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 "دل ساده"

 

 شد وارداتاق مامان دفترموبازکردم نشدم منتظرجوابش دادم یاشارپیام به

 دخترم؟ چیکارمیکنی:مامان

 !کنم شروع میخوام هیچی:من

 یاشارجوابتونداد؟:مامان

 میده جواب دیگه ساعت1تا مطمئنم ولی نه:من

 .ورفت دروبستم دخترم باشه:مامان

 ...کنم شروع داستانمو امیدتومیخوام خدابه هی دفترموبازکردم

 !نبود بودیکی یکی

 *آدینا

 جلوموهای شالموکشیدم.لبنان اینجابودم سال3 خوب ولی بودم ایران عاشق بااینکه ایران برگردم قراربودبادایی میکردم بازی شالم باتوشه

 تو دادم کامل خرماییمو

 ایران مقصدمون سوارهواپیماشدیم.رفتم سرداییم پشت آهسته.ورفت کشید خودش دنبال و برداشت وچمدونامونو بیاعزیزدایی:دایی

 .وطنم توخاک بودپاگذاشتم***

 .زدم قدم جلووآهسته شالموکشیدم وزید می سردی باده بودم نکرده بودحسش وقت خیلی

 آندینابیازوددختر:دایی



 

 
3 

 

 ماشین شیشه به دادم وسرموتکیه مانتوم توجیب دستاموکردم معصومه مامان زدبه کردوزنگ گوشیشوروشن دایی سوارشدیم سردبودسریع

 وهجوم.... و رفتم کوچیکمون درسبزرنگ سمت کرد پولوحساب دایی شدم پیاده وازماشین اومدم خودم به رسیدیم گفت که راننده باصدای

 دور چندان نه خاطراتی

 کشیدم چی بیاببین مامان مامان:من

 بشینیم انداختیم وفرش بوم باالپشت توبیابریم به آفرین برم دخترم قربون ای:مامان

 .اومدم خودم به مامان گریه باصدای

 وقتی خیلی عطرشوکه بوییدم پروازکردم آغوشش سمت به شدم گریش باعث دوری بایه کردحاالمن سالهامنوبزرگ که کسی مادرم مادرم

 .ناآشناست

 رفتیم خانه داخل به دایی همراه به

 که خودش کیانوش برواتاق توهم حامدداداش بخوری بعدصبحونه بیاد بیاتابابات کن برولباساتوعوض بگیره نون رفته آندینابابات دخترم:مامان

 دانشگاست نیست

 مامان چشم:من

 رفتم پذیرایی به لباس بعدازتعویض گذاشتم دلنشین ولی کوچیکی اتاق پابه آروم

  میکنم کمکت االن مامانی:من

 ایی خسته عزیزم نه:مامان

 بده مامان نه:من

 رفتم سمتش وبه کردم درست چایی پذیرایی های مبل اومدروی حامدهم دایی روچیدیم وسفره کردم کمک مامان به

 روبخورتابابابیاد چایی حامداین دایی:من

 خونم بایدبرم چون تابعدازناهاراینجام فقط عزیزدایی مرسی:دایی
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 بری نخیرنمیزارم حرفیه چه اواحامداین:مامان

 پرویزقراردارم با بایدبرم خانوم آبجی:دایی

 ....شدو وواردآشپزخانه گفت ای باشه ناراحت ومامان

 سرم چادرمو اروم زدن درو زنگ بستمش که میومد کش داشت لبام بود نازنازی مامانت این اولشم از گفت زدو بهم چشمکی کردم نگاه دایی به

 به پرشد چشاش کاسه شد رو روبه بامن که بلندکرد سرشو بابام شدم رو روبه مهربونم ،بابای با کردم باز که درو رفتم حیاط سمت به و کردم

 جان بابا بودم تنگت دل برگشتی؟ آندینام گلم دختر ـ"هستن بابایی دخترا میگن که راسته" شد سرازیر اشکام و کردم پرواز اغوشش سمت

 خونه اشپز وارد و گرفتم ازش نونو اومد من تراز عقب خودش و داد هلم جلو سمت به بابا نیست خوب در دم تو بریم بابا ـ بوسیدم بابارو صورت

 پیش های سال مثل زمین روی سفررو و دراوردم چادرمو ، چشم ـ سفره سر بذارش شم دخترگلم قربون ـ گرفته نون بود بابا مامان ـ شدم

 بود خوب بابا بله بود؟ـ خوب اونجا شد چطور بابا دختر ـ اومد خوشبوش و شده دم چایی با مامان کنارم اومد دایی ، نشستم خودمم انداختم

 بذار کردم مشغول چاییم با خودمو زد بهم لبخندی داییم کردم عادت من ولی محیط ،اونجا بود سخت کمی خب ،ولی لیسانس تا خوندم درسمو

 ، متخصصه پزشک و سالشه۲۸ داییم که بودم حامدم دایی همراه لبنان سال۳ ، دارم پرستاری ،لیسانس هستم ملکی آندینا" کنم معرفی خودمو

 ، ساکتیم دختر ، دارم دوسش خیلی ، کیانوش نام به دارم داداش یدونه ، داره خونه مادرم ، برقه اداره از بازنشسته ،پدرم متوسطه مالیمون وضع

 کمم سن با ولی سالمه ۲۴ ، شدم بزرگ خونه این تو بچگی از ، معموال ترام بزرگ های جمع تو البته گیرم نمی قرار توجه مورد زیاد جمع تو و

 یک حامد و آندینا اومدن برای میخوام علی ، گفت بابا روبه معصومه مامان که خوردم چایمو"، بوده خوب بچگی از درسم ،چون گرفتم لیسانس

 بابا مامان ، زد دایی به چشمکی و.  بگی شما هرچی خانم باشه چطوره؟ـ خواهرام و خواهرات با میکنم دعوت رو سهرابی خانواده بگیرم مهمونی

 حوصلم وگرنه کنم یکاری باید نمیشه اینجوری شدم وارداتاقم و  کردم جمع مامان کمک به رو سفره ، دارن دوست خیلی همو ، بودن هم عاشق

 اگه بیا ناهار ،برا برو دخترم نه نداری؟ـ کاری شما بیرون برم شایلین با خوام می مامان ،ـ اتاق از بیرون رفتم ، نیست هم کیانوش سرمیره

 تا مانتویی.  گیرم ،سخت همیشه مناسب لباس پوشیدن تو ولی دارم فرق اطرافم دخترای با درسته ، شدم اتاقم وارد و بوسیدم گونشو تونستی

 کردم نگاه مشکیم چشای به شال داخل دادم خرماییمو موهای برداشتم کیفمو کرم شال گشادو دمپا شلوار یک با ای قهوه رنگ به پوشیدم زانو

 درو زنگ که بود گوشم رو هم گوشی میبستم کفشامو بند که طور همین ، شایلین به زدم وزنگ کردم روشن روز دو بعد گوشیمو ، بودم معمولی

 هستم شما رویی روبه همسایه من عزیزم سالم بفرمایید؟ـ ـ ، بود ناز شدم مواجه مهربونی میخورد ولی مسن خانم با که کردم باز درو ، زدن

 ..سهرابی
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 مامانو بذارید چیزه ـ شب؟، فردا مهمونی برای خواد نمی کمک مامانت بگم اومدم عزیزم نه ـ داخل بفرمایید جانم؟ بله بله گفتم سریع کردم هول

 واای ـ کارداره شما با سهرابی خانم راستش مامان چیزه شدی؟ـ قرمز چرا تو دختر اواا ـ تو رفتم سریع خجالت از بودم شده قرمز ، کنم صدا

 سرش دادم مامانو چادره ، بده چادرمو اون دختر نداره اشکال ـ بودم کردم هول مامان.. . خب ـ دختر؟ داشتی نگهش در دم میگی؟چرا راست

 قسمت ترین گوشه و بود پایین سرم ، بیرون رفتم ببخشیدی با و پایین انداختم سرمو رفتم مامان سره پشت منم  پوف.  بیرون رفت سریع کرد

 ـ.منتظرم چهارساعته االن کاشتی دخترتو؟منو هستی گووری کدووم الوو بله؟ـ ،ـ بود شایلین داشتم برش خورد زنگ ،گوشیم میرفتم راه کوچه

 نگاش متعجب گریه زیر زد افتاد بهم نگاش بیرون پرید زدم درشونو زنگ انداختم باال ای شونه کرد قطع خداحافظی ،بدون ببخشید میام دارم

 اصال ،ببخشید شایلین نکن گریه ـ.عنی میکردم؟خیلی دق داشتم سال؟؟؟میدونی۳ این بودی کجایی خردیوونه االغ کثافت ـ سمتم اومد که کردم

 قشنگی های لطف همه این از ،چشام خرساکتی مثل چیه بابا  کردنات هیس هیس این با هستی که بودی املی همون هنوزم اه ـ کوچه تو زشته ،

 بیای میخوام فردا راستش آندینا؟ـ زدی زنگ من به چرا حاال ـ کشیدم دستشو بابا بیابریم دیوونه؟ میگی گشادشدـ،چی کرد می من به نسبت که

 که شما جمع تو بیای نمیشه شایلین بابا ـ تراها، بزرگ کنار نشینی ماست مثل اومدم فقط.  اوکی ـ دیده ترتیب مامان که مهمونی برای ، خونمون

 بریم پایتم کار؟ـ برای اونجا بریم داد رو بیمارستانی یه ادرس داییم شایلی میگم ـ ، بریم نزدمت تا ـ ، زشته هستن هام پسرعمه و هام پسرخاله

 ـ رستمی حامد هستم رستمی اقای اشنای من ببخشید سالم ـ ، پذیرش ہسمته رفتم شنیدم که وارد رفتیم بیمارستان سمت به و گرفتیم ،ماشین

 پشتش منم رفت جلو شایلین شد مشغول و سوم طبقه مدیریت اتاق بفرمایید گفت شایلین روبه دقیقه چند بعد چشم، ـ بمونید منتظر لحظه چند

 شایلین شکوری اقای سالم بله ـ ، شکوری ـ..اقای سالم ،ـ سرش پشت منم شد وارد زد در شایلین  باال ی طبقه رفتیم و ، شدیم اسانسور سوار

  بهمون داد فرمی بفرمایید بله ـ ، میایم رستمی دکتر طرف از ،کار برای راستش. ملکی آندینا دوستم و هستم محمدی

 

  ، میزنه زنگ گفت و پرکردیم

 *اهورا

 *اهورا

 به شدم پیاده ماشین از مامانم، فرمانه گوش عمره ،یه ،که کنم چه ،ولی گشتم برنمی مسافرت این از هیچوقت ، نبودم مجبور اگه کشیدم پوفی

 ،جلف شیطونو امروزی دخترای این مثل ، بود اروم و ساده زیادی ، دختررو گیای بچه یادمه ، اومده دخترش گفت ، کردم نگاه رویی روبه ی خونه
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 از بعد شستم مشکیمو موهای کردم باز دوشو شدم حموم وارد برداشتم حولمو برم اینطوری نمیشد شدم خونه وارد نیست، میدونم و نبود.. و

 با. کشیدمش برق از خوبه موهام، تو گرفتم بار دوسه و زدم برق به سشوارو زود بیرون اومدم و ، پیچیدم تنم پایین دوره رو حوله گرفتن دوش

 برداشتم کلیدارو و زدم عطر کمی شدم خوب پوشیدم کشیدم بیرون ایمو قهوه شلوار با مشکیم پیرهن و رفتم کمد سمت کردم مرتبش ژل کمی

 ببخشید بله؟ـ بیرون پرید شیطون دختری و شد درباز دقیقه چند بعد زدم و زنگ ، رفتم رویی روبه ی خونه سمت به و کردم قفل رو خونه دره

 شدنم وارد با کردم تشکری و زدم لبخندی بیا اشکالی چه بابا نه گفت تند تو؟ بیام نداره اشکال اگه اینجان مادر پدرو و هستم سهرابی اقای پسر

 سمت به منو و پسر گل بیا چیه حرفا این پسرم نه ـ گفت معصومه خاله ، اومدم بدموقع ببخشید سالم ـ گفتم زدمو لبخندی سمتم چرخید نگاها

 من از یادی خوب داش خوبم رفیق؟ـ چطوری بهه ـ کنارم اومد کیانوش نشستم کردم سالم همه به ، خانما پیش رفت هم خودش برد جوونا

 ساعتی نیم یه ، نداره اشکال بابا نه ـ.  شرمنده بگم نتونستم ـ مسافرت دوستات با میری میشی بلند گفتن بدونه خودت اهورا نزن زر ـ! میکنیااا

 نگاه صورتش به  مشکی سارافون باالتر ای سورمه شلوار رفتم باالتر گرفت قرار مقابلم پا رنگ جوراب جفت دو که کردم مشغول جمع با خودمو

 برعکس نبود معلوم موهاشم تاره یک و بود پوشیده مشکی کیه؟شال این شدم دقیق صورتش به میکشه؟ خجالت نکنه قرمزه؟ چرا وا کردم

 گونه االن که صورتی با ببخشید ممنون گفتم ارومی صدای با بردار چایتو اهورا برسرت خاک وای.  میکنه پا اون پا این دیدم ، جمع این دخترای

 دختر چه.  ترا بزرگ کناره رفت تعارف از بعد داشت بخشی ارامش و اروم صدای بعدی سراغ رفت و میکنم خواهش ـ گفت بود گوجه کپ هاش

 کردم مشغول کیانوش با خودمو و نکردم توجه بهش ، خانمی

 

 

 آندینا این اصال کیه؟ـ دختره این نفهمیدم اخر بود مشغول هنوز مامان کشیدم ای خمیازه بودیم مونده ما فقط بودن رفته همه بود رفتن موقع

 گونه باز کمی و سمتمون اومد دختره کو؟ ولی بود آندینا اسمش ایول اره ـ.  داداش عشق آندینا زد صدا و کشید ای خمیاره کیانوش کجاست؟

 بخواب دیگه بعد بیار چایی برو ـ شده، بزرگ چه آندیناست؟ همون این یعنی نهه موندم مات.  داداش جانم ـ گفت کیانوش روبه شد قرمز هاش

 زود صبح شرکت برمـ باید فردا من مامان ـ ، گفتم مامان روبه شرکت برم باید فردا من وای کردم نگاه ساعتو رفت باشه ـ. اونجا بری باید صبح

 ببخشید ـ گفت خاله روبه و شد بلند ،بابا بریم شو بلند سیروس. علی اقا ببخشید جون معصومه ببخشید ، اهورا میگفتی زودتر وای خونه؟ـ بریم

 ـ نه پوشید چادرشو مامان ـ کرد تکرار رو خاله حرف هم علی عمو میومندید کاشکی چیه؟مراحمید حرفا این سیروس اقا اوا ـ شدیما مزاحم



 

 
7 

 

 بشم خارج خواستم رفتم در سمت خدافظی از بعد همه و عزیزم خدافظ پسرم کیانوش بریم باید دیگه ، کاردارم کلی بگردم دورت جون معصومه

  کردیم خداحافظی و زدم لبخندی.  کشید زحمت بیچاره ، دیدم ها پله باالی چایی سینی با اندینارو که در از

 *آندینا

 

 *آندینا

 بهت دستم دعاکن آندینا ببین بله؟ـ ـ دادم زودجواب  شایلی اوه اوه ، داشتم برش بردم دست و کشیدم ای خمیازه بیدارشدم گوشیم صدای با

 کردم قطع رو گوشی میام االن کن قطع شایلی ـ وای کردم نگاه ساعت ،به شد دیرمون بدو توام زنگ منتظر ساعته۳ من دخترخنگ ،اخه نرسه

 داشت مامان اشپزخونه رفتم بیرون پریدم...  مسواک از ،بعد بخوابه چشام پف تا زدم اب چندبار صورتمو بهداشتی سرویس سمت دویدم سریع

 براهمین ، کار برای جا یک بریم شایلی با قراره ؟ـ۶ تو؟تازه بیدارشدی چرا اره، دخترم سالم ـ  شدی بیدار  مامانی سالم ـ کرد می پاک سبزی

 مامان نه ـ بگیره نون برات بره کنم صدا باباتو برم منم  شو اماده دخترم برو ـ شم اماده برم تا بریز چایی برام زحمت بی مامان شده دیررم االنم

 سریع گفتم ای باشه  دارم فیریزر تو تازه نون یکم من پس برو باشه که نمیشه اخه ـ کردم هنر هم بخورم رو چایی شده،همون دیرم که میگم

 داخل دادم کامل موهامو ای، سورمه شال و مشکی دمپا شلوار با گشاد بقیه.  میشد تنگ کمر از که پوشیدم مشکیمو بلند ،مانتوی شدم اتاقم وارد

 یک تو گذاشت هم لقمه یک و خوردم چاییمو ،سریع بود سبزیاش مشغول باز مامان بیرون، اومدم سریع برداشتم کیفمو زدم کردم کمی

 رفتم ، چشم ـ بخوریا ولی مادر باشه ـ میخورم اونجا میبرم شده دیرم خدا به مامان ـ میکنی ضعف بخورش اندینا اوا ،ـ کیفم تو و پالستیک

 ، بخوابم بذار باشه اندینا برو برو ـ باشه؟ بیرون بریم میام زود اونور از میرم دارم من ـ هوم ـ داداش داداش بود خواب ، کیانوش اتاق سمت

 مامان به لبخندی ارامش با ، میکردم فوت و میگفت لب زیر چیزایی یه اومد اسپند با مامان که پوشیدم کفشامو در سمت رفتم این از اینم پوف

 بامن همزمان.  سرما کمی و بود پاییز ، میوزید سردی نسبتا باد شدم خارج در از و بوسیدم گونشو ، همراهت به خدا برو ـ برم؟ ـ زدم معصومه

 تو ترسیدم دیدم همونو دوباره که رسیدم سرکوچه به ، رفت داد گاز هم ،ماشین دادم ادامه راهم به و ننداختم نگاهی اومد بیرون هم ماشینی

 نمی شدم رو روبه سهرابی خانم پسر با و برگشتم ، خانم اندینا سالم ـ گفت مهربونی صدای یک که برداشتم قدم تندتند و شدم مچاله خودم

 ممنون چی؟ـ علی عمو خوبه معصومه هستید؟خاله خوب ـ سالم ـ شده قرمز هام گونه میدونستم االنم ، میکشم خجالت میرسم بهش چرا دونم

 جیگری رسما میدونستم که هایی گونه ،با برید خواستید می جایی ممنون خوبن؟ـ سهرابی اقای و خانم ،ـ باشن سالمت ـ میرسونن سالم خوبن
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 بهش رو ای دیگه صحبت جای و ببخشید ممنون نه برسونمتون؟ـ باشید موفق پس  ـ گفت محوی لبخند با ، سرکار دوستم با بله ـ گفتم شده

 برداشتم قدم تندتند و ندادم

 

 اومد سریع خوبم ،شانس اتوبوس ایستگاه سمت رفتم سریع ، کرد نگام مرموز و شیشه به داده تکیه دستشو که کردم نگاش چشمی زیر

 اوه اوه اومد خودم به گوشیم صدای با که گذشت چقدر دونم نمی ، خلوت خیابون به زدم زل زل و نشستم عقب های صندلی رفتم سوارشدم

 دیوونه دختره ـ کرد نگام عصبی چشای با شایلی بیمارستان سمت دویدم شدم پیاده دادم پولو زودی رسیدم خوبه انداختم نگاه بیرون به. شایلیه

 ـ زدیم در و باال طبقه رفتیم دیروز مثل بازم شدیم بیمارستان وارد و گفتم لب زیر ببخشیدی کردیم دیر ساعت نیم هم جاش همین تا زودباش

 که داره پرستارکم تا۲ اینجا ـ داد ادامه من روبه نشستیم ، بفرمایید ـ ایستاد ورودمون با شکوری اقای تو رفتم پشتش شد وارد شایلی بفرمایید

 ـ گفتم ای اهسته صدای با باشه خوب کارتون وارم ،امید میدیم تحویل بهتون لوازمتونو و کارهاتون امروز کارکنید به شروع فردا از میتونید شما

 بلند قد و جوون خانمی زدن درو دقیقه دو بعد کرد قطع و دارم کارت باال بیا عبدی خانم سالم ـ کسی به زد زنگ دادو تکون سری. باشید مطمئن

 ،اتاق کنید لطف هستن پرستارها از اومدن جدید خانم تا۲ شکوری؟این اقای جانم تو اومد عسلی چشایی و سفید پوستی با ولی تپل کمی

 برای سری و ، عزیزم پایین بریم بیاید اها.  محمدی ـ هستم ملکی خانمای؟ـ حتما چشم ـ بگید، بهشون کارهارو دیگر و هاشون ،لباس تزریقات

  ، پایین رفتیم سرش پشت داد تکون شکوری اقای

 *اهورا

 

 چشه ماشین این پوف روندم شرکت سمت به و کردم روشن ماشینو نمیاد، یادم که خودم گفتم؟ بدی چیز مگه. رفت خداحافظی بدون دختره

 مهندس نه اومده؟ـ رییس اقای ممنون ـ پسرم؟ خوبی مهندس سالم ـ شهباد اقای سالم ـ رفتم نگهبانی سمت به و کردم پارک خدامیدونه

 اومد تا ، وایسه اسانسور شدم منتظر و دادم تکون سری پسرم برو ـ ، باال برم من ببخشید ـ کردنم دیر برای نمیده گیر خوب  چخ ، نیومدن هنوز

 خواستم نکردم توجه بلوند موهای با ابی چشای شدم دختری چشمه تو چشم که کردم بلند سرمو کرد باز زودتر یکی که کنم باز درو اومدم پایین

 گفت انداختو گوشش پشت موهاشو طنازی با  هستم خودم بله ـ سهرابی؟ مهندس ببخشید ـ گفت نازکی خیلی صدای با گرفت جلومو که شم رد

 منشی به سالمی دنبالم طوری همین اونم اومدم بیرون وایساد ،اسانسور اومد دنبالم شدم اسانسور وارد و دادم تکون سری میگم باال بریم ـ
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 گذاشت انگشتشو ـ بفرمایید جانم خب ـ دراوردم رو مربوطه مدارکه و نکردم توجهی نشست اتاق های صندلی رو رفتم اتاقم سمت به و کردم

 اینجا بیام گفتن دارم کامپیوتر مهندسی لیسانس و هستم(شرکت رییس"باقریٍ) هستم باقری اقای خواهرزاده من راستش ـ گفت و لبش گوشه

 اگه ـ نازگفت با شما؟ برا  بذاریم اینور بیاریم میزو اون خب بودن گفته بهم پیش روز چند مهندس چیزایی یک بله ،ـ کارکنم شما با اتاق این تو و

 میگیره، درد کمرش شهباد اقا میدونستم چون گرفتم رو صالح اقا شماره و نکردم توجه. میشه

 

 داشت انتظار ؟ےسهراب اقای میگفت ناز با هرسری هی هم دختر این ، بودم مشغول ظهر از بعد ،تا کارم سره برگشتم منم میز جای جابه از بعد

 خواستم شدم سوار رفتم ماشین برداشتن برای پارکینگ سمت به بهش توجه بدون و کردم جمع وسایلمو میدادم خوب جوابشو منم جانم؟ بگم

 به هم رفتن موقع کردم قفلش و برداشتم لعنتی؟کیفمو چته پووف ، کشیدم موهام تو دستی کالفه نشد روشن زدم استارت هرچی که کنم حرکت

  دادم ادامه راهمو توجه بی دیدم کوچه کنار ای سایه که بودم ،سرکوچه برمیداشتم قدم تندتند بود سردم کمی. باشه حواسش شهبادگفتم اقای

 که دیدم اندینارو برگشتم  اومد ها کلید صدای ، درش تو انداخت کیلید هم رویی روبه خونه همزمان که دراوردم کلیدو خونمو دره دم تارسیدیم

 قصدم ، سالم، ـ گفت کشیدو راحتی نفس من دیدن با سمتم برگشت هول ، سالم ـ ، رفتم سمتش.  نمیشه انگار ولی میکنه باز درو کلید با داره

 ازش کلیدو و زدم لبخندی ، برام کنید باز درو زحمت بی گفت ارومی صدای با بدم انجام برمیاد ازم کمکی اگر خواستم فقط نبود ترسوندتون

 بهت چقدر لباست این ـ میکشیدم خجالت خودم اینکه با گفتم کردنش اذیت برای شد قرمز لپاش باز این وا کنار  ورفتم کردم باز درو گرفتم

 گفت دادو چین دماغشو و کرد باز درو که کردم نگاه متعجب بست درو تو رفت سریع. شدی خوشگل گفتم گوشش کنار بعد خانم، اندینا میاد

 از مامان واای ـ ننه نگو من به گفتم صدربار پسر اوا ـ خودم ننه بر سلـام شدم خونه وارد دختریه عجب گرفت خندم ، شد وارد سریع و ببخشید

 بخوریم شاممونو بیاد سیروس تا کن استراحت برو چیه حرفا این پسر اوا ـ گرفتی؟؟؟؟ یاد اوا،رو معصومه خاله

 

 و شد کشیده هم رویی روبه خونه پرده همزمان که کشیدم رو پرده رفتم اتاقم پنجره سمت میکردم،به خشک موهامو که درحالی و گرفتم دوشی

 پشت اومد ، بودم شده ،محوش بود شده خوشگل چه.اندیناست ، میکرد شونش داشت انگار و بود باز موهاش شد نمایان ضریف دختری قامت

 ہبه ـ اومد هم سیروس بابا همزمان و پایین رفتم. عجب داخل رفت سریع بعد کرد نگاه یذره من به افتاد نگاش که کرد نگاه کوچه به پنجره

 سیروس اره ـ گفت سریع بود حرف همین منتظر انگار هم مامان.  علی خونه بریم شام بعد ، کن اماده رو تخته اون برو ،  گلم پسر بـر سـالم
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 سریع منم ، خوردیم شاممونو و نشستیم هم کرد پهن غذارو سفره مامان خوان نمی من از نظرم یه عجبـا پوف.  کـاردارم معصومه با منم بریم

 رویی روبه خونه رفتیم بابا و ،مامان همراه و پوشیدم لباسامو ، بزنم شایان به زنگی یه هم ، بپوشم لباس تا اتاقم تو رفتم مامان از تشکر از بعد

 

 

 معلوم هم کیانوش این بودن، تخته مشغول هم اقاعلی ، بابا ، بودن صحبت گرم خاله و مامان. ندیدم ،اندینارو اصال بازکرد معصومه خاله درو

 این بده مرگم خدا اوا ـ گفت خاله اشپزخونه ببر بشقابارو این پسـرم اهورا ـ گفت من روبه مامان بازه نیشش انقدر میده اس کی به داره نیست

 تا بلندی دامن با اندینا اشپزخونه تو بردم کردم جمع رو همه ، بشقابه تا۲ نیست خاصی چیز خاله نه ـ کنه جمع بیاد میگم اندینا حرفیه؟االن چه

 خیره و ایستادم اشپزخونه درگاه تو ظرفا همون با بود ظرفا شستن مشغول سفید شال و گلبهی دار دکمه پیرن و کمرنگ صورتی برنگه پاش مچ

 تازه که شویی ظرف توی گذاشتم بشقابارو جلو ،رفتم نزد دست بود کفی دستاش چون ولی بیرون ریخت موهاش از ای ،دسته کردم نگاهش

 کناردستت وایسا خواد نمی ـ کمکش شدم خم منم کنه جمعش شد خم افتاد دستش از لیوانا از یکی  شد هول ترسیدو افتاد من به نگاهش

 جمع هارو شیشه کناروایساد ناچار نشده زخمی دستت کنارتا وایسا حرفیه؟ چه این ـ. ظرفارو اوردید که ممنون میکنم جمع نه ـ میشه رخمی

 از شدم خارج سریع و میکنم، خواهش کردم نگاهش خیره ، ببخشید ممنون ـ نکشید خجالت بار اولین برای و کرد نگام سطل تو ریختم و کردم

 اشپزخونه

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 با ها صبح بود شده عادی برام ،دیگه میدیدم ،اندینارو رفتن موقع صبح هرروز همیشه عادت طبق من و ، میشدن سپری سرهم پشت روزها

 نمیشد ولی چکارشم؟، من ندم اهمیت کردم سعی ، میکنه تعقیب ،اندینارو قضا از که میدیدم رو باال مدل ماشین یک وقت چند ،این نرم ماشین

 من و میکرد درد سینم بود سنگین سرم که بود این فرقش اینبار ولی بیدارشدم همیشه مثل صبح ، کشورم مردم تک تک تو داشتم غیرت من

 اواا.  صورتش تو زد دوتا وقتش چند این عادت به و شد اتاق وارد سریع مامان هام سرفه صدای با.  خوردم ،سرمــا بردم پی ماجرا عمق به تازه

 به بزنم زنگ برم داغی؟واای انقدر چرا تو پسر بده مرگم خدا اوا ـ ، پیشونیم رو گذاشت دستشو سریع و خوبه حالت مادر چیشده بده مرگم خدا

 . بفرما پوف. تب تو میسوزی داری بخواب میگی؟ چی پسر اوا ـ. زشته خواد نمی ـ گرفتم مامانمو دست پرستاره بفرسته اندینارو معصومه
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 برات خودم بیاد بفرست تو قربونت بفرستی؟ اندینارو میشه.  کرده تب برس دادم به شده مریض پسرم راستش ، جون معصومه سالم الو ـ 

 گروه کلی ریخته تلگرام برام پسرم میارم گوشیمو من ببین باشه گفته؟ علی اقا اوا گرفتم هم باقالی با گوشت کیلو یک اره میارم هارو سبزی

 داره؟یاخدا تلگراام مامانم جااان ، خدافظ قربونت بیان میگم هم ملوک و خانم اقدس به باشه هستم اشپزی

 بود بیشترشده هام سرفه

 *آندینا

 قبلی پرستار ،گفتن تونست شایلی ولی شم مشغول بیمارستان تو نتونستم چکید، چشمم از اشکی قطره بودن خوندن درس مشغول اتاقم تو

ـنم وحشـت میبینم خون که منی.پرستـارشدم چرا پشیمونم ردم،االنک قبول من ولی بره خواست برید،شایلی باید یکیتون برگشته،و  حالـا میک

 شدم خیره و کشیدم رو پرده ہپنجـره سمت رفتم و کردم پوفی بخونم کتاب یه میخواستم مثال گرفتم چشمم جلو پرستار؟کتابمو بشم میخواستم

 مامان.بودست بابام که برقی اداره تو پسره میگه علی بابا ولی کیه دونم خواستگـاربیاد،نمی برام قراره کردم فکر امشب ،به رویی روبه خونه به

 طفلک سرماخورده اهورا بیا مادر آندینا ـ زدن اتاقو ،دره کردم سکـوت ہهمیشه مثل منم ،و کنـم پیشرفت باید من میگفت چون.  کرد قبول بزور

 به پام مچ تا بلندم دامن و رفتم کمدم سمت ،به باشه ـ. حاضرشی که بیا دیگه ساعت۲ قشنگم دختره برو یردرمیاری چیزا این از تو برو بیا بچم

 زدم رنگشونو اجری ،دره رفتم رویی روبه خونه سمت به و کردم سرم گردنم،چادرمو دور پیچیدم شالمو پوشیدم سفیدمو پیرهن و ای پسته رنگ

 تو بیا شرمندتم زحمت برات شدم ےاومد خوش دختـرم سالم ـ کرد باز درو ،مادرش اومد حیاط کف دمپایی شدن سابیده صدای دقیقه دو بعد

 خانم بابا ،ای سهرابی خانم برید ہبله برم؟ـ ؟منےکن کاری میتونی خودت باالست اتاقش مادر وظیفمه،ـ نداره اشکال شرمنده دشمنتون ـ مادر

 رفتم،  اتاقش سمت به و زدم لبخندی ، بشم قربونت برو مرضیه خاله چشم بگو،ـ همینو هم تو مرضیه میگن من به چیه؟همه سهرابی

 

 دارو چیزه بله؟ـ ـ.شدم شکه که کرد بهم اخمی اهورا؟ اقا رفتم سمتش به و دادم قورت دهنمو اب بود بسته چشماش شدم که وارد

 هارو دارو سریع رفتم اشپزخونه سمت به و میام االن من بخوابید پس میکنه،ـ درست جوشونده همیشه مادرم نه ـ گفت اخم خوردید؟باهمون

 از میکردم درست سوپو شـدم،تندتند مشغـول و کردم پیدا وسایلـو تمام دقیقه ده از بعد و گاز رو گذاشتم قابلمه یک ، سوپ موند ، کردم پیدا

 و سرفه براثر که صدایی با که زدم رفتم،درو اتاق سمت به دارو و جوشونده سینی با و گذاشتم سوپو دره میکردم درست جوشونده داشتم اینورم

 اقا. بیداربود پیش چنددقیقه تا که این واا. اهورا ،اقا اهورا اقا ـ نشستم تختش کنار و تو تو،رفتم بیا گفت بود خشدارشده و گرفته سرماخوردگی
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 کالفه ، بشینم تونم نمی ،ـ جوشونده با اوردم دارو براتون ـ ،عجبـا شد گرد چشام بله؟ ـ گفت زدو لبخندی کرد باز چشماشو. اهـورا. اهورا

 همه این از بود شده ،گرمم خورد خودش دادم هارو دارو و کردم پاک دهنش دور دستمال با میخورد قلوپ قلوپ و بردم لبش سمت رو جوشونده

 بسته چشاش شدم وارد و زدم درو رفتم اتاقش سمت به و بشقابی داخل ریختم و زدم هم سوپو سریع پوف رفتم بیرون ببخشیدی، با نزدیکی

 بشینید میشه اگه کردم اماده سوپ براتون زحمتی چه بابا نه ،ـ براتون شد زحمت ببخشید ـبله؟ کرد باز چشاشو اهورا؟ اقا ـ زدم صداش بود

 از اومده بیرون موهای و کردم درست شالمو شدم اشپزخونه وارد سریع و قرصاتون با بیارم ابو پارچ برم ،ـ کرد نگام لبخند با و نشست

 میدادم که قاشقی هریک.  بهش دادن به کردم شروع برداشتم قاشقو و کنارش نشستم شدم اتاق وارد باز و برداشتم رو سینی ، تو شالمودادم

 رو دستم تماس با بود اومده بند تبش پیشونیش رو گذاشتم دستمو ، میخورم خودم ممنون گفت کشیدم خجالت میکشیدم،فهمید خجالت کلی

 وقتی کرد گرم سوپش با سرشو و ازت ممنون گفت،ـ بمش صدای با گذاشتم عقب قدمی ترس با که سمتم برگشت ها گرفته برق مثل پیشونیش

 خواستگارمیاد برام ،داره دادم ادامه خجالت با راستش ـ.دارم بیاید؟کارتون میتونید باز شب ـ.برم من..من ، میزدم پلک تندتند میشدم هول

 گفتم ـ گفتم خجالت و تعجب چی؟با ـ گفت سمتمو چرخوند قرمزشدشو چشای که کردم نگاش تعجب با شد خشک حرفام با ،ببخشید نمیشه

 . رفتم خروجی دره سمت به و گفتم ای اجازه با دلخور گفت سالمتی به یه و اها، ـ گفت ارامش با. که بهتون

 *اهورا

 

 

 چیه؟اون برای خواستگار ،اخه اندینا سمت میرفت فکرم هی ولی ، چپ علی کوچه به بزنم کردم بیاد،سعی خواستگار براش بذار چه من به اصال

 بی با زدن خونرو دره ، بودم شده بهتر. توچه به اصال. بزرگه بچست؟خیلیم شدی؟کجاش دیوونه اهورا گفتم خودم با. بچست جوونه؟ هنوز که

 ، نکنه درد اندینا دسته شکر ـ خوبم اره ـ بهتره؟ مادر؟حالت خوبی پسرم سالم ـ شدم رو روبه مامان با کردم باز وقتی رفتم در سمت حوصلگی

 ، برسن بهم الهی. باالتره مدلش ولی داره بابات ماله عین بلند شاسی یه برقه مهندسه خواستگاربیاد براش هم امشب قراره شه بخت سفید الهی

 جون معصومه ، باش کارنداشته تو میکرد مخالفت خواستش نمی اگه میگی چی پسر وا ـ. رو پسره نخواد اندینا شاید مامان ـ شدم کفری یدفعه

 منم تلگرامه این میبینی حاال ـ برید، خودتون نیست مربوط من به ـ زدم داد و اتاقم تو رفتم ، برم تنها زشته. میایاا ،توهم برم گفته هم منو

 ،ـ کردم نگاه میگفت بغض با که مامان به باز دهن با و اومدم بیرون اتاق از  مادر کن یکاریش.  کرده هکم میگه  خیرندیده ملوک ،این کن درست

 بده پوف ،ـ بخونه خوام ،نمی میزدم حرف ملوک درمورد معصومه با داشتم اخه میکنی؟ـ بغض تلگرام یه بخاطر گذشته ازت سنی جان مامان وا
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 با یدفعه گرفتم ازش بهم داد گوشیو و کرد نگام اومد دقیقه چند بعد شدما، گرفتاری ، عجبا.  بیارمش برم بذار گلم پسر قربونت  ـ ، گوشیتونو من

 یا بخندم دونستم نمی. خدا بنده عالم خاک اوا ،ـ پختم سوپ اندیناخانم مامان چیه؟ـ ظرفا این مادر برسرم خاک اوا ـ باال پریدم متر سه صداش

 کنم گریه

 

 مشکی کشیده ابروهای کردم نگاه خودم قیافه به و رفتم اینه سمت توهم،به کشیدم اخمامو االان همین ،از بیام منم شدم اماده مامان زور با

 به اوومدم ـ. دیرشد بریم مادر؟بیا کجایی مادر اهورا ،ـ بودم اریایی مرد یک نمونه سفیددرکل پوست بلند قد مشکی لخته موهای مشکی چشای

 مامااان ـ سرم میذاره اخر منت هزارتا کرده درست برام تلگرام یه ـ شنیدم زمزمه صورت به صداشو.  رفت بهم ای غره چشم رفتم مامان سمت

 مادر بفرما ـ رفتم خونه در سمت.بریم شلوغه سرش میاد دیر امشب بابات باباچی؟ـ من مادر اخه ـ گفتم روبهش و کشیدم پوفی.  بریم یامان ـ

 جوون اهورا به ـ کرد باز درو کیانوش دقیقه چند بعد زدم زنگ رفتیم رویی روبه خونه رنگه سبز دره سمت دنبالش منم تو رفت مامان برو من

 نیومدن داخل بریم مادر؟ خوبی پسرم سالم ـ شدیم وارد مامان با ، باال رفت ابروهاش که کردم سالمی بااخم ، تو بفرمایید مرضیه خاله سالم

 با. ما مادر از اینم.  رفت جلوتر کیانوش منو به توجه بدون و بهتر ، شکر ـ جون؟ خاله شماخوبی خوبم میان دیگه ساعت نیم خاله نه ؟ـ هنوز

 جا همون از مامان شدیم خونه وارد ، خورد تکون دفعه یک که ، اندینا اتاق های پرده سمت رفت چشمم رفتیم خونه سمت به زنون قدم کیانوش

.  عجبا کردم هنگ ، کرد نگاه من به غره چشم با و داشتم دختر یه منم میشد چی خوشگلم برم قربونت مادر بشی بخت سفید الهی ـ کرد شروع

 علی اقا با شد خونه اشپز وارد سریع هم مامان خونست اشپز تو ـ کوو؟ معصوم دارید لطف ـ ، خانم مرضیه دخترتون جای ـ گفت خنده با علی اقا

 ، موندم مات بعدش و کوتاه های پله به افتاد نگام نمیدادم گوش کیانوش پرتای و چرت به و بودم فکر تو نشستم تکی مبل روی و دادم دست

 بود شده خواستنی لباس این تو ،واقعا شدم محوش بود پیدا خرماییش موهای بار اولین برای و کرمی روسری و شیری دامن و کت با اندینا

 و پایین انداخت سرشو و شد سرخ افتاد من به نگاش توچه؟ببینن به اصال گفتم خودم با ولی.بیینتش اینطوری بخواد کسی اینکه از شدم عصبی

 خانم ـ  اومدن مرد اوای ـ بیرون اومد سریع معصومه خاله زدن درو زنگ برداشتم ازش چشم اخم با نشست من روی روبه های مبل سمت رفت

 و خنده صدای با خودم با بودم شد،درگیر اشپزخونه وارد سریع اندینا در، دم رفتن معصومه خاله و کیانوش و علی اقا در دم بریم بپوش چادرتو

 موهای با بلند قد بندش،پسری پشت کردیم علیک سالم شدن وارد شیک و زیبا مردی زنو اول در به دوختم چشم و بلندشدم اومدید خوش

 تو دستشو جلو اورد دستشو و سالم ـ بزنه لبخند کرد سعی دید منو نگاه کردم تعجب کرد نگاه همه به نفرت با شد وارد عسلی چشای و مشکی

 سالم ـ گرفتم دستم
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 اندینام ببینم میخوام نه ـ صورتم رو شد دقیق روم انداخت نگاهشو. افتاده اتفاقی گفتم تفاوتی بی با کردم نگاه اونور ، اینور به موشکافانه

 کیانوش کناره بهش توجه بی بعد. نگهدار اندیناخانم،حرمت. داره دم کیشمیشم ببین ـ گفتم شد ابروهاش رفتن باال باعث که خشمی با.کجاست

 گفتن من از ـ. زرشک هه ـ بکشتت خواد می و شده قرمز االن که ، بود هیچی بعله ـ هیچی ـ ، توام با هووی اهورا؟ـ بهت گفت چی ـ نشستم

 این برای نه شدیم مزاحم ما خب ـ گفت پسره مامان که میرفت سر حوصلم داشت که من شد،دیگه پسره وپدره با زدن حرف مشغول بعد بود

 خاله. کنیم خواستگاری من سپهر  برای دخترتونو گل تا شدیم مزاحم ما اینه عرضم بزنیم بعدا میتونیم حرفارو این داد ادامه زدو لبخندی و حرفا

 سلـام ـ. شد جمع حواسمون اندینا صدای با که گذشت دقیقه چند. بیار رو چایی مادر ،اندینا بیاره رو چایی بگم پس بله ـ گفت ارامش با معصومه

 همه به.  شد چایی دادن مشغول ،و افتاد راه باالخره ادینا.  دخترم سالم ـ ، گلم دختر سالم ـ.  کشید خجالت نگاهم از کردم نگاهش خیره بازم ،

 و ، ممنون ـ دارید؟ برنمی اهورا اقا ـ شد قرمز هاش گونه کردم نگاهش فقط گرفت رو سینی روم روبه و سمتم اومد سپهر منو موند کرد تعارف

 چشای تو و برداشت رو چایی خاصی ژست با سپهر ، شدم دقیق سپهر سمت رفت کردن پا اون پا این کمی بعد اونم کیانوش سمت کردم رومو

 بانووو، ممنون ـ وگفت کرد نگاه اندینا

 

 

 کناره رگم بود شده خون پراز دیگه چشام کنم فک کرد می نگاه اندینا اندامه به هیزی با ،سپهر بانوو کوفتو ـ غریدم لب زیر و شدم حرصی

 شما اگه اقاعلی ـ  شنیدم سپهرو پدره صدای کردم،که گرم گوشیم با سرمو مادرش کناره نشست اومد اروم اندینا ، بیرون بود زده هم شقیقم

 شد مشت دستام ، کن راهنمایی ببر سپهرو ،اقا بابا جان اندینا بفرمایید بله ـ بزنن، رو مربوطه حرفای و اتاق برن جان اندینا و سپهر بدید اجازه

 دنبالش جیبش تو کرد دستاشو هم سپهر رفت اتاقش سمت به و انداخت زیر نگاهشو سریع ولی افتاد ما به نگاش دونستم،اندینا نمی هم دلیلش.

 سریع سپهر جان؟ بابا چیشد ـ بود زده لبخند سپهر و بود ساکت اندینا اومدن باالخره خوردم حرص کلی دقیقه ده این تو کشید طول دقیقه ده

 ، گفت
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 اندینا به چیه؟ خودت نظر بابا دخترم ـ.. نشیم هم محرم فعال و ، باشیم نامزد مدتی گرفتیم تصمیم. اندینا منو های گفته طبقه راستش علی آقا

 خانم جواب فهمیدم تازه افتاد افتادش پایین خجالت از وسر قرمزش های گونه به نگام وقتی ولی.. نه بگه بودم منتظر ولی دونم نمی شدم دقیق

 به ترس با که کردم نگاه اندینایی به تردید و شک با و کردم اعتنایی بی شکست قلبم درون چیزی کردم حس ، سپهر اقا میگن درست  ـ بعلست

 تلخ لبخندی اندینا لبای رو مدت تموم بیار رو شیرینی مادر اندینا مبارکه پس ـ گفت معصومه خاله و کشید کل سریع مامان.  میکـنهـ نگـاه سپهر

  رفت کنارتر و شد سرخ اندینا نیستید محرم بهم شما بشین اونورتر اندینا گفت بقیه به توجه بدون تحکم با کیانوش بود باز خند به سپهر لبای و

.  پیداکنه ادامه وصلت این ایشاال عزیزم جون شیرین ـ گفت سپهر مادر به خطاب مامان زد لبخند پسرش به علی ،اقا زد پوزخندی سپهر و

 ـ گفتم مامان روبه بقیه به توجه بدون ، بیفته اتفاقی خوام نمی چراکه موافقم منم ،ـ گفت مکث کمی با علی اقا چیه؟ شدنشون محرم با نظرتون

 مظلومیتش تموم با که اندینایی به انداختم نگامو بودی نشده بهتر چیشده؟مگه مادر بده مرگم خدا اوا ـ خونه میرم میکنه درد سرم من مامان

 اجازه با بیاید شماهم بعدا ، میرم میکنه درد کمی سرم ـ میکرد، نگام نگران

 

 *اندینا

 خانم افرین ـ... من فقط بودن شاد همه کرد نمی توجه کسی البته.  بقیه به توجه بدون گوشم دم سپهر کردم نگاه اهورا شدن خارج به غم با

 گفتم بغض با ، کنی بلند فامیل جلوی سرتو نشه روت هیچوقت که میارم خانوات خودتو سر بالیی نری پیش من های خواسته طبق اگه کوچولو

. بود طور همین بچگی از که کسی خورم سری تو یه من درسته اره ، نفهمیدن بقیه تا صداتو ببر ـ میکنی؟ اینطور مگه؟که کردم؟ چکارت من اخه

 قطره.  بستم درو و شدم اتاقم وارد بابا، و مامان به توجه بدون رفتن و کردن خداحافظی خانوادش سپهرو محرمیت از بعد.... ولی ، بده نمیگم

 .اهورا پیش رفت فکرم ، چکید چشمم ی گوشه از سمج اشکی

 

 نمیشد ولی بخونم مثال که کردم باز کتابمو ، شد ایجاد درونم شیرین حس یک فکر این با ولی چرا دونم نمی بود؟ ناراحت واقعا ؟یعنی ناراحته چرا

 تعجب موردش بی پوزخند صدای از پایین انداختم سرمو خجالت با و نشستم شدیم اتاق وارد وقتی حرفاش  سپهرو سمت میرفت ذهنم

 پدرم به علی اقا از حرفش سال۳ که کسی. شمایی علی اقا حاج سوگولی میبینم ، به به ،ـ گفت بود توش  سردی صدایی با دید که تعجبمو.کردم

 چشم و ندیده مهتاب و افتاب دخترای عاشقه من اومده خوشم ازت ،ـ داد ادامه و انداخت بهم نگاهی.. افتاد نمی علی اقا دهن از اسمش میرسیدو
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 به گفته پدرم به  علی اقا پیش روز چند میدونم من که اینجایی تا نشستگیش باز قبل بود پدرت رئیس پدرم.  توام مثل خجالتی و بسته وگوش

 بابام به باباتو کار تایید ، منم میکنی،و ازدواج من با تو. ها شروطه شرطو به ولی.کرده پیدا کار جا یک  علی اقا برای برخوردید،پدرمم مالی مشکل

 ـ. ایندمه سر نیست الکی مسئله این نداره، امکان این..این اخهه، ولی ـ عزیزم؟ شنیدی ـ ی؟..چ ـ بود شده گشاد تعجب از چشمام اوکی؟ میدم

 بغض با ،فهمیدی؟ مثبته جوابت بگو بیرون برو بلندشو ، نکن هم اضافی صحبت میکنم تامینش جوره همه من ایندته نگو پرت و چرت الکی ببینید

 ....و انداختم سرمو ، برو بسه ـ..  اخه گفتم

 

 

 تقصیر کشیدم ،اهی عجیبش رفتار و اهورا سوی به رفت باز ،ذهنم بودن نگفته من به مشکلشون از بابا مامانو چرا ،پس حال زمان به برگشتم

 کردم پاک اشکامو سریع زدن اتاقو در چکید اشکی قطره  سرم تو بزنه کنه، تحقیرم نمیداد اجازه خودش به هرکی نبودم مظلوم انقدر ،اگه خودمه

 دلگیره؟من من از بابا دختره ـ. خوبم ـ گفتم اهسته صدای با چطوره؟ بابا خوشگل باباـ بیا دختربابا؟ـ تو بیام ،ـ کردم مشغول کتابم با خودمو

 دروغ باباش به دخترکم ـ نیست خیس نه نه من..من ـ خیسه چشاش زیر که کرده ناراحت دخترمو چی پس ـ..بابایی نه ـ باباجان؟ کردم کاری

 رو سرمو کردم پرواز بابا اغوش سوی به.  کنم  نوازش سرتو قدیما یاد به بغلم بیا بابا اندینای ـ ، بود گرفته دلم بابا نیست چیزی ـ.گفتاا نمی

.  من کوچولوی اروم ، دخترکم اروم ـ میگفت و بوسید می سرمو ،بابا بودم محتاجش بود وقت خیلی ، بوییدم ولع با تنشو عطر و گذاشتم سینش

 داری واقعا یعنی ـ گریه؟ چرا بابا ـ گفتم و کردم پاکش دستم با چکید بابا چشمه از اشکی قطره که کردم بلند سرمو کرده بغض بابا کردم حس

 مشکالتشو که مردی. مرده من کنه؟پدره نمی گریه مرد ،مگه کرد بغض مردونش غروره به فکر بدون که کردم نگاه پدری به غم با اندینا؟ میری

 فردا بخواب هم تو. دخترکم ـ،باشه وقته دیر بخواب برو جون بابا ـ گفتم بوسیدمو بابارو گونه ، شن اذیت مبادا که میکنه پنهون هاش بچه از

 وقتی ولی شم خوشبخت کنارش بتونم شاید میگم میکنم فکر که بهش ، دردناک عذابی و بودم من و.  شد خارج بوسیدنم از بعد و میکنم صحبت

 .اینده به فکر بدون ، بستم چشمامو و کشیدم عمیقی نفس"بسته گوش و چشم ندیده مهتاب و افتاب دختر"میاد یادم حرفاش

 

 چقدر دیگه بلندشو د ـ بودم خواب گیج میرد نگام قرمز چشایی با که کردم نگاه سپهری زده،به بیدارشدم،وحشت وحشتناکی های تکون با صبح

 به زد پا با میزنی؟ ،چرا خو بودم خواب بودم،ـ منگ هنوز نشستم بغض ،با صاحابتو بی تن کن جمع نیست خبرا این از من خونه اومدی. میکپی
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 هنوز دیدم که گفتم ای باشه بغض با بیرون بریم بخور صبحونتو پایینه مامانت بلندشو بخوابه ظهر تا که نمیگیرم زن من ، میزنی زهرمارو ـ کمرم

 یه بعد نیستی هم مالی همچین هه ـ گفت و داد نشون بهم دندوناشو سپهر که بستمش سریع بازم ی یقه به رسیدم کردم دنبال نگاشو ایستاده

 مربوطه کارای از بعد رفتم بهداشتی سرویس سمت به بیرون رفتم و کردم درست موهامو اینه جلوی شدم بلند بغض با.  بیرون رفت زدو پوزخند

 ـ بخور صبحونتو بشین دخترم سالم ـ کردم اروم سالمی میشست ظرف داشت مامان رفتم اشپزخونه سمت به ، بیرون ،اومدم... روتون به گالب

 به متعجب که اتاقم تو رفتم. نیست اخیش ، نبود سپهر بیرون رفتم کردم تشکری خوردم صبحونمو کردم پهن رو سفره ، باشه جون مامان سالم

 ـ هوم؟ ـ گفت سریع ولی شد هول کمی کرد بلند سرشو شتاب با.. سپهر ـ گفتم بهت با.بود زیرام لباس کشوی تو سرش که کردم نگاه سپهری

 چرا کردم بغض.  باش اماده اومدم ـ گفت و شد رد کنارم از و ، کنار بدم؟برو  پس جواب باید من؟ـ چکارمیکنی؟سرکشوی اینجا تو...تو

 اروم بیرون رفت و ، نکشم خجالت میای بامن برس زشتت قیافه این به کمی حداقل نداری که قیافه فکر تو نرو توام با هووی ـ ازش؟ میترسیدم

 زدم رژ کمی برداشتم کیفمو باال دادم موهامو پوشیدم مشکی لی شلوار با مشکی شال و ای قهوه مانتو و رفتم کمدم سمت به. اروم...  اندینا باش

 ـ گفت مامان چشم از بدور و کرد نگاه پامو سرتا تحقیر با افتاد بهم نگاهش تا سپهر بیرون اومدم اتاق از و

 

 لرزونی صدای با.  شدی ها دهاتی تنت؟شبیه تو چیه بپوش؟این لباس ادم مثل نگفتم مگه ـ.. اتاق تو برد کشید محکم دستمو بعد ،دهاتی غربتی

 میرید دارید پسرم دخترم سمتم اومد مامان رفتم دنبالش و پایین انداختم سرمو میکنم ادم تورو من بریم گمشو ـ. که ؟خوبه لباسم چشه ـ گفتم

 با و کرد روشن سیگاری سپهر ، برید دخترم خدافظ ـ ، مامان خدافظ ـ.  خوشبگذره پسرم برم قربونت ـ ، جون مامان بله ـ گفت سریع سپهر ،

 قرمزش چشای و اهورا به افتاد نگام برگردوندم سرمو اومد رویی روبه خونه دره صدای ، کرد نگام تفاوت بی نشست فرمون پشت خودش ژست

 سوار سریع ترس با. باال بیا ـ زد داد سپهر برداره سمتم قدمی اومد کرد نکاه سپهر به خشم با ، چکید چشمم از اشکی قطره میکرد نگام خیره

 اهورا پسره این نبینم دیگه اندینا هووی ـ اومدم خودم به خورد لپم رو که ضربی با. شیشه به دادم تکیه سرمو و بستم چشمامو افتاد، راه و شدم

 ,"شکاک و سادیسمی"، شد هک ذهنم تو کلمه یک فقط.  کرده دلبری چقدر اقا برا نیست معلوم!! ها بگرده برت دورو  دورت
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 باید من.. من ،ـ من ی خونه اومدیم عزیزم ـ کجاست؟ اینجا هر.سپ ـ گفتم لرز اوردم،با کجا دونستم نمی شدم پیاده لرز با رسیدیم شو پیاده

 پشت لرزون بیفت راه خوبه ـ. ه..آر ـ فهمیددی؟ بردارم شرکتمو مدارکه من تا میشینی ادم ،مثل ندارم کاری باهات نترس ههه ـ. خونه برم

 از و نشستم پذیرایی های مبل روی بست درم اتاقش داخل رفت من به توجه بدون داشت شیکی و بزرگ خونه شدیدم خونش وارد رفتم سرش

 بیفت، راه ـ گفت خشنی صدای با و کشید محکم دستمو سمتم اومد و بیرون اومد اتاق از باالخره اقا ساعت نیم از میجویدم،بعد ناخونامو استرس

 رفتم دنبالش ترسیده

 

 ـ رفتم عقب قدمی ناخوداگاه سمتم اومد غلیظی اخم با افتاد اهورا به چشمم که شم خونه وارد خواستم نکردم توجه ، رفت داد گاز و ، رسوند منو

 دادی؟اذیتت بله جواب بهش ،چرا تو..تو ـ بله؟ ـ اومد، بوجود دلم ته قشنگی ،حس خانمی یا پسوندی بدون ازدهنش صدام شنیدم از اندینا؟

 ببینه مارو ،یکی اهورا تروخدا کن ولم نمیکنه اذیتم نه ـ ، گفتم بغض با ،بعد یواش اهورا ـ گفتم ترس با. بزن حرف لعنتی میترسی؟د میکنه؟اززش

 تصمیمت رو اندینا داری وقت هنوز ببین ،ـ گفت کشیدو موهاش تو دستی ،کالفه سرتر..از... از انقدر یعنی اون.. اون لعنتی؟؟؟اخه کنم ولت چرا ،ـ

 خواهش ازت کن نگاه من به اندینا ـ. شدم سیخ شده وصل برق بهم انگار ، که گرفت دستمو میکنم خواهش دختر نکن تباه ایندتو ، کن فک

 گرفت دستامو کشید طول ساعت یک فقط بودیم نرفته سپهر با جایی اخه... هنوز بود روشن ،هوا میکنم خواهش اهورا برو ـ گفتم بغض با ، میکنم

 با سپهر بعد و الستیکاییی کشیدن صدای موقع کشید،همون صورتش به دستی میکنم خواهش اندینا فکرکن حرفام به ـ گفت دستشو تو

 گفتم ، میدم توضیح..تو..سپهر ،ـ ماشین تو گمشو اندینا ـ.  کشیدم هیییی ترس از و ترسیدم خدا واای ، سمتم اومد نشسته خون به چشمای

 شدم ماشین وارد میکنی رفتار اینطور اندینا با حقی چه به ، خان سپهرررر ازش میخوای چیه؟چی ـ.  شدم ماشین داخل گریه با ترسیدم گمشو

 که گذشت چقدر دونم نمی شد بلند هقم هق و دستم تو گرفتم سرمو.  هیکلش طور همین و ، بلندتربود سپهر از اهورا قد.  نشنیدم صداشونو دیگه

 دهنیش تو با ،ولی خدا به.. سپهر ـ.  میومد خون سپهر دماغ از ،  در دستگیره به چسبیدم ترس با اومد خودم به ماشین دره خوردن بهم صدای با

 ، کرد قفل درو پذیرایی تو کرد پرتم و خونه بردتم میکرد درد دستم مچ ، کشید محکم گرفت دستمو رسیدیک میریختم اشک اروم ، شدم ساکت

 میکنی اشتباه مادرم جون به سپهررر تروووخدا ـ ، نه نه شد حبس نفسم اومد شالقی با بعد دقایقی اتاق تو رفت نشستم مبل کنج ترسیده

 نگاش عشقوالنه هم تو میگیره دستاتو که ـ شد بلند جیغم میزد محکم شد بلند اخم و کمرم به شد کوبیده شالق اولین ، سپهرر میدم توضیح

 گوشامو. ..نیست معلوم تو خوبن که خانوادت واال. .باباات خونه کنار نه دیگس جای برای کارا این هرررزه غیرتم؟اخه بی انقدررر میکنی؟من

 من جیغ و ضربه دومین و شد بلند شالق نشنوم تا گرفتم
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 چرا اصال ، کردم قبول بگو رو ساده من. لعنتی اره ـ اره؟ لعنتی که ـ گفت نشسته خون به چشای با برداشت زدن از دست لعنتی نزن کن ولم ـ

 تو کوبوند باال اورد پاهاشو و اونور انداخت شالقو میکرد اب سنگو دل هقم هق و میریختم اشک ، کثافت اشغاله کن ولم کردم؟ تباه خودم من

 .تاریکی بعد شد خیس زیرم کردم حس پهلوم

 * اهورا

 سر بالیی اگه یا خدا ـ داشتم استرس بودم بلد راهو پیش سری لطف به بیشرف این خونه سمت دادم گاز کردم روشن ماشینو سریع ترس با

 کی کجا؟با اقا هییی ـ. نگهبانی سمت دویدم و ترمز رو زدم سریع شد،رسیدم اینجوری من بخاطر اون بخشمم نمی خودمو من بیاد اندینا

 سریع باشم بیشرف این فامیل کنم غلط من گفتم خودم ،با باال بفرمایید ببخشید مهندسید؟ فامیل اییی ـ ، هستم سپهرخان فامیله من ـ کارداری؟

 کرد باز درو کرده عرق صورت سرو با سپهر باالخره زدم بار چند نکرد باز کسی ، زدم درو یومد نمی صدا سوم طبقه رفتم جو پرسه وسیله به

 با ، گشنه گدا اشغال پسره گمشو ـ. کجایی ،اندینا،اندینا بیارش برو. اندینا دنبال اومدم ـ مایش؟..فر ـ ترسید کردم حس افتاد من به چشمش

 به نمیدم اجازه.  خوابه اندینا گمشو برو ،ـ نیومد صدایی اندینابیابریم بگو چرت بعد بیار بدست اطالعات گشنه؟درموردم ،گدا گفتم تمسخر

 شد حرفم ادامه از مانع ای ناله صدای.. یا ببرم خودم با اندینارو اونور میشی گم یا ،ـ بیرون بود زده مطمئنا شقیقم کنار رگ شی نزدیک ناموسم

 مانتوش کبود بدن با خون غرق اندینا. ایستاد قلبم دیدم که چیزی با پذیرایی رفتم نبود گشتم اتاقارو اونور دادم هلش سپهر به توجه بدون

 تر قوی من ولی میزدیم همو زدنش به افتادم میکشمت ،کثافت میکشمت اوردی سرش بالیی چه اشغال مرتیکه شو خفه ـ. بیرون ،ـ بود درومده

 روی بتادین کمی شستم خوناشو و صورتشو و کردم باز ابو شیر شدم حموم وارد کردم بغلش اندینا سمت نداشت،رفتم بلندشدن نای دیگه بودم

 به و عقب گذاشتمش ماشین سمت دویدم سپهر به توجه بدون کردم بغلش.  چکارکنم خدا وای شد بلند هاش ناله زخماش به مالیدم و زدم پنبه

 نیازی خانم برانکارد رو بذارید  ـ فوری مریض ببخشید ـ. اورژانس سمت دویدم کردم بغلش شدم پیاده سریع ، کردم پرواز بیمارستان سمت

 پسرم الو ـ جانم؟ ،ـ بود مامان برداشتمش خورد زنگ بگم؟خدایا،گوشیم چی مامانش بابا به حاال.  بردنش عمل اتاق سمت به ، کن همراهیشون

 تو غذا اومدی توهم برمیگردیم شب کلثوم دختره عروسی میریم داریم معصومه منو ،ببین پسرکم اره ـ شماخوبی؟ جان مامان خوبم مادر؟ـ خوبی

 میشه ببخشید ـ ، دکتر اتاق سمت این،رفتم از اینم پوف.  باش خودت مراقب مادر خدافظ ـ خدافظ خوشبگذره برید چشم باشه باشه.  یخچاله

 ـ گفت خندیدو تلخ بله، ـ گفتم بالجبار شوهرشی؟ ـ گفت شک با عمل ااتاق بردن که بودم خانمی این همراه من من.  بفرما پسرم البته تو؟ـ بیام
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 اسیب اش کلیه هرحال به. کنه شکایت ازتون میتونه ـ گفت کردو برداشت ای دیگه چیزی جوابم از میگفتم؟ ،چی اورده سرش کی بالرو این

 بزنن گندت ،لعنتی گذشت کنارم از و جوون برو ـ.. میکنید اشتباه دکتر اقای ـ ، بیمارستان پول تسویه برا حسابداری بخش برید عمله اتاق.دیده

 شانس این با

. بخش میبریمش االن بله خوبه؟ـ حالش برانکاردش،ـ کناره دویدم بیرون اوردن اندینارو و شد باز عمل دراتاق که گذشت ساعت چند دونم نمی

 به بیرون زدم بیمارستان از سریع مالقات ساعت پرسیدن از بعد....دختر اندینا..اندینا ، بردنش دادم تکون سری.میشه خوب کنه مصرف دارو باید

 در ،سمت پریدم رفتم باال در از برم دورو به توجه بدون کردم پارک زود.ایاخد. بود شده شب برمیداشتم لباس براش ،باید رفتم خونشون سمت

 با علی ،عمو بود عجیب نبود خونه هیچکی رفتم اتاقش سمت به شدم وارد بود،زود نکره قفلش معصومه خاله انگار شکر خدارو رفتم اصلی

 دست دو.بامن چکارکردی دختر ،اندینا میداد خودشو بوی اتاقش کردم باز درشو رفتم کمدش سمت به شدم اتاقش وارد زود.نبودن کیانوش

 تا خریدم غذا و شربت براش راه سره سمت،بیمارستان روندم شدم ماشین سوار بستم درارو سریع پالستیک تو گذاشتم برداشتم براش لباس

 سالم ـ جلو رفتم ، بود شده خیره ای نقطه به و بیداربود شدم وارد زدن در ،بدون رفتم اتاقش سمت برداشتم وسایلو تموم معطلی بدون رسیدم

 جانم را،ـ..اهو ،ـ خونه میبرمت کنی تمومشون زود اگه به،ببینم به اوردم چی برات ببین کوچولو بیا ـ ، ـسالم زد لب لرزید چشمش مردمک اندینا،

 پیدام چجوری تو ،چیزه من من ـ.اندینا بگو کشیدم عمیق ،نفس بود شده قرمز لپاش کردم نگاه اندینا به ، شدم داغ یهوییم حرف ،از

 خریدم،برای غذا برات بیا بدو حاال ـ. باشه ،باشه؟ـ بزنیم حرف دربارش خوام نمی و شده تموم ماجرا اون ، کن، تمومش هیس ـ!کردی؟سپهر

 ،باباش مامان به دونستم ،نمی مرخصی فردا کنه استراحت گفتم غذا بعد. لبو بود شده ،قشنگ میدادم غذا بهش خودم کنم عوض روحیشو اینکه

 تو بعد ، شایلین دوستش ،به زدم زنگ ،بود رمز بدون شکر ،خدارو برداشتم خونه،گوشیشو میرفتم باید نکنه شک مامان اینکه برای منم بگم چی

 گریه با کردم تعریف ماجرارو تموم. راستش.  اندیناست گوشی بله بله ـ گوشی این ولی خودمم بله خانم؟ـ شایلین سالم جانم؟ـ ـ ،برداشت بوق

. اندینا چیشده اهورا اقا سالم واای بود،ـ شایلی.  شد اتاق وارد هراسون دختری رب یک بعد شدم خیره گنگی نقطه به و کردم میاد،قطع زود گفت

 نداره؟ اشکال بمونید کنار شب میخوام فقط خوابیده مسکن با االنم شد عمل داشت،که مشکل میکنه،کلیش استراحت داره تر اروم هیس ـ

 

 روندم خونه سمت بیرون،به زدم بیمارستان از سریع و ، برمیگردم زود کردم زمزمه لب ،زیر بود خواب رفتم اندینا سمت به ممنون ـ میمونم، نه ـ

 چکارش اینو خدایا کردم جان،فعلـا،قطع مامان میدم توضیح میای ـ کجاست؟ نمیای؟اندینا کجایی؟چرا پسرم ـ بله؟ ـ میزد زنگ هی ،مامان

 سپهر شاید دادم نمی گوش تنهاست دست دخترشه خواستگاریه بریم ،بیا سالست۳۰ رفیقه معصومه خاله با گفت که مامان اصرار به کنم،کـاش
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 پسرم جانم الو ـ مامان به زدم زنگ و کردم پاک ماشینو رسیدم شده گور و گم که فعال.  کنه اذیت اندینارو میخواد ،و گرفته دل به کینه ازمن

 و در رفتم خونه سمت به و کردم قطع ـ. فعال اومدم من باشه ،ـ مادر اونجام ،ـ معصومه خاله خونه بیا بلندشو مامان ـ چیشده؟ کردی عمرم نصف

 با رفتیم اصلی در سمت ،به بریم ببخشید ـ ، نگرونن دل همه تو بریم بیا سالم ـ داداش سالم ـ ، پسـر تو بیا ـ کرد باز درو کیانوش که زدم

 جان خاله نه ـ. بخوری بیام چیزی بشین عزیز ،سالم مادر سالم ،ـ پسرم سالم ،ـ بودـسالم اشکی چشاش معصومه ،خاله ایستادن همه ورودم

 بده مرگم خدا ـ صورتش تو زد معصومه خاله اندیناس، درمورده ،ـ نشستن نگران همه بگم بهتون رو ای مسئله باید فقط خورم نمی چیزی

 که کنم نمی تکرار) کردم تعریف ماجرارو تموم راستش ـ.جان اهورا ،بگو جوون بگو میگه چی ببینم ساکت دقیقه یه زن ـ کو؟کجاست؟ اندینام

 کنه ارومش رفت مامان کرد می گریه صورتشو تو میزد ،خاله خون ی کاسه چشاش و بود شده قرمز صورتش علی ،عمو( نشن خسته ها خواننده

 ،خاله میشه مرخص فردا بیمارستان بردمش بود اینطوری که کردم پیداش وقتی ،من فقط ببخشید ـ ، بیرون بود زده  کیانوش شقیقه ،رگه

 با کیانوش،کیانوش زد داد و شد بلند علی عمو ،یدفعه چیز همه بی پسره بشه چی بگم ،الهی نکنه کمت جوونی از خدا ـ گفت گریه با معصومه

 نه ـ بیام؟ منم عمو ـ ، بیمارستان برن حاضرشن رفتن مامان همراه ،خاله بدیشونا کشتن به نری مرد ـ ، بریم بپوش ـ بابا، جانم ـ گفت خشم

 لرزون صدای ،با کرد می نفرین و میزد زجه خونه،خاله از بیرون زد کیانوش همراه بقیه به توجه بدون و گردن برمی اینا مادرت تو بمون پسرم

 خونه از شدم خارج سریع.  بیایم کن روشن ماشینو مادر برو ـ ، میرسونمتون خودم و نخورید غصه دیگه شد تموم خاله ـ گفتم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چجوری میفته ،یادم دنبالشم مادرشم ،پدر زمین تو رفته شده اب ولی سپهریم دنباله روزه۲.  کامپیوترم میز روی کردم پرت کلیدو خستگی با

 اشتباه غافل دل ای ولی خوبم که مردگی موش به میزد ،خودشو پزشک روان پیش روانی،بردیمش داره سادیسم پسرم ،ـ گفت کرد گریه مادرش

 راه هرکی میزدم،و قدم اندینا تراز طرف اون کمی ها صبح که روزایی اوردم یاد به کشیدم توموهام دستی بود شده خم هاش شونه باباش میکردم

 و سمتش کرد،میرفتم می نگاه بقیه بع ایستادو می ای بود،گوشه ساکت ،همیشه بچیگامون. پرده پشت از کردنامون نگاه ،یواشکی میرفت خودشو

 بزرگی اره ،ـ بزرگم میگه ،مامان نیستم ،کوچولو سالم ـ میگفت گوششو پشت مینداخت شدشو بافته موهای خجالت با کوچولو سالم ـ میگفتم

 چه!هه کردم دعوا ها بچه باهمه شدم عصبی یادمه رو لحظه اون ، منگل و ساکتی میگه نمیده راه منو کسی اخه کنی؟ـ نمی بازی کسی با چرا ولی

 .نمیرسه هم موررچه به حتی ،زورش ساکته مظلومه که اندیناست یه کوچولو دختر یک بجای حاال گذشت زود
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 ـ کردم زمزمه رو شعری ناخوداگاه

 /شده رنگین تو رویای از شب ای

 ز هستیم/خاک شویدجسم که همچوبارانی/بیش اندوه از بخشیده شادیم/خویش گسترده من چشم روی به ای/شده سنگین عطرتوام از سینه

 /پاک کرده ها الودگی

***************** 

 *اندینا

 

 هوامو قبل بیشتراز.میرفتم کیانوش بـا جاهـا بیشتر میکرد توجه بهم خیلی مامان پایین مینداخت سرشو شرمنده میفتاد بهم که نگاش بود ت

 اه ،با بابا روبه بعد ببینم چی؟بخور یعنی دختر اوا ،ـ مامان ممنون نه ـ کردم ای سرفه من برم قربونت مادر بگیری جون دخترم بخور ،ـ داشت

 مانندبیرون اه نفسشو.کرده فوت دخترعمش داشت،انگار هوامو بود پیشم خیلی روز چند این ،بیچاره مسافرت رفتن اهورا با مرضیه علی ـ گفت

 بعد بابام صدای شنیدم از دختـرم، ـ.شد مشغول و گفت ای باشه تردید با مامان.  دارم ،کـارت بخور شامتو که نداره میادغصه بابا خانم ـ. داد

 ازش سپهرن،ردی دنباله گفتیم پلیس به ـ.کرد نمی نگاه بهم شدم بـابـا؟غمگین جانم ـ شدم شادی غرق میده قرار مخاطب منو که هفته یک

 کنم نمی ولش ـ غرید لرزونی صدای ،با شد بابا،تموم کن ولش ـ گفتم بغض با. زمین تو رفته شد اب روانی این گشتن،انگار جارو همه.نشده پیدا

 میدونه بابا بذار بشم قربونت اجی ـ گفت من روبه کیانوش میگفتم؟ چی.پایین انداختم ،سرمو کنم نمی ولش دستش کفه نذارم حقشو تا کثافتو

 خسته خیلی.بخوابه رفت کرد تشکری زد ،لبخندی.حتما اررره ـ گفتم شادی با باهام؟ میای مسافرت برم هفته این میخوام من.میکنه چکار داره

 تختم رو و رفتم اتاقم سمت ، دخترم بخیر شبت ،ـ بخواب قشنگن دختره برو ،ـ مامان بخیر شب بابا بخیر شب بخوابم میرم من مامان ـ بودم

 و کشیدم اهی مسافرت رفته نیستش بود معلوم بود خاموش اهورا اتاق چراغ دیدم که کشیدم رو پرده رفتم پنجره سمت بلندشدم کشیدم دراز

 رفتم خواب به شدو گرم چشمام کشیدم دراز تخت روی
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 بعد و رفتم بهداشتی سرویس سمت بیرون،به رفتم بستم موهامو چقدرخوابیدم11 اوه کردم نگاه ساعت به بیدارشدم خورشید مستقیم بانور

 نیومده هنوز که شده صحبت هم یکی با هم حتما و روی پیاده بیرون رفته معمول طبق ،بابا رفتم پذیرایی سمت به.اومدم بیرون صورتم شستن

 ـ اورد باال گوشیش ازتو سرشو ،مامان مامان سالم ـ رفتم اشپزخونه  سمت به.دانشگاست که هم گرمه،کیانوش اشپزخونش با سرش که مامانم

 چایی حوصله نشستم،اصال اشپزخونه کوچیک ناهارخوری ،میز صندلی ،روی چشم ـ.  دارم کارت بیارم صبحونتو بشین قشنگم،بیا دختره سالم

 اورد منو صبحونه بلندشد باالخره میزد لبخند دقیقه به دم و بود گوشیش تو سرش کردم نگاه مامان به.  نداشتم رو صبحونه اوردن و ریختن

 دارم سالگی9 از دفترو ،این اوردم بیرون دفترخاطراتمو و نشستم تخت ،رو رفتم اتاقم سمت وبه کردم تشکری پاشدم سیرشدم کامل ،وقتی

 چندتا و خدا نام به بودم نوشته  اول صفحه روی بچگیام خط دست بخیر یادش هییی کردم باز اولو نوشتم،صفحه توش اتفاقاتو و خاطرات تموم

 عمو باغ رفتیم ادبش بی پسرای با حمیده خاله و کیانوشو و بابا مامان و اهورا و مرضیه خاله با روز یک" بعدی صفحه.بودم کشیده قلب

 خاله پسرای تا۲ ،اون بازی برای باغ ته ،رفتیم بودم ساکت درمقابلشون همیشه منم میکردن اذیت منو هی پسرا این. بودیم باغ تو وقتی.سیروس

 کشیدو شدمو بافته موهای یکیشون نبود االن ترسم،ولی نمی سامیار و مانی از اهورا باوجود من نیومد داره درس گفت اهورا اومدن هم حمیده

 شکستیم؟ـ رو رحیمی اقا خونه شیشه سری اون ما گفتی مامانت به رفتی چرا ـ. میشه وا  زبونت نیست اون باز ببینم نیست جونت اهورااا ـ گفت

 بود ادب با ولی بود بچه اینکه با ،اهورا شد قطع اهورا صدای باشنیدن صداش ولی دختر توام با کنم نمی ولت نگی تا ـ موهام ،ایی کنید ولم

 ،مانی میبردن حساب اهورا از خیلی سامیار و مانی اونموقع. بکشید اندینارو موهای داده اجازه بهتون دارید؟کی چکارررش ـ کرد می رفتار بزرگونه

 دستاشو تو گرفت دستمو کنارم اومد و نشه تکرار میبخشم رو دفعه نداشتید؟این کاریش که ـ.اهورا که نداشتم کاریش من من ـ گفت پته تته با

 ادب بی بچه۲ این به توجه بدون و میچینم میوه باغ ته از برات هستی خوبی دختره چون بریم افرین ـ خوبم نه کنه؟ـ نمی درد موهات ـ گفت

 دفاع ازم بقیه دربرابر ،که نبوده هیچوقت کرد می حمایت ازم بچگیم،اهوراهمیشه از میگیره خندم میخونم هارو نوشته این دارم که االن" رفتیم

 کن جمع لباساتو شمال برید قراره کیانوش با فردا مادر اندینا ـ شد اتاق وارد مامان که کشیدم توموهام ،دستی مسافرت رفته که االنم.نکنه

 میگیرم هم بربری نون کردم درست اش ناهار برای بگیرم سبزی کمی کنم خرید میرم هست،من حواست خودت که اونجا،میدونم باشه حواستم

 درارو پس ـ. که شه نمی ،چیزی جان مامان برو برم؟ـ من ،پس بشم دخترم قربون ـ میکنم جمع وسایلمو مامان،منم برید باشه ـ. میاد االنا بابات

 ..بـــاشه ـ ، کن قفل
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 سررفته بدجوری حوصلم.زنه نمی هم زنگ یه گرمه سرش باکی نیست معلوم که شایلین کشیدم پوفی.رفته مامان اومد،یعنی خونه دره صدای

 دخالت و نداشتم کار بقیه کاره وبه بودم ساکتی دختری اینکه ،با...اصال،ولی نه نه. گذشت ذهنم از فکری یک برداشتم حالـا؟گـوشیمو ،چکارکنم

 دادم پیام بهش و کردم سیو توش اهورارو شماره توش انداختم قبلیمو خط دراوردم،و خوبه،گوشیمو شیطنت کمی. داره فررق این ولی کردم نمی

 خب. دوستی ،چه بله اها دراد،ـ تنهایی از میخواد که دوست یک شاید دونم نمی ـ شمـا؟ ممنونم ـ داد جواب دقیقه ده بعد خوبی؟ سالم ـ

 بله ـ.زدم طوری همین یکی نیاوردم خاصی جای ـ. شدم اوردید؟هول ازکجا منو شماره.خوبن بله ـ خوبه؟باباخوبه؟ چخبر؟مامان میگم ـ.امرتون

 صدای کشیدم پوفی نداد جوابمو دیگه خانمم؟ من میدونی کجا از االن ـ.نشید مزاحم من؟خانم کجایید؟ـ االن ـ نیست؟ امری میرم من خب. بله

 مامانت دخترکم سالم ،ـ بابایی سالم ،ـ کردم باز درو ،سریع کن باز درو بابا اندینای منم ـ کیه؟ ـ میترسیدم رفتم در سمت میومدبه خونه دره

 شدیم خونه وارد بابا ،همراه تو بریم باشه رفت،ـ خودش دیگه ،ـہکه میرفتم میگفت من به میزد زنگ بابا ای ،ـ کنه خرید رفته ـ کجاست؟

 روبه همنشین بدون دیگه روز ویک رفتم خواب به شمال بریم قراره فردا اینکه تکرار و شام بعد نیفتاد خاصی اتفاق تاشب ــــــــــــــ

 مادر ـ اتاق تو اومدن کیانوش و مامان زدن درو.خوبه خب برداشتم الزمو  وسایل تمام و کردم چک ،وسایلمو بیدارشدم وقتی ،صبحےروی

 اندینا به چی؟همش من پس مامان عه ـ مادر میشه تنگ برات دلم ، بزن نگرون دل مادر من به زنگ ،یهےکن فراموش منو نری.ها باشه حواست

 جان مامان ،ـ بگم بهت چی گنده خرس تو. ماهه نکن،دخترم شلوغش خوبه خوبه ،ـ بزن من به زنگ یه کیانوش گی ،یبارنمی که میگی داری

 میگیرم زن کی من ،ـ شنیدم صداشو بیرون رفت و ها بچه عین زمین کوبید پاشو دید خندمو تا کیانوش گرفت خندم. خواهش ،ـ لطفت از ممنون

 ـ میزنی؟ چرا مامان اییی ـ کیانوش کمر تو خورد کرد پرت دراورد دنپاییشو مامان پروییش همه این از شد گرد چشام بشن؟ راحت دستتون از

 خنده از کردم غش میره یادت گرفتن زن اونوقت بشوری حیاطو کردم مجبورت  وقتی داده قورت ،حیارو پرو بچه برو

 

 شم دخترم فدای ـ بوسیدم بابارو و مامان کیانوش دادم برداشتم ،چمدونمو میفتادیم راه باید دیگه خوردیم ناهارمونو کیانوش و بابا و مامان کناره

 بابا حتما چشم ـ ، بزن زنگ داشتی الزم پول دختربابا ـ میایم زود روزه سه فقط جان مامان ـ. هااا نره یادت منو برگردی سالم و بری من،ایشاال

 خدابه مادر برو باشه ـ کردم پارک سرکوچه اخه ـ. دیگه میکنی روشن میرید وقتی خب ،ـ خدافظ پس کنم روشن ماشینو میرم من مامان ،ـ

 کلیدم.بود خلوت هم کوچه میرفتم کوچه انتهای سمت بستم درو و بیرون رفتم برد کیانوش ،چمدونمو بوسیدم کردم بغل سفت مامانو همراهت،ـ

 چشام تو اشک لرزیدم خودم به مسخرش لبخند و صورتش دیدن با رفتم باالتر دیدم چشمم مقابل کفش جفت دو بردارم شدم خم افتادزمین

 ...سیاهی اون بعد و اوردم گیرت هه ـ گفت پوزخند با شد جمع
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 مچ به بودن بسته طنابو وحشتناک و بودم شده بسته صندلی یک روی کردم نگاه اونور ور این به اطرافم محیط از متعجب بازکردم که چشمامو

 ـ گفتم لکنت با بیرون بود زده رگش و خون ی کاسه لرزیدم،چشاش خودم به.شد وارد سپهر بندش پشت شد کوبیده در که کردم ای ناله  پام

 داشتم حساسیت سیگار دود به بچگی ،از صورتم تو کرد فوت دودشو و کرد روشن سیگاری جلو اومد مرگت ی فرشته خودممم هوم ،ـ پهر.س

 شو خفه ـ هستی هم مرریض بودن دهاتی و بودن منگل غیراز به میبینم اونور،ـ گرفت سیگارشو اخر میدادم جون داشتم. شد شروع هام ،سرفه

 همشو دفعه یک و اورد بیرون سطلی دیوار کناره رفت دارم ها برنامه باتو من شده شروع بازی تازه نچ نچ نچ ـ بررم بذار کن ولم نشم؟ـ کثافت،ـ

 خودمم مال شی اون مال ذارم نمی من ولی داره دوست اندینا،اهورا میدونی ـ ، هوم؟چطوره؟میلرزیدم ، لرزیدم خودم به سرم رو کرد خالی

 هیچ. لعنتی شو خفه ،ـ داد دست بهم بدی حس حرفش دور،از میکنم پرتت اشغال تیکه مثل بعد میارمت بیرون دخترونگیت دنیای از میکنمت

 دنیای تو انگار داد دست بهم الودگی خواب و گیجی حس کم کم بیرون رفت بست ،درو زد رو ای دکمه بعد دید خواهیم ـ. کنی تونی نمی غلطی

 به صورتم کنم ،فک سرفه به ،افتادم شد گلوم وارد دوده که کردم سرفه ،چندتا میشد اذیت گلوم شد اتاق وارد چیزی فشار با باشم ای دیگه

 با سپهر به خورد چشمم بودم کسی بغل تو بیدارشدم ،وقتی رفتم حال از کردم سرفه انقدر ہهمه. ،بابا مامان بودم کیانوش ،نگران میزد کبودی

 و گلوم درد طرف یک ،از نکرد ولم کردم تقال ،هرچی کنم ولت ببینی خواب تو ،ـ گردنم رو گذاشت ،لباشو کن ولم کنار گمشو ـ زدم جیغ ترس

 دیوونم من  توعه با حق هوم ـ. سادیسمی دیوونه ـ زدم داد اولشه تازه این کوچولو کن گریه اووخی ـ گریه زیر بزنم باعث،شد سپهر طرف ازیک

 "36"بود دهنی تو یک جوابش که زدم  جیغی اتاقی سمت برد کشید گرفت دستمو و. میکشدت بدبختی به دیوونه همین ،ولی سادیسمی

 نمیکنم ولت ـ کن ولم عزیزت کردم؟جونه چکارت مگه کن ولم خدا ترو سپهر کردم می گریه ارومی صدای با اتاق تو بردتم کشون کشون سپهر

 لخت من و حرکت یک با دراورد لباسمو  رواانی بود ،دیوونه کرد نگام شیطونی لبخندی با کرد قفل اتاقو دره ، کنم نمی ولت نکنم زجرکشت تا

 میگفتم لب زیر فقط لبام رو گذاشت گرمن؟لباشو حمایت کو ولی زدم جیغی روم افتاد میکرد اب سنگم دله که جوری کردم می گریه بودم جلوش

 فشرداد گلومو ، بود چشمام مهمون اشک فقط ، نگفتم چیزی ـ ، سریع میشی رام خوبه ـ ، کن کمکم میذارم سجادت سربر ،خدایا اهلل بسم ـ

 بلند جیغام که شلوارم سمت رفت دستش گرفت محکمی گاز گوشمو الله و کشید محکم موهامو و ، میکشمت کن تقال چیه ـ میشدم خفه داشتم

 بود شده بلندتر هام گریه میسوخت گلوم میلرزیدم فقط ومن سپهر سمت کرد حمله اهورا زدم جیغ شد وارد اهورام و شد باز ضرب با در شد

 میده بهش فحشایی چه و میزنه سپهرو چجوری اهورا میدیدم
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 خوبی اندینام عزیزم ،ـ سمتم اومد شد،اهورا کبود کال سپهر که حساسش جای کوبوند یکی لگد و مشت با سپهر جون به بود افتاده اهورا

 ـ بغلش تو کشیدم اهورا نبود خوب حالم چون نکردم توجه زدن بند دست سپهر دستای به و تو ریختن پلیسا االن میریم اینجام من ببین۰عزیزم

 پایین انداختم ،سرمو لختم افتاد یادم تازه گرفت شدت هام ،گریه هیس میشه درست  چی ،همه پیشتم من.  شد تموم  اندینام شد تموم هیس

 عمو بابا مامان دیدم و کیانوش در دم داشتم ارامش حس بغلش تو کرد تنم مانتومو قبلش رفتیم بیرون سمت به و بغلش تو کشیدتم ،اهورا

 ولی مهربون صدای با اهورا که بغلش بگیرتم خواست اندینام ـ کنارم دوید ،بابا کردن می گریه مدام که مامان و مرضیه،خاله خاله سیروس

 بودم غریبی جای تو بازکردم چشمامو وقتی.وتاریکی شد بسته چشمام دیگه اومد سرما پشت و کرد پاک اشکاشو بابا پیششم ـمن گفت محکمی

 هام ریه به عطراهورارو و بالشت رو گذاشتم ،سرمو میسوخت شدت به گلوم کردم ای سرفه میومد پایین ،صدااز بود اهورا اتاق کردم دقت

 خانم سالم ـ گفت دید بازمو چشمای تو اومد اهورا بندش پشت زدن ،در بچگیام مثل رسید دادم به کرد کمکم رویاهام مرد باز. فرستادم

 اومد ترشد بزرگ لبخندش که زدم لبخندی!! شدیا صاحب خوب ـ گفت کردو اشاره تختش به بامزه طور به میخوابی چقدر نباشی خوبی؟خسته

 خشدار کردم تعجب خودم صدای ،از باشه ،ـ نگروون دل باباتم و داداشت و مامانت بخور چیزی یه پایین بریم نیستی خسته اگه بلندشو ـ سمتم

 . نشست کنارم اومد اهورا کردم ای سرفه بود شده
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 نکش خجالت ،ـ گفت گوشم کناره انداختم زیر سرمو خجالت ،با کنم درستشون برگرد اشفتست موهات خانم ،اندینا کردم نگاش تعجب با برگرد

 ـ گفت دقایقی بعد ببافه، قشنگ بتونه تا میکنی تالش داره میدیدم توموهام کشید و برداشت خودشو شونه لبخند با کردم نگاه بهش. اندینا

 ـ"دارم دوست موهاتو نکن کوتاه موهاتو هیچوقت" هیچوقت دارم دوست موهاتو نکن کوتاه موهاتو هیچوقت

 که زدم لبخندی کردن می نگاهمون خاصی جوره وخاله ،مامان پایین رفتیم اهورا کمک با و کردم درست شالمو بریم ـ پایین؟ بریم بفرما خب

 چی بگم الهی نگذره ازت سپهرخدا شکر خدارو ـ خوبم مامان اره ـ مادر؟ بهتری مامان عزیزدل گلم دختره ـ کشید اغوش به ومنو اومد مامان

 ـ ، بغلش کشیدتم کیانوش نبودن وعمو بابا کنار رفت زد لبخندی!  خاله عه ،ـ اندیناکوچولو ـ گفت بغض با کرد بغلم و کنارم اومد ،خاله بچه بشی

 سرسفره نشستم و بله ،ـ گشنشه خانم اندینا دیگه بسه ـ. حرفو این نگو داداشی نبود تقصیرتو نه ـ.بودهمش من ،تقصـیر ببخشید اجی اندینا

 اوا ـ خونه؟ برم میشه من مامان ـ ، کردم تشکر شدم سیر خوردم دیگه کمی.چرا دونم نمی میکرد اذیتم گلوم خوردم ،کمی کشید غذا برام مامان

.  بود اتاقش تو اهورا اومد باهام هم کیانوش پوشیدم مانتومو و زدم لبخندی مادر برو باشه ـ. کاردارم فقط جون خاله نه نه ـ نیستی؟ راحت خاله

 من اهورا،مال کامپیوتر با کاردارم خاله خونه من بازمونده نبینم کنیااا قفل درارو اندینا ـ گفت روبهم کیانوش و بازکرد ،درو خونه سمت رفتیم
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 رفتم اتاقم سمت به. بعله کوفت بعله بعله. رفت بست درو و. صددرصد بعله بعله ،ـ نیستم بچه داداش برو پووف ـ.  نداره میخوامو که ای برنامه

 کردم باز دفترخاطراتمو و کشیدم دراز تختم روی نبودم روز۳ فقط البته بود شده تنگ خونه برا دلم
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 اومدم ـ بله؟ ـ کردم باز درو و سرکردم شالمو تو رفتم ،سریع اهورا اندینا منم ـ کیه؟ ،ـ رفتم درخونه سمت ،به میاد زدن در صدای کردم حس

 من روبه و ،نشست رفت پذیرایی داخل های مبل سمت به و داخل اومد.  بفرمایید بله ـ تو؟ بیام میشه میخوندم،ـ کتاب داشتم نه ـ. نباشی تنها

.. عوضی جاست همون جاش نکردم تعجب. تیمارستانه سپهر ـ گفت مکث داره؟با بامن چکاری نشستم تعجب با دارم کارت بشین اندینا ـ گفت

 نمی ـ گفت مکث با تخت به بستنش زده داد انقدر گذاشته سرش رو تیمارستان؛تیمارستانو فرستادنش روز وخیمه،همون وضعیتش ـ! خب؟ ـ

 با نظرت امم ـ کجا؟ بیرون؟ـ بریم ،میخوای میخوام معذرت  باشه ،ـ کردم تعجب خودم که زدم دادی ،همچین نههههه ـ بگی؟ چیزی خوای

 نوارای و مشکی باروسری کرم مانتو بزنم قشنگ تیپ یه کردم سعی و رفتم اتاقم سمت به حاضرشو بدو پس  ـ ، موافقم  پارک؟ـ چیه؟تو بستنی

 گرمی پایین انداختم سرمو کشیدم خجالت کرد می نگاهم خیره اهورا ، بیرون اومدم زدم رژ کمی تو دادم رو همه موهامو مشکی لی یک و طالیی

 ـ ،اهورا؟ نمیده جواب چرا وا اهورا؟ اقا اهورا؟ ـاقا. میکشیدم ،خجالت گرمش دستای تو گرفت دستمو بله ـ بریم؟ ـ کردم حس مچم رو دستشو

 پارک به کشید دستمو و نباشه حرف ـ.  اخه ولی ـ  بودی بیرون شایلی با میگی ـ بگم؟ چی مادرم به ،ـ زدم بازیاش تخس این به لبخندی ؟ جانم

. سختی به ـ کردی؟ پیدام چجوری ـ جونم؟ ـ اهورا؟ ـ ، میخوردم بستنیمو چمنا رو کشید دراز و  چمنا، سمت کشید دستمو و بستنی رسیدیم

 ـ رفت دادش دماغش به مالیدن همشو شیطانی فکر یک با بود تهش کردم نگاه بستنیم ،به گرفتست، کردم حس باشه ـ نزن حرف درموردش

 برداشت کنارشو شیلنگ کنارش دویدم شست، دماغشو و پارک شیراب سمت دوید کردم نگاه میکرد بپربپر که اهورا به باز دهن با زدم یخ باال

 بودن پارک تو بعضیاشون ملت بودم اب خیس شد ریخته سمتم به قدرت با اب ، نهه کنی نمی کارو این تو اهورا نه نه ـ کنی؟ می ای بستنی منو

 میکنم خیست بزنی حرف شیلنگ منه دسته که نگوو اهوراا ـ سمتم گرفت شلینگو اهوووورا، ـ ، میخندیدن
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 ولی میریم زیاد ترشدم،بیرون صمیمی اهورا ،با میده دست بهم خوبی خیلی حس میکنم فک بهش که جوری شد تموم خوب خیلی روز اون

 مرضیه خاله ی خونه همه ،امروز نگرانم نیست درستی عالئم ،اصال میبینم بدنم رو هایی کبودی روزه چند.مهربونه ،خیلی نمیشه خارج ازحدش

 مامان خودتونه تقصیر خب ،ـ میشکنه داره مادر پام خدا وای ـ شد بلند ناله اه با خونشون،مامان برم شدم اماده ساده همیشه مثل. بودیم دعوت

 چون پیشش برم باید که غرنزن،نمیشه دختر ،ـےمیگیر درد ،پا ندارن ،آسانسورهم اپارتمانن اونا خانم ملوک این ی خونه  نرید گفتم انقدر جان

 من مامان ـ کشید ای خمیازه ،کیانوش بود گفتن ازمن نمیدی گوش منم حرف به میاری دلیل بگم هرچی که من ـ میدوزه لباس خودت برای داره

 اتاقش وارده سریع و هیچی شای؟ـ ـ گفتم ارومی صدای ،با میزده حرف خواب تو انگارداشته کرد قطع یدفعه حرفشو...شای پیش برم میخوام

 از ،ـ گفت و نشست اومد کیانوش نبودی تو دیروزی. بهت؟مادر نگفتم وای چی؟ـ ـ دیگه عاشقه مادر کن ولش ـ چشه؟ این مامان وا ـ شد

 باباتم ،ـ گفتم بابات به داره پا یک مرغش ولی.. نه شغلی ،نه جوونی هنوز گفتم ،منم خواستگاری بریم براش میخواد و اومده خوشش دختری

 نگفتید زودتر من به چرا.عجب ـ. شغلی نه ای خونه نه ماشینی نه چیزی هیچ بدون کنه ازدواج سرش به زد هرکی نمیشه ،اخه منو حرف کرد تایید

 عاشقش صددل نه دل یک ،پسرم مادر اره ـ شایلین؟ ـ کردم زمزمه داداشت عشقه بشه تو صمیمی دوست میکرد فکرشو کی ـ کیه؟ دختره حاال

 بود بازمونده متر نیم دهنم. مادر اره ـ ، نهههه ،ـ شده

 

 

 سمت به ـ. بریم بودم بهت تو هنوز  دخترم ،ـبریم مادر باشه میام برید شما مامان ـ. میریمااا نمیای؟داریم مادر کیانووش ،ـ دخترم اره ـ. نههه ـ

 سالم ـ تو بیاید جون معصومه سالم دخترم سالم ـ کرد باز درو ،خاله دقیقه چند بعد زدم درو. رویی روبه نبود،خونه راهی البته رفتیم خاله ی خونه

 پوف تنهااااموندم؟؟؟؟ من بره کرد اشاره هم خاله اشپزخونه،به تو رفت سریع مامان شدیم وارد لبخند ،با بیاید شم قشنگم دختره قربون خاله،ـ

 بیا دخترم ـ اومد چای با خاله چیه؟ کبودیا این ،خدایا دیدم مچم رو جدیدی کبودی که رفتم ور ناخونم با ،کمی نشستمTV روی روبه های مبل ،رو

 چشمامو.شد اشپزخونه وارد ،،وسریع بخورمادر چیه زحمت ـ کشیدید؟ زحمت چرا اختیاردارید ،ـ کاردارم مامانت با من بخور شیرینی و چای

 نه ـ بودی؟ خواب ـ گفت لبخند با افتاد اهورا به نگام که کردم باز پلکمو یک شد پایین باال مبل کردم حس دادم تکیه مبل به سرمو بستم

 رفته یادم خجالتیه؟اوه هم کوچولو مگه ،انداختم،ـ پایین سرمو خجالت با بود شده تنگ برات دلم بشم قربونت الهی ،ـ فقط بودم بسته چشمامو

 اخم با. ایشش میکه هی شرکتمون تو دختره این چیه خب ـ جااان؟ ـ کردم نگاش بود شد سکه اندازه چشای ،با ایش بابا خب ،ـ اهوورا ـ بود

 لحن با دادم تکون ،سری کاوه سراغ رفت کنم نمی توجه بهش دید افتاده فیل دماغ از انگار دخترست یه اندینا وللش ـ دختره؟ کدوم ـ گفتم
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 شدم بلند ،سریع ناهار بیاید ها بچه ،ـ شد قطع خاله صدای با صداش شم گفتنت اهورا قربون ـ اهورا عه ،ـ غیررت جوووونم ـ گفت کشداری

 بعد دقیقه چند چیدم رو سفره مرغ ،با بود سبزی قرمه غذا ،امم شیرازی ساالد و ماست و سبزی با گذاشتم ابو و دوغ پارچ انداختم رو سفره

 سرگرم و خورشت با کشیدم برنج کمی.  شهرستان بودن رفته سیروس عمو همراه به ،بابا مامان های گفته ،طبقه نشستیم ،همه اومد هم کیانوش

 که کردم سرفه چندتا نداشت تاثیر ولی خوردم کمی برداشتم اب سریع میسوزه عجیبی خیلی طرز به گلوم کردم حس غذا وسطای شدم غذام

 که میکردم تحمل هامو سرفه شدم مشغول باز و.  نیست چیزی خوبم نه نه ـ اندینا؟ شده چیزی ـ گفت نگران اهورا شد جلب من به همه توجه

 ترسیده میاوردم باال خون فقط بهداشتی سرویس داخل دویدم و دهنم جلو گرفتم دستمو داره جریان دهنم تو خونی کردم حس و نتونستم دیگه

 اینکه برا مادر؟ چیشده بره قربونت خاله ـ دختر؟ شد چت اندینا ـ ؟ دخترم چیشد مادر ـ زدن درو کردم نگاه پریدم رنگ قیافه به ترس با بودم

 بیرون اومدم زدم اب صورتمو افتاده فشارم کنم فک نیست چیزی ـ گفتم اروم نترسونمشون

 

 من اومدن با بود گوشیش تو سرش اهورا فقط نبودن خاله و مامان رفتم پذیرایی سمت به.خوبه نبود دیگه کسی اومدم بیرون که دستشویی از

 اشپزخونه از اماده خداروشکر،مامان ـ اره ـ بهتری؟ االن ـ. بود افتاده فشارم کمی فقط اهورا خوبم نشده؟ـ خوبی؟چیزیت بلندشد،اندینا سریع

 پوشیدم مانتومو سریع رفتم اهورا اتاق سمت به و باشه ،ـ کنم درست شام منم میاد داره زد زنگ بابات خونه بریم حاضرشو مادر ـ اومد بیرون

 پیشونیمو رو ریخته موهای افتاد اهورا چشای تو نگام اوردم باال ،سرمو رفتم فرو گرمی جای تو دماغ با که برگردم خواستم کردم درست شالمو

 بیرون رفتم کردم خداحافظی خجالت با و بیرون اومدم سریع بغلشم تو فهمیدم تازه.  مطمئن مطمئن اره ـ خوبی؟ باشم مطمئن ـ گفت زدو کنار

 به خدافظ جون معصومه ،ـ ـخدانکنه من برم قربونت ـ جون خاله باشه ،ـ خونتون نیام من بیاهمش خواستی ،بازم مادر خدافظ ـ خدافظ خاله ،ـ

 انقدرخوابم رسیدم ،تا رفتیم خونه سمت به و کردم بوس رو خاله گونه مادر ،بیابریم جون مرضیه باشه ـ رو قضیه بگو بزن زنگ هم ملوک

 افتاد بابا به چشمم تا رفتم ،بیرون اومدم چشم ،ـ بخوریم شام میخوایم بیا اومده ،بابات بیا مادر ـ بیدارشدم مامان صدای ،با شدم چپه میومدکه

 هم بابایی بزنی؟بگی بهم زنگ یه تونستی جان،نمی بابا بودم تنگت دل دختربابا ،ـ کردم پرواز اغوشش سوی به تنگشم دل چقدر فهمیدم تازه

 به چشمم تا سرشام بخوریم شام بریم  خداروشکر ،ـ خوبم بابا بله ـ بهتری؟ چرابابایی؟االن ـ.  نبود خوب حالم کمی بابا ببخشید ـ دارم؟

 بعدیو قاشق داشتم خوردیم سکوت با و ،شام خانم شایلین برای دارم بذاررر رفت بهم ای غره چشم ،که انداختم باال ابرویی براش افتاد کیانوش

 سرم بالیی چه داره خدایا.خون بودو خون فقط و روشویی سمت دویدم کسی به توجه بدون کردم حس دهنم داخل رو خون هجوم که میخوردم

 میاد؟
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 دخترم ،ـ زن کنار برو ـ شد؟ چت ببینم جان مامان باز درو مادر اندینا ـ ؟ چیشده ابجی ـ نداشتم رو کاری هیچ نای که بودم اورده باال خون انقدر

 درو یکدفعه حرفاشون از شدم کالفه چیشده؟ مادر ، بدشد حالش ، هم مرضیه خونه تو امروز علی ـ خوبه؟ قشنگم؟حالت چیشده بابا اندینای

 صبح ـ. که نخوردی چیزی تو اخه ،ـ شدم مسموم کمی مامان،فقط خوبم ـ ، باشم اروم همیشه مثل کردم سعی رفتن کنار ترسیدن که بازکردم

 دخترم بیا خوره نمی هرچیو چی ،یعنی زن میزنیا حرفا ـ خره نمی هرچیو ادم دختر بگو،اخه پس ـ خوردم خریدم ساندیس یه بخرم نون رفتم که

 به ساندیسو این هرکی ،ـ شنیدم مامانو صدای رفتم اتاقم سمت به و گرفتم بابارو بازوی لرزون دستای ،با اجی بیا ـ.  بهترشی کن استراحت برو

 چشمامو بخیر شب ،ـ بخواب دخترم باشه ،ـ خوبم برید بابا ،ـ مامان بامزه ازنفرین گرفت ،خندم هشتم امام به کردم واگذارش داده جگرگوشم

 و شلوارم ،زود خدا لرزیدن،وای کردم نگاه بود دستمال رو که خونی ،به برداشتم و دهنم جلو گرفتم دستمالو رفته بابا شدم مطمئن وقتی بستم

 اتاقم کوچیک سطل تو کردم پرت دستمالو و بالشت تو گذاشتم چیه؟،سرم عالئمش اینا بود هایی کبودی دیگش جاهای و پام رون روی باال زدم

 زدم محبتش هه این به لبخندی بخیر شب اندینام بخوابی خوب ،ـ کردم بازش بود اهورا از ،اس برداشتمش اومد گوشیم صدای بستم چشمامو و

 بستم چشمامو و

 

 زیر کردم تعجب خودم قیافه دیدن از شدم روشویی وارد کسی به توجه بدون میکرد درد ،بدنم میسوخت گلوم بیدارشدم کسلی حس با صبح

 پف و صورتم زردی بهترشه کمی تا صورتم رو پاشیدم و کردم باز سردو ،اب بود شده زرد رنگمم پریشونم موهام سیاه و بود شده گود چشام

 بستم ،موهامو شدم اتاق وارد و زدم مسواکمو کردم ،پوفی بود افتاده گود چشم زیر ولی برگشت پوستم رنگ و خوابید چشمام پف کمی.  چشمام

 ،ـ اومد برام پیامی موقع همون که برداشتم ،گوشیمو سرم به بود زده خوابی بی منم و بود۶ تازه ساعت بدم ،شانس کردم مرتب و تختم کمی

 بریم امروز میاد خانمم ـ طور همین ،منم بیدارم اره اهورا سالم ـ بیدارم؟ فهمید کجا از این واا ،بیداری؟ تنگتم خوبی؟دل خانما خانم سالم

 نبودم اهورا مثل من. فعال ـ ، فعال قربونت عاشقته اهوورا بدون ،ـ عزیزم باشه ،ـ باش سرکوچه۱ ساعت باشه ـ میام اره رستوران؟ـ خرید؟بعد

 کجایی ،ـ نیستم ظهر من مامان کنم؟ـ درست چی ناهار مادر ـ کردم مشغول خودمو ظهر تا ،... و عزیزم حرفام،مثل بیان از میکشیدم خجالت

 و شدم اتاق وارد سریع چشم ـ ها؟ باشه حواست ولی مادر باشه ـ کرد باور زود سادمم مامان ، بیرون برم قراره ازدوستام یکی با امم ـ مادر؟

 موهامو ، بیام بنظر قشنگ کمی امروز اهورا جلوی داشتم دوست سفید شال شلوارو با پوشیدم ایمو فیروزه بلنده ،مانتوی سرکوچه بیاد دادم اس

 ،ـ بیرون اتاق از رفتم و برداشتم ،کیفمو بخوابه چشام زیر کبودی و گودی تا زدم کرم کلی باال دادم شدم منصرف ولی صورتم تو ریختم کج کمی



 

 
31 

 

 با کرد نگام کمی برگشت خدافظ بابایی ـ. نبود حواسش انگار ،بابا سالمت به برو باشه ـ دارم جون مامان اره ـ داری؟ پول میری؟ داری مادر

 درخت به داده تکیه دیدم رو اهورا سرکوچه رفتم سریع بیرون رفتم و گفتم چشمی  اطراف به باشه حواست  بابا اندینای خدافظ ـ  گفت مهربونی

 تو دستمو و عزیزم اره ـ اهورا؟ توخوبی مرسی اره ـ خوبی؟ خانمم ماهت روی به سالم ـ گفت و زد لبخندی افتاد بهم ،نگاش سالم ،ـ فکره تو و

 برد فروشی طال مغازه سمت و کشید دستمو اهورا شدیم پاساژی وارده رفتیم بازار سمت به.  گرفت گرمش دستای

 

 نظرت اندینا ـ گفت ذوق ،با نازبودن خیلی کردیم می نگاه ها حلقه به جفتمون ذوق و شوق با ، رفتیم فروشی طال سمت به و کشید دستمو

 بود هم کناره ردیف نگین تا سه ظریف و زیبا حال درعین ولی ساده حلقه به رسیدم کردم دنبال انگشتشو رد منم چیه کناریه حلقه اون درمورده

 معلوم تکلیفمون که تو منو..خب ـ گفتم خجالت با بخرم؟ خوشگلم خانم برای چطوره ـ ، قشنگه خیلی ـ،اهورا زد برق زیباییش همه این از چشام

 اون ـ  گفت سریع اهورا ؟ جانم دخترم سالم سالم،ـ ،ـ پسرم سالم ـ سالم ،ـ شدیم فروشی طال وارد کشید دستمو بدم ادامه نذاشت نیست

 ناز کرد دستم رو حلقه شوق با اهورا جلومون گذاشت ،اورد میارم االن چشم ـ ، میخوایم رو نگینه تا سه ردیف تویک که اونی ویترین کناره حلقه

 با فروشنده که اوردم بیرون دستش از دستمو خجالت با زد ای بوسه دستم پشت  وبه دلم عزیز اره ـ ، نااازه چقدر اهورا وای ،ـ ظریف بودو

 ـ ازهمین؟ باشه ،ـ میبریم همینو ما اقا مرسی ـ. ممنون ـ انداختم پایین سرمو زده خجالت شید خوشبخت ایشاال میاید بهم خیلی ـ گفت لبخندی

 مرسی ،ـ بخرم بودم کرده جمع برات قبل از پولشو اینو من خانمم ـ. نباشه زیاد چقدره؟ پولش اهورا ،ـ جونم؟ ،ـ کشیدم اهورارو استینه ، بله

 گرفت سفت دستمو بیرون اومدیم برداشتیم رو حلقه کردم درست شالمو زدم محبتش همه این به شیرین لبخندی.نداره گلمو خانم قابل ـ واقعا،

 اندینام میخوریم توپ غذای یه رستوران میریم چشم بخررم اینم بذار عه ـ.  کن ولش اهورا دیگه نه وای ،ـ رفتیم فروشی ،روسری سمت به و

 ـ میخواستم شیک ولی ساده روسری یه من بودن وجق عجق کمی همشون میکردم نگاه هارو ،روسری شدیم ووارد زدم لبخندی نشه گشنش

 نگارای و نقش با کمرنگ ابی.بود قشنگ واقعا کردم تحسین اهورارو ی سلیقه و کردم نگاه داد نشونم که روسری به ؟، خوبه این عزیزم اندینا

 سرخ کردم قشنگش صاحبش  ـ گفت خاصی صدای و لبخند با قشنگه خیلی اهورا ـ  ایستادم مغازه اینه جلوی کردم سرم رو روسری سفید ریزه

 رفتیم پاساژ روی روبه مدرن رستوران سمت به و گرفت دستمو خرید بعد.. قیمتش کردیم پسند اینو ما خانم خب ـ ، خجالت از شدم
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 میدونی ـ اهورا گرفت دستاش با بـود،دستمو شده گرم خیلی ،هوا بود شده ،گرمم نبود دید تو اصال کردیم انتخاب جارو ترین خلوت و ترین دنج

 ،اندیناست اهورا ،ـ میگفتم ولی میخوردم حرص ساکتی سامیار و مانی های اذیت دربرابره میدیدم اینکه ،از داشتم دوست بچگی از ،من اندینا

 لختشو موهای کردم نگاه تیپش به تازه زدم مهربونیش همه این به لبخندی. میکردم دفاع دربرابرشون ،ازت میکردم حمایت ازت خودم و مظلومه

 پیتزا من امم ـ میخوری؟ چی ،خانما خانم خب ـ.   بـو پوشیده مشکی شلواره با کرم پیرهن یک بود گذاشته جذابی ریش ته و باال بود داد

 سوزش خوردم که خوردن،کمی به کردیم شروع ارامش تو اوردن غذامونو ، میرفتم ور انگشتام با و بود پایین ،سرم پیتزا تا۲ چشم میخورم،ـ

 رو سردمو ،دستای خون بودو خون فقط. بهداشتی سرویس سمت دویدم اهورا به توجه بدون و کردن سرفه به کردم شروع شد شروع گلوم

 خوبی؟ مطمئنی ،ـ خوبم شدم زده گرمـا کنم فکر هیچی ـ بیرون اومدم شستم صورتمو دختری؟ چیشدی اندینا ،ـ اومد در صدای کشیدم صورتم

 و جلو اورد سرشو یدفعه اهورا بودم سیرشده دیگه ولی خوردم ،کمی نشستیم کردم تمیز لبمو دور دستمال با زد نگرانی لبخند ، خوبـم اره ـ

 خط از ولی داشتم دوست اهورارو اینکه با ،من شدم عصبی کارش این از ولی دونم نمی. بده حالت ببینم ندارم دوست هیچوقت ـ بوسید گونمو

 چرا بوسه؟اهورا همین ـ کار؟ کدوم ،ـ کرد نگام متعجب بود؟ چکاری این ـ گفتم خشم با ، عبورکنیم اهورا نه و خودم نه ذاشتم نمی ها مرز

 چیزی تا ندارم ،دوست خوبه خیلیم حالم من ـ. بدت ازحال بودم ناراحت یذره میشی، ناراحت دونستم نمی اندینا ببخشید ـ کردی؟ اینکاری

 ـ اومد دنبالم بلندشد تند برداشتم ،کیفمو باشه میخواد هرچی رو ـ ، بود گونت رو اونم بوسه یه فقط اندینا،ولی چشم ـ.  ببوسی منو نگرفته صورت

 سریع شدم سرخ و نمیاد خوشم ،ـ گفتم بهش کردم نگاه بدون و برگشتم. تکرارنمیشه ،ـ ایستادم.،اندینا کردم اشتباه ،ببخشید زشته اندینا

 ماشین صندلی به دادم تکیه ،سرمو چشم ،ـ ازمایشگاه برو برم؟ـ کجا خانم ـ کوبیدم ،درو گرفتم تاکسی دنبالم بیاد بخواد ،تا بیرون اومدم

 رو کرایه سریع ، من شده ،چم اومدم فرود چشمام از سمج اشکی ناراحتم،قطره اوردنام باال خون این برای بیشتر نشدم ناراحت زیاد ،درواقع

 کردم حساب

 

 عالئممو وقتی بگیرن عکس باید گفتن ،بهم رسید نوبتم ساعت نیم ،بعد گرفتم نوبت و رفتم پذیرشش سمت ،به شدم ازمایشگاه وارد سریع

 بگیـر بیا دیگه چندساعت ،ـ گفت کردو نگاه چشام تو کمی پرستاره.بیام؟فوری کی ببخشید ،ـ بودم شده خسته.  بگیرن بیوپسی ،عکس گفتم

 میخواستم ، نبود اهورا از ،خبری رفتم خونه سمت به و کردم تشکر ےنگران لبخند با بـدن زودتـر جواباشـو شمـارو مال میـکنم هماهنگ خودم

 تو رفتم ،متعجب میومد مامان گریه ،صدای شدم خونه وارده سریع نشم رو روبه باهاش اینکه ،برای نزنم حرف هیـچ اهورا ،با نشـدم مطمئن تا

 سکته کنه تحمل شوهرشو ظلمای نتونست ،خواهرم پرپرشد چیشـد؟خواهـرم دیدی مـادر سالم ـ ـسالم ، بابا دختر سالم ،ـ سالم ،ـ پذیرایی
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 ،خالمو گریه زیر ،زدم ،مرده خواب تو کرده ،سکته گوهرت ،خاله خالت بینی؟ نمی ـ مامان؟ شده..چی ـ ، بود خیس کیانوش چشای زیر مرد کردو

 الهی خیرنبینن هاش؟ بچه ـ چطوره؟ هاش بچه حال ـ گفتم گریه با ، بود تبریز خونشون حیف ولی بود مادرم خاله مامان بعد داشتم دوست خیلی

 توهم اندینا کن جمع ساکتو کیانوش بلندشو نخور حرص انقدر زن ،ـ ریختن تمساح اشک الکی فقط شنیدن هم ،وقتی کرده ول بدبختشونو ،مادر

 بزرگ من بابا ـ خدا؟ امون به کنم ول دخترمو من چی؟ یعنی ،ـ میمونم جا همین من برید شمـا بابا ـ گفتم بغض با ، تبریز بریم مامانتو ساک

 ،ساکشو کردم جمع نیازشو مورد ،لباسای شدم مامان اتاق وارد و کردم پاک اشکامو والـا بگم چی ـ ، برید شما میمونم دارم سن سال23 شدم

 میکرد درد خیلی سرم.  ای گوشه گذاشتم

 

 

 بابا و مامان بگیرم ازمایشو جواب ،تا ازمایشگاه میرفتم باید حاضرشدم ،سریع بخوره زنگ بودم گذاشته ساعت کردم باز چشامو مبایلم صدای با

 سمت بهـ گرفتـم تاکسی سرخیابون دویدم ندادم جوابشو ولی بود زده زنگ بهم چندبار ،اهورا بیرون رفتم کردم باز درو یواش منم نبودن

 اومدم ازمایشم جواب گرفتن برای هستم  ملکی اندینا سالم ـ.  شدم ازمایشگاه وارد باشم اروم کردم سعی کرایه ،بعدازپرداخت رفتم ازمایشگاه

 ازمایشگاه کنار متخصص؟البته پیش میرید یا براتون بخونم ،جوابشو گفت تردید با و جوابااومده بله ،ـ کامپیوترش تو کرد سرشو و دقیقه چند ،ـ

 مطب سمت دویدم هول و گرفتم ،سریع شی خوب ایشاال عزیزم بیا ،ـ بدید فقط ـ گفتم میومد چاه ازته که صدایی با هست متخصص مطب

 باشه ،ـ نه ـ دارید؟ قبلی وقت ـ. کاردارم دکتر خانم با..با بفرمایید،؟ـ سالم ـ سالم ـ رفتم منشی سمت به شدم وارد و کشیدم عمیقی ،نفس

 ـ باشید داشته وقت باید نمیشه خانم ،ـ بزنم حرف دکتـر خانم بایدبا االن من..من تروخدا خانم ،ـ دیگه ی هفته برای میزنم وقت براتون پس

 وقت بدون بزور میخوان ،ولی ندارن وقت دکتر خانم ـ شده؟ چیزی ـ اومد بیرون مهربون ولی مسن خانمی شد باز ،دراتاق خانم میکنم خواهش

 با ، داخل بیا عزیزم باشه ،ـ بزنم بهم نظمو خواستم نمی  یومدم، نمی وقت بدون نبود ضروری اگه دکتر خانم ـ کرد نگام خیره ،دکتره داخل ،بیان

 عمیق نفس کشید طول دقایقی خوندم به کرد شروع و زد ،عینکشو کنید نگاه اینو..این ،ـ بهش دادم ازمایشمو برگه جانم؟ ـ تو رفتم خوشحالی

 اوردنو باال خون و ها سرفه عالئم ـ شدین؟ خاصی مشکل دچار روز چند این. میده نشون رو حاد مشکل یه آزمایشتون متاسفانه ـ گفت کشیدو

 سمت ،به دکتر پول پرداخت از بعد و کردم تشکری.داره ریه تخصص فوق که دکتره یه پیش برو مینویسم نامه یه من باشه ـ ، گفتم دکتر برای

 سالم ـ دکتر خانم سالم ـ تو، برم گذاشت منشیه بیشتری پول و اصرار باکمی بود خلوت خوشبختانه شدم ،وارد نبود دور خیلی ، رفتم ادرس
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 ـ گفت مکث با ، دقایقی بعد ، مرسی بده ،ـ دادم همراهش هم رو نامه و ببینید میشه اگه دارم ازمایش و عکس سری یه من ـ ،جانم؟ عزیزم

 میرفت رژه سرم تو سرطان اسم. ریه دارید،سرطان سرطان شما خانم

 

 وقته خیلی ،چون باشه حواستون باید ،فقط درمانه قابل درمانی شیمی ،با نباشه درمان قابل که نیست بیماری عزیزم ببین میشه؟ چی دکتر خانم

 این فقط ،ـ شه..با باشید،ـ نظرمن زیر بخواید ،اگه میکنیم شروع رو درمانی شیمی بیا دیگه ماه یک شما خب ،ولی شدید سرطان به مبتال شما

 بنویسم عزیزم ،ـ کردم پاک اشکامو میدونم ،ـ میریزه ابروهاتون و موها میدونیدک خودتون کنیم که درمانی ،شیمی میارید باال زیاد خون مدت

 زود ایشاال عزیزم باشی موفق شمارم ،اینم گرفت سمتم به و نوشت ای نامه بنویسید بله ـ درمان؟ برای بیای دیگه ماه دیگه؟یک ماه برات؟تا

 اتاقم وارد مستقیم رسیدم که خونه به بودم خیال فکرو تو راه تموم رفتم خونه سمت به برداشتم کیفمو بلندشدم و کردم ،تشکری شی خوب

 بمونی؟ـ تنهـا میتونی و ؟ خوبی مطمئنی میریم ماداریم دخترم ،ـ باباجون بیا ـ داخل؟ بیام دخترم ـ بله؟ ـ زدن اتاقو دره بود سنگین ،سرم شـدم

 قربون ـ بیاید زود بابایی ـ ، بابا بغل رفتم ماشینه تو نبود خوب حالش ،مامانت گذاشتم طاقچه رو پول ،برات دختـرم گل باشه ،ـ مطمئنم اره

 ،گونه سرمیزنه بهت اینجا میاد مرضیت خاله و.  باشه خونه مراقب بیاد سپردم بهش اهورا ، ہباشه خودت به حواست ،فقط چشـم شم دخترم

 از بعد خدا، امونه به برید رو خاله کنه رحمت خدا ،ـ میایم زود.  شم ابجیم قربون ،ـ کرد بغلم هم کیانوش ازش کردم خدافظی بوسیدم بابارو

 ها مرده ،شبیه زدم پوزخندی افتاد اینه تو خودم به چشمم بیدارشدم معمول طبق ،صبح خوابیدم خوردم قرصی خونه تو اومدم اینا مامان بدرقه

 گریم دوش ،زیر داشتم نیاز دوش به کشیدم خوردم گره موهای تو بود،دستی پریده بـود،رنگم افتـاده گود و بود کبود چشمام زیر.  بودم شده

 صبحونه کمی پوشیدم لباس بعدی طور همین و چشمم از چکید اشکی قطره.بودم ،برنداشته بود زده زنگ بار هزار ،اهورا بدبختیم بخاطر گرفت

 باز درشو پنجره سمت ،رفتم میزد اتاقم ی پنجره شیشه به سنگ با ،کسی گرفتم دهنم جلو ،دستمالی گلوم سوزش همیشه مثل ،بازم خوردم

 ،حاضرم لعنتی دارم دوست ،من نکن اینکارو بامن تروخدا ببخشید گفتم که من اندینا ،ـ کردم نگاه اشفتش قیافه به تعجب ،با بود ،اهورا کردم

 من د بوسه؟ یه بخاطر لعنتی د ،ـ کن ولم برو،برو اهورا ـ گفتم بغض و اشک با ، دیروز از اندینا داغونم دارم دوست من بدونن ولی بفهمن همه

 از کردم اشتباه بخورم قسم کی به بابا. نیاری ای کننده قانع دلیل ،تا کنم نمی ولت ـ ، کن ولم اهورا برو ـ. فهمی نمی ،چرا عاشقتم دارم دوست

 نمی... سرطانم بخاطر فقط کردم فراموش لحظه همون دونی نمی اهورا ،ـ دادم تکیه پشت به بستم پنجررو هق هق با بوسیدم گونتو ناراحتی سر

 ....خون بودو خون فقط و شد سرازیر اشکام کردم نگاه بود گرفته که ای حلقه به خوام نمی. ببینی میکنن درمانی شیمی وقتی منو خوام
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 ،باید مینشست اتاقم پنجره زیر شب تا صبح از اهورا ،هرروز لـاغرترمیشدم روز به ،روز کنم تحمل تونستم نمی گذاشتم مطالعم میز رو سرمو

 همچنین و بود الغرشده صورتم کردم نگاه اینه تو خودم به میکرد خورد ،غرورشو خودشو من برای باید چقدر ، داشت گناه اهورا میکردم تمومش

 درخت زیر اهورا کردم بازش تصمیمی بدون درحیاط سمت رفتم پوشیدم لباسامو زدم تلخی لبخند کبود چشمام ،زیر بود شده زرد رنگم خودم

 ریشاش بود الغرشده کمی.اهورا قیافه به منم ،و من قیافه به اون بودیم زده بهت جفتمون سمتم اومد بلندشد جا از یهو در ،بازشدن بود،با نشسته

 دوست من میکنی؟ جدا ازم خودتو چرا میکنی؟ باهام اینکارو چرا دختر؟ چرا ،اندینا هیس ـ. اهورا ـ اندینا ،ـ کردم نگاش عجز بود،با اومده در

 اهورا دراوردم حلقمو ، میشکنه داره نبینم تا نشنیدم نشنیدم خوبه؟ خوردم گوه بگم ، باشی کنارم ولی بدم برات جونمم حاضرم.  بفهم لعنتی دارم

 ،اهورا بذار ،بروتنهام کن ولم و برو ، ندارم دوست من برو برو، ـ زدم داد گریه با دستش کف کوبیدم حلقرو جلو اورد دستشو تردید با بده دستتو

 می گریه و میزدم داد ، ندارم دوست لعنتی بیرون برو زندگیم از ، بذار تنهام برو ـ زدم جیغ کرد نگاه دستش تو حلقه ،به اشک از پرشد چشاش

 رد بلندکرد سرشو اخر لحظه نبینم زجرکشیدنشو تا مونم نمی پس خوام نمی اینو من نه خوابید برقش کردم حس کردم نگاه چشاش به ، کردم

 میزدم ،زار نشستم در پشت کوبیدم درو.  بود گونش رو اشکی

 عشق

 صداته هم که هست یکی یعنی

 باهاته همش سایه یه مثل

 عشق

 نمیره یادت چهرش که یعنی

 گیره می دلت افتی می یادش

 بیدارم هرشبو یادت با وقتی

 دارم دوست رو تو که فهمید اینو میشه

 باره می بارون تا فهمیدی می کاش

 داره هواتو که هست اینجا نفر یه
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 نزدیکه من دل تو به باشم که دنیا هرجای

 کوچیکه ما واسه چقد دنیا این فهمم می تازه

 نیست عادت عشق همه این نه

 نیست راحت تو از جدایی

 دادم به برس

 گیرم می رو تو دستای رویا تو همیشه که من

 میمیرم تو واسه من که فهمی می کی آخه بگو

 تنهایی من واسه سخته اینجایی ببینم کاشکی

 دادم به برس

 ازم ،روتو بفهم دارم دوست من بری؟ میخوای کردی جا دلم تو خودتو که حاال کردی عاشقم که حاال کن باز درو ،ـ زارمیزدم من و در به میکوبید

 اندینـــــا نگـیر

 

 

. ،نکـن ترکم قسم مقدساتت به نکن ترکم اندینا ـ اهورا برووو زدم ،زار نبـاشم من که جایی نبینی منـو که جایی ،برو برو ـ گفتـم عجـز بـا

 ،زنگ ترمیشدم الغر روی به روز ندیدم اهورارو دیگه میگذشت وقت چند روز اون ،از گاهـمو ،تکیه زجرکشیدن نبینم تا خونه سمت دویدم

 برگشته ماه۲ بعد نمیشد شـد،باورم حبـس سینـم تو نفـس روم روبه شخص دیدن با که کردم باز ،درو ردمڪسر چادرمـو لرز با زدن درحیاطو

 غلطی چه جا این تو ـ گفتم نفرت با شدم خیره چشاش به. آندینا سـالم ـ.  هـام شب کابـوس بـود خودش اره صداش افتاد لرز به تنم

 ،اومدی معلومه جاش زدی شکمم به که لگدی جای هنوز بدنمه رو شالقات جای هنوز اشغال شو خفه ـ میدم توضیح صبرکن اندینا ـ میکنی؟؟

 اندینا ،ـ لعنتی مرده روحش میکشه نفس فقط که دختری یه شدم من شدی موفق تبرریک ،ـ زدم دست ببینی؟ نابودیمو چکار؟میخواستی اینجا

 بریم ،ـ شدم خیره بهش.  میـرم بده گوش اندینا ـ.  بیشرف نیای دهنت به رو اهورامو اسم ،ـ بده گوش حرفام به عزیزت جون اهورا جون
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 فقط گفتم خشم کمی و ترس ،با زشته داخل بیام بذار ـ نبود دنیا این ،انگار کشید عمیق نفس.  ندارم وقت زود بگو ،یا برو دیوونم مگه ـ داخل؟

 جونشو میگفت ،اونم هه ،اون میدادم براش ،جونموهم بودم ، ،عاشقش داشتم دوسش ،ـ پایین انداخت سرشو نشست ها پله روی باشه ،ـ حیاط

.  دیدمش دانشگاه تو بار اولین بود طناز اسمش میشم حرفاش خام دارم ندیدم و بودم عاشقی و عشق اوج تو نداد. نههه داد؟ میده، برام

 کسی به ،ولی.باشه نشده شیفتش دانشگاه تو نبود کسی ، بود عام و خاص زدو زبان زیباییش کناره همینش و ، مظلوم و ساکت ، بود دلفریب

 انقدر چرا که کردم تعجب این ،از دارم دوسش گفتم بهش و شدم پیشقدم باالخره من ، اینکه تا بود خجالتی فقط. مغرورنبود کرد نمی توجه

 باال سرمایمو تمام دیدم اومدمو خودم به اینکه تا میپرستیدمش بودم عاشقش کلی میکردم خرجش بودم میدونی؟خام ولی کرد قبول راحت

 یک از.  بود هرکاری و ای حرفه هر  تو ادم ترین زرنگ که کسی سپهررر میکردن مسخرم همه ، سرافکندگی کلی موندمو من و رفته و کشیده

 خورد هرکدومو و بودم رفته دخترا تمام خواستگاری ، دیوونه شدم که کرد رشد ریشش درم انقدر دیوونگی این و شدم دیوونه خورده نارو دختر

 مظلوم و خجالتی و ساکت طناز مثل دخترایی فقط ، میکردم

 

 کنم خورد هم تورو تا اومدم جلو نقشه با لبنان،،منم از برمیگردی داری گفت نجابتت،و میگفت پاکیت از میکرد بابات تورو تعریف روز اون اینکه تا

 ،توهم طنازی مثل توهم گفتم باز ولی شدم ،پشیمون میزد فریاد چشات تو معصومی اوردم کم دربرابرت نتونستم ،ولی بدی جون که بزنمت انقدر

 ،به دارم دوست من ،اندینا شدم گرفتـار خودم شدم نابود سری این چیشد؟خودم کنم،ولی دور اهورا از تورو ،میخواستم نمایی مظلوم اون مثل

 بلندشو ـ افتاده پام دستو به االن ولی میکرد نگاه غرورمنو با زمان یک که کردم نگاه سپهری به نمیشد باورم ، میخورم قسم میخوای هرکی

 نکن ترکم ،تروخدا شم درمان میدم قول ببین دارم دوست من اندینا تروخدا ـ گفت روبهم باز ولی بیرون رفت بازکردم درو برو بیروم برو سپهر

 بیاد جلو خواست خشم ،با سپهر به افتاد ،نگاش کرد نگام غمگین بلند ریشاش الغرشده و خونشونه در جلوی که کردم نگاه اهورایی به ،ناباور

 شدو فراریش ماشین سوار کردو نگام اشک با برووو ـ. اندینا ـ. سپهربرو کردم؟،ـ چکار پسر این با من خدا ایستاد،وای کرد مشت دستاشو ولی

 قراره بستم درو اشک با شد خونشون وارد کرد پاک چشاشو زیر و ،میدونم میدونم ـ. ببین..اهورا ـ اندینام؟ خوبی ـ گفت پوزخند با اهورا رفت

 شکست بغضم دخترم؟ بابا؟خوبی جانم ـ بابا به زدم زنگ برداشتم تلفنو شدم، خونه وارد بزرگی بغض با و ،ناراحت درمانی شیمی برای برم فردا

 گریه با شکست مهربونم بابای بغض کردم تعریف ماجرارو ،تمام ن..م من بابام ـ.  باباجان شده ؟چت کردی نگرانم اندینام چیشده ـ. باباییی ـ

 واقعا خوردم ارامبخش یه کردم قطع و زدم حرف ،بابا با ،کمی من برم قربونت پیشت میام بابا ،عزیزدل دخترکم پیشت میام خودم فردا ،ـ گفت

 و بود ،اهورا خانما؟ خانم خوبی خانـم، اندینا سالم ،ـ برداشتم کیه اینکه دونستن بدون خورد زنگ گوشیم میکرد درد ،سرم داشتم نیاز بهش
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... نیست سراون بحث اهورا ،ـ کردم بوست کردن خوبه؟بیجا کردم غلط بگم بابا اهورا؟ جون ـ.. اهورا ـ ، زد جونم به اتیش کردش بغض صدای

 قطع بدم ادامه نتونستم.. اهورا ،ـ دارم دوست من بــاش منم فکر به یکم لعنتی اخه د کردی؟ خودت اسیر منو هفتست چند که سرچیه؟سرچیه ـ

 سرنوشتم بخاطر دارم که عاقبتی بخاطر گریه زیر ،زدم نشکنه بغضش داشت سعی ،مردمن کردم

 

 بغل انداختم خودمو باباییی ،ـ دختربابا ،ـ بود بابا کردم باز ،درو زدن خونرو ،دره کردم پاک اشکامو بیمارستان بریم بیاد بابا بودم منتظر توخونه

 ،االنم شد بیمارستان راهی فهمید تا ،مادرت دخترکم منو ببخش گذاشتم تنهات ،بیجاکردم باباجان نکن ،گریه دخترگلم ،ـ ریختم اشک و پدرم

 به بابا ،همراه کردم درست شالمو گریه با بابا، ،عزیزدل دخترکم پیشتم خودم باباجان نترس ،ـ میترسم درمانی شیمی از من..بابا،من بستریه،ـ

 خودشون نامه ،اینم کاردارم دکترصالحی خانم با نباشی خسته خانم سالم ،ـ رفت پذیرش سمت به بابا شدیم که ،وارد رفتیم بیمارستان سمت

 در به تقه دو از ،بعد رفتیم  دکتر خانم اتاق سمت به بابا گرفت سفت ،دستمو ممنون بیمارستان،ـ دوم طبقه بفرمایید بله ممنون ،ـسالم بدم داد

 ،ـ بفرمایید ملکی اقای سالم بله ،ـ ملکی ـ...اقای ،سالم عزیزم سالم ،ـ دکتـر خانم سالم ،ـ سالم ،ـ بفرمایید ـ شدیم وارد صالحی صدای ،با

 بفرمایید ـ بگم میخوام عوارضشو فقط میشه شروع درمانی شیمی امروز از نامه این ،طبق خب ـ. بخونمش بذار مرسی ،ـ نامه اینم دکتر خانم

 میشه فردایجاد همچنین و بدن رو اثراتش بیمار،تازه فرد شدن خوب از بعد که داره عوارضی درمانی شیمی راستش ،ـ کرد ای ،سرفه دکتر خانم

 از ناشی شایع عوارض از بعضی. شوند می ایجاد سرطان درمان نتیجۀ در که هستند مشکالتی جانبی عوارض میشه جانبی،معنیش ،عوارض

 . باشد می درد و دهانی های زخم مو، ریزش خون، های سلول کاهش استفراغ، تهوع، حالت خستگی، درمانی، شیمی

 

 ؟ شوند می جانبی عوارض بروز باعث عواملی چه

 رشد که سالم های سلول روی توانند می ولی. است شده طراحی دارند باالیی رشد که سرطانی های سلول بردن بین از برای درمانی شیمی

 و سازند می را خونی های سلول که استخوان مغز های سلول روده، و دهان پوشاننده های سلول شامل ها سلول این. بگذارد تأثیر هم دارند باالیی

 . شود می عوارض ایجاد باعث بگذارد اثر هم سالم های سلول روی بر وقتی درمانی شیمی. باشد می شوند می موها رشد باعث که هایی سلول

 شوند؟ می درمانی شیمی از ناشی عوارض دچار همه حتماً آیا

 اندیناجان سادست خیلی جوابش
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 این بروز. نشود ای عارضه هیچ دچار است ممکن حتی و شود عارضه چند دچار است ممکن یا شود، زیادی عوارض دچار بیماری است ممکن

 . دارد بستگی بیمار بدن واکنش نحوۀ و شود می دریافت که دارویی میزان و نوع به عوارض

 شیمی اتمام از بعد جانبی عوارض بیشتر. دارد بستگی گیرد می که دارویی نوع و بیمار سالمتی وضعیت به کشند می طول عوارض که مدتی 

 . شود برطرف آن اثرات تا بکشد طول ها سال و ها ماه است ممکن ولی. شوند می برطرف درمانی

 اعصاب، ها، ریه قلب، به هایی آسیب شامل عوارض این. شود می( شوند نمی برطرف که) مدت طوالنی جانبی عوارض باعث درمانی شیمی گاهی،

 ثانویه سرطان باعث است ممکن شوند می استفاده درمانی شیمی در که داروهایی انواع از بعضی. شوند می تناسلی دستگاه اعضای و ها کلیه

 اینم البته ،که میشه خورده گره ،و وزی وز باشه لخت موهات اگه ،مثال ندارند را خود قبلی حالت ولی درمیاد مو،موها ریزش بعد خب ولی. شوند

 محمدی  خانم الو ،ـ برداشت ،تلفنو عزیزم باشه ـ. بله ،ـ زد بهم دردناک لبخندی کردم نگاه بابا به ای؟ امـاده داره،خب داروهات به بستگی

 عزیزم خب ،ـ خدافظ بله بیاید، شما منتظرم دادم توضیح براش هارو نکته تموم ریه سرطان برای داریم بیمار یک و باال بیاید لطفا خوبید؟بله

 ـ دیگه؟ باشی اینجا درمانی شیمی دوران تمام میخوای فقط امپول سری یک با کم کم دارو با ،اول میشه شروع درمانت امروز از شی خوب ایشاال

 غصه پیشتیم ما اندینام دخترکم ،ـ رفتیم بیرون بابا همراه کردم خدافظی و بلندشدم بغض با شی خوب سریع ایشاال برید میتونید خوبه ،ـ بله

 دخترقشنگم نخور

 

 البته بله ـ ، دارم کوچیک عرض میدید؟یه بهم وقتتونو لحظه چند یه ـ دکتر؟ خانم بله ـ برگشتیم عقب به دکترصالحی صدای با ملکی؟ اقای امم ـ

 . ،دادم تکون سری بیام باش دخترم

 "دکترصالحی"

  رادیوتراپی و درمانی شیمی با قوی احتمال به که میشه دیده تومور یک ریه درهر راستش.  بدم باید که موند توضیح کمی ملکی اقای ،راستش

 استثنا یک فقط ریه های سرطان در بگم باید و درمانی شیمی گفتید شما ،ولی هاست روش از یکی میکنیم عمل تومورو این ما ،البته میشه درمان

 معموال مرحله تواین که.باشن شده پخش ریه سراسر در و ریز ارزن دونه مثل ها تومور یعنی.باشه ارزنی نوع از ریه سرطان اینکه اونم داره

 درمانی شیمی با درمانش ریه سرطان که شده هم معجزه تااالن ،ولی حتمیه مرگ موارد درصد۹۰ در و نمیده جواب رادیوتراپی و درمانی شیمی
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 بستریش تا محمدی خانم پیش ببرید جانو اندینا هم االن. ملکی اقای میکنم خواهش ،ـ کاملتون توضیحات از دکتر ممنون خیلی ،ـ بده جواب

 " آندینا." میکنم خواهش ،ـ دخترم اجازه با حتما بله ،ـ کنیم

 بهت ،لعنت کردم بغض بودن کچل اکثردخترا شدم اتاق ،وارد میکرد نماییمون راه محمدی خانم که رفتیم اتاقی سمت به بابا همراه به

 دارو این شی خوب زود ایشاال گلکم ،ـ تخت روی کشیدم دراز و پوشیدم ای روسری کردم عوض بیمارستان لباسای با سپهـر،لعنـت،لباسامو

 ،اونم میزد حرف تندتند بودو ،پرحرف بود میزه ریزه دختری کردم نگاه بغلیم تخت ،به مرسی باشه ،ـ کن استراحت فعال میکنم تزریق بهت هارو

 اسم چه واو ،ـ اندینام منم شما؟ـ ،و نازگلم من سالم نترس، خخ ،ـ ترسیدم سمتم برگشت دفعه یک داشت بانمکی یه چهره ولی بود شده کچل

 ...پکری چرا حاال خوشگله قشنگی

 *اهورا

 

 اینکه خواستم؟؟جز چی ازت مدت این ،مگه کنم تحمل تونم خدا،نمی شده تموم ،تحملم ندارم خبـر اندینا از روزه ،چند کردم دود سیگارم اخرین

 سمت کردم،به پاک انگشتم سر با سمجو اشک قطره بلند ریشام و بود الغرشده صورتم کردم نگاه اینه تو خودم به نگیری؟ ازم اندینامو

. اره خوابه حتما ،ـ نیومد صدایی پنجره سمت کردم پرت برداشتم سنگ یک نشستم اندینا ی پنجره روی روبه درخت زیر رفتم جایگاههمیشگیم

 شدم بلند شد تموم تحملم ،دیگه دیگه ،یکی معصومه مظلومه اون ببینه ناراحت منو نداره طاقت اندینام وگرنه عمیقه خوابش حتما ،ـ دیگه یکی

 افتادی روزی چه به ببین زشته تو بیا شم فدات مادر اهورااا ،ـ لپش رو زد اومد هفته یک این تمام مثل ،مامان بیرون بیا کجاییی لعنتیی ـ زدم داد

 اب سنگم دل مادرم هق هق و کنم نمی حاللت شیرمو نکنی تمومش و داخل نیای ،اگه خدا خداوندی به اقاجونم جون به اهورا ـ گریه زیر زد و

 ـ کرد پاک چشاشو روسریش گوشه با مامان شه مرگت پیش اهورا ،الهی نکن گریه مامان تروخدا ببخشید مامان ـ سمتش رفتم غم با میکرد

 کردم شروع برداشتم اندینارو خاطراته دفتره زیربالشتم از بستم درو رفتم اتاقم سمت ،به شدیم خونه وارد کردم بغل مامانو. مـادر خدانکنه

 کتمو دویدم فکری ،بدون اومد رویی روبه خونه در کرد،صدای جلب نظرمو این بود هم کناره دفتر تا۲ برداشتم اتاقش از بار اخرین اینو.خوندن

 بیرون اومدم پوشیدم ،کفشامو مامان کردنای صدا به توجه بدون پوشیدم
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 ـ نشستم موتوری اولین پشت ،سریع سوارشد و داد تکون دست ای تاکسی برای ،که میرفتم ،دنبالش میره کجا ببینم کردم تعقیب رو علی عمو

 اینجا ،عمو رفتم ،دنبالش شد وارد اروم علی عمو. بیمارستانی جلوی رسیدیم تا میکردیم دنبال ،ماشینو میدم میخوای هرچی دنبالش برووو،بروو

 در گوشه از اروم شد وارد گویـان اهلل یا و درزد عمو اتاق یک به رسیدیم رفتم دنبالش بیشتر فضولی و نگرانی کمی با چی؟ چکارمیکنه؟یعنی

 تا شدم کج کمی ندارن مو بود معلوم هم روسری زیر از تختم رو دیدم دختر اومده؟چندتا عمو که کجاست نبـود،اینجا خاصی چیز کردم نگـاه

 با شدم دقیق تو رفتـم یذره نمیشـد دیده واضـح ،چهـرش بود تخت رو ،دختری دیدم تختی کناره رو عمو که که چرخوندم سر ، ببینم درست

 تخت رو سفید لبایی با گودی انگشت چند چشان زیر و پریده رنگ صورتی و پشت کم ابروهای با اندینا لرزید لبهام وایساد قلبم دیدم که چیزی

 سرخوردم تخت کنار بود

  

 

 بیا گلومه تو ، تو بغض هنوز بیا روبرومه تو عکس هنوز

 

 بیا تمومه شادی عمر ببین شده هام شب سیاهی شروع

 

 بشه فردا هام کسی بی شب بشه رویا شکل زمین تا بیا

 

 بشه دریا قد دلم تا بیا بشه دریا قد دلم تا بیا قلبته اندازه دریا که تو

 

 جاریه صدام توی که عشقی به ببخش عشقم به هامو پریشونی

 

 تکراریه تو واسه که نگاهی اون بکر و تازه واسم همیشه
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 جاریه صدام توی که عشقی به ببخش عشقم به هامو پریشونی

 

 تکراریه تو واسه که نگاهی اون بکر و تازه واسم همیشه

 

♫♫♫ 

 

 تو احساس به مطمئنم ببین من عشق نکن شک دیوونگیم به

 

 تو واسه همش داشتم شادی اگه من واسه هات غصه و غم تموم

 

 کنی پشیمون سکوتم از منو کنی داغون دنیامو تونی می تو

 

 کنی مهمون باره یک به تونی می منو اما عمر یک که گم نمی

 

 کنی پشیمون سکوتم از منو کنی داغون دنیامو تونی می تو

 

 کنی مهمون باره یک به تونی می منو اما عمر یک که گم نمی
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 بیرون اومدم ببینتم خلوت،نذاشتم موهاش و پشت کم ابروهاش که افتاد آندینایی به نگام کنه؟؟کی؟ نمی گریه مرد گفته ،کی شد جاری اشکام

 سالم کیه؟ـ ملکی خانم ،دکتر خانم ،ـ پذیرش سمت دویدم کرده ولم مریضیش بخاطر فقط اندینا یعنی شد جاری اشکام سرخوردم در پشت

 خانم اقا؟ـ چخبرته ـ باال اورد سرشو که کردم باز یکدفعه درو اتاقش سمت دویدم سنگین بغضی با دوم طبقه اتاقشون؟ـ ،ـ صالحی خانم

 به نفسم ،ـ زمین رو سرخوردم غرورمردونم نبود مهم برام دیگه باشی؟ کی شما ،ـ بدونم ملکی خانم بیماری درمورد میخوام من.. دکترمن

 دلیل به و شدن ریه سرطان بیماری به مبتال ملکی خانم ـ صندلی رو ،نشستم بشینید خب خیلی ـ بگید میکنم خواهش دکتر خانم ،ـ بنده نفسش

 چون ،و میکنیم تزریق بهشون و میریزیم امپولشون تو داروویی ،هرهفته شن بستری باید و بیمارستان از شدن خارج براشون سمه هوا الودگی

 ـ براشون ،دعاکنیـد داریم معجزه به نیاز ،ولی شن خوب درمانی شیمی بعد ،ایشاال شده شروع زودتر موهاشون ریزش بوده زیاد دوز،داروها

 ،عشقم دردی چه این ـخدایــا میریخت دونه دونه اشکام بود الغرشده بود بسته چشاش دیدمش رفتم آندینا اتاق سمت به بستم ،درو نون..مم

 بود ریخته سرش موهای کردم نگاه بهش و ایستادم سرش باال رفتم سمتش به شدم وارد اروم بود بسته ،چشماش بیمارستانه تخت رو زندگیم

 منو انقدر یعنی کو؟.خانمم کو؟ پرپشتت موهای اون حاال ،اندینام زدم تلخی لبخند "دارم دوست موهاتو نکن کوتاه موهاتو هیچوقت". کمیش

 به توجه بدون شدن بیرون راهی خمیده های شونه با و کشیدم خیسم صورت به ببینی؟دستی زجرکشیدنامو خواست نمی دلت که داشتی دوست

 پیش در رو خونه راه و زدمو تلخی لبخند.ریه  سرطان  ،درمان دانشوری مسیح  بیمارستان کردم، نگاه  بیمارستان  تابلوی به متعجب، های نگاه

 ، بود شده خمیده هام شونه گرفتم

 سخت روزای اون از بعد وقت همه این از بعد اونم رفت

 

  هست آخرش تا میگفت اونکه

 

 دیوونه یه ساخت ازم ولی بمونه همیشه خواست نمی دونست می

 

 نشکست منو قلب اینجوری هیچکی
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 بمونه همیشه خواست نمی دونست می

 

 عاشق یه مثل رو وقتی چند یه بگذرونه که اومد فقط

 

 آخرش واسش نبود مهم بهش آخر کنم می پیدا حس اینکه

 

  عاشق یه حس نبود مهم

 

 تنها شدیم حیف روزا اون گذشت حیف

 

 روزا اون گذشت حیف

 

♫♫♫ 

 

 اومد سر زود خیلی من خوب زورای کوتاهه ی دوره

 

 اومد در درست میترسیدم ازش که فکرایی همه
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 بمونه همیشه خواست نمی میدونست

 

 عاشق یه مثل رو وقتی چند یه بگذرونه که اومد فقط

 

 آخرش واسش نبود مهم بهش آخر کنم می پیدا حس اینکه

 

  عاشق یه حس نبود مهم

 

 تنها شدیم حیف روزا اون گذشت حیف

 

 ما عمر از حیف روزا اون گذشت حیف

 

 

 همه این بعد اونم ،رفت،/رفتم بیمارستا سمت به میبینم اندینارو یواشکی در پشت از و میام ،میرمو دارم روزه۲ میبارید بارون میزدم قدم اروم

 دیگه سرش و بود تخت رو اندینام شد جمع چشام تو اشک بودم نظارگرش همیشه ،مثل هست اخرش تا گفت ،اونکه سخت روزای از ،بعد حرف

 """ کردم پشت در به نشستم اتاقش در پشت خانمم نداشت مویی

 """راوی

 ،اندینا میریخت اشک بود نشسته در به پشت در سمت اون که بود ،اهورایی میریخت اشک و بود نشسته در به پشت که بود اندینایی در اونور

 سوی به ،اندینا میکشه خجالت ببینتش اندینا جلو اومدن با میکرد ،اهورافکر میرفتن بین از داشتم ،جفتشون کرد نگاه خودشو و برداشت رو اینه
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 با کردم سعی خورد داغون و شکسته اهورای به اینه از چشمش ،اندینا تو رفت و کرد باز درو کنه تحمل ،نتونست وخون بود خون و رفت روشویی

 سخت ،اهورا کشیدن آغوش به همو و کردن پرواز هم سمت به بودن تنگ دل ،جفتشون بود دیده اهورا ،ولی بپوشونه موشو بدون سر روسریش

 هیس ـ اهورام ،ـ میبلعید اندینارو تن عطر

 کنه خراب دلم دارم دوسش بگم بهش میترسم

 

 کنه ثواب وسط این عاشقشم بگه بهش بیاد یکی

 

 بگه؟ بله دلم به بیاد و میشه یعنی ، دله درد از پر من دل  بخدا

 

 دلم جون بگم بهش و بیاد اون میشه یعنی

 

 دلم خونه جور بد بخدا رابطه این از

 

 بده رویایه دیونه این میگن همه

 

 منه دنیایه دیونه این بگو بشون

 

 نمیشه زوم دلش به دلم میکنم کاری هر
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 نمیشه روم ولی عاشقشم من که بگم بهش میخام

 

 آسمونشم دل ی دیونه عمریه یه

 

 .باغبونشم گله اگه بگین بهش

 

 دلم زبونه هم بی تنها ای گوشه یه

 

 دلم جونه خب کنم چیکار خب

 

 زوریه حرف نمیخای منو میگه که این

 

 کوریه و سوت چه دلم سهم بری اگه

 

 کنه خراب دلم دارم دوسش بگم بهش میترسم

 

 کنه ثواب وسط این عاشقشم بگه بهش بیاد یکی
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 .♪بگه بله دلم به بیاد و میشه یعنی ، دله درد از پر من دل  بخدا

 

 دلم جون بگم بهش و بیاد اون میشه یعنی

 

 دلم خونه جور بد بخدا رابطه این از

 

 بده رویایه دیونه این میگن همه

 

 منه دنیایه دیونه این بگو بشون

 

 نمیشه زوم دلش به دلم میکنم کاری هر

 

 نمیشه روم ولی عاشقشم من که بگم بهش میخام

 

 آسمونشم دل ی دیونه عمریه یه

 

 باغبونشم گله اگه بگین بهش

♫ 
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 دلم زبونه هم بی تنها ای گوشه یه

 

 دلم جونه خب کنم چیکار خب

 

 زوریه حرف نمیخای منو میگه که این

 

 کوریه و سوت چه دلم سهم بری اگه

 

. . . 

 

♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ 

 

 اهورام گرفت،ـ رو اهورا دست جونش کم دستای با ،اندینا برداشت اتاقو گریش صدای کنه تحمل نتونست ،ودیگه اهورا خانمم،عزیزدل آندینام ـ

 شد تموم ـ کشید صورتیش روسری به دستی ،اندینا نیست خوب حالت که نفهمیدم چجور خر من اندینا ـ تو ی گریه برام سخته نکن گریه

 ، میلرزید و نداشت جونی اندینا پاهای برد تخت سوی وبه گرفت اندینارو دست اهورا کنارتم االن دوری

 *اهورا

 زد تلخی ،لبخند میلرزید ،دستاش اسکلت فقط بود شده خودش پریده رنگ الغرو صورتش کردم نگاه ،بهش بست چشاشو تخت رو نشوندمش

 زدو تلخی لبخند کرد باز چشاشو زدم ای بوسه نشه،دستاشو معلوم خلوتش سره که جلو بود کشیده روسریشو انقدر اندینا کردم نگاه سرش ،به
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 دلتنگشم وقته خیلی که صدات فدای ـ.  اهورا خوبم ـ خوبی؟ خانمم اهورا بره قربونت ـ ، دستش تو گرفت دستامو و جلو اورد لرزونشو دستای

 شد باعث چیه؟این اذیت خانمم نه ـ کردم اذیتت اگه ببخش منو اهورا ـ نزدیکم اومد کردم کمکش بشینه خواست زدم پیشونیش رو ای بوسه

 ـ شنیدم بغضو پر و مظلوم صدای که اونور کردم رومو نداشتم موشو بدون سر دیدن طاقت عقب داد روسریشو و زد ،لبخندی بیشتربدونم قدرتو

 دیگه دیگه؟ نداری دوسم ندارم مو دیگه ،ـ داد نشون ،سرشو خانمم جونم ـ میلرزید ،صداش بیشترشد مردونم بغض کنی؟ نگام میشه اهورا

 درمیاد موهام دکترگفته نداری؟اهورا دوستم ندارم نیستم؟مو خوشگل دیگه ـ کشیدم عمیق نفس کردم عوض کردنمو نگاه جهت کنی نمی نگام

 طوری همین من قشنگم عروسک میکنم نگات ،جانم؟ اندینام جانم ـ کردم نگاه اشکیم چشای ،با کن نگـاه بهم اهـورا ـ لرزید ؟صداش باز

 کردم توصیفش نمیشه دارم تو به که عشقی اندینا ،میدونی بودنتو اروم دارم دوست پاکیتو شدم؟من عاشقت قیافت بخاطر من ،مگه عاشقتم

 "اهورا دارم دوست"اهـورا دارم دوسـت ـ بهم زد ،لبخندی مقدسه دارم تو به که عشقی بدون فقط گفتم کم بگم هرچی چون

 

 چشمام توی میزنه زول تا که اونی

 میره یادم دردامو ی همه

 وقتی میشم آروم حرفاش با که اونی

 میگیره دلشوره دنیامو که

 بستو همه روی چشماشو که اونی

 دید منو فقط دنیا کل از

 از منو و گرفت دستامو که اونی

 کشید بیرون تنهاییم دریای

 میرن بره هرجا پاهام اون نگاه امواج تو

 میگیرن تصمیم واسش موجا که کشتی مثه

 میره که هرجا میرم دنبالش
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 میگیره من از حواسمو و هوش

 میکشونه اگه نیست خودش دست

 میره که هرجا قلبمو تمومه

 میره که هرجا میرم دنبالش

 میگیره من از حواسمو و هوش

 میکشونه اگه نیست خودش دست

 میره که هرجا قلبمو تمومه

 

******* 

 دوره ازم نیستو پیشم که وقتایی

 منه کار بودن دلواپسش

 هست هرجا میشم دلواپسش که اونی

 منه کنار که وقتی حتی

 گردوند برم دنیا به بودنش اونکه

 فهمیدم اون با عشقو معنی

 میشینم پریشونه احوالم وقتی

 میدم تکیه شونش روی پیشش

 ..میرن بره هرجا پاهام اون نگاه امواج تو
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 میره که هرجا میرم دنبالش

 میگیره من از حواسمو و هوش

 میکشونه اگه نیست خودش دست

 میره که هرجا قلبمو تمومه

 

 

 گفت البته میشه خوب ماه۳ درعرض میکنن،که درمانی شیمی بار۲ ی هفته دکترش گفته ،به بود ها دارو مصرف برای حتما بود برده خوابش اندینا

 بلندش گردنش به دستم یک ،و زانوش زیر انداخت دستمو باشم اندینا بدون کنم تصور تونم نمی ،اصال داریم معجزه به نیاز درمانی شیمی با

 درخششی یک کردم نگاه معصومش ی چهره به خواب تو بود شده الغر حد از ،بیش کردم تعجب سبکی همه این ،از کنم مرتب جاشو تا کردم

 خونه سمـت به گرفتم ،تاکسی نیومده علی عمو تا بیرون رفتم گذاشتمش کردم درست جاشو زدم سرش روی ای ،بوسه میدیدم صورتش تو

 میکرد نگام پنجره همین پشت از شبایی ،چه اندینا اتاق پنجره به  افتاد! نگام ناخوداگاه رفتم خونه سمت کردم حساب پولشو شدن ،پیاده رفتـم

 مادر؟ خوبی پسرم سالم ـ شدم خونه ،وارد کردم باز درو و دراوردم کلیدمو میکنه شونه بلندشو موهای میدیدم و میکردم نگاه یواشکی شبایی چه

 هم نرید ،ـ عیادتش به بیاد کسی خواد نمی دلش گفته اقاعلی به انگار ولی زده لک براش دلم ،ـ بهتره کمی بله جون مامان سالم ـ بهتره؟ اندینا

 دستی زدم ریشامو اومدم حموم رفتم میرفتم حموم باید بود بلندشده ریشام کردم نگاه اینه تو خودمو رفتم اتاقم سمت به ،و اتاقم رفتم من بهتره

 ،اونکه کرد بد باهاش زمونه میگرفت بغضم میکردم نگاه هرکدومو برداشتم اندینارو عکسای و پوشیدم ،لباسی حاال شدم مرتب کشیدم موهام تو

 کجا ـ رفتم درخونه سمت به سریع و پوشیدم لباسمو بلندشدم آنی تصمیم بایه بیمارستانه تو االن ببینم نداشتم ،طاقت کارنداشت کسی به

 میومد گریش صدای شدم که ،وارد رفتم بیمارستان سمت به شدم ماشین سوار شدم خارج ،سریع میام زود اومده پیش برام کاری یه مادر؟ـ

 چقدر ،ببین اهورااا ـ اندینام ـ ، گذاشتم در چهارچوب روی دستمو میکرد نگاه اینه تو خودش و میکرد گریه کردم ،نگاش اتاقش سمت رفتم

 همین گفتن که من خانمم ،ـ ببینمش اینجوری و نداشتم دوریشو ،طاقت کشیدم توموهام دستی عصبی الغرشدم؟ چقدر ،میبینی؟ شدم زشت

 اهورا بذار تنهام لعنتی؟ ،میفهمی سخته من برای ،ولی گفتی اره ،ـ گفتم کم بگم هرچی....بیمارستان لباس تو ایستاد بلندشد دارم دوست طوری

 زنده اگه حتی...حتی دارم دوست من اندینا ـ زدم داد بستم چشمامو زارمیزد. زجرنده مریض من برای ،خودتو ،بفهم نمونم زنده ممکنه گفت ،دکتر
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 تو نکن تباه من برای خودتو اهورا ،برو ،اضافیم دنیا این برای ،من اخطارمیده و میگه بهم دکترم داره هرروز وقتی نمیشه ـ نگو اینو ،اصال نمونی

 شه خرد این از بیشتر غرورم نذار لعنتی ، میسه وای قلبم اندینا اینطوری ،نگو عاشقتم دارم دوست من بسه لعنتی  ـ. داری عاشقی وقت هنوز

 دویدم سمتش به افتاد سرش از ،روسریش زمین افتاد و پاهاش نداشت وزنشو ،تحمل

 نمیمونی اون ،پیش میتونی ،تو کن گریه

 

 کن تمومش بسه رفته، دیگه اون

 

 رفته ،دیگه تو ،عشق خطه ،ته کن گریه

 

 کن تمومش نشسته، دیگه یکی دلش تو

 

 تنها دیگه اینجا،میمونی نشین راه به چشم

 

 خونه نمیاد اون دیگه نکن گریه

 

 داغون دل طفلکی، اون، از ،دیگه بکش دست

 

 میدونه ،حالتو نکن فکر خوشه، دیگه اون
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 نمیشه پیدا اون مثل میدونی، اینو آخه ، میمونی تنها

 

 عزیزه واست اون آخه میریزه، اشکات

 

 هـمـیـشــه قـلـبـته تـوی

 

 میگیره آتیش دلت میوفتی، یادش

 

 پیشم برگرده کاش میگی

 

 بیاری طاقت باید ،تو نداری راهی

 

ـیـشــه مـیـدونـی آخــه  نـم

 

 عمو،سالم الم..س ـ. شدم رو روبه معصومه خاله و علی عموم با و عقب برگشتم اومد پا صدای میلرزید ،بدنش تخت رو نشوندمش کردم بلندش

 ،ـ میدونم پسـرم میدونم ،ـ من...من ،ـ جان بابا سالم ،ـ پسرم سالم ـ کرد پاک چشمشو کناره اشک قطره و کرد نگام زیرکی با ،خاله خاله

. مامانی ـ. اونور روموکردم و کردم بغض گریه زیر زد و دخترم شه فدات مادر ،ـ رفت اندینا سمـت به ،بعد مادر نداره ببخشید پسرم ـ. ببخشید

 روشن ماشینم میدادم جواب گوشیمو که طوری همون. خورد زنگ گوشیـم که رفتم ماشینم سمت به.  شدم خارج ای با،بااجازه. ببینم واینسادم

 چیزی... الو ،ـ گریه زیر زد ،و ندادن جواب زدم زنگ مادرش پدرو و اندینا گوشیه به سپهرم،هرچی مامانِ مادر،من جان اهورا سالم بله؟ـ ـ کردم
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 با بعد)...(بیمارستان بیا زود شدم،فقط مزاحمت ببخشید داد تورو ماله خودش شماره بجای ،مادرت بودم گرفته مادرت از شمارتو پسرم ـ شده؟

 روی نشسته دیدم رو خاله که کردم طی بیمارستانو روی راه ،متعجب بیمارستـان سمـت روندم کردم ماشینوروشن ،متعجب کرد قطع هق هق

  روی روبه های صندلی

 کارت منتظرته پسرم؟سپهر اومدی ،ـ کرد می گریه داشت و بود قرمز چشاش شد متوجهم خاله؟ ـ سرش باال رفتم متعجب بود نشستهicu اتاق

 ـ گفتم لکنت با.icu اتاق به رسیدم کردم دنبال انگشتشو رد داد نشون رو جایی انگشتش با کجاست سپهر؟خب ـ گفتم شک و بهت ،با مادر داره

 میکشه اخرشو های ،نفس ستicu تو االنم و خونه به برگشت توراه کرده تصادف ،ـ زارمیزد و پسرم شدم بدبخت ـ کجاست؟ سپهر ه..خال

 ـ نمیشد باورم ایستادم تختش ،کناره برمیداشتم قدم اروم و بهت با شدم اتاق وارد مناسب لباس پوشیدن ،با بلندشد خاله هق هق و داره ،کارت

 ، بده گوش حرفم به کشید عمیق نفس ندارم زیادی وقت ـ اینجا؟ تو س،الم ـ شک ،با سـالم ـ گفت و زد تلخی لبخند کرد باز چشاشو ، ر..سپه

 و بست چشاشو درد با که کردم نگاش عصبی.باشی اندینام مراقب بیشتر که میگم بهت اینارو ـ گرفت دستمو و جلو اورد دستشو عمیق نفسی با

 فهمیدم ،تازه تیمارستان بردنم وقتی ،ـ گفت عمیق نفس ،اخربا اندینا ماجرای تا طناز از شدم ،متعجب زده ،بهت عصبی بیشتر من و ،گفت گفت

 حس کمی بار اولین برای ،خواستم بود گرفته پس شکایتشو بابام اصرار به ،عموعلی بیرون اومدم بابام وپول پارتی با دارم دوست اندینارو

 خراب باحال(,متنفرم ازت)بود چیز یک جوابش فقط ،و شکستم غرورمو جلوش گفتم بهش و داشتم دوست ،اندینارو بچشم رو خوشبختی

 و باعث کن مراقبت خوب عشقم از ،اهورا خاموشی بعد و بستم چشمامو لحظه یک میروندم سرعت با و شدم ،سوارماشینم دورشم ازش خواستم

 ڪی به شدم تبدیل اون بعد میخواست پولم بخاطر منو که شدم دختری عاشق بود عاشقی من گناه فقط قران ،به منم بدبختیاش تمام بانی

 و بخرم جهانو کله حتی که ،کسی بدکسی عاشق ے،ول شدم عاشق چکیـد چشمش از اشکی قطره میکنم نابود خودمو دارم دیدم کم ،کم دیوونه

 صدای.خاموشی و چکیـد چشمش از اشکی باش،قطره ش..مراقب را..اهو....،و اخرمه لحظات گفته ،دکتر کنی نمی بهم هم نگاه یک بهش بدم

 بود عاشقی گناهش سپهر کرد زمزمه ،و ریخت اشکی ،قطره بود بسته چشماش که میکرد نگاه سپهری به بهت با که اهورایی و دستگاها ممتدم

 به شد ،شرمش چیشد پسرم مادر ،ـ بیرون اومد روحی مثل نبود دنیا این انگارتو اهورا و کردن بیرون اهورارو تو ریختن دکترا و پرستارا همه.

 فقط و. متاسفم ،ـ اومد دکتربیرون.بعدی اشک ،قطره پسرم تو؟ رفتن پرستارا اخه؟چرا چیشده مادر ،ـ کنه نگاه رنجیده و نگران مادر چشمای

 میشکست و سالن بر حاکم سکوت مهربان مادری های زجه صدای
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 کردم باشم؟پسرم،سعی اروم چجوری ،ـ ،اروم اروم خاله ،ـ ببینم نتونستم بود خواسته چی رحم بی دنیای این از مگه جیگرگووشم پسرمممم ـ

 میام میرم من ،ـ کردم پاک اشکمو زمین افتاد شد خم کمرش کردم ،حس متاسفم ـ جوون؟ چیشد ـ پیشم دوید سپهر بابای کنم اروم رو خاله

 ، ،سخته باشی مرد داره؟سخته تحمل چقدر مرد یک ،مگه کمه ،تحملم فرمون رو گذاشتم ،سرمو رفتم بیرون واینسادم ،و کمک برای

 

 

 دراز تخت ،رو رفتم اتاقم سمت به کردم مامانم به اروم سالمی رسیدم تا...جایی یک تا مرد یک تحمل خونه سمت روندم و کردم روشن ماشینو

 ، بستم چشمامو و خوردم ارامبخشی ،قرص بخوابم اینجوری تونستم ،نمی بود فکر بستم،و چشمامو و کشیدم

 *اندینا

 برای میکرد لعنت خودشو فقط که ،شایلین خودم روی جلوی کرد گریه ،داداشم بود پیرشده خیلی ،مامانم رفتن پیش ساعت یک اینا مامان

 اشکای از که بود تنهاکسی کردم نگاش غم با انداختم نازگل به گرفتم روم روبه از نگاهمو دختر؟ چطوری ـ میکرد درد سرم.ازم خبرنگرفتن

 ـ!! چیه جـوابـش ببینم د..،بـای میشه تموم درمانیم شیمی ،بعد ماه ڪی ـ اینجایی؟ دیگه ،چندماه آندینا میگم ،ـ خـوبم ـ. داشت خبـر شبونم

 سرمو کردم ای ،سرفه زدم تلخی لبخند. توهم میشی خوب ایشاال ماه۲ مونده گذشته ماهش۴ شم بستری باید ماه۶ من دختر نخور غصه

ـبـر گذشته از کسی ولی. شدم عاشق زود انقدر نشه باورش بشنوه زندگیمو ی قصه هرکی ،شاید کردم فک گذشته به و بالشت رو گذاشتم  خ

 دربرابر همیشه.حامی یک.بود گاه تکیه یک ،برام داشت دوست خیلی موهامو اهورا بودن که ،بچه نشوند دلم به اهورارو مهر که ای ،گذشته نداره

 از ،اونموقع اهـورا گوش در زد شد عصبی هم سیروس عمو شکوند دماغشو و شد دعواش پسری یه با بخاطرمن میکرد،یادمه دفاع ازم همه

 چیزی اندینا به کسی نباید اخه ـ دعواست؟ راهش کنه اذیت ـ.  کرد اذیت ببخشید،اندینارو بابا ـ شنیدم اهورا از کلمه یک فقط و میلرزیدم ترس

 ،کاشکی هیی.. بود حرمتایی یک باالخره دورشدیم ازهم و شدیم بزرگ کم کم میبافت برام موهامو اهورا ،همیشه اتاقش تو رفت سریع ،و بگه

 ...ـاشڪ...  نشدیم عاشق نگاه یک با.. مقدسه اهورا منو عشق میفهمیدن بقیه

 کردم ،حس باال زد استینمو. درمانی شیمی برای باش اماده خوب ،ـ خوبم مرسی ـ بهتری؟ گلم ،خوبی عزیزم سلـام ،ـ داخل اومد محمدی خانم

 پرکبودی زدم تلخی لبخند کردم نگاه دستم به. رفت ازم نیرو کلی کردم حس زد امپولمو عزیزم نه ـ شده؟ چیزی ،ـ توهم رفت صورتش

 . بستم درد با چشمامو.بود
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 "*راوی

 

 خانم منتظربودن بود تاب بی اهورا.مرگـــه... فقط نتیجش یا شده ،درمان درمانی شیمی با ایا قصه اندینای میشد معلوم امروز. بود آخـر لحظات

 ـ شد وارد محمدی خانم دقایقی از بعد بود کرده بغض و میکرد بازی روسریش پرهای با ،اندینا گرفتن عکس برای ببره اندینارو و بیاد محمدی

 اقای نه ـ بیام؟ منم میشه ـ گفت استرس با اهورا. ببینه صالحی  دکتر خانم نتیجشو تا ازت بگیرم رادیولوژی عکس بریم بلندشو عزیزم سالم

 ...یا شده درمان جون اندینا میده تشخیص خودش دکترم دکتر،خانم خانم میدم میگیرم و عکس میکشه طول رب یک فقط. سهرابی

 **اهورا

 نمی ازت چیزی من. شه خوب اندینام کن کاری ،خدایا بودم ایستاده بیمارستان پنجره روبه میبارید بارون رفت محمدی خانم همراه به آندینا

 روز۲ بود سکوت فقط فهمید اندینا وقتی نکردم وقت اصال خبرنداشتم سپهر از ،دیگه چکیـد چشمم از اشکی ،قطره باشه سالم آندینام فقط خوام

 باز چشمامو محمدی خانم صدای با که بستم چشمامو.ببر بشورو باخودت بدیارو تمام ،ببارو ببار بارون پایین انداختم سرمو زد،غمگین نمی حرف

 خانم میلرزه داره کردم حس شدم اندینام به خیره اشک با عزیزم تو برو ،اندیناجان میبینه داره دکتر خانم شد اماده عکسا. سهرابی اقای ،ـ کردم

 بخاطر. ببخش منو نموندم زنده.. ،اگه اهورا ـ.برداشتم سمتش قدمی اشک با میلرزید کردم نگاه اندینام به رفت کردو بهمون نگاهی محمدی

 تو کشیدمش رفتم ،بستمش قلبمه تو جات همیشه  بدون ،ـ داد ادامه گریه با نداشتم بدی قصد ،ولی کردم اذیتت ،گاهی میدونم دردسرام تمام

 تو زندگیم اندینام خانمم هیس ـ دارم دوست بدون افتاد اتفاقی اگه اهورا میبخشی؟ عشقتو میبخشی؟ منو اهوورام ـ گفت هق هق با میلرزید بغلم

 لخته جلوم که نکشیدم خجالت هیچ دراره کردم کمک بیمارستانشو لباس تخت رو نشوندمش نکن بازی قلبم با مطمئنم من. شدی درمان ایشاال

 لباسای و کردم تنش گرم شرتی سویی بود شده ها بچه شبیه گرفت دستمال با دماغشو کنه کاری نتونه که ناتوان و بود الغرشده انقدر ،چون

  زد لبخندی پوشوندم کامل سرشو و سرش کردم کالهی تخت رو گذاشتم بیمارستانو صورتی

 *راوی
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 ،ـ میکردم نگاه دکتر لبای به منتظر چشمای و اندوه با جفتشون اندینا و اهورا.  ،واردشد در زدن از بعد اومد اتاق سمت به اروم های گام با دکتر

 ای ،معجزه شده معجزه گفت باید شاید کنی زندگی راحت میتونی دیگه االن ولی کشیدی زیاد سختی درمانی شیمی دوران تو میدونم جان اندینا

 سجده سربر که بود مادری ملکی اقای ،درخونه میکردن دکترنگاه دهان به ناباور اهورا و ،اندینا شدی خوب هم خوشحال ،اندینا میاد پیش کم که

 ،اندینا بود دست به قران که مادری؛بود تراز مهربان ای ،خاله ذکرمیگفت دست به تسبیح بود بچش،پدری برای میکرد دعا زارمیزدو و بود گذاشته

 نگاهی بهم اندینا و اهورا رفت ای بااجازه با و باشی شاد همیشه ایشاال خوشحالم برات عزیزم اره ـ.  دکترصالحی میگید راست ـ کرد زمزمه

 انداختن

 گریه و میخندیدن بارون زیر هردو بیرون بیمارستان ساختمان از برد و گرفت اندینارو دست ،اهورا میبارید بارون اندینام ،ـ اهورا کرد زمزمه اندینا

  ترشد اتشین عشقشون باز بدبختی و درد همه این ،با اینکه از. خوشحالی از شادی از میکردن

 من عشق محضه آرامشه صدات ، من عشق

 

 من عشق ارزه می دنیا همه به

 

 من عشق حرفات میشینه دلم به

 

 چشمات تو العادس فوق

 

 بیرون زدیم عاشق شدیم بارون، اومد آروم آروم

 

 موهامون رو موهامون رو شبنم، نشست نم نم اومد
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 . من عشق ـ گفت بغض با و کشید دراغوش اندینای اهورا

 

 بیرون زدیم عاشق شدیم بارون، اومد آروم آروم

 

 موهامون رو موهامون رو شبنم، نشست نم نم اومد

 

 دلت تو بده جا منو

 

 بینمون بشه خوب رابطه بزار

 

 بره آسمونا تا هامون خنده صدا

 

 خوشگلت ناز چشایه اون واسه اون واسه من

 

 مشکله تو از کندن دل احساسمون خواسته

 

 سرت آروم شونم رو میاد زده بارون
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 نداره قانون تو من عشق

 

 تره چشامون هم از دور خرابه دالمون

 

 کرد جادوم منو تو عشق

 

 رو وامونده دل این کرد داغون زد بارون زیر

 

 آلودت شدم بد … آلودت شدم بد خانمم

 

♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 احساسه پر بارون مثل من، اشک

 

 میشناسه رو تو دستای من، اشک

 

 ابرام رو باال اون انگار آرومم،
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 میخوام وار دیوونه تورو دیوونه،

 

 بیرون زدیم عاشق شدیم بارون، اومد آروم آروم

 

 موهامون رو موهامون رو شبنم، نشست نم نم اومد

 

 بیرون زدیم عاشق شدیم بارون، اومد آروم آروم

 

 موهامون رو موهامون رو شبنم، نشست نم نم اومد

  ،ببار ببار ،بارون میبارید بارون و میزدن لبخند

 ، نشست اندینا های لب روی لبهاش و دارم دوست اندینام ،ـ میزدن نفس نفس هردو

 یعنی نمیشه باورم اهورا ،ـ خندید خوشحال با اندینا موند پابرجا باز ولی داشت زیادی سختی اگرچه که عشقی!!! مقدس عشقی!!ناب عشقی

 ......، اورد عاشق۲ لب رو لبخندو وقت چند از بعد که بارونی زیر میخندیدن اهورا دل عزیز شدم؟ـ خوب

******************** 

 که اونجایی تا اره ـ کردی؟ تمومش خانمم ببخشید ـ اومدی؟ دیر چرا یاشار ـ ، شد وارد یاشار دقایقی بعد میرفتم ور ناخونام با بستم و تاپ لپ

 ـ کنم؟ ،شروع نشستم کنار بود تک واقعا کردم نگاه یاشار ،به پرسیدم سپهر بابا از اره ـ میدونی؟ چیو همه مطمئنی ،ـ خوبه ـ ، اره و گفت مامان

  کن شروع

 "سپهر"
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 مادر،خدارو اومدی بهشون پسرم ـ. ب..آ ـ زدم ،لب میکردم نگاه اطرافم محیط به گیجی با میکردم کرختی احساس بازکردم چشمامو وقتی

 با مردی یک که کردم نگاشون گنگی ،با بیدارشدم نفر چند صدای با دوم ،دفعه رفتم خواب به و شد سنگین چشمام بیرون دوید سریع و شکـر

 نیومدی بهوش کردیم وارد بهت شک بار داره؟چند هواتو خیلی خدا میدونستی جوون؟ اومدی هوش به ،ـ بود مسن سمتم اومد دکتری روپوش

 خیلی خدا موندی زنده که کردیم وارد بهت بعدیو ،شک میزد نبضت کمی که کردیم چک عالئمتو باردیگه کشیدیم سرت ،روی رو مالفه وقتی

 و عالئمت کردن چک برای میام خودم کن استراحت کمترشه دردت برات زدم مسکن هم حاال ـ. نمیشد باورم بود زده خشکم..خیلی داره دوست

 که بود ای زمزمه و چکیـد چشمم از اشکی میکنی؟قطره نگاه بهم کمی یادته؟هنوزم منو هنوزم که کنم باور موندم؟خدایا زنده یعنی. شد خارج

 ر،ڪش بزرگیتو ـ کردم سیاهی از قبل

 ""بعـد ماه2

 کم بهترشدم ،ولی بود بد حالم اول روز چند کمی. شدم مرخـص بیمارستان ،از زدم ،لبخندی کردم روشن سیگاری رفتم اتاقم پنجره سمت به

 فرستادم لعنت خودمو ولی گفتن دیربهم. شنیدم هفته دو بعد درمانشو خبر داره،ولی سرطان اندینا فهمیدم وقتی بودم ساکت هفته ،تایک کم

 کلمه یک ،فقط میکنم زندگی عادی فرد یک مثل ،االن اندینارو حتی ،و اهورارو ،طنازو کردم پاک ذهنم از چیزو ،همه اوردم سرش که بالیی برای

 به کردم خاموش ،سیگارمو دختر هزاران نابودی و شکستن از پشیمونی.اندینا نابودی از پشیمونی...پشیمونی اونم همیشه میبنده نقش ذهنم تو

 درست و ساعت و رفتم اتاقم به شام ،بعد پدرمو همچنین و میدونم قدرشو بیشتر االن دروغ ،چرا میکرد غذا،درست داشت ،مامانم رفتم پذیرایی

 شرکت سمت به برداشتم ماشینو سوییچ باال دادم ایمو قهوه موهای پوشیدم شلوارمو و کت بیدارشدم سریع ،صبح شرکت فردا برای کردم

 ... روندم

 

 

 از ،بعد.. پایین بیاد شدم منتظر و زدم رو۵ طبقه ،دکمه رفتم اسانسور سمت به اقاصالح به سالم از بعد کردم پارک شرکت پارکینگ تو ماشینو

 باز رفتـم،درو اتاقم سمت به بهش توجه بدون ،و سالم ـ. زارع آقای الم..س ـ شد بلند سریع منشی شدم شرکتم وارد اسانسور از اومدن بیرون

 پیدا رو عکسی باید دقیقه چند بعد شدم مشغول کردم روشن تاپو لپ اتاق داخل های کاناپه روی گذاشتم کیفمو رفتم میزم سمت به و کردم

 باال طور همین نمیشـد باورم کردم باز رو ،پوشه آشنـا ولی قدیمی ای پوشه به خورد چشمم میکردم پایین باال که پروژه،همینطور برای میکردم
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 ای!! دیگه های وقتی کلی... ،وووو رفتیم شهربازی باهم ،وقتی میخوردیم بستنی ،وقتی بود طناز ،عکس میشد تداعی برام خاطرات و میرفتم پایین

 کردم گرم جلوم های برگه با سرمو معجزه اون از بعد بخشیدمت االنم ،البته ببخشمت میتونستم اونطوری. کشیدی نمی نقشه برام طناز کاش

 زارع اقای اخه ـ. بیاد فردا بگو ندارم وقت االن ،ـ تو؟ بفرستمشون اومدن مصاحبه برای ،خانمی زارع آقای ـ بفرمایید؟ ـ خورد زنگ اتاقم تلفن

 ـ تو بیاد بگو ـ کشیدم پوفی حوصله بی.. ببخشید البته. داره  ـاراحتاجڪ به شدید. نبودید هردفعه ،ولی میاد و میره داره ماهه یک االن خانم ،این

 هاش قدم ،صدای تو بلندنکردم،بیا سرمو و بهش توجه بدون اومد در صدای شدم مشغول باز کشیدم صورتم به دستی کردم قطع ،تلفنو چشم

 ندیده آسیب گردنم داشتم شک که کردم بلند جوری یک سرمو باصداش. الم..س ،ـ بفرمایید ـ گفتم طوری همین و کردم باز بعدیو فایل میومد

 کردم نگاش ناباوری و بهت با. باشه

 

 ـ چکارمیکنی؟ اینجا غریدم خشم با سپهرم؟ سالم،خوبی ـ گفت بغض وبا جلو کشید چادرشو بود کرده تغییر خیلی کردم نگاش بهت با. طـناز

 نبین خودتو کشیدم عذاب پات پابه منم سپهر ،ـ کشیدم عذاب من که سالهایی تمام مثل جهنم به بکش ،ـ میکشم عذاب سپهر نگو اینطوری

 به تروخدا سپهر ـ.  سرت از چادرو اون درار بکش خجالت داره؟؟؟ حرمت چادر این کنی نمی فک ـ گفتم کردمو اشاره چادرش به پوزخند با. فقط

 بخشیدمت که حیف.حیف کردم زمزمه لب ،زیر کن گوش حرفام

 

 

 کدوم به بزن حرف لعنتی غرورم؟د کردن ثروتم؟خرد کشیدن باال حرفات؟ کدوم به ،غریدم میرم بعد کن گوش حرفام به دقیقه یه فقط تروخدا

 بستری بابامو باید داشتم پول به شدید نیاز زمان اون من اره داری حق بگی هرچی داری حق ـ گفت هق هق با کنم؟ گوش حرفات از یک

 نمیشه عمل و میمیره ندیم بیمارستانشو پول دیگه ساعت یک تا اگه بابام گفتن..  داد ادامه هق هق با اینکه ،تا بده پول بگم بهت ،نمیشد میکردن

 ،هرلحظه تونستم ،نمی کنم پدرم برای قلب خریدن و عمل خرج بده میلیون۵۰ بهم بگم روت روبه بهت بیاد تونستم نمی چون مجبورشدم من..

 ـ. داد بهم کوچیک کیف یک کیفش تو کرد ،دستشو تومن میلیون۵۰۰ نه میداشتی بر میخواستی تومن۵۰ بگو چررت کم ـ میشدم تر عصبی

 رو تا۵۰ اون فقط نکردم خرج تومنشم یک عزیزه برام که پدرم جون به دیدم اشتباهی ارقامو منم نبـود حالیم هیچی بودم شده هل انقدر اونروز

 دوست هاگیرواگیر،،شایان اون ،تو رو عاشقی ،زجر ،زجرنداشتنتو زجرکشیدم سالها این تموم ببخشم میفتم پات به سپهر ،تروخدا کردم خرج
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 با ـ"شایان"شایان". میشد اکو مغزم تو...  ایران اومدم ازش کردم فرار خواستم نمی من کنم ازدواج باهاش کرد مجبورم کرد پیدام سالت چند

 خدا به ،ـ گفت هق هق با. باشم تو کناره که کردم تموم سپهر با رفاقتمو ،من باشی بامن باید میگفت میکرد اذیتم اومد اره ـ ،شایان؟ گفتم بهت

 اشکاش دیدن با باز سال همه این بعد ،هنوز کرد پاک اشکاشو دستمال با...ولی دردسر برام میشد داشت کم ،کم کن ولم خوامت نمی گفتم من

 خیلی ازش میترسم ،ولی حسیه چه این ،نمیدونم میلرزه دلم

 

 و گریه با! نه ـ. کنم جبـران میدم قول بده دیگه فرصت یه بهم تروخدا ،ـ کشیدم توموهام دستی کالفه میکرد نگام التماس با سپهر؟ میبخشیم ـ

 همین فقط کن باورم ـ گفت لرزون صدای با کردی؟ ولم که داشتی دوسم ،ـ گفتم پوزخند با بفهم، دارم دوست من سپهر تروخدا ـ گفت هق هق

ـنارخودت فقط ،من نکن اینم ،خردتراز پشیمونم خدا به سپهر شانس یک فرصت یه ـ گرفت، سریع ،بازومو گرفتم طناز از ،رومو  دارمـ آرامـش ک

 خدایا ، ـردمڪ نگاش.رھسپ ـ گفت عجز ،با احساسم از نیستم ،مطمئن ندارم و اشکاش این تحمل چندسال بعد هنوزم کردم نگاش ،برگشتم

 .********** دارم دوست ،ـ گریه زیر زد. فرصت یک فقط. فرصت یک ـ گفتم شک با.چرااا خدا چراااا میکرد زندگیمو داشتم

 

 

 خرید رفتن با،بابا طناز مامان راستی؟ـ کجاست مادرجون میشه خوشحال خیلی ببینه آندینا مامان یاشار واای ـ.  شــد تموم خانم آراگل بفرما ـ

 وقتی یاشار ،میدونی کوفت ـ. خودمی زن میخووادد دلم توچه به ـ.! کندی یاشار؟لپمو ،چخبرته آی آی ـ کشید محکم ،لپمو اهان ،ـ امشب برای

 ،خیلی همتاسـت بی آندینا مامان و اهورا بابا عشق اونم. میرسم نتیجه یک به فقط میکنم دورش بار وچند میکنم نگاه بابام و مامانم قصه به

 موافقم نظرت با اره ،ـ اومد لیلیش پای پابه یکی اون ولی کردن خودگذشتگی از جاهایی اینکه ،با جنگیدن فقط نزدن دم ولی کشیدن سختی

 آندینا و اهورا عشق از شهر مردم تمام کنم کاری و کنم میخوام ،چاپش مادرم به میکنم تقدیمش ـ چکارکنیم؟ میخوایم داستانو این آراگل،حاال

 و خانمم باشه ،ـ سرخاک بریم بعد باشیم دورهم کمی اره ـ میان؟ داییتم و زنداییت گفت میکرد بازی باموهام که طور همون یاشار.باخبرشن

 کمی و باشه تاپ لپ به حواست کجاست مامان ببینم میرم من یاشار ها،ـ رود امواج میان تا کنارتم ها فرسنگ تا کنارتم. بوسید عمیق گونمو

  رفتم بابا و مامان اتاق سمت به زدم لبخندی عزیزم باشه ـ اول خط چند کن ویرایش

 ****آندینا
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 شوهری شده عاقل که دارم بزرگی دختر.راضیم زندگیم از واقعا زدم لبخندی بود شده سفید هاش ریشه که کشیدم خرماییم موهای به دستی

 جوونونیم تو و نیستیم شیطون اهورا نه من بربیـاد،نه شیطون آراگل پس از میتونه یاشار ،فقط دارم متین صدالبته و وفادار دامادی دارم مهربون

 کردم زمزمه چندبار اسمشو..،سپهر برنمیداره کردن شیطنت ازسر دست بازم سن سال21 با گفتم کم بگم هزچی بچه این ولی نبودیم آراگل مثل

 ۲۱ با آراگل و قرارداد هم راه سره یاشارو و آراگل ،که بود چی دونم نمی بود سرنوشت دونم مهربونیه،نمی دختر ،طناز رسید طناز به خوشحالم

 شدم نزدیک بهش. بود خوابیده تخت روی شدم،اهورا اتاق وارد و کشیدم لباسام به خوبه،دستی خیلی طناز با ،رابطم شد یاشار نامزد سن سال

 دنیام مرد این کردم بغلش زد گوشم الله پشت ای بوسه و آندینام ـ گفت گوشم کناره کمرم دور انداخت دستشو  کرد نگام مهربونی با قدیم مثل

 ادامه نذاشت و اهورام  جانم ـ گفتم کنارگوشش ترشه آتشین عشقمون شد باعث ،ولی جفتمون بودیم کشیده زیاد سختی گذشته تو درسته بود

 خودمون به اتاق در صدای با.  قدیم مثل  اندینام عاشقتم ،ـ میبوسیدیم همو باحرارت پیش سال۳۰ ،مثل گرفت قرار لبهام روی هاش لب بدم

 با آالگل که کردم ای خنده نکن اذیت خانوممو پدرسوخته ـ. آراگل ـ  گفتم جیغ با میکردید؟ چکار ـ  گفت شیطون و تو اورد سرشو ،آراگل اومدیم

 پرت سرشو کنار بالشت اهورا... دونه نمی بخوابن بذار خستن بابات مامان میگفت بیچاره ،یاشار میترکوندیدااا الو باهم خوب ،ـ گفت شیطنت

 چیشده؟ ـ یاشاربود اومد بیرون سری اراگل سر باالی از ؟نه من وا ـ بچه؟ میندازی دست پیرمردو من حاال ،ـ داد ای جاخالی ،آراگل در سمت کرد

 بیرون رفت گرفت اراگل ،دست جون مامان چشم ـ گفت کردو بانمکی ی خنده ببر بردار زنتو این پسرم هیچی ،ـ رفتم آراگل به ای غره چشم

 میرم ،ـ کشیدم پوفی میان اینا سپهر االن خانم نخور حرص ،ـ گفتم لب زیر باشید،پروویی راحت میرفتم داشتم بابا ،ـ میومد صداش هنوز

 عزیزم برو ،ـ کنم اماده ناهارو اشپزخونه

 

 در سمت به و کشیدم سرم رو شال به دستی میومد پرسی احوال ،صدای مامان باشه ،ـ کن باز درو برو مادر آراگل ـ زدن درو.ساعـت ڪی بعد

 گمشو ،ـ کردنت احوال و حال از معلومه بله ـ ، بـود ہشده تنـگ برات دلم دختر اندینا ،ـ کشیدیم آغوش به همو شایلین دیدن با رفتم خونه

 خوبی ،ـ بوسید گونمو و خواهرگرام سربر ـ. داداشی ،ـ کشیدیم درآغوش همو رفتم کیانوش سمت به دادم تکون براش تاسف عنوان به ،سری

 سالم ـ عمه عزیز سالم ،ـ تر کوچیک آراگل از سال یک بود سالش۲۰ کیانوش دختر ستایش سراغ ،رفتم خدانکنه ـ بشم قربونت اره ـ ؟ داداش

 سپهر اقا سالم ـ زدم آندینا،لبخندی سالم ـ گفت لبخند با سپهر کنار رفتم پرسیدم حالشو کمی کردم بغل طنازو گونشو بوسیدم جون عمه

 باشه ، میارم من بشینید شمابرید ،ـ جانمم ـ ، مامااان ـ کنارم اومد سریع آراگل که بیارم چایی آشپزخونه رفتم نشستن تعارف کلی با بفرمایید
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 برای پرتقال کردم نگاه طنـاز به.بود انداخته گل تا۳ این بین مردم کردن مسخره بحث همیشه ،مثل نشستم اهورا کنار رفتم پذیرایی به گفتم ای

 من به عه عه ـ اومده یادتون همیشگیتون بحث شماکه هیچی ؟ـےساکت چرا گلم خانم ـ اونور کردم رومو زدم ،لبخندی میکند پوست سپهر

 آتوسا؟ـ از چخبر زهرمار و هوم ـ هوم؟ ـ شایلین؟ ،ـ اونور کرد روشو ای بامزه حالت با که رفتم ای غره ،چشم میزنه حرف داره چه؟سپهر

 شهرام با بشه؟دوباره میخواستی چی ـ آتـوسا؟چیشده؟ ـ کنارمون اومد سریع ،طناز بابا ای ـ شده بحثش شهرام با همیشه مثل که فعال.خوبه

 حاضرشدیم خوردیم ناهارمونو کردیم غیبت کلی ظهر تا خالصه. آندینـا توام ایش ـ. طنـاز ـ.... چقدر سن سال۵۰ با ایناهم پوف ،ـ شده دعواش

 زهرا ،بهشت سمت به ، آراگل یاشارو  همراه به ماشین اون تو ستایش سپهرو و ،طناز ماشین تویه کیانوش و شایلین با اهورا ،منو سرخاک بریم

 رفتم معصومه مامان قبر سمت به زنون قدم کسی به توجه بدون. اومد سراغم به دلتنگی حس اون چندسال ،بازبعد رسیدیم ساعت۲ بعد. رفتیم

 پدرش و سپهر ،مامان مرضیه معصومه،مامان باباعلی،مامان کردن فوت همه سال چند ،این کرد باریدن به شروع اشکام و نشستم مامان قبر کنار

 کمی هم علی بابا سرقبر فاتحه از بعد معصومه مامان سرقبر اومدن همه بوسیدم مادرو قبر سرده سنگ نشست کنارم اهورام.همه سیروس ،بابا

 ، واقعا کردم بغل داداشمو بابغض شدیم جدا ازهم همه آخرسر رفتیم سپهرهم بابای و مامان سرقبر. سیروس بابا مرضیه،و مامان بعد کردم گریه

 رفتیم خونه سمت به آراگل همراه به کردم پاک اشکامو. بودم خانوادم دلتنگ

 

 وارد که اهورابود اون بعد اومد پایی صدای کنم حـس آرامشو ها شب تمام مثل میخواست دلم ولی بود سرد بااینکه ایستادم خونه تراس تو

 روی سرمو!! آرامش ـ فکرمیکنه؟ چی به خانمم ،ـ زد گونم روی ای بوسه کردم تشکری لبخند ،با انداخت برهنم هام شونه روی شالی شد تراس

 نشدم ناراحت اهورا انتخاب از هیچوقت ،ولی زندگیم برام بود عجیب واقعا کردم نگاه ماه به گرفت بغلش تو منو گذاشتم اهورا پهن ی سینه

 کردیم زمزمه باهم گرفت دستمو بستم چشمامو زد گونم روی ای بوسه.

 ساده دل ساده 

 ساده اون منم این دل

 دل داده عشقت به که دل

 دل افتاده پات زیر پات زیر کن نگاه ای

 امیدشه تو عشق نزن اتیش دل به ای



 

 
67 

 

 پیششه عزیزی چه دل مهمون شده غم

 امیدشه تو عشق نزن اتیش دل به ای

 پیششه عزیزی چه دل مهمون شده غم

 نمیگفت هرگز دل ساده

 هاش بیخوابی غصه شب و شب از

 دل ساده دل ساده

 باهاش نمیمونی صادق عاشقی تو بود فهمیده دل ساده

 دل ساده

 شد میخونه راهی شدو تر عاشق شب یک

 کرد گریه و خورد باده

 شد دیونه عاقبت

 دل ساده

 زده دیوارا به سر امده خونت پشت

 بود تو عشق عاشق

 بدش و خوب همون با

 دل داده عشقت به که دل ساده اون منم این

 دل افتاده پات زیر پا زیر کن نگاه ای

 دل ساده دل ساده
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 نمیگفت هرگز دل ساده

 هاش بیخوابی غصه شب و شب از

 دل ساده دل ساده

 باهاش نمیمونی صادق عاشقی تو بود فهمیده دل ساده

 دل ساده

 

 رفت دادو عشقت به دل نابلد رنگ یه اون

 زد دره و کوه به سر

 دل ساده اون منم این

 دل داده عشقت به که

 پات زیر پا زیر کن نگاه ای

 نزن اتیش دل به ای دل افتاده

 دل مهمون شده غم بشه عمری تو عشق

 پیششه عزیزی چه

 نزن اتیش دل به ای

 بشه عمری تو عشق

 دل مهمون شده غم

 پیششه.... عزیزی چه
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