoftegoo
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کیک رو تقسیم میکنم بچه ها رو صدا

میکنم تا بیان بخورن 

_ اینم کادوی ما...

دلوین برام نقاشی چهار نفره کشیده

بود که به خوبی مشخص بود که اون

مو قرمزی دراز  منم با خوشحالی

بغلش کردم بوسیدمش ...

_ اینم کادوی من ...

مشت راستش رو جلو اورد بازش کرد

دو تا گل سر طالیی ...

_ عزیزم ...

_اِ...از گل سرای ریحانه اس ؟

@
shahregoftegoo
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_ هیچم از گلسرای ریحانه نیست

موهای ریحانه سیاهه ولی اینا بیشتر

به موهای مامان میاد؟

_ ای جان عزیزم  ...

صورتش رو غرق بوسه کردم . عامر

خم شد اروین رو از بغلم بیرون

کشید صورتش رو بوسید و گفت :

ناقال یه توضیح در مورد این ریحانه

خانم به من باید بدی ...

لبخندی به صورت همشون زدم 

_ همتون رو دوس دارم .

خوشبختی مگه چی بود ؟ همین که با

نقاشی کج و کوله ی دخترم لبخند به

روی لبام می اومد با گلسرای پسرم

@
shahregoftegoo

 

2486
 



پروانه ها توی دلم پرواز می کردن و

با سوپرایز شوهرم دیگه غم کجای

دلم رو می گرفت مگه خوشبختر از

منم داریم ؟

چشم باز که می کنم بازم دلوین پتو

رو کناری انداخته اروینم مرینت رو

بغل کرده خوابیده اونم دمر .جای

عامر خالیه ...سر که بر می گروندم

با کت و شلوار مشکی رسمی به تن

جلوی پنجره بزرگ سالن در حال

نوشیدن چای هست بوی چایی

هلدارش همه جای سالن پیچیدهh بی

سر و صدا کش و قوسی به اندامم

میدم . از سر تا پا مشکی پوش

@
shahregoftegoo
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ایستاده چقدر مشکی بهش میاد .

ولی وقتی یادم میادکه قراره برای

یادبودی که بیمارستان به خاطر دکتر

ایزدی ترتیب دادهh حاضر بشه قلبم

فشرده میشه . 

بلند میشم با خودم فکر می کنم که

قدم اول رو برا اشتی دیشب با اون

تولد غافلگیرم کرده برداشته  حاال

نوبت من بود تا قدمی به سوی او

بردارم .نگاهم به شیشه اس که

تصویرش را نشان می دهد . حال

چشم بسته پیشونیشو رو به شیشه

تکیه داده که قدمی به جلو بر

میدارم . نمی دانم حضورم را پشت

@
shahregoftegoo
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سرش حس می کند که چشم باز می

کند از انعکاس شیشه هیبتش جذابش

را می بینم از خودم می پرسم : یعنی

ممکنه تا ابد با هم پیر بشیم ؟ 

واز پشت سر بغلش می کنم سرم رو

روی کمرش میگذارم

[03.10.21 03:37]

#part377

377#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo
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 به طرفم می چرخه  دستهاش هنوز

کنارش افتادن و به حصارم نمی

کشن .سرم را در گردنش فرو می

برم زیر چونه اش را می بوسم ارام

در حد یک نفس و به سختی طوری

که او هم باورش نشده و در جایش

خشک می شه . با خجالت  و گیجی

چشمان مشتاقم رو به چشمانش

میدوزم و منتظر می مانم .از سکوت

و بی حرکت ماندنش دل جراتی به

خودم می گیرم و بوسه ایی عمیقتر

روی گونه اش می کارم نفس

عمیقی از تمام وجودش می کشه .

که با دل جراتترم می سازه .  اینبار

@
shahregoftegoo
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بیشتر توی آغوشش جا گیر می شم

دستایش ارام بلند و روی کمرم باال و

پایین می شوند . بهم دل جرات می

دهد که تا اینجای کارم درست بوده و

من میخوام تا ابدیت در آغوشش  حل

و تبخیر بشوم . ناله ایی ارام از بین

لبهایش بیرون می خزد 

_ آه ...جان و جهان عامر 

من جان و جهانهشم برای دیدن

چشماش کمی ازش فاصله میگیرم

انگار  از این حرکتم بدش بیاد .اخم

در هم می کشه دستش را به گونه ام

میگذاره ارام ناز و نوازشم می ده 

_ اولین بوسه ! 

@
shahregoftegoo
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چشم به چشمش میدوزم تا خودش

توضیحی بده. ما بارها همدیگر رو

بوسیده بودیم و این تجربه ؛ تجربه ی

اولین بارمان که نبود 

_ اولین باره که بعد از چهار سال منو

می بوسی اونم به خواست خودت !

قسم خورده بودم تا خودت نخوای

دیگه بهت نزدیک نشم و نبوسمت اون

سه ماه چهار سال پیش همیشه این

تو بودی که احساسات خرج عشقمون

می کردی و همیشه پایه ی رابطه

بودی ولی از وقتی ازدواج کردیم

حس می کنم دیگه مثل اون سه ماه

@
shahregoftegoo
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مشتاق نیستی و این منم که مجبورت

کرده ام ...

اشکم می چکد و دوباره به حد نفس

نزدیکش میشوم بدون وقفه لبهایم را

hروی لبهاش قرار میدم چه اهمیتی

داره چند وقت یا چند دقیقه ی دیگر

چه اتفاقی می افته وقتی ما در

حسرت ناز و نوازشها با لجبازی

وتکبر و غرور ماندیم .

دوست دارم تمام حسم را در طبق

این بوسه بریزم و به اخالص وجودش

سریز کنم از شوک قدم اولم برای

بوسه در میاد  و با شوق جواب بوسه

ام را میده . دستهاش کامل دور

@
shahregoftegoo
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کمرم را حصار می گیرن زمانی که

فارغ می شه سر به دیوار تکیه می

ده نفس عمیقی با چشمهای بسته

می کشه، 

جفت دستهام روی سینه ی پهنش

نشست قلبم فرو ریخته و زبانم بند

امده .حاال  قلبم روی دور تند افتاده

سر عامر خم و  آرام زیر گوشم

زمزمه کرد : بهت گفته بودم اگه منو

نخوای میذارمت که بری ؟!

کمرم را دوباره با دستهاش به طرف

خودش کشید و فشرد تا کوچکترین

فضای خالی ما بینمان پر شه یک

دستش را رها و از ما بین زیر بغلم

@
shahregoftegoo
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فشرد . گُر گرفتم . صورتم از انهمه

حرارت  و داغی خجالت روی قلبش

جا خوش کرده

[03.10.21 06:55]

#part378

378#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

رد کرد و از ناحیه کتف منو به خودش

زبونم رو اروم روی لبهای ورم کرده

ام می کشم و با مکث و بغض میگم:  
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گفتی برم جلوم رو نمیگیری درکم

می کنی 

نگاه عامر همچنان روی لبها و

چشمام در گردش و نوسان داشت . و

با حالت کامال بی خیال و التی

مآدابادنه گفت : زر زدم ، چرت گفتم

نمی تونم بذارم که بری بخوامم نمی

تونم .درسته اون چهارسال باعث

شده که خودم و غریزه هامو کنترل

کنم  و تا ابد هم می تونم ولی بدون

بغل کردنت بدون بویدن تو همراهت

نفس کشیدن رو میخوام دوستت

دارم ولی دیگه نمی تونم نمی کشم

که ازت دور و بی تفاوت بمونم 

@
shahregoftegoo
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گردابی بزرگ و عظیم تک تک

سلولهای بدنم  شکل گرفت .واقعا از

یه حالت نرمال چطور به حد هیجان

رسیده بودم .این حال منو فقط عامر

می تونست توی وجودم شکل بده

خواستم از سر آدرنالین خونم سر به

سرش بذارم برا همین با بی خیالی

hچشم بستمو گفتم : تو قول دادی

مردو قولش نمی تونی بزنی

زیرش ...

عامر بدون معطلی گفت : اوالًخودت

دست دست کردی تاریخ انقضای

رفتنت تموم شد دوماًسر تو می زنم

@
shahregoftegoo
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زیر قول و قرارام مثل خیلی از

نامردا ...

با دستش موهامو نوازش کرد طره

ایی رو که روی پیشونیم ریخته بود

رو جمع و پشت گوشم برد و زیر

گوشم دوباره نجوا کرد : اگه برا هر

کی نامرد باشم برا تو یکی مردم ؛

مرد و مردونه کنارتم . 

با بغض میگم : این شش ماه خیلی

اذیتم کردی کنارم نبودی 

_ توام نیومدی ؟ منتظرت بودم ...

_ منم منتظرت بودم . دیگه فکر می

کردم اضافه ام منم جایی که اضافی

باشم خودم رو جا نمی کنم 

@
shahregoftegoo
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همزمان با کلمه ی آخر بغضم می

ترکه و میشکنه از خودم منتفر میشم

به خاطر اشکام که کنترلی روشون

ندارم .هولش میدم میخوام از

آغوشش در بیام دستم رو محکم

میکشه و اینبار از پشت سر بغلم می

کنه سرش روی شونه ام میذاره 

_ هیس ! هیس ! دیگه آشتی ...من

کنارتم چه روحاً چه جسماً ...باید می

فهمیدی اگه من به جای یاشار نمردم

حتما حکمتی بوده و هست و خدا

خواسته نمی دونستم چکار کنم که

قدر زنده موندن منو بدونی نفرین تو

برا من شب و روز نذاشته بود ...

@
shahregoftegoo
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_ متاسفم من اون موقع حالم بد بود

اصال نمی دونستم که دارم چی

میگم ...

_ سوئیتی ؛ می دونم که حالت بد

بود . منم هیچی رو بیشتر از حال

خوب تو نمی خوام شاید اون موقع

می زد به سرم اگه یاشاری زنده بود

ترو ...

بر می گردم و انگشتم رو روی

لبهاش میذارم تا ادامه نده 

_ من فقط و فقط ترو میخوام عامر

اگه به خاطر خونه خراب کن اون دنیا

رو هم نداشته باشم که ترو از نرگس

کش رفتم ولی بازم پشیمون نیستم

@
shahregoftegoo
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به خاطر داشتنت .نمیگم دورانی که

با یاشار بودم یاشار بهم بد کرد نه

اگه به غیرتت بر نمی خوره باید بگم

روزای خوبی هم با یاشار داشتم

[04.10.21 08:24]

#part379

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_379
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حرفم توی دهن می ماسه وقتی

چشمم به قیافه ی اخم کرده عامر

می افته با چنان خشم و عصبی بهم

خیره میشه که دستپاچه میشم و می

فهمم که حرفام باعث سوءتفاهم

شده برای اینکه منظور کلیم رو

برسونم دوباره نفس می کشم و

ادامه میدم 

_ اره روزای خوبی داشتم ولی هیچ

کدوم از این روزا برام خاطره نشدن

@
shahregoftegoo
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چون برام مهم نبودن از وقتی به

هوش اومدم نشده که اونطوری که

به تو فکر می کنم به اونم فکر کنم

حتی ؛ حتی فکرم به این که دلوین تو

باشه هم رفته بود من این بالتکلیفی

رو هیچوقت نمی خواستم ...

فکر کنم حرفام مجابش کرده بود چرا

که دیگه از اخم بین ابروهاش خبری

نبود .

لبخندی به لب می شونه و میگه :

_ ولی من نمی خواستم بگم که ترو

به یاشار پیشکش می کردم .من

خودخواهتر از این ادمای روشنفکرم ؛

از بیرون شاید اینطور بی نقص بنظر

@
shahregoftegoo
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بیام  بلکه می خواستم بگم یه ثانیه

هم فکر نکن که راهی غیر من داری ؟

تو به من مجبوری  تو به من محکومی

یاشار رو باید از زندگیت پاک کنی

فقط من تو زندگیتم  فهمیدی ؟ 

_ ولی نباید اینطوری من و اینهمه

مدت تنبیهم می کردی ؟ من اون

حوایی بودم که با اولین اشتباه از

بهشت موعودت راندی .من هم در

کمال فروتنی به حکمت تن دادم حاال

نمی فهمم جنگ ما بر سر چی بود ...

_ خواستم یه مدت از هم دور بمونیم

تا قدر هم رو بدونیم . می دونی این

آشتی نیاز به یه سور حسابی داره

@
shahregoftegoo
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حیف که وقت تنگه پس این سور رو

به شب موکول می کنیم امروزم که

آفی قشنگ شام مورد دلخواهh منو

می پزی مثل یه خانم نمونه منتظر

شوهرت می مونی اوکی ...

خنده ی به روی لبهام می نشینه با

نگاه کردن به ساعت مچیش زیر لب

می گوید : وای خیلی دیر شد ...

به طرف در میره که انگاری یاد چیزی

افتاده باشه دوباره بر می گرده از

پیشونیم می بوسه 

_قرارمون یادت نره،دیر نکنی

منتظرم

@
shahregoftegoo
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یادت نره دوست دارم،خیلی دلم تنگه

برات

دار و ندارم رو بگیر،مال خودت ، مال

چشات

قرارمون یادت نره،دوست دارم یادت

نره

این روی عامر رو تا حاال ندیده بودم

کبکش خروس می خوند شدید . 

با صدای بسته شدن دربه طرف

اشپزخونه می چرخم نگاهم به روی

میزی که شاخه گل رز قرمز و جبعه

ی  کادو قرمز و صبحونه تک نفره و

نوشته ی صبح بخیر عشقم 

@
shahregoftegoo
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با هیجان به طرف در می دوم ولی

دیر کردم سوار آسانسور شده و

 رو نشون میدهpشمارشگر دیجتالی 

بدون اتالف وقت از راه پله ها به

پایین می دوم . 

سر پله ی اخر می بینمش که طرف

ماشینش میره 

_ عامر !

در جا خشکش می زند .مات مبهوت

بهم خیره میشه 

مثل دلوین که همیشه شهاب رو می

دید و بطرفش می دوید بطرفش

دویدم که لحظه ی اخر از خودش

عکس العمل نشون داد بغلم کرد.

@
shahregoftegoo
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[04.10.21 12:19]

#part380

380#نفرین_تو_
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دستامو دور گردنش حلقه پاهامم دور

کمرش حصار زدم .

_ کی گفتم به یک بیا بغلم ببینم چته

تو نیازمیدیم ؟ 

دستامو دو طرف صورتش قاب می

کنم با خوشحالی در حالیکه به

چشمای مشکیش زل زدم میگم :

حرف نزن بغلم کن که من این بغلم

کن رو خیلی خیلی دوست دارم 

و به لبهاش هجوم می برم تا سهم

امروزم رو از طلبهای ای شش ماهه

ام بگیرم .

در اسانسور که باز میشه تازه یاد

موقعیت و وضیعت لباسام میشم که

@
shahregoftegoo
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از خجالت سرم رو داخل گلوش می

ب م مثل کبکی که سرش رو توی

زمین فرو  فکر می کنه کسی اونو

نمی بینه منم در همون حالتم ...

بیچاره عامرم بدتر از من بی حرکت

سرش رو داخل موهام اون لحظه

فکر کنم پارکینگ رو با ناف اروپا

اشتباه گرفتیم خدا خدا می کنم اونی

که آسانسوره زن باشه نه مرد ...

فکر کنم اونی که سوار اسانسور بود

بدتر از ما دستپاچه میشه که با هول

دوباره به اسانسور بر می گرده 

_ رفتش ! سرتو باال کن 

سرم رو باال میارم 

@
shahregoftegoo
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_ وای چی گفت 

_ فقط شنیدم که گفت بی فرهنگا ...

دوباره به چشاش خیره میشم و هر

دو به هم زل می زنیم بیکباره با هم

می زنیم زیر خنده که صدای تیکاف

چرخای ماشینی همزمان با خندهh ما

همراه میشه که نشون میده که راننده

اش تا چه حد از دست ما عصبیه 

_ وای آقای رحمتی بود اره ؟ 

سر تکون داد به این فکر کردم که خدا

کنه ما رو نشناخته باشه و گر نه دیگه

چطوری می تونستم به صورتش نگاه

کنم بیچاره از خجالت به همکف

برگشته و برای برداشتن ماشینش از

@
shahregoftegoo
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دراصلی  پارکینگ وارد شده بود

چقدرم حرص خورده بود سر

ماشینش در اورد 

_ حاال اینا به جهنم زن منو با لباسی

که عکس گربه اس دیده شایدم

مشاعرشو از دست داده تا حاال که

اینی که دیده بغل من شاید دلوینه ...

نگاهمو به بلوز شلوار کیتی ستم که

با دلوین ست خریده دیشبم با دلوین

هوس پوشیدنشون به سرمون زده

بود دوختم خندیدم . 

_ بخند ..تو نخندی کی بخنده پاک

ابرومون رو بردی ...نقل مجتمع

شدیم 

@
shahregoftegoo
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_ شما احیاناً جات بد نی ؟ 

_ نه ؛ فقط می خوام ببینمت بغلت

کنم و ببوسمت ...

_ اووه منو اینهمه خوشبختی

محاله ...اینا رو مدیون چیم اونوقت ؟

_ بابت  چیدمان اون میز باال ...

اینبار از گونه اش می بوسم و می

پرم پایین میخوام با اسانسور به باال

برگردم که پشت سرم میاد ...

_ تو دیگه کجا مگه دیرت نشده ؟ 

_ نه دیگه باید بیام شاید یکی خواست

طبقه های دیگه سوار اسانسور بشه

@
shahregoftegoo

 

دوباره دستامو دور گردنش حلقه می

کنم
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_ نکنه کتت رو می خوای بدی بجای

روسری سرم کنم چطوری میخوای

استتارم بکنی میشه بگی ...

_ میری یه گوشه و من با این هیکلم

استتارت می کنم ...

[05.10.21 04:45]

#part381

@
shahregoftegoo

 

با این کشف حجابی که تو کرد پاک

ابرومون میره ...
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در آسانسور که باز می شود کنار می

رود تا اول من وارد شوم . 

نگاهم به اینه که می افته خندهh ام

میگیره عامر حق داشت بگه شبیه

دلوین شدم با این بلوز و شلوار

تریکوی کیتی موهای کرک بسته وای

چه هپلیم من ...

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_381

2515
 



از اینه نگاهمو به عامری که مدام

نگاهش مثل لیزر باال و پایین میشه

می دوزم نگاهش یه جوریه که فکر

می کنم میخواد چیزی بهم بگه 

_ چیزی شده ؟ مثل ایکیو سان شدی

رفتی تو فکر ...

_ خوب داشتم فکر می کردم اگه

امشب شب ما بشه بچه ها رو زودتر

بخوابونی و یا ...

_ اووه ...دیگه چی بچه ها رو زودتر

بخوابونم اونم دلوین و اروین رو که

بزور می خوابن یه ساعت توی

جاشون وولو می خورن ...

@
shahregoftegoo
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_ باشه ؛ باشه باید می فهمیدم که

نمیشه خوب این مورد که نمیشه ولی

غذای مورد عالقه ام و لباس مورد

نظرم رو که می تونی برام براورده

کنی ؟ 

_ البته اعلی حضرت غذای مورد

عالقه اتون می تونم بپرسم چیه ؟ 

اسانسور رسیده درش باز و من

بیرون میرم ما بین در اسانسور می

ایسته تا در آسانسور بسته نشه 

_ در مورد غذای مورد عالقه ام خودت

باید بفهمی که کدوم غذا رو بیشتر

دوست دارم و در مورد لباس مورد

نظرم فقط می تونم یه تقلبی بهت

@
shahregoftegoo
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برسونم که چهار تیکه است توی

کمدته ...

_ اوه مای گاز ...بعد اونوقت همه ی

اینا برای یه اشتی از طرف من ...

_ خوب اگه بگم به خاطر کمبود محبت

و توجه گدا فرضم که نمی کنی  ؟ 

دوباره نزدیکش میشم زیر لب زمزمه

می کنم 

_ قلبم اگه به یه دلیل می تپه دلیلی

به نام تو داره ...

_ اینکه باعث خنده ی تو بشم اونم

@
shahregoftegoo

 

ًبعد از گریه ایی که تازگیا به دقیقا 

خاطر دوری دلخوری کرده ایی
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زیباترین چیزیه که تو این دنیا برای

من وجود داره 

بوسه ایی روی پیشونیم میذاره من

فکر می کنم این چندمین بوسه ایی

برای خداحافظیه وقتی در بسته ی

اسانسور جلوی دیدم رو می گیره می

فهمم که اینبار واقعا رفته .

پرستار بچه ها که میاد با بشرا تماس

میگیرم تا به سراغ اون آرایشگری که

دوستشه به خاطر گل روی بشرا با

رعایت پروتکلها یه دستی به سر روی

من بکشه دلم یه تنوع عالی می خواد

اونم شبی که به قول عامر شب

ماست .چون بشرا اینا خونه ی شیوا

@
shahregoftegoo
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شام دعوتن دیگه روم نمیشه پیشنهاد

نگهداری از دلوین و اروین رو بهشون

بدم . اونم بچه های من که عاشق

خونه باغ بودن تا می رسیدن اونجا از

سگ و گربه و مرغ خروسش رو دنبال

می کردن مگه اروم قرار داشتن که

یه جا بند بشن . وقتی دو دل هم

بودم تا با بشرا همراه بشم واقعا حق

داشتم چرا که مدام بهم متلک می

انداخت زمانی ارایشگر موها یا

صورتم رو اپیالسیون می کرد با

انگشتاش روی میز ضرب می گرفت

آهنگ امشب شب مهتابه حبیبم رو

میخوام رو میخوند

@
shahregoftegoo
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_ بسه بشرا دیگه شورش رو در

اوردی دختر یه کاری می کنی که

هیچوقت بهت هیچی نگم 

@
shahregoftegoo
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_ وای نه من از فضولی میمیرم اگه

اخبار شما رو ندونم رفتی خونه از

شام و لباست برام عکس میگیری

نه ؛ نه تماس تصویری می گیرم تا

ببینمت 

خنده ام میگیره سر تکون میدم

آرایشگر اینبار روی ناخنام کار می

کرد . از حرفای ما می دیدم که یه

نیش خندی هم روی لباش نشسته بود

_ وای تا گفتم شام یادم افتاد تو اصال

می دونی که غذای مورد عالقه ی

عامر چیه ؟ 

_ نه باز می دونم بچه ها کشته مرده

الزانیا هستن ولی عامر تا حاال هر

@
shahregoftegoo
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چی پختم عامر خورده نفهمیدم کدوم

...

_ خانم دکتر بیشتر آقایون ایرانی

کشته مرده قورمه سبزین ...

_ ولی محراب عاشق فسنجون ملسه

صدرا هم عاشق ماکارونیه بابام هم

عاشق استانبولیای بی رنگ و روی

مامانه چون همیشه خمیر شفته اش

می کنه آخرش بابا قربون صدقه ی

مامانم میره از رستوران سر کوچه

سفارش میده ...

خنده ام میگیره و با خنده میگم : خاله

قربون دست پای بلوریت بره ...

@
shahregoftegoo
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هر دو با هم در مقابل چشمای حدقه

 . hزده ارایشگر می زنیم زیر خنده

برای لحظه ایی چشمام رو روی هم

میگذارم و به اون سه ماه با هم

بودنمون فکر می کنم تا از ال به الی

خاطره هامون بفهمم که غذای مورد

عالقه ی عامر چی می تونه

باشه ...باید به لباسم فکر کنم بین

لباسام دو تیکه و سه تکیه هست ولی

چهار تیکه هر چی فکر می کنم به

نتیجه ایی نمی رسم . بعد از

ارایشگاه یه چرخی توی بازار می

زنیم با اینکه وحشت بیماری کرونا

همه جا پیچیده بازم مردم در حال بدو

@
shahregoftegoo
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بدوی شب سال نو بودن ...خیلیا

ماسک نداشتن خیلیا هم ماسک زده

هم شلید به صورت زده بودن تا سوار

شدیم بشرا اسپری ضدعفونی رو به

دستای منو خودش زد 

_ وای خدا کنه هر چه زودتر این

اپیدمی تموم بشه 

_ اره خدا کنه واقعا معضلی شده 

_ قراره دولت کل تعطیالت عید رو

قرنطینه اعالم کنه 

_ خدا کنه بیماری ریشه کن شه ...

_ چرا اینجا نگه داشتی ؟ 

_ میخوام یه سر به این ظرفای

سفالی نگاه کنم 

@
shahregoftegoo
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_ همین فیروزه رنگا ؛ برا هفت سین

عید می خوای 

چون دو دلم قطعی تصمیم نگرفتم

که فقط سر تکون میدم تا بشرا زیاد

پیگیر نشه وقتی از مغازه بیرون می

اییم کیسه های دست بشرا رو از

دستش میگیرم 

_ سنگین نیست دختر می تونم بیارم 

_ نه دیگه نداریم ...به فکر اون ناز

دختر خاله ام نه تو ...

_ تو هم مثل محراب فکر می کنی

دختره ؟ 

_ نمی دونم همینطوری از دهنم در

اومد . راستی قضیه ی اون رانندگی

@
shahregoftegoo
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گفتی 

_ اونو میگی یه کلیپ بود از اینستا

ناکسا به صورت طنز در اورده بودن

دوقلوهای ناتنی تو هم زود باور

کردن

[06.10.21 03:32]
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@
shahregoftegoo

 

بچه تو شکمت چی بود به بچه ها
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_ ای بابا یادمه یه زمانی به سه قلوها

برادای ناتنی می گفتی االنم به بچه

های من ...

_ یه چیزی بگم ولی به مامان نگو

اصآل و ابدآ...

_ داری منو می ترسونی اتفاقی

افتاده ؟ 

_ راستش یادته مامان اینا در مورد

دوقلوهای جد در جدی یه چیزایی می

گفتن حاال بمونه که زن دایی از نظر

ژنتیکی  ربطی به جد ما نداشت حاال

ارث به تو رسیده بود .میگم ...

@
shahregoftegoo
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ماشین رو به طرفی می کشم پارک

می کنم و با چشمای ریز شده به

صورتش نگاه می کنم و با هیجان می

پرسم : تو دوقلو بارداری ؟ 

_ خب اره ولی چون مامان یکم نگران

و از دوقلو باردار بودنش خاطره

توبی نداره نمی دونم چطوری این

موضوع رو بهش بگم 

_ وای تبریک میگم عزیزم مبارکه

اینهمه مدت چطوری تونستی از من

مخفیش کنی ...

_ خدا کنه مثل دوقلوهای تو

جنسیتشون جور بشه 

@
shahregoftegoo
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با لبخند شادی به لب در حالیکه از

پارک در می اومدم گفتم : اره دیگه

کاشت ؛داشت؛ برداشت دوبله سوبله

پر ...وای چه شود با دوقلوهای تو ...

اینبار جلوی سبزیجات فروشی نگه

داشتم گفتم : زود برمی گردم تو

دیگه پیاده نشو ...

سبزی پاک شده می خواستم که

نداشتن دو دل بیرون که اومدم

نگاهمو به مغازه سبزی فروش دادم

و دل به دریا زدم یه کیلو سبزی

خریدم تا در پشتی رو باز کردم بذارم

صندلی عقب بشرا غر زد 

@
shahregoftegoo
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شده نخریدی ؟ 

دوباره سوار میشم راه می افتم .

_ نداشتن مجبور شدم 

_ خوب از یه مغازه دیگه می رفتیم

می خریدیم تا حاال اصال سبزی پاک

کردی تو ...

نیم خندی زدم و گفتم : اصال یادم

نبود برم جای دیگه چون همیشه

مشتری سبزیای اینجا بودم 

_ یادت نبود ؟ بگو مخم تعطیله ...صبر

کن ببینم مگه چی می خوای بپزی که

@
shahregoftegoo

 

_ نگو که خودت می خوای پاکش کنی

ِلی هم هست . چرا پاک اووی چه گ 
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سبزی خوردن الزم شدی مگه ترشی

ساالدی توی بند بساطت نداری ؟ 

_ حاال ! 

زیر لب موذی نجوا کرد البته من این

بشرا رو می شناختم صد در صد حتما

کشف می کرد قراره برا عامر چی

بپزم ...

_ چرا دنده عقب می ری چی دیدی ؟ 

نگاهم رو تعقیب می کنه به مغازه

ایی که نگاهمو گرفته چشم می دوزه

_ نگو که میخوای لحاف کرسی بگیری

؟ 

@
shahregoftegoo

 

_ بذار قیمت کنم میام

_ قیمت کنی به چه دردت می خوره
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_ کارش دارم 

_ ای بابا تو یه چیزیت هست

آ ...شیرینو این کارا واقعا که !

من که پیاده میشم می بینم که خیلی

به فکر فرو میره . دوباره که بر می

گردم میشنیم می پرسه : چی شد

خریدی ؟ 

سر تکون میدم و برای توضیح بیشتر

میگم : قرار شد بعد از ظهر بفرستن

خونه ...

_ برا هفت سینت می خوای امسال

به خاطر کرونا عید نداریم ها !شاه

نشینش رو هم خریدی ؟ 

_ اره بدون شاه نشین که نمی شد ...

@
shahregoftegoo
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@
shahregoftegoo

 

_ صبر کن !صبر کن اون ظروف  

سفالی و سنگی که خریدی خدای من
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نگو که میخوای براش دیزی سنگی

بپزی ...

خنده ام میگیره سر تکون میدم 

_ ووواووو چه الکچری ...الکچری نه

کالسیک نه نه نوستالوژیک...اره

همین از کجا میدونی که  دیزی غذای

مورد عالقه اشه ...

_ یه بار ولنتاین رفتیم جلفا دیزی

سفارش دادیم  که خیلی چسبید روی

زمین کنار پشتی ها و پتو انداختیم

زمین بساط کردیم خوردیم ولی بشرا

دیزی بود حاال منی که به ابگوشت لب

نمی زدم تا آخرین لقمه ایی که عامر

برام گرفته بود رو لومبوندم ...

@
shahregoftegoo
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_ اوووه ایندفعه با فضای رمانتیک و

شاهانه دلبر دیزی پختن یار چه شود

واقعا امشب شب مهتابه حبیبم رو

میخوام ...

_ دیوونه ...

_ وایستا ؛ وایستا ...

_ چیزی شده ؟ درد داری ؟ 

_ نه بابا درد چیه ؟ دیزی بدون سنگگ

مگه میشه مگه داریم ؟ حاال که همه

عیشتون به راهه حیفه سنگگ نباشه !

سنگگم از من  خودم میرم براتون

میگیرم بذار حقی هم از من ادا بشه 

هر چی گفتم قبول نکرد دختره ی

دیوونه خودش رفت نوبت وایستاد از

@
shahregoftegoo
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اونجا هم یه جوری بامزه منو نگاه می

کرد دلم نیومد از این لحظه ها فیلم

نگیرم اونم متخصص زنان زایمان

دکتر بشرا فرمند در صف نانوایی  ...

_ چرا سه تا گرفتی خیلی زیاده یکی

می گرفتی بس بود 

_ یکی شاید تو رو سیر کنه ولی اون

هرکول ترو فکر نکنم این سه تا هم

سیرش کنه البته به شرطی که دیزی

پز تو خوشمزه در بیاد اگه ابکی و بی

مزه بشه به همون نصف سنگک هم

بسنده می کنه ...

@
shahregoftegoo
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_ حیف که نمی تونم دعوتت کنم و گر

نه باید می اومدی هر پنج تا انگشتاتم

می خوردی 

_ پس یه دیزی طلب من سیزده

امسال میایی خونه باغ برام می پزی

وای گرمای تنور خورد بهم نفسم

گرفت ...

دست جلو می برم ماسکش رو پایین

می کشم میگم 

_ یادت رفته اینو پایین بکشی 

_ آخیش خدا خیرت بده از االن آلزایمر

گرفتم نه که تموم کارامون با ماسک

میگذره یادم میره نفس بکشم . 

@
shahregoftegoo
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_ آره فکر کنم دستور پسر دایی بود

که از همه ی پرسنل بیمارستان

آزمایش بگیرن ...

_ آره دستور بابا بود راستش بابا از

وقتی که فکر می کنن بابا بزرگ به

خاطر کرونا فوت کرده باشه خیلی

داغون شده 

_ ولی اون موقع کرونا توی ایران

شناسایی نشده بود 

_ نمی دونم نظریه ها و فرضیه ها با

هم فرق می کنن یعنی نمیشه دقیق

@
shahregoftegoo

 

_ آره کم بیمارستان ماسک می زدیم

حاالال باید روزمرگیشم بزنیم .

گرفتن  PCR _ از شماها هم آزمایش 
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گفت که آذر ماه این ویروس ...حتی

دیشب یاد مریضی تو افتادم چطور

سرفه هات تمومی نداشت به قول

خودت داروها اثر نداشت راستی

چطور شد سرفه هات قطع شدن ...

[07.10.21 04:44]
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@
shahregoftegoo
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_ عامر بهم یه امپول زد که همون

دقیقه سرفه هام قطع شد گفت اگه

سرفه هام قطع نشه باید ستی اسکن

بکنم فکر کنم خودشم شک کرده بود

که امکان داره کرونا باشه اکسیژن

خونم رو اندازه گرفت خوب بچه ها

هم خیلی تب کرده بودن ولی االن با

اطالعاتی که از تحقیقات چینیا دارن

گویا کرونا با بچه ها کاری نداره ...

_ ولی خودمونیم آمپول عامر چه

آمپولی بوده که کارتو ساخته ...

با چشمای از حدقه زده یه نگاه به

جلو می کنم یه نگاه به بشرا ی بی

حیا ...دست می برم موبایلم رو از

@
shahregoftegoo
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روی داشبورد بر می دارم به شونه ی

بشرا چند بار می زنم 

_ وقیح ؛ بی حیا ؛ چقدر پر رویی تو 

با خنده در حالیکه دست روی دهنش

میکشه میگه : وای تو چرا منحرفی

من منظورم به اون امپول عامر نبود

که کارتو ساخته منظورم به خوب

شدن سرفه هات بود 

_ لعنتی خیلی پرویی بسه منو باش

تو دیوار کی یادگاری می نویسم 

جلوی در آپارتمانشون پارک می کنم

به حالت قهر صورتم رو بر می

گردونم .ولی این خانم پر رو تر از

hاین حرفاست پیاده میشه و با خنده

@
shahregoftegoo
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سر پایین میاره و میگه : حاضرم اون

دوقلوهای ناتنیتو نگه دارم می

برمشون خونه باغ 

سرمو باال میگیرم و جلو رو نگاه می

کنم و میگم : نه خیلی ممنون با

شهاب و همتا هماهنگ کردم قراره

برن پیش اونا ...

_ ای بابا خاله قهر نکن دیگه من فکر

می کردم از آمپول خوشت نمیاد حاال

دعا می کنم کاشت خوبی داشته

باشین ...

دوباره موبایل دستمو باال می برم که

به سرش بکوبم که با خوشحالی و

خنده زود سرش رو می دزده و در رو

@
shahregoftegoo
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می بنده دستش رو به عنوان

خداحافظی تکون میده ...

خنده ایی می کنم دنده رو عقب میدم

تا اون یه تکیه راه رو برگردم دور

بزنم ...

سر ساعت دو شهاب برای بردن بچه

ها امد و با خودش برد. و شاهنشینها

هم سر موقعه رسیده و حملش رو تا

باال زحمت کشیدن فضایی که از

سالن براش در نظر گرفته بودم

خیلی عالی و قشنگ شده بود خیلی

دلم می خواست عامر هم زودتر

میدیش . دیزیم در حال پختن بود .

سبزی پاک کردنم هم یه عالمی

@
shahregoftegoo
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داشت برای خودش که آخرش بیشتر

از پاک شده اش آشغالش در اومد که

هنر دست منو نشون می داد حاال

بماند فقط یه سبد رو پر کرد . همه

ی کارها رو می کنم دل به  حمومی

که فقط تنم رو بشورم می دهم و

دوش سیار را به تن و بدنم  میگیرم  

تا موهایم رو که ارایشگر ساده با گره

ایی بسته بهم نخوره  با تن پوش

حوله ام جلوی اینه می ایستم خط

چشم نازکی پشت چشمام می کشم

و مژه هام رو با ریمل پرپشت و حجم

می دم و در آخر رژ بنفش رو میخوام

به روی لبهام بکشم که یاد لباس می

@
shahregoftegoo
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#part386

386#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

افتم اول باید بفهمم  لباسم چه

رنگیه تا رژم رو با اون ست کنم برای

همین سراغ لباسا میرم

هر چه می گردم بیشتر می فهمم که

حتما عامر اشتباه گفته چهار تیکه سه

تیکه یا دوتیکه منظورش بوده اویزها
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رو کنار می زنم چشمم به لباس

خواب قرمز مشکی رنگم می افته که

از وقتی خریدمش تن نزدم . 

دوباره رگال لباسها رو پس پیش می

کنم تا به آخرین آویز و همون لباس

خواب می رسم نگاهش که می کنم

گُر میگیرم 

کف دستم رو به پیشونیم می کوبم

لعنتی چرا نفهمیدم چهار تیکه ،

درست با ربدشامبرش چهارتیکه می

شد  .چه خوش اشتها تیکه هاشم

شمرده . خیلی وقِت که همینطور بال

@
shahregoftegoo

 

استفاده اویزان کمد بود از گفته
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باالخره دودلی رو کنار میذارم و اونو

به تن می کنم خیلی خوب روی تنم

میشینه به خاطر دو رنگ بودنش

لباس زیراش که مشکی رنگن خود

لباِس هم از گیپور قرمز به خوبی

همه دار و ندارم رو مشخص می کنه

با ربدشامبر ساتن قرمز ،حاشیه های

مشکی رنگ و کمر بندش پوشیده

میشد دوباره دودل میشم که اول

پیراهنی تن بزنم بعد اینو بپوشم و

یا ...

@
shahregoftegoo

 

خیلی چشم به انتظار  ِ هاش معلوم 

بوده تا اونو به تن من ببینه ...
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روغن بدن رو بر می دارم اینبار به

ساق پاهام میکشم تا صاف و براق

بشه .کارم که تموم میشه به غذا سر

می زنم که گوشیم زنگ می خوره

بشراست با تماس تصویری یه لحظه

رو هم از دست نداده زمان بندیش

هم عالی ...

_ ووواوو چه دافی شدی تو خاله ؟ 

_ کوفت خاله 

_کوفت عامره بشه 

 hهر هر می خنده

_ گوشی رو ببر شاه نشینتو ببینم

چطوری چیدی ؟ 

@
shahregoftegoo
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میرم گوشه ی سالن کنار پنجره غر

می زنه 

_ زیاد تکونش نده .وواوو چقدر

خوشگل شده منو یاد آالچیق خونه باغ

یاد شب یلدا انداخت منم از اینا

میخوام 

_ کارم که راه افتاد می فرستم

برات .

_ عوق ...کی میره اینهمه

راهو ...موندم موندم برا پس

موندهای تو برو بابا ...

_ خب چکار کنم هر چی می خرم

چشمتو می گیره 

@
shahregoftegoo
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_ حاال این المصب رو  طرف خودت

بگیر دارم سقف رو نگاه می کنم فکر

کنم به اندازه کافی ترکای سقفتون

رو دیدم 

_ برو گمشو اینجا تازه ساخته ترکش

کجا بود  

نیم نگاهی به ساعت می کنم میگم 

_ هوا سرده برو تو خونه اون بچه ها

چه گناهی کردن که تو مادرشونی برو

تو تا سرما نخوردی ...

_ بذار محصوالمو برداشت کنم حاال به

من پز میدی .راستی فکر نمی کنی

وقت شام با این پوشش پر پاچه ات

میریزه بیرون کوفت عامر میشه

@
shahregoftegoo
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که ...بهتر نیست اول برین تو فاز

آمپو...

می فهمم یعنی من جنس این خواهر

زاده ام رو می فهمم برا همین

حرفش رو قطع می کنم 

_ داری زیاد حرف می زنی بای عزیزم

...

دیگه بهش فرصت چرت و پرت گفتن

نمیدم تماس رو قطع می کنم راست

میگه زیاد این لباس برا شام خوردن

اونم رو زمین مناسب نیست برای

همین سارافون شلواری رو جدا می

کنم کنار میذارم

@
shahregoftegoo
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387#نفرین_تو_

نگاهم رو به گوشی می دوزم هوس

می کنم پیامی بفرستم 

_ سالم ، آقای دکتری برام شبی رو

تجویز کرده بودن میشه بی زحمت

پیجشون کنید ضربان قلبم از انتظار

باال رفته حوصله ام سر رفته 

@
shahregoftegoo

 

]13:36  08.10.21[

  part387#

به دقیقه نرسیده زنگ می زنه
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تو،مریض آخر رو ویزیت کنم

میام ،جون  امشب شب ماست

_ زود بیا 

می خواست جواب بده انگار کسی

وارد اتاقش شد که شنیدم

_ جواب تستا رو اوردی خوب چی

شد ؟ 

_ بیا خودت ببین حالت چطوره ؟ سر

دردت خوب شد ؟ 

صدای علیرضا) شوهر نرگس(  رو

تشخیص دادم  بعد صدای کاغذا و بعد

قطع شدن تماسمون بدون

@
shahregoftegoo

 

خودم سر _ قربون برم حوصله ا ُت 

جاش میارم  ؛من بیقرارتر از
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خداحافظی البته یادم افتاد که سالم

هم نداده بود . نگاهمو به اینه می

دوزم یادم رفته بود رژ بزنم به طرف

اتاق خواب میرم و رژ قرمزم رو بر

می دارم به روی لبهام می کشم به

آشپزخونه بر می گردم و سینی بزرگ

روی میز ناهاری میذارم ظروف

سفالی رو اماده دو تا پیاله ماست که

با نعناع و گل سرخ تزئینش می کنم .

لیوانا رو پر دوغ سبدی سبزی رو اون

وسط میذارم سیر ترشی و پیاز هم

به مخلفات سینی اضافه و فکر می

کنم که وقتی عامر اومد دیزی رو هم

با دیگ سنگیش به سینی اضافه کنم

@
shahregoftegoo
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وقتی در حال انتظاری وقت به کندی

میگذره ...

تی وی رو روشن می کنم به شبکه

خبر می زنم که زیرنویسش آمار

مربوط به مبتالیان و بستری ها و

فوتیهای کرونا رو می نوشت هر بار

با نگاه کردن به این زیرنویسا و باال

رفتن امار استرس به وجودم می

افتاد . نمی دونم باالخره از دست این

ویروس منحوس کی می تونستیم

نفس راحتی بکشیم اونم با شناخت

زیادی ازش نداشتیم . 

صدای هشدار پیام گوشیم بلند میشه

که گردن می کشم به طرف جزیره ی

@
shahregoftegoo
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اشپزخونه که می بینم اونجاست

ریموت تی وی رو کنار کنسول

میذارم تا برم ببینم کی پیام داد حتما

وزیر بهداشت که توصیه های

بهداشتی و تذکر سی ثانیه شستن

دستا که اینروزا بی وقفه جزو

تبلیغات شده ...

دوتا پیام دارم یکی از نرگس که

PCRنوشته علیرضا جواب آزمایش 

که دادهh بودم منفی در اومده نفسی

می کشم و به سراغ پیام بعدی که از

عامر هست میرم حتما اینم یه متن

عاشقانه ی دیگه که لحظه اومدن

@
shahregoftegoo
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برام فرستاده ولی با خوندن متن

خشکم می زنه چرا که نوشته 

_ متاسفم عزیزم نمی تونم بیام ...

دوباره سه باره پیام رو می خونم

یعنی چی که نمی تونه بیاد من

اینهمه تدارک دیده بودم کل روزم رو

صرف این شام لعنتی کرده بودم

نه ...حتما همش یه شوخیه یه شوخی

که می خواد صبر منو امتحان کنه

چطور می تونه اینهمه منتظرم بذاره

و نیاد مگه قرار نبود که امشب شب

ما بشه پس این نیومدن برا چی بود ؟

 

@
shahregoftegoo

 

]04:28  09.10.21[
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@

shahregoftegoo
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نمی فهمم عامر نمی تونه تا این حد

بی رحم باشه تا منو بازیچه ی خودش

کنه ...

گریه ام در میاد چشم به در می دوزم

که حاالست که بیاد بگه که سر کارم

گذاشته بگه ولی نه باید بدونه که من

محقمم من ادم تسلیم شدن نیستم

نباید مثل این شش ماه خودشو از من

بگیره 

دست می کشم به موهام و موهامو

بهم می ریزم جیع می کشم تا حرص

دلم رو خالی کنم.

با حرص به کرسی که چیدم لگدی

حواله می کنم با اینکه ساق پای

@
shahregoftegoo
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خودم به میز می خوره درد می کشم

بازم با این وجود دوباره چنگ می زنم

به لحافش گریه ام میگیره لحاف رو

به طرفی پرت می کنم با کف دستام

چشمامو پاک می کنم صدای هشدار

پیام گوشیم که میاد تقریبا به طرفش

پرواز می کنم گوشی رو بر می دارم

از بشراست . 

_ صب برات کاچی می پزم میارم .

مامان میگه بچه بودی کاچی تخم

کتان خیلی دوست داشتی 

hدنبال حرفش چند تا هم استیکر خنده

ردیف کرده بود دیوونه ایی برا خودش

من تو چه احوالی بودم اون تو چه

@
shahregoftegoo
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فکری بود . تو خیال خودش برا من

شب زفافی ردیف کرده بود . 

میخوام گوشی رو اینبار پرت کنم که

توی دستم ویبره میره نیم نگاهی به

صفحه ی گوشی میندازم  تموم امیدم

که عامر باشه نامید میشه چرا که

پیام از نرگسه نمی دونم اون دیگه

چی میگه؟ نکنه این بشرای پرو به

اونم ماجرا رو گفته که پیگیرش

شده ؟  می زنم زیر گریه ناالن

دوباره موهام رو می کنم دمق روی

پارکت سالن می افتم گوشی هم

کنارم می افته دلم برای عامر تنگ

شده عقربه های ساعت به یازده

@
shahregoftegoo
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نزدیک و نزدیک میشن و خبری از

عامر نیست نه پیامی نه زنگی نه از

خودش خبری نیست .  بی رمق دستم

رو پیش میبرم تا یکی از عکسایی رو

که با هم شمال انداختیم بیارم که

نگاهم به پیام نرگس ثابت می مونه 

_ من به خاطر حساسیت علیرضا نمی

تونم بپرسم که جواب تست عامر چی

شده راستش از یکی از بچه ها شنیدم

که جواب مثبت بوده برا همین نگرانم

البته به حد یه دختر عمو که نگران

پسر عموش میشه خواهشا فکرای

بد ؛ بد نکن برا من هم حساسیت خرج

@
shahregoftegoo
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نکن ...خیلی نگرانم یه خبری به منم

برسون ...

با عجله از جام بلند میشم لعنتی

جواب آزمایشش مثبته برا همین گفته

نمیاد ...یعنی ناقِل ...

وای خدای من حاال چکار کنم این

کابوس دیگه از کجا پیدا شد . نگاهمو

به کرسی دمر لحاف می دوزم چی

می شد کاش این خبر به دستش می

رسید این بیماری به ظاهر ساده مثل

سرماخوردگی وحشتناکتر از بیماری

سرطان و ایذر همه رو وحشت زده

می کرد . حتما عامر به فکر خودش

خواسته با نیومدن به خونه از ما

@
shahregoftegoo
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محافظت کنه به طرف کمد می دوم

پانچ طوسیم رو از اویز بیرون می

کشم شلوار کرمی رنگم هم از بین

شلوارها انتخاب تاپی سفیدی هم

کنارش

[09.10.21 08:51]

#part389

389#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

جلوی آینه ی آسانسور که می ایستم

با تیپی که زده ام فکر می کنم که  
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فقط و فقط بشرا الزمم تا به تیپ

مزخرفم بخنده پانچ توسی شلوار

کرم بوت قهوه ایی کیف مشکی با

شال آبی واقعا تیپ رنگین کمانی برا

خودم زدم خدا رو شکر که از ارایش

هم همون خط چشم نازک با ریمل رو

زده بودم چرا که همونا هم با اون دو

تا گلوله اشکم بهم ریخته زیر چشمم

را سیاه کرده بود داخل کیفم دنبال

دستمالی گشتم خوشبختانه دستمال

مرطوب یکبار مصرفی ته کیفم بود و

کارم رو راه انداخت با رسیدن به

پارکینگ بی اختیار به یاد صب و لحظه

های رمانتیکی که باهم داشتیم می

@
shahregoftegoo
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افتم چقدر زود برام خاطره شده بود

انگار نه انگاری که بیست چهار ساعت

از اون لحظه ها نگذشته بود چشمام

لباب از اشک میشن لعنت به کرونا

لعنت به هر چی که غم می اورد . 

کل راه  با ترافیک شب عید با فکر

خیال میگذره می دونم اولین جایی

که باید برگردم و پیداش کنم همون

اتاق خودشه ...

در اتاقش بسته است در می زنم

جوابی نمیاد  دستگیره ی در رو به

امید باز بودن باال و پایین می کنم .

در باز میشه همزمان با من صدای

گوشی اتاقش بلند میشه می بینمش

@
shahregoftegoo
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سر روی میز گذاشته بدون اینکه

سرش رو بلند کنه گوشی رو بر

میداره بلند می کنه دوباره می خواد

روی دستگاه بذاره که با قدمهای بلند

خودم رو به گوشی می رسونم چرا

که صدای حاج مامان رو از پشت

گوشی می شنوم حتما مثل من به

موبایلش زنگ زدن چون در دسترس

نبوده متوسل خط ثابت شدن نفسی

می کشم و ماسک سه الیه ی

پرستاری رو پایین می کشم و پشت

گوشی سالم می کنم 

_ سالم حاج مامان منم شیرین 

@
shahregoftegoo
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_ سالم عزیزم ؛ شیرین عماد چی

میگه جواب آزمایش عامر مثبته اره 

صداش به وضوح می لرزه و مطئنم

که گریه هم کرده ؛ بچه اشه جونش

براش در می ره 

_ خوب حاج مامان جواب مثبته 

_ وای وای خدای من حاال چکار کنیم

خدایا از روزی که خبر این مریضی رو

شنیدم خدا شاهده نگران شما

بودم ...حالش چطوره مادر به

قربونش بره حالش خیلی بده ...

_ حالش که خوبه البته بدون عالمت

یعنی ناقِل برا همین باید یه مدت

@
shahregoftegoo

 

مراعات کنه تا دوره اش بگذره ...
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نگاهمو به صورت و چشمای متعجب و

بی حال عامر می دوزم و می بینم که

با دیدنم خیلی تعجب کرده و حتی

میشه گفت وحشت زده اس کشو ی

میزش رو باز می کنه ماسک و شیلد

محافظ صورت پزشکیش رو بر می

داره به صورتش می زنه 

حاج مامان بنای گریه میذاره اینبار

سوگ واری وار قربون صدقه ی پسر

دکترش میره که بیشتر حرفاشو

متوجه نمیشم . 

گوشی رو از دستم بیرون میکشه و

به عمادی که اینبار گوشی به دستشه

جواب میده و میخوادh مادرشو اروم

@
shahregoftegoo

 

2570
 



 

390#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

کنه مدام تکرار می کنه من حالم

خوبه گوشی رو میذاره  

]06:59  10.10.21[

  part390#
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چند قدم ازم فاصله می گیره عصبی

داد می زنه 

_ تو اینجا چکار می کنی برا چی

اومدی اینجا ؟ 

می خوام حرف بزنم که عصبی سر

تکون میده 

_ ماسکتو بکش باال مگه نمی دونی

ویروس سرایت پذیره 

_ هنوز که متعقدند فقط از دستها

منتقل میشه نه از راه هوا ...

_ باید احتیاط کرد شیرین .حاال که

  تو منفیه باید مراقبPCRجواب 

باشی .خدای من اگه بچه ها هم

بگیرن بدبخت میشیم 

@
shahregoftegoo
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_ هنوز که اطالع ندادن بچه ها هم

میگیرن یعنی امکانش نیست . 

_ بهت کی خبر داد ؟ علیرضا ؟ 

سر تکون میدم 

_ یکی از بچه ها به نرگس خبر داده

بود اونم از من پرسید ، چرا بهم

نگفتی ؟ مگه غیر اینه که من زنتم 

_ خودم جا خوردم دارم خودمو اماده

می کنم 

_ عالئم سرفه و تب رو داری ؟ 

سر تکون میده 

_ نه فقط سر درد دارم که اونم

روزای عادی قبل پر مشغله همیشه

@
shahregoftegoo
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سر درد رو داشتم نمی دونم از اونه

یا نه ؟ تبم ندارم 

_ پس می تونیم امیدوار باشیم که

جزو بیمارای بدون عالمت باشی 

_ نمی دونم ؛ نمی دونم شیرین 

_ می خوای چکار کنی ؟ یعنی چکاری

از من بر میاد ؟ مامانت اینا هم که با

خبر شدن 

_ اره عماد  برا گرفتن چکی که بهش

قول دادهh بودم وقتی علیرضا  اینجا

بود  اومد فهمید یادم رفت بهش تذکر

بدم که به حاج مامان نگه ...اونم دهن

لق حاال سالی ماهی گذرش اینورا

نمی افتاد ...

@
shahregoftegoo
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_ حرص نخور باالخره که می فهمیدن

اونم حاج مامان از وقتی این اپیدمی

شروع شده جونش در اومده مدام هر

روز زنگ می زنه احوالمون رو می

پرسه 

_ اره حاج مامانه ولی نمی خوام

نگرانم باشه ...

_ واقعا هیچ مشکلی عالئمی نداری ؟ 

_ در حال حاضر نه ...شیرین تو خودت

که مرکزی می دونی این بیماری

وقتی خطرناکه که  سندرم حاد

تنفسی عود کنه 

_ خوب حاال منتظر چهارده روز باشیم

باید قرنطینه بشی ...

@
shahregoftegoo
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  درست نباشه حتیPCR_ اگه جواب 

ناقل هم نباشی چی ؟ نه نمیذارم

بری ...

_ شیرین تو هم حاج مامان نیستی که

اال بال گیر دادهh برم اتاق باالی راه پله

ها قرنطینه بشم ما کادر درمان

هستیم می فهمی هدفمون خدمت به

مردمه اگه ما هم فرار کنیم به فکر

خودمون باشیم کی به داد این مردم

برسه این بیماری پاندمی جهانیه یه

بیماری همه گیر 

@
shahregoftegoo

 

_ با دکتر فرمند ) پسر دایی کسری (

صحبت کردم منتقل میشم به

نقاهتگاه مختص کرونایا
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_ خوب می دونم همه رو ولی نباید

این کمک فداکاری باعث بشه که

بیشتر آسیب بزنی به جای کمک ...

سر تکون میده و به طرف پنجره بر

می گرده 

_ میریم خونه ی خودمون خودم

مراقبتم ...

_ بچه ها ؛ خود تو در مرض خطرید . 

_ بچه ها رو میذاریم پیش حاج مامان

و یا فکر کنم شهاب و همتا از

پسشون خیلی خوب بر میان با اونا

راحتن ...

 

@
shahregoftegoo

 

]06:50  11.10.21[
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391#نفرین_تو_

_ نه نمی تونم قبول کنم همون

نقاهتگاه خوبه 

_ می ترسم شاید بیماری تو خفیف

باشه اونجا بری بدتر بشی ...

@
shahregoftegoo

 

part391#
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_ این ویروس االن تو بدن منه قراره

حالمو بدتر کنه بدتر می کنه به

شرایط و مکان کاری نداره 

_ ما هیچی از این دشمن نامرئی نمی

دونیم تنها سالحی که داریم فقط

فقط یه سیستم ایمنی قوی با بنینه

عالی هست نباید روحیه امون رو

ببازیم یادت بیار

_ من میرم نقاهتگاه تموم 

تا خواستم نه بیارم اخم در هم

کشید . 

_ تو االن میری خونه برا من ساکی

آماده می کنی 

@
shahregoftegoo
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_ عامر من نمی تونم همچین

شرایطی تنهات بذارم 

با احساساتش چند قدم به طرفم بر

می داره ولی زودتر به خودش میاد

خودش رو کنترل می کنه با ناراحتی

میگه 

_ ببین عزیزم منو تو قلب این

ماجراهاییم بهتر از مردم عادی می

دونیم که چی به چیه منم می بینی که

در حال حاضر حالم خوبه هیچ عالئمی

هم ندارم هر چقدر هم سخت باشه

این دوره رو باید بگذرونیم پس

سختترش نکن فکر می کنی حاال که

با هم اشتی کردیم می تونم تنهات

@
shahregoftegoo
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بذارم خواهش می کنم این روزا هم

میگذره 

هر دومون غد ولجباز بهونه اومدنش

به خونه به خاطر سالمتی منو بچه

هاست منم قانعش می کنم که بچه

ها پیش بشرا و یا شهاب اینا بمونن

بازم بهونه ی منو میگیره که آخرش

به سیم دروغ می زنم و میگم 

_ خودت می دونی که یه گروه

آزمایشگاهی دارن روی کرونا تحقیق

می کنن  که از  علیرضا خواستم از

منم ازمایش بگیرن 

@
shahregoftegoo

 

منظورته ؟ اونو میدونم  PCR _ تست 

اینکه جواب تستت منفیه
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_ نه یه ازمایش برای برای آنتی بادی

راستش  من فرضیه ام با اون بیماری

که چند وقت پیش گرفته بودم خوب

نمی شدم شک کردم  اینام برای

تحقیقاتشون ازم ازمایش گرفتن و

جوابش مثبت بود اینکه بدنم پادتن

کرونا رو داره نشون داده سیستم

ایمنی بدنم قادر بوده پادتن تولید کنه

این پادتن احتماال چند ماه منو از

سرایت دوباره به این ویروس مصون

میداره 

گوشیش رو بر میداره و میدونم که به

علیرضا زنگ می زنگه فکر کنم

فهمیده که دست به دامن دروغ شدم

@
shahregoftegoo
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چرا خودش در جریان این ازمایشات

قرار نگرفته نمی دونم حکمت خدا

بود یا خوش  شانسی من که علیرضا

گوشیشو جواب نداد . 

تا عامر به طرف سرویس بهداشتی

رفت . با عجله به نرگس پیام دادم که

گوشی رو بده دست علیرضا تا دروغم

در نیاد . 

_ نگو که با من میایی ؟ 

_ خب اره 

_ مگه با ماشین خودتh نیومدی ؟ 

_ خب به شهاب میگم میاد ماشینم رو

ببره 

@
shahregoftegoo
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_ تو اینکار رو نمی کنی ببین قرار

شد عادی برخورد کنیم من شاید این

چهار ده روز رو نتونم از خونه خارج

بشم حاال تو بری بیایی بهتره با

ماشین خودت بیایی ...

_ خوب تو با من بیا بذار ماشینت

همینجا زیر سایبان اینجا بمونه

[11.10.21 06:50]

#part392

@
shahregoftegoo
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نگاهمو به ماشین کناریم می دوزم

که چهارتا سرنشین داره هیچ کدوم

ماسک نزدن ماسک راننده هم از اینه

ی باال سرش اویزان بود ماشین عامر

از چراغ قرمز رد شده بود از

بدشانسی من پشت چراغ قرمز

مونده بودم . خم میشم صدای اهنگ

رو چند تا باال می برم

"تو به جای منم داری زجر میکشی

داری دلخوشیاتو خودت میکشی

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_392

2585
 



تو به جای منم پر غصه شدی

بمیرم واسه تو که شکسته شدی

نگران توام تو عزیز منی

آخه عاشقتم همه چیز منی"

هر وقت آهنگهای این خواننده مرحوم

رو می شنیدم بغض می کردم .چه

برسه به حاال که آهنگش متن قلبی

منو عامر هم بود اشکمو تا برسم

خونه در اورد با دیدن ماشینش داخل

پارکینگ نفس راحتی می کشم . حاال

بماند که برای راحتی خیال خودم که

ناقلی برای دیگران نباشم با دستکش

به دگمه های آسانسور دست می

زنم . 

@
shahregoftegoo
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وارد خونه میشم چشمم دنبالش می

گرده در اتاق خوابمون باز و می

بینمش که روی تخت دراز کشیده و

ساق دستش رو روی پیشونیش

گذاشت 

_ شام رو گرم کنم ؟ 

_ نیا جلو اگه می خوای مصالحه کنیم

من اینجا می مونم تو اونطرف اینجا

هم به خاطر سرویس و حموم

تراسشه 

_ داری سختش می کنی عامر من

نمی گیرم 

@
shahregoftegoo

 

2587
 



_ نباید احتیاط رو از دست بدیم اوکی

قول دادی و گرنه می تونم برم

نقاهتگاه 

_ باشه ؛ باشه تحملش رو ندارم ازت

دور بمونم دق می کنم شام ...

حرفم رو قطع می کنه 

_ من خوردم االنم یه ارامش بخش

خوردم میخوام بخوابم متاسفم که

نتونستم ...

_ حرفشم نزن ما شبای دیگه هم

داریم ...مگه نه ...

از کنار میز ریموت چراغ رو می زنه

خاموش میشه حکومت نظامیشو

اعالم می کنه 

@
shahregoftegoo
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به طرف آشپزخونه  میرم و ظرفا رو

می شورم . وقتی سالن میام نگاهم

به  شاهنشین می افته همه رو جمع

می کنم و به اتاق بازی بچه ها می

برم لباسهای بچه ها رو داخل

چمدونی می چینم تا سر فرصت

براشون بفرستم خدا خدا می کنم تا

این روزها به خیر خوبی بگذره ...

روی تخت اروین که شکل مک کویین

هست به اندازه امه دراز می کشم

کل شب رو کابوس می بینم  حتی

مابین بیدار شدنم ها به سراغ عامر

میرم گوش می خوابونم تا صدای

نفسها رو بشنوم حتی دستم رو روی

@
shahregoftegoo
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پیشونیش میگذارم تا ببینم که تب

نداره تا می خوام دستم رو پس

بکشم مچ دستم گیر دستش میشه

نیم خیز میشه و به چشمام زل می

زنه  انگاری که حال و هوای دیگه ایی

داشته باشه چشماش ما بین چشمام

و لبهام می چرخه تا میخواد سرشو

پایین بیاره عصبی رو می چرخونه 

_ لعنت بهت شیرین داری چکار می

کنی ؟ 

خاموش روشن اتاق سر تکون می دم

_ اومدم ببینم حالت چطوره  تب

نداری ؟ 

@
shahregoftegoo

 

_ آه شیرین ؛ آه
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[11.10.21 06:50]

#part393

393#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

_ خوب چکار کنم استرس گرفتم ببین

عامر من خودم مریضی داشتنی  
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خیالم راحته ولی سر بچه ها هم

اینطوری دلشوره و استرس گرفته

بودم دست خودم نیست . 

_ نه اینطوری نمیشه من میرم

نقاهتگاه 

_ فکر کن اگه من به جای تو بودم

اینطوری نمی شدی ؟ 

_ چرا ؛ چرا میشدم لعنتی این شش

ماه می دونی چقدر منتظر بودم

توجه و عالقه اتو بهم نشون بدی 

_ االن وقت این حرفاست 

_ درست میگی االن وقتش نیست

میشه پاشی بری سرم بقدر کافی

@
shahregoftegoo
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داره می ترکه  ماسکم نزدی اومدی

اینجا که چی بشه 

حرفش بهم بر می خوره با حرص از

جام بلند میشم 

_ منو باش که نگران توام ..

با خودم فکر می کنم نه که کل صب

تو حلق هم بودیم حاال همه چی رو

ممنوع کرده 

کالفه سر تکون میده دوباره روی

تخت دراز میکشه 

منم دوباره اتاق اروین بر می گردم

برا امشب چی فکر می کردیم چی

شد . 

@
shahregoftegoo
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با صدای زنگ در از جام بلند میشم

الی در اتاق خواب باز هست نیم

نگاهی بهش میندازم و به طرف

ایفون در میرم تصویر بشرا روی

مانیتور میفته خدای من اینو دیگه

کجای دلم بذارم ؟ 

همونجا به دیوار ایفون تکیه و ُسر

می خورم زمین ...

دستامو داخل موهام می کنم و

میکشمشون انگاری که تازه یادم

افتاده باشه که تموم دیشب رو با

کابوس سر کرده و همه واقعیت

داشت . صدای زنگ در قطع میشه

نفس عمیقی میکشم تا میخوام تکون

@
shahregoftegoo
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بخورم با صدای در واحد جا می خورم

از چشمی در نگاه می کنم ای بابا

بشراست با ظرف غذا الوعده وفا

کرده حتما با کاچی سر رسیده سوژه

پیدا کرده تا داغه نچسبونه ول کن که

نیست . هی زنگ رو زنگ 

_ کیه ؟ بچه هان ؟ چرا مثل بدهکارا

خودتو قائم کردی ؟ 

_ بشراست ...

_ بهش بگو بره خونه اش خودشم کال

ضدعفونی کنه حامله است ؟ 

سر تکون میدم دوباره به اتاق خواب

بر می گرده انگار برای خودش

محدوده معین کرده باشه . وقتی می

@
shahregoftegoo
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بینم ول کن نیست به اتاق اروین بر

می گردم تلفنم رو بر می دارم نه

سالم نه الویی 

_ اِ چرا در رو باز نمی کنی برات

کاچی اوردم 

_ خونه نیستیم 

_ اونجای ادم دروغگو اگه خونه

نیستی از کجا فهمیدی من جلو

درتونم بهتم که من زنگ نزدم 

_ بشرا حال ندارم لعنتی ماسکم

نزدی حتما دستکشم دستت نیست 

_ ای بابا تو هم شدی مامان ...

_ دخترهh ی نفهم مگه نمی بینی تو چه

منجالبی داریم ول می خوریم تو هم

@
shahregoftegoo
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_ از زنان زایمان به قول صدرا دکتر

مملکت در نمیاد دیشب به خودم قول

دادم برات کاچی بپزم بیارم هر چی

باشه شش ماهه ضعف...

_ بشرا ؛ بشرا ؛ من تو چه حالیم تو

چه حالی ببین خواهر من برو خونه

ات با این وضعیتت شال کردی راه

افتادی اینجا این ویروس لعنتی با

کسی شوخی نداره

 

@
shahregoftegoo

 

که حامله خیر سرت تحصیلکرده دکتر

مملکتی

]05:50  12.10.21[
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_ ای بابا خاله ایستگام کردی ؟ من

بهت زنگ نزدم تو از کجا فهمیدی من

پشت درم نمی خوای در رو به روم

باز کنی باز نکن این خزعبال چیه که

به خوردم میدی دیروز که باهات تا

شوش اومدم خبری از کرونا و

ویروس نبود امروز چطوری یه دفعه

ایی سر کله اش پیدا شده و من

حامله ام یه ماهه که این ویروس

@
shahregoftegoo

 

  part394#

#نفرین_تو_394
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هستش حاال که هست نباید جنب

بخوریم ؟

_ بشرا جواب ازمایش عامر مثبته تو

هم چون بارداری جزو آدمای پر

خطری پس مراقب خودتh باش ...

_ حاال چون جواب ازمایشش مثبته

اینطوری گارد گرفتی منم گفتم حتما

خبریه ...

_ خبر از این بدتر که جواب ازمایش

عامر  مثبته این مثبت بودن یعنی

عامر  ناقِل ...

@
shahregoftegoo

 

_ باشه باشه توضیح نده من می دونم

چی به چیه اوکی این کاچی رو من
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چکار کنم انقدم حرف زدی از دهن

افتاد خاله ؟ 

خاله  رو چنان مظلومانه و کشیده

گفت از اینکه باهاش جدی برخورد

کرده بودم پشیمون شدم 

_ باز چیه ؟ 

_ خاله واقعا عملیتاتون ضدحال خورد

دیشب یا بعد از عملیتات ...

باید می فهمیدم این دختره ی

ورپریده به این راحتی دست از سرم

بر نمیداره مطمئنم کل شبم نخوابیده

_ دیشب عامر نیومد نرگس پیام داد

حال عامر رو بپرسه علیرضا جواب

ازمایش رو به عامر داده بود . 

@
shahregoftegoo
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_ امان از دست این علیرضا خوب

فردا جواب رو می داد باور کن هیچ

کس بهش نمی گفت افلیج بوده که

جواب رو دیر برده بخدا که من نمی

گفتم جغد بدشوم ...

_ بشرا باز زده به سرت پسر دایی

خودش دستور دادهh بود تا تفکیک کنن

_ خوب میگم جوابه چه ربطی به

عملیات شما داشت 

_ بشرا از صب دارم میگم که نره تو

میگی بدوش جواب عامر مثبته ...

_ خوب جواب عامر مثبته مال تو

منفی مگه غیر از اینه که منفی و

مثبت جذب هم میشن 

@
shahregoftegoo
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_ به خدا بشرا میکشمت 

با جیغ اینو  میگم با حرص موهامو

می کشم که وقیحانه دنباله ی

حرفش رو ادامه میده من موندم

شیوا تیکه ی اینو از کی خورده که

اینطوری پرو و منحرف از اب در

اومده 

_  ای خدا یه فرد عامی عادی می

دونه که با رعایت پروتکلهای

بهداشتی می تونه از سرایت ویروس

جلوگیری کنه بعد اونوقت این خاله

@
shahregoftegoo

 

_ ای بابا بشرا باز تو زدی به خاکی ...

_ نه چه خاکی ؛تو روحت خاله با این

دادنت
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منگول شوهر خاله ی مشنگ دکتر من

نمی دونن چطوری با هم  رابطه

داشته باشن ؟

_ چی ؟ پروتکل منظورت چیه ؟

_ منظورم اینه کل جهان فهمیدن

دستکشون رو دستشون کنن

ماسکشون رو بزنن بعد کاشت داشت

برداشت خاله ...

_ جون به جونت کنن بشرا فقط

دنبال رابطه ایی اره ؟ 

بقدری باحرص و عصبانیت  گفته

بودم که با لحن دلخوری گفت : خوبه

خوبه چرا می زنی خاله حاال که نمی

@
shahregoftegoo
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[12.10.21 12:18]

#part395

۱

395#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

دونستین ندانستن هم که عیب نیست

نشنیدن عیبه  
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از من به تو گفتن حاال که ریدین به

شب مهتاب حداقل شب جمعه رو با

پروتکلهای بهداشتی براه بندازین

حیف از اون دیزی و شاه نشین و

لباس چهار تیکه اس گفته باشم 

_ می دونی بشرا االن چی دلم می

خواد دلم میخ واد در رو باز کنم اصال

هم فکر نکنم که خدا نکرده تو هم وا

میگیری حامله ایی بگیرم تا جایی که

میشه کتکت بزنم 

_ دلت میاد خاله ...

_ نه دلم نمیاد خاله و زهر مار ...خاله

و درد ...خاله و کوفت 

@
shahregoftegoo
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_ واقعا که خلی ...

_ من اگه خلم تو منگولی که نمی

دونی چطوری با پروتکل ماسک

دستکش به یه بیمار رسیدگی می

کنن 

اینبار دلم میخواد واقعا سرمو به

دیوار بکوبم لعنتی پتانسیل اینو االن

دارم که قاتل این دختره وقیح بشم یا

نه ؟ 

@
shahregoftegoo

 

خاله به چرا به خودت فحش میدی  ِ _ ا 

بیا بزن کتک خاله گله هر کی نخوره

خله ...

_ خاله ؛ خاله با تو ام

2606
 



به خودم میام و نگاهی به عامر که در

درگاه در ایستاده نگاهم می کنه 

_ بشرا بابای عزیزم یادت نره رفتی

ماشبنت نشستی دستاتو ضدعفونی

کن اون ماسک لعنتی رو بزن ترو خدا

بذار دوران بارداریت بدون دردسر و

استرس برامون بگذره من از همه

بیشتر نگران توام ...

_ قربون خاله ...میشه بگی برنامه

تون چیه ؟ تا کی قرنطینه اید 

_ نمی دونم بشرا نمی دونم در حاضر

هیچ عالئمی نداره 

@
shahregoftegoo
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_ نگران نباش امکان داره که اشتباه

شده باشه و یا اگه هم مثبت باشه

خفیف باشه 

_ خدا کنه بشرا دعا کن با شهاب

صحبت کردم قراره دوقلوها اونجا

بمونن وقت کردی بهشون سر بزن 

_ اون که اوکیه خیالت تخت میگم

خاله حاال که بچه هام نیست چه شود

قرنطینه، صفاش برا کاشت ...

_ بشرا اگه ادامه بدی می دونی چکار

می کنم در رو باز می کنم تا میخوری

کتکت می زنم کاری هم ندارم که

دوقلو بارداری امکان داره ویروس وا

بگیری 

@
shahregoftegoo
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_ باشه باشه خاله من این ظرف رو

میذارم پشت در خواستی بخور

نخواستی   نخور ظرفشم بشور بعد

قرنطینه ی چهارده روزت اگه زنده

بودی تحویلم بده 

_ دیوونه 

_ بابای جانم ...

گوشی رو قطع به عامری که همچنان

بهم خیره شده نگاه می کنم با اشاره

چشم و ابرو می پرسم چی شده 

به خودش میاد میگه 

_ اب و دون این سگه تموم شده

انگاری صدای واق واقش همه جا رو

برداشته تو صداشو نمی شنویی ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ بله 

نگاه سرزنش آمیزش رو روی خودم

حس می کنم و به طرف اتاق بازی

بچه ها میرم مرینت با دیدنم برام دم

تکون میده با عجله غدای کنسرو یش

رو داخل ماکرویو گرم می کنم . 

ظرف غدای پر دردسر ساز بشرا رو

هم از جلوی کریدور واحد بر میدارم

میارم روی جزیره اشپزخونه میذارم .

 

@
shahregoftegoo

 

_ وای مرینت خدای من از دیروز تو

اتاق بازی مونده من چرا صداشو

نشنیدم

]06:47  13.10.21[
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396#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

part396#

2611
 



_ داری چکار می کنی ؟ 

ساک ورزشیش رو تخت باز گذاشته

داشت یه سری لباس بر می داشت

مشخص بود که داشت شال کاله می

کرد که بره بازم حتما نقاهتگاه مگر

نه دیگه جای خاصی رو نداشت که بره

سرش رو بلند کرد و با افسوس

سرشو تکونش داد .

@
shahregoftegoo

 

با صدای کشوهایی که کشیده و بهم

کوبیده میشن به طرف اتاق خواب

میرم

_ نقاهتگاه

_ نقاهتگاه برا چی ما در موردش

حرف زدیم ؟
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_ »مرا می بینی و هر دم زیادت

می کنی دردم/ چرا بی ماسک می آیی

دلبر ناز دلم ؟!«

_ به به چشم و دل حافظ جون روشن

که آقا دکترمون دست تو شعراشم

می بره اصل شعر خود حافظ جون

حرف دل منه »مرا می بینی و هر دم

زیادت می کنی دردم/ تو را می بینم و

میلم زیادت می شود هر دم«. 

تی شرتی رو که به دست داره روی

ساکش با عصبانیت می کوبه و میگه 

_ من غلط بکنم میلم زیاد بشه بابا

لعنتی نیا تو ؛ اون ماسکتو بزن

اینطوری نمیشه تا هر دو تامون رو

@
shahregoftegoo
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بدبخت نکنی ول کن معامله نیستی

خودت که به چشم می بینی می دونی

که این ویروس لعنتی با کسی شوخی

نداره تو خود بیمارستان خودمون

چقدر فوتی داشتیم حتی از

پرسنلمون هم فوتی کردن. 

_ تو جایی نمی ری چرا نمی فهمی

کرونا هم نمی تونه منواز تو جدا کنه

من تو هر شرایطی کنارتم من بدون

تو میمیرم ...

_ کنارم باش ولی با رعایت

قوانین ...لعنتی خودتم می دونی که

مگه میشه ببینمت ولی بهت دست

نزنم؟ بغلت نکنم ؟ بوست نکنم ؟

@
shahregoftegoo
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اصال امکان نداره ؟ اینطوری شرایط

برامون سخت میشه ...

چند قدم جلو میرم سعی می کنه

خودشو مشغول نشون بده برا همین

کشوی لباس زیراشو باز میکشه جلو

و همینطوری در حالیکه نگاهش به

کشو هست میگه 

_ بهتره دختر خوبی باشی و بری

بیرون 

با شیطنت در حالیکه صدامو نازک

میکنم  میگم : و اگه نرم بیرون چی ؟

دستمو رو بازوش میذارم و برش می

گردونم و میگم : تو نگرانی ؛ نگران

منی پس بذار خیالتو راحت کنم

@
shahregoftegoo
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ماسکتو اونور بنداز که دلم بدجور

 hلباتو میخواد

تا به خودش بیاد که چی به چیه لبامو

به لباش می چسبونم ...

_ حاال دیگه بی خیال پروتکل و

نقاهتگاه ...

چشمکی می زنم در برابر شیطنتم

تنها حرفی که می تونه بزنه فقط غر

زدنه 

_ دیوونه داری چکار می کنی ؟ من

ناقلم چرا نمی فهمی ؟

شونه باال میندازم 

_ برام مهم نیست ما با همیم اگه به

مردنه با هم میمیریم ...

@
shahregoftegoo
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خودگذشتی نیست اینکار حماقته

خودسوزیه بدبختیه اینا رو خودت که

یه ادم باسواد بعالوه دکتر بودنت باید

بفهمی نکه من بهت بگم فردا ...

[13.10.21 06:47]

#part397

@
shahregoftegoo

 

_ به فکر خودت نیستی به بچه ها فکر

کن لعنتی اینکار فداکاری از  
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حرفش رو قطع می کنم و میگم : 

_ تو فردایی همون فردایی که قراره

به خاطرش زنده بمونم منم همون

فردای توام که قراره به خاطرم زنده

بمونی نه به خاطر بچه ها ...حاال دیگه

هر چی که منتظرمونه تا تقدیرمون

رو رقم بزنه برا هر دو مونه ...

_ امان از دست تو شیرین ...من چکار

کنم از دست تو ...

_ هیچی فقط یادت باشه که بهم یه

شب رو بدهکاری

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_397
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خنده ایی می کنه چشماش یه جور

خاصی برق می زنه 

_ یه چیزی بگم حرفمو گوش می کنی

؟ 

_ من نمیذارمت بری نقاهتگاه اوکی

همینجا باید پیش خودم بمونی ...

کالفه چنگی به موهاش می زنه میگه 

_ باشه نمیرم ...فقط میخوام بری

ماسک بزنی ...

_ ای بابا ...

_ ببین شاید االن نظریه ها اینه که

دستا رو باید شست ولی نظریه ی

من که حاال خودم ناقلم عالئمی هم

ندارم سرفه هم نمی کنم که دستام

@
shahregoftegoo
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الوده باشه نظریه شخصی خودم

اینکه  با الوده کردن هوا ممکنه

ویروس رو به تو ممکنه انتقال بدم 

_ یادت رفته ما االن دیروز کال تو حلق

هم بودیم 

_ می دونم و از همینا هم می ترسم

پس بهتره به حرفم گوش کنی ماسک

بزنی ...

در حالیکه غر غر می کنم بر میگردم

ماسکی رو از داخل باکس بیرون می

کشم کاچی بشرا پزم داخل ظرف

سرامیکی خالی می کنم و به

سوالردم میذارم تا گرمش کنم . 

_ عامر بیا صبونه 

@
shahregoftegoo
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دو تا چایی هم می ریزم روی میز

میذارم 

صداشو می شنوم که از داخل اتاق

میگه 

_ من قرنطینه ام صبونه ی منو لطفا

بیار اینجا ...

دست به کمر جلوی درگاه در اتاق

خواب می ایستم 

_ این خونه قرنطینه است نه اتاق

خواب به اطالع شریفتون می رسونم

احتماال منم ویروس رو وا گرفتم و

ناقلم ...همین چند لحظه پیش

حلقتون بودم اقای دکتر ...

_ شیرین ! 

@
shahregoftegoo
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_ شیرینو چی ؟ دیگه مشکوک به

کرونام مگه نه ؟ بیارم اینجا بخوریم ؟

_ امان از دست تو ...

پشت سرم وارد اشپزخونه میشه

نگاهشو به کاچی میدوزه می پرسه :

کاچی ؟ 

_ اره کاچی نکه دیشب شب مهتاب و

زفافمون بود . 

پوزخندی به لبهاش می زنه صندلی

رو بیرون میکشه و می شینه . انگاری

اتش بس شده باشه دیگه هیچی

نمگیه فقط خیلی خیلی روی ماسک

زدنش ُمسره 

@
shahregoftegoo
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بعد از مرتب کردن آشپزخونه ناهارمو

بار میذارم از وقتی عامر به اتاق

خواب رفته صدای زنگ تلفنش

نخوابیده پشت سر هم به منم شهاب

و شیوا و نرگس زنگ زده بودن تا

حال عامر رو بپرسن مامان و بابا هم

از تبریز زنگ زدن خبر جواب ازمایش

مثبت عامر همه جا پیچیده شده بود

همه هم برای کمک کرد و اظهار

نگرانی زنگ می زدن . 

بشرای ورپریده هم فقط پیام تک

کلمه ایی ماسک رو برام فرستاده

بود که جون به جونش کنن مطمئن

@
shahregoftegoo
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#part398

398#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

بودم با رابطه یه ربطی به هم داشت

این ماسکه ...  
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ساعت هفت عصر روز جمعه کنار

هفت سین با فاصله ی  مبل دو نفره

منو عامر نشسته و و با تماس

تصویری با بچها دل و قلوه میدادیم

نوزده دقیقه به تحویل سال مونده

بود . دو روزی بود که عالئم بیماری

عامر عود کرده سرفه هاش از

شمارش به پی در پی رسیده و یک در

میان هم تب داشت . با استامینوفن

تبش پایین می اومد دوباره استرس

به وجودم رخنه کرده بود تماسای

دلنگران اطرافیان هم از طرفی صبر

و حوصله ام رو برده بود حاال بماند

@
shahregoftegoo
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که مدام باید یک جواب رو طوطی وار

به همه مکالمه می کردم البته می

تونستم بفهمم که چطور همه

نگرانمون بودن با فرستادن غذا و

انواع میوه و سبزیجات می خواستن

هر چه زودتر این بحران رو پشت سر

بذاریم . 

کل این شبا رو با استرس گذرونده

بودم . 

و حاال عامر با بی حالی به خاطر بچه

ها سعی می کرد که خودش رو سر

حال تحویل نشون بده . انگاری که

داخل یه غاری افتاده بودیم که نه

شب برامون معنی داشت نه روزش

@
shahregoftegoo
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مشخص بود . و من بدتر از اون پر از

تشویش و دلهره بودم و به خودم می

پیچیدم . 

سرفه ایی کرد در حالی که نفسش

به سختی باال می اومد رو به دوربین

گوشی گفت : دوستتون دارم بچه

ها ...

_ بابا ...

هر دو همزمان با هم صداش کردن . 

_ دایی گفت برا اینکه حالتون خوب

بشه دعا کنیم 

@
shahregoftegoo

 

عامر _ عالیه عزیزم

دلوین _ هی دد من خیلی دوستت

دارم
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اروین _ نه من بیشتر 

صدای شهاب و خنده اش بلند شد 

شهاب _ دلوین این چه طرز صحبته

دایی ... 

عامر _ شهاب به دخترم گیر نده ...

همتا_ بچه بیایید همگی چشماتون رو

ببندید ارزو کنیم داره سال تحویل

میشه 

سال تحویل شد سال هزار سیصد و

نودو نه که برا ما با بدبختی و بیماری

عامر شروع شد 

دلوین _ من ارزو کردم سال دیگه

مرینت چند تا توله بدنیا بیاره ...

@
shahregoftegoo
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صدای خنده های شهاب و همتا و

اینطرف هم منو عامر خندیدیم خنده

های عامر منقطع دیگه نفسش باال

نمی اومد با عجله  براش اب

ریختم .و به دستش دادم دستاش یه

جوری می لرزیدن که توان نگه

داشتنش رو نداشت . 

حاال بماند که تبریک سال نومون با

گریه و دوری تموم شد . بقدری هوای

خونه برا عامر دلگیر و خفه بود که

بیشتر این دو روز رو توی تراس سر

می کرد . برا نفس گرفتن به تراس

رفت

@
shahregoftegoo
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 از وقتی که از حموم  در اومده بودم

به قول بشرا اوراقی اوراقی شده

انگاری کوه کنده بودم . ساالد رو که

درست کردم بی اختیار سرم رو روی

میز گذاشتم چشمام خود به خود

بسته ی بسته شدن . 

_ شیرین ...شیرین .

چشمام رو باز و به صورت عامر خیره

شدم 

یه جور دود سفید  اطراف رو گرفته

بود . 

تا من چشمامو باز کردم دیدم که

نفس عمیقی کشید و روی صندلی وا

رفت 

@
shahregoftegoo
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_ اتفاقی افتاده؟

[16.10.21 03:09]

#part399

399#نفرین_تو_

_ اره اتفاقی بدتر از این که غذات

سوخته کل خونه رو دود بر داشته

ترسیدم دو ساعته دارم صدات می

کنم دور از جونت فکر کردم ُمردی  یا

@
shahregoftegoo

 

از حال رفتی ...
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تازه متوجه قطره های اب روی

صورتم میشم می فهمم که اب

پاشیده به صورتم تا بیدارم کنم . 

_ وای غذام سوخت ؟ 

با عجله از جام بلند شدم تموم سسی

که برای مزه دار کردن مرغم درست

کرده بودم ته قابلمه چسبیده و سیاه

شده بودن 

_ درست نیم ساعته که دارم صدات

می کنم صدامو نمی شنیدی ؟ 

سر تکون میدم 

@
shahregoftegoo

 

_ نه

دنبال گوشیم میگردم تا ساعت رو

نگاه کنم
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_ گوشیت هی زنگ می خورد مجبور

شدم به اونا جواب بدم اخرش

گوشیتو خاموش کردم ضد عفونی

کردم چند دقیقه بهش دست نزن ...

_ حتما برا تبریک سال نو زنگ می

زنن 

سرش رو باال و پایین می کنه می

بینم که برا ایستادن تا چه حد انرژی

صرف می کرد . صورتش از تعریق

زیاد برق می زد . 

دوباره به سرفه افتاد لیوان آبی رو

به دستش دادم . 

_ سر گیجه هم دارم ...

@
shahregoftegoo
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ماسک رو از روی لبهاش پایین

کشید . جرعه ایی اب نوشید . 

_ خیلی اذیتت می کنم منو

ببخش .منو مدیون خودت کردی 

_ توی خونواده مدیون بودن هیچ

معنی و مفهومی نداره وقتی دلم

همه اش بهونه ی ترو داره تویی که

توی دلم یه دنیا آرامشه ما این بحران

رو با هم پشت سر می گذاریم .برو

سالن االن میام سرمتو می زنم .

ببینم با این غذای سوخته چکار باید

بکنم 

_ سالی که نکوست  از بهارش

پیداست 

@
shahregoftegoo
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خورد افتاد روی صندلی دوباره

برداشتمش روی شونه هاش انداختم

با قدمهای بی جون شونه های افتاده

حرف گوش کن به سالن برگشت . 

دوباره دست به کار میشم سس مرغ

رو با بامیه و فلفل دلمه و هویچ

درست و تیکه های مرغ رو که

سوختگیها جدا دوباره داغ سس می

خوابونم برای اینکه طعم بگیره چند تا

عصاره ی مرغ اضافه می کنم میذارم

@
shahregoftegoo

 

پتوی مسافرتی که وقتی تراس بود

روی شونه هاش انداخته بودم ُسر

تا چند ُقل بجوشه .

2635
 



و به سالن بر می گردم روی کاناپه

نشسته همچنان سرفه می کنه

سرمش رو اماده و به دستش نصب

می کنم . 

دوباره  به آشپزخونه بر می گردم نیم

نگاهی به قابلمه ی قبلی سیاه شده

می اندازم حال حوصله شستنش رو

ندارم . اب رو باز سرزیرش می کنم

تا سوخته ها نرم شوند با چرتی که

زده بودم انرژیم دوباره برگشته بود

خیلی سر حال شده بودم سبد استیل

کوچکی بر می دارم دو تا سیب

زمینی هم بر می دارم تا خالل و

سرخشون کنم یاد عامر می افتم

@
shahregoftegoo

 

2636
 



یه چی شده بود یه چیزی که حسش

می کردم ولی چی ؟ 

دوباره یخچال رو باز می کنم نگاهم

رو به بطری اب هویچ که صدرا قبل

سال تحویل برامون اورده بود

[16.10.21 03:09]

#part400

@
shahregoftegoo

 

نباید سرخ کردنی بخورد دوباره سیب

زمینیها رو جاشون میذارم .
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میندازم . یادم می افته برا عامر

ِسرُم وصل کردم در حال حاضر هم

@
shahregoftegoo

 

خواب هست . لیوانی برای خودم می

ریزم و سر می کشم با تعجب به

محتویات لیوان نگاه و بو می کشم
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لیوان کثیف رو می شورم داخل سبد

میگذارم دوباره با کنجکاویی کابینت

سینگ رو باز و بطری مایع سفید

کننده رو بر می دارم درش رو باز بو

می کشم کالفه دوباره سر جایش می

گذارم 

تا میخوام به سالن بر گردم بشرا

زنگ می زنه سال نو رو تبریک میگه

منم براش ارزوی سالمتی و با شادی

فارغ شدن رو از خدا خواستار میشم 

_ خاله !

_ بازم خاله گفتی نه به خاله گفتنت

نه اونطور صمیمیh شدنت مثل رفیق

گرمابه و گلستانت هر جور می خوای

@
shahregoftegoo
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راحتی باهام انگار نه انگاری که دو

سه سالی ازت بزرگترم 

_ دو سال چیه که هی به سرم می

کوبی این گرند دد و گرند ماِدر منم

موندن موندن آخر عمری ترو پس

انداختن به من چه ...

سر تکون میدم این دختر با ادب نمی

شد بازم حرفاشو نسبت می داد به

ادم 

_ حاال چرت و پرت گفتن رو ول کن

چی می خواستی بگی ؟ 

_ آها اره میگم اونشب

آبگوشت ...آبگوشت نه اون دیزی

@
shahregoftegoo
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متعجب جواب میدم 

_ نه ! منکه همه رو ریختم بیرون

اونشب شام نخوردیم چطور مگه ؟ 

_ خوب همه جا پر شده این چینای

ووهان سوپ خفاش خوردن کرونا

گرفتن گفتم شاید عامرم دیزی ترو

خورده کرونا گرفته یادم بمونه دیزی

به خورد محراب ندم 

_ دیوونه برا سر کار گذاشتن من فکر

کنم خدا از بیکاری ترو افریده ...

_ من یه دونه تم اونم برا تو نمونه

ام ...

@
shahregoftegoo

 

مشهور سوپرایز رو به خورد عامر

دادی ؟
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خنده ایی می کنم خنده ایی که فکر

کنم برای این سال اولین خندهh از ته

دلمه که نفس عمیقی میکشه 

_ خدا رو شکر که تونستم حالتو سر

جاش بیارم . حاال  خاله یه خبر دیگه

هم دارم برات امیدوارم که خوشحالت

کنه بچه هام دو تاشونم ...

_ پسرن ؟ 

_ نه دخترن اشتباه گفتی وای خاله

نمی دونی مگه میشه محراب رو از

تبلیغات دندون کنار کشید نیشش تا

بناگوش بازه 

@
shahregoftegoo
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_ ای جان خدا ریز سایه پدر و

مادرشون حفظ کنه خیلی خوشحالم

برات ...

_از االن احساس سنگینی دارم 

_ عوضش وقتی فارغ بشی بچه هاتو

بغل کنی خستگی در می کنی 

_ نگران تو و عامرم !خاله روحیه اتو

که نباختی ...

_ دارم تمام سعی خودم رو می

کنم ...

_ همه ی ما اینجا داریم دعاتون می

کنیم 

@
shahregoftegoo

 

_ محتاجیم به دعا ...

2643
 



بعد از خداحافظی با بشرا با صدای

سرفه های عامر دوباره به سالن بر

می گردم .بقدری  سرفه می کنه

صورتش به  کبودی می زنه.دست

روی سینه اش که خس خس صدا می

کنه میگذاره .می بینم که حالش اصال

خوب نیست . مدام حالش بد و بدتر

میشه

 

@
shahregoftegoo

 

بغض می کنم جوری که بشرای بی

خیال از پشت تلفن سعی می کنه

دلداریم بده

]03:10  16.10.21[
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با عجله ترالی کپسول اکسیژن  رو

جلو میکشم خط تعیین شده اب

مقطر مرطوب کننده خیلی پایین

اومده به خاطر بی فکری خودم که از

قبل باید اماده و اب مقطر می ریختم

دلم می خواد سر خودم داد بکشم

ولی سعی می کنم که دستپاچه نشم

این مدت همیشه اماده و در دسترس

قرار می دادم تا دچار مشکل نشوم

اب مقطر رو که می ریزم ماسک

@
shahregoftegoo

 

  part401#
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تنفسی رو به روی مرطوب کننده

وصل فلکه ی کپسول رو باز می

کنم .میزان اکسیژن مصرفی رو

براش تنظیم می کنم . وضعیت عامر

به مرحله ایی رسیده که دیگه

اکسیژن خانگی جوابگو نیست باید

عملیات ریه روش انجام بشه 

سیستم ایمنی بدن عامر هم بقدری

پایینه در برابر ویروس به کندی

مقاومت و عمل می کنه . در صد

هوشیاریش هم کم کم پایین می اومد

. نمی تونستم با نگه داشتنش توی

خونه ریسک کنم هر آن ممکن بود

@
shahregoftegoo
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اکسیژن خونش افت و خدای نکرده به

کما بره 

به خاطر کار دانی من پسر دایی و

متخصص ریه ی بیمارستان قبول

کرده بودن توی خونه بهش رسیدگی

بکنم ولی از صب امروز وضعیت عامر

هر لحظه بد و بدتر می شد و احتیاج

به تجهیزات  پیشرفته تری داشتیم . 

 به زحمت چشمای بی حالشو باز می

کنه .ماسک رو از رو صورتش کنار

می زنه سعی می کنه حرف بزنه

صداش از سرفه ها گرفته 

_ شیر...شیرین ...

_ جونم عزیزم ...

@
shahregoftegoo
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_ فکر کنم ...فکر ...کنم نفرینت

دامن ...گیرم شد دارم

میمیر....میمیرم ...

_ نگو ! عامر نگو! من غلط کردم

همچین نفرینی کردم ...من بدون تو

میمیرم .اگه قراره نفرین من گیرا

باشه باید آخرین نفرینم پا گیرت کنه

تا ابد مال من باشی می فهمی 

_ خیلی اذیتت کردم 

تقریبا با استرس سرش داد میکشم

که نگه تحت تاثیر استرس روانی

قرار گرفته ام دارم دیوونه میشم

تحمل دیدنش تو همچین وضعیتی رو

ندارم گوشیمو از روی مبل تک نفره

@
shahregoftegoo
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و کل صفحه ی گوشی اخیراً منو پر

کرده هر لحظه پیگیر احوال عامر

هست زنگ می زنم 

_ الو شیرین چیزی شده ؟

_ پسر دایی ؛ دارم عامر رو از دست

میدم دیگه داروها جواب نمیدن حالش

خرابه کمکم کن ...

_ االن با یه تیم برا انتقالش به

بیمارستان عازم میشم نگران نباش

عزیزم ...

گریه دیگه مجال هیچ صحبتیh رو

نمیده فکر می کنم درکم می کنه با

@
shahregoftegoo

 

می قاپم و به پسر دایی کسری) پدر

( حاالال که رئیس بیمارستان شده

بشرا
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گفتن االن می رسیم تماس رو قطع

می کنه تا برسن سرم در حال انفجار

کالفه مدام دستمو به پیشونی تعریق

شده عامر می کشم دارم از فکر

دست دادنش دیوونه میشم . دیگه به

بی تابیای من واکنشی هم نشون

نمیده سطح اکسیژن خونش خیلی به

سرعت رو به پایین هست.دستشو به

دستم می گیرم و التماسش می کنم

مقاومت کنه تا برسن ...

 

@
shahregoftegoo

 

]03:59  17.10.21[
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باالخره بعد از دقایق وحشتناک پسر

دایی ) پدر بشرا( همراه با متخصص

ریه و دو تا همیار دیگه با برانکاردی

در حالیکه همگی لباس گان سفید

) لباس یکبار مصرف ایزوله پزشکی (

@
shahregoftegoo
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پوشیده ان از راه می رسن همونطور

که حدس می زدم در صد اکسیژن

خون عامر بقدری پایین در حد مرز

در صد تقریبا پایین اومده که خیلی60

خطرناک بود  

_ منم میام 

_ شیرین تو نمی تونی بیای ما

هستیم .نگران نباش حالش خوب

میشه 

_ نه منم میام خواهش می کنم پسر

دایی من نمی تونم دق می کنم 

_ شیرین عزیزم چرا نمی فهمی تو تا

اینجا شانس اوردی که کرونا

نگرفتی ...

@
shahregoftegoo
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_ شیرین 

_ منم بویایی ندارم . تستم میدم

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده

بویایی از عالئم بارز کروناست ...

متعجب بهم نگاه کرد 

_ امکان داره  رینیت آلرژیک)تب

یونجه( بهاره آلرژی فصلی 

_ پسر دایی چه تب یونجه ایی چرا

سالهای قبل همچین چیزی نبود

_ آلرژی سرما خوردگی و عفونت با

ویروس کرونا خیلی مشابه شاید

بویاییتو از دست ندادی گرفتگی بینی

@
shahregoftegoo

 

_ منم گرفتم

بدی  PCR باشه  باید آزمایش 
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_ باشه قبول ...

با عجله اماده میشم بدنبالشون راه

می افتم 

یه بار بچه که بودم یه ساعت قبل

سال تحویل رفتم جای ماهی قرمزی

که داشتم مرده بود یه ماهی دیگه

بگیرم که خیابان پر بود از مردم در

حال رفت امد بازار شامی بود که نگو

همه اینطرف اونطرف می دویدن

اونسال مامان وقت نکرده بود برا

سفره سبزه بخره بعد از سال تحویل

که به گمان خودم سفره هفت سین

بدون سبزه نمیشه رفتم خیابون

انگاری ساعت برنارد دستم باشه

@
shahregoftegoo
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زمان ایستاده هیچ کس خیابون نبود

حتی یه پرنده پر نمی زد از اون همه

تکاپو بدو بدو اثری نبود تنها چیزی

بعد سال تحویل به جا مونده بود

آشغال بود که همه جا ریخته بود حاال

هم هیچ اثری از کسی نبود خیابون

سوت و کور حاال بماند به خاطر

قرانطینه اینطوری بود یا تحویل سال

نو ؛ نخود نخود هر که رود خانه ی

خود ...

لعنت به این بیماری که روزای اولش

همه مثل جزامی باهاش برخورد می

کردن .

@
shahregoftegoo
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همین که بیمارستان می رسیم دکتر

واحدی متخصص ریه عامر رو روانه ی

سی تی اسکن می کنه که مشخص

میشه هشتاد در صد ویروس ریه های

عامر رو در گیر کرد خیلی زود عامر

در بخش ایزوله کرونا بستری میشه و

 میدم .PCRمن دوباره تست 

این بخش با مراقبتهای خیلی شدیدی

از سایر بخشهای دیگه مجزا حفاظت

میشه روی نیمکتی در بیرون از

بیمارستان نشسته ام با صدای گریه

های زنی که گویا مادرش رو به خاطر

کرونا از دست دادهh گریه می کنم...

@
shahregoftegoo
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[17.10.21 03:59]

#part403

403#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

سالها به عنوان دانشجوی پزشکی به

بیمارستان اینجا و تبریز رفت امد

داشتم
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 هیچوقتh همچین حس وحشتناک

همراه مریضی که لبه پرتگاه مرگ و

زندگی پنجه نرم می کنه رو تجربه

نکرده بودم و ارزو می کنم که کسی

هم هیچ وقت تجربه اش نکنه چرا که

حس خیلی خیلی بدیه ...

پتویی دورم پیچیدهh میشه سرم رو بر

می گردونمپسر داییه با فاصله ایی

سر نیمکت میشینه بدون حرف

دستمالی به طرفم می گیره 

_ پدر چشماتو در اوردی خوبه که

خودت جزوه پرسنل و کادر درمان

@
shahregoftegoo
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هستی هر کی که کرونا گرفت نباید

فاتحه اشو بخونی اگه تو اینطوری

نامید باشی دیگه از مردم عادی چه

انتظاری باید داشت . 

_ ولی این مدت کم ما خیلیا رو از

دست دادیم چه از کادر درمان چه از

مردم عادی اصال نمی دونیم که

درمان این لعنتی با چیه ؟ 

_ خدا خودش بزرگه 

_ خیلی می ترسم اون زمانی که

تومور داشتم و می دونستم که اگه

عمل بشم یا بینایم رو از دست می

دم یا فلج میشم اونم اگه زنده بمونم

@
shahregoftegoo
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اینهمه نمی ترسیدم که االن از

وضعیت عامر می ترسم ...

_ ان شالله به داروها جواب می ده 

با چشمای پر اشک به طرفش بر می

گردم 

_ اگه جواب نده ریه هاشو خیلی در

گیر کرده تو خونه هم اکسیژن خونگی

بهش وصل می کردم ...

_ خوب طول درمان یه کم وقت گیره 

_ بهم گفت نفرین تو گریبانم رو

گرفته .من از روی عصبانیت یه

حرفی زدم که بارها بارها از گفته ام

پشیمون شدم باورم نمیشه اینهمه

@
shahregoftegoo
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کینه ایی باشه هنوزم حرف من رو به

دل کینه گرفته باشه ...

_ میدونی شیرین جان نمی دونم بین

تو شوهرت چی گذشته ولی چه سنگ

رو به کوزه بزنی چه کوزه رو به

سنگ شکست با کوزه هست دلها

خیلی زود از حرفها می شکنند باید

همیشه مراقب گفتارمون باشیم . 

_ دل منم شکسته بود واقعا اون

موقع نفهمیدم چطوری اون حرف از

دهنم در رفت 

_ میگن سه موقع دعا براورده میشه

یکی زیر بارون یکی وقت اذان یکی

هم وقتی دلت شکسته همین االن زیر

@
shahregoftegoo
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بارون وقت اذان صبح با دلی شکسته

دعا کن خدا هیچ دلی رو نامید نکنه

همه ی مریضا رو شفا بده ...

صدای بانگ اذان با قطره های نم نم

بارون و دل شکسته ی من "خدایا به

بزرگیت قسم سالمتی و حال خوب

رو به همه ی مردم جهان برگردون

الهی آمین "

موبایل پسر دایی زنگ می خوره از

مرکز تلفن بیمارستان بود اعالم کرد

که بیماری که تازه بستری شده نیاز

به عملیات احیاء قلبی و ریوی داره

می خواستند پسر دایی به عنوان

رئیس بیمارستان در جریان باشه .

@
shahregoftegoo
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نگاهم به صورت رنگ پریده پسر دایی

هست با وحشت پتو رو کنار می زنم

و به طرف ساختمان مربوط می

دوم ...

نه این شوخیه نمی تونه واقعیت

داشته باشه عامر حق نداره که منو

بچه ها رو ترک کنه چرا تحمل میرود

اما شب غم سر نمی آید ؟

[18.10.21 02:20]

#part404

@
shahregoftegoo
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پسر دایی هم دنبال من میاد صداشو

می شنوم که برا دلداریم مدام تکرار

می کنه اون بیمار عامر نیست شیرین

...

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_404

حس ششم قبول نمی کنه باور دارم

که منظورشون عامر منه وقتی می
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رسم که تیم پزشکی در حال عملیات

احیاء قلبشن که ایست قلبی کرده 

مگه غیر از اینه که تو فیلما و رمانا

دم به دقیقه اتفاقی می افته کارکترا

از حال میرن پس من چرا نمی افتم

چرا نمی میمرم که با چشمم رفتن

عامرم رو نبینم ...

دستای پسر دایی دور شونه ام حلقه

میشن با گریه به آغوشش پناه می

برم . نمی دونم چقدر از صداهای

ملتمس الود دکتر واحدی برای

برگردوندن ضربان قلب از یاال پسر

گفتنش میگذره که سکوت جاشو

میگیره سر بر می گردونم نگاهم به

@
shahregoftegoo
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نگاههای اشک آلود پرستار دوخته

میشه که قلبم می ریزه ولی پسر

دایی سر خم می کنه توی گوشم

زمزمه می کنه 

_ چشمت روشن حتما به خاطر تو و

بچه هات برگشت .

سرمو باال میگیرم از برق چشماش

می فهمم که واقعیت رو گفته نگاهم

رو دوباره به همون پرستار می دوزم

که لبخندش گواه بر زنده  بودن عامر

منه ...

@
shahregoftegoo

 

****
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_ سالم خانم دکتر چایی می خورید ؟ 

_ چایی فالکس ؟ 

_ نه چایی تازه دم هل نداشتم گالب

دم کردم  برا سردرد خوبه ...

_ بریز منم سرم درد می کنه .

_ بایدم درد کنه باز ما چند بار خونه

رفتیم ولی شما یه همه اش اینجایید

واقعا سخته اینجا زندگی کنی

بویاییتون برگشته بویایی منم از

وقتی رفته مامانم هی زنگ می زنه

نه سالم نه احوالپرسی یه جمله ی

کوتاه باز شده می پرسه ؟ اخه مادر

من این باز شده می تونه سوال صد

تا جمله پرسشی باشه یا فقط

@
shahregoftegoo
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منظورت به چاه بال نسبت گالب به

روتون توالته که باز شده یا نه؟

بعد با صدای بلندی شروع کرد به

خنده انگاری هر جا که پا میذارم خدا

یه دونه از این سر خوشا نصیبم می

کنه از بس خوش شانسم بی اختیار

دلم برا بشرا تنگ میشه نفسی می

کشم دیر وقته االن وقت دلتنگی

نیست تا بیچاره رو بد خوابش کنم

حاال بماند که بچه ها امروز کنارش

بودن حتما خسته و کوفته هم

شده ...

@
shahregoftegoo
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_ چی شده دخترا ؟

_ هیچی یکی از همراهای بیمار

اویشن ریخته تو مانومتر تا نفس

بیمار زودتر باز بشه مدام میگه من

کرونا گرفته بودم با اویشن خوب

شدم مهنازم عکس گرفته میخواد

بذاره صفحه ی مجازی منم میگم

دکتر فرمند توبیخمون می کنه اگه

همچین چیزی از بیمارستان ما در بیاد

بیرون قبول نمی کنه .

@
shahregoftegoo

 

دو تا از پرستارها در حالیکه با هم

بحث می کردن به ایستگاه پرستاری

نزدیک شدن
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خوب بشن دکترا خودشون زودتر از

شما اینکارا رو می کنن

[18.10.21 02:20]

#part405

@
shahregoftegoo

 

_ ای بابا بی سوادی تا چه حد ؟انگاری

دکترا نمی دونن اویشن برا تنفس

خوبه بابا مادر من اگه با این چیزا

#نفرین_تو_405
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می تونستم درک کنم ادمی که

عزیزش رو تو چنگال مرگ می بینه به

هر ریسمان پوسیده چنگ میندازه تا

نجاتش بده حتی به خرافات ادم

تحصیلکرده و بی سواد هم نداشت .

االن که عامر با مرگ پنجه نرم می

کرد می تونستم با این تحصیالت

پزشکی خرافه پرست بشم تا عامر

رو نجات بدم .ولی خوب مثال دوستی

خاله خرسه می شد چون با جون

عزیزت بازی می کنی باید همچین

مواقعی اصولی و عاقالنه عمل می

کردی تا آسیبی وارد نشه از یه طرف

بستریهای کرونا افزایش پیدا کرده

@
shahregoftegoo
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بود بستریای مسمومیت الکلی هم یه

طرف ؛ 

این باور که نوشیدن الکل و یا

مشتقات الکلی سبب پیشگیری یا

درمان کرونا ویروس می شود

شایعه ای بیش نبود و هیچ شواهد

علمی دال بر اینکه الکل می تواند از

ابتال به کرونا جلوگیری کنه وجود

نداشت . مضرات مصرف الکل آنقدر

زیاده، که چنین توصیه ای بیشتر مضر

و مخربه ولی کو گوش شنوا .

از همان ابتدای شیوع کرونا در

کشور، بازار شایعات و

نسخه پیچی های کوچه بازاری هم

@
shahregoftegoo
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حسابی داغ داغ شد، باورهای غلطی

که به خیال خود کرونا را متالشی

می کرد نه تنها ذره ای در آن اثر نکرد

بلکه خود زمینه ساز مشکالت

جدی تری در کادر درمان نیز بود.هنوز

هم باورهای غلطی در جامعه دست

به دست می شود  

نگاهمو به پرستاری که اسمش مهناز

نام بود دوختم از روزی که عامر این

بخش با لقب معروف اولین احیای

کرونایی شده بستری شد باهاشون

همکار شده بودم ولی چون از روز

اول با لباس گان دیده بودم اسمشون

رو از روی اِتیکت روی سینه اش

@
shahregoftegoo
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تشخیص می دادم به خاطر عینک و

ماسک تا حاال ندیده بودم . پشت

لباسش یکی هشتگ ما کرونا

راشکست می دهیم نوشته و امضا

کرده بود با اینکه به شخِص خودم می

دیدم که این بخش هر روز شاهد

فوتیها بوده ولی با این وجود

خوشبختانه روحیه ی این کادر  خیلی

خوب بود .

برای هر بیماری که ترخیص میشد بین

خودشون جشن کوچلویی می گرفتن

چند شب پیشم برای تولد یکی از

بیمارا بین خودشون جشن کوچلویی

@
shahregoftegoo
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گرفتن که اشک پر حسرت منم در

اورد  .

بحث پرستارا اینبار به اینکه هرکی از

کرونا فوت می کنه داخل قبرای سه

متری دفن و روشون آهک می ریزن

حتی نمیذارن کسی از خونواده

هاشون نزدیک قبر بشن حتی

یکیشون کلیپی از صفحه ی مجازی

دفن بیماری کرونایی رو نشون داد

که جسد رو پرت می کردن داخل قبر

و دیگری تایید می کرد متوفی رو

غسل میت هم نمیدن همونطوری

دفنشون می کنن  با شنیدن

حرفاشون بدنم مور مور میشه دلم

@
shahregoftegoo
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پرستاری با عجله به طرف پرستار

دیگه میاد پچ پچ می کنن شنیدم که

می گفتن بیماری احتیاج به علمیات

احیاء قلبی و ریویی داره

[19.10.21 09:15]

#part406

@
shahregoftegoo

 

می ریزه واقعا از کجا به کجا رسیده

بودیم سعی می کنم به حرفاشون بی

توجه بمونم
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با عجله ترالی داروها رو بر می دارن

و با هم به طرف بخش میرن دلشوره

میگیرم .هر بار که خبر ایست قلبی

می شنوم بند بند وجودم از هم

متالشی میشن چشمم ترسیده برجور

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_406
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_ سالم 

_ دکتر واحدی برای معاینه دکتر

افشار االن رفتن سرشون بهم گفته

بودید هر وقت دکتر واحدی اومد

خبرتون کنم ...

_ خیلی ممنون عزیزم 

بلند میشم همون پرستاری که برای

صرف چایی دعوتم کرده می پرسه 

_ اِ خانم دکتر کجا؟ 

@
shahregoftegoo

 

هم ترسیده پرستار دیگه ایی نزدیکم

میشه

_ سالالم دکتر پورمهر

االالن میام
_
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بلند میشم و با عجله به طرف بخشی

که عامر بستریه میرم . کل کریدور

رو تقریبا تا بخش مربوط دویدم . 

جلوی ورودی بخش با برانکاردی که

بیماری فوت شده مالفه سفید روش

کشیده شده رو به رو شدم حتما احیاء

قلب برای این مورد بود قلبم فرو

ریخت پاهام دیگه نمی کشیدن که جلو

برم .دستامو چفت کردم زیر لب

زمزمه کردم 

_چیزیش نشه خدایا چیزیش نباشه

با توکل به خدا قدم به جلو میذارم

دکتر واحدی در حال چک کردن

دستگاههای مربوط به عامر بود 

@
shahregoftegoo
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_ سالم دکتر ؛ مریض ما چطوره ؟ 

در حالیکه برگه های مخصوص

کارتکس  رو ورق می زد گفت : عالی

سطح اکسیژن خونش خدا رو شکر

خوب شده و تونستیم جلوی پیشروی

عفونت ریه ها رو هم کنترل کنیم 

زیر لب خدا رو شکر می گویم .

عامر چشمهای بی رمقش رو باز و

بسه می کنه از دیروز درجه

هوشیاریش هم باال اومده بود تبش از

دیروز با قطع تب بُرها دیگه تب نکرده

@
shahregoftegoo

 

بود .

_ اگه با این روند پیش بریم تا سیزده

ان شالله مرخص میشه ...
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با خوشحالی لبخند می زنم دلم

میخواد داد بکشم ولی خودمو کنترل

می کنم 

_ یه سی تی اسکن دیگه باید اقا

دکترمون رو ببرید . 

_ چشم ...

_ دوز داروهاشم کم می کنم 

_ خیلی ممنون ..

عامر هم لبخندی به جای تشکر به

روی لبهاش میاره 

_ بله اقای دکتر با داشتن پرستار

تموم وقت باالخره شاخ کرونا رو

شکستی  تبریک میگم . 

@
shahregoftegoo
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نفس عمیقی از آرامش خیال می

کشم دست عامر رو محکم می فشرم

...

دکتر واحدی با تذکر مراقبهای بعد از

ترخیص و قرنطینه رعایت پروتکلهای

بهداشتی اتاق رو ترک می کنه . و

من دوباره مثل پروانه دور عامر می

چرخم ریشهایش این مدت بلند شده

یه جوریی که اصال قابل شناسایی

نیست هر چند در این مدت با قیچی

کوتاهشون کرده بودم ولی باز هم

بلند شده بود و با این قیافه حتی منم

نمی تونستم داخل جمعی شناسایش

کنم 

@
shahregoftegoo
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به قدری بنیه اش  ضعیف شده بود که

وقتی می خواست حرف بزند نفس

کم می اورد حتی نمی توانست ابی

بنوشه قرار بود بعد از سرم ها با نی

نوشیدنی بنوشه اصال باورم نمی شد

عامر با اون هیکل و قد قامت در

عرض این چند وقت اینطوری از پا

بیفته

[19.10.21 09:15]

#part407

@
shahregoftegoo

 

_ حالت خوبه ؟
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 دستمو فشار میده  خم میشم

دستشو رو بلند می کنم دلم میخواد

دستشو ببوسم ولی به خاطر شیلدی

که به صورتمه مانع ام میشه ...

دستش رو بلند ماسکش رو از جلوی

دهنش کنار می زنه با نهایت سعیش

لب می زنه 

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_407
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_ لباست خیلی خوشگله بهت میاد

چهار تیکه است ؟ 

از شوخی که می کنه خنده ام می

گیره لبخند می زنم 

_ نه واقعا کرونا رو شکست دادی ...

_ زیر سایه تو ...

می بینم چطور برای صحبت کردن

نفسش به سختی باال میاد .

_ ولی نفرینت نگرفت ...

_ نگرفت چون که نفرین من یه چیز

دیگه اس ...

_ چیه ؟ 

@
shahregoftegoo
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ماسک رو دوباره روی صورتش

تنظیم می کنم و با لبخندی به لب می

گویم 

_ که تا آخرش پا به پای من تا ابد با

من بمونی ...

دستی به ریشهایش می کشم 

_ اینا رم باید بزنم .خیلی پر بلند

شدن اصال بهت نمیاد  

_ منو مدیون خودت کردی 

_ اصال حرفشو نزن توی یه خونواده

مدیون شدن اصال معنی نداره ما یه

خونواده ایم

لبخند تلخی روی لبهاش نشسته رو

که می بینم میگم :

@
shahregoftegoo
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_ همه اینا رو یه جا ثبت کردم . برا

این حساب کتاب باید از جونت مایه

بذاری میدونی که چوب خطت پره

دیگه جای یه اشتباه هم برات نمونده

_ لباست خیلی خیلی خوشگله بهت

میاد چهار تیکه است ؟ 

از سوالش که به سختی پرسیده

خیلی جا می خورم با لبخندی از

خوشحالی خنده می گویم 

_نه  انگاری حالت عالیه خوبه که آقای

دکترم همش به فکر لباس چهارتیکه

ی منه ...

چشماش از شیطنت گفته اش برق

می زنه  

@
shahregoftegoo
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_ حسرت اون لباس چهار تیکه به دلم

موند 

سرم رو خم می کنم به ارومی با

لحن نازی میگم 

_ تو زود خوب شو من بهت قول

میدم هر شب برات لباس چهارتیکه

بپوشم ...

_ مرگ من ...

انگشتم وسط لبهاش میذارم تا نگه

دوست ندارم حرفی از مرگ نگه ...

_ خانم دکتر میشه یه نگاه به تخت

دوازده بکنید 

@
shahregoftegoo
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*

باالخره از روزی که حسرت این روز

رو می کشیدم که با عامر قراره کی

از اینجا بیرون بریم از راه رسیده کل

بچه های این بخش همراه ما شادی از

ته دل برای سالمتیمون دعا کردن 

ویلچر را جلو می رانم و با همگی

خداحافظی و از کریدور بیرون می

رویم .

@
shahregoftegoo

 

 باالال میارم دوباره چشمکی تحویل

سر

عامر میدم و با گفتن بر می گردم  به

تخت شماره دوازده سر می زنم
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عماد عمران صدرا بیرون از

بیمارستان منتظرمان هستن تا می

خوان نزدیک بشن با دست عالمت

استپ رو پیش میگیرم تا جلو نیان هر

سه با سر سالم می کنن 

_ ببخشید فاصله گذاری رو باید

رعایت کنیم اوکی 

_ داداش چطوری ؟

_ خوبم 

رو به هر سه بر می گردم و می گویم

: منکه توی گوشی گفتم با ماشین

خودم میارمش شما زحمت نکشید ...

 

@
shahregoftegoo

 

]07:15  20.10.21[
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408#نفرین_تو_

عمران لبخندی به لب می زنه : بقدر

کافی شما زحمت کشیدید خسته

هستین این مدت همه زحمات با شما

بود . 

چه زحمتی ولی اینطوری خیلی

خطرناکه من خودم میارمش خواهش

می کنم فاصله اجتماعی رو رعایت

@
shahregoftegoo

 

part408#

کنید
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عماد با خنده در حالیکه از بازوی

عمران میگیره 

_ داداش منکه گفتم این دو تا پزشکن

رعایت پروتکلهای بهداشتی براشون

الزامیه 

و من برا تایید سرتکون میدم 

_ بله ، بله صحیح فرمودید 

_بگو که در نقش باردیگارد

سزوارتریم 

_برای سالمتی خودتونه 

ویلچر عامر رو به طرف پارکینگ که

ماشینم اونجاست می برم با اینکه

هنوزم ضعیف و خسته و بی حال

بنظر می رسه ولی خیلی خوب از

@
shahregoftegoo
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پس کاراش بر میاد و خودش سوار

ماشین میشه تا داداشاش برای کمک

کردن بهش نزدیک نشن چون ویروس

ناشناخته اس باید از همه جوانب

احتیاط رو رعایت کنیم تا خدای نکرده

ناقل باشیم ویروس به کسی سرایت

کنه ...

جلوی مجتمع می رسیم می بینم که

بشرا و محراب و شهاب و همتا

همراه بچه ها و پدر و مادر عامر

اونطرف خیابون ایستاده اند با

دیدنمون دست تکون دادن حاال بماند

یه صحنه ی دارمی بود برا خودش دلم

برا هر دو بچه هام یه ذره شده هر

@
shahregoftegoo
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چند با تماسهای تصویری دیده

بودمشون ولی دیدن جای بغل کردن

بوییدن و بوسیدن رو نمی تونه بگیره

بازم قرار بود چهارده روزی قرنطینه

باشیم 

نگاهم به قصاب و گوسفندی بود که

برای شوخی و خنده نمی دونم کی

صورتش ماسک زده بود. قصاب

گوسفند رو جلوی 

پارکینگ کشید تا ذبحش کنه و ما با

ماشین از روی خونش رد بشیم . نگاه

من به جلوست نگاه عامر به پشت

سرش ، ماسکش رو کنار می زنه داد

میکشه 

@
shahregoftegoo
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_ نیا دلوین نیا ...

دادی که می کشه باعث میشه از پهلو

به خیابون نگاه کنم دلوین داره می

دوه طرف ماشین ما ...ماشینی هم

از اون سمت میاد قلبم میاد

دهنم ...نه ! 

میزنم زیر گریه تحملشو ندارم خدایا

اینبار با دلوین امتحانم نکن تحمل

ندارم !

صدای همه رو با لحنهای وحشت زده

می شنوم که همگی دلوین رو صدا

می کنن و تیکاف وحشتناک چرخهای

ماشین، قلبم دیگه نمی زنه تا باالخره

@
shahregoftegoo
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صدای نفسهای زمخت عامر رو می

شنوم و بعد صداشو 

_ نترس عزیزم  عماد گرفتش...

با هق هق چشمامو اروم باز می کنم

دلی برام نمونده  دلوین بغل عماد

هستش 

_ دد 

دلوین دستاشو باز کرد  تا از طرف

پنجره بغل عامر بره ، عامر  با عجله

دگمه ی پنجره ی ماشین رو باال داد

آخرش دستای دلویِن که روی شیشه

@
shahregoftegoo

 

ها میشنه عامر از این طرف دست

راستش رو شیشه میذاره

_ دد من دلم تنگ شده
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_ باشه عزیزم ...

نگاهمو به اونطرف می دوزم که

اروین هم اونطرف بغل شهاب بی

تابی می کنه که اخرش شهاب

اینطرف میاد.

[20.10.21 07:15]

#part409

@
shahregoftegoo

 

_ منم دلم تنگ شده عزیزم

_ خوب شو دد  

#نفرین_تو_409
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حواسم به شیرین زبونیای دلوینه که

برا عامر دد دد می کنه این دد گفتنش

منو کشته درسته به منم بشرا یادش

داده مام میگیه ولی دد گفتنش کجا

مام گفتنش کجا ؟ انگاری اصال من

نیستم اروینم مثل خود عامرآقای

یخچال

به زحمت از پشت شیشه بچه ها رو

قانع می کنیم تا یه مدت دیگه که

بگذره هر دو بر می گردن  دیگه از

همدیگه جدا نمیشیم  هر دو با گریه و

@
shahregoftegoo
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وعده وعیدهای عماد و عمران شهاب

حاج بابا به زور دل می کنن.

از داخل کارتون دو جفت دستکش

پزشکی بیرون میکشم دستکشای

عامر و خودم رو  عوض می کنم

ویلچر کرایه ایی بیمارستان رو از

داخل صندوق بیرون میاورم ماسکش

رو پایین میکشه 

_ میتونم خودم بیام داری اینطوری

لوسم می کنی ؟ 

_ بله اقای دکتر تا می تونی لوس شو

که ناز کش داری پایه و اساسی ...

_ دیوونه اتم 

@
shahregoftegoo
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لبخندی می زنم . دستش رو میگیرم

کمکش می کنم تا سوار ویلچر بشه . 

وارد اسانسور میشیم کنار کلیدهای

طبقه ها اهالی مجتمع ابتکاری به

خرج دادن بسته ایی خالل دندون

نصب کردن تا دگمه ها رو با خالل

دندون فشار بدن و از انتشار ویروس

جلو گیری کنن بعد از خروج عامر از

اسانسور از داخل کیفم اسپری ضد

عفونی رو بیرون میکشم چند پاف

می زنم تا فضای اتاقک ضدعفونی

شه ...

@
shahregoftegoo

 

_ خیلی مجهزی خانم دکتر !

تلخندی به لب می رانم
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_ ما که تجربه اش کردیم خدا نکنه

دیگران هم تجربه اش کنن ما که

مرکز بیماریم باید مراعات کنیم تا از

انتشار ویروس پیشگیری کنیم .

_ براووو خانم بهداشت ...

_ عامر نخند باور کن این مدت من

مرگ رو به چشم خودم دیدم حاال

بماند که تو چقدر اذیت شدی 

_ ُمردمو زنده شدم .

کلید کارتمون رو داده بودم تا مرینت

رو ببرن پیش خودشون شهاب می

گفت که بچه ها بعد از ضد عفونی و

تمیز کاری خونه زیر گلدان درخچه بید

معلقی گوشه ی راهروی واحد

@
shahregoftegoo
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گذاشتن گلدان رو به زحمت باال

میکشم کلید کارت رو بر می دارم و

به در می زنم . در باز میشه . نه

انگاری همونقدر که بشرا پشت تلفن

گفته بود باال سر کارگرا بوده تا خوب

همه چی رو تمیز کنن حق داشته غر

غر کنه خونه از تمیزی برق می زد .

مانتوی بهارم رو از تنم در میارم . 

_ یکسره باید بریم حموم خودمونم

ضدعفونی کنیم ...

_ عجب پروسه ی سر بَریه وای همه

@
shahregoftegoo

 

کارا رو تو کردی اونوقت من انگاری

کوه کندم خیلی خسته ام ضعف دارم
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_ معلومه دکتری 

_اول حموم بعد خواب اوکی ...

_ خودم می تونم خیلی خسته ایی .

می خندم سوالی که نگاهم می کنه 

_ لحنت مثل ارویِن که با سماجت

دفعه ی پیش می خواست خودش

تنهایی حموم کنه 

_ خوب به این پدر رفته 

_ بر منکرش لعنت 

 

@
shahregoftegoo

 

 اقای  کتر حاالال مریض بودن خوبه

_بله

یا دکتر شدن ؟  

***

]04:44  21.10.21[
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#part410

410#نفرین_تو_

با تعجب الی در واحد رو باز می کنم

پشت در کسی نیست به خیال اینکه

توی عالم خواب و بیداری صدای زنگ

در رو شنیدم متعجب میخوام در رو

ببندم که جلوی در باکس بنفش رنگی

رو می بینم چند قدم به جلو میرم و

نمایشگر اسانسور شماره های

@
shahregoftegoo

 

معکوس رو نشون میده هر کی که

بوده پایین رفته ...  
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بر می گردم باکس رو بر میدارم

محتویات داخلش سه تا سنگک تازه با

یه بسته سبزی خوردن پاک شده و

بسته کادو پیچی که بازش می کنم

لباسه ؛ لباس محلی ترکی با رنگ آبی

فیروزه ایی که طرح و رنگش منو یاد

لباسای سریال حریم سلطان میندازه

می تونم حدس بزنم کار کیه دیوونه

ی خواستنی که میگفتن این بشرای

دیوونه ی من بود . 

درست حدس زدم داخلش کارت

پستالِی بازش می کنم 

@
shahregoftegoo

 

ً _ سیزده قرنطینه مبارک خاله اوالال 

دیزی بدون سنگک که نمیشه براتون
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سنگک تازه و سبزی خوردن خریدم

حاال بمونه که با دستای مبارک خودم

که تا حاال سبزی پاک نکردم پاکشون

کردم . یه دیزی مشتی پشت

شاهنشین و با یه دلبری ناز با این

لباس محلی ترکی سنگ تموم میذاری

تا با چهار تیکه بهونه شب مهتاب

نداشته باشی برا کاشت ، داشت ؛

برداشت 

اینم جایزه ی شکست کروناتونه 

 #در_خانه_بمانید .

با صدا می خندم جون به جونش کنن

فکر ذکرش مونده توی شب مهتاب ما

...

@
shahregoftegoo
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گوشی رو بر میدارم بهش زنگ می

زنم زود ریجکتم می کنه دوباره

میخوام تماس بگیرم که صدای هشدار

پیامم میاد 

_ زنگ نزن جواب نمیدم بهم نگو گیر

چرا که خودت گیری در ضمن با

موهای قرمزت واقعا شبیه خرم

سلطانی ولی نمی دونم عامر شبیه

سلطان سلیمان در میاد یا نه 

این دختر به نظر من اصال بزرگ

نشده اصلنم رفتارش با سنش نمی

خونه پوفی می کشم .

دیزی رو بدون دنبه و چربی با روغن

خود گوشت بار میذارم تا برا عامر

@
shahregoftegoo
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مضر نباشه تا عامر بیدار بشه بند

بساط شاهنشین رو دوباره میارم

گوشه ی سالن مثل قبل می

چینمشون ...

_ شیرین عزیزم بابا اینا تماس تصویر

گرفتن بیا باهاشون حرف بزن 

خدا رو شکر امروز که بیدار شده بود

وقتی حرف می زد دیگه نفسش کمتر

می گرفت و به خوبی مشخص بود

حالش رو به بهبودیه

مامان و بابا برا تبریک سیزده تماس

تصویری  گرفته بودن.بخاطر

محدودیت دوقلوها هم شهرستان

مونده بودن . بعد از رفع دلتنگیمون

@
shahregoftegoo
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به بچه ها زنگ زدیم حرف زدیم پیش

حاج بابا و حاج مامان  بودن بازم این

دلوین ورپریده شاخکهای  گلبولی

حسادت منو با اون دد ؛ دد کردنش

تحریک کرده بود دختر نبود هوو

عنوان خوبی براش بود . عامرم که

فهمیده بود چقدر به رابطه ی اونو

دلوین حسادت می کنم بعد از تماس

با قلقلک دادنم خواست از دلم در

بیاره 

_ بیا اینجا ببینم گفته باشم مامانا به

دختر خودشون حسودی نمی کنن ؟

 

@
shahregoftegoo

 

]09:53  22.10.21[
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#part411

411#نفرین_تو_

_ حسودی نمی کنم از وقتی تو وارد

زندگیمون شدی نقش من پیش دلوین

خیلی کمرنگ شده خیلی بابایی شده

انگاری من وجود ندارم 

_ یعنی چی که وجود نداری ؟ اروینم

ترو خیلی دوست داره به تو بیشتر از

من گرایش داره فکر کنم طبیعیه که

پسرا مامانی دخترا باباین 

@
shahregoftegoo
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خنده ام میگیره  رفتار یخچالی اروین

رو با شیرین زبونیای دلوینه یکی می

دونست .انگاری متوجه خندهh ی

طلبکارم میشه که ادامه میده 

_ خوب البته نمیشه عالقه ی هر دو

تاشون رو یکی بدونیم طبیعت اروین

یه کم سرده 

_ یه کم سرده ؟ 

_ اصال می دونی چیه ؟ من مهره ی

مار دارم مادر دختری عاشقمین ...

با چشمای گرد شده به عامر خیره زیر

لب زمزمه می کنم : از خود متشکر ! 

صدای قهقهه اش بلند میشه 

@
shahregoftegoo
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_ حرف حق جوابش از خود متشکر

بودن نیست خانم دکتر 

دوباره بلند میشم 

_ من برم ترتیب ناهار رو بدم 

_ حاال بودین؟ راستی چی پختی بوش

میاد ؟ 

بو میکشه یه جوری که باعث میشه

منم بو بکشم .

_ آبگوشت گذاشتم ولی بوش رو اصال

نمی فهمم 

_امروز فکر نمی کنی تایم ناهارمون

دیر شده  ؟ بوی آبگوشتت همه جا رو

برداشته مگه نگفتی بویاییت برگشته

چرا بوشو نمی فهمی ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ برگشته ولی با اختالالتش 

متعجب بهم نگاه می کنه می پرسه :

منظورت چیه ؟ 

_ خوب چطور بگم من سر دوقلوها

اینطوری ویار داشتم مرغ بو میداد

اونم قسمت نازک رونش وحشتناک

بو میده  نان بوی سوخته خود نان

میده پیاز وحشتناک بوی جلبک میده

حاال بوی زیر بغل بوی پیاز میده بوی

عطرا جرم گیر و سفید کننده هابوی

کپک زده میدن وای نگو تخم مرغ بوی

گندیده ماهی میده 

متفکر دوباره می پرسه : نکنه واقعا

ویاره تو به اختالل بویایی ربط میدی 

@
shahregoftegoo
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می خنددh میخوام بلند بشم که از مچم

میگیره و به طرف خودش میکشه و

میگه : قهر نکن دارم شوخی می کنم

میدونم خیلی وقته رابطه ایی

نداریم . ولی جالبه بنظرت تا کی

طول میکشه بویاییت کامل برگرده

راستی چطوری فهمیدی که بویایی

نداری ؟ 

_ آخرین شب قبل بستریت یادته غدام

سوخت دو روز قبلشم توی گروهی

که مربوط به کرونا با بچه ها زده

@
shahregoftegoo

 

چشم سفیدی می کنم : از اون

حرفاست ها!
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بودیم خوندم که خیلیا بویاییشون رو

از دست دادن 

_ اولین کاری که بعد از صحت

سالمیتیم انجام بدم خوندن مقاله

های مر بوط به کروناست 

_ اره اره بخون شاید بتونی واکسنشو

کشف کنی ...

_ می بینم خانمم داره منو دست کم

میگیره و تمسخرم میگیره ...

_ نه که داروسازی  یا دانشمندی برا

همین گفتم . 

_ گر صبر کنی زغوره حلوا

سازی ...کجا ؟ 

@
shahregoftegoo
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_ من با تو هم سیر میشم می بینی

چه پسر خوبیم به کم هم قانع ام

[22.10.21 09:53]

#part412

@
shahregoftegoo

 

_ برم ناهار رو اماده کنم با کل کل

کردن با تو نون اب در نمیاد

برامون ...

#نفرین_تو_412
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نه بابا میگم این پسره دیگه حالش

خوبه خوبه !

_ داری هزیون میگی بپا نیفتی اقای

افشار 

از لحن شاکیم خنده ایی میکنه دیگه

صبر نمی کنم میرم به دیزی پر

ماجرام برسم . 

جلوی اینه موهامو که شب قبلش

خیس خیس بافته بودم رو باز می

کنم فراش به خاطر وزی که داره

@
shahregoftegoo
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زیاد جالب نشده ولی خوب کاچی

بهتر از هیچی که شده 

صدای عامر رو که مدام شیرینم

سوئیتی  که صدا می زنه رو می

شنوم 

عاشق استینای بلند فانتزی لباس

محلیم شدم . اگه یه تاجم سرم

میذاشتم دیگه شبیه خود ُخرم سلطان

سریال می شدم .با این رنگ فیروزه

ایی عالیش !این بشرا هم اخرش

ترشی نخوره یه چیزی میشه اونم با

کاشت داشت معروفش ! 

خنده ایی از یاداوریش می کنم ...

@
shahregoftegoo
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نیم نگاهی به ارایش صورتم میندازم

راضی رنگ لعابش به سالن میرم

اثری از عامر نیست .سالن و اتاق

خواب نیست دیگه مطمئنم که

اشپزخونه اس و همینطوری هم

میشه در حال ناخنک زدن به دیزی در

حال قلقل مچش رو میگیرم . 

قاشق بدست بطرفم می چرخه 

_ اشپزی سنتی ؟! دیزی ...

مات و مبهوت چشماش به من که

ایستاده نگاهش می کنم می مونه 

_ بله ؛ می بینم اخالقای جدیدی پیدا

کردین اقا؟ 

@
shahregoftegoo
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بقدری خیره خیره نگاهم می کنه که

نفس کشیدن رو هم یادش رفته با

اون پیراهن چشمگیر چرخی دورش

می زنم و جلوی چشماش بشکنی می

زنم تا به خودش بیاد . 

_ واوو من کجام ؟ 

_ شما احیانا اشپزخونه ی شیرین

سلطان نیستین ؟ 

_ کی میره اینهمه راهو ...خبریه

شیرین سلطان ظروف  فیروزه

کوبی  دیزی شیرین پز و حاال خود

شیرین سلطان با پیراهن فیروزه ایی

_ حاال کجاشو دیدی شاهنشین

فیروزه ایم رو ببینی چی میگی 

@
shahregoftegoo
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_ نه بابا ؛ واقعا ...خبریه ؟ 

خنده ام میگیره اگه اون بشرای

ورپریده اینجا بود حتما اسم شب

مهتاب رو میاورد 

_ امروز سیزده به دره ،بفرما تا منم

دیزی شیرین پز رو بیارم خدمتتون

اعلی حضرت...

نگاهی به سر تا پاش میندازه میگه 

_ اعلی حضرت با شلوار اِسلش و تی

شرت آیداس پوش کی دیده ؟ من

لباس شاه قاجار رو احیانا ندارم ؟ 

_ نه متاسفانه شما می تونید کت و

شلوار بپوشید 

@
shahregoftegoo
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چشماشو جمع می کنه و با خنده

گفت : کت و شلوار اصال به تیپ و

استایل تو میاد ؟با کت و شلوار

بشینم زمین دیزی بخورم ؟  کوفت

بخورم فکر کنم ...

_ متاسفم این لباسم بشرا برا من

گرفته به فکر شما نبود 

_ بله ملتفت شدم باید خودم یه فکری

کنم اینطوری نمیشه ؟

به طرف اتاق میره که می پرسم :

کجا ؟ چی می خوای بپوشی ؟ 

_ مامان از کربال برام یه شلوار کردی

خریده بود که هر چند وقت یه بار شبا

@
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متعجب تکرار می کنم : شلوار

کردی ؟ 

_ اره شلوار کردی سلطان کردم

داریم

[22.10.21 09:53]

#part413

@
shahregoftegoo

 

به سرم می زد می پوشیدم میرم

اونو بپوشم
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_ سلطان کُرد عامر خان ...

_ بله کردی پوش بهتر از کت و

شلواریه 

_ بدو منتظرم زودتر این سلطان

شلوار کردی پوش رو  رو نمایی کن

مشتاق دیدارم ...

@
shahregoftegoo

 

#نفرین_تو_413

_ الساعه شرفیاب میشن

_ اووه
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خنده ایی می کنم از یخچال سبزی و

سنگکها رو بیرون میارم تا داخل

سینی بذارم .یه کم پیراهنم دست پا

گیره 

همه رو به سالن می برم و روی

کرسی می چنمشون بی اختیار یاد

اونروز کذایی می افتم اینکه اونشب

وقتی جواب ازمایش عامر  رو

فهمیدم فکر نمی کردم که ایا دوباره

می تونیم به همچین روزی برسم با

اینکه پانزده روز از اون روز گذشته

بود بقدر روزای سختی بود که انگاری

سالها طول کشید تا به همچین روزی

برسیم ولی خدا رو شکر که باالخره

@
shahregoftegoo
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اون شرایط بحرانی و سخت رو

گذرونده بودیم . و حال که روحیه ی

سر حالش رو می دیدم بیشتر خدا رو

شاکر بودم . 

_ واوو شیرین سلطانم چه کرده ؟ 

به طرفش که می چرخم با عامری که

استایل دیگه ایی از خودش به نمایش

گذاشته رو به رو میشم 

با رو فرشیای سرمه ایی شلوار

کردی و شال نخی ساده من که حاال

به سبک مردای کردی دورکمرش

پیچیده و ژیله ی بافت حاج مامان هم

که از روی پیراهن سفید سیلکش

پوشیده و از همه جالبتر کاله خز

@
shahregoftegoo
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باکویی هست که دلم میخواد قهقهه

بزنم اصال باورم نمیشه که این مرد

عامر باشه 

بطرفش میرم هجومی کاله خزش رو

از سرش می قاپم 

_ اینو از کجا پیدا کردی ؟ 

_ یکی از بچه ها روسیه رفته بود برام

از اونجا سوغاتی اورده بود کلی با

بچه ها خندیدیم بهم میاد 

_ پس مال روِس من فکر می کردم

کاله باکویه 

_ نمی دونم شایدم طرح اونجاست ...

_ عین این عشایری  ها هم شدی 

_یه کالم  فقط بگو به تو میام یا نه ؟ 

@
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_ چرا که نه سرورم بیا اول یه سلفی

با هم بگیریم 

کاله رو دوباره روی سرش میگذارم و

سرم رو به شونه اش نزدیک می کنم

دستش رو دور کمرم می پیچه منو به

خودش نزدیک می کنه گوشی رو باال

می گیرم با هم لبخند می زنیم چند تا

پشت سر هم فلش می زنم . دستش

رو می گیرم و به سالن میریم با

دیدن شاهنشین چشمهاش برق می

زنن ناباور سر تکون میده 

_ کی وقت کردی اینا رو بخری ؟ 

_ اونروز همون قرار شب مهتاب 

@
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اووف این بشرا هم چه اسمی انتخاب

کرد دهن من انداخت شب مهتاب 

_ خوب شب مهتاب ادامه اش ؟ 

_ اره همون روز همه رو خریده بودم 

_ پس دیزی رو  غذای مورد عالقه ی

من تخمین زده بودی ؟ 

_ دوست نداری ؟ جلفا که بودیم

گفتی دوسش داری ؟ نگو اینهمه

تالشم بی خود ...

_ نه ،نه  دوسش دارم حتی میشه

گفت که عاشقشم ولی خوب این

دلیل نمیشه که هر روز غذای مورد

عالقه ام رو بپزی دیزی داشته باشم .

@
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[23.10.21 05:59]

#part414

414#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

_ هر روز دیزی ؛ وای هر روز نمیشه

دیزی خورد
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_ خوب حاج مامان یه عادت بدی

داشت وقتی قفلی می زد به یه غذا

تا سرویسمون نمی کرد ول کن

نبود . کافی بود ماها به یه غذایی به

به چهچه می گفتیم دیگه فاتحه امون

خونده بود به کل از اون غذا زده می

شدیم 

با خنده گفتم : نترس من از این

اخالقا ندارم از برنامه ی غذایی هم

که به یخچال زدم باید فهمیده باشی

من به این چیزا عادت ندارم عاشق

تنوعم 

@
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_ اینم یه دلیل دیگه که من عاشقت

بشم . 

_ بیا ؛ تا سرد نشده این دیزی

مشهورمون بخوریم 

_ وای سوئیتی دیزی بخورم یا خجالت

؟ واقعا خجالت زده ام کردی عزیزم 

_ بیا بشین زبون نریز 

_ ای بابا خواستم التفاتی کرده باشم 

_ به جای این حرفا بگو ببینم سلطان

کجایی ؟ 

_ با این چیدمان تو با شاهنشین و

لباس محلی تو بنظرت می خوره که

من شاه قاجار باشم راستی تشت و

افتابه ی اقلیمت کو ؟ قبل از غذا باید

@
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_ خوب چی بگم نمی تونم فرهاد

تیشه به دست باشم می دونی من

تیغ بدستم تا تیشه بدست به خاطر

کرونا همونم نیستم .پس میمونه

خسرو خان که شیرین و خسرویی

بودن برا خودشون ...

هر دو کنار هم روی تشک شاه نشین

می نشینیم . با اینکه غذام بی نمک

شده ولی چون براش زحمت کشیدم

@
shahregoftegoo

 

بیاری دستامو توی تشت بشورم

زحمت آفتابه اش هم با تو ...

_ دیگه ؛ دیگه ...از کجا به کجا رسیدی

؟
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و به قولی عامرم قدرشو می دونه با

کیف نوش می کنیم . 

بعد از غذا چایی میارم . روی کرسی

میذارم عامر بازم در حال گرفتن

عکسه دستم رو میگیره کنار خودش

hمیکشه عکسی می گیره با خنده

کالهش رو بر می دارم میذارم روی

سرم  نوک موهام  رو میگیرم جلوی

بینیم عامر با دوربین موبایلش ژستم

رو شکار می کنه عکسی می گیره

بعد از گرفتن عکس دستش رو دور

گردنم حلقه می کنه یه جوری که

سرم می افته روی زانوش کاله رو؛

@
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روی سینه ام میگذاره دستش رو

نوازش وار به الی موهام می کشه 

کاله رو بر میدارم بلندش می کنم و

نگاهش می کنم 

_ گفتی یکی از دوستات از روسیه

برات سوغات اورده احیاناً این

دوستت ژاکلین که نیست یادمه

ژاکلین دو رگه تبریزی و روس بود ؟ 

_ ژاکلین این مدت که با من بود

روسیه نرفته بود که برا منم سوغاتی

بیاره منم اینقدر بی غیرت نیستم  که

بخوام اون سوغات رو خونه ایی که

تو هستی نگهدارم اونم وقتی که هیچ

سر سپردگی به ژاکلین ندارم  .بین

@
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من خیلی وقته که اونو ندیدم

آخرینبارم توی بیمارستان اومده بود

تا پول آپارتمانی که  به عنوان رشوه

قولش رو دادهh بودم بگیره  

_ چی تو بهش پولم دادی ؟چرا

_ اون بیشتر از سه سال برا اروین

هم پدر بوده هم مادر من نمی

تونستم زحمتاشو بی ارزش بدونم .

اون سالها تو کما بودی منم زندان

 

@
shahregoftegoo

 

من و ژاکلین همه چی تموم شده .

]05:59  23.10.21[
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_چرا هر بار میام فکر  کنم که همه

چیز خوبه دیگه هیچ اتفاق غیر

منتظره تلخی قرار نیست پیش بیاد

تو بازم یه راهی پیدا می کنی که گند

بزنی به همه چیز ؟ اون زن داشت

@
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پسرمون رو می کشت . به خاطر

چشمای رنگی یخش و موهای

قرمزش اونو جایگزین من کردی ؟ 

_ژاکلین اصال یه ذره هم شبیه تو نبود

فقط دور نماش به قول خودت

چشمای یخی و موهاش مگه هر گردی

گردوهِ ؟ فک جلو اومده صورت پر

ککش وقتی جلو می رفتی می

دیدیش تو ذوق می زد اصال شبیه تو

نبود  بودن ژاکلین ترکیه خیلی

اتفاقی بود من انتخابش نکردم

سرنوشت خودش اونو سر راه ما

گذاشت به خاطر گروه خونی اروین

بعدشم یه رگ ایرانیش خواست که

@
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کمکم کنه مردن بچه اش دست بدست

دادن تا ژاکلین وارد زندگیمون بشه

باید حق رو به من بدی اروین از

وقتی ...

حرفش رو قطع می کنم عصبی داد

می زنم 

_ نمی تونم حق رو بهت بدم ...

_ شیرین ! 

کالفه تر از لحظات پیش موهاشو در

چنگ میگیره نباید می گفتم اصال

اشتباه بود که بین اینهمه عاشقانه ها

اسم ژاکلین رو به میون حرفامون

اوردم نباید عصبیش می کردم مگه

غیر از این بود که قول داده بودیم

@
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پرونده گذشته رو ببندیم و بازش

نکنیم 

عامر با غرشی بلند روی زانو بلند می

شود منم همزمان با او بلند می شوم

به سرعت انگشت روی لبهام میذاره

و با فکی که از شدت فشار می لرزه

از بین دندانهای کلید شده اش تشر

می زنه : 

_ ادامه نده شیرین ؛ ادامه نده 

منم دیوانه ایی بودم برا خودم ؛ مگه

عاشقش نبودم ؟ پس چرا با زیر رو

کردن گذشته اتشش رو شعله ور می

کردم ...

@
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چشماش انقدر سرخ و خشمگینن که

از ترس خودم رو جمع می کنم و

عقب نشینی می کنم 

_ من میرم دوش بگیرم 

راه نجاتی برای خودم در پیش میگیرم

تا به اتاق میرم به خودم غر می زنم 

_ لعنتی این حرفا چی بود که گفتی

مگه غیر اینه که تازه از بستر بیماری

حتی میشه گفت از بستر مرگ بلند

شده بیچاره بیگناه افتاده زندان با

اون دسته گل دوقلوهای ناتنی هم

نمی تونسته پیش دایی رهام و بابا

ازشون رونمایی کنه تا مراقب اروین

بشن چکار  می کرد دختره احمق

@
shahregoftegoo

 

2741
 



دسته گالیی که به اب دادی مگه کم

چیزی بودن رفع و رجوعش وقت می

برد شانس اوردی بوی گندش همه جا

رو بر نداشته تا رسوا بشی

زیپ پیراهن رو باز داخل حموم

میشم و وان رو پر از اب می کنم چی

فکر می کردم چی شد ؟ در رو از

داخل قفل می کنم داخل وان دراز

میکشم . 

عذاب وجدان و احساس گناه ؛ ناشی

از بایدها و نبایدهایی که در گذشته

انجام داده بودم همون باید و

نبایدهایی که جامعه و خودم برای

خودم تعیین می کردم همه دست

@
shahregoftegoo
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[24.10.21 01:29]

#part416

416#نفرین_تو_

@
shahregoftegoo

 

بدست هم داده بودن تا بعضی وقتا

بزنه به سرم!باید خط میشی برا

خودم تعیین می کردم
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یا رومی رومی یا زنگی زنگی

اینطوری که نمی شد اونم یه باد دو

هوا ای بابا ! مگه ته این داستان غیر

از این بود که من اونو اروین رو

داشتم بهشت باالتر از اینم مگه بود ؟

وان رو پر از کف  میکنم سرم رو به

وان تکیه و چشمهایم رو می بنددم در

ان واحد به یاد حرف بشرا می افتم 

_ تو روحت خاله با این دادنت 

لعنتی همیشه ضدحاله حاال هم

خودش نیست حرفاش توی مخم رژه

میره 

@
shahregoftegoo
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چشمام گرم خواب میشه توی عالم

خواب و بیداریم که صدای عامر رو

می شنوم 

_ خدای من اومده داخل وان پر از

پفک کف خوابیده ؟ 

چشم باز می کنم به عامر چهار زانو

نشسته کنار وان که صورتش روم خم

شده نگاه می کنم 

_ این حرکتت خیلی مضره ، چرا که

خوب می دونی موندن زیاد داخل وان

جایز نیست باعث سستی و ضعف

بدن و کم شدن مواد مورد نیاز بدن

میشه اه امان از دست تو شیرین !

@
shahregoftegoo
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_ چطوری اومدی تو ؟ من در رو قفل

کرده بودم 

_ اخرین بارت باشه دری رو به روی

من قفل می کنی دیگه نبینم وگر نه

کالهمون تو هم میره ...پاشو تا قند

خونت نیفتاده اینو بخور ...

نگاهمو به اب هویچ بستنی که داخل

لیوانای چند ضلعی ریخته بود می

دوزم و با دیدنش وا میرم کاش برام

شکالتی یا اب قندی میاورد نه این اب

هویچ که این مدت از بست به نافمون

بسته بودیم سرویس شده بودیم 

@
shahregoftegoo
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_ وای نه ؛ قندی ابی بدی بهتر از این

اب هویچه ترو خدا یه مدت  منو از

خوردن اب هویچ معاف کن 

_ باشه برات شیر کاکائو میارم

بخوری...بهتر تا من میام خودت رو

بشوری 

به شوخی با خنده می گویم : هر چی

عامر خان بگن ...

_ این یعنی آشتی ؟ 

_ مگه قهر بودیم ؟ 

_نبودیم ؟ 

دوش سیار رو باز می کنم و با بی

خیالی روی سر و موهام میگیرم و

میگم : ترو نمی دونم من که نبودم .

@
shahregoftegoo
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_ منم عمرا ؛ میرم شیر کاکائو  برات

بریزم . 

با سینی اب هویج بر می گرده منم

بدن سست و کرختم رو اب کشی از

وان بیرون میام . با عجله حوله

تنپوشم رو تن میکشم . صدای میکسر

می اید مشغول درست کردن معجون

عامر پزش هست که از پشت سرش

دستهایم دور کمرش حلقه می کنم . 

لیوان را روی کانتر می گذارد 

_ شیر کاکائو  تموم شده بود شیر

داشتیم گفتم معجون بیشتر دوست

داری 

سرم رو ، روی کمرش می گذارم 

@
shahregoftegoo
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_ عالیه 

فورا دست روی دستم میگذارد و مرا

مقابل خودش می کشد سینه ی

فراخش نوازش دستانم را می طلبد

دستش را بند چانه ام می کند بوسه

می زند . روی چشمام رو تک تک می

بوسد و گونه ام رو ...

لبهایش رو به گوشم نزدیک می کند و

با لحن دیوانه کننده ایی زیر گوشم

لب می زند 

_ دست هایت را

به گردنم حلقه کن

من

@
shahregoftegoo
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لبخندی از عمق جانم روی لبهایم می

نشیند

[24.10.21 01:31]

#part417

@
shahregoftegoo

 

این اسارت شیرین را خیلی دوست

دارم

#نفرین_تو_417
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دستم بند دگمه هایش می نشیند می

بینم که نگاهش در حال باال و پایین

شدن سر تا پایم هست . 

_ دیگه برام مهم نیست گذشته چی

بود و چی شد ! حاال ! همین لحظه

برام مهمه ! 

لیوان معجون رو بدستم می دهد 

_ اینو بخور موهات خیسن سرما می

خوری بریم برات خشکشون کنم بعد

@
shahregoftegoo

 

2751
 



هر چی خواستی برام زبون بریز همه

رو یه جا خریدارم ...

یک ضرب لیوان معجون رو باال می

کشم میخوام کف نشسته ی دور لبام

رو با پشت دستم که عادت بچگیام

توی خلوت بود پاک کنم که مچ دستم

رو می گیرد و به طرف خودش می

کشد به این فکر می کنم که خدا رو

شکر حالش امروز چقدر خوبه که

دیگه نفسش نمی گیره  حالش خیلی

خوبه که برا من معجون درست می

کنه خدایا اون روزا رو ببر دیگه نیار 

لیوان رو از دستم میگیره روی کانتر

میذاره به انی لبهاشو روی لبام

@
shahregoftegoo
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میذاره و با اشتیاق می بوسدم  و

دست زیر زانوهام میندازه مثل پر کاه

از زمین بلندم می کند ترسیده به

گردنش می اویزم و جیغ می کشم :

بزارم زمین ! االن می افتم عامر ! 

_ جون بغل دوست نداری میخوای

کولت کنم 

همچنان جیغ و تقال می کنم و او سر

خوشانه می زنه زیر اواز ...

_ امشب زده به سرم 

که دل تو رو ببرم 

دورت بگردم 

@
shahregoftegoo

 

عشقت دلم و گرفت…
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بازوی عضله دار و سنگیش که جلوی

دهنم رو گرفته وسوسه ام می کنه تا

به دندان بگیرم دستانش به دورم

محکمتر می پیچد و ناله ی مردونه با

صدای بم از گلویش بیرون می خزد . 

_ تا ناکارت نکردم منو بذار زمین ! 

_ میمیرم اینکه تو ناکارم کنی 

بی توجه به نقهای من به اتاق می

رود تقریبا روی تخت پرتم می کنه

روی تنم خیمه می زنه نمی دونم چرا

می خوام سرکشی کنم چون وقتی

به خودم میام کف دستم رو روی

سینه اش میگذارم و هولش میدم

@
shahregoftegoo
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تکون نمی خوره با مشت به جونش

می افتم . 

دستامو میگیره باالی سرم می بره و

با یه دستش قفل می کنه دست

دیگشو نوازش وار از مچ دستم پایین

می کشه تقال می کنم لعنت به من که

همه ی وجودم از نزدیکیش گُر می

گیره 

سرش رو به روی گردنم خم می کنه

مک عمیقی به گودی گردنم می زنه

درد به جونم می ریزه ناله ایی

ناخواسته از گلوم بیرون می خزه با

اعتراض صداش می کنم 

_ عامر نکن ! جاش می مونه ! 

@
shahregoftegoo
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_هیس ! شش ماهه که ندارمت ! 

لبهامو قفل می کنه زبونم همون دم

بند میاد دوباره تقال می کنم او با

عطش همچنان می بوسدم مثل

گرسنه ایی که به غذا رسیده باشه

بی مالحظه می بوسدم مثل زندانی

که بعد از شش ماه به خونه برگشته

باشه به زنش حمله می کنه 

_ سوئیتی همراهیم کن عزیزم 

_ منم مثل تو لباتو از جاشون بکنم ؟ 

خنده ایی می کنه 

_ جون اگه بکنی که من از خدامه 

چشماش می خندن

@
shahregoftegoo
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418#نفرین_تو_

به یکباره می پرسم :چرا دوسم داری

؟ 

_چون تو تنها کسی هستی که می

تونی بعد از اینکه قشنگ داغونم

کردی با یه جمله دلمو زیر و رو کنی !

من فقط با تو حالم خوبه !

@
shahregoftegoo

 

]15:23  25.10.21[

  part418#
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روی چشمانم ایست می کنه هیجان

رو به تموم تنم سریز می کنه دوباره

نگاهش رو به مقصد گردنم هدایت

می کنه 

_ داری شیطنت می کنی ؟ 

_ وقتی گاز می گیری باید به فکر

عواقبش هم باشی 

_ تنها سالحی که داشتم از خودم

دفاع کنم 

_ منم تنها بودجه ایی که دارم همین

بوسه و بغل کردنت تب کرده ام برات

...به زندگیم قسم که تو شدی همه

کسم ...

@
shahregoftegoo
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_ عشق واقعی پیدا نمیشه بلکه

اینطوری ساخته میشه 

لبهام رو روی لبهاش میذارم ...

****

تماس رو قطع به اسمون تاریک پر از

ستاره نگاه می کنم با اینکه اوایل

بهاره ولی امشب یا هوا گرم بود یا

@
shahregoftegoo

 

سرم رو نیم خیز می کنم و دستامو

دور گردنش حلقه می کنم و به ترتیب

گونه هاشو می بوسم در آخر با گفتن

:

ُر گرفته بودم با نسیمی که وزید من گ 
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با خودم تکرار می کنم : خودت تب

کردی عزیز ...

همزمان با گذشتن این فکر از ذهنم

دستایی دور شکمم حلقه میشن ...و

سری که بوسه ایی روی گردنم بهجا

میذاره 

دستامو روی دستاش میذارم و

میگم : دستانت جهان بی پایان

رویاهاست ...

_ این هوای سرد چرا اومدی اینجا

نمی ترسی یکی با دوربین از رو به

رو شکارت کنه اونم با همچین لباس

@
shahregoftegoo

 

cute؛ زیبا ؛ چهارتیکه  کیوتی ؟) 

دلفریب ؛ جذاب ؛ خوشگل (
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خنده ام میگیره عجب ماجرایی

داشتیم سر این چهار تیکه واقعا که

حاال خوبه از کلمه ی کیوت استفاده

کرده نه از کلمه سکسی بقدری بی

حیا تشریف داشت که می دونم حتما

از اون کلمه هم استفاده می

کرد .بطرفش می چرخم 

_ کی حالشو داره اینجا رو دید بزنه

حساس نشو 

_ مرد اگه عاشق بشه حتی به اون

پرنده ایی که باالی سر معشوقش

پرواز می کنه هم حسادت می کنه 

_ پس مرد عاشق من روی تمام دنیا

رو سفید کرده 

@
shahregoftegoo
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نشش چاک می خورد .دستش را در

موهایش فرو می برد سر انگشتانم

را به هوس میندازد .

لیز چشماش در ان تاریکی نیمه

روشن ماه روی لباسم باال و پایین

میشه 

_ مگه این لباس رو قبل از رابطه

نمی پوشن پس چرا تو بعد از رابطه

به تن کردی ؟ خیلی کیوته ؟ 

_ کیوت توله سگه ، یا سگ پا کوتاه

کیوته به این لباس نمی گن کیوت 

_ پس خودتم می دونی بهش چی

میگن من ابرو داری کردم نگفتم

سک...

@
shahregoftegoo
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_وقتی کسی با همه ی وجود دوستت

داره ، فک نکن تو خیلی تک و دلربایی

، فکر نکن خیلی سرتری ، یادت بمونه

که اون خیلی تکه ، که تو توی این

دنیایی که کسی پای کسی نمی مونه

پای بد و خوبت مونده ...

[26.10.21 03:30]

#part419 

@
shahregoftegoo

 

جاذبه و عشق کششی که ما به هم

داریم از کشف جاذبه ی زمین نیوتن

هم بیشتر هست .

2763
 



419#نفرین_تو_

سرش همزمان با من باال اومد 

@
shahregoftegoo
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_ نه بابا این دختره هم سرش تو

کتابه فکر می کردم اونه که به تو خط

میده 

دوباره پیام پند اموز بشرا رو با خودم

تکرار می کنم

_وقتی کسی با همه ی وجود دوستت

داره ، فک نکن تو خیلی تک و دلربایی

، فکر نکن خیلی سرتری ، یادت بمونه

که اون خیلی تکه ، که تو توی این

دنیایی که کسی پای کسی نمی مونه

پای بد و خوبت مونده ...

واقعا نه بابا افتاب از کدوم طرف در

اومده زده به کله اش که به جای

@
shahregoftegoo
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کاشت داشتش همچینh پیامی رو برام

فرستاده از بشرا بعید بود 

چند دقیقه نمی گذره که پیام دیگه

ایی میده 

_ خاله تو روحت باالخره دادی یا

ندادی ؟ 

پیامشو باز کرده نکرده دوباره یه پیام

دیگه 

خدا خدا می کنم که عامر این پیام

منحرفشو ندیده باشه از شانس تا

پیام اومد چرخیده بودم پیام سومش

رو باز می کنم 

_ خاله منو سرویس کردی با این

کاشت داشتت ...

@
shahregoftegoo
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عامر سر در گردنم میاره تا نفسش

به گلوم خورد با عجله گوشیم رو

پشت سرم قائم کردم تانگاهش به

پیاما نخوره ولی  با صدا می خنده

میگه : 

_ بنویس بر خروس بی محل لعنت

ولی نه ننویس فکر کنم من با این

بشرا بتونم کنار بیام چون واقعا

عاقله بنظرت کاشت ...

_ وای نه عامر تو دیگه شروع نکن به

حد کافی از بشرا شنیدم به کلمه

هاش حساس شدم دیوونه ام کرده به

خدا ...

@
shahregoftegoo
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بچه ها انداخت دلم براشون تنگ شده

کی این قرنطینه تموم میشه 

_ باید این ده روز رو هم تحمل کنیم 

_ ای جان دلم برای بو کردن بوسیدن

و بغل کردنشون تنگ شده 

سرم رو به بازوش تکیه می دم تکرار

می کنم : منم ! 

_ میگن وفاداری زن وقتی امتحان

میشه که َمردش مریض یا هیچی ندار

@
shahregoftegoo

 

دستش رو روی گودی کمرم قرار

منو یاد میده میگه : این کاشت داش ِت 

میشه ، تو از این امتحان سر بلند

بیرون اومدی من به داشتنت افتخار

می کنم
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_ دوست داشتن بار سنگینیه ؛ کسی

بر دوش می گیره که یک دنیا وفادار

باشه

بوسه ایی روی موهام میکاره 

_چهار چیز حال یک زن رو خوب می

کنه عشق : اینکه هر روز بهش بگی

دوستت دارم محبت : هر وقت بهش

نگاه می کنی لبخند بزنی قدر دانی :

از کارهایش تشکر کنی توجه : اینکه

در شلوغ ترین لحظه ها هم به یادش

باشی

@
shahregoftegoo

 

بسیار دعا کنید

دعا تقدیر را تغییر می دهد در این

دنیا چیزی تمام شده نیست ! در هر
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لحظه می توانید زندگی جدیدی را

تجربه کنید گاهی عالم باال گاهی

عالم پایین را تغییر می دهد و گاهی

عالم پایین عالم باال را ...

دعا کیمیاست خدایا عاقبت همه ی ما

را با این بیماری بخیر خوبی خوشی

ختم به خیر کن 

الهی آمین 

تقدیم با کم و کاستیهای رمان به

همه ی پرسنل کادر درمان 

     

@
shahregoftegoo

 

پایان
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@
shahregoftegoo
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#ط-خطائی
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