
 

 

 

 باش من مال:کتاب نام

 zahra.zm :هنویسند



 ترجیح من ولی داشت عجله بره تاکسی با میخواست اون.کردم خداحافظی لیلی از و بیرون اومدم دانشگاه از
 بهتره خب.دادم ادامه راهم به و پایین انداختم سرمو.بود راه کم اتوبوسیه ایستگاه تا.اتوبوسبرگردم با دادم

 دانشگاه از یکی توی که هستم پزشکی رشته دانشجوی نفساعالیی بگم،من زندگیم از کم یه ایستگاه به برسم تا

 آزاد نمیخواستم چون کشیدم زحمت کلی رشته این به رسیدن برای بگم باید البته.درسمیخونم تهران های

 فقط مریضکه بزرگ مامان یه با اونم تنها دختر یه آخه.نداشتم رو ازاد دانشگاه شهریه شم،راستشپول قبول

 دست از بم زلزله تو رو مادرم و پیشپدر سال سیزده. بره آزاد دانشگاه نمیتونه معلومه میگیره پدرشرو حقوق

 من فقط و افتاد اتفاق اون دیدنشکه بودیم رفته شب اون و بود بم اهل پدرم مادر نمیکردیم زندگی بم دادم،ما

 باال،محمد آوردم رو سرم بوق صدای با.میکنم زندگی ملیحه مامان یعنی مامانم پیشمامان االنم.موندم زنده

 .زد بوق برام و باالشبود مدل ماشین سوار.بود بزرگتر ازم چندسالی دانشگاهیام،البته هم از بود،یکی مهرانی

 و بگه میخواد چیزی یه انگار.میکنه صحبت چیز یه مورد در هم دفعه هر. میگیره جلومو که نیست اول دفعه

 باال بیارید تشریف اعالیی،لطفا خانم:گفت و پایین داد رو من سمت داشت،شیشه نگه کنارم رو ماشین.نمیتونه

 برسونمتون

 .میرم خودم ممنون_

 .دارم کارتون میکنم خواهش_

 .نمیشنیدم چیزی که بود صداشکم انقدر ولی بود پخشروشن.نشستم و کرد باز برام رو جلو نزدیک،در رفتم

 .داشتید کارم انگار مهرانی آقای:گفتم همین واسه نمیگه خودشچیزی دیدم

 .بگم بهتون چجوری نمیدونم داشتم،ولی کارتون...بله:گفت و کشید نفسعمیقی

 .شماست با گوشم...راحتید که هرجوری_

 بگم بهتون اینو میخوام که وقته اومده،خیلی خوشم شما از راستشمن:گفت باالخره تردید و من و من کمی با

 جورایی یه دخترا همه جالبه،با واسم شخصیتتون.بگم بهتون خواستم دریا به زدم دلمو امروز...نمیتونستم ولی

 ...گرفته رو چشمم دارید،نجابتتون فرق

 مقدمه بی خیلی چون نداشتم هارو حرف این توقع ولی شدم ناراحت بگم کردم،نمیخوام هاشتعجب حرف از

 !دارید؟ نگه میشه:گفتم همین واسه بود

 آشنایی فقط و فقط من ندارم،قصد بدی قصد خدا به.نشید عصبانی خواهشمیکنم:گفت شدو پاچه دست

 . بیشتره

 دلیلشهم تنها باشیم هم کنار نمیتونستیم ما ولی میداد صداقت میومد،حرفاشبوی ازشخوشم راستشمنم

 .پولشباهاشم خاطر به من کنن فکر همه نمیخواست دلم.بود طبقاتی فاصله

 .نداریم باهم مشترکی وجه هیچ ما مهرانی آقای_

 داشتیم تفاهم باهم هم خیلی شاید بشیم آشنا بیشتر بذارید!میدونید؟ کجا از شما_



 ...ولی_

 ...کنید بهشفکر روز چند ندید،یه رو جوابم االن خواهشمیکنم_

 .میکنم باشه،بهشفکر_

 .برم کجا باید نمیدونم بدید،من رو آدرسخونتون میشه_

 .میرم خودم بعد به اونجا کنید،از پیاده داروخانه دم جلوتر کم یه منو میشه اگه_

 !چیکار؟ میخواید دارو!بده؟ حالتون_

 .میخوام بزرگم مادر برای خوبم،دارو من_

 ایشون؟ نده،مریضن بد خدا_

 ...بله_

 . بده شفاشون خدا_

 .متأسفانه عالجه ال مریضیشون_

 !چیه؟ بیماریشون مگه_

 ...پیشرفته نوع از دارن خون سرطان_

 .متأسفم_

 . � اس دارید؟داروخونه نگه همینجا میشه_

 _.بگید بهم رو جوابتون کالسداریم باهم که نره،پسفردا یادتون من پیشنهاد چشم،فقط

 .باشه_

 بیشتر.دارم باهاشبرخورد که نیست اولی دفعه.خوبیه پسر معلومه که اینجور.شدم پیاده و کردم خداحافظی

 به حتما نداشتیم طبقاتی فاصله انقدر اگه. نمیذاره کسی محل اون ولی دنبالشه چشمشون دانشگاه دخترای

 که پولی شدم،با خانه دارو داخل.نمیتونم واقعا طبقاتی اختالف همه این با ولی میدادم مثبت پیشنهادشجواب

 رسوندم رو خودم مترو با دارو گرفتن از بعد.بگیرم رو ملیحه مامان داروهای از یکی میتونستم فقط بود همراهم

 مال خونه همین که شکر متری،خدارو پنجاه خونه یه.بود شهر مرکز های محله از یکی توی مون خونه.خونه

 و طبقه سه های آپارتمان با بست بن و باریک کوچه شدم،یه کوچمون داخل.نبودیم مستأجر و بود خودمون

 و بود اول طبقه مون خونه که بود خوب.داخل رفتم و انداختم کلید.بود کوچه ته آپارتمان.قدیمی خونه چندتا

 ملیحه،کجایی؟ مامان:گفتم و داخل رفتم.پایین بیام و باال برم پله کلی هرروز نبود الزم

 ...دخترم اتاقم تو_

 !سالم،خوبی؟:گفتم و بوسشکردم کنارشو رفتم.بود کشیده تختشدراز اتاق،رو رفتم

 .خوبم. نباشی دخترم،خسته سالم_

 تخت؟ رو کشیدی دراز پسچرا خوبی اگه_



 .فقط میرفت گیج سرم کم یه_

 .میشه تموم سرگیجت گرفتم،بخوری رو داروت این برات_

 .میگیری منو های دارو میدی کلیشرو که چقدره بابات حقوق مگه گردنت،آخه وبال دخترم،شدم ام شرمنده_

 . میشما ناراحت ملیحه مامان نزن حرفا این از_

 خوردی؟ ناهار_

 ...نه_

 !ای؟ گشنه هنوز چهاره ساعت_

 .خب بخورم شمارو دستپخت خونه بیام خواستم_

 ...بود کم پولم بگو دروغگو ای_

 .داریم چی غذا حاال.داشتم پول نخیرم_

 . بخور کن گرم گازه،برو روی استنبولی کم یه_

 .چشم به ای_

 کامل نتونستم ولی.کردم گرم غذامو و آشپزخونه تو رفتم.شستم رو صورتم و دست و عوضکردم رو لباسم

 مالی وضعیت بفهمه بدم،اگه جوابشرو چی باید نمیدونم خودمم.بودم محمد حرفای فکر همشبه.بخورمش

 ازشکمک و بود اینجا ایکاشلیلی.کنم چیکار باید نمیدونم!باشیم؟ باهم میخواد بازم ندارم خوبی

 . اون میتونه راهنماییم کنه.

 ***** میخواستم،پس فردا که دیدمش باید ازش کمک بخوام

 جین شلوار صبحانه کم یه خوردن و صورتم و دست شستن از بعد.شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با

 سرم هم امو مقنعه. ساده ای قهوه مانتو یه با پوشیدم و دراوردم کمد تو از میکردم تنم اوقات اکثر که مشکی

 ریمل کم یه.کنم مشورت لیلی با باید بزنم حرف محمد با اینکه از قبل.میدادم رو محمد جواب باید امروز.کردم

 تمام.اتوبوسشدم سوار و سرخیابون رفتم.بود خواب هنوز ملیحه مامان.بیرون رفتم اتاق از و زدم هام مژه به

 میگفتم با یه بودم درگیر خودمم با.گذشت اون خیال و فکر با هم دوروز این.بودم محمد فکر به مسیر طول

 رسیدم باالخره.بدم مثبت جواب نباید میگفتم میفتادم مالیمون وضعیت یاد وقتی ولی میدم مثبت جواب

 سالم،چطوری؟.:گفتم پیششو رفتم بود کنارشخالی بود،صندلی اومده من از تر زود لیلی. دانشگاه

 خوبی؟ خانومی،خوبم،تو سالم_

 . درگیره فکرم راستشنه،خیلی_

 !چی؟ گیر در_

 این به بدی،پسر مثبت جواب باشه هم خدات از:گفت که کردم براشتعریف پیشرو دوروز اتفاقات تمام

 .هست که دارم خوبی،مایه



 زیاده خیلی طبقاتیمون همینه،فاصله دقیقا من مشکل آخه_

 .باشه خب_

 همه ندارم دوست.کنن نگاه من به باال خونوادشاز پیشبیاد،نمیخوام واسمون مشکلی بعدا دوسندارم لیلی_

 .پولشقبولشکردم خاطر به من کنن فکر

 !داری؟ دوست نگیر،خودشو نظر در مالیشو وضعیت پولشو اصال_

 .آله ایده نظر همه از... راستشآره خب_

 بده مثبت جواب...پسحله_

 .حالت میکنی،خوشبه گیری تصمیم سریع چقدر_

 ...باش ریسک اهل کم یه بابا_

 .بود جایی به و خوب نصیحت چشم،چه_

 .میکردم قبول بودم تو جای من میگم،اگه دارم جدی_

 ...نگن!چی؟ مردم حرف_

 کشیدی؟تا سختی کم االن تا مگه.کن نگاه خودت دل داری؟به چیکار مردم بازه،با همیشه مردم چی؟دهن نگن_

 .بهش میزنی پا پشت داری تو سراغت اومده خوشبختی که حاال!کردن؟ کمکت مردم همین از یکی کدوم االن

 !کنم؟ پسقبول_

 ... آره_

 لبخند یه و انداخت بهم نگاهی.زد تر تند دیدنشقلبم با کالسشد وارد وقتی.بود یکی محمد با کالسبعدیمون

 اتمام از بعد.داد تذکر بهم هم استاد آخر.بود پرت کالسحواسم طول تمام.دادم جوابشرو لبخند با منم.زد

 .بود محمد.رفت و میزم رو گذاشت کاغذ یه مردونه دست یه دیدم که میکردم جمع رو وسایلم کالسداشتم

 بازشکردم و برداشتم رو کاغذ".  منتظرتم ماشین دانشگاه،تو از تر پایین بیا ".

 و کردم باز رو در سمتشو رفتم.دیدم ماشینشرو دانشگاه از تر پایین کم یه.رفتم و جیبم تو گذاشتم رو کاغذ

 .سالم:گفتم و نشستم

 !سالم،خوبید؟_

 خوبید؟ ممنون،شما خیلی_

 بیفتم؟ راه هست مرسی،اجازه_

 .دارید اختیار بله_

 !کردید؟ فکر پیشنهادم به نفسخانم خب_

 .کردم فکر خیلی بله_

 !اشچیه؟ نتیجه خب_



 ...نمیدونم راستشهنوز_

 ازدواجه بخواد خدا اگه و بیشتر آشنایی فقط قصدم کن باور...ندارم بدی قصد خدا کن،به راحتمون بگو رو بله_

 . چیزه یه فقط من مشکل.ندارید بدی قصد شما میدونم_

 !چی؟_

 ...بگم باید چجوری نمیدونم_

 .باشید راحت_

 ...ندارم رو کسی بزرگم مادر جز به من بعدشم.بزرگه مشکل خودشیه داریم،این طبقاتی فاصله خیلی باهم ما_

 !باشید؟ دختری همچین با حاضرید شما

 ... نداره واسم ارزشی طبقاتی فاصله و اومده،مادیات خوشم شما خود از من_

 !نداره؟ ارزشی اوناهم برای!چی؟ خونوادتون برای_

 .دارم دوست همینجوری شمارو که مهمم من باشه،فعال مهم اوناهم برای نمیکنم فکر_

 .بود شیرین واسم زبونشچقدر از دارم دوست کلمه شنیدن.پایین انداختم سرمو کشیدمو خجالت یهو

 !دیگه؟ دادی رو بله پسجواب_

 بودمو ساکت من.میکرد استفاده مفرد افعال از و بود شده خودمونی یهو.دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم

 .نمیگفتم چیزی

 !کنم؟ مهمونت بستنی یه میدی اجازه دادی رو بله جواب که حاال خب_

 .بکشید زحمت نیست الزم_

 باهام دارم کنار،دوست بذاریم رو تعارفات و باشیم تر راحت باهم پسبهتره آشناشیم باهم بیشتر قراره که حاال_

 .نباش رسمی بزنی،انقدر حرف راحت

 .باشه_

 !من؟ مهمون بستنی پسبریم_

 ... حتما باشه شکالتی اگه_

 .چشم روی به ای_

 هرچی.داد مزه خیلی.خوردیم باهم و ماشین تو اومد و گرفت شکالتی بستنی تا دو و فروشی بستنی برد منو

 من و گرفت رو آدرسمون بستنی خوردن از بعد.نگرفتم اشتباهی تصمیم و خوبیه پسر محمد میفهمیدم میگذشت

 و کردم ازشخداحافظی.بود تر جالب چی همه از برام ثروت و مال همه اون بودنشبا خونه،خاکی رسوند رو

 نفس:گفت کوچه داخل برم اینکه از قبل.شدم پیاده

 بله_

 .ندادی بهم شمارتو_



 !کالسداری؟ فردا:گفت و داد شمارشو هم اون و دادم شمارمو جلو رفتم

 .کالسدارم یه دوازده ساعت_

 !چند؟ ساعت تا_

 دو_

 باشیم باهم ناهار دارم دنبالت،دوست بعدشمیام شیفتم بیمارستان یک تا منم_

 .باشه،پسمنتظرتم_

 .باشخانومی،خدافظ خودت مراقب_

 .باش،خدافظ مراقب توهم_

 .میکرد نگاه تلوزیون داشت ملیحه مامان.داخل رفتم و انداختم کلید.خونه سمت رفتم

 .خودم ملیحه مامان به سالم_

 .نباشی دخترم،خسته سالم_

 ممنون،خوبی؟_

 . میره و میاد نفسی_

 ...نفسبیاد این همیشه شاهللا ان_

 .بخواد چی خدا تا جان مادر ای_

 . میگیره دلم نزن حرفا این از من سر سایه_

 .بخوریم ناهار بیا بشور رو دستات برو...برم دلت اون قربون_

 ...چشم به ای_

***** 

 . دیروز شد چی ببینم کن تعریف حاال خب:گفت بازومو به زد لیلی استاد رفتم از بعد

 .دیگه برات کردم تعریف_

 .کردی تعریف خوردید بستنی رفتید که اونجایی تا_

 .باشیم باهم ناهار دنبالم بیاد قراره االنم...خونه رسوند منو بعدشم خب_

 .باشین باهم همشمیخواین که االن به نه کردنت ناز اون به نه_

 خدافظ فعال.میاد االن برم من...لیلی نکن اذیتم_

 سالم،خوبی؟:گفتم و شدم سوار رفتم.بود ماشینشمنتظرم سوار تر پایین کم یه محمد.بیرون زدم دانشگاه از

 .خوبم منم باشی خوب خانومی،تو سالم_

 .خوبم من مرسی_

 .بخوریم باهم توپ ناهار یه بریم بشین_



 .تنهاس ملیحه مامان خونه برگردم زود باید بریم،چون نزدیک جای یه فقط_

 .میکنی زندگی بزرگت مادر با چرا نگفتی راستی_

 .دادم دست از بم زلزله تو رو مادرم و پیشپدر سال سیزده خب_

 .عزیزم متأسفم_

 ...ممنون_

 نداری؟ هم برادر و خواهر_

 .فرزندم تک نه_

 .خواهرمه مثل و میکنه زندگی پیشما بچگی از که دارم عمو دختر یه من من،البته مثل_

 پیششماست؟ جالب،چرا چه_

 نگهداریشرو صالحیت پدرشهم و آمریکا جداشدن،مادرشرفت هم از بود کوچیک پدرشوقتی و مادر_

 .موند پیشما همین واسه نداشت

 ...آهان_

 .رسیدیم خب_

 دونفره میز سمت مارو گارسون.بود بزرگی و شیک رستوران.رستوران سمت رفتیم شدیمو پیاده ماشین از باهم

 منو.داشتم دوست رو میذاشت احترام بهم اینکه.نشستم و کشید عقب برام رو صندلی محمد.کرد راهنمایی ای

 !برات؟ سفارشبدم چی:گفت و دستم داد رو

 .میخوری خودت هرچی_

 .بگو نکن تعارف_

 .میخورم منم بخوری تو هرچی واقعا نمیکنم تعارف_

 .باشه_

 دارید؟ میل چی:گفت و اومد گارسون

 مخلفات بقیه و نوشابه و ساالد ماهیچه،با با پلو باغالی دوتا_

 ماشینشرو های چرخ صدای در پشت از داخل رفتم وقتی خونه رسوند رو من محمد ناهار خوردن از بعد

 داشتم کم کم.بود داشتنی دوست و جذاب برام محمد کنار های لحظه.شد کنده خیابون آسفالت رو از که شنیدم

 ***** وابسته اش میشدم،یا بهتره بگم عاشق میشدم.

 واقعا.بود عالی لحاظ همه از.زندگیم همه بود شده محمد.بودم محمد با اوقات بیشتر من و گذشت هم هفته یه

 محمد تولدمه،البته امروز راستی. کجا بود نگفته بهم.بیرون بریم دنبالم بیاد بود قرار هم امروز.دوسشداشتم

 شرت سویی.مشکی شال یه و تیره آبی مانتو یه با پوشیدم مشکیمو جین شلوار.تاحاال ام بهشنگفته نمیدونه

 داشت ملیحه مامان.مالیم رژ یه و ریمل عالمه یه با کشیدم هم خوشگل چشم خط یه.پوشیدم هم رو مشکیم



 .بیرون میرم دارم من ملیحه مامان:گفتم پیششو میکرد،رفتم نگاه تلوزیون

 .بشی ساله صدوبیست دخترم،ایشاال مبارک تولدت:گفت و کرد ماچ رو صورتم شد بلند ملیحه مامان

 یادت که مرسی:گفتم و ماچشکردم منم. بخره کادو که نمیرفت بیرون اصال نداشتم،یعنی کادو توقع ازشاصال

 برم؟ ندارید؟من کاری ملیحه،حاال مامان مونده

 برمیگردی؟ ناهار باش،واسه خودت مراقب دخترم نه_

 خدافظ.میخورم میام خودم ناهار، برای نمون من منتظر شما_

 .همراهت به خدا_

 .عزیزم سالم:گفتم و شدم کرد،سوار ترمز پام جلو.رسید موقع همون هم سرکوچه،محمد رفتم

 نفسم،خوبی؟ سالم_

 خوبی؟ تو مرسی_

 ...عالی ام تو کنار وقتی_

 .بود رضایی صالح منه ماله آهنگ.کرد زیاد هم رو پخشماشین صدای و افتاد راه محمد

 ساعتم وایمیسته نیای تو تا/چشماتم درگیر مدته یه

 حساسی روم که اینو دارم دوست/میخواستی منو تو خاصی جور یه

 قلبمه تسکین آرامشت/لباسمه روی تنت عطر

 وایمیستی کی تا عشقم پای بگو/خواستی منو اگه راستی راستی که تو

 داد ادامه آهنگ با و گرفت دستمو.بهش میخندیدم فقط منم میخوند واسم آهنگ همراه خودشم

 زیاد خیلی اونو دوسشدارم آخه/دورشبیاد هیچکسی نبینم منه مال

 میخوامش من که دارمشخودشمیدونه دوست/میخواد اونو دلم بیاد من با اگه

 دارمش دوست آخه/آرامش دارم بمونه من با اون اگه

 ....دارمش خوبه چه

 و غم ی همه اون با آرامشداشتم،انگار کنارشواقعا.گرفت رو فرمون و پام رو گذاشت و بوسید رو آخرشدستم

 سمت برد منو.شدیم پیاده باهم و داشت نگه شاپ کافی یه دم باالخره ساعت نیم از بعد.میشد تموم دنیا غصه

 بی رو بودم سفارشداده که چیزی:گفت و زد صدا رو گارسون.بود کرده رزرو قبل از از انگار نفره دو میز یه

 .بیارید زحمت

 .نفس ببند چشماتو:گفت و من به کرد رو بعد

 !چی؟ واسه_

 .کن باز گفتم هروقت عزیزم ببند تو_

 .باشه_



 حاال:گفت محمد.رفت و رومیز گذاشت چیزی یه گارسون احساسکردم بعد دقیقه چند و بستم چشمامو

 .کن باز چشماتو

 دستم.شدم گیر قافل خیلی.مبارک تولدت نفسم بود روشنوشته بودکه کیک یه میز روی.کردم باز چشمامو آروم

 ...کردی گیرم قافل خیلی.مرسی محمد وااااای:گفتم و دهانم جلو گرفتم باورانه نا رو

 .دیگه اینیم ما:گفت و زد لبخندی محمد

 .نمیدونیستی منو تولد که تو_

 .میگفت تبریک بهت داشت دوستت کالسشنیدم تو دیروز_

 ...عزیزم مرسی_

 .ناقابل کادو یه اینم:گفت و طرفم داد دستشهل با رو شده پیچ کادو بسته یه محمد

 . واقعا نداشتم رو کارایی همچین توقع نکنه درد دستت:گفتم و خودم سمت کشیدم رو کدو

 .باشه همراهت همیشه که گرفتم چیزی یه.بیاد خوشت امیدوارم_

 ازش کلی.بود شده خراب خودم گوشی چون داشتم بهشاحتیاج واقعا.بود همراه گوشی کردم،یه باز رو جعبه

 بهترین از یکی روز اون محمد.خوردیم بودیم، سفارشداده که ای قهوه با نفری دو و بریدم رو کیک.کردم تشکر

 حس رو خوشبختی بوی و رنگ داشتم انگار تنهایی و عذاب و رنج سال سیزده از بعد.زد رقم برام هامو تولد

 کافی از بعد. داره هوامو یکی بودم خوشحال بود گرم محمد به دلم نمیکردم،انگار احساستنهایی دیگه.میکردم

 هم مون آینده واسه.زدیم حرف چی همه مورد در و زدیم قدم کلی و بود نزدیکا همون که پارکی یه رفتیم شاپ

 ساعت.آرامشمیداد وجودشبهم واقعا.خوردیم باهم روهم ناهار و بودیم باهم عصر تا روز اون.کشیدیم نقشه

 .صبح دنبالت میام کالسداریم،خودم باهم فردا:گفت و خونه رسوند منو که شیشبود

 .عزیزم میشه زحمتت_

 .خانومی نیست زحمت_

 بیمارستان؟ میری االن_

 .عزیزم آره_

 .باش خودت مراقب.چی همه خاطر به ممنون_

 .باش خودت مراقب بانو، بود وظیفه_

 .چشم،خدافظ_

 هاش سلفه صدای هم خواب تو ولی.بود خواب انگار ملیحه مامان.خونه سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از

 بود گفته دکتر البته.نداشتم درمانیشرو شیمی پول من و بود پیشرفت درحال روز به مریضیشروز.میومد

 رو محمد البته.نداشتم رو هیچکسی دیگه میذاشت تنهام اگه هم ملیحه مامان. نداره اثر هم درمانی شیمی دیگه

 ***** داشتم ولی داشتن مادری مثل مامان ملیحه نعمتی بود که نمیشد نبودش رو تحمل کرد.



 از و شدم آماده صورتم و دست شستن بعد.شدم بیدار بود داده هدیه بهم محمد که گوشی آالرم صدای با صبح

 دستش از موقع یه میترسیدم.بود بد حالشخیلی که دیشب.بود خواب هم هنوز ملیحه مامان.بیرون زدم خونه

 سوار.بود منتظرم محمد کوچه سر رفتم مختصر صبحانه یه خوردن از بعد.میداد عذابم ترسهمیشه بدم،این

 .افتاد راه و شدم

 خانومی؟ خوبی_

 خبر؟ خوبی؟چه تو مرسی_

 .نیست مرسی،خبری_

 دوست و جذاب ابروی و چشم.داشت ای مردونه چهره.نگاهشکردم و صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو

 ریشی ته اون با.تشخیصبدم نمیتونستم بود گنگ چشمهاشبرام رنگ.مردانه و درشت کامال صورتی با داشتنی

 تموم میکنی نگاهم که اینجوری:گفت و داد تکان صورتم جلوی دستی.میشد تر خواستنی برام داشت همیشه که

 . میشما

 .دارم الزمت چون نمیکنم نترستمومت_

 تو رسیدیم وقتی.بود جالب برام مردم آمد کردم،رفت نگاه رو بیرون منم.داد رانندگیشادامه به و خندید محمد

 و باهمیم محمد و من بودن فهمیده همه دانشگاه پسرای دختر.شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین دانشگاه پارکینگ

 این از و باهاشه پسرسکه پول خاطر به فقط دختره میگفتن شنیدم چندبار خودم.بود پشتمون ها حرف خیلی

 از منو و ارزشداره برام که خودشه وجود این.بود مهم خودشبرام داشتم دوست رو محمد خود من حرفا،ولی

 .پرست آهن نکبت دختره:گفت و شد رد کنارمون از دختره یه کالسکه سمت میرفتیم داشتیم.  درمیاره تنهایی

 بقیه های حرف باشم،یعنی آروم یعنی این.داد فشار آروم دستشو تو گرفت رو دستم محمد.برخورد بهم خیلی

 وارد و دستشدراوردم از رو دستم کالسبودیم نزدیک.کارشآرامشگرفتم این با. نداره اهمیتی اون برای

 جونم،چطوری؟ لیلی سالم:گفتم کنارشو رفتم.بود اومده لیلی.کالسشدم

 . دانشگاه میاین باهم که نمیرسم،میبینم که شما خوبی سالم،به_

 .دنبالم اومد امروز آره_

 ایییییش... شانسبده خدا:گفت و کرد نازک چشمی پشت

 یهو لیلی.نیست حسادت اهل اصال و شوخیه روی حرفهاشاز همه میدونستم. خنده زیر زدیم باهم نفری دو

 . خبر نفسیه راستی:گفت الوصفی زاید ذوق با و دستاشگرفت تو رو دستم

 شده؟ چی:گفتم و نگاهشکردم تعجب با

 .خواستگاری میان دارن اینا ام عمه پسر امشب:گفت ملیحی لبخند با لیلی

 .پسعروسخانم مبارکه!واقعا؟_

 .نیست معلوم چیزی که فعال_



 !نمیکنی؟ قبول بگی میخوای یعنی_

 .میشه چی ببینم حاال_

 !!! میشیا مرگ ذوق داری خوبه حاال... میذاره کالسم چه_

 .دارم هیجان کم یه فقط نکردم ذوق هم اصال:گفت و کرد الکی اخم لیلی

 . بده خبر بهم شد هرچی حاال...معلومه کامال عزیزم آره:گفتم و خندیدم

 .خانم فضول چشم_

 .کنجکاوم کم یه فقط نیستم فضول هم اصال_

 توجه بهم اینکه.خونه رسوند خودشمنو کالسمحمد اتمام از بعد.شد تموم ماهم های حرف استاد اومدن با

 . با این کار هاش روز به روز منو عاشق تر میکرد.

 ***** میکرد واسم جذاب بود

 بدنش و میرفت سرشگیج.بود کشیده دراز هم ملیحه مامان.میکردم درست شام داشتم و بودم خونه آشپز تو

 .صداشکردم اتاق رفتم شد حاضر که غذا.میشد تموم داشت داروهاشهم.همشنگرانشبودم.داشت ضعف

 برای کشیدم براشغذا. سفره سر رفتیم من کمک با.بود حالشبد دوباره.صورتشخیسبود و بود کرده عرق

 روز به روز و بود شده اشتها کم خیلی.کرد تشکر و شده سیر که گفت و خورد قاشق چند همینطور هم خودم

 رفتم.میومد ملیحه مامان های سلفه صدای اتاق از.شستم هم هارو ظرف و کردم جمع رو سفره.میشد تر الغر

 ملیحه مامان لباسهای و کردم تنم لباسبیرون اضطراب و عجله با.بود خون پر دستشبود که دستمالی.پیشش

 سر.بیرون رفتم و برداشتم کمد تو از پول مقدار یه.بود حالشبد میبردمشبیمارستان باید.پوشوندم هم رو

 رو راننده پول.رسیدیم ربع یک از بعد.دادم رو میکرد کار محمد که آدرسبیمارستانی و گرفتم تاکسی خیابون

 از بعد.داد بستری دستور اکرم مامان بد حال دیدن با اورژانسدکتر سمت رفتیم.شدیم پیاده و کردم حساب

 اینجور به درسته.میکردم گریه فقط منم.آرامبخشزدن و کردن وصل اورژانسبهشسرم همون تو شدن بستری

 موقع همون.صندلی رو نشستم رفتم.داشتم دادنشرو دست ترساز دفعه هر ولی بودم کرده هاشعادت حالت

 میکنی؟چرا چیکار اینجا تو:گفت و نشست کنارم اومد.سمتم صداشزدم،برگشت ندید منو شد رد جلوم از محمد

 کردی؟ گریه

 ... بده ملیحه مامان حال_

 .میشه درست چی همه...نباشعزیزم نگران:گفت دستشو تو گرفت رو گریه،دستم زیر زدم دوباره

 تنها تنهای دیگه بدم ست از هم اونو ندارم،اگه رو کسی ملیحه مامان جز به من!محمد؟هان؟ میشه درست چی_

 .میشم

 ...باشم کنارت همیشه میدم قول...داری خانومی،خدارو داری منو تو_

 شیفتش شد قرار.رفت بعد و نشست پیشم کم یه.نکردم گریه دیگه که کرد آرومم انقدر.بود دلگرمی حرفاشبرام



 .نگاهشکردم فقط کنارش،و نشستم منم.بود خوابیده ملیحه،آروم مامان سر باال رفتم.پیشم بیاد باز شد تموم که

 .چکاپشکرد سرشو باال اومد دوباره دکتر

 !چطوره؟ حالشون دکتر آقای_

 .برنمیاد دستمون از کاری و کرده پیشرفت خیلی نداره،بیماریشون تعریفی زیاد_

 کرد؟ نمیشه کاری...یعنی_

 .متأسفم...بمونن زنده دیگه وقت چند فقط نداره،شاید اثری دیگه هم دارو دخترم،حتی نه_

 تحمل چقدر جوون و تنها دختر یه بکشم؟مگه بدبختی انقدر باید چرا آخه.شد پر چشمام دوباره دکتر حرف با

 یک... تنها تنهای میشم.ندارم رو کسی دیگه بره ملیحه مامان اگه.تویی امیدم کن،تنها کمکم خودت داره؟خدایا

 باید کی تا:گفت و نشستیم راهرو صندلی رو رفتیم باهم.تنشنبود بیمارستان فرم.پیشم اومد محمد بعد ساعت

 بمونن؟ نظر تحت

 .ای عزیزم،خسته خونه برو تو...صبح تا احتماال_

 .بذارم تنهات اینجا نمیاد دلم:گفت و کرد نگاهم نگران محمد

 .منتظرتن خانوادت خونه برو تو.ملیحه پیشمامان میرم نیستم تنها:گفتم و کردم چشماشنگاه تو

 داشتم کار و بیمارستان واستادم بیشتر میگم بهشون خب_

 .خستگی از افتاده خون برو،چشمات حتما نه_

 ...تو آخه_

 .نباشبرو من نگران:گفتم حرفشو وسط پریدم

 دانشگاه؟ نمیای باشه،فردا_

 .برسم نکنم فکر_

 خانومی؟ نداری رفتم،کاری پسمن_

 .باش خودت مراقب نه_

 بخرم؟ برات نمیخوای چیزی_

 .ممنون نه:گفتم و بهشانداختم دان قدر نگاهی

 عزیزم بزن زنگ حتما داشتی کاری_

 ...باشه،برو_

 خدافظ_

 خدافظ_

 صبح.برد خوابم و شد گرم کم کم چشمام.صندلی رو نشستم و ملیحه مامان کنار رفتم دوباره منم و رفت محمد

 .بگیرم ترخیصرو برگه تا حسابداری رفتم.مرخصه گفت سرشو باال اومد دکتر



 فرودی؟ ملیحه بیمار هستید؟همراه اعالیی خانم شما ببخشید:گفت و انداخت بهم نگاهی خانمه

 .هستم خودم بله:گفتم تعجب با

 .ترخیص برگه اینم بفرمایید_

 .نکردم پرداخت رو بیمارستان هزینه هنوز که من ولی_

 .محترم خانم شده پرداخت_

 همچین نداشت وظیفه اصال کنم ازشتشکر باید.بود جا همه حواسشبه پسر این.بود کرده کارو این محمد حتما

 ...رفتم و برداشتم رو برگه. بده انجام رو کاری

***** 

 :گفتم دادمو جواب اتاقمو بود،رفتم رلیلی.خورد زنگ گوشیم که میدادم داروهاشرو ملیحه مامان به داشتم

 لیلی جانم

 سالم،خوبی؟_

 خوبی؟ تو.سالم،مرسی_

 نیومدی؟ امروز چرا.قربونت_

 شد؟ چی خواستگاری راستی.نیومدم همین واسه نبود خوب ام ملیحه مامان حال_

 مرغا قاطی رفتیم ماهم دیگه هیچی:گفت و خندید

 .بشی خوشبخت عزیزم،ایشاال باشه مبارک_

 .محمد و تو عروسی مرسی،ایشاال_

 افتادیم؟ عروسی کی باره،حاال به داره،نه به نه ماکه واسه_

 .دیگه سال افتاد نامزدیمه،عروسی دیگه هفته آخر_

 دیگه؟ دعوتم نامزدی_

 .دعوته هم آقاتون تازه.ای ویژه مهمون نباشی؟تو دعوت میشه مگه_

 دعوته؟ محمد؟واقعا_

 آره_

 میگیرید؟ کجا رو جشنتون حاال_

 . اونجا بندازیم قراره داره باغ رضا بابای_

 رضاست؟ داماد اسم_

 نمیدوستی؟ مگه دیگه آره_

 مخطلته؟ نبود،مراسمتون یادم_

 .میشه قاطی شام بعد جداست،ولی نه_



 .لباسباشم فکر به اوکی،پسباید_

 .کردن خرید به افتادم حسابی خودم که من_

 ..شوغه پسسرت_

 .میکنم تعریف برات فردا چیزارو بقیه حاال_

 .خدافظ باشه،پسفعال_

 .خدافظ_

 .نداشتم لباسمجلسی هیچی.بپوشم لباسچی نمیدونم حاال انداختم نگاهی لباسهام کمد به اتاقمو تو رفتم

 و میرم یه چیز ساده میخرم.

 . کفش که داشتم،حاال یه کم از پس اندازم برمیدارم

 ***** مجبور بودم برم یه چیز بخرم

 اصرار ولی برم تنهایی خودم پیشمیخواستم روز دو.لباس خرید برای برم محمد با بود قرار و بود جمعه روز

 مرکز یه رفتیم من پیشنهاد به و دنبالم اومد که بود ظهر از بعد.بیاد باهام بتونه که امروز بندازمشبرای که کرد

 لباس دنبال.شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین محمد.بود مناسب هاشهم قیمت اونجا.خونمون نزدیکای خرید

 خورده هم روشقیمت ساده دامن و کت یه به خورد چشمم مغازه اولین ویترین پشت.میگشتم پوشیده و ساده

 .میومد زانو روی دامنشتا بلندی که بود ساده قرمز دامن و کت یه.داشت هماهنگی بود همراهم که پولی با.بود

 .قشنگه دامن و کت این نظرت به محمد_

 .میاد بهت مطمئنم تره خوشگل بلنده پیراهن این من نظر اس،به ساده خیلی ولی قشنگه آره_

 خیلی.بود پوشیده هم اون.بود شده اشکار تنه باال قسمت که نفتی آبی بلند بهشانداختم،پیراهن نگاهی

 .بود گرون زیادی ولی بود قشنگ

 . تره مناسب دامنه و کت من واسه ولی خوشگله_

 .بپوشش بار یه خوشگله،حاال که این!چرا؟_

 محمد نمیتونم_

 عزیزم؟ چرا خب_

 . قیمتشزیاده نیست همراهم زیاد پول_

 پولشداری؟ به چیکار تو_

 .میکنم انتخاب بعد میکنم جیبم به نگاه خب_

 .کنم حساب میخوام من_

 ....کنی خرج پول که نیاوردم نزن،تورو حرفشم اصال_

 اومدم؟ چی پسواسه_



 .بدی نظر بیای خواستم_

 .پیراهنه این من نظر خب_

 .بخرم اونو نمیشه عزیزم نه_

 .میدم من شو بقیه بده میتونی هرچقدر تو خب_

 .کردی ام شرمنده کلی کردی حساب هم رو ملیحه مامان بیمارستان پول محمد،تازه نه_

 .گوشکن حرفم به هم نکردم،حاال تو شرمندگی برای رو کار اون من_

 .میخرم رو دامن و کت اصال،همون نه_

 .کردیم پیدا بهتر چیز یه شاید بزنیم دور یه بریم پیراهن،بیا اون نه دامن و کت اون نه خب_

 خوب قیمتشهم.گرفت رو چشمم بود ماهی صورت پایینشبه که ساده مشکی پیراهن یه آخر زدیم دور کم یه

 شالم بود لختی آستینشکه خاطر به.میومد بهم پروشکردم و مغازه داخل رفتیم.خوششاومد هم محمد.بود

 لباسرو همون.پسندید هم محمد.کردم باز رو پرو اتاق در و پوشوندم هم رو دستام روی و سرم انداختم رو

 .کفشبخرم نداشتم احتیاجی و بود مشکی کفشمم خوبه.کنه حساب نذاشتم کرد اصرار محمد هرچقدر.خریدم

 وقتشرو که کردم ازشتشکر کلی.خونه بعدشرسوند و داد بهم شکالتی بستنی یه برد منو محمد خرید از بعد

 ...بود مونده لیلی نامزدی تا دیگه روز چند فقط.اومد همراهم و کرد من صرف

***** 

 رو دیسبرنج.نمیکرد استراحت اصال ولی بود حالشبد که این با.کردیم پهن رو ناهار سفره ملیحه مامان کمک با

 .کشیدم براشغذا و برداشتم رو ملیحه مامان بشقاب.نشستم و گذاشتم سفره تو

 . دوره باغشون آخه نشید نگرانم اومدم دیر اگه امشب ملیحه مامان_

 بری؟ میخوای اونجا تا چجوری...باش خودت مراقب عزیزم،فقط باشه_

 .برمیگردم اونم میرم،با دوستام از یکی با_

 .خونه بزن زنگ یه رسیدی_

 .چشم_

 میری؟ چند ساعت_

 .بیفتم راه پنج باید میشه ترافیک و دوره راه اینکه خاطر به ولی میشه شروع هفت از مراسمشون_

 .برگردی زود کن سعی هم شام از باش،بعد مراقب فقط_

 .نباش چشم،نگران_

 بانو،خوبی؟ سالم:گفت و داد جواب بوق چندتا از بعد زدم زنگ محمد به سفره کردن جمع و غذا خوردن از بعد

 عزیزم،مرسی،توخوبی؟ سالم_

 ممنون_



 بیمارستانی؟ هنوز:پرسیدم همین برای میومد بیمارستان صدای

 میشه تموم شیفتم دیگه ساعت نیم عزیزم،تا آره_

 دنبالم؟ میای کی_

 .باشم خونتون دم اینطورا پنج کنم میشم،فکر حاضر و دوشمیگیرم خونه میرم_

 .بیرون بیام بزن زنگ بهم پسرسیدی_

 .خانومی چشم_

 .نمیشم مزاحمت برو مرسی،پسفعال_

 بانو مراحمی_

 خدافظ فعال!دارم دوستت_

 خدافظ.خانومی دارم دوست منم_

 اومدم وقتی.کردم پیدا خوبی حال پوستم با گرم آب برخورد از.حموم تو انداختم خودمو و کردم قطع رو گوشی

 آرایش به کردم شروع دراوردم رو آرایشم لوازم.بشه خشک تا دورم ریختم و گرفتم رو موهام آب حوله با بیرون

 خط یه و زدم ای قهوه کرم سایه.آرایشکنم چجوری بودم بلد خودم چون نداشتم آرایشگاه به احتیاجی.کردن

 خودم پوست چون نزدم زیاد البته کردم صاف پودر کرم با رو صورتم.زدم ریمل عالمه یه و کشیدم نازک چشم

 های چشم. انداختم نگاهی آیینه به.بود شده عالی.زدم هم مات قرمز رژ و مالیم گلبهی رژگونه کم یه.بود صاف

 .بود چشم تو بودم زده که قرمزی رژ با ام برجسته لبهای و بود شده تر آرایشزیبا با ام تیره ای قهوه و درشت

 رو سشوار.بود موهام نوبت حاال خب.نداشت عمل به احتیاجی خداروشکر و بود صورتم متناسب هم بینیم

 به.دورم بریزم ساده خیلی داشتم قصد.کردم خشک روکامل بود کمرم پایین بلندیشتا که رو موهام و برداشتم

 و زد زنگ محمد.روشپوشیدم هم ساده مانتو یه و کردم تنم رو لباسم.بود نمونده پنج به چیزی کردم نگاه ساعت

 ملیحه مامان از.سرم انداختم هم رو مشکیم حریر شال و کردم پام رو کفشم.کوچه سر برم خواست ازم

 :گفتم و نشستم و کردم باز رو ماشین در.بود ماشینشمنتظرم تو محمد.بیرون زدم خونه از و کردم خداحافظی

 سالم

 .شدی خوشگل خانومی،چه سالم_

 . آقا شدی خوشتیپ و خوشگل خیلی توهم_

 مردونشرو تیپ هم مشکی کراوات یه.سفید پیراهن یه با همراه بود پوشیده مشکی شلوار و کت یه هم محمد

 .بود کرده کامل

 !میکنی؟ نگاهم اینجوری که ندیدی خوشگل_

 میری؟ کجا نگفتن خونوادت راستی...راضی خود از برم روتو_

 .دوستامه از یکی عروسی گفتم منم پرسیدن چرا_



 راهنماییمون در دم.شدیم داخل باهم و کرد پارک رو ماشین محمد.رسیدیم ساعت سر باالخره بود که ترافیکی با

 و دستشدراوردم از رو دستم.شدم جدا محمد از بودم مجبور.راست سمت زنونه و بود چپ سمت مردونه.کردن

 تا دور.بود قشنگی و بزرگ باغ.شدم زنونه قسمت داخل.بزنم بهشزنگ شام از بعد شد رفتم،قرار زنونه سمت به

 میان از.بودن اومده ها مهمون از تعدادی.بود شمع و گل هاهم میز روی و بود شده چیده سفید صندلی و میز دور

 باشه سمیعی،مبارک خانم سالم:گفتم و دادم سمتشدست رفتم و کردم پیدا رو لیلی مامان جمع

 عروسبشی تو ایشاال...نفسجان،ممنون سالم_

 .بشن خوشبخت...ممنون خیلی_

 .اونجاست پرو اتاق عوضکنی رو لباسات میخوای همینطور،اگه توهم برم قربونت_

 .میرم نکنه،االن درد دستتون_

 یکی روی رفتم.بود عالی چی همه.کشیدم موهام به دستی یه و دراوردم رو شالم مانتو و رفتم پرو اتاق سمت به

 اومدن من دیدن با اونا.بودن دعوت هم کالسیهامون هم از چندتا.اومدن ها مهمون کم کم.نشستم ها صندلی از

 .اومدن هم داماد عروسو ساعت یک گذشت از بعد.نبودم تنها دیگه اینجوری چون شد خوب.نشستن کنارم

 .بود شده خوشگل نامزدی رنگ لباسشیری اون تو گفتم،لیلی تبریک بهشون و شدم بلند میز سر رسیدن وقتی

 براشون دلم ته از.میومدن بهم خیلی.بود جذاب و مردونه اشهم چهره.میومد خوبی پسر نظر به هم داماد

 عکس و زدیم حرف کلی باهم و لیلی کنار رفتم مردونه قسمت به داماد رفتن از بعد.کردم خوشبختی آرزوی

 و میدونستم خواهرم مثل اونو منم.خواهرشمیدونست مثل منو نداشت خواهر اینکه خاطر به.انداختیم

 زود خیلی هم ساعت چند اون.بودم خوشحال لیلی شادی از منم و بود شاد لیلی.رقصیدیم باهم کلی.بود همدمم

 دوست.بریم ازشخواستم و زدم زنگ محمد به بشه قاطی زنونه مردونه بود قرار که شام از بعد.شد تموم

 و کردیم خداحافظی داماد عروسو از و اومد محمد.ملیحه پیشمامان برمیگشتم باید بمونم وقت دیر تا نداشتم

 .افتاد راه محمد شدیمو ماشین سوار.بیرون رفتیم

 !بود؟ چی داماد درمورد نظرت محمد_

 ...میومد خوبی پسر نظر به_

 .بشن خوشبخت ایشاال_

 .بگیریم جشنا این از میشه ما نوبت روزم یه...بشیم خوشبخت ماهم ایشاال_

 ... حتما بخواد خدا اگه_

 من دیدن با.بود منتظرم و بود نخوابیده ملیحه مامان.داخل رفتم منم.رفت خودشهم و رسوند منو محمد

 ...میخریدم براشدارو بعد روز باید.خوابید رفت و دادم داروهاشرو.شد خیالشراحت

***** 

 یکی روزمون کالساون.دنبالم بیاد محمد بود قرار و کالسداشتم.شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با شنبه صبح



 :گفتم و شدم سوار اومد منتظرشایستادم،وقتی کمی.کوچه سر رفتم شدمو حاضر سریع خیلی.بود

 سالم،چطوری؟

 .خوبم منم باشی خوب خانومی،تو سالم_

 .مرسی خوبم_

 !بهتره؟ ات ملیحه مامان_

 .بگیرم براشدارو برم باید نیست،امروز بد_

 .بگیرم بیمارستان داروخانه از من بده داروهارو لیست میخوای_

 .میگیرم برگشتنی دانشگاه از خودم ممنون عزیزم نه_

 .نفس:گفت آروم و شد خیره جلو به محمد

 .جونم_

 !چیه؟ من با ازدواج درمورد نظرت_

 .شدیم آشنا ماهه یک نزدیک تازه که ما خب_

 !کمیه؟ زمان ماه یک بگی میخوای یعنی_

 ...هست زیادیم زمان نه تو شناختن واسه_

 !چرا؟_

 ...روء تو چیت صادقی،همه و صاف چون_

 .خانومی میکنی تعریف ازم انقدر که مرسی_

 .فهمیدم شخصیتت از االن تا که بود چیزی نبود تعریف_

 .کنم تشکر بودنت خاطر به خدا از چجوری باید نمیدونم که خوبی نفسانقدر_

 .خودته انعکاسرفتار من های خوبی،رفتار تو چون خوبم من_

 میشه؟ تنگ برات دلم بیمارستانم یا خونه وقتی میشه باورت_

 .پیشتو دلم منم...خب داره راه دل به دل:گفتم خندیدمو

 .شه معلوم تکلیفمون زودتر میخواد نفسدلم_

 !بپذیرن؟ منو خانوادت میکنی فکر_

 ...نمیدونم نمیدونم،هیچی_

 !میگذری؟ ازم!میکنی؟ چیکار نکنن قبولم اگه_

 نفسو بدون زندگیمی...عاشقتم،نفسمی نفسمن!بگذرم؟ ازت که الکیه داشتنم دوست کردی نه،فکر که معلومه_

 .کرد زندگی نمیشه که زندگی

 نمیذارم تنهات هیچوقت:گفت و بوسید رو دستم.کردم بهشنگاه محبت با و گرفتم رو بود دنده روی دستشکه



 .خانومی

 .گذاشته راهم سر تورو که ممنونم خدا دارم،از دوست محمد:گفتم و شد پر چشمام

 ... ها کنه گریه خانمم نبینم:گفت و کرد نگاه چشمام به محمد

 .میدی کشتنمون به باشه،االن رانندگیت به حواست:گفتم و خندیدم.رفت ضعف دلم خانمم کلمه از

 .میکنه پرت حواسمو چشماته تقصیر_

 راه کنارم محمد.کالس سمت رفتیم باهم شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین محمد. دانشگاه بودیم رسیده دیگه

 وارد.بود خوشایند واسم خیلی داره جوره همه هوامو یکی اینکه.میکردم همراهیشاحساسغرور از.میومد

 رو کتابم.نشستیم هم کنار و آخر ردیف رفتیم.بودن اومده نفر چند فقط و بود خالی کالستقریبا.کالسشدیم

 که محمد سمت اومد،برگشتم فلشگوشی صدای که داخلشمینوشتم چیزی داشتم.جلوم گذاشتم و دراوردم

 . � شد خوشگلی و عکسهنری چه به به:گفت و عکسانداخته،خندید ازم فهمیدم

 .میفتم بد عکسیهویی تو جنسی،من بد خیلی:گفتم و کردم الکی اخم

 .افتادی خوشگل خیلیم نخیر:گفت میکرد گوشیشنگاه به که همونجور محمد

 .ببینم بده خب_

 .نمیدم نشون هرکسی به که رو نمیدم،عکسخانومم دیگه نه_

 . � افتادم چجوری ببینم بده نکن اذیت محمد ا_

 _...اصال نه نه

 .عقب کشید دستشرو ولی بگیرم رو گوشی سمتشتا بردم هجوم

 ... بده محمد_

 .میکنن نگاهتون همه بابا بگیرید آروم:گفت که اومد لیلی صدای یهو

 ...جونم به افتاده که بگید دوستتون خانم،به لیلی سالم:گفت و خندید محمد

 چطوری؟...لیلی سالم:گفتم جامو سر نشستم

 .بهترید شما انگار ولی خوبم من...جفتتون به سالم_

 .ایم عالی که ما:گفت و انداخت من به نگاهی محمد

 جونتون؟ به بود نفسافتاده پسچرا:گفت کنارمنو نشست لیلی

 .ببینم نمیده بعد عکسانداخته یهویی ازم!میکنه؟ اذیتم میبینی لیلی:دادم جواب من محمد جای به

 .نمیدم نشون هرکسی به عکسخانوممو که گفتم خب:گفت و خندید زیرکانه محمد

 ... کرده جفت باهم رو تخته و در خدا. بده عقل رو جفتتون خدا:گفت و خندید لیلی

 ایم؟ دیوونه جفتمون چیه_

 . خنده زیر زدیم تامون سه



 !خوشمیگذره؟ نامزدی دوران!چطوره؟ آقاتون لیلی راستی_

 کالس از بعد نفسمیای راستی...میرسونه سالم خوبه اونم:گفت و کشید خجالت محمد وجود از کم یه لیلی

 ... عیده نزدیک!خرید؟ بریم

 .بخرم مانتو یه میخوام میام،خودمم آره_

 .برید میخواید کجا:گفت و حرفمون وسط پرید محمد

 .میریم کجا نمیگم منم ندادی نشون من به عکسرو تو نمیگم،چطور_

 ... نمیداره بر سرت از دست ندی بهشنشون عکسرو تا:گفت محمد به رو لیلی

 .میشه بامزه نمیدم،حرصمیخوره نشون همین واسه حساسه میدونم آخه:بدجنسگفت محمد

 .قهرم باهات اصال بدی خیلی:گفتم قهر حالت با

 ...ببین بیا.نکن قهر حاال خب:گفت و جلوم گرفت گوشیشو محمد

 ...اصال نمیخوام:گفتم الکی و اونطرف کردم رومو

 . افتاده بد خیلی آخه.بهتر،نبین خب:گفت و کنار کشید گوشیرو محمد

 افتادم؟ زشت خیلی!واقعا؟:گفتم ناراحت قیافه با سمتشو برگشتم یهو

 .افتادی خوشگل عزیزم،خیلیم کردم شوخی:گفت و خندید محمد

 .بخند و بده حرصم بدجنسفقط_

 مرکز سمت رفتیم هم لیلی و من و بیمارستان کالسرفت از بعد محمد.شد تموم ماهم بحث استاد اومدن با

 یه داشتیم دوست چون نکردیم قبول کرد اصرار ما رسوندن واسه هرچی محمد.داشت نظر در لیلی که خریدی

 خریدم مانتو دونه یه فقط هم من گرفت داشت الزم که لباسهایی لیلی گشتن کلی از بعد.کنیم روی پیاده کم

 دارو و داروخونه رفتم شدم جدا لیلی از اینکه از بعد.میگرفتم رو ملیحه مامان های دارو باید پولم بقیه با چون

 یه که باالییمون همسایه پسر با کردم باز رو ساختمون در وقتی.خونه سمت رفتم راست یک و کردم تهیه هارو

 جواب.بودم ازشمتنفر.میگرفتم تهوع حالت خودم هاشبه نگاه از.کردم برخورد بود اوبالی ال معتاد پسر

 باز رو آپارتمان در سریع.میکرد نگاهم داشت هنوز اون ولی شدم کنارشرد از سریع و دادم زور به سالمشرو

 نداشت موندن بیدار جون دیگه.بود خواب اخیر های روز تمام مثل ملیحه مامان.داخل انداختم رو خودم و کردم

 تو که غذایی و آشپزخونه تو رفتم و عوضکردم لباسهامو.میگرفت میدیدمشدلم حال بی وقتی. انگار

 بعدشهم.خوردیم ناهار باهم و کردم بیدار رو ملیحه مامان.کردم داغ رو بود مونده گذشته شب از یخچال

 و جزوه هام انداختم.

 و یه نگاهی به کتاب ها

 ***** نشستم

 گوشیم.آشپزخونه تو گذاشتم رو بود دستم که خریدی کیسه و آشپزخونه تو رفتم راست یک و اومدم بیرون از



 لیلی جانم:دادم جواب بود لیلی.نگاهشکردم و دراوردم. جیبم تو از.میزد زنگ داشت همینجور

 نفسخوبی؟ سالم_

 خوبی؟ تو سالم،مرسی_

 دادی؟ جواب دیر چرا...قربونت_

 داشتی؟ بود،کارم بند دستم_

 .بیرون بریم رضا با قراره آره،امشب_

 !میگی؟ چرا من به خوشبگذره خب_

 .بیای باهامون کنم دعوت تورم خواستم خب_

 آخه؟ بیام کجا من_

 .شین آشنا باهم بیشتر میخوام خب_

 چی؟ بگم نمیشه،بیام روم من لیلی بابا برو_

 .میشه خوشحال هم خوشمیگذره،رضا بیا،مطمئنم محمد با خب_

 .زشته لیلی بیخیال_

 ...بگو محمد به بزن زنگ تو_

 .شیفته االن کنم فکر آخه_

 ...بزن زنگ حاال_

 !منو کشتی باشه_

 و بهشگفتم رو لیلی پیشنهاد.بود شیفت میدونستم که همونجور.محمد به زدم زنگ و کردم خداحافظی لیلی از

 برگشته و دانشگاه بودم بسرفته از بودم شده خسته بریم گفتم میریم،منم دارم دوست من اگه گفت هم اون

 زنگ لیلی به.دنبالم بیاد کی بدم خبر محمد به و کنم هماهنگ لیلی با شد قرار.داشتم احتیاج تفریح خونه،به بودم

 به منم.ببینیم خوب فیلم یه بریم و بذاریم قرار.... سینما جلو هفت ساعت سر شد قرار چیدیم برنامه و زدم

 به برسیم میکشید طول ساعتی یک جمعه روز ترافیک با چون دنبالم شیشبیاد ساعت شد قرار و گفتم محمد

 از خستگی تا حموم تو انداختم خودمو ملیحه مامان برای شام کردن آماده و ناهار خوردن از بعد.قرارمون سر

 ساده اسپرت تیپ یه.سرم پشت بستم و کردم خشک رو موهام و آرایشکردم کم یه بعدشهم.بیرون بره تنم

 و من نشستن از بعد.کوچه سر رفتم و زد زنگ بهم که بود شیشگذشته ساعت از کمی.موندم محمد منتظر و زدم

 .بودیم سینما جلو هفت ساعت سر درست.شد کنده ماشین و گاز پدال و � ر داد فشار پاشو پرسی احوال سالم

 در دست و شدیم پیاده ماشین از.دیدم رو رضا و لیلی همونجا کرد،از پارک مناسب جای یه رو ماشین محمد

 و داخل رفتیم باالخره لیلی توسط رضا به ما کردن معرفی و پرسی احوال و سالم بعد.سمتشون رفتیم هم دست

 خوراکی کلی و کورن پاپ رفتن هم لیلی و من دستور به.برگشتن بلیط تا چهار با و گیشه سمت رفتن پسرا



 رضا و هم کنار نشستیم لیلی و من.صندلیهامون رو نشستیم و شدیم سالن سانسداخل شدن شروع با.خریدن

 و بود محمد دست تو دستم مدت تمام.بود جالبی و عاشقانه فیلم.پیشمن نشست هم محمد و لیلی کنار نشست

 دنیا یه لبخندشبرام.میزدیم لبخند محبت با و میکردیم نگاه بهم هم هرازگاهی.میخوردیم کورن پاپ باهم

 .باشه فیلم به حواست:گفت و پهلوم به زد لیلی.داشت معنی

 !آخه؟ چه تو به_

 .بازیاتون رمانتیک این با میکنی پرت حواسمنم خب_

 نزدیکا همون که رستورانی یه رفتیم محمد پیشنهاد به فیلم شدن تموم از بعد.نگفتم چیزی دیگه خندیدمو ریز

 لیلی و میومد خوبی پسر نظر به دیگه،رضا باهم بودن گرفته گرم هم رضا و محمد.خوردیم هم دور رو شام و بود

 بعدش و خوردیم رضا و محمد های شوخی با رو شام.بودن ای عالی زوج من نظر از.داشت دوست خیلی هم رو

 .رفت داخل رفتم شد مطمئن اینکه از بعد و خونه رسوند رو من محمد.جداشدیم هم از بود وقت دیر دیگه چون

 خانوادش نگرانیم تنها وسط این فقط.عاشقشمیشدم بیشتر و میشدم بهشوابسته بیشتر روز به روز

 ...یانه میپذیرن منو بودن،نمیدونستم

***** 

 همدیگه تا دنبالم کالسمیاد از بعد بود گفته محمد.بود کالسم آخرین امروز و عید به بود مونده روز چند فقط

 رو کالسلیلی اتمام از بعد.ببینمش نمیشد فرصت دیگه و شمال خانوادشبرن با عید برای بود قرار.ببینیم رو

 ماشینش تو محمد. دانشگاه در سمت رفتم و بیرون کالسزدم از.گفتم بهشتبریک رو پیشاپیشعید و کردم بغل

 ...سالم:گفتم و نشستم کردمو باز رو ماشین در سمتشو رفتم.بود منتظرم

 .نباشی خانومی،خسته سالم:گفت و کرد نگاهم محمد

 نباشی خسته عزیزم،توهم مرسی_

 !بریم؟ کجا حاال ممنون،خب_

 . کرده رو رضا امام دلشهوای خیلی ملیحه مامان آخه!بگیرم؟ مشهد بلیط دوتا ببری منو اول میشه_

 .باشیم باهم ناهار خوب رستوران یه بریم چشم،بعدشم به ای_

 .تنهاس ملیحه مامان آخه_

 .ببینیم رو همدیگه نمیتونیم روز چند خونه،خب برسونمت زود ناهار از بعد میدم قول_

 .بگی تو عزیزم،هرچی باشه_

 .بگیرم برم من بده آژانس،مدارکتو از اینم:گفت و داشت آژانسنگه جلو محمد بعد دقیقه ده

 .میرم خودم:گفتم موقع همون و بازشکنم تا در دستگیره سمت بردم دستمو

 .برم من نیست،بده تو کار...سرجات بشین!کجا؟_

 ...آخه_



 ...من به نفس،بده نداره آخه_

 سمت گرفتم رو بود کیفم داخل که پولی با همراه و بکنم،مدارک مخالفتی نتونستم که زد حرف قاطعانه انقدر

 .میشه زحمتت عزیزم،ببخشید بیا:گفتم و محمد

 .پول نگفتم مدارک گفتم نیست،دوما زحمت که اوال_

 .دیگه بدم لشوپو باید باالخره خب_

 .تو به عیدی من طرف از بلیط نکرده،این الزم نخیر_

 ...بگیری پولشو باید نمیشه ولی_

 . گوشبده حرفم به بار یه!نفس؟ لجبازی انقدر چرا_

 بلیط دوتا با بعد دقیقه چند.شد پیاده و گرفت دستم از رو مدارک باشه من طرف از جوابی منتظر اینکه بدون

 .دیگه روز دو برای هواپیما بلیط دوتا بفرما،اینم:گفت و دستم داد مدارک با همراه هارو بلیط و برگشت

 .بودم راضی میگرفتی هم عزیزم،قطار ممنون_

 .بشینه قطار توی زیاد نمیتونه که ات ملیحه میرسید،مامان تر سریع بهتره هواپیما_

 ...هست چی همه به حواست_

 .خانومم باشه چی همه به حواسم بایدم دارم دوستت وقتی_

 بیا:گفت منو سمت گرفت و دراورد کارت پولشیه کیف داخل از.بود نیفتاده راه هنوز.زدم روشلبخند به

 .باشه راحت منم خیال که همینجا برید هست،حتما حرمم نزدیک دوستمه آدرسهتل عزیزم،این

 چشم:گفتم و ازشگرفتم رو کارت

 بعد ساعت نیم حدود.کرد حرکت نظرشبود مد که رستورانی سمت به و دراورد پارک از رو ماشین محمد

 تمیزی و شیک رستوران.رستوران داخل رفتیم و بازوشانداختم دور رو دستم.شدیم پیاده و رسیدیم باالخره

 گرفت جلوم رو منو قبل های دفعه مثل محمد.نشستیم و رفتیم ای دونفره میز سمت به گارسون راهنمایی با.بود

 !دارن؟ میل چی خانوم:گفت و

 .میخورم برگ کباب من...اوووممممم_

 .میخورم برگ کباب خوبه،پسمنم ات سلیقه:گفت و خندید محمد

 ...نفس:گفت و بودگرفت میز رو که رو دستم و پیشآورد دستشو محمد.رفت و گرفت رو سفارشمون گارسون

 .جونم_

 !داری؟ دوسم_

 !پرسیدی؟ سؤالو این یهو چرا وااا_

 .بدونم میخوام خب_

 مثل و کنه ازشهمایت و باشه پشتت مرد یه اینکه از غیر دختر یه مگه خب:گفتم و شدم خیره دستهامون به



 !میخواد؟ چی کنه باهاشبرخورد ها شاهزاده

 ...یعنی این_

 .دارم دوستت نظر همه از...دارم دوستت یعنی این_

 مشخصکنم،میخوام رو تکلیفمون عید بعد میدم قول...خانومی عاشقتم:گفت و داد دستم به آرومی فشار محمد

 .باشم دور ازت نمیتونم کنم،دیگه صحبت خانوادم با

 !کنن؟ قبولم خوانوادت میکنی فکر_

 هیچکس و میخوامت من اینه مهم ولی. میده عذابم همین...نفسم نمیدونم:گفت و هم تو قیافشرفت یهو

 . بگیره ازم تورو نمیتونه

 .یعزیزم:گفتم و زدم لبخندی

 غرق افکارمون توی هردوتامون خوردیم،انگار سکوت توی رو ناهار.رفت و چید میز روی رو ها غذا گارسون

 هیچکسی که منی!میکنن؟ قبول عروسشون عنوان به منو محمد خانواده که بود مشغول این به فکرم تمام.شدیم

 محمد،از از میتونستم!چی؟ نمیکردن قبول اگه...بودم تر پایین ازشون مالی نظر از انقدر که نداشتم،منی رو

 بود داده که قولی طبق محمد ناهار خوردن از بعد.نمیتونستم مسلما نه!بکنم؟ دل زندگیم همه بود شده که کسی

 واسه.نبینیم رو همدیگه روزی چند بود قرار چون بکنم ازشدل نمیومد دلم منم ولی.خونه رسوند سریع منو

 ازشخداحافظی بعدشم زدیم حرف باهم ساعتی نیم و پیششموندم هم باز رسید که مون خونه دم همین

 ...خونه سمت رفتم و کردم

***** 

 پیدا کامال ملیحه مامان چشمهای از پایین،خوشحالی اومدیم هواپیما های پله از و گرفتم رو ملیحه مامان دست

 بود مونده دوروز فقط.کنم برطرف رو ملیحه مامان خواسته تا طلبید مارو که کردم تشکر رضا امام از دلم تو.بود

 فرودگاه از ساکمون گرفتن تحویل از بعد.بودن آمد و رفت در مشهد فرودگاه داخل زیادی مسافران و عید به

 و دادم نشون راننده به بود داده بهم محمد که رو هتلی کارت و رفتیم ها ماشین از یکی سمت به.شدیم خارج

 و ماشین جلو در سمت رفتم. بده جا عقب صندوق درون تا دادم راننده به رو ساکمون.برسونه مارو شد قرار

 به چشمم وقتی.کرد حرکت ماشین گرفتمو جا عقب صندلی روی نشوندم،خودمم رو ملیحه مامان و بازشکردم

 سینه روی رو دستم ادب رسم به همونجا اومد،از پایین چشمم گوشه از اشکی و لرزید دلم افتاد آقا طالیی گنبد

 .بود اشک انداختم،صورتشغرق ملیحه مامان با نگاهی ماشین بغل آیینه تو از.کردم سالم و تعظیم و گذاشتم ام

 نزدیک که مجللی هتل جلو راننده بعد دقیقه چند.لرزید فکر این از دلم.بود رضا امام دیدارشبا آخرین این شاید

 .بودید خواسته که هتلی از اینم بفرمایید:گفت و داشت نگه بود حرم به

 که بشه گرون اگه!میشه؟ چقدر هتل شب هر پول که بود این فکرم تمام.شدیم پیاده و کردم حساب رو کرایه

 نفسجان:گفت ملیحه مامان که رفتن به بودم مردد هنوز...برم همینجا حتما گفت محمد بمونیم،ولی نمیتونیم



 ... بودما راضی میرفتیم هم مسافرخونه یه!باشه؟ گرون هتل این نمیکنی فکر

 .دیگه جا یه میریم و نمیمونیم بود گرون کرده،اگه معرفی دوستانم از یکی ملیحه،اینجارو نباشمامان نگران_

 !آخه؟ داره خبر ما مالی وضعیت از دوستت این_

 .نباش نگران جونم ملیحه مامان که گفتم_

 .گفت خوشآمد و کرد تعظیم جلومون شیک شلوار و کت با آقایی ورودی در دم.شدیم داخل و برداشتم رو ساک

 سمت به رو ملیحه مامان.نداشت کردنشایرادی سؤال حاال میگفتن،ولی تومن خداد شبی بود معلوم که اینجور

 .پذیرش سمت رفتم هم کنارش،خودم گذاشتم هم رو ساک و نشوندم و بردم البی مبلمان

 نباشید سالم،خسته_

 .میگم تبریک بهتون رو نو پیشاپیشسال...خوشاومدید سالم،خیلی_

 . همینطور ممنون،منم_

 !داشتید؟ امری_

 !دارید؟ نفر دو برای خالی اتاق بدونم میخواستم_

 . شده رزرو یا پره یا ما های اتاق محترم،تمام خانم نه بخواید راستشرو_

 .اومدم کرده معرفی شمارو که آشناهایی از یکی طرف از من ولی_

 !میفرمایید؟ رو فامیلشون!آشنا؟_

 . اینجا بیام من که کردن تأکید مهرانی،خیلی آقای_

 .کردن رزرو شما برای رو اتاق عزیز،ایشون مهرانی آقای بله_

 . ما برای دارید پساتاق_

 باشید؟ اعالیی خانم باید شما نکنم اشتباه کردن،اگه رزرو اتاق و تماسگرفتن اینجا پیشبا روز دو ایشون بله_

 !میشه؟ چقدر شبی بپرسم میشه.هستم خودم بله_

 .مجانی شما برای اعالیی خانم نزنید هارو حرف این_

 .بدونم باید باالخره بفرمایید خواهشمیکنم_

 .ریختن هتل حساب به صبح امروز رو وجه تمام مهرانی راستشآقای_

 !کردن؟ حساب تمامشرو یعنی_

 .کردن رزرو براتون شام و ناهار صبحانه با همراه رو بله،اتاق_

 .ندارم خبر من ولی_

 .بپرسید خودشون از بهتره_

 .تماسبگیرم باهاشون من کنید صبر لحظه پسیه_

 چندتا از بعد.گرفتم رو محمد دراوردم،شماره رو گوشیم و شدم پذیرشدور از کمی.بودم شده شوکه محمد کار از



 خانومی،رسیدی؟ جانم:گفت و برداشت بوق

 .رسیدم عزیزم،آره سالم_

 شدی؟ سالمتی،مستقر به_

 . هنوز نه_

 !چرا؟_

 .بگردم آپارتمان هتل دنبال برم باید چون_

 نیومد؟ خوشت هتل اون از مگه!چرا؟_

 بدشبیاد؟ هتل این از کسی میشه مگه_

 .بمون پسهمونجا خب_

 .نمیتونم_

 !خب؟ چرا_

 !کردی؟ پرداخت رو هتل پول میکنی،چرا ام شرمنده همشداری کارات با تو چون_

 .بدم پولشو باید پسخودمم اونجا بری گفتم بهت من عزیزم خب_

 .پسبگیری پولتو و هتل به بزنی زنگ کنم،بهتره قبول نمیتونم من ولی_

 .میمونی نکن،همونجا نفسلجبازی_

 .کنم جبران تورو کارای این نمیتونم من محمد ولی_

 .جبرانه باشی داشته دوستم و باشی که نفسم؟همین خواست جبران ازت کی_

 ...آخه_

 .هستی خوبی جای که باشه راحت خیالم دوری ازم که حاال بمون،بذار همونجا داری دوسم نفس،اگه نداره آخه_

 هست؟ چی همه به حواست همیشه چرا_

 ...دارم دوستت چون_

 .بفهم محمد میخوام خودتو من...کنی خرج پول انقدر خاطرم به نمیخواد دلم محمد_

 میدونم و راحته خیالم بودم،االن نگرانت دل چون میکنم خرج خودم خاطر به پوالرو خانومی،این میدونم_

 .کجایی

 .عزیزم ممنونتم_

 .عوضکنه برات بگو نداشتی دوست رو اتاق وقت یه بزن،اگه زنگ بهم اتاقت تو شدی مستقر خانومی برو فعال_

 ...عالیه باشه هرچی_

 .باش خودت دارم،مراقب دوستت_

 .باش مراقب هم همینطور،تو منم_



 نتیجه به باالخره:گفت و زد لبخند روم به آقا همون.پذیرشرفتم طرف به دوباره و کردم قطع رو گوشی

 !رسیدید؟

 .بله،میمونیم_

 مارو و برداشت رو ساکمون و اومد خدمتکار یه.دادم بهشون هم رو مدارکمون و کردم پر و داد بهم که رو فرمی

 شامل که بود جور و جمع اتاق یه.رفت و دادم خدمتکار به انعامی شدیم اتاق داخل وفتی.کرد راهنمایی هم

 شالم و مانتو.مینشست دل به و بود تمیز جا همه.بود نفره تک تخت تا دو و راحتی مبل ست نیم یه و تلوزیون

 نفستو:گفت و کناریم تخت نشست هم ملیحه مامان.تخت رو انداختم رو خودم.کردم آوزون و دراوردم رو

 .کنی پرداخت رو هتل این پول میتونی مطمئنی

 .میکنم تمیز هارو اتاق و میشورم ظرف واسشون چندوقت فوقشیه.جونم نباشمامانی نگران_

 نمیگی؟ که سرم،جدی به خاک اوا_

 .دوستمه آشنای که نباشگفتم نمیگم،نگران جدی عزیزدلم نه_

 .پس داری خوبی دوست چه_

 :گفت و کرد صدام ملیحه مامان که بودم خوابیده چقدر نمیدونم.بستم رو چشمام و زدم لبخندی محمد فکر با

 .حرم بریم اذان،بیا نزدیگ عزیزم شو بلند نفسجان

 .میشم بلند االن ملیحه مامان چشم_

 شالم و مانتو پوشیدن از بعد.گرفتم وضو و زدم صورتم و دست به آبی.شدم بلند و دادم بدنم به قوسی کشو

 مشکی چادر با که آیینه توی خودم قیافه به و انداختم سرم روی رو بودم آورده که کشداری مشکی چادر

 با آروم آروم.بود راه حرم تا دقیقه چند فقط پیاده.شدم خارج اتاق از و زدم لبخندی میرسید نظر به تر مظلومانه

 داخل بدنی بازرسی از بعد رسیدیم حرم به وقتی.میکردیم نگاه هم هارو مغازه و میرفتیم راه ملیحه مامان

 پر رضا امام مهر پر هوای از رو هام ریه و کشیدم نفسعمیق.آرامشمیداد بهم همیشه رضا امام.شدیم حیاط

 خاطر به.میشد نصیبم آرامشبیشتری میرفتم تر جلو هرچی.میشدم کشیده ضریح سمت به اختیار بی.کردم

 مامان ازششفای.کردم دل و درد امام با دور همون از و بشیم ضریح نزدیک نتونستیم جمعیت زیاد ازدحام

 اینو و میکشید درد داشت خیلی اکرم مامان خب ممکنیه،ولی غیر خواسته میدونستم البته خواستم رو ملیحه

 احساسمیکردم چون خواستم رو محمد کنار ازشزندگی و شدم رضا امام دامن به دست.حسمیکردم خوب

 از یکی توی و رفتیم ملیحه مامان پیشنهاد به دل و درد کلی از بعد. نداره معنایی برام دیگه محمد بدون زندگی

 .نفس:گفت و گرفت رو دستم ملیحه مامان.بخونیم جماعت نماز تا نشستیم ها حیاط

 .جونم_

 !خواستم؟ چی رضا امام از میدونی_

 برم؟ قربونت خواستی چی_



 .خودم مرگ بعد تو خوشبختی اول_

 !ایه؟ خواسته چه این آخه ملیحه مامان وا_

 .شم راحت میخواد دلم...میکشم درد دخترم،خیلی شدم خسته_

 :گفت و کرد بغل رو سرم ملیحه مامان.بگم چیزی نتونستم داشتم گلوم تو که زد،بابغضی حلقه چمام تو اشک

 مراقبت خودت از و باشی محکم مرگم بعد میخوام ازت ندارم،فقط اشکاتو نفس،تحمل نکن گریه خدا تورو

 .بشی خوب دکتر خانم یه دارم کنی،دوست

 !بذاری؟ تنهام میاد دلت آخه:گفتم و کردم پاک اشکهامو بود داده که قسمی خاطر به

 .بگم بهت باید چیزی یه فقط...عزیزم حقه مرگ_

 !چی؟_

 اونارو بود مونده یادگاری به بیامرزت خدا بزرگ بابا از اونم که داشتم النگو دونه چندتا فقط دنیا دار از من_

 و کنی خرج برام پول اون از میخوام افتاد اتفاقی کمد،اگه باالی بقچه توی ام گذاشته پولشرو و بودم فروخته

 .نکشی رو کسی منت

 گرفت حرفارو،دلم این کنید تموم خواهشمیکنم ملیحه مامان_

 ...برم دخترم کوچیک دل قربون_

 .نکنه خدا_

 آرامشو از خوندم،سرشار عمرم تو که بود نمازی بهترین.ایستادیم جماعت نماز به همه و شد بلند اذان صدای

 ... رضا امام به دلگرمی.بود دلگرمی

 به استراحت برای و خوردیم ناهار.داشتیم پرواز تهران سمت به شب هشت ساعت و بود عید سوم روز امروز

 بودم نداده رو هتل پول که بخرم،حاال سوغات محمد برای برم بخوابه ملیحه مامان میخواستم.رفتیم اتاقمون

 یادداشت یه منم.خوابشبرد ملیحه مامان مامان که نکشید طول چیزی.بخرم خوب سوغات یه میخواست دلم

 مغازه سمت به راست یک.شدم خارج اتاق از پوشیدم رو لباسم.بزنم دور رفتم و نبرد خوابم گفتم و نوشتم

 .گرفتم خوشگل و اصل عقیق انگشتر یه باالخره دادن خرج به سلیقه و گشتن کلی از بعد.رفتم فروشی انگشتر

 .رفتم هتل سمت به و بیرون اومدم مغازه از کردن حساب از گذاشت،بعد خوشگل جعبه یه توی اونو دار مغازه

 بلند پنج ساعت.خوابیدم گرفتم و آشغالی انداختم رو بودم گذاشته که ای نوشته.بود خواب هنوزم ملیحه مامان

 و کردم جمع رو ساکمون تنهایی خودم.داشتیم وقت صداشنکردم،هنوز.بود نشده بیدار ملیحه شدم،مامان

 .پوشید دستشو دادم لباسرو.بود حال بی کم یه انگار.شد بلند و کردم صدا هم رو ملیحه شدم،مامان حاضر

 و گرفتم رو مدارکم و دادم تحویل رو اتاق کارت.پذیرش رفتیم و برداشتم رو ساک.بود رفتن وقت دیگه

 ملیحه مامان صورت به.بیاد ماشین تا نشستم البی توی ملیحه مامان کنار رفتم.بزنن آژانسزنگ به خواستم

 سالن تو.بودیم فرودگاه بعد دقیقه چند.رفتیم و اومد ماشین که نکشید طول چیزی.میکشید درد کردم،انگار دقت



 رو ساک.شد اعالم پروازمون شماره که بود نگذشته چیزی.کنن اعالم رو پروازمون شماره تا نشستیم انتظار

 .ماست ملیحه،پرواز مامان بریم شو بلند:گفتم ملیحه مامان روبه و برداشتم

 ولی. میبردمشدکتر حتما نبود دیر اگه.نگرانشبودم نداشت هم رفتن راه نای انگار.شد بلند و گرفت رو دستم

 هواپیما سمت به و اتوبوسشدیم سوار باالخره ساک تحویل و بلیط کردن چک از بعد.نبود پذیر امکان االن

 کنار من.کردم پیدا رو صندلیمون شماره پرواز کارت روی از رفتیم، باال ها پله از و کردم ملیحه مامان کمک.رفتیم

 ملیحه مامان:گفتم نگران.بود نشسته عرق ملیحه مامان پیشونی روی.کنارم هم ملیحه مامان و نشستم پنجره

 !خوبی؟

 .نباش نگران عزیزم آره_

 .کردی هم پریده؟عرق رنگت پسچرا_

 ...نیست چیزی_

 !بیاره؟ آب برات بگم میخوای_

 . آره_

 نکنه درد دستت:گفت و خورد ملیحه مامان دادم آورد که رو آب. بیاره آب کمی خواستم پرواز خدمه از

 .بود ام دخترم،تشنه

 !برسیم؟ تا بخوابی کم یه میخوای_

 !نمیشی؟ ناراحت تو بخوابم اگه_

 !بشم؟ ناراحت باید چرا_

 ...تنهایی آخه_

 .دیگه میکنم بیدارت راهه،برسیم ساعت یه فقط خب_

 .عزیزم،پسمیخوابم باشه_

 منم.خوابید و داد تکیه صندلی پشتی به سرشرو و بست چشماشرو و بوسید محکم رو صورتم ملیحه مامان

 انداختم ملیحه مامان به نگاهی.میکردم نگاه میگذشتن هواپیما کنار از که خوشگلی های ابر به رو حواسم تمام

 لحظه چند تا عزیز مسافران:گفت که شد شنیده گو بلند از سرمهماندار صدای ساعت نیم از بعد.بود خواب خوابه

 ...ببندید را خود های کمربند و برگردانید اولیه حالت به را خود های صندلی لطفا آمد خواهیم فرود دیگر

 و بستم هم رو خودم بند بود،کمر بسته شدیم سوار که موقعی از ملیحه مامان بند کمر بود عادی صندلیامون

 برخورد زمین با هواپیما های چرخ بعد دقیقه کنم،چند بیدار رو ملیحه مامان نیومد دلم.بیایم فرود شدم منتظر

 بار نشد،یک بیدار ولی صداشزدم و دادم تکون رو ملیحه مامان آروم.میایستاد داشت کم کم پیما هوا و کردن

 خواستم کمک و زدم جیغ.بود یخ گرفتم نداد،دستشرو جواب بازم ولی تکونشدادم و زدم صدا تر بلند دیگه

 آمبوالنس بود کرده هماهنگ مهماندار میخواستم کمک و میزدم جیغ فقط من.بودن شده جمع دورم همه



 همراهشون منم آمبوالنسو تو بردن رو ملیحه اورژانسمامان مأموران شدن پیاده همه و ایستاد بیاد،هواپیما

 آی بردن رو ملیحه مامان و رفتیم بیمارستان نزدیکترین به.بود ریختم،دستاشیخ اشک فقط راه طول تمام.رفتم

 که دقیقه چند از بعد.زمین رو نشستم شدید ضعف از. دیوار به دادم تکیه و عقب رفتم.ندیدمش دیگه و یو سی

 هق زانوهامو رو گذاشتم سرمو.داد تکون تأسف حالت به سرشرو و بیرون اومد دکتر گذشت قرن یه من برای

 غذا کی واسه!خونه؟ برم کی امید به دیگه حاال.گذاشت تنهام هم ملیحه شدم،مامان تنها تنهای دیگه.کردم هق

 این تحمل!خدایا؟ کردم چیکار مگه!بدبختم؟ انقدر من چرا آخه!بدم؟ عشق با رو کی های دارو!کنم؟ درست

 قند آب بهم و صندلی رو نشوندن منو.شم بلند زمین رو از تا کردن کمکم اومدن پرستارا.دیگه ندارم رو مصیبت

 چون فرودگاه برمیگشتم باید.بدن تحویل صبح فردا شد قرار و دادن انتقال خونه سرد به رو ملیحه مامان.دادن

 و دراوردم جیبم از رو گوشیم.افتادم راه و شدم بلند بدم حال اون با.بود ساکم تو ملیحه مامان مدارک تمام

 سمت رفتم و گرفتم ماشین.نداشتم خوندن حال ام پی چندتا و داشتم محمد از میسکال هفتا.روشنشکردم

 .بود محمد خورد زنگ گوشیم.بیرون زدم فرودگاه از و گرفتم تحویل رو ساکم باالخره دوندگی کلی با.  فرودگاه

 .محمد جانم:گفتم و دادم جواب خشدار صدای باهمون

 !خاموشبود؟ مدت همه این گوشیت چرا نگرانی از مردم!کجایی؟ هست سالم،معلوم_

 !افتاده؟ اتفاقی!نفس؟ شده چی:گفت شده شوکه محمد گریه زیر زدم دوباره اختیار بی

 !شده؟ چی بگو. کردی عمرم نصف!شده؟ چی بگو خدا تورو:گفت تر نگران محمد.میکردم گریه فقط من ولی

 محمد...محم_

 شده؟ چی جونم،بگو_

 ...ملیحه مامان محمد_

 !حالشبده؟ دوباره!چی؟ ملیحه مامان_

 ...نه_

 !پسچی؟_

 ...گذاشت تنهام...رفت هم ملیحه کسشدم،مامان بی محمد_

 کجایی؟ االن عزیزم،تو میگم تسلیت:گفت بعد و شد ساکت لحظه یه محمد

 .بگیرم تحویل رو ساکمون فرودگاه اومدم دوباره من_

 !افتاد؟ اتفاق این کی_

 .بیمارستانه سردخونه تو کرد،االنم تموم هواپیما تو_

 .نکن گریه اینجوری خدا تورو:گفت محمد.افتادم هق هق به دوباره

 ...ندارم هیچکسو محمد_

 .دلم عزیز هستم من_



 ...میترسم_

 .تهران میرسونم صبح تا خودمو من خونه برو نترسنفسم،االن_

 .باش کنی،پیشخونوادت خراب سفرتو نمیخواد تو نه_

 .نباش هیچی نگران.پیشت میام منم.خونه برو فقط تو...صبح تا تری،میام واجب تو_

 .باشه،پسمنتظرتم_

 خدافظ باشعزیزم،فعال خودت مراقب_

 ها چراغ.ترسوند منو خونه تاریکی انداختم کلید وقتی.گرفتم خونه مقصد به ماشین یه و کردم قطع رو گوشی

 همسایه حداقل نداشتیم فامیلی ماکه میدادم،خب خبر ها همسایه به باید.اتاق بردم رو ساکم و کردم روشن رو

 رو خونه این من.گرفت دلم خونه سکوت از.برگشتم و دادم خبر همسایه همه به رفتم.دفن برای میومدن باید ها

 همچین بیماریشمنتظر خاطر به و نبود مرگشناگهانی درسته!کنم؟ تحمل چجوری ملیحه مامان وجود بدون

 نبود اون اگه.گذروندم ملیحه مامان کنار رو سال سیزده این تمام من.بود سخت برام بازم ولی بودم روزی

 ملیحه مامان به اینکه خاطر به دوشگرفتم رفتم و دراوردم لباسهامو.درسبخونم و کنم زندگی نمیتونستم

 سراغ رفتم بیرون اومدم اینکه از بعد.کردم گریه تنهاییم برای دوشبازم زیر.میکردم غسل باید بودم زده دست

 بود کاری کنم،تنها دفنشخرج و کفن برای تا برداشتم رو بود گذاشته که پولی.بود گفته ملیحه مامان که ای بقچه

 هیچی موقع اون تا ناهار از چون بودم کرده هم ضعف.نمیبرد خوابم و میترسیدم تنهایی از.بود خواسته ازم که

 !نفس؟ جونم:گفت و داد جواب بوق دوتا بعد محمد زدم زنگ.بودم نخورده

 محمد؟ کجایی_

 .میام دارم_

 !نگفتن؟ چیزی خونوادت_

 .دارم کار تهران برم بلید گفتم نه،بهشون_

 .انداختم سفرت از توروهم ببخشید_

 .موت تار یه فدای_

 محمد_

 .جونم_

 . نمیره خوابم تنهایی از!میترسم_

 . ببره خوابت تا میزنم حرف باهات من_

 !نیست؟ فرمون پشت مگه_

 .نیست دستم تو گوشی پخشمیشه صدات ماشینم گوی بلند به کردم وصل گوشیمو_

 بیا باش،آروم مراقب_



 . ببره خوابت بزنیم حرف تا تخت بکشرو دراز حاال خب...خانومی چشم_

 .آرامشبخشه محمد،وجودت هستی که مرسی_

 .عزیزم آرامشبخشه توهم وجود_

 ...میشه تنگ ملیحه مامان واسه دلم محمد_

 ...قلبته تو پیشته همیشه اون_

 .شم آروم بذار...بزن حرف برام محمد_

 .خانومی بزنم حرف من بیند چشماتو_

 اون و نیستم تنها اینکه میشیم،از خوشبخت هم کنار اینکه گفت،از آینده زد،از حرف محمد و بستم چشمامو

 .برد خوابم کی نفهمیدم خودمم که کرد آرومم و زد حرف انقدر کنارمه

 افتاده اتفاقاتی چه فهمیدم تازه.کنارم بود افتاده پریدم،گوشیم هراسون.شدم بیدار آیفون زنگ صدای با

 .بود شیشصبح کردم نگاه ساعت باال،به اومد و کردم باز بود محمد.دادم جواب و آیفون سمت دیشب،رفتم

 .بغلش تو کشوند منو و نزدیک گریه،اومد زیر زدم دیدنشدوباره سرشبست،با پشت درو و داخل اومد محمد

 رو میکشید دستشرو.بود آغوشمحمد من برای جا ترین امن انگار.حسمیکردم آغوششرو که بود باری اولین

 از خجالت با.تنمه خونه تاپ و نیست سرم روسری فهمیدم و اومدم خودم به تازه.میزد حرف گوشم در و موهام

 بریم شو حاضر:گفت همونجا از.کردم فرار چی برای خودشفهمید محمد.اتاقم تو رفتم و بیرون بغلشاومدم

 ...گرفتن تحویل برای بیمارستان

 و هال تو بود نشسته محمد.بود کرده پف چشمام زیاد گریه از زدم صورتم به آبی یه رفتم و سرم انداختم شال یه

 ها پول همراه رو مدارک.پوشیدم مشکیم شال همراه رو مشکیم شلوار و مانتو و اتاق تو رفتم.بود من منتظر

 بهشت برن بود قرار ها همسایه.شدیم ماشین سوار و بیرون رفتیم محمد با.هال تو رفتم و گذاشتم کیفم داخل

 دگشتشرو تا دو محمد.بستم چشمامو و صندلی به دادم تکیه سرمو داشتم ضعف و بود بد حالم انقدر. زهرا

 .شد پیاده و داشت نگه گوشه یه رو ماشین.نداشتم زدن حرف نای حتی. بگیره رو نبضم تا دستم مچ رو گذاشت

 .داری ضعف بخور بگیر:گفت و سمتم گرفت.برگشت شیر و کیک با لحظه چند از بعد

 . نمیره پایین گلوم از بخورم نمیتونم_

 .میشه بد حالت نفس،وگرنه بخور زور به_

 بیمارستان،من رسیدیم باالخره.پایین دادم شیر کمک با و کیک زور به دستم داد و کرد خودشباز رو شیر و کیک

 سمت به ملیحه مامان جنازه گرفتم تحویل از بعد.داد انجام محمد کارهارو همه نمیاوردم در سر چیزی از که

 میاری کجا از رو اشک اینهمه:میگفت و بود کالفه هم محمد بودم کرده گریه انقدر.کردیم حرکت زهرا بهشت

 !برمیگرده؟ ات ملیحه مامان کنی گریه تو مگه!نفس؟

 .سخته واسم خیلی محمد نیست خودم دست_



 عالمه یک زیر رو ملیحه مامان و شد انجام ها کار همه سریع خیلی.میداد ماساژ و میگرفت رو دستم دلجویانه

 انجام هارو کار همه اون چون محمد دست دادم رو بود گذاشته ملیحه مامان که هایی پول همه.کردن دفن خاک

 ولی کنن دفن ملیحه مامان با منم میخواست دلم.کرد قبول تا خواهشکردم انقدر من ولی اولشنمیگرفت.داد

 ...کنم زندگی اون برای بود،میخواستم محمد فقط زندگی برای ام بهونه تنها

***** 

 تسلیت و خونمون اومدن ها همسایه فقط نبود خاصی مراسم گذشت،البته هم ملیحه مامان هفت و سه مراسم

 صدای با ترسفقط از ها شب این تموم.داشتم دانشگاه فردا و بود شده تموم تعطیالت.خوندن فاتحه و گفتن

 هنوز اتاقم تو رفتم.میکرد کمکم خیلی.میکردم چیکار باید نمیدونستم نبود هم محمد اگه.بود برده خوابم محمد

 بازش سراغشو رفتم بشم سرگرم اینکه برای.بودم بازشنکرده و بود اتاقم گوشه بودم آورده مشهد از که ساکی

 یادشافتادم،لباساشبوی بازم ملیحه مامان لباسهای دیدن دادم،با جا کشو داخل رو خودم لباسهای.کردم

 همون داخل رو ملیحه مامان وسایل و لباسها بقیه.پایین افتاد چشمم گوشه از اشکی قطره.میداد تنشرو

 کردم،سوغاتی باز رو ساک جلو قسمت...بمونه خونه تو نبود درست.فقیری به بدم فرصت سر تا گذاشتم ساک

 همیشه داشتم دوست.بهشبدم میاد که صبح فردا تا ام کوله تو بهشندادم،گذاشتم و بود اونجا هنوز محمد

 .مزاحمشبشم بود،نمیخواستم شیفت محمد ولی بود گرفته خوابم.بیفته من یاد میبینه وقتی و دستشکنه

 رو هال های چراغ از یکی.میکردم عادت تنهایی به باید ببره،باالخره خوابم تا بخونم کتاب یه گرفتم تصمیم

 کی نمیدونم خودمم.خوندم کتاب بود افتاده اتاق داخل پنجره از که کمی نور با.اتاقم تو رفتم و گذاشتم روشن

 .برد خوابم

 پا شدم،سرتا حاضر و اتاق برگشتم صورتم شستن از بعد.میشدم حاضر پریدم،باید گوشیم آالرم صدای با صبح

 انگار داشتم محمد از میسکال دوتا.برداشتم بالشتم کنار از هم رو برداشتم،گوشیم رو ام کوله.پوشیدم مشکی

 برخورد از.زد تعنه بهم و شد رد کنارم از دیدم رو همسایه پسر سرکوچه.بیرون زدم خونه از.بود زده زنگ دیشب

 نگاهش و حرصبرگشتم با.آخه بود انگیز نفرت انقدر پسر این داد،چرا دست بهم تهوع حالت خودم بدنشبا

 با و ماشینششدم سوار.رسید سر محمد موقع همون...آشغالی خیلی:بهشگفتم فقط.بود من کردم،چشمشبه

 سالم:گفتم بود صدام تو پسره خاطر به که عصبانیتی

 !عصبانی؟ خانومی،چرا سالم_

 . انگیزه نفرت خیلی زد،ازشمتنفرم تعنه ریخت،بهم بهم اعصابم پسره اون دست از_

 !پسره؟ کدوم:گفت بود شده غیرتی کمی انگار که محمد

 ...همسایمونه پسر_

 .میرسم حسابشو خودم بگو کرد اذیتت باز نذار،اگه بهشمحل_

 .چشم_



 .ندادی جواب زدم زنگ منم!نزدی؟ زنگ دیشب چرا راستی_

 .برد خوابم تا خوندم کتاب بشم،یه کارت مزاحم نمیخواستم_

 . برده خوابت فهمیدم ندادی جواب ولی زدم زنگ خودم نزدی زنگ تو خانومی،دیدم مراحمی تو_

 !نمیاد؟ خوابت االن بودی شیفت دیشب_

 .خوابیدم دوساعتی دارم،یه عادت عزیزم نه_

 !برگشتن؟ شمال از اینا مامانت_

 .اومدن صبح دیروز آره_

 عزیزم،از ناقابله:گفتم سمتشو دراوردم،گرفتم رو انگشتر جعبه کیفمو تو کردم سوغاتیشافتادم،دست یاد

 .آوردم برات مشهد

 برگشتم ای عجله انقدر من ولی...بیاری سوغات نداشتم خانومی،توقع نکنه درد دستت:گفت و گرفت رو جعبه

 .بگیرم سوغات نشد

 .ساک سراغ رفتم و افتاد یادم تازه دادم،دیشب دیر منم عزیزم،ببخشید میدونم_

 .قشنگیه ممنون،انگشتر بازم_

 .بیفتی دیدنشیادم با تا باشه دستت همیشه دارم دوست_

 دستم به آرومی بوسه و گرفت هم رو من دست و راستشکرد دست انگشتری انگشت تو رو انگشتر محمد

 دلم فقط.شدیم پیاده و دانشگاه رسیدیم باالخره.صورتشپاشیدم به رو پرمهری لبخند همیشه مثل زد،منم

 روپوس و میخوردیم بقراط قسم دوره این آخر چون بشه تموم دانشگاه دوره این زودتر هرچی میخواست

 وارد محمد با.میشد شروع استیجری بعدشمقطع و میشدیم پزشک لفظا و میپوشیدیم رو مقدسپزشکی

 سپردم رو حواسم تمام استاد ورود با.گفتن تسلیت بهم کرده فوت مادربزرگم فهمیدن وقتی ها بچه.کالسشدیم

 ...درس به

***** 

 که جایی تا محمد مدت این تو.بود گذشته من شدن تنها و ملیحه مامان مرگ از روز چهل و بود اردیبهشت اواخر

 یا مینداخت تیکه بهم معمول طبق که هم همسایه پسر.میزد زنگ بهم میشد هم هروقت و بود کنارم میتونست

 بی من ولی بود دوازده ساعت. حرصمیخوره میدونستم چون نمیگفتم محمد به ولی.میکرد اذیتم و میزد تعنه

 نیم.بخونم درسیمو کتابای از یکی نشستم و خاموشکردم رو تلوزیون.کالسنداشتم هم فردا.بودم خواب

 خاطر به میکردم،شبا سکته داشتم.بود درمون قفل صدای.میاد صدایی احساسکردم که بود نگذشته ساعتی

 اون از نتونه کسی روشتا میذاشتم کج صورت به هم رو کلید و میکردم قفل پشت از رو در داشتم که ترسی

 پسر.کردم نگاه رو بیرون چشمی از.میومد صدا در،هنوز سمت رفتم آروم و بستم رو کتاب.بازشکنه طرف

 محمد به اتاقمو به بردم میلرزید،پناه ترسدستام از.نمیدیدمش میرفت،درست ور قفل با داشت که بود همسایه



 ... نمیبره خوابت باز خانومی جونم:گفت و داد جواب خوابالو.زدم زنگ

 .میترسم... بیا خدا...تورو...محمد...مح:گفتم ترسبود خاطر همشبه که لرزون صدای با حرفشو وسط پریدم

 . افتاده اتفاقی!عزیرم؟ شده چی:داد جواب شده شوکه محمد

 کنه،دارم باز درو میخواد... در پشت اومده همسایه پسر محمد:گفتم نره بیرون صدام که جوری آروم باصدای

 .کن کمکم خدا ترستورو از میمیرم

 . اونجا میام برم،دارم قربونت کن صبر_

 منم میرفت ور قفل با داشت هنوز.شه دعواشون و بیاد محمد میترسیدم. در پشت رفتم دوباره.کرد قطع بعد و

 قصدشچی میداد،یعنی عذابم فکرشهم حتی.تو بود اومده االن تا نبود قفل در پسمیفتادم،اگه داشتم واقعا

 امید نا باالخره.میشه معلوم چیزی کرده فکر ببینه،دیوونه رو داخل چشمی از کرد سعی و رفت عقب کمی!بوده؟

 نیست معلوم.گوشیم به زد زنگ و رسید محمد بعد دقیقه سه دو حدود.کشیدم نفسراحت یه رفت،منم و شد

 دیدمش وقتی.تو اومد و کردم باز رو آپارتمان در لرزون دستای با.باال اومد و زدم درو.بود کرده رانندگی چجوری

 هق فقط.شدم گم آغوششو تو رفتم میکنن قایم باباشون بغل تو ترسخودشونو از که کوچولو های بچه مثل

 شده،من تموم چی همه نترسعزیزم:میگفت و نوازشمیکرد رو موهام.کنه آرومم کرد سعی محمد و کردم هق

 کشید پتومو.تخت رو کشیدم کمکشدراز اتاقم،با تو برد منو محمد.میکردم گریه فقط من ولی. خانومی کنارتم

 .ان خسته خیلی عشقم،چشمات بخواب:گفت و روم

 .میترسم محمد،خیلی نمیتونم:گفتم میشد شنیده زور به که صدایی با

 .عزیزدلم کنارتم من_

 !چی؟ بیاد دوباره اگه!کنم؟ چیکار رفتی وقتی کنارمی االن_

 !لیلی،خوبه؟ خونه میذارمت بیمارستان برم خواستم میمونم،صبحم پیشت صبح تا_

 !چی؟ تو میومد اگه!آخرشچی؟_

 ...میکشتمش اونوقت_

 .لرزید خوندم،تنم محمد چشمهای از رو جدیت

 .بمونم تنها خونه این تو نمیتونم دیگه هم لحظه یه حتی محمد_

 .پیشش میری روز چند واسه بگو بده ام پی لیلی به.میکنم اساسی فکر یه عزیرم،من بخواب فعال_

 ...ولی_

 . گوشبده نداره،حرفمو ولی_

 ..باشه_

 شدو خوشحال پیششکلی برم میخوام بهشگفتم وقتی.بود بیدار دادم،هنوز ام پی لیلی به برداشتم گوشیمو

 صبح که خوابیدم راحت انقدر.برد خوابم باالخره موهام دستشروی حرکت و محمد نوازشهای با.کرد استقبال



 نکرده پیدا بالشت انگار بمیرم بود،الهی خوابیده زمین رو تختم کنار محمد.شدم بیدار گوشیم آالرم صدای از قبل

 مشکی جذب شلوار یه با بود تنم آبی تیشرت کردم،یه نگاه خودم به.سرش زیر بود گذاشته دستشرو و بود

 رفتم آروم.جلوش حجابم بی نفهمیدم که بود حالم انقدر دیشب کشیدم،یعنی خجالت.نبود سرم که هم شال

 صداش آروم.محمد سر باال رفتم و چیدم رو صبحانه سفره.عوضکردم هال تو رو لباسام و شستم رو صورتم

 خوابیدی؟ بخیر،خوب صبح:گفت و کرد باز چشمهاشو و خورد تکونی.کردم

 .بود بد جات خیلی تو انگار ولی عزیزم بخیر،آره صبح_

 . شده خشک راستشآره،بدنم_

 .میخوام معذرت_

 ...خانومم فداسرت_

 سمتشدراز به رو دستم.نمیدادم بروز ولی میشدم مرگ ذوق حرف این شنیدن خانومم،با گفت باز این وویی

 .صبحانه بریم بلندشو:گفتم و کردم

 با منم سفره سر نشست.پیشمن آشپزخونه تو بعدشاومد دستشویی رفت اول.شد بلند و گرفت رو دستم

 عشقم کنار چون بود من برای صبحانه بهترین اون سفره سادگی تمام با.بروش رو نشستم چای های لیوان

 تصمیمی چه بیمارستان،نمیدونستم رفت خودشم و لیلی خونه رسوند منو محمد صبحانه از بعد.خوردمش

 جریان و بودیم نشسته لیلی اتاق تو.بمونم تنها خونه اون تو نمیتونستم دیگه من بود هرچی. بگیره میخواد

 .اومد محمد شد ترسیدی،خوب خیلی بمیرم الهی:گفت شد تموم حرفام میکردم،وقتی براشتعریف رو دیشب

 .بمونم تنها نمیتونم ترس،دیگه از میکردم سکته نمیومد اگه_

 .عوضکن خونتو خب_

 .بکنه کاری یه تا باشم پیشت دوروزی یه گفت محمد...هنگه کنم،مخم چیکار باید نمیدونم_

 !بگی؟ پسره مادر به نرفتی چرا عزیزم،خب چشمام رو قدمت_

 !بگیره؟ منو طرف میاد میکنی هاس،فکر پاره پاچه این مامانشاز_

 ...کن شکایت برو خب_

 میگن هم اونا!کنه؟ باز درمونو میخواست بود اومده شب دوازده ساعت بگم!چی؟ بگم برم!کنم؟ ثابت چجوری_

 ...مدرک

 مادر که موقعی از.عوضمیشه هواتم و حال بگردیم کم یه بریم شو بلند بیخیال نداره،اصال فایده میگی راست_

 .میای زور به هم ای،دانشگاه همشخونه کرده فوت بزرگت

 . واقعا ندارم حوصله_

 .جاش سر میاد ات حوصله خرید کم یه بریم شو کردی،بلند غلط_

 .ندارم الزم چیزی_



 .دیگه دارم،پاشو الزم من_

 یه با خریدم شلوار و تاپ دست دو ولی نداشتم الزم چیزی اینکه با.گشتیم ظهر تا و بازار رفتیم لیلی با

 رفتیم لیلی پیشنهاد به هم ناهار.عوضشد حالم که دراورد امو خنده انقدر لیلی.بود مانتو،قیمتاشمناسب

 تک لیلی،لیلی اتاق رفتیم یکراست شون خونه گشتیم بر وقتی.خوشگذشت حسابی بهمون.خوردیم ساندویچ

 مامانشعذرخواهی از کلی.خونشون � بودم راحت من و داداشنداشت چون بود خوب نظر این بود،از فرزند

 و ندارم فرقی براشون لیلی با من گفت خوشرویی با لیلی مامان شدم،ولی مزاحمشون که بودم شرمنده و کردم

 ***** اونجارو مثل خونه خودمون بدونم.

 اتمام از بعد.بزنیم حرف باهم و دنبالم کالسبیاد بعد شد قرار محمد.فرداشکالسداشتیم و گذشت شب اون

 رفتم.بود ماشینشمنتظرم داخل همیشه مثل محمد.خروجی در سمت رفتم و کردم خداحافظی لیلی کالساز

 .کردم سالم و نشستم

 !سالم،خوبی؟_

 !خوبی؟ مرسی،تو خوبم_

 .نیستم بد_

 باش بامن آهنگ.بود من عالقه مورد آهنگ.کردم زیاد کم یه.بود کم همیشه ثلم پخشماشین افتاد،صدای راه

 ...بود سعیدی احمد

 میذارم پات به عشقمو بازم/دارم و میبندم چشمامو

 دااارم دوست رو تو چقدر من نمیدونی/میخوامو فقط زندگی واسه تورو

 میدونم نمیگذرم ازت که/آرومم من تو چشمای با حدی به

 میمونم زندگیم کنار من/جونم زندگیمی دلیل تنها تو

 ....میمونم زندگیم کنار من

 خیره جلو به دوباره و زد خوشگلی لبخند روم به.کردم زمزمه آهنگ با و گرفتم رو بود دنده رو دستشکه

 !محمد؟ شده چیزی:گفتم و کردم کم پخشرو صدای ساکته دیدم...چشبود نمیدونم.بود پکر شد،انگار

 .رستوران برسم میزنیم،بذار حرف حاال:گفت بود خیره جلو به که همونجور

 . اینا لیلی خونه برگردم دادم قول ناهار عزیزم،واسه نه رستوران_

 .شاپ کافی پسبریم_

 .کردی مرگم دق بگو همینجا!الکی؟ کنی خرج پول میاد عزیزم،خوشت نیست الزم شاپم کافی_

 :گفتم و شدم کالفه.گفت نمی چیزی و بود سرشپایین.بود تساک بازم ولی کرد پارک رو ماشین کالفه محمد

 . شده چی بگو خب نگرانی از مردم!یانه؟ میزنی حرف محمد

 ...کردم صحبت خانوادم با دیشب:گفت و داد تکون سری کالفه



 !گفتن؟ چی ایستاد،یعنی قلبم یهو

 !!!خب؟_

 ...بگم چجوری نمیدونم_

 !آره؟!کردن؟ مخالفت_

 که مامانمم...رفت گذاشت و شد عصبانی اول همون بابام...بزنم حرف نذاشتن نه،اصال که اونجوری مخالفت_

 .نفس کنم چیکار باید نمیدونم.شد حالشبد و کرد ضعف غشو

 !شیم؟ جدا باید!تمومه؟ چی همه یعنی...یعنی_

 !بکنم؟ دل میتونم تو از من دیوونه،مگه نه_

 .نیستن راضی خانوادت وقتی!کنیم؟ پسچیکار_

 دیشبم...پیشماست بچگی از گفتم که عموم،همونی کنم،دختر ازدواج مینا با داره توقع راستشبابام...خب_

 .میزدم حرف بابا و مامان با وقتی نبود خونه

 ...کنم زندگی تو بدون نمیتونم من...محمد_

 .نباش پسنگران منی مال ام تو ام تو مال فقط من...منی خانوم عشقم،تو نمیتونم منم_

 !کنی؟ مخالفت میخوای چجوری کنی ازدواج عموت دختر با میخوان خانوادت وقتی!نباشم؟ نگران_

 ...میتونیم خب_

 !چی؟ میتونیم_

 ...بدیم قرارشون شده انجام عمل تو میتونیم_

 !محمد؟ چیه منظورت_

 .میخوام تورو من نکن قبولت خانوادم اگه کنم،حتی زندگی تو بدون نمیتونم دیگه نفسمن_

 !بود؟ چی شده انجام عمل از منظورت حاال خب_

 ...کنی زندگی گرفتم ماهه یک من که ای خونه تو بیای هم تو و کنیم صیغه اونا اطالع بدون میتونیم ما_

 ...محمد ولی:گفتم حرفشو وسط پریدم

 همسایتون پسر که نیستی خونه اون تو دیگه هم منی مال راحته من خیال هم کنم،اینجوری کامل حرفمو بذار_

 کار از کار چون نکنن قبول نمیتونن دیگه اونموقع میکنم آماده آروم آروم خانوادمو من بعدشم...کنه اذیتت

 .گذشته

 .نیست درستی کار این ولی_

 نداری؟ دوست منو مگه_

 .دیوونه دارم دوست که معلومه_

 ...خواهرمه مثل ندارم،اون حسی هیچ مینا به من.بفهم بدم دستت از گوشبده،نمیخوام حرفم پسبه_



 .نمیکنه مخالفتی بابات دیگه موقع اون کنه ازدواج باهات نخواد اونم شاید خب_

 .نگفته چیزی و پیشاومده حرفهایی بسته سر چندباری نداره،چون مخالفتی هم خیلی میدونم،مینا بعید_

 .کنم فکر بده وقت بهم اقل حد_

 بمونی،خونه لیلی خونه نمیتونی خیلی چون بدی جواب باید تر زود هرچی!عزیزم؟ میخوای وقت کی تا_

 .کنیم صیغه باید صورتم اون منه،در خونه اونم میمونه راه یه پسفقط...بری نمیشه که هم خودتون

 !صیغه؟ چرا خب_

 .باشی داشته حجاب جلوم مدام و شی اذیت ندارم بمونیم،دوست نامحرم نمیشه چون_

 .کنیم عقد میتونیم خب_

 تو باباس،یعنی دست من شناسنامه بعدشم بینمون بخونم میتونم خودمم رو داره،صیغه فنگ و دنگ عقد_

 .کنم آمادشون باید کم میکنه،کم سکته اونوقت ببینه ام شناسنامه تو اسمتو داره امکان اسو خونه صندوق

 ...کنم چیکار موندم واقعا_

 .بدم دستت از جفتمونم،نمیخوام فکر به کن،نفسمن قبول پیشنهادمو_

 .میدم خبرشو بهت شب_

 .میرفتم کلنجار خودم با.بودیم ساکت مسیر طول تمام.افتاد راه و بوسید آروم دستشبود تو که دسمتمو

 شده گیج بازم ولی داشتم کامل بهشاعتماد و نمیخواد منو بد محمد مطمئنم البته.کدومه درست راه نمیدونستم

 مامان جون مریم.کردم سالم و داخل رفتم.شدم پیاده و کردم خداحافظی.لیلی خونه دم رسیدیم باالخره.بودم

 . ناهار بیاید لیلی با میچینم رو میز منم عوضکنی لباساتو تو تا اتاقشه نفسجان،لیلی سالم:گفت لیلی

 .براتون شدم زحمت جون،ببخشید مریم چشم_

 .میشم ناراحت نزن حرفا این از_

 محمد حرفای فکر نمیرفت،همشبه پایین گلوم از غذا اصال.پایین رفتیم تعویضلباسم از بعد و لیلی اتاق رفتم

 !پختمو؟ دست نداری نفسدوست:گفت جون مریم میکردم،آخر بازی غذام با فقط.بودم

 ... شده عالی اتفاقا_

 !نمیخوری؟ پسچرا_

 .االن درسامه،میخورم درگیر فکرم کم یه_

 . بخور عزیزم نکن خیال و فکر_

 .چشم_

 تخت رو نشوند و گرفت رو دستم لیلی.اتاقش رفتیم لیلی با ناهار از بعد.کردم تشکر و خوردم قاشقی چند زور به

 !مرگته؟ چه ببینم بگو خب:گفت و

 .نیست چیزیم...لیلی وا_



 ...دارم دم شایدم یا!درازه؟ گوشام... عر عر که منم_

 .میدونی بهتر خودت واال نمیدونم_

 . شده چیزی یه میزنه داد چشمات!شده؟ چی ببینم بگو نشو مسخره_

 دعوات محمد با:گفت و کرد بغلم لیلی.پایین اومد چشمم گوشه از اشک قطره یه و پایین انداختم ناراحت سرمو

 .میکشمش میرم!شده؟

 یا میخندی!منو؟ انداختی دست:گفت و کرد خودشجدا از منو لیلی.کردم پاک رو اشکم خندیدمو لیلی لحن به

 !میکنی؟ گریه

 .کردم هنگ خودمم واال_

 .شدی دیوونه که شده چی ببینم بگو_

 ...کنه عموشازدواج دختر با میخوان نکردن،اونا قبول ولی زده خانوادشحرف با محمد:گفتم و زدم غمبرک باز

 زور خانوادشبه که بوقه عهده مگه:گفت ناراحت و کرد پاک اشکمو لیلی.پایین اومد دیگه اشک قطره یه وباز

 !کنه؟ ازدواج اون با بگن

 ...اینجوریه که نمیدونم،فعال_

 !خورد؟ بهم تون رابطه!شد؟ تموم چی همه یعنی_

 .لیلی داریم دوست رو همدیگه محمد و من! کشک؟ مگه_

 .بکنین باید چیکار میدونم،حاال که اینو_

 پسر شر از من هم تا کنم زندگی گرفته محمد که ای خونه تو برم من و کنیم صیغه باهم ما گفت راستشمحمد_

 راضی اگه کنه راضی کم کم خانوادشو اینکه هم اونم مال من باشه خیالشراحت محمد هم خالصشم همسایه

 .میگیرن قرار شده انجام عمل در نشدن

 !کردی؟ هنگ چرا:گفتم و دادم چشماشتکون جلو دستمو.میکرد نگاه منو داشت گشاد چشمای با لیلی

 !لباسعروسنپوشی؟ میشه مگه!خونش؟ تو بری عروسی و عقد بدون یعنی_

 ...سرم تو لباسعروسبخوره و عروسی...میکنی چیرو فکر تو میگم چی من لیلی_

 .میخوااام عروسی من خب بابا ای_

 !بکنم؟ غلطی چه میگیریم،االن عروسی بعدا حاال لیلی_

 !داری؟ کردن قبول جز به مگه ای دیگه راه_

 .نه....اوممم_

 .دیگه پسحله_

 !میگیری؟ تصمیم زود انقدر همیشه چرا تو_

 سوء اهل داره دوست واقعا شناختم رو محمد من که اینجوری بعدشم...ندارم خودمو با رفتن کلنجار حال چون_



 .راحت نیست،پسخیالت استفاده

 خانوادشقبول بازم لیلی،اگه میترسم ولی.راحته محمد بابت از میدونم،خیالم که اینجوری،اینو خوبه چقدر_

 !چی؟ نکردن

 ...نخوان چه بخوان چه عروسشونی تو اونموقع!میتونن؟ میکنن،مگه غلط_

 ...عاشقشم لیلی،من ازشبگذرم نمیتونم میشدم،ولی چی همه بیخیال دوسشنداشتم اگه_

 ...رمانتییییک چه آخی_

 قرار.کردم اعالم موافقطمو و زدم زنگ محمد به شب.خندوند منو و گفتن پرت و چرت به کرد شروع دوباره لیلی

 رو جدید زندگی یه فردا از.محمد خونه ببرم و کنم جمع رو وسایالم خونه بریم و دنبالم بیاد صبح شد

 فکر دیگه فرداهای و فردا به و بودم بیدار شب های نیمه تا همین کنم،استرسداشتم،واسه شروع میخواستم

 . خودمم نفهمیدم کی خوابم برد.

 ***** میکردم

 ...شو نفسبیدار:میگفت و کنارم بود نشسته شدم بیدار لیلی صدای با صبح

 ...بخوابم دیگه کم یه بذار:گفتم ناله با

 .زد زنگ انقدر کشت خودشو محمد اس،این یازده ساعت بابا

 روش،جواب بود افتاده عکسمحمد و بود سایلنت رو نشستم،گوشیم شدم بلند ساعت و محمد اسم شنیدن با

 سالم:گفتم و دادم

 !خونتون؟ بریم باهم صبح نشد قرار میزنم،مگه زنگ دارم دوساعته!کجایی؟ هست سالم،معلوم_

 ...موندم خواب ببخشید_

 .اونجام دیگه ساعت نیم کن،تا جمع روهم عزیزم،وسایالت حاضرشو خب_

 .خدافظ باشه،فعال_

 .خدافظ_

 به زد زنگ و رسید محمد ساعت نیم سر.شدم حاضر و گذاشتم ام کوله داخل � استرسداشتم،لباسامو خیلی

 .کردم سالم و شدم ماشین سوار.رفتم و کردم مامانشخداحافظی و لیلی از.پایین برم گفت و گوشیم

 !خوبی؟...نفسم سالم_

 ...استرسدارم کم مرسی،یه_

 . نمیگذره بد بهت من نباشخونه نگران!عزیزم؟ استرسچی_

 !چی؟ نکنن قبول خانوادت بازم بعدشم،اگه نگران فقط...عالیه چیز همه که تو کنار_

 .کنارتم همیشه نباشخانومم،من نگران_

 !کنیم؟ صیغه باید محمد،کی:گفتم همین واسه بود شده بهتر حالم کم یه.بود دلگرمی حرفاشبرام



 .میشه درست چیز همه دیگه یکسال تا میخونم،ایشاال خودمون بین یکساله صیغه یه... امروز همین_

 ...امیدوارم_

 وقتی.میخوند پخشبود حال در که آهنگی همراه واسم و همشمیخندید.نداشت استرسی هیچ انگار محمد

 بازوی به.بیرون اومد همسایه پسر کنم باز درو خواستم خونه،تا سمت رفتیم باهم و کرد پارک رو ماشین رسیدیم

 ما به بدی نگاه ترسیدم،پسره بازهم بود کنارم محمد اینکه با.کمرم دور انداخت دستشو اونم زدم چنگ محمد

 .کنارتم نترسنفسم،من:گفت ترسیدم فهمید محمد.رفت و شد رد کنارمون از و انداخت

 محمد.وسایلم سراغ رفتم و کردم دم براشچای منم و هال تو نشست محمد.داخل رفتیم و زدم روشلبخند به

 !بخونم؟ رو صیغه حاضری:گفت و پیشم اتاق اومد بعد دقیقه چند

 تو خوندم کنارم،هروقت بشین پسبیا:گفت و دادم تکون مثبت عالمت به سرمو.گرفتم استرسخاصی یه

 .قبلتو آخرشبگو

 ...باشه_

 این مهریه هم چک عزیزم،این بیا:گفت.بود سمتم،چک گرفت و جیبشدراورد از کاغذ یه جیبشو تو کرد دست

 ...بدم گردنمه سالته،به یک صیغه

 .نخواستم ازت چیزی همچین من محمد ولی_

 .بگیری باید حقته...بگیر،خواهشمیکنم تو_

 .کنم قبول نمیتونم من ولی_

 .حسابت به بخوابونی بری باید هم باشه،فردا گردنم دینی کنی،نمیخوام قبول باید_

 ...محمد_

 .جووونم_

 .نکن کارو این خواهشمیکنم_

 .نفسبگیرش،خواهشمیکنم_

 ...زورکیه کارات همه!کنم؟ چیکار تو دست از_

 عقد میکنیم صیغه داریم فقط ما محمد:گفتم و کردم تعجب.بود باال نگاهشکردم،مبلغشخیلی و گرفتم رو چک

 ...اشسنگینه مهریه انقدر که نیست دائم

 .بدم مهریه انقدر دارم دوست من!داری؟ چیکار تو_

 .بگم چی...واال نمیدونم_

 .آقامون چشم بگو فقط هیچی_

 .آقامون چشم_

 .آل ایده زن یه شدی حاال آفرین_



 .نمیگم ها چشم این از همیشه چون خوشنکن دلتو زیاد_

 .کردی لج دیگه کنی لج میدونم بله_

 پیشدوست بیشاز رو محمد صیغه خوندن با انگار.شدیم محرم سال یک مدت به و خوند رو صیغه محمد

 جمع رو نیازم مورد وسایل همه محمد کمک با.نبود توصیف قابل که داد،حسی دست بهم حسجدیدی یه.داشتم

 .نبود کردن سر روسری به احتیاجی و بودم راحت محمد جلو دیگه.بزرگ ساک تا دو شد جمع سر نبودن زیاد.کردم

 .شد تموم آخیش،باالخره:گفتم و نشستم محمد کنار اومدم و ریختم چای دوتا رفتم کار اتمام از بعد

 کشی اثاث نمیخوای دیگه،خوبه بود شخصیت وسایل لباسو دونه چهارتا!کندی؟ کوه مگه:گفت و خندید محمد

 .کنی

 .خب کرد ام خسته هم همینا_

 . شده خسته که برم خانومم قربون_

 .شکست گرفت،استخونام دردم محمد آی:گفتم که داد فشارم و کرد بغلم محکم

 !کنه؟ خرد کی نکنم خرد استخوناتو من خب:گفت که بغلشبودم تو هنوز ولی کرد شل دستشرو

 !بدجنس؟ میاد دلت:گفتم بازوشو به زدم محکم

 !کنی؟ چیکار میخوای خونه این نفسبا...راستشنه_

 !کنی؟ کمکم بفروشمش،میشه باید_

 !هاشچی؟ عزیزم،وسایل آره_

 . � بدیم سمساری به باید نداره،همیناروهم که زیادی وسایل_

 _.میدم انجام برات کاراشو همه اوکی،خودم

 .بهت میدم سندشرو و خونه کلید.عزیزم مرسی_

 !کیه؟ اسم به_

 اومدیم و فروختیم رو پیشاونجا سال بود،چند بابا مال که داشتیم کلنگی خونه یه اینجا منه،قبل اسم به_

 .باشه من اسم به گفت هم ملیحه مامان گرفتیم اینجارو

 .کنه پیدا مشتری میسپارم بنگاه به میدم انجام عزیزم،کاراشو باشه_

 کردم،هنوز نگاه رو کوچیکمون خونه آخر بار برای.برم منم شد قرار و برد هارو ساک محمد چای خوردن از بعد

 .بود منتظرم ماشین تو محمد.کردم قفل رو در و بیرون رفتم.حسمیشد خوبی به ملیحه مامان خالی جای

 .خودمون خونه سمت به:گفت و افتاد راه و نشستم

 !برنمیگردم؟ اینجا دیگه یعنی_

 ...میشه تنگ همسایه پسر برای دلت انگار:گفت خنده با محمد

 .محمد لوسی خیلی_



 جفتمون.کرد پارک و برد طبقه هفت آپارتمان یه پارکینگ داخل رو ماشین محمد.رسیدیم بعد ساعت نیم حدود

 ایستاد که آسانسور.داد فشار ششرو شماره کلید محمد.رفتیم آسانسور داخل ها ساک با همراه و شدیم پیاده

 تا داد هل رو در و انداخت کلید و رفت راستی دست واحد سمت محمد.بود واحد تا دو راهرو داخل.شدم پیاده

 . خانما خانم بفرما:گفت من به رو.بازشه

 به خوشگل،رو خونه آشپز یه چپم دست.بود سرویسبهداشتی راستم دست.دراوردم رو کفشم و داخل رفتم

 هم آشپزخونه کنار از.داشت خواب اتاق دوتا که بود بزرگی روی راه هم هال انتهای سفید مبلمان با بود هال روم

 به و داشت شیکی وسایل خونه.بود ای قهوه طالیی از اشترکیبی پرده و مبلمان که میشدیم پزیرایی سالن وارد

 که بود کوچیک اتاق روشیه بود،روبه حمام اول در.بود در تا سه راهرو سمت رفتم.بود شده چیده احسن نحو

 میز با خوشگل نفره دو تخت یه. بود خوابمون اتاق بود بزرگی اتاق که انتها اتاق داخلشبود ورزشی وسایل

 فوق چیز همه بگم میتونم.بود شیری رنگ به هم پرده و تختی رو چوبشسفید، رنگ.داشت قرار توالتشاونجا

 البته... نداره حرف ات سلیقه.محمد عالیه چی همه:گفتم کنارشو هال،نشستم تو پیشمحمد برگشتم.بود العاده

 !بودی داده نشون زن انتخاب تو رو ات سلیقه

 . همسر انتخاب تو اونم بهتره تو سلیقه ولی:گفت و خندید محمد

 !ندارن؟ خبر خونه این وجود از خانوادت محمد راستی...نمیرسه تو سلیقه به ولی_

 بیایم خودمونم و بگم بهشون کردیم ازدواج هروقت بودم،میخواستم خریده تو عشق به رو خونه این نه،من_

 ... اینجا

 تو تنها...خونه این تو اومدیم ما نیفتاده،بازم اتفاقی که هم حاال:گفت محمد که خانوادشدپرسشدم آوری یاد با

 .ای خونه این خانم

 .حرفات با کنی خوب حالمو بلدی خوب:گفتم و کشیدم لپشرو

 ...دیگه اینیم ما_

 .کنم جا جابه لباسهامو برم من_

 .بگیرم غذا برم منم جاشون سر میذاری لباساتو تو پستا_

 و برداشتم مشکی راحتی شلوار یه و سبز تیشرت یه اول.کردم باز هامو لباسخونه ساک و اتاق رفتم من

 لباسامو منم.بود خونشاونجا لباسای و بود محمد به متعلق پایین های کشو.دورم ریختم هم رو موهام.پوشیدم

 تا چند کردم نگاهشون.بود کشو داخل که بود خریده برام محمد انگار لباسم سری دادم،یه جا باال کشوی تا دو تو

 جا کمد داخل هم رو آوزونیم لباسهای.بود عالی لباسهم اشتو سلیقه.بود کوتاه دامن و تاپ و شلوارک و تاپ

 تو کشیدم و ازشگرفتم هارو غذا.اومد هم محمد.چیدم خوشگل خیلی رو ناهار میز.آشپزخونه رفتم و دادم

 !کشو؟ تو دادی جا رو لباسات:گفت محمد و میز سر نشستیم دوتایی.ظرف

 ... آره_



 !دیدی؟ رو گرفتم برات که لباسایی اون_

 .عزیرم،ممنون آره_

 !اومد؟ خوشت_

 .بود عااالی_

 خونه برم سر یه من:گفت بودم شستن ظرف درحال که من به رو و برداشت کتشرو محمد ناهار خوردن از بعد

 .دارم کاری یه بیمارستان برم بعدشهم

 !عزیزم؟ میای کی_

 .خانمم بیام شام قبل تا میکنم سعی_

 .عشقم منتظرتم پسشام_

 خوابم تخت،خیلی رو انداختم رو خودم اتاقو رفتم ها ظرف شستن بعد.رفت و بوسید رو لپم و اومد جلو محمد

 ...برد خوابم که نگذشت چیزی.میومد

***** 

 .میخواست چای برق،دلم به زدم رو ساز چای و آشپزخونه رفتم شدم،اول بیدار خواب از که بود پنج ساعت

 کردم آماده رو غذام وقتی. داره دوست محمد که میدونستم مرغربذارم با پلو زرشک شام برای گرفتم تصمیم

 وقتی تا کردم دم هم رو برنج حتی.خوردم و آشپزخونه خوری ناهار میز رو نشستم و ریختم چای خودم واسه

 .ندم غذا بوی تا گرفتم دوشآبگرم یه.حموم رفتم و کردم مرتب رو آشپزخونه.باشم نداشته کاری اومد محمد

 خریده برام محمد که لباسایی از یکی و موهام به پیچیدم رو حوله.بود نیومده محمد هنوز بیرون اومدم وقتی

 و سفید میومد،پاهای بهم خیلی.بود صورتی طوسی شلوارک و تاپ پوشیدم،یه و برداشتم کشو داخل از رو بود

 نگاه رو بیرون چشمی از و رفتم.اومد در زنگ صدای موقع همون.میکرد خودنمایی شلوارک توی ام کشیده

 .آقامون خوشاومدی:گفتم و بغلشکردم.داخل اومد و کردم باز درو.بود کردم،محمد

 !بودی؟ نفسم،حموم مرسی:گفت و بوسید رو صورتم محمد

 بودم گرفته غذا بوی کردم درست غذا آره،آخه:گفتم میاوردم در کتشرو که حالی در و بیرون بغلشاومدم تو از

... 

 .میاد خوبی بو!کردی؟ درست چی:گفت و کشید بو محمد

 .شکمو گذاشتم مرغ با پلو زرشک_

 .اینجوری میخوری سرما کنم خشک موهاتو بریم شام،بیا تا مونده خیلی حاال خب_

 تا:گفت و برداشت رو سشوار خودشهم و آیینه جلو صندلی رو نشوند منو.اتاق سمت رفتیم و گرفت دستمو

 .آرایشکن توهم میکشم سشوار موهاتو من

 .خوشگلی آرایشهم بدون میگفتی قبال که تو_



 .گفتم داری دوست رو آرایشکردن خودت میدونم خانمم،چون میگم هنوزم_

 ... عرعر که منم_

 ریمل کم یه منم.میکشید سشوار عالی واقعا.سرم پشت برد رو موهام کرد،همه روشن رو سشوار و خندید محمد

 نمیتونستم میداد که هایی تکون با.چشمشباشم تو بیشتر داشتم دوست جیگری،انگار رژ و آجری رژگونه با زدم

 نگاهم داشت که افتاد محمد به نگاهم آیینه تو از.میومد بهم نظرم به.بود آرایشکافی همینقدر.بکشم چشم خط

 و طرفم یه ریخت رو بود لخت کامل که رو موهام.بود شده کارشتموم اونم.بهشزدم عشق از پر لبخند یه.میکرد

 همیشه...خانومی دارم دوستت خیلی:گفت و صورتم به چسبوند صورتشرو و کمرم دور انداخت دستشرو

 .بخند بهم همینجوری

 .باش من مال همیشه...محمدم دارم دوستت منم:گفتم و صورتشزدم به آرومی بوسه

 .ام تو عشقم،مال هستم:گفت و کرد فرو گردنم تو سرشرو

 کنم،توهم آماده رو شام میز میرم من:گفتم و بیرون بغلشاومدم تو کم،از کم میشه خراب داره اوضاع دیدم

 . بیا عوضکن لباساتو

 .کن فرار خب باشه:گفت آروم لب زیر

 فقط.بود عالی چیز همه.چیدم رو شام میز و آشپزخونه رفتم.چپ علی کوچه به زدم خودمو و نشنیدم مثال منم

 چند از بعد.رفت یادم غذام منم دراورد بازی رمانتیک.بود محمد تقصیر اونم که بود سوخته غذام کوچولو یه

 منم.براش رفت ضعف مشکی،دلم شلوارک با بود پوشیده سفید رکابی یه.نشست میز پشت و اومد محمد دقیقه

 محمد.کشیدم خودمم جلوش،برای گذاشتم و کشیدم براشغذا و برداشتم بشقابشرو روشو به رو نشستم

 دستت:گفت شد بشقابشخالی اینکه از کردم،بعد ذوق کلی منم.بود خوششاومده انگار.خوردن به کرد شروع

 .عزیزم نکنه درد

 .بود سوخته کم یه نوشجونت،فقط_

 ...خب بود خوشمزه اشهم سوخته_

 تموم کارم تا واسته کنارم خواستم محمدم از میشستم ظرف داشتم من.کردیم جمع رو میز و کرد کمکم

 و کابینت به بود داده تکیه.نشه جدا ازم هم لحظه یه و باشه اسهمشکنارم خونه وقتی داشتم شه،دوست

 .میکرد نگاهم

 !خونه؟ بری امشب قراره محمد_

 .نه_

 !بیمارستان؟ پسمیری_

 .نه_

 !میکنی؟ چیکار خب_



 .بمونم پیشخانمم تموم هفته یک دادمادما،قراره تازه اینکه مثل_

 !باهمیم؟ کامل هفته یه جون،یعنی آخ:گفتم و باال پریدم کوچیکا بچه مثل

 .خانمم آره_

 !میکنی؟ چیکار بیمارستانو خب_

 .گرفتم مرخصی هفته یه_

 !من؟ جون_

 ...تو جون_

 !گفتی؟ چی خانوادت به_

 .شهرستان برم باید پیشاومده کاری یه گفتم_

 .محمد شد عالی چقدر وای_

 .نمیارم دووم خونمون دیگه دیدنت مدام و اینجا به میکنم عادت...کنم چیکار هفته یک بعد موندم حاال_

 .کنیم مفید استفاده هفته یک این از فعال.میشه درست چی همه نباشعزیرم،ایشاال نگران_

 ...کنیم استفاده باید حسابی آره_

 .ببینیم گذاشتم فیلم یه و مبل رو نشستیم.هال تو رفتیم باهم و بشقاب تو گذاشتم میوه و شستم هارو ظرف

 منو محمدم.محمد جلوی گذاشتم و کندم پوست رو ها میوه.بود عاشقانه،فیلمشعالی هم بود تخیلی هم فیلم

 که جایی تنها انگار محمد ولی.شدم فیلم غرق و محمد سینه رو گذاشتم سرمو.کرد تشکر بغلشو تو کشید

 نگاه:گفتم بهشو کردم رو که بود حساسفیلم جای.میکرد بازی من موهای با مدام.بود فیلم حواسشنبود

 !نمیکنی؟

 .فیلمه از بیشتر تو میکنم،جذابیت نگاه تورو دارم_

 منم که نگذشت چیزی خوردم کارشجا از کردن وصل برق بدنم به انگار.حسکردم لبام رو لبهاشرو گرمی

 اون...بودیم محرم بهم ولی اشنبود شناسنامه تو اسمم درسته بود شوهرم محمد دیگه همراهیشکردم،حاال

 ...گذاشتم جدیدی دنیای به پا عشقم آغوشگرم تو شب

 .بود خواب نگاهشکردم،هنوز.بود محمد سینه رو شدم،سرم بیدار پیچید کمرم و دل تو که دردی با صبح*****

 بدنم با گرم آب برخورد.رفتم حموم سمت به و برداشتم زمین رو از رو لباسام.بیرون بغلشاومدم تو از آروم

 باز هم رو موهام و پوشیدم آبی کوتاه پیراهن یه.بود خواب هنوز محمد بیرون رفتم وقتی.کرد خوب رو حالم

 .صداشزدم آروم سرشو باال رفتم.شه خشک تا گذاشتم

 .دیگه شو بیدار محمدم...محمد_

 .بخوابم دیگه کم یه بذار:گفت بود چشماشبسته که همونجور بغلشو تو کشید و گرفت رو دستم

 .شی سرحال دوشبگیر یه شو کالسدارم،بلند دوازده ده،من ساعت عزیزم_



 چای.حموم رفت محمدم.کنم آماده رو صبحانه آشپزخونه رفتم.بیرون بغلشاومدم از و بوسیدم صورتشرو

 رو عسل و پنیر و کره هم یخچال تو از.بشه داغ تا مکروویو تو گذاشتم بود نون فریزر داخل.کردم روشن رو ساز

 زدم در و حموم در پشت رفتم چیدم که رو چیز همه. میز رو گذاشتم و ریختم شیر هم لیوان دوتا. میز رو گذاشتم

 .اس آماده صبحانه محمد،بیا دادی طول چقد:گفتم و

 !بیاری؟ امو حوله خانومم،میشه شد تموم_

 همون با هم محمد.ریختم چای و آشپزخونه برگشتم دوباره.بهش دادم و برداشتم رو حوله کمد داخل از رفتم

 عافیت:گفتم و روم به رو نشست.بود شده کوچولو های بچه پسر مثل.رفت براشضعف خیساومد،دلم موهای

 .عزیزم باشه

 ... ها مفصلیه کردی،صبحانه چه...عشقم مرسی_

 !بودی؟ خورده مفصلی و خوبی این به صبحانه حاال داری،تا خوبی خانم چه ببین_

 . نداده مزه بهم االن مثل باشمم خورده اگه_

 . دانشگاه برسونی منو نمیتونی میشی سنگین خیلی گفتم دیگه کنم درست برات هم نیمرو میخواستم تازه_

 !دانشگاه؟ نری امروز نمیشه_

 .برم باید میدونی که عشقم،خودت نه_

 .خوب جای یه بریم ناهار دنبالت میام کالست پسبعد_

 .چشم_

 مقنعه همراه مشکیمو جین شلوار و ای قهوه مانتو.میشدم آماده داشتم هنوز من ولی بود منتظرم در دم محمد

 بری بخوای نفس،عروسی میدی لفت چقدر:گفت دیدنم با محمد.رفتم و زدم ریمل هم کم یه پوشیدم مشکی

 !میکنی؟ چیکار

 .شد دیر دیگه بریم...میدم طول این از بیشتر_

 و دیدم رو لیلی محوطه تو.شدم پیاده بوسیدمشو.  دانشگاه رسیدیم باالخره محمد قشنگ حرفای و خنده کلی با

 .سالم سالم:گفتم سمتشو دوییدم

 !چطوری؟ عروسخانم سالم:گفت و بوسید منو لیلی

 .لیلی ام عالی_

 !خوبه؟ مشترک زندگی_

 !باشه؟ بد چیزی محمد کنار میشه مگه_

 !دیروز؟ شد چی ببینم کن تعریف خب_

 شد تموم که حرفام.گوشمیداد ذوق و شوق با هم لیلی.دادم براشتوضیح مو به مو رو دیروز اتفاقات تمام

 .شدی زرنگ بخت،جدیدا خونه رفتی زودتر تو ولی کردم عقد تو از تر زود من:گفت



 .گلم نداشتی خبر بودم زرنگ_

 قبل روز شیرین اتفاقات و پیشمحمد حواسم تمام نمیفهمیدم چیزی استاد حرفای از.کالس سمت رفتیم باهم

 به و کردم خداحافظی لیلی از.کردم جمع رو وسایلم سریع و کشیدم نفسراحتی شد کالستموم وقتی.بود

 .عشقم سالم:گفتم و نشستم و کردم باز رو ماشین در.بود منتظرم محمد.رفتم خروجی در سمت

 .نباشی خسته.نفسم سالم_

 .عزیزم ممنون_

 !کجا؟ بریم ناهار_

 !بگم؟ من_

 .خانمم آره_

 ...کردم هوسپیتزا_

 .دارم سورپرایزم یه برات تازه...فروشی پیتزا سوی پسپیشبه_

 !چی؟_

 .نیست سورپرایز دیگه که بگم اگه_

 .میشه خفه فضولی دیگه،از بگو_

 .میگم بهت ناهار برسیم،سر بذار_

 .باشه_

 رفتیم و شدیم پیاده جفتمون.کرد پارک رو ماشین محمد و رسیدیم بعد دقیقه ده.کردم زیاد رو آهنگ صدای

 کردم مظلوم شرک گربه مثل و چشمام من.سفارشدادیم مخلوط پیتزا هردوتامون.بود تمیزی و شیک جای.داخل

 ...دیگه جونم،بگو محمد:گفتم و

 .کردم ضعف نکن اونجوری چشماتو...خانم فضول ای_

 .نکن اذیتم بگو خب_

 .عزیزم تو مال این:گفت و سمتم گرفت و دراورد رنگ قرمز کوچیک جعبه یه جیبشو تو کرد دستشرو محمد

 !چیه؟ این_

 هم رو من دراورد،دست رو انگشتر.عاشقشبودم که بود ها نگینی تک این از انگشتر کرد،یه باز رو جعبه در محمد

 باید میکردم،دیگه دستت رو این زودتر باید:گفت و کرد چپم دست انگشتری انگشت داخل رو انگشتر و گرفت

 .منی مال بونن بقیه

 .العادس فوق عزیرم،این مرسی_

 .اومد خوشت که خوشحالم_

 !چی؟ خودت ممنونم،پسحلقه_



 . داره رو حلقه حکم برام دادی بهم تو که عقیقی انگشتر بندازم،همین حلقه خانوادم جلو نمیتونم فعال که من_

 !بخری؟ بری کردی وقت کی اصال...عزیزمی_

 .بود وقت خودشکلی کالسداشتی که دوساعتی همین_

 .خونه رفتی کردم فکر_

 .خریدم اینو رفتم گذاشتم که نه،تورو_

 مزه بهم انقدر بودم محمد کنار چون شایدم بود خوب پیتزاشخیلی طعم. میز رو گذاشتن و آوردن رو پیتزامون

 !نیومد؟ خوشت!نخوردی؟ چرا:گفت نمیخورم دیگه دید که محمد.بخورم پیتزامو نصف تونستم فقط.داد

 .شدم سیر بود،دیگه خوب خیلی عزیزم چرا_

 .میخورم من خب_

 ...شکمو ای_

 تخت رو که محمد بغل تو رو خودم عوضکردمو رو لباسم رسیدیم وقتی.خونه رفتیم راست یک ناهار از بعد

 .میاد خوابم:گفتم دادمو جا بود کشیده دراز

 .عزیزم بخوابم بغلم تو همینجا_

 !نمیخوابی؟ تو_

 ...کنم نگاهت ذره یه میخوام_

 !ببینی؟ میخوای تحفه مگه:گفتم زدمو بهشلبخند

 .ای تحفه ترین خوشگل من واسه:گفت و کرفت گاز بینیمو

 . لوسمیشما میگی اینجوری_

 .نفسم عاشقتم:گفت و کرد بغلم محکم

 .محمدم عاشقتم منم:گفتم و بوسیدم صورتشرو

 ...برد خوابم که نکشید طول چیزی.سینش رو گذاشتم رو سرم و بوسید پیشونیمو

***** 

 جوجه محمد کمک با شام برای.میکردیم نگاه تلوزیون داشتیم و بودیم خورده رو شاممون و بود شب ده ساعت

 ترس نداشتم،حتی غمی هیچ دیگه محمد کنار.بودیم خندیده و بود خوشگذشته بهمون کلی.بودم کرده درست

 .نمیکردم بهشفکر یانه،اصال میکنن قبول خانوادشمنو نبود مهم واسم نداشت،دیگه معنی برام هم آینده از

 .بود رفته سر ام حوصله.احساسمیکردم وضوح به رو خوشبختی طعم...بسه منه مال و پیشمه االن که همین

 .جونم محمد:گفتم بود محمد بازوی رو سرم که همونجور

 .جونم_

 .رفته سر ام حوصله_



 !سرجاش؟ بیاد ات حوصله کنیم چیکار خب_

 !بیرون؟ بریم میشه_

 !بریم؟ کجا!شب؟ موقع این_

 .میخواد بستنی دلم...دیگه خواهشمیکنم،بریم_

 .نمیشه که نفسبیخیال،االن_

 شو آماده برو.نکن قهر حاال خب:گفت و کرد بغلم.کردم باهاشقهر مثال.برگردوندم رومو و لوسکردم خودمو

 .بریم

 .عشقم مرسی:گفتم و بوسیدم لپشرو محکم

 . طولشندیا فقط_

 انداختم دستمو.کنم روی پیاده میخواستم نبردیم،چون ماشین من اصرار به.پایین رفتیم و شدیم آماده جفتمون

 بهم محمدم و میکردم ذوق کلی کوچولو های بچه دیدن با.میزدیم حرف و میرفتیم راه باهم بازوشو دور

 پیش رو خونه سمت راه دوباره و خریدیم برجی بستنی تا دو.فروشی بستنی به رسیدیم باالخره.میخندید

 یه فقط میزد حرف داشت انداختم،چون محمد بستنی به نونشرسیدم،نگاهی به و خوردم که بستنیمو.گرفتیم

 !میخوای؟ چی:گفت شد نگاهم متوجه بود،وقتی خورده بستنیشو از کم

 ...تورو بستنی_

 !میخوای؟ منو مال که نخوردی بستنی خودت مگه:گفت و خندید.تحویلشدادم گنده لبخند یه وبعد

 .خسیس نده خب_

 ...عشقم بخور بیا:گفت سمتمو گرفت رو بستنی

 که بود این واسه شایدم.بود تر خوشمزه محمد بستنی انگار.باهاشعوضکردم رو بستنیم و شدم خوشحال

 رو انداخت خودشو و دراورد لباسشرو محمد.خونه رسیدیم که بود دوازده ساعت.بود سرشخورده از محمد

 کنارشرو و پوشیدم رو بود توری شکمشهم قسمت و بود زانوم باالی تا که رو صورتیم لباسخواب منم.تخت

 نمیای:گفت و سمتم کرد دراز پیشونیشبود روی که دستشرو.داشتم ازشفاصله کم یه.کشیدم دراز تخت

 !سرجات؟

 من برای فقط قلب این.بود زندگی قلبشصدای ضربان صدای.شدم بغلشقایم تو سمتشو کشوندم رو خودم

 . چیزی طول نکشید که جفتمون خوابیدیم.

 . مال من بود...  هیچکس حق تصاحبش رو نداشت

 ***** بود

 4 یه میگرفتم،یا رو محمد چشمای و میکردم جرزنی من.میکردیم بازی ps محمد با داشتیم و بود ظهر از بعد

 جا یه منو و دورم کرد قالب دستاشو آخر و نیاورد کم محمدم البته.ببرم خودم تا میکردم پرت حواسشو جوری



 .پایین انداختم سرمم بغلشو تو نشستم سینه به دست خوب های بچه مثل منم.اذیتشکنم نتونم تا داشت نگه

 مظلوم که اینجوری:گفت طرفشو برگردوند صورتمو و زمین گذاشت رو دسته نشستم ساکت دید که محمد

 ...که برات میمیرم من میشی

 .دیگه نشستم ساکت خب.نگو اینجوری دیوونه_

 .کنی اذیتم همونجوری میدم ترجیح_

 . نذار تو ندارم کاری باهات و ساکتم ها،منم خودته تقصیر ببین_

 .خانومم منی عشق_

 !ای؟ خوشمزه لپ چه وویی:گفتم و گرفتم گاز لپشو

 .میدم نشون بهت االن!دیگه؟ میگیری گاز منو:گفت و کرد نگاهمو بدجنسانه محمد

 خوردم و اتاق پادری به کرد گیر پام که اتاق به برسم بود نمونده چیزی ولی.اتاقمون سمت کردم فرار و زدم جیغ

 رو انداخت وزنشرو و کرد کنترل خودشو البته.روم افتاد منو به کرد گیر بود سرم پشت که زمین،محمدم

 !نشد؟ چیزیت!خوبی؟:گفت و انداخت بهم نگاهی محمد.نفسنفسمیزدم و بودم ترسیده.دستش

 ...نیست چیزی نه_

 !خب؟ کنم چیکارت میخواستم مگه!رفتی؟ در چرا_

 .میاد دلدم دالم گناه...خب بگیلی گازم میخواستی:گفتم بچگانه لحن با

 .نگیرم گازت نمیشه ای خوشمزه آخه:گفت و بوسید رو لپم

 !میاد؟ بدجنسدلت_

 ...اوهوم_

 !شی؟ بلند نمیخوای_

 ...راحته جام آخه_

 .دیوونه شو بلند_

 .خانمم دیوونتم_

 .بود برداشتم،لیلی سمتشو رفتم.اومد گوشیم صدای.کرد بلند منم گرفت رو دستم شدو بلند محمد

 لیلی جونم_

 نفس؟ سالم،خوبی_

 !خوبی؟ قربونت،تو_

 !خبر؟ مرسی،چه خوبم_

 !خبر؟ چه سالمتی،تو_

 !بیرون؟ بریم امشب میاین بگم بهت زدم هیچی،زنگ منم_



 !نفری؟ چهار_

 .بریم باهم بگم هم شما به گفتم فشم بریم قراره رضا آره،با_

 .میدم خبر بگم،بهت محمد به بذار_

 . � تو از باشه،پسخبر_

 _.بای اوکی،فعال

 .خدافظ_

 !بود؟ کی:پرسید محمد که کردم قطع رو گوشی

 !فشم،میری؟ بریم امشب بود،گفت لیلی_

 . بهتره که نشستن خونه بریم،از آره_

 .بدم پسبهشخبر_

 بیرون اومدم وقتی.حموم رفتم و برداشتم امو حوله.باشن ما خونه دم هفت ساعت شد قرار و زدم زنگ لیلی به

 .خورد زنگ محمد گوشی که میکشیدم چشم خط داشتم.بشه خشک تا گذاشتم باز رو موهام.حموم رفت محمد

 باباشاسترس اسم دیدن با.کجاس محمد ببینه میخواست باباشبود حتما. بابا بود سمتشنوشته رفتم

 سعی.نمیکرد قطع و نبود هم کن ول!چی؟ کنن مخالفت بازم شدم،اگه پشیمون کردیم که کاری از آن گرفتم،یه

 میتونستن مگه.کنم منفی فکرای نمیخواستم.دادم ادامه کارم به و آیینه سمت برگشتم دوباره.باشم آروم کردم

 موهام آرایشم از بعد.نمیاد بر دستشون از پسکاری.زنشبودم دیگه االن میخواست،من منو محمد!نکنن؟ قبولم

 زنگ یاد که میکردم تنم رو لباسم داشتم.کشیدم سشوار هم رو اون موهای و اومد هم محمد.کشیدم سشوار رو

 زنگ گوشیت راستی:گفتم و لباسمیگشت دنبال کمد داخل که محمد به کردم رو.افتادم محمد بابای

 .بود میخورد،بابات

 !ندادی؟ که جواب:گفت و انداخت بهم نگاهی محمد

 .بدم جواب برسه چه واال میترسم اسمشم ام،از دیوونه مگه_

 .میزنم بهشزنگ_

 اصال که استرسداشتم انقدر.زد باهاشحرف کلمه چند و زد باباشزنگ به و برداشت گوشیشرو محمد

 .فشم بعد ساعت یک.افتادیم راه و اومدن رضا و لیلی باالخره � بفهمم نداشتم هم گفت،دوست چی نفهمیدم

 :گفت و من به کرد رو رضا.نشستیم خالی های تخت از یکی روی و شدیم رستوران وارد چهارتاییمون.بودیم

 .بشید خوشبخت نفسخانم،امیدوارم بهتون میگم تبریک راستی

 .دارید ممنون،لطف خیلی_

 چیزو همه:گفتم و آخشدراومد که لیلی پهلو به زدم آرنج با.شد صحبت گرم محمد با و نگفت چیزی دیگه رضا

 !رضا؟ دست کف گذاشتی



 .سانسورشکردم نه که چیزو همه:گفت میمالوند پهلوشو که حالی در لیلی

 .گفت بهت هیچی نمیشه...کنن لقت دهن سر تو خاک_

 ...خودمونه از رضا بابا_

 .دیگه ریزی آبرو_

 بعد.خوردیم رضا و محمد های شوخی با و دوستانه فضای تو رو شام.آوردن رو سفارشاتمون که نگذشت چیزی

 اخر بود قرار.میکردیم ریزی برنامه عروسیشون واسه.زدیم حرف هم دور و نشستیم ساعتی یک هم شام از

 .لباسمیگشتم دنبال کلی باید و افتادم لباسخریدن فکر به موقع همون از منم.کنن برگزار رو عروسی تابستون

 عروسیشون انگار بود معلوم که هم داشتم،اینجوری هم خواهرشرو حکم و عروسبودم فاب رفیق مثال

 رستوران دم همون از.بگیرن قاطی میخواستن رو عروسی حاال گرفتن جدا رو نامزدی چرا نمیدونم.بود مختلط

 وقتی گشت اهنگ یه دنبال و کرد روشن پخشرو محمد.شدیم ماشین سوار و کردیم خداحافظی رضا و لیلی از

 ... خانومی،گوشبده گذاشتم اهنگو این تو واسه:گفت من روبه و کرد نظرشزیاد مورد آهنگ به رسید

 ...بود حبیبی امین خوابی بی آهنگ

 مهربونم عشق ای جونم عزیز عشقم

 بمونم پیشت خوام می بگیرم آغوشت تو

 کن مهربون دستاتو

 کن آسمون چشماتو

 چشمات تو کشم می پر

 خونم می برات عشق از

 میمیرم نبینم چشماتو اگه

 دلگیرم نگیرم دستاتو اگه

 میگیرم آروم من بمونی پیشم اگه

 باد تو من ببینم موهاتو اگه

 خواد منومی که بگه قلبت اگه

 ...نمیاد اشکی من چشمای از دیگه

 کوبه می داره قلبم آشوبه دلم توی

 است بسته همیشه چشمام

 است خسته دیگه گریه از

 بری خوای می گفتی وقتی از

 است شکسته دلم

 تابی بی پر روزام



 خوابی همشبی شبام

 سردم سرد تو بی من

 دردم کوه یه تو بی

 چشمات فدای بمون

 بگردم دورت بمون

 میمیرم نبینم چشماتو اگه

 دلگیرم نگیرم دستاتو اگه

 میگیرم آروم من بمونی پیشم اگه

 باد تو من ببینم موهاتو اگه

 خواد منومی که بگه قلبت اگه

 ...نمیاد اشکی من چشمای از دیگه

 !برم؟ میخوام گفتم کی من:گفتم شد تموم آهنگ

 !چیه؟ منظورت:گفت و کرد نگاهم متعجب محمد

 !نذاشتی؟ من برای رو اهنگ این مگه_

 ...عزیزم چرا_

 .برم میخوام نگفتم که شکستس،من دلم بری میخوای گفتی وقتی از میگه اهنگ تو آخه_

 ...خرابه حالم تو بدون بدونی کنی ترکم خواستی نکرده خدایی موقع یه اگه که گوشبدی گذاشتم اینو خب_

 .عزیزترینم تو مال فقط من قلب...عشقم کنارتم همیشه:گفتم و گرفتم دستشرو

 ...خوابیدیم راحت خیال تعویضلباسبا از بعد و اتاق تو رفتیم راست یک خونه رسیدیم وقتی

***** 

 دپرس مدت تمام.باشه پیشم میتونست که بود شبی آخرین شب گذشت،اون باد و برق مثل هم هفته یک اون

 بغل فرداشتو از کنم،آخه تحمل نبودنشرو کنه،نمیتونستم بهتر حالمو حرفاشنتونست با محمدم بودم،حتی

 سینش رو گذاشتم بغلش،سرمو تو رفتم و عوضکردم رو لباسم تخت،منم رو کشید دراز محمد.میخوابیدم کی

 سینش،محمد رو افتاد چشمم گوشه از اشک قطره یه.آورد چشمام به اشک نیست کنارم شب فردا اینکه یاد

 خدا تورو!نفس؟ میکنی گریه داری:گفت و کنم صورتشنگاه تو تا باال برد سرمو امو چونه زیر گرفت دستشرو

 .نکن اینجوری

 رو موهام محمد.کردم سینشفرو تو رو سرم و زدم رکابیشچنگ به.شد تبدیل هق هق به ام حرفشگریه این با

 ...سخته منم واسه خدا اینجوری،به نکن نفسم:گفت و کرد ناز

 پاک رو اشکم و سینشجدا از رو سرم محمد.نمیومد بند اشکم میکردم میلرزید،هرکاری خودشهم صدای حتی



 .عزیزم میدم قول...میبینمت میام زود زود!خوشگلم؟ میکنی بیتابی چرا اخه:گفت و کرد

 !بخوابم؟...کی بغل...شب فردا.. فر... از:گفتم بریده بریده

 تو وجود بدون نمیتونم بودنت،منم به کردم عادت سخته،منم جدایی این منم برای عزیزترینمی که تو جون به_

 .کنم راضی امو خانواده نتونستم که میکنم لعنت خودمو میریزی اشک که بخوابم،اینجوری

 ...میکنم محمدم،تحمل نداره اشکال:گفتم آروم و کردم پاک رو اشکم نکنم ناراحت بیشتر رو محمد اینکه برای

 .سخته واست نفسم،میدونم ببخشید_

 .شیرینه بودن تو کنار برای سختی هر_

 پیش موقعیت و تونست که هروقت داد قول بهم.شدم اروم و زدیم حرف محمد با شب های نصفه تا شب اون

 درحالی عشقم بغل تو بار آخرین برای.بودم راضی هم همین به من و پیشم بیاد ساعت یک برای شده حتی اومد

 و بیرون بغلشاومدم از.کرد بیدارم محمد صبح...خوابیدم داشت رو الالیی حکم قلبشبرام ضربان صدای که

 سختش تا ندم نشون ناراحت رو خودم کردم بره،سعی صبحانه از بعد بود قرار.کردم آماده رو صبحانه رفتم

 نکنه درد داره،دستت خوردن صبحانه این:گفت و نشست من روی به رو و بیرون اومد دستشویی از محمد.نباشه

 .نفسم

 .عزیزم خواهشمیکنم،نوشجونت_

 وقت باالخره.میدادم نشون بیخیال خودمو میخندیدمو منم گذاشت سرم به سر و کرد شوخی باهام کلی محمد

 وقتی.براشبردم در دم تا کیفشرو منم و شد اماده.ندادم بروز ولی بودم گرفته ماتم.بود رسیده رفتن

 .محمدم:گفتم کنه باز درو میخواست

 .جونم_

 برات دلم:گفتم و بوسیدم محکم صورتشرو.شدم موفق و نکنم گریه کردم سعی بغلش،خیلی تو انداختم خودمو

 .میشه تنگ

 ...تنگه برات االن همین از من دل:گفت و خودشچسبوند به منو محکم محمد

 اومدم وقتی.میکردیم نگاه رو همدیگه داشتیم بره آسانسور داخل وقتی تا.کرد باز درو و زد لبام روی ای بوسه

 کردن جمع حوصله حتی.بود پیچیده خونه عطرشداخل بوی هنوز.کردم گریه حسابی و شکست بغضم داخل

 بغلش.میداد رو محمدم بالشتشبوی.تخت رو کردم پرت خودمو و اتاقمون رفتم.نداشتم هم رو صبحانه میز

 ...برد خوابم کی نفهمیدم خودمم.کردم گریه فقط و کردم

***** 

 سر بهم و خونه بود اومده چندباری محمد مدت اون توی.میدیدم رو محمد تر کم و بود شده شروع امتحاناتم

 با شبا بیشتر البته نمیترسیدم و موندن تنها به بودم کرده عادت دیگه.پیشم بمونه شب بود نتونسته ولی بود زده

 .درسم به بودم کرده متمرکز رو فکرم تمام و بود سنگین خیلی امتحاناتم. ببره خوابم تا میزدم حرف محمد



 هم بیرون مدت اون تو حتی.امتحاناتمه خاطر به فقط نمیزنم بهشزنگ اگه میفهمید و میکرد درکم محمدم

 تو سرم نداشتم،مدام هم خوردن غذا خونه،وقت برمیگشتم یکراست و میدادم امتحان میرفتم فقط.نمیرفتم

 به رو امتحاناتم بود بدبختی هر به.بیفتم رو چیزی نمیخواست دلم.میشدم قبول رو دروسم همه باید.بود کتاب

 قسم و میپوشیدیم روپوشپزشکی جشن اون توی.رسید منتظرشبودم که جشنی باالخره.کردم تموم خوبی

 جشن از بعد.بود زده ذوق من مثل هم بودم،اون لیلی کنار. میرفتم راه ابرها رو خوشحالی از.میخوردیم بقراط

 بودیم نشسته.بیرون برد ناهار برای منو جشن این مناسبت به و دنبالم اومد بود داده قول محمد که همونجور

 . دکتر خانم شدی دیگه:گفت محمد که میز پشت

 .لفظی البته...اوهوم_

 .گرفتی هم رو تخصصت میبینی بزنی بهم چشم_

 .موقع اون تا کو.اووووو_

 .نیست دور هم خیلی_

 .محمد_

 .جونم_

 !بیمارستان؟ بری قراره ناهار از بعد_

 . شده تموم عشقم،شیفتم نه_

 !خونه؟ پسمیری_

 .باشم خانومم خدمت در شب تا قراره نه،امروز_

 !واقعا؟_

 . شده تنگ دستپختت برای راستشدلم...خوشگلم آره_

 . نشده تنگ من واسه پسدلت اهان_

 .تنگه برات دلم کنارتمم وقتی حتی!نشه؟ تنگ تو برای دلم میشه مگه_

 .آقامون منی عشق_

 از شدیم که هم خونه نزدیک.کردم خرید مقدار یه و بود نزدیک همون که پاساژی رفتیم محمد با ناهار از بعد

 مشکی قرمز دامن و تاپ یه با رو لباسام خونه رسیدیم وقتی.خریدم بود الزم خونه برای هرچی مارکت سوپر

 میکردم آماده غذارو من.بذارم مرغ و چین ته شام برای دادم قول محمد به.آشپزخونه تو رفتم و عوضکردم

 عشق با و میگرفتم خاصی نگاهاشانرژی با.میکرد نگاه منو خوری ناهار میز صندلی رو بود نشسته هم محمد

 .شد شام،کاراشتموم از اینم:گفتم و پاشنشستم رو رفتم شد تموم کارم وقتی.میکردم آماده رو غذا بیشتری

 .خانمی نباشی خسته_

 !شم؟ خسته و کنم درست غذا آقامون واسه میشه مگه_



 .محمد میفتم االن!میری؟ کجا:گفتم و زدم جیغ منم.رفت اتاق سمت به و کرد دستشبلند رو منو محمد

 .کنی استراحت کم یه سرجات بیای دارم،میخوام هواتو_

 ...بود شده آغوشگرمشتنگ برای دلم بود وقت خیلی.کشید دراز کنارم خودشم و تخت رو گذاشت منو محمد

 برام.نشست میز پشت من روی لباساشروبه پوشیدن از بعد و بیرون اومد حموم از محمدم شد حاضر که شام

 .دستم داد و کشید غذا

 !نخوری؟ سرما!نکردی؟ خشک موهاتو چرا_

 .کنی خشک برام تو میخوام_

 .میکنم خشک برات بعدشمیریم بخور غذاتو عشقم،فعال باشه_

 انقدر.میکرد نگاه منو اونم میکشیدم سشوار من.کشیدم سشوار موهاشو و اتاق رفتیم نفری دو شام از بعد

 .نفسم:گفت شد تموم که کارم.میشم ذوب دارم ساسمیکردماح که میکرد نگاهم گرم و عاشقانه

 .جونم_

 .بیمارستان برم باید دیگه ساعت دو!بخوابم؟ کم یه پات رو بذارم سرمو من بشینی میشه_

 جایی تا منم.خوابشبرد تا نوازشکردم موهاشرو انقدر.پام رو گذاشت سرشو محمدم و تخت رو نشستم رفتم

 ...نگاهشکردم فقط تونستم که

***** 

 هیجان خیلی..بودم شده استاژر یه من حاال و بود شده شروع استیجری ی بیمارستان،دوره میرفتم باید امروز

 یه.محمدم کنار بیمارستان تو که شانسآوردم.بود یکی بیمارستانمون آخه.دنبالم بیاد محمد بود داشتم،قرار

 بعد دقیقه ده محمد.پایین رفتم و کردم سرم روهم مشکیم مقنعه و مانتو و پوشیدم تیره آبی جین شلوار

 !عزیزم؟ استرسداری:گفت محمد که میجویدم هامو ناخن داشتم.افتاد راه و شدم رسید،سوار

 .کنه دعوام اتند وقت یه نرسیم دیر... چرا نمیدونم آره،خودمم_

 . خبر یه راستی.میرسونمت موقع نباشبه نگران_

 !شده؟ چی_

 .عشقم پیشتو خونه بیام میتونم.مسافرت میرن دارن هفته دو برای بابام و مامان_

 !میره؟ هم عموت جون،دختر آخ_

 خونه میرم هفته دو این و نمیمونم تنها خونه اون با گفتم مامان به خونه،منم میمونه داره دانشگاه نه،اون_

 .دوستم

 !کردن؟ قبول_

 ... آره_

 !میرن؟ کی از_



 .پیشت میام فرودگاه رسوندمشون دارن،وقتی پرواز شب فردا_

 .منتظرتم پسشام_

 .رفتم نظرم بخشمرد سمت به محمد راهنمایی و کمک با و شدم پیاده ماشین از.بیمارستان رسیدیم باالخره

 که بود بد چقدر.موندم منتظر و نشستم رفتم.بداخالقه خیلی که بودم شنیده بود،چون نیومده اتند شانسآوردم

 ای بامزه چهره که بلند قد و پر تو دختر یه موقع همون.میشد براشتنگ دیگه،دلم بیمارستان یه بود افتاده لیلی

 !استاژر؟ اولین هم شما:گفت و کنارم نشست داشت

 ...بله_

 .فارابی هستم،ساناز ساناز...نکردم معرفی خودمو ببخشید:گفت منو سمت کرد دراز دستشرو

 .خوشحالم آشناییتون هستم،از نفساعالیی منم:گفتم و دادم بهشدست

 . همینطور منم_

 حواسم تمام.نداشتیم کردن صحبت فرصت دیگه اتند اومدن با.شد شروع ساناز و من دوستی که بود همونجا از

 کالس از بعد.داشت جذابیت هاشبرام حرف تمام...میزدم هوا رو،رو اتند های حرف هاشهمه حرف به دادم رو

 خودت از کم نفسیه خب:گفت و نیمکت رو نشستیم.بیمارستان حیاط رفتیم باهم و گرفت رو دستم ساناز

 .آشناشیم که تعریف بیشتر

 !خب؟ بگم چی:گفتم و خندیدم

 .باشیم هم برای خوبی دوستای دارم دوست اومده خوشم تنهام،ازت خیلی اینجا من آخه_

 .میگم منم بگو خودت از اول تو خانمی،خب اومده خوشم ازت منم_

 داره برادر خودشیه جز و میکنن زندگی خونوادشفرانسه اینکه خودشگفت از اون.زدیم حرف کلی ساناز با

 پیش و درسمیخونه داره و ایران اومده داره ایران به که ای عالقه خاطر به که گفت.میخونه پزشکی اونم که

 خریده بوفه از که ای قهوه خوردن از بعد.کردم تعریف خودم از حدودی تا منم.میکنه تنهاسزندگی اشکه خاله

 .خانمم جانم:گفت و داد جواب بوق چندتا از محمد،بعد به زدم زنگ خونه به رفتن موقع.بخش سمت رفتیم بودیم

 .خونه میرم شد تموم کالسام من عشقم_

 .برسونمت نمیتونم که ببخشید...باش خودت عزیزم،مراقب باشه_

 .بای باش،فعال مراقب توهم_

 .خدافظ دیگه،فعال برم من:گفتم ساناز به رو و کردم قطع رو گوشی

 !بود؟ آقاتون_

 .برسونه منو نمیتونه و داره کار بود،اون محمد آره_

 .آوردم برسونمت،ماشین من میخوای_

 . دوره میشه،راهم زحمتت نه_



 .نکن تعارف انقدر بابا بریم بیا_

 به و پرسید ازم آدرسرو.گرفت جا فرمون پشت خودشهم.شدم سوار ماشینشو سمت کشوند منو ساناز

 و خوب دختر ساناز میومد نظر به که اونجور.کردیم صحبت جا همه از راه تو.کرد حرکت ما خونه سمت

 .خوشگلی و شیک ساختمون چه به به:گفت خونه دم رسیدیم وقتی.بود خونگرمی

 . بخور چیزی چایی یه باال بریم عزیزم،بیا میبینه خوشگل چشمات_

 .میشم مزاحمت دیگه وقت یه ممنون،ایشاال نه_

 .میبینمت خدافظ،فردا پسفعال...خانمی مراحمی_

 .اوکی،خدافظ_

 رفتم راست یک تعویضلباسام از بعد خوردن غذا بدون که بودم خسته انقدر.داخل ورفتم شدم پیاده ماشین از

 وقتی ولی خیاله کردم فکر شنیدم،اول رو محمد صدای که بودم خوابیده چقدر نمیدونم.خوابیدم و تخت تو

 خیره میکرد نگاهم داشت چشماشکه به و کردم باز رو خودشه،چشمام فهمیدم حسکردم سرم رو دستشرو

 خانمم،وقت سالم:گفت و زد روم به لبخندی محمد.کنم سالم رفت یادم حتی که بود نگاهشقشنگ انقدر.شدم

 ...خواب

 !اومدی؟ کی تو.خوابیدم و رسیدم بودم،تا خسته سالم،خیلی_

 .کنم بیدارت نیومد دلم خوابی دیدم.اومدم ساعته یک من_

 !چنده؟ ساعت_

 .شیش_

 !خوابیدم؟ همه این من!واقعا؟_

 !خوردی؟ خانمی،ناهار بله_

 .خوابیدم اومدم تا که نه،گفتم_

 . بخور چیزی یه شو بلند!میکنی؟ ضعف نمیگی_

 .میخورم شام دفعه یه دیگه_

 ...شو شام،بلند تا کو_

 خودم قبل روز که کیکی برشاز تا دو و خونه آشپز رفتم.پایین اومدم تخت رو از دادم بدنم به قوسی کشو

 جلوش شیرو و کیک.پیشمحمد هال تو رفتم و ریختم شیرکاکائو هم لیوان دوتا و برداشتم بودم کرده درست

 .کردم درست خودم رو کیک عزیزم،بخور بفرما:گفتم و گذاشتم میز رو

 .نکنه درد به،دستت به_

 به رو.بود رفته سر ام حوصله.آخه بود ام گشنه خوردم،خیلی آخر تا رو شیرم و کیک کنارشو نشستم خودمم

 .جونم محمد:گفتم و کردم محمد



 .دلم جون_

 !بیرون؟ بریم میشه_

 !بریم؟ کجا_

 .رفته سر ام حوصله...شهربازی اوووومممم،بریم_

 ...شو حاضر برو_

 .عشقم جووون،مرسی اخ_

 پسبلدی:گفت و خندید محمد.پیشش رفتم و شدم حاضر سه بشمار.اتاق رفتم و بوسیدم محکم صورتشرو

 .شی حاضر هم زود

 .بریم شو بلند حاال...بلدم که بله_

 بعد ساعت یک حدود.ماشینششدیم سوار و پایین رفتیم باهم.بلندشکردم مبل رو از و گرفتم دستشرو

 میکشوندمش و میگرفتم رو محمد دست کوچولو های بچه مثل.شدیم سوار رو وسایل بیشتر.بودیم شهربازی

 بریم،رفتیم دادم رضایت باالخره و شدم خسته اینکه از بعد.میکردم سوار خودم با هم رو اون و ها وسیله سمت

 خیلی شب اون.اشون خونه رفت خودشهم و خونه رسوند منو محمد بعدشهم.خوردیم شام رستوران یه

 نمیومد خوابم چون و باال رفتم...بمونه پیشم نتونست محمد که بود بدشاین قسمت تنها خوشگذشت بهمون

 ...مرورشکنم نشستم و برداشتم رو درسیم کتاب تعویضلباسم از بعد

***** 

 بود نه ساعت. اینجا باباشبیاد و مامان رسوندن از بعد بود قرار.بودم محمد منتظر و بودم کرده آماده رو شام

 زنگ نشده شدم،تاحاال نگران.نداد جواب ولی زدم بهشزنگ و برداشتم گوشیمو.ازشنداشتم خبری هنوز ولی

 و ده نزدیک ساعت.میومد در ام گریه داشت دیگه.نیومد بازم ولی ده شد نیم و نیم،نه و نه شد نده،نه جواب منو

 معلوم:گفتم سمتشو رفتم.بود اخمهاشتوهم.نبود همیشه مثل تو،ولی اومد محمد و شد باز در که بود نیم

 .شدم نگرانت!محمد؟ کجایی هست

 ...ببخشید_

 !افتاده؟ اتفاقی!ناراحتی؟ انقدر چرا!بودی؟ کجا خب_

 .نه:گفت خواب اتاق سمت میرفت داشت که همونجور

 .میکشم رو شام عوضکنی لباساتو تا:گفتم فقط همین پیچشنکنم،واسه سؤال خیلی دادم ترجیح

 .ندارم نمیخورم،میل:گفت بشنوم من که جوری اتاق از

 .کردم درست فسنجون تو برای من ولی_

 .ندارم میل که گفتم_

 توی و خاموشکردم رو غذا زیر و آشپزخونه تو رفتم.ببینمش ناراحت اینجوری نداشتم بود،دوست گرفته بغضم



 نداشت،منم اومدن بیرون قصد انگار بود اتاق هنوزم محمد.بیاد جا حالم خوردم آب کم یه.دادم جاشون یخچال

 من ولی میداد نشون داشت فیلم یه.کردم نگاه تلوزیون و هال تو نشستم.بشه آروم تا تنهاشبذارم دادم ترجیح

 انقدر کی یا چی که بدونم میخواست دلم.بود پیشعشقم تر اونطرف قدم چند فکرم نفهمیدم،تمام هیچی

 و خاموشبود چراغ.اتاق سمت رفتم و خاموشکردم رو تلوزیون که بود دوازده نزدیک ساعت. اذیتشکرده

 دستشهم و بود کشیده دراز تخت روی شلوارک و رکابی با محمد.بود افتاده اتاق داخل پنجره از کمی نور فقط

 صدای بود،یهو نگذشته چیزی.کشیدم دراز و تخت دیگه سمت رفتم آروم. خوابشبرده حتما.چشمهاشبود روی

 !سرجات؟ نمیای:گفت که اومد محمد

 .خوابی کردم فکر:گفتم سمتشو چرخیدم

 !ببره؟ خوابم سریع انقدر پیشتم وقتی میشه مگه_

 .بغلت بیام بودی،ترسیدم عصبانی آخه_

 .کردم اذیتت اگه ببخشید:گفت و بوسید سرمو.دادم بغلشجا تو خودمو منم و سمتم کرد دراز دستشرو

 .ببینمت ناراحت نمیاد دلم نشدم،فقط اذیت_

 .کرد عصبانیم بابا نبود،حرفای خودم دست_

 !گفت؟ چی مگه_

 .میزنه خودشو حرف باز نمیخوریم هم درد به ما بهشمیگم هرچی.کشید وسط رو مینا حرف دوباره فرودگاه تو_

 و شدم موفق هم حدودی تا باشم عادی کردم سعی...نفسمیکشیدم سختی کردم،به تهی قالب حرفا این شنیدن از

 !کنی؟ چیکار میخوای حاال خب:گفتم بعد

 ...دارم زن خودم نمیکنم،من قبول معلومه_

 .نمیدونه که بابات ولی_

 .بهشبگم یهو مجبورم بده گیر زیاد اگه_

 ...شم جدا ازت نمیخواد دلم محمد_

 .نکن فکر هیچی به...راحت کنه،خیالت جدا من از تورو نمیتونه کسی_

 !باشه؟ راحت خیالم میشه مگه_

 .بیمارستان بریم باید صبح که بخواب بگیر هم عشقم،حاال آره_

 هم بودم،آخر محمد حرفای فکر به شب های نیمه تا ولی.گفتم بخیر شب و صورتشزدم به آرومی بوسه_

 ...برد خوابم جوری چه و کی نفهمیدم

 .شد شو،دیرمون نفسبیدار:میگفت که شدم بیدار محمد صدای با صبح

 بیمارستان سمت به و شدیم حاضر صبحانه بدون.بود دیر میگفت انداختم،راست ساعت به نگاهی و شدم بلند

 معرفی محمد به رو اون و دیدم رو ساناز حیاط تو.رسیدیم سریع رفت محمد که سرعتی با.کردیم حرکت



 حواسم تمام چون نفهمیدم هیچی اتند و رزیدنت حرفای از.رفتیم بخشخودمون سمت به باهم کردم،بعدشهم

 اصرار کلی با منم.رسوند منو و برگردم تنها نذاشت ساناز بازم برگشت موقع.دیشبشبود حرفای و پیشمحمد

 میرفتم داشتم.پیشش برگشتم شلوارک و تاپ بایه تعویضلباسم از بعد منم و مبل رو نشست سحر.بردمشباال

 !شربت؟ یا میخوری چای ساناز:پرسیدم موقع آشپزخونه،همون سمت

 .خیلی گرمه هوا آخه...شربت زحمت بی:گفت میاورد در مانتوشرو که درحالی ساناز

 .میارم چشم،االن_

 . نشده گرم تا بخور:گفتم و نشیتم سحر کنار.هال تو بردم برشکیک تا دو با آلبالو شربت تا دو و آشپزخونه رفتم

 !خونگیه؟ کیک:گفت دهنشو گذاشت رو کیک از ای تکه و برداشت لیوانشرو ساناز

 .کردم درست آره،خودم_

 ...اس خوشمزه_

 .عزیزم داری قشنگی خونه:گفت و کرد نگاه اطراف به شربتشکمی خوردن از بعد ساناز

 .خانمی میبینه قشنگ چشمات_

 !خودته؟ سلیقه_

 ... محمده سلیقه همه نه_

 . داره خوبی سلیقه معلومه خب_

 . نداره اشحرف سلیقه یعنی کرده انتخاب منو میفهمیدی،وقتی قبل از باید که اینو_

 ...منکرشلعنت بر_

 و موند پیشم بیاد محمد که عصری تا.سفارشدادم غذا زدم زنگ من و موند هم ناهار برای ساناز من اصرار به

 خسته انقدر محمد.رفت و کرد خداحافظی هم ساناز اومد محمد وقتی.کردیم دل و درد و خندیدیم باهم کلی

 .کردم نگاه تلوزیون نشستم و شام برای گذاشتم رو دیشب غذاهای همون منم.خوابید و دوشگرفت یه رفت بود

 برداشتم،صداشرو میز رو از و رفتم من بود خواب چون.شد بلند محمد گوشی صدای که بود نگذشته چیزی

 گوشیش.نکردم بیدار رو محمد!چیکارشداره؟ یعنی.اسمشحرصخوردم دیدن از... مینا بود نوشته.کردم قطع

 دوست!چیکارشداشت؟ مینا شد،یعنی درگیر فکرم تمام دوباره.هال تو دوباره رفتم و بیصدا رو گذاشتم رو

 فکر داشتم محمد شدن بیدار تا. بگیره ازم میخواد رو محمد بزنه،احساسمیکردم باهاشحرف حتی نداشتم

 دستشرو و نشست کنارم اومد محمد.شکمم تو بودم کرده جمع رو پاهام و بودم نشسته مبل رو.میکردم

 !چطوره؟ خانمم:گفت و دورم انداخت

 .عزیزم خوبم_

 !توهمه؟ اخمهات پسچرا_

 ...نیست مهمی چیز_



 .عشقم بگو_

 ...خورد زنگ گوشیت بودی خواب_

 !بود؟ کی خب_

 . مینا بود زده_

 !دادی؟ جواب_

 !کمه؟ عقلم مگه بابا نه_

 . نداره ناراحتی اینکه...اوکی_

 .بزنه حرف باهات ندارم دوست_

 .نزن زنگ بهم بهشبگم بوده،چجوری پیشما بچگی از اون عشقم_

 ...آخه_

 !چی؟ آخه_

 ...هیچی_

 .من برم حسودم خانم قربون_

 !داشته؟ چیکار ببینی بزنی بهشزنگ نکنه،نمیخوای خدا_

 .میزنم زنگ االن_

 ...زد زنگ.براشآوردم رو محمد گوشی رفتم

 میمونم دوستم خونه من بیان اینا مامان که،تا نداره چرا.....خونه نمیام من نه!.....زدی؟ زنگ داشتی کار....سالم_

 ......پیشت بیاد بگی دوستاتو از یکی میتونی.....کنی چیکار نمیدونم من خب!......ترسداره؟ بودن تنها مگه.....

 .خدافظ.....خونه نمیام من هرصورت در مینا نمیدونم من

 !داشت؟ چیکار:پرسیدم همین واسه میشدم خفه داشتم فضولی از. میز رو گذاشت و کرد قطع رو گوشی محمد

 .میترسم تنهایی من خونه بیا میگفت_

 ...اهان:گفتم و هم تو رفت اخمام ناخداگاه

 !شدی؟ ناراحت چرا:گفت و کنارم اومد همین واسه شدم ناراحت فهمید محمد.تلوزیون سمت کردم رومو

 .نمیاد ازشخوشم_

 .نباش ناراحت جونم حسود_

 .حسودم تو به حسودم،نصبت اصال آره_

 !بیاری؟ برام ها خوشمزه کیک اون با نداریم چایی...خانمم عشقی_

 !بود؟ دستور این_

 .خواهشبود عزیزم نه_



 فکر و ندادم حرفاشاهمیت و مینا به دیگه.خوردیم باهم و آوردم کیک و چای رفتم و بوسیدم صورتشرو

 شب که رو فسنجونی همون شام برای.کنم استفاده درست کنارمه محمد که لحظاتی از میخواست دلم.نکردم

 4 بهترین برام عشقم کنار های لحظه.کردیم بازی ps باهم کلی هم شام از بعد و خوردیم رو بودم کرده آماده قبل

 ...نشه تموم لحظات اون هیچوقت میخواست دلم.بود ها لحظه

***** 

 .بود خوشگذشته بهمون واقعا بود کنارم محمد که مدت این بود،تو گذشته محمد بابای و مامان رفتن از هفته یه

 باهم.بود خوشگل خیلی دریاچه غروب.دریاچه رفتیم دوتایی محمد با و بود جمعه روز. نداشتیم غمی هیچ انگار

 اون کال.خوردیم دونفره شام بعدشرفتیم.بود قشنگی جای واقعا...رفتیم دریاچه وسطای تا و شدیم سوار قایق

 خوابیدیم تعویضلباسامون از بعد که بودیم خسته انقدر خونه رسیدیم وقتی.خوشگذشت بهمون خیلی شب

... 

 .کردم آماده رو صبحانه و آشپزخونه رفتم صورتم و دست شستن از بعد.شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح

 .آشپزخونه تو اومد و شد بیدار هم محمد

 .خانمم بخیر صبح_

 .بریزم چای برات عزیزم،بشین بخیر صبح_

 و پوشیدم آبیم گشاد دمپا جین شلوار همراه رو مشکیم مانتو من.شدیم حاضر سریع و خوردیم رو صبحانه

 .از دوتایی.بود منتظرم هال تو که پیشمحمد رفتم و زدم رژ و ریمل کم یه فقط � کردم سرم هم رو ام مقنعه

 بیشتر میتونستم و بود یکی شدم،ایکاشبخشهامون جدا محمد از بیمارستان رسیدیم وقتی.بیرون زدیم خونه

 میرفتیم.میکردیم پیچشون سؤال و میدوییدیم ها رزیدنت دنبال هم با.کردم پیدا رو ساناز سریع خیلی.ببینمش

 رو مون رشته چون میدادیم انجام عشق با کارهارو این همه.میگرفتیم رو حالشون شرح و ها بیمار سر باال

 رو انداخت خودشو خستگی از محمد.خونه برگشتم محمد با و بودم بیمارستان ظهر از بعد تا.داشتیم دوست

 شام:پرسیدم محمد از و خونه آشپز تو رفتم و عوضکردم کوتاه دامن و تاپ یه با رو لباسام و رفتم منم.مبل

 !کنم؟ درست عزیزم میخوری چی

 !نیستی؟ خسته تو مگه!نفس؟ داری انرژی واقعا_

 !کنم؟ درست چی بگو عزیزم،حاال نه_

 .کردم مرغ با پلو راستشهوسزرشک_

 .عشقم برات میکنم درست_

 .کمکت بیام عوضکنم رو لباسام منم کن صبر_

 .ای خسته تو نمیخواد_

 .کنم کمکت دارم دوست_



 هم سر آخر.میکرد کته برنج هم محمد و میکردم سرخ رو ها مرغ من.پیشم تعویضلباسشاومد از بعد محمد

 از بعد � .میشد من خنده باعث همین و میکرد هم خرابکاری کلی محمد البته.کردیم درست شیرازی ساال دوتایی

 .محمد:گفتم روشو به رو نشستم و ریختم چای جفتمون برای کارمون شدن تموم

 .جونم_

 !بزنی؟ حرف خانوادت با میخوای کی_

 .گرفتم زن بهشبگم یهو نمیتونم...کنم فکر مینا به که من به داده گیر االن که بابا.موندم نفس،خودم نمیدونم_

 .بفهمن باید باالخره!آخرشچی؟_

 .یهویی نه ولی بفهمن باید عشقم آره_

 !کردی؟ که کاری از شدی پشیمون نکنه_

 !میکنی؟ فکرا این از چرا خانمم،آخه نه_

 .بدم دستت از ندارم دوست_

 و نیستی پسرم دیگه بگه میخواد میگذرم،فوقشبابا خانوادم از که بدم،آخرشاینه دستت از ندارم دوست منم_

 . یادشمیره هم مدت یه بعد حرفا این از

 !میگذری؟ خانوادت از من خاطر به یعنی_

 خراب رو شبمون ها حرف این با خواهشمیکنم...راحت دارم،پسخیالت تعهد بهت منی،من زن االن نفستو_

 .نکن

 .عشقم باشه_

 خوب فیلم یه هم شب آخر.خوردیم رو شاممون و چیدیم خوشگل میز یه نفری دو شد حاضر غذا وقتی

 رو محمد صورت تر زود همین واسه میرفتم باید من ولی نداشت شیفت محمد بعد روز...دیدیم و گذاشتیم

 که احساسکردم دورم رو محمد گرم دستای که بود نگذشته چیزی...بخوابم رفتم و گفتم بخیر شب و بوسیدم

 ...خوابیدم صبح تا راحت خیال بغلش،با تو کشوند منو

***** 

 در مدت باباشتمام میگفت محمد که اونجور.خودشون خونه رفت دوباره محمد و شد تموم هم دوهفته اون

 ها جدایی این بود قرار کی نمیدونم. میاورده هایی بهانه یه دفعه هر هم محمد میکرده باهاشصحبت مینا مورد

 به میرفت طرح برای باید و میشد تموم درسمحمد دیگه ماه یک.کنن قبول خانوادشمنو و شه تموم

 .شهرستان بره که برسه چه میبینمشدیگه سختی به تهرانه وقتی.بود تر سخت برام چیز همه از شهرستان،این

 اسولی جمعه امروز.نمیتونم االن باهاشولی میرفتم و میگرفتم انتقالی بود هرشکلی به قانونیشبودم زن اگه

 لیلی به.صالح زاده امام بریم گذاشتم قرار ساناز با نره سر ام حوصله اینکه واسه منم.پیشم بیاد نتونسته محمد

 فردا کاراش،منم درگیر و عروسیشبود دیگه هفته یه.بود اینا رضا خونه چون بیاد نتونست اون ولی گفتم هم



 قفل رو خونه در.پایین برم گفت گوشیمو به زد زنگ ساناز.لباسبخرم برم محمد خود با بود قرار ظهر از بعد

 و کردم باز رو ماشین در.بود ماشینشمنتظرم تو ساناز.کردم سرم آسانسور توی هم رو مشکیم چادر و کردم

 !سالم،چطوری؟:گفتم و نشستم

 !خوبی؟ تو محجبه،خوبم خانم سالم_

 . زاده امام میریم داریم مثال!نکردی؟ سرت چادر چرا مرسی،تو_

 ...میدن رنگی چادر اونجا خب_

 ...چندششمیاد بوده،آدم کیا سر نیست کنم،معلوم سر اونارو میاد بدم که من_

 .نباش پاستوریزه بابا،انقدر بیخیال_

 چادر یه در دم از ساناز.شدیم پیاده و کرد پارک ماشینشرو ساناز رسیدیم وقتی.بودیم راه تو ساعت نیم حدود

 منو:گفت بازومو به زد محکم ساناز.شد ام خنده باعث همین و بود بهشکوتاه کم سرشکرد،یه و برداشت

 !میکنی؟ مسخره

 .هست هم کوتاه بهت رنگی،تازه چادر با شدی دار خنده اره،خیلی_

 . مده کوتاه بخواد،چادر دلت هم خیلی_

 ... حتما مدشکردی تو_

 مشخص تکلیفم کنه،خواستم کمکم تا شدم زاده امام دامن به دست.کردیم زیارت و شدیم زاده امام داخل باهم

 نماز و ایستادیم جماعت نماز صف تو هردومون.بود نمونده ظهر نماز تا چیزی.بپذیرن منو محمد خانواده و شه

 بعد...باشمش داشته همیشه برای میخواست خواستم،دلم رو ازشمحمدم و مردم دل و درد خدا با کلی.خپندیم

 .گشنگی از میمیرم دارم که بخوریم چیزی یه بریم شو بلند:گفت و گرفت رو دستم و شد بلند ساناز نماز از

 .شکمو بریم_

 هم صبحانه چون بود ام گشنه حسابی منم.خوردیم غذا و بود نزدیکی همون که رستورانی رفتیم دوتایی_

 برگشتم گفتم و زدم زنگ محمد به.خونه رسوند بعدشمنو و زدیم هم بازار توی گشتی ساناز با.بودم نخورده

 ***** محمدم گفت فردا بعد از ظهر میاد دنبالم تا برای خرید لباس بریم.

 .بود دادم،محمد جواب و برداشتم هال میز رو از رفتم.اومد گوشیم صدای که میخوردم غذا داشتم

 .جانم_

 !خانمی،خوبی؟ سالم_

 !خوبی؟ عشقم،مرسی،تو سالم_

 ...مرسی_

 !بیمارستانی؟_

 .لباس خرید برای بریم دنبالت میام دیگه ساعت یک تا شو اماده بگم زدم آره،زنگ_



 .پس منتظرتم باشه_

 .خانمم خدافظ فعال_

 .باش،خدافظ خودت مراقب_

 منم گوشیمو به زد زنگ رسید وقتی محمد.شدم اماده و اتاق رفتم � شستم هم ظرفشرو و خوردم رو غذام بقیه

 پارک مجتمع پاکینگ تو رو ماشین محمد.رسیدیم سریع و نظرشنبود مورد خرید مرکز تا زیادی راه.پایین رفتم

 یه.کنیم پیدا لباسمناسب یه تا میکردیم نگاه لباسهارو ها مغازه ویترین پشت از.داخل رفتیم دوتایی و کرد

 پوشیده اینکه اومد خوب نظرم داشت،به تنه نیم کت یه روشهم که گرفت رو چشمم دکلته مشکی بلند پیراهن

 !قشنگه؟ نظرت به:گفتم و دادم نشون محمد به.باشه لختی لباسم نمیخواست دلم خودشکلیه،چون بود

 .هست هم خوشگله،پوشیده خیلی آره_

 !کنم؟ پرو برم_

 .بریم_

 رو محد.بود شیک و خوشگل واقعا.پوشیدم و پرو اتاق تو رفتم.داد رو سایزم فروشنده و مغازه داخل رفتیم

 .خانمم میاد بهت خیلی:گفت دید منو بده،وقتی نظر هم اون تا کردم صدا

 !بگیرم؟ پسهمینو_

 .اره،قشنگه_

 .ساک تو برام لباسرو فروشنده و بیرون رفتم اتاق از � پوشیدم رو شلوارم مانتو و دراوردم لباسرو و بستم درو

 چند از بعد و بود هم کفشفروشی مغازه پاساژ همون تو.بیرون زدیم مغازه از و کرد حساب هم محمد و گذاشت

 آخر.خوردیم پیتزا رفتیم محمد پیشنهاد به هم شام.خریدم و کردم پیدا هم کفشمناسب یه باالخره گشتن دور

 ...خونه خودشرفت و رسوند منو محمد شب

***** 

 زدم بهشزنگ.شیم حاضر تا خونه ببره منو و دنبالم بیاد محمد بود قرار. آرایشگاه بودم رفته و بود لیلی عروسی

 محمد.پایین رفتم و کردم حساب هم رو آرایشگاه پول و برداشتم رو وسایلم.آرایشگاهه دم بعد دقیقه ده گفت

 آرایشزیاد شد خانمم،خوب شدی خوشگل چه:گفت و انداخت بهم نگاهی.افتاد راه و شدم سوار سریع رسید که

 .میاد بیشتر بهت نکردی،آرایشکم

 !امشب؟ برای گرفتی مرخصی!کردی؟ چیکار رو بیمارستان راستی...آرایشکنه کم بهشگفتم خودم_

 .عزیزم آره_

 پیراهن همراه کاربونیشرو آبی شلوار و کت هم محمد کردم تنم رو لباسم محمد کمک با خونه رسیدیم وقتی

 محمد کارم اتمام از بعد.دادم باال به رو رو همه و زدم ژل موهاشرو کتشپوشید،منم همرنگ کراوات و سفید

 .عشقم مرسی:گفت و زد پیشونیم به آرومی بوسه



 !بریم؟ آقامون،کی خواهشمیکنم_

 . دوره دیگه،راه بپوشبریم رو شالت و مانتو_

 که ماشین سوار.شدیم خارج خونه از و سرم انداختم هم رو حریرم پوشیدم،شال رو بازم جلو مشکی مانتو

 کاراش به فقط منم.میخوند برام آهنگ همراه خودشهم و میکرد انتخاب شاد های آهنگ محمد شدیم

 نگران چشمهاشمیدیدم،شاید ته رو خاصی نگرانی و غم یه ولی بود شاد و میخندید همیشه اینکه میخندیدم،با

 ولی بودن اومده ها مهمون.شدیم باغ وارد باهم و برد پارکینگ داخل رو ماشین محمد رسیدیم وقتی.بود آینده

 روی و دراوردم رو شالم و مانتو.نشستیم و رفتیم میز یه سمت محمد با.بودن نیومده هنوز داماد عروسو

 گلدون ها میز روی.بود شده کاری کل احسن نحو به و بود قشنگی باغ.انداختم اطراف به نگاهی.گذاشتم صندلیم

 خودشو برای محمد.بود بلند و کوتاه های شمع گلدون دور و سفید های داخلشگل و بود بلند ای شیشه های

 دستشرو لیلی.اومدن داماد عروسو فهمیدیم کل و صوت و جیغ صدای با.خوردیم و ریخت نسکافه من

 که دار پف لباسدکلته اون تو لیلی.میگفتن خوشآمد و میرفتن ها میز همه سر و رضا بازوی دور بود انداخته

 خوش:گفت و کرد بغلم ما میز سر رسیدن وقتی.میرسید نظر به زیبا خیلی بود شده اشکار تنه باال قسمت

 .عزیزم اومدی

 ...ایشاال بشی خانمی،خوشبخت شدی خوشگل چه_

 جایگاه سمت رضا رو لیلی.کرد خوشبختی آرزوی و گفت تبریک بهشون هم محمد گفتم تبریک هم رضا به

 خوشگذرونی حال رقصدر پیست تو که هایی جوون به هم محمد و من.نشستن و رفتن مخصوصخودشود

 و گرفت رو لیلی دست و شد بلند رضا.کرد دعوت رقصدونفره به رو داماد عروسو جی دی.میکردیم نگاه بودن

 هم بغل تو رضا و لیلی و گذاشت رو ای عاشقانه و آروم اهنگ جی دی.رقصرفتن پیست سمت به باهم

 آهنگ.وسط رفتیم هم محمد و من.کرد رقصیدن به دعوت هارو زوج همه جی دی شد تموم که آهنگ.میرقصیدن

 .رقصیدیم باهم و گرفت رو کمرم هم محمد و محمد گردن دور انداختم رو دستم من و شد شروع ای دیگه آروم

 به و بوسید رو پیشونیم محمد شد تموم که آهنگ.میزدیم حرف چشمامون با انگار.بودیم شده خیره هم چشم تو

 خواهش محمد شد،از شام وقت بعد ساعتی.خوردیم باهم و کندم پوست میوه.برگشتیم خودمون میز سمت

 مثل ایکاشمنم.خوردیم سکوت تو رو شام.برگشت غذا بشقاب تا دو با و رفت محمد.بکشه غذا منم برای کردم

 کنار میخواستم فقط من!میخواستم؟ چی من مگه آشکار،آخه و رسمی کامال ازدواج میکردم،یه ازدواج لیلی

 نشون رو عکسعروسداماد و فیلم شام از بعد...باشه زیادی چیز نمیکنم باشم،فکر داشته اروم زندگی یه عشقم

 رفتیم محمد همراه و پوشیدم رو شالم و مانتو.بود رفتن وقت کم کم دیگه.بود افتاده عالی دادن،عکسهاشون

 .کنیم زحمت رفع عزیزم،مادیگه بشی خوشبخت:گفتم و دادم دست لیلی به.داماد عروسو سمت

 .اومدی کشیدی عزیزدلم،زحمت باشی خوشبخت توهم:گفت و بوسید منو لیلی

 ...پیرشید هم پای به کنیم،ایشاال زحمت رفع ما اجازه با رضا آقا_



 .کششیدید ممنون،زحمت خیلی_ رضا

 .بشید داماد،خوشبخت شاه خب:گفت و زد رضا شونه به دستی محمد

 .دیدمت شدم خوشحال جان،خیلی محمد مرسی_ رضا

 خداحافظ_

 باهم هم کلمه یک بود،حتی فکر تو خیلی محمد برگشت راه تو.رفتیم ماشین سمت به محمد دست در دست

 .داشت چسب و تافت خیلی موهام چون توحموم رفتم یکراست و رودراوردم لباسام رسیدیم وقتی.نزدیم حرف

 و کوتاه پیراهن یه.دورم ریختم و گرفتم رو موهام آب حوله با.بود کشیده دراز تخت رو محمد بیرون اومدم وقتی

 :گفت محمد که بودیم شده خیره سقف به جفتمون.کشیدم دراز محمد کنار تخت رو ورفتم کردم تنم هم گشاد

 .نفس

 .جانم_

 !بگیریم؟ علنی عروسی یه رضا و لیلی مثل میتونیم هم ما نظرت به_

 . آره کنن قبول منو خانوادت اگه_

 براش دلم هم وقتا بعضی ولی...مامانشمیرفت نمیکرد،کاشبا زندگی پیشما ایکاشمینا میگم وقتایی یه_

 ... نداره مظلومه،هیچکسو میسوزه،خیلی

 !وسط؟ کشید مینارو حرف دوباره بابات_

 .همیشگیشه حرف_

 !نه؟ مگه!پشیمونی؟ محمد_

 .بگذرم ازت نمیتونم...زندگیمی همه تو خدا نفس،به نه_

 که نمیکردم شروع رو رابطه ایکاشاین میفرستم،میگم لعنت خودم به میبینمت ناراحت و داغون انقدر وقتی_

 .شی اذیت بخوای انقدر تو

 .کمه بازم بدم انجام بودن تو کنار برای هم نفس،هرکاری نزن حرفا این از_

 ...محمد_

 .جونم_

 !بغلت؟ بیام میشه_

 .خانمم سرجات بیا بدو_

 محمد جز هیچی من.بردن رو هام غم تمام و دادن بهم رو آرامشدنیا همه محمد،انگار سینه رو گذاشتم سرمو

 خودمم که ارامشداد بهم آغوشمحمد انقدر. عزیزه برام محمد چقدر ایکاشخانوادشمیفهمیدن.نمیخواستم

 ***** نفهمیدم کی خوابم برد.

 خیلی.بخرم خوب کادو یه برم ساناز با بود قرار بیمارستان از بعد امروز بودم کادو فکر به من و بود محمد تولد



 .بود ماشینشمنتظرم تو ساناز.شه سورپرایز داشتم دوست چون بفهمه محمد استرسداشتم،نمیخواستم

 بری میشه جون ساناز:گفتم و ماشینششدم سوار.کردم حرکت پارکینگ سمت به و دراوردم رو روپوشسفیدم

 .... پاساژ

 عزیزم آره_

 فکرم تو.شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین.رسیدیم بعد ساعت نیم.افتاد راه و ورددرا پارک از رو ماشین ساناز

 از.رفتیم فروشی طال مغازه سمت به یکراست همین گردنشباشه،واسه همیشه که بخرم خوشگل زنجیر یه بود

 میخوای چی:گفت و کرد من به رو ساناز.داشت مردونه زنجیر مدل دو میکردم،فقط نگاه داشتم ویترین پشت

 !براش؟ بخری

 .همراهشباشه همیشه دارم زنجیر،دوست_

 !زیادیشنمیشه؟_

 !عشقم؟ درمورد بزنی حرفا این از میاد دلت ساناز اااا_

 .عالیه خیلی جنبه،اتفاقا بی کردم شوخی_

 زیادی وقت چون.بود مناسب بیاره،قیمتشهم برام رو زنجیر اون خواستم فروشنده از و رفتیم مغازه داخل

 کنه پیاده قنادی جلو راهشمنو سر خواهشکردم ساناز از.بیرون اومدیم و خریدم رو همون نداشتم گشتن برای

 نمیخواد گفت ولی باشه پیشمون امشب که کردم اصرار قبلشکلی البته.میرم خودم بعدشرو به اونحا از و

 .بود فردا اصل در محمد تولد راستی.رفت و کرد پیاده خونمون نزدیک قنادی جلو منو ساناز.بزنه بهم رو خلوتمون

 عشقم نوشت گفتم روشهم و گرفتم شکالتی کیک یه قنادی از.شه سورپرایز که بگیرم امشب خواستم من

 خودمم میز رو گذاشتم و ظرف تو چیدم هم رو میوه و کردم اماده رو شام سریع خونه رفتم وقتی.مبارک تولدت

 هم رو موهام و کردم هم ارایشمالیم و پوشیدم صورتی کوتاه پیراهن یه بیرون اومدم حموم،وقتی رفتم

 بیحال رو صدام و محمد به زدم زنگ.بود کردن نقشبازی وقت حاال.بود پنج کردم نگاه ساعت کشیدم،به سشوار

 .خانمم جونم:دادوگفت جواب دوتابوق از بعد.کردم

 ...محمد_

 !شده؟ جان،چی_

 !کجایی؟_

 !افتاده؟ اتفاقی!حاله؟ بی صدات چرا.خونه برم دراومدم بیمارستان از االن ماشینم،همین تو_

 ...نیست خوب حالم اصال!اینجا؟ بیای میشه_

 .شدم موفق و بگیرم خودمو جلو کردم سعی ولی بود گرفته ام خنده

 !میکنه؟ درد کجات!عزیزم؟ شده چی:گفت نگرانی با محمد

 .زمین خوردم بار دارم،یه هم میکنه،سرگیجه درد سرم_



 .میرسم دیگه دقیقه ده تا مبل بکشرو دراز_

 و خاموشکردم هارو چراغ همه. هوا پریدم گرفت ام نقشه اینکه از خوشحال منم و کرد قطع رو گوشی محمد

 اومد کرد باز درو محمد.کردم روشن رو شمعشون شنیدم رو آسانسور صدای وقتی. میز رو گذاشتم آماده رو کیک

 .عشقم مبااااارک تولدت: گفتم بغلشو پریدم کرد روشن هارو چراغ وقتی تو

 . اینجا برسم تا مردم!خوبه؟ حالت تو:گفت و بغلشدراورد از بود،منو شده شوکه محمد

 .اینجا،ببخشید بکشونمت که بود راه عشقم،تنها خوبم_

 .سالمی خانمی،خداروشکر برم قربونت_

 همون.دادم رو کادوم منم کرد فوت هارو شمع و نشستیم رفتیم بوسید،دوتایی رو صورتم و کرد بغلم محمد

 آخر تا محمد.خوردیم کیک با و ریختم چای رفتم.داشت گردنشدرخششخاصی تو گردنش،واقعا انداخت موقع

 وقتی و تخت رو خوابوند منو و اتاق برد منو که بود دوازده نزدیکای.خوشگذشت بهمون کلی و بود پیشم شب

 میدیدمش،نمیدونم بیشتر باید بود تهران که آخر های روز این.رفت و بوسید رو پیشونیم شد سنگین چشمام

 ....کنم تحمل دوریشرو باید چجوری

***** 

 به محمد و بود شنبه پنج.بودم کرده دعوتشون امشب برای و بود گذشته رضا رو لیلی ازدواج از هفته دو

 ته و گوشت با پلو باغالی و الویه ساالد شام برای.وایمیسته دوستانششیفت از یکی جای بود خانوادشگفته

 حموم از که محمد.بود شده تموم هام کار تقریبا.گذاشتم بستنی ژله هم دسر برای و بودم کرده درست مرغ چین

 زرد شومیز یه بیرون اومدم وقتی.رفت بیرون تنم از خستگی گرفتم که دوشآبگرمی رفتم،با من بیرون اومد

 اومدن وقتی تا دست دم گذاشتم هم زرد مشکی شال یه.مشکی ساپورت بود،بایه اشحریر پارچه که پوشیدم

 و کردم جمع سرم کلیپسپشت با رو موهام.کردم آرایشمالیمی هم من و کشید سشوار رو موهام محمد.کنم سرم

 خونه تو میخواستم که بود بار اولین. مهمونها اومدن برای بود آماده چیز همه.صورتم تو ریختم کج جلوشهم

 رو شالم منم کرد باز درو رفت محمد.پریدم جام از آیفون صدای با.استرسداشتم کم یه و بدم مهمونی خودمون

 رو لیلی.داخل اومدن و شدن پیاده آسانسور از رضا و لیلی. ها مهمون استقبال برای محمد کنار رفتم و کردم سرم

 .عروسخانم،خوشاومدی سالم:گفتم و کردم بغل

 .افتادی زحمت به ممنون:گفت و بوسید رو صورتم لیلی

 .زحمتی چه بابا نه_

 رضا آقا خوشاومدید خیلی:گفتم و میداد دست محمد به داشت که رضا سمت کردم مو رو بعد

 .شدیم مزاحم ممنون،ببخشید_ رضا

 تو جون،بفرمایید رضا مراحمی:گفت من دست میداد رو بود بهشداده رضا که شیرینی جعبه که حالی در محمد

 .پذیرایی سالن



 شربت چهارتا بود گرم هنوز هوا چون.آشپزخونه رفتم منم و پذیرایی سالن به کرد دعوت هارو مهمون محمد

 کن تعریف خب:گفتم و لیلی کنار نشستم شربت کردن تعارف از بعد. ها پیشمهمون پذیرایی تو رفتم و ریختم

 !خوبه؟ مشترک ببینم،زندگی

 ...خوبه خیلی آره:گفت و زد لبخندی لیلی

 .نمیزدی سفید و سیاه به دست خودتون خونه تو یادمه که اونجا تا آخه!نیست؟ سخت داری خونه_

 .میکنن دعوت فامیالمون یا بیرونیم نیستیم،یا خونه اصال کردیم عروسی که روزی از واال_

 تمیز خونه یا کنی درست غذا یا بذاری باید وقتتو تمام که بپرسم حالتو باید اونوقت میشه تموم روزاهم این_

 .کنی

 !میکنی؟ خالی دلمو تو بدجنسداری_

 ...فهمیدی درست:گفتم و خندیدم زیرکانه

 میوه براشون و برداشتم بشقاب میز روی از و شدم بلند.بودن صحبت گرم حسابی هم رضا و محمد

 بودیم مشغول که بیمارستانی زدیم،از حرف جا همه از.پیشلیلی برگشتم دوباره و زدم غذاهام به گذاشتم،سری

 من نمیدونن هنوز که گفتم محمد خانواده از منم دارن هواشو خیلی که شوهرشگفت خانواده از گفتیم،لیلی

 و آشپزخونه رفتیم لیلی با شام موقع.کنه ازدواج مینا با باید که میخونن گوشمحمد تو مدام اینکه و عروسشونم

 .شام برای کردم صدا رو رضا و محمد و پذیرایی داخل رفتم. میز رو گذاشتیم هم هارو غذا و چیدیم رو شام میز

 :گفت میکشید غذا لیلی برای که درحالی رضا.بودن رومون به رو هم رضا و لیلی و هم کنار نشستیم محمد و من

 !بریم؟ هم با مسافرت یه چیه نظرت جان محمد

 از من ولی خوشمیگذره که مطمئنم بریم سفر یه دارم دوست اتفاقا:گفت و جلوم گرفت رو دیسبرنج محمد

 .شهرستان برم طرحم برای باید دیگه هفته

 !میمونه؟ پسنفستنها!واقعا؟_لیلی

 ...بله متأسفانه محمد

 عوضکنم رو بحث اینکه برای و خوردم آب کمی.کرد بد رو حالم باشم دور عشقم از باید مدتی اینکه آوری یاد با

 !نرفتید؟ عسل ماه هنوز شما راستی:گفتم

 ... نشده وقت نه،راستشهنوز_ رضا

 .تنبلی داماد عروسو چه_

 ...نرفتی عسل ماه هنوز چرا بگه خودت به نیست یکی_لیلی

 !داریم فرق ما خب_

 !فرقی؟ چه بگی میشه_لیلی

 ... بخور چه،غذاتو تو به_



 !میکنه؟ رفتار مهمونشاینجوری با ادب،آدم بی ای_لیلی

 .اید خونه صاحب شما ببخشید،اصال خب_

 به محمد با تا میشد بلند صندلی رو از داشت که رضا سر آخر.نگفتیم چیزی دیگه و شدیم غذاهامون سرگرم همه

 .کشیدید زحمت بود،خیلی خوشمزه غذاتون واقعا نفسخانم:گفت برن پذیرایی

 خورش با پلو گشنه بعد به این از لیلی چون کنید استفاده مهمونی های شب این از نظرم نوشجونتون،به_

 ... میده بهتون دلضعفه

 !کردنته؟ تعریف بدجنسی،جای خیلی:گفت و سرم تو زد لیلی

 ... نده طالقت یهو که کنم اشون آماده خواستم!میزنی؟ چرا_

 ...بدی خیلی_لیلی

 .دیگه میمیرم گشنگی فوقشاز خانمم حرصنخور_ رضا

 ...عشقم نکنه خدا_لیلی

 .نزن دار مورد واستاده،حرف خانواده اینجا:گفتم و کردم الکی سلفه

 ظرفشویی ماشین داخل هارو ظرف و کردیم جمع رو میز هم لیلی و من و پذیرایی تو رفتن رضا و محمد

 و موندن دوازده ساعت نزدیک تا رضا و لیلی خالصه.پیشآقایون رفتیم لیلی همراه و ریختم چایی.گذاشتم

 رو چای و میوه های ظرف محمد کمک با.کرد تشکر خیلی لیلی و دادم رو کادوشون من رفتن موقع بعدشهم

 جا محمد بغل تو خودمو و عوضکردم سفید لباسخواب یه با رو لباسم.اتاق رفتیم یکراست و کردم جمع

 ...بیهوششدم برد،انگار خوابم کی نفهمیدم که بودم خسته دادم،انقدر

***** 

 چجوری نمیدونستم بودم ناراحت خیلی.میرفت باید محمد زود صبح گذشت،فردا باد و برق مثل هم هفته یه

 و شستم هارو ظرف خوردیم،چجوری شام چجوری نفهمیدم که بودم فکر تو انقدر.کنم تحمل دوریشرو باید

 سرم به سر و بود ساکت چون بود من حالشمثل انگار محمدم.میکنم نگاه بغلشتلوزیون تو دارم چجوری حاال

 . برما باید زود صبح!بخوابیم؟ نفسم،بریم:گفت محمد که بود یازده ساعت.نمیذاشت

 .عشقم بریم_

 !میفتی؟ بعدشراه خونتون میری صبح فردا:گفتم سینشو رو گذاشتم سرمو همیشه مثل و اتاق رفتیم

 .میرم و برمیدارم رو وسایلم خونه میرم بیمارستان رسوندم رو تو که این از خانمم،بعد آره_

 ...محمد_

 .جونم_

 ...میشه تنگ برات دلم_

 .نفسم میشه تنگ برات منم دل_



 موهام محمد.ریختم اشک فقط و کردم پنهون آغوشمحمد تو رو صورتم.شد سرازیر اشکهام جمله این شنیدن با

 بذارم تنهات نمیاد دلم من که میکنی گریه اینجوری خانمم:گفت بود شده رگه دو که صدایی با و نوازشمیکرد و

... 

 .کنم تحمل رو دوریت سخته،نمیتونم محمد_

 .عزیزم سخته منم واسه_

 .بود تر راحت برام خیلی میدونستن خانوادت و بودم زنت قانونی اگه شاید_

 .میکشی سختی داری من خاطر به که ببخشید...میکنم نفس،درک میدونم_

 ...دیوونه نزن حرفا این از_

 .نفسم:گفت و کرد فرو موهام تو سرشو محمد

 .جونم_

 .باش کنارم_

 .هستم_

 !ابد؟ تا_

 ...ابد تا_

 .خانمم دارم دوستت_

 .آقامون دارم دوستت منم_

 .نکن گریه دیگه حاال.بزنم سر بهت بیام شد هروقت میدم قول_

 .نگفته چیزی مینا مورد در دیگه بابات محمد راستی_

 .میشه درست چی نفس،همه نکن فکر چیزا این به_

 ...امیدوارم_

 .نزن نفس،جا کن مقاومت تو افتاد اتفاقی هر_

 ...بیدارشیم باید زود صبح بخواب حاال...چشم_

 دیدم که بدی خواب با که بود گذشته خوابیدنم از چقدر نمیدونم...خوابیدیم جفتمون و بوسید رو صورتم محمد

 !شد؟ چی:گفت شدم آروم که کرد،کمی بغلم محمد.میکردم گریه شد،داشتم بیدار من با هم محمد.پریدم خواب از

 !دیدی؟ بد خواب

 دستات هم محمد،تو بزنه منو میخواست...میکرد دنبالم فهمیده،داشت چیزو همه بابات دیدم اوهوم،خواب_

 ...کنی کمکم نمیتونستی و بود بسته

 !میبینی؟ خوابشو چجوری ندیدی بابامو که تو...عزیزم،نترس بود خواب_

 ...دیدم که عکسشو خب_



 .نترس چیزی از کنارتم من نفس،تا بخواب بگیر_

 درست صبحانه شدم،وقت بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح.خوابیدم و محمد سینه رو گذاشتم سرمو دوباره

 .خوردیم محمد با و ریختم شیر لیوان دوتا.شدیم اماده سریع خیلی دوتایی و کردم بیدار رو محمد.نداشتم کردن

 .عشقم میشه تنگ برات دلم:گفتم و بوسیدم صورتشرو و بغلشکردم محکم بیرون بریم خونه از اینکه از قبل

 ...میشه تر سخت برام دوریت که میکنی کارارو نفسم،این همینطور منم_

 .نری ایکاشمیشد_

 ...نمیشه میدونی خودت_

 سفارش کلی از بعد و بیمارستان رسوند منو.بیرون زدیم خونه از دوتایی و زد لبهام به آرومی بوسه محمد

 میزد حرف باهام وقتی سانازم.نمیفهمیدم نعیمی دکتر حرفای از هیچی بیمارستان تو.شدم ازشجدا باالخره

 چرا:گفت و سرم تو زد دونه یه نشده،چون حرفاشسرم از هیچی فهمید هم سر آخر.میدادم تکون سر فقط الکی

 !میدی؟ تکون سرتو فقط میگم هرچی

 ...گفتی چی نفهمیدم اصال ساناز ببخشید_

 !کنیم؟ خرید کم یه بریم امروز میگم_

 .نیست خوب حالم اصال ساناز نه وای_

 !چرا؟_

 .دیگه شهرستان رفت محمد_

 !شدی؟ تنها برات بمیرم آخی،الهی_

 ...اوهوم_

 . میگذره نباش،زود ناراحت_

 ... بگذره تا درمیاد جونم_

 .عوضمیشه حالت خرید بریم بیا خب_

 .خونه برم ادمیخو دلم عزیزم،فقط نه_

 .راحتی خب،هرجور باشه_

 حتی.رسوندم خونه تا تاکسی با خودمو و نکردم قبول برسونه منو که کرد اصرار هرچی ساناز ظهر از بعد

 بوی هنوز.تخت رو کردم پرت خودمو لباسا همون با و اتاق رفتم یکراست.نداشتم هم رو چای خوردن حوصله

 .ام دلتنگششده نشده هیچی هنوز.رفت رژه چشمم جلو دیشب اتفاقات و حرفا تمام.بود پیچیده اتاق تو محمد

 ...کردم پلی آهنگ یه و برداشتم رو گوشیم

 سپرده تن جاده به ای/مسافر ای هستم تو با

 برده تو یاد از منو/غربت دلتنگی که ای



 داره تو دیدار عطر/خونه هوای هنوزم

 میاره من یاد تورو/گوشه به گوشه گل به گل

.... 

 و شد دور ازم اونم حاال نداشتم محمد جز به رو هیچکسی که من.بودم تنها تنهای دیگه حاال.شد زیر سرا اشکهام

 کنارش ولی کنم تحمل رو شرایط بدترین بودم باهاشبرم،حاضر منم کاشمیشد ای.ببینمش زود به زود نمیتونم

 بله:گفتم و برداشتم رو تلفن تخت کنار از.شدم بیدار تلفن زنگ صدای با که بود برده خوابم کی نمیدونم...باشم

 !نفسی،چطوری؟ سالم:گفت که پیچید گوشم تو لیلی صدای

 ...مرسی خوبم_

 !رفت؟ محمد_

 ....اوهوم_

 . اینجا بیا تنهایی خب_

 .دارم عادت تنهایی به که نکنه،من درد دستت عزیرم نه_

 .رفته محمد سختته برات،میدونم بمیرم_

 .شدم آروم لیلی،تازه ننداز یادم_

 .مون خونه نیومدی اصال دیگه،تو اینجا بیا پاشو خب_

 .اومدم سر یه فردا لیلی،شاید نه امشب_

 .منتظرتم شام باشه،فردا_

 .خدافظ اوکی،فعال_

 .خدافظ.باش خودت مراقب_

 از آخه میرفت گیج میکردم،سرمم شدیدی آشپزخونه،احساسضعف سمت رفتم سرجاشو گذاشتم رو گوشی

 وقتی.خوردم و کردم گرم رو بود مونده دیشب که غذایی از کم یه.بودم نخورده چیزی شیر لیوان یه جز به صبح

 :گفت و داد جواب بوق تا دو از زدم،بعد محمد به زنگ یه و برداشتم گوشیمو.شد بهتر حالم کردم احساسسیری

 .خانمم سالم

 !عشقم،خوبی؟ سالم_

 .خوبم منم باشی خوب تو_

 !رسیدی؟ کی!خبر؟ فدات،چه_

 .زدی زنگ خودت که بزنم زنگ بهت رسیدم،میخواستم نیست،تازه خبری_

 !اونجا؟ خوبه هوا_

 .بودی پیشم آره،عالیه،کاشتوهم_



 .نسوزون دلمو حاال خب_

 ...برم نفسم دل قربون_

 . کرده دعوتم شام لیلی،برای خونه میرم بیمارستان از بعد فردا محمد راستی...نکنه خدا_

 .کرد اعتماد آژانسمیشه آژانسبرگرد،به با حتما برگشتنی شب باشه،فقط_

 .نمیشم مزاحمت برو عزیزم،فعال باشه_

 .کردم کارت به کارت پول نفسبرات راستی.خانمی مراحمی تو_

 .نمیارم کم پول حاالها حاال دادی مهریه برای تو که چکی اون با محمد،تازه داشتم پول که من_

 .عزیزم بگو بهم خواستی پول بدم،هروقت خرجیتو وظیفمه من_

 .باش خودت عشقم،مراقب باشه،مرسی_

 .دارم باش،دوستت مراقب توهم_

 .خدافظی آقامون،فعال دارم دوستت منم_

 .خدافظ_

 خوندن مشغول و آوردم رو کتابم اتاق از رفتم.بوسیدم رو بود گوشیم روی عکسشکه و کردم قطع رو گوشی

 ...شدم

***** 

 دارم من جونی ساناز:بهشگفتم که بود گوشی سرشتو ساناز.پوشیدم رو خودم مانتوی و دراوردم رو روپوشم

 .میرم،خدافظ

 .میرسونمت کن صبر!کجا؟:گفت و کرد بلند سرشرو ساناز

 .لیلی خونه برم عزیزم،میخوام مرسی_

 . اونجا میررسونمت خب_

 .ترم راحت آژانسبرم دوره،با ممنون،خونشون نه_

 .بیای من با میتونی داری دوست اگه نکن تعارف اوکی،ولی_

 .تو با زحمتم همیشه که برم،من قربونت_

 . اینجا ندارم رو کسی که رحمتی،من تو چیه زحمت_

 .فعال،خدافظ برم دیگه،من خودمی مثل_

 .خدافظ_

 بین بودم،البته راه تو دقیقه چهل حدود.دادم رو لیلی آدرسخونه و گرفتم دربست تاکسی یه بیمارستان دم از

 و دادم رو بود دار سال و سن مرد یه که رو راننده پول رسیدیم وقتی.بخرم شیرینی و گل من تا واستاد جا یه راه

 و زدم رو سه طبقه زنگ.بود شیک طبقه پنج ساختمون یه.انداختم نگاهی روم به رو ساختمون به.شدم پیاده



 دستشو دادم و شیرینی و گل.بود منتظرم در دم لیلی.باال رفتم آسانسور با.داخل رفتم شد باز در وقتی

 !عزیزم،خوبی؟ سالم:گفتم و بوسیدم صورتشرو

 !کشیدی؟ زحمت نفسی،چرا سالم_

 قابله نا_

 و حمام به که بود رو راه یه چپ سمت.میشد باز هال داخل ورودی در.داشت خوشگلی داخل،خونه رفتیم لیلی با

 وسایل تمام.بود پذیرایی سالن که هم راست سمت آشپزخونه و بود هال رو روبه.میخورد ها اتاق و دستشویی

 یه مانتو زیر از.راحتی مبل رو نشستم و دراودم رو ام مقنعه و مانتو.بود ای قهوه کرم رنگ از ترکیبی خونه

 چای استکان تا دو با لیلی.سرم بندازم شال یه فقط و باشم راحت هم رضا جلو که بودم کرده تنم مناسب تیشرت

 !خبر؟ چه ببینم خانما،بگو خانم خب:گفت و نشست کنارم و اومد

 .شدم بیدار زدی زنگ تو برد،وقتی خوابم کی نفهمیدم که کردم گریه دیروز محمد،انقدر دوری خبر_

 .دیگه دیوونه،برمیگرده نداره گریه_

 ...لیلی سخته_

 . داره پف چشمات نفس،انگار کرده تغییر قیافت چقدر...عزیزم میدونم_

 !واقعا؟_

 .نیستی همیشه مثل...شدی شکلی یه آره،انگار_

 . دیروزه گریه خاطر به شاید_

 .باشه مونده االن تا دیروز از گریه آثار نمیکنم فکر_

 !خبر؟ چه تو بیخیال واال،حاال نمیدونم_

 .میگیرم یاد داری خونه هیچی،دارم منم_

 . میخوره دردت بگیر،به یاد آفرین_

 .بدی یاد غذا مدل چند بهم باید!کردم؟ دعوت چی واسه تورو کردی فکر_

 .برم روتو_

 . بده یاد منم به هنرتو آشپزخونه کرد،بعدشبریم یخ بخور چاییتو حاال_

 ...چشم_

 .مرغ چین ته با کردیم درست خورشقیمه شام برای همدیگه با و خونه آشپز رفتیم لیلی با چای خوردن از بعد

 باهم کارمون شدن تموم از بعد.بهشمیخندیدم کلی منم. بگیره یاد تا گوشمیداد مو به مو رو حرفام همه لیلی

 سر و برداشتم بود کیفم تو که رو شالی اومد رضا وقتی.خوردیم میوه و دیدیم تلوزیون کم یه و هال تو رفتیم

 خیلی نظر به.پرسید حالشرو و بوسید رو لیلی بعدشهم و کرد احوالپرسی و سالم من با گرمی با رضا.کردم

 ولی.میکردن قبول رو چیز خانوادشهمه و داشتیم عادی زندگی یه هم محمد و ایکاشمن.میومدن خوشبخت



 و نفره سه شام.شد ملحق ما دستاشبه شستن از بعد هم رضا و چیدیم رو شام میز لیلی با.نمیشد افسوسکه

 چون شام از بعد.گفت هم رضا حتی حسمیشد،اینو وضوح به محمد خالی جای فقط.خوردیم رو ای دوستانه

 از بعد.میرسونن منو رضا خودشو گفت و نکرد قبول ولی آژانسبگیره برام خواستم لیلی از بود وقت دیر

 منو و گفت پرت و چرت کلی لیلی راه تو.شدم راهی مون خونه سمت به رضا رو لیلی همراه مانتوم پوشیدن

 .داخل رفتم و کردم خداحافظی منم.باال نیومدن کردم اصرار هرچی رسیدیم وقتی.دپرسنباشم خیلی تا خندوند

 جمعه فردا که بود خوابیدم،خوبیشاین و تخت رو انداختم خودمو لباسام عوضکردن از بعد بودم خسته انقدر

 ...نمیرفتم بیمارستان و بود

***** 

 برام هم تا چند و بودم زده باهاشحرف باری چند من فقط مدت این تو و بود گذشته محمد رفتن از دوهفته

 و گرفتم تهوع حالت که میگشتم مانتوم دنبال کمد تو داشتم.بود گرفته منو عکسهای و بود عکسفرستاده

 دستشویی از وقتی.بودم شده مسموم احتماال.نبود خوب حالم که بود روزی چند.دستشویی سمت دوییدم

 سمت به.داشتم نگه رو خودم و دیوار به گرفتم دستمو که زمین میفتادم داشتم.رفت گیج سرم بیرون اومدم

 از هفته یک.ریخت دلم یهو.بود اپن روی که رومیزی تقویمی به خورد چشمم.خوردم آب کم یه و رفتم آشپزخونه

 هنوز من.بیفته اتفافی همچین نباید نه.شد خالی دلم سراغم اومد که فکری از.نبود یادم من و بود گذشته عادتم

 .بیمارستان میرفتم باید شدم،فعال حاضر و اتاق رفتم.باشم مسلط خودم به کردم سعی....نبودم محمد رسمی زن

 سوار همیشه مثل.بیرون زدم خونه از و شدم حاضر.کنم تهیه چک بیبی داروخانه از برگشت موقع گرفتم تصمیم

 کسی به چیزی فعال دادم عوضشد،ترجیح حالم کم یه ساناز اومدن با.بیمارستان رسوندم خودمو و شدم تاکسی

 عصری تا.نبود معلوم چیزی فعال میشه،البته شنیدنششوکه از هم محمد حتی مطمئنم.میشه چی ببینم تا نگم

 که رو چیزی بیمارستان داروخانه از کالسهام شدن تموم از بعد.خونه برم زودتر میخواستم.نبود دلم تو دل

 و دادم باال سر جواب شده چی پرسید ازم هرچی ماشین تو ساناز.خونه رفتم ساناز با و خریدم رو میخواستم

 .بردم هجوم دستشویی سمت به و عوضکردم رو لباسام سریع خیلی رسیدم وقتی. محمده دوری خاطر به گفتم

 سکته بفهمه محمد اگه...بودم باردار واقعا من یعنی.وایمیستاد داشت قلبم شد روشن تست های خط جفت وقتی

 ها زده ماتم مثل.زندگیمون تو دراورده سر کجا از بچه این حاال بودم محمد زن قاچاقی خودم من واااای.میکنه

 و من بچه بکنم،این نمیتونم کاری همچین نه،من!سقطشکنم؟ باید یعنی.میکردم فکر و شدم مچاله مبل رو

 به باید چجوری نمیدونم.دوسشدارم ولی شده اشپیدا کله و سر موقع بی اینکه با...بکشمش محمده،نمیتونم

 فعال...چیه درست کار نمیدونم اصال... کرده هنگ نمیدونم،مخم واااای!بفهمه؟ االن صالحه اصال...بگم محمد

 و فکر از رفتن در اسبرای بهونه بهترین االن خواب حداقل..نخوابیدم چندساله دارم،انگار خواب به احتیاج

 ...خیال

***** 

 رفتم صبح افتاده،امروز اتفاقی چه بهشبگم نتونستم زدم حرف محمد با وقتی داشتم،دیشب دکتر وقت امروز



 های شکم با باردار های خانم به و بودم نشسته مطب تو. پیشدکتر میرفتم باید.بود آزمایشدادم،جوابشمثبت

 محمد زندگی تو خودم من!اومدنه؟ وقته چه االن جون بچه آخه!باردارم؟ واقعا منم یعنی.میکردم نگاه بزرگ

 .بود من نوبت.آورد خودم به منو میکرد صدا رو اسمم که منشی صدای!بیای؟ میخوای کجا ام،تو اضافی فعال

 خونه سمت به زنان قدم و شدم خارج مطب از... دکتر جلو گذاشتم آزمایشرو برگه سالم از بعد و داخل رفتم

 یا باشم خوشحال نمیدونستم...روزمه چند و هفته سه گفت میشم،دکتر مامان دارم شد باورم رفتم،دیگه

 محمد به اگه.میزنم تنه مردم به که نبود حواسم حتی میرفتم راه هدف بی.بود خنثی حالم...بودم گنگ.ناراحت

 سه دو خودشگفت.بهشبگم تهران اومد وقتی کنم صبر بهشبگم،باید نباید االن نه!عکسالعملشچیه؟ بگم

 تاکسی اولین جلوی.گرفت درد پاهام رفتم راه انقدر.بفهمه موقع اون بهتره.میمونه روزی چند میاد دیگه هفته

 .من حال مثل درست. دلگیر آسمون و بود غروب.افتاد راه و دادم رو آدرسخونه.دربست گفتم و دادم تکون دست

 ماشین دقیقه چند از بعد.میشه شوکه بفهمه هم محمد اگه گرچه...میداد دلگرمی بهم و بود کنارم ایکاشمحمد

 بلند شاسی ماشین یه پارکینگ در جلو.رفتم خونه سمت به و شدم پیاده ماشین از.ایستاد ساختمونمون جلو

 که میبستم سرم پشت درو داشتم داخل، رفتم و کردم باز رو خونه در اون به توجه بدون.بود پارک مشکی

 از نگاهمو.ببندم درو نمیذاره و دره بین یکی پای دیدم برگشتم.شد در شدن بسته مانع چیزی یه احساسکردم

 عکسش شبیه درست.افتاد شماره به قلبم ضربان دار سن مرد اون چهره دیدن با باال،ولی آوردم و پاشگرفتم

 !نفساعالیی؟:گفت که بودم شوک تو هنوز.بودم دیده که خوابی همون بود،شبیه

 .هستم..خودم...بله...ب:گفتم ترسه از بود معلوم که لکنتی با

 !آوردی؟ جا به که بزنم،منو حرف باهات باید:گفت سرد خون خیلی

 فکر:گفتم و شدم مسلط خودم به همین واسه داشت خبر چی همه از بشم،مطمئنم چیزی منکر نمیتونستم دیگه

 .باال بیارید مهرانی،تشریف آقای باشه زدن حرف واسه مناسبی جای اینجا نمیکنم

 در و شدم پیاده آسانسور از محمد پدر از تر زود.رفتیم آسانسور سمت به باهم.بست درو و شد داخل حرف بدون

 .داخل بفرمایید:گفتم مهرانی آقای به رو و کردم روشن هارو چراغ.کردم باز رو آپارتمان

 و مبل رو نشست من تعارف بدون.نیارم جلوشکم و باشم مقاوم باید.سرشرفتم پشت هم من و شد خونه داخل

 برات خوبی زندگی خونه پسرم:گفت و انداخت اطراف به نگاهی.روشنشستم روبه و آوردم چای رفتم منم

 . نداره دووم که حیف ساخته،ولی

 .مهرانی آقای نمیفهمم رو منظورتون:گفتم و نیاوردم کم شد،ولی خالی یهو دلم ته

 ...نیستی خونه این و من پسر به متعلق چیه،تو منظورم میفهمی خوب هم خیلی:گفت و کرد نگاهم عصبانیت با

 .بیرون زندگیشبری از باید

 .بخواید شما اگه حتی محمدم،ترکشنمیکنم زن من ولی_

 خوب فرست یه منتظر و نگفتم چیزی محمد شدم،به دار خبر چیز همه از که ماهه یک من خوب دختر ببین_



 .گوشبدی حرفام به بهتره...میای ای منطقی دختر نظرم بزنم،به حرف باهات تا شدم

 .رو حرفاتون میشنوم_

 محمد تر مهم اون از و غریبه یه بدمشدست نمیتونم و برادرمه دختر مینا کنه،چون ازدواج مینا با باید محمد_

 ...بیرون بری پسرم زندگی از خودت بهتره هم بیان،تو کنار باهم راحت میتونن و شده بزرگ مینا با بچگی از هم

 . داره دوست منو هم دارم،اون دوست رو محمد من ولی_

 ببرم آبروتو میتونم دارم که آشناهایی با راحت خیلی نیستی محمد زن قانونی نظر از االن تو خانم دختر ببین_

 محرومش ارث از بمونه تو با بخواد و نیاد کوتاه اگه بدی،محمدم تحصیل ادامه دیگه نتونی حتی که جوری

 از داری دوست رو محمد پساگه...بربیاد ازم کارا این که دارم آشنا انقدر...کنه کار هیجا نمیدم اجازه و میکنم

 .محمد هم میشه بد تو برای هم وگرنه.بیرون برو صدا و سر زندگیشبی

 !میفهمید؟ محمدم،اینو زن من ولی_

 !دوسشداری؟ نمیگی مگه...بیرون زندگیشبرو از ولی بدم پول بهت میخوای که هرچقدر آره،میفهمم،میتونم_

 .شه بدبخت خاطرت به پسنذار

 ... نداره دوست رو مینا محمد_

 ...عاشقشبشه میکنم کاری باشیه مطمئن بری تو اگه_

 ...انصافیه بی این_

 بفهمن همکالسیات و همکارات نداری دوست که میبینی،تو بد گوشکنی،وگرنه حرفم به جفتتونه نفع به_

 از عمر آخر تا محمد میخواد دلت!کنن؟ نگاهت بد چشم یه به همه میخواد دلت!شدی؟ محمد زن یواشکی

 ... دختر کن درک!میمونه؟ عاشق همینجوری چندسال تا میکنی فکر!کنه؟ کار جایی نتونه و بشه خانوادشجدا

 .برو و بذار بگی محمد به چیزی اینکه بدون...برو دوسشداری خوشبخته،اگه تو بدون اون

 ولی بچشم مادر من بگم نداشتم،میخواستم دوست رو بودم برابرشضعیف در انقدر افتادم،اینکه گریه به

 نمیخواست دلم من.رفت و شد بلند حرفی هیچ بدون!...میرفتم؟ باید یعنی... بگیره ازم هم رو بچمم ترسیدم

 دوست خانوادشرو محمد.خانوادشطردشکنن شه،نمیخواستم محروم چیز همه از خاطرم به محمد

 میرم...محمد خاطر به خودم خاطر به برم،نه نمیتونه،باید خانوادشرو ولی فراموشکنه منو بتونه داشت،شاید

 به نشناسه،کسی منو کسی که جایی میرم.میرم میکنه رشد داره وجودم تو که محمد یادگاری تنها،با نه ولی

 که شدنه،عشقی عاشق تاوان این...نکنه نگاه بد میشد بزرگ داشت که شکمی و خودم به و اسمم بدون شناسنامه

 هنوزم...داشتم دوست رو شدن عاشق این من میکنه،ولی نابود داره چیزمو همه حاال و شد زندگیم وارد یهو

 و برم باید من.کنم تماشا کشیدنشرو عذاب و بمونم نکنه،نمیتونم اذیت عشقمو کسی تا محمدم،میرم عاشق

 احتیاج.بدمش دست از هم رو این نمیخواد دلم...شکممه توی که ای بچه خاطر به خودم خاطر به بدم،نه ادامه

 ...بود گزینه بهترین خواب و کنم فرار رنج و درد این از جوری یه بخوابم،باید باید.داشتم خواب به زیادی



***** 

 .بودم نخورده هم شام بودم،حتی خوابیده االن تا عصر دیروز از.شدم بیدار خواب از داشتم که شدیدی درد سر با

 .بود هم کاشلیلی...کنم باهاشمشورت بزنم،باید حرف ساناز با برم باید.بیمارستان میرفتم باید دیگه دوساعت

 از.بود شده متورم و قرمز ایم قهوه کردم،چشمای نگاه خودمو آیینه تو. میگیره رو تصمیم ترین سریع همیشه اون

 تو انداختم خودمو.میکشه بدبختی کلی اول همین از که ام بچه این بیچاره.میکرد درد سرم زیاد گریه

 رسوندم خودمو تاکسی با شدمو حاضر سریع رفتم که بیرون.آورد جا حالمو پوستم با گرم آب حموم،برخورد

 زود گفت و بود بیدار بیمارستان،شانسآوردم بیاد زودتر خواستم و زدم زنگ ساناز به تاکسی تو.بیمارستان

 رسید که بود نگذشته چیزی.موندم ساناز منتظر و محوطه تو نشستم بیمارستان رسیدم وقتی.خودشو میرسونه

 .برسم اینجا تا مردم!شده؟ چی:گفت و نشست کنارم اومد و

 . ساناز شدم بدبخت:گفتم و چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه

 .نفس کردی لبم به جون!خب؟ شده چی_

 .ام خونه اومد محمد بابای دیروز... دیروز_

 !رو؟ چی همه فهمیده مگه!شوهرت؟ پدر!چی؟_

 منم فامیل و اسم حتی...بهشنگفته محمد میدونم ولی کجا از شده،نمیدونم خبر با ماهه یک خودشمیگفت_

 .میدونست

 !گفت؟ چی ببینم بگو نیست مهم چیزا این حاال_

 ...شم جدا محمد از خبر بی باید برم،گفت باید گفت:گفتم هق هق با

 !الکیه؟ مگه...زنشی کرده،تو غلط:گفت و کرد بغلم ساناز

 ساناز...کنه بدبختمون راحت خیلی که هست کلفت گردن انقدر و داره حرفشبرو انقدر ساناز،اون کرد تهدیدم_

 ...و محمد خاطر به بلکه خودم خاطر به فقط نه برم باید من

 !کرد؟ تهدیدی چه مگه اصال!کی؟ و محمد خاطر به_

 و میبره پیشهمه آبرومو و میاد گفت.اشنیست شناسنامه تو اسمی و نیستم محمد قانونی زن من گفت_

 ترسناک حرفاشخیلی...محرومشمیکنه ارث از و میکنه طرد رو محمد کنیم،گفت کار محمد نه من نه نمیذاره

 .کن کمکم خدا تورو.شه خانوادشجدا از من خاطر به محمد برم،نمیخوام باید من... ساناز بود

 .کنی مقاومت میگیری،باید تصمیم زود نفسداری آخه_

 ...حاال ولی نمیکندم دل عشقم از و وایمیستادم بودم خودم فقط ساناز،اگه نمیتونم:گفتم و کردم پاک اشکهامو

 !هست؟ مگه هم ای دیگه چیز!نفس؟ چی حاال_

 .میشم مامان دارم...دارم من....من ساناز_

 !چی؟:گفت و زد داد معمول حد از تر بلند ساناز



 ...آروم ساناز_

 !میدونه؟ محمدم_

 ... نداره خبر نه_

 .نگهشداری نمیتونی...بندازیش باید_

 .دارم رو یادگاری همین فقط عشقم از ساناز،من نمیتونم_

 !داری؟ نگه رو بچه یه تنها و تک میتونی مطمئنی_

 .محمدمه از چون دارم دوست مو بچه من... ساناز آره_

 ...برات بمیرم الهی_

 نگاهم بد چشم به و باشه نداشته کاری راه تو بچه این اسممو بدون شناسنامه به کسی که جایی برم باید ساناز_

 .نکنه

 !بری؟ میخوای پسواقعا_

 .برم آره،باید_

 ...بری ایران از پسبهتره_

 !چجوری؟!برم؟ ایران از!چی؟_

 بیمارستانی تو میتونه و پزشکه سامیار میکنن،برادرم کمکت من،اونا پاریسپیشخانواده میکنم،برو کمکت من_

 . بده انجام رو رفتنت کارای میتونه و دارم آشنا هم اینجا... ببره هم تورو خودشهست که

 .بزنه سر بهم تهران میاد دیگه هفته سه حدود گفت محمد آخه!میشه؟ تموم دیگه هفته سه دو تا نظرت به_

 . بلده کارشو دارم من که آشنایی راحت،این خیالت_

 یهو و نداری خبر نگو،بگو هیچی گرفت ازت سراغمو محمد اگه نگی،حتی هیچی کسی به بده قول بهم ساناز_

 . میده خبر محمد به و دلشمیسوزه میدونم بگم،چون نمیخوام هم لیلی به حتی نزدم،من حرفی کسی به و رفتم

 تا سعیدی پیشآقای بریم و بردار رو مدارکت خونت بریم عصر امروز...نمیگم عزیزم،چیزی راحت خیالت_

 . بده انجام رو کارات

 . بهتره برم تر سریع بریم،هرچی اره_

 .بدم بهت من نداری اگه!داری؟ کافی پول_

 که ای فروشخونه پول.حسابم به خوابوند و بود مبلغشزیاد که داد چک یه ام مهریه واسه عزیزم،محمد دارم_

 .برم میتونم راحت و دارم زیاد حسابم،پول به ریخت داشتمم

 .میکنه رو پوستمون نعیمی دکتر االن بخشکه بریم پسحله،بیا_

 نمتونستم دیگه ولی بود شده براشتنگ دلم خیلی.بود پیشمحمد فکرم تمام.نفهمیدم دکتر حرفای از هیچی

 .سعیدی پیشآقای رفتیم و برداشتم رو مدارکم من و خونه رفتیم و خوردیم چیزی یه ناهار ساناز با.ببینمش



 اشخبر خانواده برادرشو به هم ساناز. بده انجام هامو کار همه شد قرار و گفتم سعیدی به رو بود الزم هرچی

 رو بیمارستان به مربوط کارای شد قرار هم برادرشسامیار.بگیرم آپارتمان یه بعدا تا پیشاونا برم شد قرار و داد

 با وقتی.میگرفتم یاد باید کم کم هم رو فرانسه زبان و بود خوب ام انگلیسی زبان ام رشته لطف بده،به انجام

 عکسشخیره به ها دیوونه عین میکردم قطع که موقعی و میدادم نشون عادی رو چی همه میزدم حرف محمد

 عاشقشه که کسی از آدم سخته خیلی.بود آور عذاب برام این ببینمشو نمیتونستم دیگه.میکردم گریه و میشدم

 باید ام بچه خاطر بعدشبه و محمد عشقم خاطر به بشم پشیمون نباید نه ولی...نرم ایکاشمیشد.بکنه دل

 ...میرفتم

***** 

 پرواز ظهر از بعد فردا و شد انجام هام کار همه هفته دو توی که شانسیم بد یا بود خوششانسیم از نمیدونم

 برداشتم،عکسمحمد اتاق تو رفتم.اومد گوشیم صدای که میزدم ناخنک ها شیرینی به یخچال تو داشتم.داشتم

 .عشقم سالم:گفتم و دادم جواب.بود افتاده

 !خوشگلم،خوبی؟ خانم سالم_

 !خوبی؟ عزیزم،تو خوبم:گفتم و کردم کنترل بغضمو

 .عشقم شده ذره یه برات خوبم،دلم منم خوبه خانمم وقتی_

 .تنهام بودی،خیلی محمد،کاشاینجا همینطور منم_

 .میکردم هق هق و بگیرم اشهامو جلو نتونستم دیگه

 !عزیزدلم؟ میکنی گریه چرا!نفس؟ شده چی:گفت نگرانی با محمد

 . شده تنگ دلم فقط عزیزم نیست چیزی:گفتم و کردم کنترل خودمو کم یه

 .عزیزم پیشت میام دیگه روز من،دو برم دلت قربون_

 .عزیزم باشه_

 !نداری؟ خانمی،کاری فعال برم من_

 .باش خودت دارم،مراقب دوستت عشقم،خیلی نه_

 نفسم،خدافظ دارم دوستت منم_

 ازشاستقبال که نبودم من ولی میومد دیگه دوروز تخت،محمدم رو کشیدم دراز و کردم قطع رو گوشی

 بگه گوشم در اونم و بغلشکنم نیستم من و میاد عشقم...کنم درست داره دوست که براشغذایی تا کنم،نبودم

 ...ببینم رو محمدم اینکه بدون میرم فردا من.خانمی دارما دوستت

 �� ببینمت نیمخوام رفتن وقت

 میارم کم ببینمت مییدونم

 کنی نگام فقط لحظه یک اگه



 میذارم جا سرم پشت دلمو

 نگیر دل به نگام خونسرده اگه

 میشه خسته ازم روز یه تو دل

 کنی صدا فقط و اسمم اگه

 میشه بسته من واسه رفتن راه

 کنی گریه نباید رفتن وقت

 نمیشه تنگ برات دلم اینجوری

 باشم که دنیا جای هر میدونم

 نمیشه کمرنگ تو عشق دلم تو

 نگیر دل به نگام خونسرده اگه

 میشه خسته ازم روز یه تو دل

 کنی صدا فقط و اسمم اگه

 میشه بسته من واسه رفتن راه

 ببینمت نیمخوام رفتن وقت

 میارم کم ببینمت مییدونم

 کنی نگام فقط لحظه یک اگه

 میذارم جا سرم پشت دلمو

 نگیر دل به نگام خونسرده اگه

 میشه خسته ازم روز یه تو دل

 کنی صدا فقط و اسمم اگه

 میشه بسته من واسه رفتن راه

 کنی گریه نباید رفتن وقت

 نمیشه تنگ برات دلم اینجوری

 باشم که دنیا جای هر میدونم

 نمیشه کمرنگ تو عشق دلم تو

 نگیر دل به نگام خونسرده اگه

 میشه خسته ازم روز یه تو دل

 کنی صدا فقط و اسمم اگه

 میشه بسته من واسه رفتن راه

***** 



 میزی روی از.بود ماشینشمنتظرم تو پایین ساناز.کشیدم در دم تا خودم دنبال زور به بودم بسته که رو چمدونم

 از اونم و میخندیدم داشتم محمد بغل تو من نگاهشکردم و برداشتم رو امون عکسدونفره بود مبل کنار که

 .بود عمیق خیلی ولی بود کم مون رابطه عمر اینکه کنارشداشتم،با خوبی روزای چه.عکسمینداخت جفتمون

 خودکار و کاغذ یه کیفم توی از.کیفم تو گذاشتم عکسرو.تنهاشمیذارم عاشقانه ولی ترکشمیکنم دارم درسته

 ...نوشتم کلمه چند فقط و برداشتم

 ...عشقم خدافظ.ببخشید،مجبورم...منه قلب تو جات همیشه بدون ولی میرم عزیزترینم

 ام خونه به دیگه نگاه یه.مبل کنار میز همون رو گذاشتم رو خودکار و نامه،کاغذ رو چکید اشکم قطره یه

 خونه از و نامه کنار گذاشتم هارو کلید.حسمیکردم خونه تو رو مجمد بوی هنوز بگم جرأت به میتونم.انداختم

 گذاشت رو چمدون و کمکم اومد دیدنم با ساناز.شدم سوار خودمم و آسانسور تو گذاشتم رو چمدون.بیرون زدم

 ضعیف هستم که اینی از خودم کنم،نمیخواستم گریه ساناز جلوی نمیخواستم.کنارشنشستم منم و صندوق تو

 !سامیار؟ حساب به شد ریخته پوال ساناز:گفتم کنم منحرف فکرمو اینکه واسه.بدم نشون تر

 .مون خونه میرید و دنبالت میاد سامیار خود اونجا رسیدی وقتی.نباش چیزی عزیزم،نگران آره_

 .دادم زحمت بهت ساناز،خیلی مرسی_

 .عزیزم میمونی خواهرم مثل تو!چیه؟ حرفا این_

 .کنم ازشخداحافظی نتونستم میشه،حتی تنگ هم لیلی برای میشه،دلم تنگ برات دلم_

 .نداری ای دیگه چاره ولی ناراحتی عزیزم میدونم_

 به میکرد،احتیاج درد کمرم.نشستیم و انتظار سالن تو رفتیم رسیدیم وقتی.کردیم دل و درد فرودگاه خود تا

 جز به اشرفتم،دیگه صدقه قربون و شکمم رو گذاشتم رو دستم.میشد اذیت داشت امم داشتم،بچه استراحت

 رو ساناز شدم بلند.پیچید سالن توی میکرد اعالم رو پروازم شماره که خانمی صدای.که نداشتم رو کسی بچه این

 مثل هم ساناز.میرفتم باید میکردم،دیگه هق هق.پایین اومدن و کردن پیدا رو خودشون راه اشکهام.کردم بغل

 دیگه.بودم ریخته اشک و بودم زده باهاشحرف کلی و ملیحه مامان قبر سر رفتم دیروز.میریخت اشک من

 اومدم ساناز بغل از شد اعالم پروازم شماره دوباره وقتی.ببینم کشور این تو هم رو عزیزانم قبر نمیتونستم

 ...نگاهشکن سیر دل یه من طرف از اومد محمد وقتی:گفتم بوسیدمشو بیرونو

 .میجنگیدی و کاشمیموندی نفس،ای کاشنمیرفتی_

 پیشم محمدم یادگاری حداقل بگیرن،اینجوری ازم بچمم ندارم،میترسم جنگیدن توان شکم تو بچه این با_

 .میمونه

 .پیشت میام عید باش،برای راهیت تو فسقل این و خودت مراقب:گفت و داد تکون سری ساناز

 ...میمونم منتظرت_

 عرضنیم در.شدم ازشجدا محمد با خوشم خاطرات و وسایل از بود پر که چمدونی با و بوسیدم صورتشرو



 شماره پرواز کارت روی از شدم پیما هوا وارد وقتی.رفتم گیت سمت به و دادم انجام رو هام کار ساعات

 .نمیشد بد خیلی حالم اینجوری و بود پنجره کنار صندلیم شانسآوردم.سرجام نشستم و خوندم رو صندلیم

 .بشم پشیمون میترسیدم.بزنم باهاشحرف نمیتونستم.بود زده زنگ دوبار محمد.دراوردم کیفم از رو گوشیم

 تکیه رو سرم و خاموشکردم رو گوشیم.کنم استفاده خط اون از نمیتونستم دیگه.دراوردم گوشی از رو خطم

 یه باید.شد بد حالم هواپیما شدن بلند با.روبستم بندم کمر و گوشدادم مهماندار های حرف به.صندلی به دادم

 با.آورد برام آبمیوه و شکالت یه وضعیتم گفتن با و کردم صدا رو مهماندار.دهنم میذاشتم شیرین چیز

 رو محمد خواب.برد خوابم تا نکشید طول چیزی و بستم چشمامو.بخوابم دادم ترجیح.شد بهتر حالم خوردنشون

 داشتم و بود دستم چمدونم من ولی کنارشبشینم برم میگفت من به و بود نشسته مبل رو خونمون تو که دیدم

 ...نفسنرو میگفت و میزد داد فقط و جاشبلندشه از نمیتونست ولی بگیره رو جلوم ترکشمیکردم،میخواست

 چند تا گفت که پخششد مهماندار صدای.بود شده تاریک هوا.بودم خوابیده بود زیادی مدت.پریدم خواب از یهو

 چیزیش ام بچه کنه پیچید،خدا کمرم توی بدی درد زمین با هواپیما های چرخ برخورد با.میایم فرود دیگه لحظه

 سرد خیلی اینجا.خورد صورتم به سردی هوای.شدم پیاده هواپیما آز آروم.دارم همینو فقط دنیا دار فقط،از نشه

 نفس هوا اون توی عشقت که کشوری هوای تو نفسکشیدن یخته کشیدم،چقدر نفسعمیق.بود تهران از تر

 داخل...کنم زندگی ام بچه خاطر به باید نه،من ولی...خطه ته من برای اینجا رسیده آخر به دنیا نمیکشه،واسم

 سمت به و گرفتم تحویل رو چمدونم رفتم ها کار سری یه دادن انجام و پاسم شدن مهر از بعد و شدم فرودگاه

 آقایی سمت به.بود شده نوشته فارسی به فامیلم اسمو که ای برگه به افتاد چشمم شیشه پشت.رفتم خروجی در

 .فارابی آقای سالم:گفتم و سرشایستادم پشت.بود سامیار زیاد احتمال به.دستشبود برگه اون که رفتم

 !هستید؟ نفسخانم سالم،شما:گفت و انداخت بهم نگاهی و برگشت سامیار

 باشید سامیار آقا شما کنم فکر بله،و_

 .پاریسخوشاومدید شدم،به خوشحال دیدنتون درسته،از_

 . شما گردن افتاد هام زحمت همه که ممنون،ببخشید خیلی_

 .هستن شما منتظر همه که خونه بریم بفرمایید!زحمتی؟ چه خواهشمیکنم_

 ماشین به رسیدیم وقتی.دنبالشمیرفتم منم.کرد حرکت خروجی در سمت به و گرفت ازم رو چمدون سامیار

 پخشرو.گرفت قرار رول پشت خودشهم و کرد باز برام رو جلو در و ادد جا عقب صندلی روی رو چمدون

 کارهای سامیار آقا:گفتم و سامیار سمت کردم رومو.ازشنمیفهمیدم هیچی و بود فرانسوی کرد،آهنگ روشن

 !شده؟ درست من بیمارستان

 از زیاد احتمال بدیم،به انجام باید که هست ها کار سری یه بیمارستان بریم بیا من با فردا حله،شما چی همه_

 .بدی ادامه رو تحصیلت و بیای میتونی بعد هفته

 .ممنونم واقعا_



 .داخل رفتیم و برداشت هم رو چمدونم.شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین سامیار.رسیدیم بعد ساعت نیم حدود

 به و شدن بلند تر بزرگ هم شاید من سن هم تقریبا خانم یه و دار سال و سن زن و مرد یه که خانه اهل ما ورود با

 .هستن ساناز و من پدر ایشون:گفت و داد نشون رو آقا اون سامیار.اومدن استقبالم

 .دیدارتون از سالم،خوشبختم_

 .خوشاومدی دخترم،خیلی سالم:داد جواب گرمی به فارابی آقای

 هم ایشون:گفت و داد نشون داشت هم ای قهوه کوتاه موهای و بود دار سال و سن که خانمی سامیار

 .خانم مادرمونن،سمیه

 .بدون خودت ی خونه مثل عزیزم،اینجارو خوشاومدی خیلی:گفتن و کردن بغلم گرمی به

 .شدم مزاحم که ممنون،ببخشید خیلی_

 .عزیزم مراحمی_

 سامیار.مادرششبود شبیه خیلی هم سامیار و پدرشداشت به زیادی شباهت کردم،ساناز دقت هاشون چهره به

 .هستن ژاسمین بنده همسر هم ایشون:گفت و داد نششون رو جوون خانم یکی اون

 .شدم خوشحال دیدنتون از:گفت فارسی به ای مزه با لحجه با و دستشگرفت به رو دستم و اومد جلو ژاسمین

 . همینطور عزیزم،منم ممنون خیلی_

 کامال فرانسه زبان شده،به بزرگ همینجا و پدرشفرانسویه و مادرشایرانی ژاسمین:گفت من به رو سامیار

 . بلده خوبی به هم رو فارسی کنه،البته کمک بهتون فراسته زبان گیری یاد تو میتونه و مسلطه

 .خوبی این به همسر داشتن خاطر به میگم تبریک عالی،بهتون چه_

 .زدم لبخند و کردم نگاهی ژاسمین آبی چشمان و سفید چهره به

 تیشرت یه با رو لباسم و بردم اتاق به ژاسمین کمک با رو چمدونم من.کرد دعوت شام میز به مارو جون سمیه

 سامیار با چجوری که کرد تعریف برام.گرفت گرم باهام کلی ژاسمین. میز سر رفتم و عوضکردم شال و گشاد

 قبل از هم اون و عاشقشمیشه سامیار و بوده پرستار میکرد کار سامیار که بیمارستانی تو ژاسمین. شده آشنا

 .میکردن زندگی سامیار پیشخانواده همونجا و کردن ازدواج باهم شیشماهه هم بوده،االن سامیار عاشق

 شکر رو نمیکردم،خدا احساسغریبی اصال که کردن،جوری برخورد باهام صمیمی و گرم خیلی ساناز خانواده

 چی همه ساناز بودم،حتما شده غربت آواره شکم تو بچه بایه چرا نپرسیدن و نکردن پیچم سؤال هیچکدومشون

 قرار خودم با.کافیه نمیگن چیزی من به که نه،همین یا بدونن نداشت اهمیتی برام بود،البته گفته بهشون رو

 خواب موقع شب.کنم شروع رو مستقل زندگی یه داشتم دوست بگردم،چون خونه دنبال بعد روز از گذشتم

 من که میدید و میومد فردا اگه.آورد هجوم مغزم کجاسبه االن اینکه و محمد فکر دوباره شدم تنها وقتی

 ...شه اذیت زیاد باش،نذار عشقم مراقب خدا ای!میکرد؟ چیکار نیستم

***** 



 یه و میدادم تحصیل ادامه بودن ژاسمین و سامیار که بیمارستانی تو.بود پاریسگذشته به اومدنم از ماه یک

 مو بچه کردن رشد و بود شده نیمم و ماه دو االن.بودم کرده اجاره فارابی خانواده خونه نزدیک هم نقلی خونه

 و بیمارستان بوده رفته محمد که گفت زدم حرف ساناز با که رسیدنم از بعد روز چند.حسمیکردم خوبی به

 که بود معلوم و بود روزشخراب و حال خیلی بوده،گفت پرسیده سؤال هم ساناز از حتی.میگرفته رو سراغم

 خودش خاطر به نداشتم،من بازگشت راه ولی شدم ناراحت خیلی ساناز حرفای نداره،باشنیدن خوبی حال

 جای عاشقشمیمونم،هیچکسنمیتونه و عاشقشم هنوزم...بشه خانوادشطرد از ترکشکردم،نمیخواستم

 رو لباسم و اتاقم رفتم و خوردم شیر لیوان یه.خونه اومدم بیمارستان از کوفته و خسته.کنه پر برام رو محمدم

 همه این با معلومه بهشبرسم،خب بیشتر باید و ضعیفه ام بچه گفت بودم پیشدکترم که امروز.عوضکردم

 تختی پا روی که محمد و عکسخودم به شدم خیره و تختم رو کشیدم دراز. نمیگیره جون امم بچه خیال و فکر

 دیدنشپر دوباره برای دلم...خانمم،نفسم،عشقم،زندگیم نگفته بهم ماهه نشنیدم،یک صداشرو ماهه یک.بود

 خوشبخت من بدون چون ترکشکردم من ولی بود عاشقم بابات بگم!بدم؟ چی رو بچه این جواب میکشید،من

 نه ولی...میجنگیدم همه با و وایمیستادم باید کردم،شاید اشتباه شایدم!محمد؟ خوشبختی االن واقعا!میشد؟

 این به لعنت. میشی طرد خانواده از من خاطر به که ببینم و وایستم ببینم،نمیتونستم رو ناراحتیت نمیتونستم

 و بودی کنارم کاشاالن.محمد شده تنگ آغوشمردونت برای دلم...بگذرم ازت کرد مجبورم که کوفتی زندگی

 صدای به و سینت رو میذاشتم سرمو.میکردم گم آغوشت تو خودمو خانمم،منم سرجات بیا میگفتی همیشه مثل

 میز رو از عکسرو.میسوزونه دلمو و حسرت شده اینا همه ولی.گوشمیکردم بود زندگی صدای که قلبت

 خوابم تا کشید طول چقدر نمیدونم.بستم رو اشکیم چشمهای و زدم عشقم صورت به آرومی بوسه و برداشتم

 ...برد

***** 

 با همراه بیمارستان از.بودن کرده دعوت هم رو من و بود سامیار تولد.بودم دعوت فارابی آقای خونه امشب

 افتادم،چقدر محمد تولد یاد.بخریم کادو سامیار برای تا خرید مرکز سمت رفتیم و بیرون اومدیم ژاسمین

 من بیخیال االن تا نشده،یعنی طرحشتموم هنوز که میدونم!میکنه؟ چیکار داره االن محمدم شد،یعنی سورپرایز

 که اومدم خودم به ژاسمین صدای با.نداشت ازشخبر هم ساناز حتی.بود کرده ام کالفه خبری بی این!شده؟

 . دردشمیخوره به شده سرد هوا!بخرم؟ سامیار برای قشنگه پالتو این نظرت نفسبه:گفت

 .میاد بهشم خوشگله،مطمئنم آره_

 من.خونه سمت رفتیم و خریدم خوشبو ادکلن براشیه هم من خرید پالتورو همون ژاسمین و شدیم مغازه داخل

 پشت بستم و کشیدم سشوار رو موهام بیرون اومدم وقتی دوشگرفتم یه.شم حاضر تا خودم خونه رفتم

 خیلی هنوز شکمم.ای سرمه بافت با پوشیدم جین شلوار یه.زدم ریمل کم یه فقط نداشتم آرایشکردن سرم،خال

 بود بارونی هوا.نبود زیادی راه فارابی خانواده خونه تا.بیرون رفتم و زدم خودم به عطر کم یه.بود درنیومده

 آماده هم ژاسمین.کردن استقبال ازم خیلی ساناز پدر شهروز آقا و جون سمیه رسیدم وقتی.نمیومد بارون ولی



 .پیداشمیشد باید دیگه سامیار.بود انداخته بافت یه اشهم شونه روی بود پوشیده کوتاه پیران بود،یه شده

 دست همه شد وارد که سامیار.ایستاد در جلو کیک با و کرد روشن هارو شمع ژاسمین ماشینشاومد صدای وقتی

 شام هم شب آخر.دادیم کادوهاشرو و برید رو کیک و نشستیم بعدشم.خوندیم رو مبارک تولدت آهنگ و زدیم

 وقتی.خونه رفتم و کردم خداحافظی همگی از شام بعد.خوردیم بود کرده درست جون سمیه که رو ای خوشمزه

 .درسخوندم کم یه و تختم رو کشیدم دراز تعویضلباسام از بعد همین واسه.میکرد درد خیلی کمرم رسیدم

 افتادم فرخزاد فروغ شعر یاد یهو...خوابیدم عشقم فکر با و کردم بغل رو عکسمحمدم هرشب مثل بعدشهم

... 

 دید نخواهم دیگرشهرگز/گفتم پیشخود اول روز

 تردید با و اندوه با لیک/گفتم می باز دوم روز

 بودم خود پیمان سر بر/ اما گذشت هم سوم روز

 بودم خود زندانبان باز/کشت می مرا زندان ظلمت

 کرد می وهو های درونم در/عاصی دیوانۀ من آن

 کرد می جستجو را روزنی/کفت می دیوارها بر مشت

 شبستانی در روحی همچو/پیمود می راه درونم در

 بیابانی بر ابری همچو/افکند می سایه درونم بر

 هایشرا گریه های های/خواب در شب نیمه شنیدم می

 صدایشرا سیال درد/کردم گوشمی صدایم در

 گریانی بیهوده رو چه از/خویش خواندمشبر می شرمگین

 دانی دوستشدارم،نمی/نالید می گریه میان در

 کدامینم دانم نمی خود/دیگر من و رفتند روزها

 دیرینم؟ مغلوب من یا/مغرورم سرسخت من آن

 بارم دگر غم این کشد می/پیمان سر از گر بگذرم

 بدیدارم روزی عاقبت/آید او شاید نشستم می

***** 

 یاد.بودم کرده عادت دوری این به بودم،دیگه برگشته خودم عادی زندگی به من و بود گذشته کریسمسهم

 آخر.کنم زندگی محمد یادگاری و ام بچه عشق به و بدم ادامه زندگیمو محمد خاطره بایادو که بودم گرفته

 داره روز به روز که کوچولو این بدونم میخواست دلم.جنسیت تعیین گرافی سونو میرفتم باید و بودم چهارماه

 .پوشیدم لباسگرم و شدم حاضر.بودن نعمت جفتشون نمیکرد فرق خیلی البته!پسر؟ یا دختر!چیه؟ میکنه رشد

 و شدم سوار.بود منتظرم در آژانسدم.پایین رفتم و پوشیدم رو ام پاشنه بدون بوت.بود اومده برف بیرون

 رسیدیم باالخره.ژاسمین کمک به البته میشد قوی داشت فرانسویم کم کم گفتم،دیگه فرانسه زبان به ادرسرو



 از بعد.بشینم زیاد بودم مجبور و بود شلوغ خیلی.شدم پیاده راننده پول کردن حساب از بعد و سونوگرافی به

 بدنشو اعضای همه وقتی دکتر.تخت رو کشیدم دراز و اتاق داخل رفتم.شد من نوبت باالخره نیم و ساعت یک

 عاشق افتادم،اون محمد یاد یهو. دختره بچه گفت هم سر آخر.دادن بهم دنیارو انگار سالمه گفت و داد نشون بهم

 ضعف دلمون میرن راه و پوشیدن کوتاه پیراهن که میدیدیم رو کوچولو دخترای وقتی. همینطور بود،منم دختر

 دو.برگشت موقع.کنم روی پیاده کم یه برگشتنی دادم ترجیح.شدم بلند و کردم تمیز دستمال با رو شکمم.میرفت

 دخترمو اسم گرفتم تصمیم.کردم پیاروی کم یه و سن رود کنار رفتم بعدشم.خریدم دخترم برای کوچولو بافت تا

 تاکسی با.درمیاورد تنهایی این از منو و میبخشید نور زندگیم اومدنشبه با...روشنایی و نور النا،یعنی بذارم

 .خوردمش تنهایی و کردم درست دخترم جنسیت مشخصشدن مناسبت به خوشمزه شام یه و خونه برگشتم

 بگه و کنه بغلم که نبود ولی دختره بچمون زدم،بهشگفتم حرف عکسمحمد با همیشه مثل و نشستم بعدشم

 بگه چیزی یه هم اون و بگم چیز یه کنیم،من بحث باهم دخترمون اسم سر و بشینیم خانمم،بعدشم عاشقتم

 سریع.ام گونه رو چکید اشک قطره یه فکرا این از...میگی تو هرچی اصال خانمی باشه بگه و کنم قهر من آخرشم

 ...کنم اذیت دخترمو اشکهام با کنم،نباید گریه نباید پاکشکردم

***** 

 و گفتن تبریک رو تولدم بیمارستان تو هم ژاسمین و سامیار.گفت تبریک رو تولدم و زد زنگ ساناز.بود تولدم امروز

 رو خوبی روز چه محمد با.افتادم گذشته سال تولد یاد.دادن کادو خوشگل مچی ساعت یه دادن،بهم کادو بهم

 خودش نه!کرده؟ فراموشم یعنی!حالشخوبه؟ االن عشقم یعنی خدا ای.بود داده کادو رو گوشی این داشتیم،بهم

 میزد،مطمئن عاشقانه حرفای برام خودشهمیشه... نمیبره یاد از منو هیچوقت و داره دوسم همیشه میگفت

 و جون سمیه خونه رفتم وقتی.نمیگه دروغ آدما چشم.بود معلوم داشتن چشماشدوست از عشقشچون از بودم

 کنارش االن میخواست دلم.بود دیگه چیز یه محمد گفتن تبریک ولی.گفتن تبریک بهم و زدن زنگ هم شهروز آقا

 روزای این تو بود کاشکنارم.بخورم من اونو بستنی بده،آخرم بستنی بهم و بیرون بریم بهشمیگفتم بودمو

 خدا ای!بگم؟ چی مدرسه بره بخواد!کنم؟ بزرگ چجوری شناسنامه تو پدر اسم بدون اونم رو بچه این سخت،من

 ...کن کمکم خودت

***** 

 و بودم اینا جون سمیه خونه دنبالش،منم بود رفته سامیار.بیاد بود قرار ساناز و نوروز عید به بود مونده هفته یه

 شده تنگ ایران برای دلم. بیاره برام ایران از خبر کلی تا بیاد میخواستم.بود شده براشتنگ ساناز،دلم منتظر

 ساعت.عشقم برای تر مهم همه از بودن دفن اونجا عزیزانم و شدم توشبزرگ که جایی وطنم،برای بود،برای

 فاصله کم یه شکمم البته.کرد بغلم محکم منو سمت اومد همه از قبل.رسیدن ساناز و سامیار که بود هفت

 .بود شده تنگ برات دلم:گوششگفتم در.بینمون بود انداخته

 !چطوره؟ جونم نفسی،فسقل بود شده تنگ برات دلم منم_

 .آدماش و ایران مامانشدلتنگ مثل اونم_



 ...بکنی دل بهتره که محمده آدما از اگه منظورت_

 بیشتر فرصت سر حاال!بود؟ چی منظورشدقیقا.خوردم حرفشجا مامانش،از بغل تو رفت و شد جدا بغلم از

 چیزی موقعیتشنبود فعال.خوردیم هم دور و آورد چای ژاسمین و نشستیم همه.بزنیم درموردشحرف باید

 صبرم دیگه شام از بعد.خوردیم دوستانه و گرم جمع توی رو شام.بزنم باهاشحرف شام بعد گذاشتم بپرسم

 !خبر؟ چه ایران از:پرسیدم صبرانه بی.تخت رو نشستیم اتاقشو رفتیم ساناز با.شد تموم

 !محمده؟ منظورت_

 .کیه،پسبگو منظورم میدونی که خودت_

 .کرد فراموشت راحت خیلی که گذاشتی کسی پای نفسفراموششکن،زندگیتو_

 . بگذره ازم راحت نمیکردم شکست،فکر دلم یهو

 !کنی؟ تعریف چیرو همه میشه ساناز_

 گرفت،حالش من از سراغتو و بیمارستان اومد صبح روز تهران،یه برگشت محمدم و اومدی تو اینکه از بعد_

 ...ندارم خبر ازت گفتم گذاشتی،منم نامه یه فقط و رفتی خبر بی میگفت بود روشپریده و بود،رنگ بد خیلی

 اومد دوباره ماه دو از بعد.بود شده امید نا ولی گرفته سراغتو همه از شنیدم بیمارستان های بچه از که اونجور

 بازم.میگرفت سراغتو بازم.بود شده عصبی میخندید همیشه که محمدی.بود کالفه و بود بد حالشبازم سراغمو

 .طرحشبه.بیمارستان برگشت دوباره پیشکه ماه یک تا ازشنشد خبری دیگه ولی � نشد بند جایی دستشبه

 عموش دختر با شدم،اون شوکه دستشدیدم تو رو ازدواج حلقه برق وقتی.شد تموم باباجونشزود لطف

 رو زندگیت بفهمی که گفتم کنم ناراحتت که نگفتم بهت اینارو...کرد فراموشت راحت نفس،خیلی کرد ازدواج

 ...نکنی اذیت خودتو انقدر و فراموششکنی هم تو که گذاشتی،گفتم آدمی همچین پای

 دوسم اگه ولی...مطمئنم داره دوسم هنوزم میگه،محمدم دروغ داره نه.نمیفهمیدم رو ساناز حرفای بقیه دیگه

 تنهایی به احتیاج:گفتم ساناز به رو و پوشیدم رو پالتوم و شدم بلند.باباشنمیشد تسلیم سریع انقدر داشت

 .ام،خدافظ خونه دارم،میرم

 نفهمیدم که بود خراب حالم انقدر.کردم خداحافظی هم بیقیه از و بیرون زدم اتاق از ای دیگه حرف بدون

 تو.کشیدم دراز و بغلم گرفتم رو عکسمون.اتاقم رفتم و مبل رو انداختم پالتومو فقط.خونه رسیدم چجوری

 ...گشتم،پلیشکردم آهنگ یه دنبال گوشیم

 بشه جا اون و این قلب تو بره من بعد که نبود قرار

 بشه تنها که نمیتونه اون ،آخه میمیره من بعد که میگفت بهم

 ...شکست دلم

 نشست گل به من آرزوی تمام!هست؟ حواست

 نشست دل به برات هام گریه و نشست هام گونه رو چشام اشک



 ...میخوندم آهنگ همراه و افتادم هق هق به

 گذاشت تنها چه اشکام با منو ولی نموند تنها

 زود میره که بود نگفته

 داشت رو کسی من جز بود نگفته

 بود نگفته دروغ جز به بهم

 ...شکست دلم

 ....نشست گل به من آرزوی تمام!هست؟ حواست

 تنها!نمیبینی؟ منو پسچرا خدا دادمش،ای دست از دادم،محمدمو دست از آرزوهامو تمام!هست؟ حواست خدایا

 از واقعا!کنم؟ چیکار من حاال جونم خدا...کنه پیدام و دنبالم بیاد و نکنه ازدواج مینا با که بود این دلخوشیم

 و رفت اونم خودشترکشکردم خاطر به بگم!چی؟ شه،بهشبگم بزرگ بابا بدون باید دخترم.دستشدادم

 بیهوش زیاد گریه از داشتم.نبود خوب اصال حالم...کردی فراموشم زود انقدر چرا!چرا؟ اخه محمد!کرد؟ ازدواج

 من.باشم دخترم فکر به کنم،باید بهشفکر انقدر نباید...کردم درست قند آب خودم برای رفتم شدم بلند.میشدم

 ...داشتم کار بیمارستان میخوابیدم،صبح باید دیگه.باشم ناراحت پسنباید کنه فراموشم محمد میخواستم

***** 

 ای نسکافه رنگ و زدم لیر رو موهام. آرایشگاه باهاشرفتم ساناز زیاد اصرار به و عید به بود مونده روز دو

 سعیشرو تمام ساناز.کردم تغییر زیادی میکردم فکر خودمم.میاد بهم خیلی میگفتن ژاسمین و گذاشتم،ساناز

 تحویل سال موقع.برم فکر تو زیاد نمیذاشت و میزد حرف باهام مدام.بخندم و باشه خوب حالم من که میکرد

 سال نباشی،پارسال خودت کشور تو میشه نو سالت وقتی بده قدر چه.بودم دعوت فارابی خانواده خونه منم

 نمیتونم.خانمشه کنار االن حتما محمد... کجا این و کجا تحویل سال بودیم،اون رضا امام ملیحه مامان با تحویل

 مینا حاال!بود؟ گفته دروغ منه،یعنی جای فقط و آغوششفقط میگفت بهم.عشقمه بغل تو دیگه یکی کنم باور

 :گفت و داد فشار رو دستم بود نشسته کنارم که ساناز.کشیدم حسرت پر آه آغوشمحمد یاد با...گرفته جامو

 ...نکن بهشفکر

 .سخته خیلی ساناز سخته_

 نذاشتن و داشتن هوامو جوره همه خانواده این.من به حتی داد عیدی همه به شهروز آقا شد تحویل که سال

 و بودیم بیدار صبح نزدیکای تا ساناز با و موندم اشون خونه شب اون.بودم مدیونشون واقعا.کنم احساسغریبی

 ازشکار باید بود اینجا ساناز بخریم،تا داره الزم بچه که وسایلی بریم باهم بعد روز شد قرار.زدیم حرف

 .میکشیدم

 رنگشسفیدصورتی که گرفتم کوچولو کمد و تخت یه اول.خرید رفتیم ژاسمین و ساناز با ناهار از بعد،بعد روز

 اوناهم رنگ که گرفتم غذا صندلی و کالسکه و روروئک و کریر رفتیم بعدشهم.خونه دم بیارن شد قرار و بود



 .گرفتیم رو بود الزم که هرچی و شیشه و پستونک و کوچولو لباسای عالمه یه و رفتیم بعدشم.بود صورتی سفید

 کمد و تخت ساناز و سامیار. ما کمک اومد بیمارستان از هم سامیار.رسید هم کمد و تخت خونه برگشتیم وقتی

 اتاق.چیدیم هم رو وسایل بقیه و ها کشو تو دادیم جا لباسهاشرو هم ژاسمین و من و بچه اتاق تو گذاشتن رو

 بهتر حالم انگار روزا این.خوردیم هم دور و سفارشدادم پیتزا و زدم زنگ شام.بود شده خوشگل خیلی دخترم

 بیمارستان نگهشداشتم،فردا پیشخودم و بره ساناز نذاشتم من ولی رفتن شام بعد سامیار و ژاسمین.بود

 ...باشیم باهم میخواستم و نداشتم

***** 

 داشت هوامو همیشه ژاسمین شدم،درسته تنها دوباره من و ایران برگشت و شد تموم هم ساناز تعطیلی مدت

 باهام بزنم بهشزنگ اگه مطمئنم.بود شده تنگ لی لی برای دلم چقدر.اس دیگه چیز یه همزبون دوست یه ولی

 محمد به پاریسم بفهمه اگه میدونم.زدن زنگ از میشم پشیمون که میکنه پیچم سؤال انقدر نمیزنه،یا حرف

 از گرفتم،بعد رو لیلی شماره درنگ بی و تلفن سمت رفتم.نبود من فکر به دیگه و بود گرفته زن محمد میگه،گرچه

 .بفرمایید بله:گفت و داد جواب بوق تا سه

 .بفرمایید:گفت دوباره که ندادم کشید،جواب صداشپر برای دلم

 ...لیلی_

 !نفسخودتی؟...نفس_

 ...خودمم جونم لیلی آره_

 .کردی لبم به جون خدا به!کجایی؟ هست نفس،معلوم نامردی نمیشه،خیلی باورم واااای_

 ...رفتم خبر بی که ببخشید_

 .شد نابود بیچاره محمد درک به من حاال!کشیدیم؟ چی میدونی تو_

 .گرفته زن االن که شد،اون نابود خیلی آره_

 ... خودشنبوده میل به ولی_

 . کرده فراموشم که هرچی،باالخره_

 ....نه_

 پر برات بپرسم،دلم حالتو که زدم زنگ!نزنیم؟ حرف چیزا این درمورد میشه:گفتم و لیلی حرف وسط پریدم

 .میکشه

 !رفتی؟ یهو چی برا!اصال؟ شده،کجایی تنگ منم دل معرفت بی_

 ...بدم جواب نپرسلیلی،نمیتونم_

 .نگرانتم من!چی؟ نفسیعنی_

 .نباشعزیزم لیلی،نگران خوبه حالم من_



 .نیست ایران شماره این!نیستی؟ ایران_

 .میشه آروم داره زندگیم نگو،خواهشمیکنم،تازه چیزی کسی به رضا لیلی،جان ام فرانسه_

 .کردی آواره خودتو چرا آخه...نمیگم چیزی. نده نفی،قسم باشه_

 .کن بگم،درکم چیزی نمیتونم لیلی_

 !ایران؟ نمیای.نشو ناراحت خب،تو باشه_

 .نه،نمیتونم_

 . شده تنگ برات خیلی دلم_

 !خوبه؟ شده،رضا تنگ منم دل_

 .نیم نی هم خوبه رضا هم_

 !داری؟ نی نی واااای_

 .باردارم فهمیدم تازه اره_

 .عزیزم باشه مبارک_

 . بهتره نگفتم،ندونه ولی میشم مامان دارم منم بگم خواستم

 .نفسی مرسی_

 .برم باید فعال،منم برو_

 .میزنم زنگ بهت بزن،منم زنگ دوباره باش،تونستی خودت باشه،مراقب_

 .نگو چیزی کسی به میکنم تأکید باش،باز نیت نی و خودت مراقب هم باشه،تو_

 . بخوره زندگیشبهم نمیخواد دلم چون باشنمیگم مطمئن محمده منظورت اگه_

 .نیاوردم خودم روی به ولی گرفت دلم حرف این شنیدن از

 .خدافظ ممنون،فعال_

 .خدافظ_

 .زدم حرف لیلی با شد خوب چقدر.بودم شده سنگین خیلی ها روز این.کشیدم دراز تخت رو و کردم قطع رو تلفن

 ***** یه کم آروم شدم.

 کنم،بعدش داری نگه ام بچه از و خونه بمونم ماهی چند بود قرار نمیرفتم بیمارستان دیگه و بود بارداریم آخرای

 .بودم اشون خونه من یا بود پیشم ژاسمین یا آخر روزای این.میرسیدم درسم به و میگرفتم براشپرستار که هم

 و کردیم صیغه محمد با که شبی همون دقیقا بود ماه اردیبهشت آخرای شب یه.بمونم تنها نمیذاشت جون سمیه

 شام سامیار و ژاسمین با داشتیم. بود گذشته سال یک چون.شد باطل هم مون صیغه اونشب.خونش رفتم من

 تیر کمرم باز.دادم ادامه خوردنم غذا به و نیاوردم روم اولشبه.پیچید کمرم و دل توی بدی درد که میخوردیم

 !گرفته؟ دردت:گفت و کرد نگاهم نگران ژاسمین.زدم داد دلمو به گرفتم دستمو.اومد بند نفسم کشید،انگار



 و رفت سریع سامیار.بیاد دنیا به میخواد دخترم و وقتشه که دادم،میدونستم تکون مثبت عالمت به سرمو

 درد از.بیمارستان رسیدیم که نکشید طول چیزی.پایین رفتیم باهم و کرد کمکم ژاسمینم.کرد روشن ماشینشرو

 ....زایمان اتاق بردن سریع منو دکتر دستور با.میدادم فشار رو ژاسمین دست و میزدم جیغ فقط

 رو محمدم دارم انگار نگاهشمیکردم وقتی که باباشبود شبیه انقدر.بود بغلم تو خوشگلم دختر بعد دوساعت

 .بود گنگ برام همیشه که تشخیصندادم،چشمانی هیچوقت که بود،رنگی رنگ چشماشهمون.میکنم نگاه

 دستای به آرومی بوسه.بود برجسته خودم لبهای مثل که لبهاشبود تنها.باباشبود رنگ هم موهاشهم

 این به دختر دادن خاطر به خدا از.داشت حسخوبی شدن مادر.کردم خوردنشنگاه شیر به و کوچولوشزدم

 ...بدم شیر مامان النای دخترم به که میکردن کمکم و بودن کنارم جون سمیه و ژاسمین.کردم تشکر خوشگلی

 و هنوز داشتم درد من.موند پیشم و اومد هم جون سمیه.خودم خونه رفتم و مرخصشدم بیمارستان از بعد روز

 .گفت اقامه و اذان گوشدخترم در شهروز آقا که بود شب هفتمین.میکردن رو النا کارای ژاسمین و جون سمیه

 خودم میتونستم دیگه. داده بهمون خدا خوشگلی دختر چه میدید و بود کنارم محمدم و بودم ایران ایکاشاالن

 باهاشحرف.موندیم تنها کوچولوم دختر و من و رفتن ژاسمین و جون سمیه همین واسه بدم انجام کارامو

 سمت رفت دستم یهو.میخندیدیم باهم و میکرد باهاشبازی کلی االن بود اگه باباشمیگفتم،میگفتم از و میزدم

 که میدونستم.بود یادم شماره بیمارستان،هنوز زدم زنگ.بشنوم صداشو شده بارم یه واسه میخواست تلفن،دلم

 بفرمایید بله:داد بخشجواب پرستار و بخشقلب به شد وصل بخشقلبه

 !هستن؟ شیفت مهرانی دکتر...نباشید سالم،خسته_

 .هستن بله_

 !کنم؟ صحبت باهاشون میشه_

 !داره؟ کارشون کی بله،بگم_

 . داره کارشون خانمشون بگید:گفتم و پرید دهنم از یهو

 .کنید صبر لحظه چند یه_

 که بودم فکر تو.بشنوم صداشو میخواستم ماه هشت از بعد.بود افتاده شماره وایمیستاد،نفسبه داشت قلبم

 !مینا؟ بله:گفت و پیچید تلفن تو عشقم صدای

 :داد ادامه تر اروم نشنید جوای وقتی.خانمشمیناست االن داره حق البته... زده زنگ مینا کرده فکر نه،اون وااای

 میترسی تنهایی از بگی باز میخوای بدم،اگه تورو تلفنای جواب مدام بخوام که بیکارم من مگه!مینا؟ داری چیکار

 ... نداره ربطی من به بگم باید

 میترسیدم من که وقتایی!میزد؟ حرف اینجوری مینا با چرا.بود صداشعصبانی چقدر.کرد قطع رو گوشی بعد و

 حتی که بود عصبانی انقدر حاال ولی ببره خوابم تا میزد حرف انقدر باهام و میزد زنگ داشت کار اگه ختی

 .بود شده براشتنگ دلم چقدر.نداشتم هم زدن حرف قصد البته.نیست مینا بفهمه و بزنم حرف من نذاشت



 سالم میگفت وقتی مردونشبودم صدای عاشق.بود عصبانی کم یه فقط.بود نکرده تغییری هیچ صداشهنوز

 به النا گریه صدای با.بود ایکاشپیشم.بود نکرده دعوام و بود نکشیده داد سرم حاال تا!...عشقم؟ خوبی.خانمم

 بهششیر و بغلشکردم.میگشت ام سینه دنبال و میگردوند مدام دهنشرو و اشبود گشنه دختر.اومدم خودم

 ...خوابشبرد که نگذشت چیزی دادم

***** 

 .بود شده تپلی و میدادم هم خشک بهششیر خودم شیر جز به.بود گرفته جون کم یه و بود شده ماهه یک النا

 ببینه،همه النارو تا خونشون برم میخواد و ژاسمین حتما.خورد زنگ تلفن که عوضمیکردم رو پوشک داشتم

 !لیلی،خوبی؟ سالم:وگفتم دادم جواب.بود لیلی شماره.تلفن سمت رفتم و شد تموم کارم.بودن النا عاشق شون

 !خوبی؟ معرفت،خوبم،تو بی سالم_

 !میاد؟ دنیا به کی!خوبه؟ عزیزم،نینیت مرسی_

 . شده تنگ دلم!ایران؟ نمیای.ماهمه سه تازه_

 ...لیلی بیام میترسم_

 !آخه؟ میترسی چی از_

 .ببینم رو محمد وقت یه اینکه_

 . روز چند واسه شده حتی بیا خدا تورو...زندگیشه سر نترساون_

 .میدم خبر بهت شدم اومدنی میشه،اگه چی ببینم بذار_

 .پسمنتظرتم_

 .میاد زیاد تلفنت پول اوکی،برو_

 .خدافظ پسفعال_

 .خدافظ_

 میبینم،سر رو لیلی میرم.برم میتونستم و داشتم مرخصی فعال که من.ایران برم شدم وسوسه لیلی حرفای با

 ...میرم میرم،حتما.میکشید براشپر دلم.دیدم دور از عشقمم شاید.میرم هم ملیحه مامان خاک

 .بعد هفته واسه گرفت برام بلیط یه چرا و چون بدون هم سامیار. بگیره بلیط برام تا خواستم سامیار فرداشاز

 .کردم صورتی تاپ یه و گوچولو جین شلوار یه النا تن.میگرفتم سوقاتی رضا و ساناز و لیلی برای و میرفتم باید

 اطرافش و بود ساکت النا.بیرون رفتیم و کالسکه تو گذاشتم النارو.پوشیدم بلند آستین بلیز و شلوار یه خودمم

 دخترم با.پیراهن یه هم رضا خوشگل،برای تاپ یه هم ساناز گرفتم،برای شلوار و بلیز یه لیلی برای.میکرد نگاه رو

 در لیلی به نمیدونستم فقط...میکردم شماری روز ایران به رفتن برای.خونه برگشتیم و خوردیم بیرون رو شام

 النارو.داشت هم حق بهشنزدم،البته حرفی االن تا که میکنه دعوام کلی بودم بگم،مطمئن چی النا مورد

 که نکشید طول چیزی و کردم بغل رو عکسمون هرشب مثل و اتاقم رفتم تختشگذاشتم،خودمم تو و خوابوندم



 ...برد خوابم

***** 

 ژاسمین بغل النا.بیرون رفتیم خونشون از ژاسمین و سامیار همراه و کردم خداحافظی شهروز آقا و جون سمیه از

 وقتی. فرودگاه رسیدیم ساعت نیم از بعد.افتادیم راه و عقب صندوق گذاشت رو چمدونم سامیار.بود خواب

 کردم،قرار خداحافظی ازشون و گرفتم ژاسمین بغل از النارو سریع خیلی.بود شده اعالم پروازم شماره رسیدیم

 هوارو وجودم تمام با شدم پیاده هواپیما از وقتی...رفتم و گرفتم رو چمدون سامیار از.ایران بمونم هفته یه بود

 خواب بغلم تو النا.بود هوا بهترین بودم ایران عاشق که منی برای ولی پاریسبود از تر گرم اینکه با.بلعیدم

 پشت رضا و لیلی.گرفتم تحویل رو چمدونم.رفتم خروجی در سمت به و صورتشزدم به آروم بوسه بود،یه

 سمتشون،پشتشون رفتم.نمیگردن بغلشه بچه که زنی دنبال مطمئنن.بودن ندیده منو هنوز.بودن منتظرم شیشه

 ...لیلی:گفتم و لیلی شونه به زدم.بود من به

 .کردی تغییر نفسی،چقدر سالم:گفت و بعدشخندید.نشناخت انگار اول.انداخت بهم نگاهی و برگشت لیلی

 !چیه؟ این:داد ادامه و اشعوضشد چهره و انداخت النا به نگاهی

 !این؟ میگی درخته اس،مگه بچه!چی؟ یعنی چیه این_

 !آوردی؟ کجا از خب_

 !کنم؟ سالم منم میذاری لیلی:گفت و اومد تر جلو رضا

 .کرد پرت لیلی هواسمو رضا،ببخشید آقا سالم:گفتم و رضا سمت کردم رو نگفت،من چیزی و کرد اخم لیلی

 !شما؟ هستین خوب... همینجوره سالم،لیلی:گفت و زد لبخندی رضا

 ...ممنون_

 !کیه؟ بچه این بگی بهتره نه!رفتی؟ چرا اصال ببینم بیه،بگو احوالپرسی حاال:گفت و من به کرد رو لیلی

 !بگم؟ اینجا چیرو همه میخوای!میدی؟ فرصت بهم لیلی وای_

 .ماشین تو بریم بهتره_ رضا

 !خوبه؟ نیت نی:گفتم و لیلی به کردم رو.سرش پشت هم لیلی و من و رفت خودشجلو رضا

 ...بغلته تو بچه یه برگشتی ماه ده از بعد که هم حاال شدی ناپدید یهو.نفس ام عصبانی دستت از خیلی...اوهوم_

 !نه؟ کردی ازدواج حتما

 .کن برات،صبر میکنم تعریف چیزو همه لیلی_

 .ببینم بگو خب:گفت و سمتم برگشت لیلی.بودیم ماشین تو بعد دقیقه چند

 !عجولی؟ انقدر تو چرا آخه لیلی وای_ رضا

 .کردم صبر هرچقدر ندارم،بسه تحمل دیگه_لیلی

 اینو که داری شیر تو مگه:گفت تعجب با دادم،لیلی شیر و خوابوندم دستم رو رو میکرد گریه بغلم تو که النارو



 !میدی؟ شیر

 . النا بگی میگن،بهتره درخت به این گفتم بار یه لیلی_

 !خودته؟ بچه!میدی؟ خودتو شیر چرا خب،میگم باشه_لیلی

 .آوردم خودم با همسایمونه بچه نه_

 ...میزنم حرف جدی نفسدارم:گفت تر عصبانی لیلی

 ...لیلی خودمه بچه خب_

 !اخه؟ چی یعنی:گفت درمیاورد شاخ داشت که لیلی

 .بودم دار بار رفتم ایران از که خنگی،من چقدر لیلی وای_

 اگه خدا به نگید،لیلی بهشچیزی االن،بهتره داره بچه نمیدونه محمد:دادم ادامه که میکرد نگاهم باز دهن با لیلی

 .نمیارم اسمتم دیگه خدا به گفتی چیزی من اومدن و من دیدن از محمد به بفهمم

 زندگیشو برم کمه عقلم مگه میکنه زندگیشو داره اون اصال،بعدشم نمیبینم رو محمد که دیوونه،من نمیگم_لیلی

 .بزنم بهم

 ...آفرین_

 البته و بود عاشقت میکردی،محمدم زندگیتو داشتی که تو!رفتی؟ و سرت به زد چی واسه ببینم بگو حاال_لیلی

 ...عاشقشبودی هم هست،تو هنوزم

 ...هستم هنوزم_

 !رفتی؟ که گرفت گاز مختو پسخر_لیلی

 ...برم باید وگفت کرد تهدیدم و فهمید،اومد چیزو نه،باباشهمه_

 .نمیدونست محمد پسچرا!چی؟_لیلی

 .نشه اذیت که ترکشکردم،رفتم محمد خود خاطر به من لیلی...بهش نگفتم چون_

 .نفس ای دیوونه یه تو_لیلی

 .میکردی کارو همین بودی من جای اگه هم تو_

 ...نیست کم عقلم تو مثل من_لیلی

 .ببینمش من بده جیگرو اون:گفت لیلی.کمرش تو زدم آروم و بود،بلندشکردم شده سیر النا

 .این بهشمیگفتی االن تا که تو_

 .باشه محمد و تو بچه نمیکردم فکر موقع اون خب_لبلی

 محمده،فقط شبیه چقدر:گفت لیلی.عاشقششدن و کردن باهاشبازی کلی رضا و لیلی و لیلی بغل دادم النارو

 .رفته تو دهنشبه و دماغ

 ...باباشه آره،شبیه_



 .میموند دستت رو نشده،وگرنه تو شبیه شانسآورد_لیلب

 ...لیلی بدی خیلی_

 .جیگری پا یه که گفتم،خودت الکی:گفت و خندید لیلی

 !موافقید؟ پیتزا با خانوما:گفت بود ساکت موقع اون تا که رضا

 .میخواد ایرانی خوب غذای یه دلم نه،من پیتزا وای_

 .من مهمون خوب کباب یه چشم،بریم به ای_ رضا

 ...مرسی_

 رو سوغاتیاشون و لیلی خونه رفتیم بعدشم و خوردیم هم دور عالی شام یه و شیک رستوران یه رفتیم شام

 کنیم،میخواستم خرید کمی و بیرون بریم سر یه تا گذاشتم باهاشقرار بعد روز برای زدم زنگ هم ساناز به.دادم

 سریع النارو بودم خسته انقدر منم.داد نشون بهم رو مهمون اتاق و کرد راهنمایی منو لیلی.بدم هم سوغاتیشرو

 و خودمم کنارش خوابم برد.

 ***** خوابوندم

 خشکشرو شیر و بوسیدم رو النا. ساناز با قرارم سر رفتم خودم پیششو گذاشتم النارو لیلی اصرار به بعد روز

 رو آدرسبیمارستان و گرفتم تاکسی.خرید بریم باهم تا بیمارستان دم برم گفت ساناز.رفتم و لیلی به دادم هم

 یادم. آخر روز اون تا اومدم بیمارستان این تو که اولی روز از.چشمم جلو اومد خاطراتم تمام رسیدم وقتی.دادم

 خانم:گفت که اومدم خودم به راننده صدای با.برمیگشتم ساناز با ها عصر و میومدم محمد با صبحا که اومد

 !شید؟ پیاده نمیخواید

 .ببینه منو آشنایی میترسیدم.نزدیک برم ایستادم،نمیخواستم درخت کنار.شدم پیاده و کردم حساب پولشرو

 ساناز شیفت بود مونده ربع یک هنوز.کنم ریسک نباید بازم ولی کردم زیادی تغییر کردم رنگ که موهامو البته

 عشقمو و من تموم ماه چند که ماشینی. آشنا ماشین یه به خورد چشمم که میکردم نگاه اطرافو داشتم.شه تموم

 و بود فرمون پشت عشقم...سوارششدم بار اولین واسه دانشگاه دم که ماشینی بیمارستان،همون میرسوند

 هنوزم بگم و ببوسم ریشداشت ته که مردونشو صورت و جلو برم میخواست دلم.بود زده آفتابیشرو عینک

 دید از و بیمارستان حیاط تو برد رو ماشین محمد.عقب برگشتم دوباره ولی جلو رفتم قدم یه...دیوونه عاسقتم

 سعی و کردم پاکشون سریع.پایین اومد اشکهام و زدم پلک.میدیدم تار جلومو.بود اشک پر چشمام.شد خارج من

 سریع:گفتم و نشستم سمتشو رفتم سریع.بیرون ماشینشاومد با ساناز بعد دقیقه چند.نکنم فکر چیزی به کردم

 .منو ندیده کسی تا ساناز برو

 !کو؟ سالمت_

 .سالم،ببخشید_

 !نیاوردیش؟ چرا!کو؟ فسقلت:گفت و افتاد راه ساناز



 ...گذاشتمشپیشلیلی_

 .میرفت براشضعف دلم که فرستادی برام عکسشو فقط...ندیدمش تاحاال من.ببینمش میخواستم انصاف بی_

 .ببینش لیلی خونه بیا خب_

 .میبینمش میام برسونمت اوکی،خواستم_

 هم شهروز آقا و جون سمیه و سامیار و ژاسمین برای.خریدم النا خودمو باسبرایل دست چند و پاساژ رسیدیم

 عروسک االن النا بهشگفتم هرچی.خودشبود اندازه که خرید عروسک یه النا برای هم ساناز.خریدم چیزایی یه

 خونه رسیدیم که بود غروب نزدیک.میکنه باهاشبازی بشه بزرگتر که کم یه گفت و چیه،گوشنداد نمیفهمه

 بمونه شام کرد اصرار هرچی لیلی.چلوندش بگم بوسشکرد،بهتره کلی و دید النارو و باال اومد هم لیلی،ساناز

 ...رفت و گوشنداد

 هم روز یه.میکردیم خاطره تجدید و میرفتیم جا یه شب هر.خوشگذشت بهم خیلی بودم تهران که ای هفته یه

 عشقم با که رو خونمون رفتم بعدشهم.کردم دل و باهاشدرد کلی و ملیحه مامان خاک سر رفتم تنهایی خودم

 مینا با فروختتش،شایدم محمد یا شکلیه همون هنوز ببینم میخواست دلم.دیدم دور از میکردیم زندگی اونجا

 کنن،دلم جدا بدنم از میخواستن روحمو پاریسانگار برمیگشتم داشتم دوباره وقتی...میکردن زندگی اونجا

 با ژاسمین.بودن منتظرم ژاسمین و پاریسسامیار فرودگاه تو.میرفتم باید نمیشد ولی...ایران بمونم میخواست

 مجبور و گریه زیر زد بود شده کالفه که النا.بوسشکرد و گرفت بغلم از النارو سریع و کرد ذوق کلی ما دیدن

 ...شه آروم تا تکونشبدم انقدر شدم

***** 

 یه.کردم پیدا اعتماد قابل و خوب پرستار یه بدبختی به.بیمارستان میرفتم باید دیگه و بود شده تر بزرگ النا

 بود روزی اولین.کنه مراقبت النا از بیمارستانم من که زمانی فقط شد قرار که بود تجربه با و دار سال و سن خانم

 برای و کنارشبودم من موقع این پارسال.عشقم تولد با بود مصادف روز بیمارستان،اون برگردم میخواستم که

 فکرشاومدم از بالشتم، رو چکید اشکی قطره فکر این کنارشه،از مینا امسال حاال ولی کشیدم نقشه تولدشکلی

 ساده هم رو موهام و پوشیدم جین شلوار و بلیز یه صبحانه مختصر خوردن از بعد و شدم تختم رو از.بیرون

 یه بودم کرده پسانداز که پولی با.بیرون زدم خونه از و بوسیدم النارو رسید النا پرستار وقتی.بستم سرم پشت

 سوار.بودم پیشگرفته ماه یک هم رو نامم گواهی.بیام و بیمارستان برم راحت تا بودم خریده ارزون ماشین

 ایستگاه جلو.بخشرفتم سمت به روپوشم پوشیدن از بعد.کردم حرکت بیمارستان سمت به و شدم ماشینم

 کنارم بود اینترن و داشت غربی کامال چهره و بود آمریکایی اصالتا که سوان دکتر که بودم ایستاده پرستاری

 .اعالیی دکتر اومدید شد خوب چه:گفت فرانسه زبان به و ایستاد

 .ممنون_

 !پیشپدرشمونده؟!خوبه؟ دخترتون_



 ...خوبه،پیشپرستارشه:گفتم همین واسه.نبود کن ول انگار ولی نداشتم باهاشرو زدن حرف حوصله اصال

 !هستن؟ پزشک هم همسرتون خوب،راستی چه_

 ۱۰۴ اتاق بیمار سراغ برم من ندارید کار سوان،اگه دکتر ندارم همسر من_ .

 ...هستید تنها شما که خوب چقدر_

 !چیه؟ منظورتون_

 .نمیشم برسید،مزاحم کارتون به نداشتم،بهتره خاصی منظور_

 پوست اون با.تنهایی که خوب چه میگه اومده کاره یه...پررو پسره.رفت و شد رد کنارم از جمله این گفتن از بعد

 شرح و بیمار سراغ رفتم و بیخیالششدم.نداشت مرد یه به شباهتی هیچ ظریف صورت و آبی چشمهای و سفید

 تا ام بچه.رفت خودمو به سپرد النارو پرستار.نبودم بند پا رو خستگی از خونه برگشتم وقتی...گرفتم حالشرو

 کم یه شام برای و رفت بیرون تنم از خستگیم دخترم خنده با.فشردمش خودم به و بغلشکردم.خندید دید منو

 و خودمم یکم درس خوندم.

 . بعد از شام هم النارو خوابوندم

 و تنهایی خوردم

 ***** غذا درست کردم

 نگران منو خیلی موضوع این و نداشت شناسنامه هنوز دخترم.میشد تر بزرگ روز به روز النا و میگذشتن ها روز

 موقع و نداشت الزم شناسنامه فعال البته.اشباشه شناسنامه تو محمد اسم جز به اسمی نمیخواست دلم.میکرد

 ازم بچمو اگه!بگیری؟ براششناسنامه باید و تو بچه این بگم محمد به برم اونموقع یعنی.میگرفت باید مدرسه

 بهش و کردم غلطی یه.میشد پاپیچم روز هر که هم سوان دکتر.کنم بهشفکر نباید فعال اصال!چی؟ میگرفت

 سوان به میگه و داده گیر بهم ژاسمینم.میکنه خوشخدمتی و میشه سبز همشجلوم حاال ندارم همسر من گفتم

 .شه بزرگ پدر بدون النا و باشم تنها میخوام کی تا میگفت.کنم رفتار باهاشخوب جورایی یه و بدم محل بیشتر

 محمده،کسی مال فقط من قلب. بگیره رو محمد جای کسی نمیدادم،نمیخواستم حرفاشاهمیت به اصال من ولی

 و پیداششد باز سوان دکتر که میکردم چک رو بیماران از یکی پرونده داشتم.بشه النا بابای نداره حق محمد جز

 .اعالیی دکتر بخیر ظهر:گفت

 . بخیر ظهر:گفتم کنم بهشنگاه اینکه بدون

 !بگیرم؟ رو وقتتون میتونم_

 .منتظرمه خونه،دخترم برم باید من دکتر آقای ببخشید_

 .نمیفته اتفاقی برید دیر دقیقه چند اگه_

 ...ولی_

 .کنم صحبت باهاتون خواهشمیکنم،باید_



 :اشگفت وهقه کردن مزه از بعد دکتر.سفارشدادیم قهوه تا دو و بیمارستان کافه رفتیم سوان دکتر اصرار به

 .کنید قبول کنم،امیدوارم درخواستی یه شما از میخواستم

 .شماست با بفرمایید،گوشم_

 !میکنید؟ ازدواج من مطلب،با اصل سر میرم همین برای برم حاشیه نیستم بلد من_

 .منفیه پسجوابم کنم خودم معطل رو کسی نیستم بلد منم_

 .ندارم مشکلی هم دخترتون وجود میاد،با خوشم شما از من ولی!چرا؟_

 .نمیکنه تغییری جوابم من ندید،چون ادامه رو بحث این بهتره سوان آقای_

 .باشیم داشته خوبی زندگی هم کنار داشتم دوست نمیکنم،ولی اوکی،اصرار:گفت خونسرد خیلی سوان

 .میشد اینطور میدونم بعید_

 .بای نمیشم مزاحمتون_

 چقدر.کنم تحمل وقتشرو بی و وقت و حضور نبود الزم دیگه خداروشکر.رفت و شد بلند ای دیگه حرف بدون

 سمت رفتم و شدم بلند.دیگه یکی نشد این پیشخودشمیگه االن.نداد پیچ سه گیر و شد قانع سریع که خوب

 ...بود منتظرم خونه کوچولوم ماشینم،دختر

***** 

 . اومده دنیا اشبه بچه که داد خبر.زد زنگ لیلی که میکردم بازی بود شده ماهه پنج که النا با داشتم عصر روز یه

 بیشتر.بود ناز و کوچولو انقدر.فرستاد برام عکسهاشرو.نویان بود گذاشته اسمشرو که خوشگل پسر یه

 به باید و ایران برم نمیکردم وقت ببینمشولی میخواست میرفت،دلم براشضعف دلم.بود لیلی خود شبیه

 النارو.فعال بودن نشده موفق ولی بودن آوردن بچه فکر به هم سامیار و ژاسمین.خوشمیکردم دلمو عکسا همین

 گذاشتمشتو و کردم لباسمناسب یه النا تن.بود رفته سر ام حوصله.میخواست بچه دلشون و بودن دیده

 برجی بستنی یه خودم برای رفتم و کردم روی پیاده کم یه.بودم کرده هوسبستنی.بیرون رفتیم باهم و کالسکه

 یاد خوردم رو بستنیم وقتی.میدیدشعاشقشمیشد هرکی و بود شده تپلی دخترم.دادم النا به کمم یه.خریدم

 نونش به رسیدم و شد تموم بستنیم وقتی.خوردیم بستنی و بیرون رفتیم باهم که افتادم محمد و خودم خاطره

 بکوبم پامو دوساله های بچه مثل و بشم بستنیشخیره به نبود کنارم حاال اما.خوردم و گرفتم محمدو بستنی

 .بود خوابشبرده کالسکه تو النا.رفتم خونه سمت به زنان قدم.بود کاشکنارم.میخوام تورو بستنی بگم زمینو

 و برای شام یه چیزی درست کردم.

 و خودمم رفتم

 و گذاشتم رو تختش

 ***** وقتی رسیدیم آروم بغلش کردم

 از رو ژاسمین صدای که میزدم حرف پرستارا از یکی با و بودم ایستاده پرستاری ایستگاه جلو بیمارستان تو



 !نفس،خوبی؟ سالم:گفت فارسی به که شنیدم سرم پشت

 !میکنی؟ بخشچیکار این!خوبی؟ سالم،مرسی،تو:گفتم و نگاهشکردم برگشتم

 !بدم؟ بهت رو خبری یه اومدم_

 !افتاده؟ اتفاقی_

 ...خوب اتفاق یه اره،اونم_

 !شده؟ چی ببینم بگو_

 .میشم مامان دارم باالخره...نفس شدم باردار من_

 !وقتته؟ چند.شدم خوشحال عزیرم،خیلی باشه مبارک:گفتم و بغلشکردم خوشحالی با

 . ناز و باشه،تپل النا مثل سالم و خوشگل دختر یه میخواد دلم...هفتمه سه تازه_

 .دونس یه من دختر!جرزنی؟ دیگه نه_

 ...نفس بدی خیلی_

 .که باشه النا شبیه دیگه،نمیشه میاری دنیا به تر خوشگل دختر یه خب_

 .بیاد خوششون همه تنشمیکنم پیراهن وقتی که باشه تپل النا مثل میخواد دلم_

 .نکش نقشه االن مونده،از ماه نه حاال_

 .فعال سرکارم برم اوکی،نفسمن_

 ...برو_

 سامیار.میپرسید چیزا اینجور و داری بچه و بارداری مورد در و میکرد پیچم سوال مدام ژاسمین بعد به اونروز از

 خوشحالی نداره،از گفتن که شهروزم آقا و جون سمیه بهشدادن،حال دنیارو انگار و بود خوشحال خیلی که هم

 مهمونی یه دختره بچه فهمیدن و جنسیت تعیین رفت و ماهششد پنج وقتی.کنن چیکار باید نمیدونستن زیاد

 دلشون النا دیدن با خودشون قول به البته.بود دختر عاشق ژاسمین مثل هم سامیار.دادن شام همه به و گرفتن

 میشد،االن تر بزرگ که منم بیمارستان،النای میرفت کمتر و میشد تر سنگین روز به روز ژاسمین.میخواست دختر

 وقتی میرفت براشضعف دلم.میشد بلند و میگرفت دیوارم و درد از.بود دراورده دندون چهارتا و ماهشبود ده

 میشوندمش وقتا بعضی.میبینم رو محمد چشمهای دارم انگار میشدم چشمهاشخیره به وقتی.نگاهشمیکردم

 عکسو رو میزد دستشرو و بود گرفته یاد اونم... بابا بگو:میگفتم و نشونشمیدادم رو عکسمحمد و پام رو

 ....میکنه صدا رو تو داره مامان بگه اینکه قبل دخترمون ببینی بودی کجا محمدم... بابا... بابا میگفت

***** 

 ولی.بگه برام ایران از کم یه و بیاد میخواست دلم سرششلوغه،چقدر که گفت و نیومد هم عید برای ساناز

 یک تولد و بود گذشته عید از نیم و ماه یک هم حاال.گذروندم وطنم از دور رو دیگه تحویل سال یه من و نیومد

 دعوت رو بود شده ماهه هفت االن که ژاسمین و سامیار و شهروز آقا و جون سمیه شام برای.بود دخترم سالگی



 درست سبزی قرمه و دادم خرج به رو هنرم همه شام برای.بودم سفارشداده هم خوشگل کیک یه.بودم کرده

 عشقم جای عکسفقط توی.عکسگرفتیم النا با همه و آوردم رو کیک اومدن مهمونام وقتی.چین ته با کردم

 آقا و جون سمیه.کردیم باز هارو کادو کیک خوردن از بعد. شده دخترشیکساله ببینه که بود کجا.بود خالی

 جفت یه خودمم.بودن آورده خوشگل و کوتاه پیراهن یه سامیارم و ژاسمین و بودن آورده خرسبزرگ یه شهروز

 تعریف دسپختم از همه. میز سر کردم دعوت رو همه و چیدم رو میز شام موقع.بودم براشخریده گوشواره

 .بود عالی سبزیت نکنه،قرمه درد نفسدستت:آخرشگفت و خورد سبزی قرمه پر بشقاب دوتا که سامیار.کردن

 . میندازه ایران یاد آدمو

 .نوشجونت_

 ته عاشق محمدم یادشبخیر.کرد تعریف خیلی چین ته از ولی نمیخورد خیلی ایرانی غذای اینکه با هم ژاسمین

 النا رفتن مهمونا که شب آخر.شستیم هم ظرفهارو و.کردیم جمع رو میز و کرد کمکم سامیار شام بعد.بود چینام

 خوابیدم،البته راحت صبح تا اتاقمو رفتم خودمم تختشو گذاشتمشرو.بود خوابشبرده مبل رو خستگی از

 و بهش شیر دادم.

 ***** نصف شب چندباری به النا سر زدم

 و سال یک باید.شدم قبول و دادم هم رو انترنی پره امتحان و گذاشتم سر پشت خوبی به رو استیجری دوران

 تخصصمغز برای بعدشهم داشتم قصد.میگرفتم رو عمومیم دکترای هم بعد و میکردم کار اینترن عنوان به نیم

 دادم بود،جواب سامیار شماره.خورد زنگ گوشیم که بودم بیمار سر بود،باالی ماه شهریور اوایل.بخونم اعصاب و

 . سامیار سالم:گفتم و

 .بخشزایمان بیا سالم،نفستوروخدا:گفت هراسون سامیار

 !میاد؟ دنیا به داره بچه_

 . بیا فقط آره_

 و سامیار و زایمان اتاق بودن برده رو ژاسمین.بخشزایمان به رسوندم خودمو عجله با و کردم قطع رو گوشی

 توصیه خیلی من.نبود حالشنرمال و بود گرفته باداری قند ژاسمین اواخر این آخه.بودن نگران هم جون سمیه

 . � بیاد دنیا به طبیعی داره دوست گفت و گوشنداد حرفم به ولی دربیارن رو بچه زودتر و کنن سزارین که کردم

 درست چی نباشهمه نگران:گفتم کنارشو رفتم.میزد زمین پاشرو با و دیوار به بود زده بود،تکیه نگران سامیار

 .میشه

 ...میومد بند نفسشداشت...نبود خوب اصال ژاسمین حال:گفت بود سرشپایین که همونجور سامیار

 یه انجام از بعد و بیرون اومد سریع خیلی پرستار موقع همون.کنم حفظ رو آرامشم کردم سعی شدم،ولی نگران

 انداره ما برای که بعد ربع یک حدود. نیفتاده خوبی اتفاقات زایمان اتاق تو مطمئنم. داخل رفت دوباره کار سری

 همسرم حال دکتر خانم:گفت فرانسه به سامیار سمتشو بردیم هجوم ما همه.بیرون اومد دکتر گذشت قرن یه



 !چطوره؟

 ....سالمه،ولی دخترتون:گفت و داد تکون تأسف عالمت به سرشرو دکتر

 !چی؟ ولی_

 .نیومد بر دستمون از کردن،کاری قلبی ایست همسرتون_

 ژاسمین.پایین میومدن اشکام فقط منم.زمین نشست خودشو سر تو زد جون سمیه.بود خشکشزده سامیار

 سرش و دیوار به گرفت دستشرو سامیار.ببینه داشت دیدنشرو ذوق انقدر که کوچولوشو دختر نتونست حتی

 .آورد رو بچه پرستار.بود ژاسمین عاشق سامیار.میلرزیدن آروم و هاشمردونه شونه. دیوار به زد تکیه هم رو

 .ببین رو دخترت سامیار،بیا:گفتم و سامیار کنار رفتم

 گرفت ازم زنمو که دختری:گفت خشدار صدای با و کرد نگاه من به و برداشت دیوار رو از سرشرو سامیار

 !ببینم؟

 رو کسی تو جز به اون!کرده؟ گناهی چه دختر این.بود بچه این عاشق سامیار،ژاسمین نگو اینجوری خدا رو تو_

 .بشه ناحت دستت از ژاسمین نذار... پدر هم باشی مادر براشهم نداره،باید

 ....ژاسمینمه شبیه چقدر:گفت و گونشکشید به دخترش،دستی کنار رفت و شد تر آروم من حرفای با سامیار

 من به رو جون سمیه.میکرد گریه مدام و اشبود گشنه کوچولو دختر.بوسید آروم و کرد بغل رو بچه جون سمیه

 !بدی؟ بهششیر خواهشکنم نفس،میشه:گفت

 .من بدینشبه... آره،حتما_

 من که نداشت خبر بیچاره...میزد میک آروم کوچولو شیرشدادم،دختر و صندلی رو نشستم و گرفتم رو بچه

 اسمشو:گفت و نشست کنارم سامیار شد سیر وقتی. داده دست از مادرشرو همیشه برای و مادرشنیستم

 .داشت دوست ژاسمین که اسمی رونیکا،همون میذارم

 ...قشنگه خیلی_

***** 

 النا.میدادم بهششیر من هم وقتا گاهی.بود کرده عادت من به مدت این تو.گرفت جون رونیکا و گذشت ماه یک

 پاش یه بود پاشخونه یه سامیار بیچاره.میزد جیغ میکردم بغل رونیکارو من وقتی و میکرد بهشحسودی

 رونیکارو من بودم بیکار که هم وقتا بعضی. رونیکا برای بود گذاشته وقتشرو تمام جونم سمیه.بیمارستان

 النای و میگذشتن ها روز. آرامشبگیره کم یه سامیار هم کنه استراحت جون سمیه هم تا پیشخودم میاوردم

 هم بگیره یاد فرانسه هم بود مجبور دخترم.نمیگفت جمله میزد،البته حرف کم کم دیگه.میشد تر بزرگ منم

 پدرش که جایی وطنشباشه،عاشق عاشق من مثل هم النا بگیره،باید یاد بهتر رو فارسی میخواست فارسی،دلم

 میگفت و میداد نشون من به و میاورد و بود میز رو که عکسی منو اتاق میرفت وقتا بعضی.میکنه زندگی داره

 میشه داشت،مگه حق.دوسشداشت ولی بود ندیده باباشو اینکه با بچم.بوسشمیکرد بعدشم...دوست... بابا



 از که النا حال به میپرستمشوای عاشقانه هنوزم و کردم باهاشزندگی ماه چند فقط من!نبود؟ محمد عاشق

 بود سامیار شماره.خورد زنگ تلفن که میکردم بازی النا با و بودم خوابونده رو رونیکا.پوستشبود و گوشت

 !خوبی؟ سامیار سالم:گفتم و دادم جواب

 !خوبی؟ سالم،مرسی،تو_

 ...ممنون_

 !من؟ زحمتای با میکنی چیکار_

 .شیرینه رحمته،خیلی بگم باید رونیکاست زحمت از منظورت اگه_

 .میخوردم مشکل داریشبه نگه تو نبودی تو نفس،اگه ممنونم ازت واقعا_

 .میکنه جون سمیه هارو کار نمیکنم،همه کاری که من_

 عادت بهت رونیکاهم...خودشکلیه برمیداری دوشمامانم رو از رو باری یه و پیشخودت میبری که همین_

 . کرده

 .پسمیدم رو کردید بهم که هایی لطف جواب دارم عزیزه،من برام النا مثل هم رونیکا_

 ...نفس خوبی خیلی تو_

 .خودته از خوبی_

 .خونه برمیگردم دارم!ببرمش؟ بیام کنی حاضر رونیکارو میشه_

 .ام خونه عصر فردا بمونه،تا پیشم بذار_

 . حرصبخوره نمیاد میکنه،دلم حسودی هم میشی،النا اذیت آخه_

 .ای خسته هم تو بمونه بذار...نمیکنه بهش،حسودی کرده عادت دیگه النا_

 .دنبالش میام ظهر نفس،پسفردا نکنه درد دستت_

 .جون سمیه به تحویلشمیدم میام بیمارستان برم نیست،خواستم زمال_

 .ممنون باشه،بازم_

 .غیبشزد کجا النا ببینم برم من!نداری؟ کاری فعال_

 .برو،خدافظ_

 اتاق نیست،رفتم هم اونجا اتاقشدیدم تو رفتم.نبود که آشپزخونه تو.گشتم النا دنبال و کردم قطع رو گوشی

 بچه!بدم؟ جواب چی پسفردا!کنم؟ چیکار بچه این با من...میکنه نگاه عکسباباشو داره دوباره دیدم که خودم

 .آاام... ماما:خوشگلشگفت و نازک صدای با.بوسیدمش و بغلشکردم رفتم.خوبه نشه افسرده ام

 و شد بیدار رونیکا اونطرفم از.دادم غذا کم بهشیه و آشپزخونه بردمشتو.اشبود گشنه ام بچه بمیرم الهی

 النارو خواب موقع شب.خورد دادم شیرشو سراغشو رفتم النا با و کردم درست شیر کم براشیه.کرد گریه

 . چون کوچولو بود میترسیدم جدا بذارمش.



 و رونیکارو هم پیش خودم خوابوندم

 ***** گذاشتم تو تخت خودش

 من و میکرد نگاه کارتون داشت النا.جوشبودن و جنب پاریستو مردم همه کریسمسو به بود مونده هفته یه

 .نفسمنم:گفت که بود سامیار.بله:دادم جواب سمتشو رفتم و شدم بلند.اومد آیفون صدای.درسمیخوندم هم

 .باال بیا:گفتم و زدم درو

 که رونیکا و سامیار پرسی احوال و سالم بعد و کردم باز رو ورودی در.پوشیدم لباسمناسب یه و رفتم

 طرفا،کالهت این از عجب چه:گفتم میرفتم آشپزخونه سمت به که همونجور.داخل اومدن بود شده چهارماهه

 !اینجا؟ افتاده

 .کنیم خرید کم یه بریم بیرون،بعدشم بریم شام اومدم:گفت کنارشو نشست و بوسید النارو سامیار

 !مناسبت؟ چه به_

 ... ها کریسمسنزدیکه مثال_

 .باشه نزدیک خب_

 هم تو میخوام لباسبخرم میخوام هم رونیکا کنم،واسه دعوتت شام میخواد دلم قلقی،اصال بد نفسچقدر وای_

 .بدی نظر

 .دارم خرید کم یه منم...میزنی،میام چرا حاال خب_

 .شو حاضر پسبرو_

 .میشیم حاضر هم النا و من بخوری اینو تو تا:گفتم جلوشو گذاشتم قهوه فنجون یه

 آبی پالتو یه روشهم کردم النا تن سفید سارافن و شلواری جوراب یه.اتاق رفتیم باهم و کردم بغل النارو

 ابی جین و ارایشکردم کم یه خودمم. فرستادمشپیشسامیار پاشو پوشوندم هم بلندشرو بوت.پوشوندم

 پول هم مقدار یه.سرم گذاشتم هم کالهشرو و پوشیدم قرمز پالتو یه روشهم قرمز بلیز یه با پوشیدم

 .زدید تیپی چه دختر مادر:گفت و کشید سوتی سامیار بیرون رفتم اتاق از وقتی.بیرون رفتم و برداشتم

 از سامیار همراه و گرفتم النارو دست.نیومد نگاهشخوشم از.پایین انداختم رو سرم و بهشندادم جوابی

 منم و کریرشخوابید تو عقب صندلی رو رونیکا.افتاد راه و شدیم سامیار ماشین سوار.بیرون رفتیم آپارتمان

 آهنگشزیاد از دید که سامیار.بود فرانسوی اهنگ همیشه کرد،مثل روشن پخشرو سامان.گرفتم بغلم النارو

 !نداری؟ دوست فرانسوی اهنگ:گفت نمیاد خوشم

 .گوشمیدم ایرانی فقط نه،من_

 .ایرانی اهنگ اینم بفرما:گفت و گذاشت ایرانی اهنگ و عوضکرد فلشرو سامیار

 به سریع خیلی سامیار ولی میگذشت ژاسمین مرگ از چهارماه فقط.پخششد ماشین فضای تو ایرانی شاد آهنگ

 راضی و خوشحال قبل مثل و نیست عادی زندگیم هنوز شدم جدا عشقم از دوساله من.برگشت عادی زندگی



 مردمشروش افکار و اینجا محیط شایدم.فراموشمیکنه چیرو همه زود سامیار یا ام عادی غیر من یا.نیستم

 النا و رونیکا برای اول.شدیم پیاده و داشت نگه خرید مرکز جلو رو ماشین سامیار ساعت نیم از بعد...گذاشته اثر

 برای من بعدشهم.کنه حساب النارو لباسای پول نذاشتم کرد اصرار هرچی سامیار.لباسخریدیم دست چند

 .خوردیم پیتزا من پیشنهاد به هم شام.خرید شلوار و کت دست یه هم سامیار.خریدم شلوار و بلیز تا چند خودم

 ماشین تو که النارو.رفت خودشهم و خونه رسوند مارو سامیار شام از بعد.بود ای دوستانه و خوب شب کال

 ...بیمارستان میرفتم باید صبح چون خوابیدم سریع خودمم تختشو تو گذاشتم بود خوابشبرده

***** 

 جشن بریم سامیار با پیششو بذارم النارو خواست ازم جون سمیه.بود جشن جا همه و کریسمسبود شب

 سمیه خونه رفتیم و کردم حاضر هم النارو و شدم حاضر عصری.کردم قبول آخر که کرد اصرار انقدر.کریسمس

 گفت ولی کردم مخالفت خیلی.بیرون بریم هم شام که گفت سامیار و گذاشتم النارو.بود خونه هم سامیار.جون

 به اصال من ولی.کرد پلی آروم آهنگ یه سامیار و شدیم ماشین سوار باهم.بزنیم حرف میخواد و داره کار باهام

 بار یه میتونستم کاشمنم.بودن خیابونا تو سرحال و شاد که بود مردمی به هواسم تمام و گوشنمیدادم اهنگ

 مد که رستورانی به رسیدیم باالخره سنگین ترافیک اون با.بتونم دیگه میدونم بعید ولی.بخندم دل ته از دیگه

 رو صندلی سامیار.رفتیم دونفره میز یه سمت گارسون راهنمایی با و داخل رفتیم و شدیم پیاده.بود سامیار نظر

 .بفرمایید:گفت و کشید عقب

 اصال که نگاهی.بود خاصی جور نگاهشیه.داشت فرق همیشه با امشب انگار سامیار.نشستم و کردم تشکر

 میل چی خانم:گفت و گرفت من جلوی رو منو.باشه من به مردی هیچ سمت از محمد از بعد نداشتم دوست

 !دارن؟

 . سفارشبده میخوری خودت نداره،هرچی فرق_

 !دارید؟ میل خوشاومدید،چی:گفت فرانسه به و اومد ما میز سمت دستشگارسون اشاره با

 .پرشد میز دقیقه چند از بعد.موندم ساکت و نکردم اعتراضی هیچ منم.سفارشداد ساالد و غذا مدل چند سامیار

 بزنی حرف باهام میخواستی انگار:وگفتم شدم کالفه میخوردیم،من رو غذامون سکوت تو گارسون رفتن از بعد

 . اینجا آوردی شام منو که

 !اینجایی؟ االن من حرفای خاطر به فقط یعنی:گفت و کرد پاک دهنشرو دستمال با سامیار

 ... پیشالنا خونه میموندم نداری خاصی کار میدونستم اومدم،اگه که داری کارم گفتی خب_

 .کنم شروع کجا از نمیدونم ولی دارم زیاد راستشحرف خب_

 .کن شروع داری دوست هرجا از_

 .نکنی بدی برداشت حرفام از امیدوارم:گفت و نوشیدنیشخورد از کمی سامیار

 ...میکنم خودمو سعی_



 پام شدم،یه تنها خیلی من رفته ژاسمین که چهارماهی این نفستو ببین:گفت و کشید عمیقینفس سامیار

 ژاسمین عاشق داده،درسته دست از عادیشرو روال زندگیم...برنمیام پسرونیکا خونه،از پام یه بیمارستانه

 ...بدم ادامه زندگیم به باید منم باالخره ولی هستم و بودم

 داری نگه رونیکا از داره که جون سمیه بگیری،اصال پرستار رونیکا برای میتونی!میگی؟ من به چرا اینارو خب_

 .میکنه

 نیست رونیکا فقط من بحث بعدشم.شه بزرگ مادر بدون دخترم نمیخواد دلم ولی میکنه داری نگه داره مامانم_

 ...دارم همراه و همدم یه به تنهام،احتیاج خودم من...

 ...بگردی مناسب همسر یه دنبال میتونی خب_

 .بگم بهت همینو که اینجا اوردمت منم_

 .نمیفهمم منظورتو_

 !میکنی؟ ازدواج من با...نفس_

 توقع ازت:گفتم و پایین انداختم سرمو.گفت آخرم نگه،ولی چیزی همچین که میکردم شدم،همشدعا شوکه یهو

 .دوستیم فقط ما میکردم سامیار،فکر نداشتم

 .کن فکر حرفام به نفس،خواهشمیکنم دوستیم هنوزم_

 ... سامیار نمیتونم_

 ...گفت ساناز که همونی...سابقت هسر خاطر به حتما!چرا؟_

 .فراموششکنم نمیتونم و محمدم عاشق هنوز من.همین خاطر به دقیقا آره_

 . کرده ازدواج شنیدم که فراموشکرده،اونجوری تورو انگار اون ولی_

 هنوزم من ولی نمیدونم بودیم،اونو هم عاشق محمد و من!میدونی؟ چی تو کرده،ولی ازدواج اره_

 .کنم فکر نمیتونم مردی هیچ به محمد از میپرستمش،بعد

 !سرشباشه؟ باال پدر نباید اون!چی؟ پسالنا_

 ... داره پدر النا_

 !نگهشداری؟ شناسنامه بدون میخوای تاکی...عکسه قاب تو فقط که پدری آره_

 .بسکن توروخدا سامیار...باشه الزم که هروقت تا_

 و خودت داری تو وقت شده،اون دار بچه االن تا شایدم میکنه زندگیشو داره نفس،اون شو رو به رو حقیقت با_

 اس،یه بچه اون!عکسخوشمیکنه؟ یه به دلشو کی تا النا میکنی فکر...میکنی محروم آروم زندگی یه از النارو

 .کن درک... میخوره ضربه نداره وجودشخبر از پدرشحتی بفهمه عقلشبرسه که کم

 .کنم درگیر خودمو نمیتونم االن... سامیار نمیتونم_

 .داری ارزششو.میکنم صبر بخوای که هروقت تا_



 .باشه نکرده گیر گذشته دلشتو که بگرد یکی سامیار،دنبال نکن صبر_

 کسی با مجبوری تو و میخواد شناسنامه میکنم،اونموقع صبر النا سالگی هفت تا شده...میکنم راضیت باالخره_

 ولی نیست دخترامون نفع به و دیره اونموقع النا،درسته شناسنامه تو بره پدر عنوان اسمشبه که کنی ازدواج

 . بهتره هیچی از بازم

 .خواهشمیکنم...بمونیم دوست دوتا بسکن،بذار سامیار_

 .زدم حق حرف که میفهمی...کنی فکر حرفام به نمیزنم،ولی حرفی دیگه االن باشه_

 .برگردونه منو خواهشکردم سامیار از همین واسه نداشتم هم رو جشن حوصله � .نرفت پایین گلوم از غذا دیگه

 ببینه کارتون نشست و عوضکردم النارو لباسای.خودم خونه سمت رفتم پیاده و گرفتم النارو رسیدیم وقتی

 تو محمدم.شم آروم یکم تا کردم پلی رو بود حالم مناسب که آهنگی گوشیم با و کشیدم دراز تختم رو رفتم منم

 اینجوری من غمگین،شایدم کم یه البته و.بود مهربون و گرم همیشه میکرد،نگاهشمثل نگاهم عکسداشت قاب

 .حسمیکردم

 شیرینت حرفای اون از گفت باید چی نمیدونم

 غمگینت چشمای این از حاال باورم نمیشه

 نمیمونم تو با من که بود این ترستو همیشه

 پریشونم تو بدون من باشکنار میگفتی

 خداشبودی تو که کسی من از سراغ نمیگیری

 صداشبودی آهنگ تو شد عاشق تو با که کسی

 تو کنار باشم میخوام تو صدای تنگ دلم

 تو راه به چشم هنوزم عاشق خورده زخم دل

 دلتنگم چه...دلتنگم چه

 ...میجنگم باغصه دارم

 .بود خیسکرده بالشتمو اشکام و بودم شده عکسشخیره به

 خالیته جای عکسو با تو با من حرف تمام

 حالیته حرفا این مگه یادت و موندم من حاال

 ...حالیته حرفا این مگه

 جونم و دل تابه بی چه من قلب آرومه نا چه

 نمیدونم هستی کجا دارشم خبر تو از میخوام

 دلتنگم چه...دلتنگم چه

 ...میجنگم غصه با دارم تابم بی تابه بی هنوز



 دست با اشکمو.نشست دلم رو اومد و تخت باالی کشنود خودشو زور به.پیشم اومد النا که بود اهنگ اخرای

 .نه گیه ماما:گفت و کرد کوچولوشپاک

 .خوشگلم دختر نمیکنم گریه دیگه:گفتم و بغلم تو فشارشدادم محکم

 !اه؟!دعوا؟ بابا:گفت و داد نشون رو عکسمحمد النا

 ...مهربونه نمیکنه،بابا دعوام اصال بابا... نکرده دعوام خوشگلم،بابا نه_

 .دوست بابا من_

 ...دارم دوست رو بابا منم_

 ...نیس بابا_

 .میاد دخترم،باالخره میاد بابا_

 .الال من ماما:گفت و مالید چشماشو النا

 .جان مامان میندازه،بیا عشقم یاد منو که برم چشمات قربون بخواب بغلم تو بیا_

 . منم دیگه خوابیدم،حتی به حرفای سامیار هم فکر نکردم.

 و خیلی سریع خوابش برد

 ***** النا اومد تو بغلم

 خداحافظی من اومدن با النا پرستار خونه، اومدم بیمارستان از کوفته و خسته.بود کریسمسگذشته از هفته یه

 فارسی بعدشبه ولی زد حرف فرانسه به اول داد جواب النا.خورد زنگ تلفن که میخوردم آب داشتم.رفت و کرد

 ...آبه ماما...اوهوم...میسی...نه...لیلی آله:گفت

 ...لیلی سالم:گفتم و دستشگرفتم از رو گوشی خطه،رفتم پشت لیلی فهمیدم

 .میزدم حرف النا با داشتم گرفتی رو گوشی سالم،چرا_

 !میگه؟ چی میفهمی تو مگه آخه_

 .نفهمم تو مثل مگه بابا اره_

 . شنیده صداتو چندبار فقط نمیشناسه درست تورو اصال که النا_

 .میزنه حرف بزنم،خوشگل حرف هرچی،میخواستم حاال_

 .دیگه مامانشرفته به زدن حرف از ام بچه_

 !چطوری؟ ببینم بگو حاال...راضی خود از چه اوه_

 !خوبن؟ نویان و رضا!چطوری؟ تو مرسی خوبم_

 .خوبیم فدات،همه_

 !خبرا؟ چه_

 .بگم بهت اونجا اومدم وقتی گذاشتم ولی زیاده که خبر_



 !اینجا؟ بیای میخوای مگه_

 من پیشنهاد گرفتم،به مرخصی بیمارستان از منم گرفت مرخصی رضا.بودیم کرده توپ مسافرت اره،هوسیه_

 .پیشتو بیایم شد قرار

 !میای؟ کی حاال... شده ذره یه عالی،دلم چه وااای_

 .بزنم سر بهت بیام که آدرسبگیرم ازت زدم داریم،زنگ پرواز دیگه دادیم،دوروز انجام رو کارامون همه_

 .دنبالتون فرودگاه میام خودم_

 .میایم بعد میذاریم رو وسایلمون هتل میریم اول بیفتی،ما زحمت به نمیخواد_

 .من خونه میاید!هتل؟ برید که مردم من مگه_

 ...نمیشه بابا نه_

 !پروازتون؟ چنده ساعت.دنبالتون میام خودم.نزن زیاد حرف_

 ...صبح ده_

 میام...حله اوکی_

 .نفس میشه زحمتت ولی_

 .میکنه مو کله رضا میاد زیاد تلفنت پول برو نداریم،االنم حرفا این از که ما.نکن تعارف الکی_

 .خدافظ دیوونه،برو_

 .خدافظ_

 جلوش ریختم بازی تختشواسباب تو گذاشتم النارو.شدم خوشحال خیلی بیان قراره رضا و لیلی اینکه از

 زیادی حرفای حتما.ببینم دوستمو میخواستم ها مدت از بعد.دادم ام خونه به سامونی سرو یه رفتم خودمم

 مرخصی بیمارستان بعدشاز روز.ببینم رو لیلی و بگذره تر زود دوروز اون میخواست دلم.داشتیم هم برای

 ... خوشبگذره بهمون و بگذرونم لیلی با رو وقتم تمام داشتم گرفتم،دوست

 رو موهام و ارایشگاه بودم رفته قبل روز. فرودگاه رفتیم باهم و کردم اماده النارو.بود اومدنشون روز باالخره

 انتظار سالن تو النا با.بودم دراورده هم هایالیت چندتا البته گذاشتم ای نسکافه رنگ دوباره و بودم کرده کوتاه

 همو کلی.کردم بغل رو لیلی سمتشونو رفتم.میان دارن دست به چمدون نویان با رضا و لیلی دیدم که بودیم

 تونستم فقط.بود لیلی شبیه زیادی.بغلم نیومد و کرد غریبی باهام نویان.کردم پرسی احوال هم رضا با.بوسیدیم

 باهاشحرف تلفن پشت که لیلی خاله دادم براشتوضیخ وقتی ولی کرد غریبی لیلی با هم النا.بوسشکنم

 زبان که کرد تحسین منو.بود خوششاومده خیلی میزد حرف زبان دو به النا اینکه از لیلی.بغلش رفت میزنی

 هم ونویان جلو،رضا نشستن النا و لیلی.شدیم وسوار من ماشین سمت رفتیم همگی.یادشدادم هم رو فارسی

 خیلی رضا.کردم مهمونشون ناهار و رستوران رفتیم همه ناهار برای.دادم جا صندوق تو که هاشونم چمدون.عقب

 کلی ام خونه دیدن با لیلی.من خونه نیان اگه میشم ناراحت گفتم و نذاشتم من ولی هتل برن که داشت اصرار



 ودورهم کردیم درست خوشمزه شام یه لیلی کمک با هم شام برای.کرد تعریف ام سلیقه از هم کلی و کرد ذوق

 و گذاشتم رضا و لیلی اختیار در و انداختم جدید مالفه بود نفره دو که رو خودم تخت خواب موقع شب.خوردیم

 تختش کنار زمین رو النا اتاق تو منم.بخوابه تخت رو نمیتونست چون زمین انداختم نویان برای هم پتو یه

 *****خوابیدم.

 هم لیلی که میکردم دم چای داشتم.کردم درست مفصل صبحانه یه و شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح

 . بخیر صبح:گفت و پیشم اومد شسته رو و دست

 !خوابن؟ رضا و بخیر،نویان صبح_

 .بدم سوغاتیاتو رفت نفسیادم راستی...دستشوییه رضا خوابه نویان_

 !آخه؟ کشیدی زحمت چرا_

 قطاب و زرشک و مشهد زعفرون و کولوچه و لواشک هم تو برای آوردم دهنی ساز یه النا نیست،برای زیادی چیز_

 .اوردم سوهان و گز و

 .شونم همه عاشق نکنه،من درد دستت وااای_

 خیلی صورتی دهنی ساز اون دیدن با النا میدونستم.آشپزخونه تو اورد و بغلشگرفت تو رو همه و رفت لیلی

 بهش و شد بیدار هم النا.خوردیم هم دور رو صبحانه.کردم ازشتشکر و میز سر اومد هم رضا.میشه خوشحال

 .بزنیم حرف دارم دوست!بزنیم؟ قدم بریم ای پایه:گفتم لیلی به رو و دادم شو صبحانه

 .بریم عزیزم آره_

 !میاری؟ رو نویان_

 .بمونه پیشرضا بذار نیار النارو بریم،توهم نفری دو بابا نه_

 .نه،زشته وای_

 . نداره داشتنشحرف نگه بچه رضا!داره؟ زشتی چه_

 و النا میشه بزنیم قدم نفسمیریم و من جونم رضا:گفت و رضا سمت رفت بزنم حرف من بذاره اینکه بدون بعد

 .بمونن پیشت نویان

 .بهشبدم شد بیدار کن اماده رو نویان شیر خانمم،فقط برید:گفت و زد لبخندی رضا

 .عزیزم مرسی:گفت و فرستاد ای بوسه لیلی

 .میبرمش میکنه اذیت النا میکنید فکر ببخشیدا،اگه رضا آقا_

 !داره؟ اذیت مگه خانمی و خوشگلی این به دختر!اذیتی؟ بابا،چه نه_ رضا

 ...ممنون_

 تنم رنگ کرم کوتاه کاپشن روشهم.سفید بلیز با پوشیدم سفید جین شلوار یه.شدیم حاضر و اتاق رفتیم سریع

 لیلی که ماشین سمت رفتم.پایین رفتیم و شد اماده هم لیلی.بود خوب همینجوری نداشتم ارایشم حال.کردم



 !کنیم؟ روی پیاده نبود قرار مگه:گفت

 .سن رود کنار بریم شو سوار خب_

 گرفته هوا.شدیم پیاده و کردم پارک رو ماشین رسیدیم وقتی.نبود سن تا زیادی راه.افتادم راه و شد سوار لیلی

 !ایران؟ از خبر خب،چه:گفتم و لیلی به کردم رو سکوت کمی از بعد.نمیومد بارون ولی بود

 ... زیاده که خبر_

 .بگو خب_

 .بود دیده رو محمد پیشرضا چندوقت_

 !کجا؟:گفتم و کشیدم نفسعمیقی.میگرفت ضربان قلبم اسمشهم باشنیدن

 لبخند عوضشده،میگفت خیلی نبود،گفت محمد انگار میگفت رضا.دیدن همدیگرو خیابون تو اتفاقی خیلی_

 ...یانه دارم خبر ازت من بدونه بوده،میخواسته گرفته رو تو سراغ محمد...لبشنبود رو همیشگی

 .نگفته چیزی که رضا_

 .نگفته راحت،چیزی خیالت نه_

 !شده؟ چی دیگه خب_

 جارو همه نیستی تو دیده برگشته وقتی نیست،گفته روال زندگیشرو کرده،گفته دل و درد رضا با کلی خالصه_

 باباشمجبور های فشار و اصرار خاطر میشه،به امید نا وقت چند از بعد. نبوده ازت اثری ولی گشته دنبالت

 ...کنه پیدا تورو داره امید هنوز ندارن،میگفت خوبی زندگی اصال ولی کنه عموشازدواج دختر با میشه

 !شدی؟ چی:گفت و نشست کنارم نگران لیلی.زمین نشستم یهو.شد بد حالم خیلی

 ترکش من طردشمیکنن نرم اگه خوشبخته،گفت مینا کنار میکرد فکر چون ترکشکنم خواست باباشازم لیلی_

 !کردم؟ چیکار عشقم با!لیلی؟ کردم چیکار من!نیست؟ خوشبخت میگی حاال ولی...بشه زندگیشراحت که کردم

 ...منه همشتقصیر

 . اعمالشرسیده سزای به البته...خودراضیشه از بابای اون برم،تقصیر قربونت نه_

 !شده؟ چی مگه_

 گناهی چه النا گرفته،مگه النا و تو اه مطمئنم شده،من فلج پایین به کمر از و کرده بدی پیشتصادف ماه دو_

 .سرشباشه پدرشباال نباید حاال که کرده

 .نبودم چیزی همچین به راضی...نکشیدم اه من خدا به!شده؟ گیر زمین واقعا_

 .برگردی میتونی هنوزم نفستو...برم مهربونت دل این قربون_

 خراب رو کسی زندگی نمیخواد دلم...میشه بدبخت هم مینا من برگشتن با!چی؟ بگم برگردم.لیلی،نمیتونم نه_

 .کنم

 .میشه،میفهمی بزرگ داره پدر بدون کردن،دخترت خراب تورو زندگی اونا ولی_



 .برگردم نمیتونم...لیلی کن میفهمم،درکم اره_

 .تو دست از_

 !نمیشکونن؟ خونتو در خواستگارا!خبر؟ چه تو:گفت جو عوضکردن برای لیلی.رفتیم راه دوباره و شدیم بلند

 .لیلی لوسنشو_

 .گفتم جدی_

 .بودم کرده تعریف برات که رو سوان دکتر جریان_

 .کن ازدواج حداقل برگردی نمیخوای میگی که تو...ردشکردی چرا خب.کردی تعریف اره،تلفنی_

 .کنم تجربه رو دیگه مرد آغوشیه محمد جز به نمیتونم_

 ....نفس تو دست از_

 . کرده خواستگاری سامیار زندگیش،جدیدا پی رفت که سوان حاال_

 !زنشنمرده؟ تازه مگه!داداشساناز؟!واقعا؟:گفت تعجب با لیلی

 میخواد دلم اسو ریخته بهم زندگیم و تنهام گفت و زد حرف کریسمسباهام شب...رفته ژاسمین ماهه چهار_

 نباشبه خودخواه گفت...نه،نمیتونم گفتم منم!میکنی؟ ازدواج من با گفت یهویی خیلی.باشه داشته مادر رونیکا

 . داره پدر به احتیاج باشاونم النا فکر

 !باشه؟ شناسنامه بدون باید دخترت کی دیگه،تا گفته راست خب_

 .باشه محمد اسم باید دخترم شناسنامه تو لیلی_

 باشه،خودت النا شناسنامه تو باید محمد اسم میگی بار یه برنمیگردم میگی بار یه!چندی؟ چند خودت نفسبا_

 !ای؟ چکاره میدونی

 .مدرسه بره النا تا هست وقت چندسالی.نکنم بهشفکر میخوام راستشنه،فعال_

 .نمیاوردم دووم مدت همه این بودم تو جای_

 مامان از بار کندم،یه دل مادرم و پدر از بار یه.کارم شده کندن دل.کردم عادت کشیدن سختی به دیگه من_

 .میشدی سخت بودی من جای هم تو.عشقم و زندگیم خونه از بارم یه و...ام خونه از بار یه...ملیحه

 ...دلت برا بمیرم_

 !هستی؟ گرم چیز یه پایه...دیوونه نکنه خدا_

 . بدجور آره_

 خونه شب یه حتی رفتیم جا همه هفته یه اون تو.خونه برگشتیم بعدشهم و خوردیم نسکافه رفتیم دوتایی

 به خری،سامیار خیلی میگفت گوشم در هم لیلی.شدم کالفه کرد نگاهم انقدر سامیار که شدیم دعوت جون سمیه

 رو مردی هیچ محمد جز به من نداشت،نمیدونست خبر من دل از لیلی ولی.دیگه قبولشکن خب خوبی این

 بار این.مجنون از تر باال چیزی یه.بودم عشق این عاشق من هرصورت در.بودم عاشق زیادی شاید.نمیبینم خوب



 بچه مثل.کردم گریه کلی میشدم جدا لیلی از داشتم که آخر روز.برعکسه انگار ما کار.بود شده مجنون قصه لیلی

 لیلی.بود ترسیده ام بچه.افتاد گریه به هم النا که ریختم اشک انقدر.باهاشبرم منم میخواست دلم دوساله های

 محکم اغوشکشیدمشو به دوباره شد اعالم که پروازشون شماره.کردم آروم النارو منم.کرد آرومم و کرد بغلم

 ...ببینمش قراره کی نبود بوسیدمش،معلوم

***** 

 و سامیار گفتن تبریک و زدن زنگ که ساناز و لیلی جز گذشت،به هم تولدم روز.میگذشتن دیگری پساز یکی روزها

 دستم ولی ازشگرفتم.نکنم قبول بود زشت نظرم به.داد هدیه دسبند یه بهم سامیار و ام خونه اومدن رونیکا

 کریسمس از فایدس،بعد کاراشبی بودم بهشگفته ولی کنه توجه جلب میخواست بود هرجور سامیار.ننداختم

 اومد ساناز و رسید هم عید.میکرد استفاده توجه جلب برای فرصتی هر از ولی نزد ازدواج از مستقیمی حرف

 درسته.برم همراهشون کردن اصرار هم من به و سفر برای فرانسه شمال برن بودن قرار فارابی خانواده.پیشمون

 رو سامیار های خوشخدمتی اگه.رفتم همراهشون ساناز های اصرار خاطر به ولی بودم معذب سامیار بودن با

 تو گفت بهم ولی فهمید رو چی همه سامیار های رفتار از هم ساناز.بود عالی سفر بگم باید میگرفتم فاکتور

 انقدر که شدم خوشحال.میدونی بهتر رو النا و خودت صالح خودت میدونم چون نمیکنم دخالتی هیچ انتخابت

 برگشتیم سفر از وقتی.عوضکنه منو نظر تا نکرد برادرشتعریف از هی و نذاشت منگنه تو منو و شعوره با

 دلم و بود مونده انترنی دوران از دیگه سال یک فقط.شدم کار مشغول سخت منم و ایران رفت ساناز دوباره

 پیش بیشتر و میدیدم تر کم رو النا حتی که بود شده شلوغ سرم انقدر.بذارمش سر پشت خوبی به میخواست

 تر راحت شه تموم هم یکسال این.پیشم بیمارستان میومد و میگرفت رو ام بهونه گاهی البته.پرستارشبود

 ساناز شماره.زد زنگ تلفن که میکردم بازی النا با داشتم عصر روز یه...نمیکرد اذیتم انقدر تخصصگرفتن.میشم

 !خوبی؟. ساناز سالم:گفتم و دادم جواب بود

 !خوبه؟ النا!خوبی؟ نفس،مرسی،تو سالم_

 !کردی؟ ما از یادی عجب چه.عزیزم،خوبیم ممنون_

 .داریم بدبختی چقدر میدونی و انترنی خودتم کنم،خوبه وقت اگه میزنم زنگ که من انصاف بی_

 !حالشخوبه؟!میبینی؟ رو محمد!خبرا؟ میدم،چه حق واال،بهت اره_

 .میشه اذیت خیلی بیچاره.میبینمش اره_

 !مگه؟ شده چی:گفتم نگرانی با

 روزشخوب و حال اصال ولی براشعوضنشده چیزی تو رفتن با میکردم فکر بدبخته،من جور یه اونم_

 . شده گرفتاریاشاضافه به هم دیگه بدبختی یه تازگیا هیچی شده که پرخاشگر و نیست،عصبانی

 .کردی لبم به جون!شده؟ چی خب_

 . شانسنیاورده محمد بیچاره...خانمشمریضه که شنیدم ها بچه از اتفاقی خیلی_



 !زنشچشه؟_

 . مریضیشبده انگار واال،ولی نمیدونم درست_

 .میکشه سختی که عشقم برای بمیرم بابا،الهی ای_

 !کشیدی؟ بدبختی کم تو واال،مگه بمیره خودت واسه میخواد یکی_

 چه بدتره من از اون حال که حاال بشه،ولی خوشبخت عشقم میخواستم چون کردم تحمل بدبختیارو این من_

 !فایده؟

 ...واال بگم چی_

 که چندساعتی نمیدید منو و بود مونده تنها ام بچه کنم،انقدر باهاشبازی برم همشمیگفت کنارمو اومد النا

 حواسم اصال کردم،ولی بازی النا با رفتم و کردم خداحافظی ساناز با اجبار به.میدونست غنیمت رو کنارشبودم

 ...داشت آرومی زندگی اون ایکاشحداقل.بود پیشمحمد ذکرم و فکر تمام.بهشنبود

 درمورد بیشتر روز هر و بود شده ساله سه دخترم.ازشگذشت دوری و محمد دلتنگی با هم دیگه سال یک****

 .بود شده تموم انترنیم دوران.بعد به موکولشمیکردم و بهشنمیدادم درستی جواب من و پدرشمیپرسید

 مدام و بود پاپیچم هنوزم سامیار سال یک این تو.تخصصمیخوندم برای االن و بودم گرفته رو عمومیم دکترای

 .تالشمیکرد باز و نمیشد امید نا ولی.بود نه اونم داشتم جواب یه فقط دفعه هر من ولی.میزد حرف باهام

 خیلی و بود شده تر بزرگ هم رونیکا.میکنم راضیت باالخره میگه و گوشنمیده کن ازدواج بهشمیگم هرچقدر

 یه و آشپزخونه رفتم.بیمارستان میرفتم باید.انداخت می ژاسمین یاد مادرشمنو زیادشبه شباهت و بود بامزه

 :خوشگلشگفت و گانه بچه لحن با فرانسه به و آشپزخونه تو اومد و بیدارشد هم النا.خوردم مختصر صبحانه

 . بخیر صبح

 !شدی؟ بیدار االن چرا تو.دخترم بخیر صبح:دادم جواب فارسی به من ولی

 !بیمارستان؟ بیام امروز منم میشه:گفت فارسی به من از تبعیت به النا

 .پیداشمیشه دیگه االنا نمیشه،پرستارت عزیزم نه_

 ...رفته سر ام حوصله اخه:گفت و زمین کوبید پاشو النا

 .پارک ببرمت اومدم وقتی میدم قول...عزیزم بشم ات حوصله قربون_

 !قول؟ قوله_

 .مامان عشق قول قوله_

 .بریم زودی اومدی وقتی که ببند خرگوشی پسموهامو:گفت و آورد کشعروسکی دوتا اتاقشو رفت دویید النا

 .شد دیرم که برات ببندم بیا.شیطون ای_

 بهش و پرستارشاومد.بوسیدمش و بستم خرگوشی اشمیرسید شونه پایین تا که دخترمو خوشگل موهای

 به.گرم یا سرده نبود معلوم هوا و بود تابستون آخر شدم حاضر و اتاق رفتم خودمم. بده صبحانه النا به سپردم



 خیلی سال چند این انداختم،تو نگاهی آیینه به.مشکی جین شلوار یه با پوشیدم زرشکی شومیز یه همین خاطر

 بودم شاد بازم ولی داشتم زیاد مشکل اینکه با ها موقع نبود،اون شاد دختر اون از خبری دیگه.بودم کرده تغییر

 .و پایین رفتم و بوسیدم النارو.میرفتم باید و بود دیر دیگه � بودم شده هم تر الغر ساال اون به نسبت.نه االن ولی

 خودمو.کردن پیج رو اسمم که پاویون رفتم تعویضلباسم از بعد.بیمارستان سمت رفتم شدمو ماشینم سوار

 ویزیتش شما میشه اومدن ایرانی بیمار یه دکتر خانم:گفت فرانسه به من به رو پرستار بخشکه به رسوندم

 . نداره جالبی چندان حال معلومه که اینجور کنین

 !نیستن؟ فارابی دکتر_

 .نیومدن هنوز ایشون نخیر_

 .ببینم بده بیمارو اوکی،پرونده_

 .هستن بستری ۱۰۴ اتاق بیمار:گفت دستمو داد بیمارو پرونده

 واقعا دهنم،یعنی تو میومد داشت قلبم بیمار اسم دیدن اتاق،با سمت رفتم میخوندم رو پرونده که همونجور

 و گفتم...  ا بسم.باشه اسمی تشابه یه فقط کنه خدا...تو برم مجبورم هیچی!کنم؟ چیکار حاال نه وای!خودشه؟

 کسی.خودشبود زیاد احتمال به.بود خوابیده بیمار ها تخت از یکی فقط که بود تخت دوتا اتاق تو.داخل رفتم

 اسم به دیگه بار یک.کرد باز هاشو چشم من پای صدای شنیدن با بود چشماشبسته.سمتش رفتم.همراهشنبود

 .خوبه سالم،حالتون:گفتم فارسی به و رفتم جلوتر...مهرانی مینا.کردم نگاه بیمار

 ...نیستم خوب اصال نه:گفت و داد فشار چشمهاشو میکشید درد انگار که طوری مینا

 .میشی خوب ایشاال_

 ولی بود موهاشریخته و ابروها بیماری خاطر به االنم و بودم دیده عکسشرو بار یه فقط اینکه با.خودشبود

 یه مینا!کجاس؟ االن ولی.هست پسمحمدم اینجاست مینا اگه.میناست خود که چشمهاشتشخیصدادم از

 !اینجایی که خوب چقدر:گفت که میگرفتم نبضشرو داشتم.میشناسه منو انگار که میکرد نگاهم جوری

 !منید؟ با:گفتم و نگاهشکردم تعجب با

 !نیستید؟ نفساعالیی شما بله،مگه_

 . زده لباسمم رو خودمم،اینو بله:گفتم و شد باز حد اخرید تا چشمام

 !نیست؟ آشنا برات مهرانی فامیلی!نمیشناسی؟ منو تو_

 !چیه؟ منظورتون_

 .هستی وهنوزم بودی محمد عشق قبال تو دارم،میدونم خبر چی همه از نفسمن_

 ببخشی منو باید تو:داد ادامه مینا و موندم ساکت بودم شوک تو هنوز که من.گفت خاصی غم یه با آخرو جمله

 ...ببخش منو خواهشمیکنم.بخوام حاللیت تو از که اومدم راه همه این حالم این با نفس،من

 منو تو!ببخشم؟ باید چرا:گفتم همین واسه بشم ازشجدا شد باعث مینا همین که محمدی افتادم،یاد عشقم یاد



 !ببخشمت؟ باید حاال...کردی جدا محمدم از

 سال سه این تو...نکرد ولی فراموشکنه تورو میتونه محمد میکردم فکر.کردم اشتباه من.نفس خواهشمیکنم_

 ای خونه اون تو اوقات نیومد،بیشتر سمتم بارم یک محمد ولی نشه باورت شاید.بودم محمد زن اسمأ فقط من

 که هم روزایی همون.داشت کاری یا داشتیم مهمون یا که خونه میومد مواقعی میکرد،فقط زندگی تو با که بود

 بار یک.کردم تحمل رو لحظات این تمام دوسشداشتم چون من ولی.میشد خیره عکستو به مدام بود خونه

 حاال و بودم کرده عشقشجدا از اونو من.بود حقم البته.میکرد سالم زور به بزنه،حتی حرف عاشقانه باهام نشد

 ...بود حقم رفتار این

 !میدونه؟ محمد!کردی؟ پیدا کجا از منو تو_

 بهشالتماس انقدر.کردم پیدا رو لیلی آدرسدوستت بدبختی گشتم،به دنبالت در به در مریضشدم وقتی از_

 میدونم من ولی.درمان برای بیمارستان این بیاره منو باید گفتم و دادم گیر محمد به منم.اینجایی گفت تا کردم

 ...عشقشبرسونم به محمدو تا اومدم.بخوام حاللیت ازت تا اینجا اومدم فقط من... نداره وجود درمانی

 ...اومدی دیر خیلی مینا اومدی دیر_

 .سالم:گفت خشک خیلی که شنیدم سرم پشت از رو محمد صدای موقع همون

 سمت رفت محمد.نبینه منو تا پایین انداختم سرمو.باشه شنیده مینا میدونم بعید که بود صداشاروم انقدر

 مینا به.بود شده الغر چقدر عشقم.نگاهشکردم پشت از اخر لحظه. در سمت رفتم سریع خیلی منم و یخچال

 پاویون تو کسی شانساوردم...گریه زیر زدم و پاویون رسوندم خودم.بستم سرم پشت درو و انداختم نگاهی

 من.بکشیم سختی چهارسال نزدیک دخترم و من شد باعث که کسی!ببخشم؟ مینارو میتونستم من یعنی.نبود

 !تری؟ خوشبخت تو رفتنم با کردم فکر احمق من بگم!بدم؟ جواب بهشچی.بشم رو روبه محمد با چجوری

 احمقانه تصمیم یه با...النارو هم رو محمدم هم دادم عذاب خودمو هم دیوونه من!میده؟ جوابمو چی اونوقت

 .بیرون رفتم و کردم پاک اشکامو ها انترن از یکی اومدن با.ندارم توانشو.ببینمش نمیتونم.چی همه به زدم گند

 یه اون تو.ندید منو شکر خدارو.پایین انداختم سرمو سریع و دیدم محمدو که یو سی ای سمت میرفتم داشتم

 کاش.بود شده تر افتاده اشجا چهره.شقیقشه روی سفید موی تار تا چند که دیدم بهشافتاد چشمم که لحظه

 لیوان با وقتی.میخواست قهوه دلم.کافه سمت رفتم دادم انجام یو سی ای تو کارمو وقتی.ببینمش بیشتر میشد

 !خوبی؟.نفس سالم:گفت و روم روبه نشست سامیار که دیدم صندلی رو نشستم قهوه

 !میکنی؟ چیکار اینجا...سالم،ممنون:گفتم و کردم دیدنشتعجب از

 .اینجایی گفتن پرسیدم میگشتم تو دنبال_

 !میگیری؟ منو آمار همه از_

 . میره کجاها ام آینده همسر بدونم باید دیگه اره_

 بهم دوستیمون نذار...میگم بهت دارم باره اخرین کن،این بیرون سرت از منو فکر.نکن شروع دوباره سامیار_



 . بخوره

 !نفس؟ میکنی مخالفت انقدر چرا_

 .نشین من امید به بودم گفته بهت...برگشته محمدم چون_

 !چی؟ یعنی!برگشته؟ محمد!چی؟_

 .بیمارستان همین اینجاست،تو االن یعنی_

 !کرده؟ پیدات کجا از!اومده؟ سال همه این بعد چرا!چرا؟_

 .بود عصبانی خیلی.نمیکنم باهاشازدواج من که رسید یقین به دیگه کردم براشتعریف رو امروز جریانات تمام

 اول همون از من.شدم خودشخوشحال زندگی پی رفت باالخره اینکه از.رفت و شد جدا ازم خداحافظی بدون

 عذاب نباید پسمن.بمونه خودشخواست ولی عوضنمیشه نظرم چون نباشه من منتظر بودم بهشگفته

 صبح که بیماری اعالیی دکتر: گفت دیدنم با پرستار.بود بستری مینا که بخشی سمت رفتم.باشم داشته وجدان

 . داره کارتون کردید ویزتشون

 .اتاقه تو همراهشون:گفتم همین واسه پیششباشه محمد ترسیدم

 .نبود پیششون کسی بدم رو داروهاشون رفتم وقتی نمیکنم،چون فکر_

 شنیدن با مینا و داخل رفتم.نبود محمد از انداختم،خبری نگاهی.کردم باز درو احتیاط با و اتاق سمت رفتم

 .اومدی شد خوب:گفت و زد جونی بی لبخند.سمتم برگشت پام صدای

 !تنهایی؟ پسچرا_

 ... برمیگرده دیگه ساعت یک تا هتل،گفت رفت محمد_

 !داشتی؟ کارم_

 تو بدون اون...پیشش برگرد خواهشمیکنم!پیشمحمد؟ برگردی میتونی!کردی؟ فکر حرفام به ببینم خواستم_

 .کنه زندگی نمیتونه

 !کنه؟ زندگی من بدون نمیتونه که فهمیدی تازه اینو_

 .برم راحت ببخشبذار منو...نفس خواهشمیکنم_

 دوست رو محمد من نداشت،مثل گناهی هم اون.براشسوخت دلم لحظه یه.شد چشماشجمع تو اشک

 عاشق اون ولی باشی عاشق و نده محل بهت اون ولی باشی یکی زن نداشته،سخته راحتی زندگی داشت،اونم

 و ندادم افتادنشرو اجازه ولی زده حلقه چشمام تو اشک منم.نداشته راحتی زندگی اونم باشه،مطمئننا دیگه یکی

 .دارم فکر به احتیاج.نگو چیزی محمد به فعال تو ولی...میبخشمت:گفتم

 ...خوبی خیلی نفس،تو مرسی:گفت و زد جونی بی لبخند مینا

 !دیدت؟ متخصصاومد راستی_

 .دارم عمل دیگه روز دو...اومد فارابی آره،دکتر_



 خوندم که ای پرونده اون با نداره،چون فایده هیچ میدونستم میشد،گرچه عمل باید و داشت مغزی تومور مینا

 ...برگردی سالم امیدوارم:گفتم و زدم بهشلبخند حال این اسبا پیشرفته بیماریشخیلی فهمیدم

 . داره برگشتت به امید هنوزم نذار،چون تنها رو محمد خواهشمیکنم برنگشتم اگه_

 . نیومده محمد تا برم من...شی خوب کن نباش،سعی چیزا این فکر به فعال_

 .شدم کارت مزاحم باشه،ببخشید_

 ساعت یک.نداشتم کاری چون نرفتم بیرون ناهار از بعد تا دیگه.رفتم پاویون سمت به و بیرون رفتم اتاق از

 محمد دیدم شدم که نزدیک.بخش سمت رفتم شدمو بلند.کردن پیج اسممو دوباره که شه تموم شیفتم بود مونده

 پرستار با داشت انگلیسی به.میشنیدم قشنگ صداشرو و نزدیکشبودم.بود ندیده منو.پرستاریه ایستگاه جلو

 !هستن؟ اینجا اعالیی دکتر خانم!شنیدم؟ درست من:میگفت و میکرد صحبت

 !نفساعالیی؟:گفت دوباره محمد و داد مثبت جواب سر با پرستار

 .بله،نفساعالیی:گفتم و رفتم جلوتر همین واسه.کنم مخفی خودمو نمیتونستم دیگه

 چرا:گفت و شد نگاهشغمگین محمد.باشم خونسرد کردم سعی.شد قفل هم تو نگاهامون.سمتم برگشت محمد

 !چرا؟!نفس؟

 .دارن کار شما با فارابی دکتر،دکتر خانم:گفت من به رو پرستار

 .اتاقشون میرم:بدم جواب پرستارو سمت برگردونم رومو شدم مجبور

 ها ساعت و بشینم میخواست دلم اینکه با.نداشتم نگاهشرو تحمل واقعا.میکرد نگاهم داشت هنوزم محمد

 .بود تر طرف اون کمی سامیار اتاق.شدم کنارشرد از و گفتم ببخشیدی یه.فرصتشنبود االن ولی نگاهشکنم

 کارم:گفتم و میز جلوی های مبل از یکی رو نشستم و داخل رفتم بفرمایید شنیدن از زدم،بعد در و اتاق دم رفتم

 !سامیار؟ داشتی

 .دارم کارت آره:گفت و داد تکون مثبت عالمت به سرشو سامیار

 .بگو خب_

 .باشی عمل اتاق تو هم تو خواهشکرد ازم...بشه عمل میخواد یارو همون همسر مهرانی مینا دیگه روز دو_

 .بدونی خواستم

 سرمو فقط و یارو،نگفتم جاشگفت به و نگفته رو محمد اسم اینکه درمورد چیزی عصبانیه میدونستم چون

 .باش آماده صبح ده ساعت دیگه روز دو:داد ادامه سامیار دوباره و دادم تکون

 .برم من نداری ای دیگه کار باشه،اگه_

 ...برس عشقت به برو_

 روم به رو درست محمد شدم خارج اتاق از و در سمت رفتم.نداشتم رو کنم باهاشبحث اینکه حوصله و حال

 به رو و شد بلند محمد.شدم سمتشکشیده به گاه ناخدا.شد قفل بهم نگاهمون دوباره.بود نشسته صندلی روی



 !گذاشتی؟ تنهام چرا!نفس؟ چرا:گفت محمد.ایستادیم هم روی

 .نیست حرفا این جای اینجا_

 !لعنتی؟ جاشه پسکجا:گفت کنه کنترل خشمشرو داشت سعی که درحالی

 آرامشخودمو.میدادم بهشحق باید.بود نزده حرف اینجوری بامن حداقل. نبوده عصبانی انقدر حاال تا محمد

 ...حیاط بریم بیا دنبالم:گفتم و کردم حفظ

 .میشنوم:گفت کنارمو نشست محمد.نشستم خالی نیمکت روی.حیاط سمت رفتیم و افتاد راه دنبالم حرف بدون

 !بگم؟ چی_

 تو کشیدم چی میدونی!کردی؟ ترکم چرا عاشقتم میدونستی که داری،تو دوسم میگفتی که تو!رفتی؟ چرا اینکه_

 !معرفت؟ بی مدت این

 راحت نمیفهمه حرفمو کسی که لعنتی کشور این تو من کردی فکر!داشتم؟ آرومی زندگی خیلی من کردی فکر_

 !کردم؟ زندگی

 ...منو هم دادی عذاب خودتو هم پسچرا_

 !بپرسی؟ بابات از دلیلشو نبود بهتر_

 !بابام؟ از!چی؟_

 ...کنم ترکت که کرد تهدیداشمجبورم با بابات،اون آره_

 !نگفتی؟ بهم چیزی چرا_

 .نگم چیزی بهت خواست ازم چون_

 که ما!وایمیستی؟ پام نمیگفتی مگه!کنه؟ اذیتت کسی بودم،نمیذاشتم پشتت نفس،من میرفتی نباید_

 .درپیشداریم سختی راه میدونستیم

 خوشبخت من بدون برم اگه کردم فکر.بشی طرد خانوادت از من خاطر به نمیخواست محمد،دلم نمیتونستم_

 .میکنی فراموشم کردم تری،فکر

 الکی داشتنم دوست کردی فکر!نفس؟ کردی فکر چی پیشخودت ای،تو احمقانه فکر چه:حرصگفت با محمد

 !کنم؟ فراموشت راحت بعدم کنم خراب زندگیتو پستم انقدر کردی فکر!بوده؟

 .داری زن تو االنم...گذشته سال چهار دیگه!کنم؟ چیکار دیگه حاال_

 .سمتشنرفتم بارم یک من!بوده؟ زن من برای مینا میکنی فکر واقعا تو_

 . داره دوستت ببینیش،اونم شده بارم یک واسه میتونستی خب_

 .نفس برگرد...بفهم لعنتی ام تو عاشق من...هست و بود خواهر یه من برای دوسشندارم،مینا من ولی_

 .بزنم بهم رو کسی زندگی بدم اجازه خودم به نمیتونم داری،منم زن االن تو محمد_

 محمد.بکنم هست که اینی از تر خراب زندگیشو نفسمیکشه و هست مینا وقتی تا نداشتم دوست واقعا



 جهنمم از تو بدون زندگی این!آخه؟ زندگی کدوم:گفت میسابید بهم هاشو دندون که درحالی و شد تر عصبانی

 . بدتره

 ...محمد تمومشکن خواهشمیکنم_

 .سمتم دویید من دیدن با.پرستارشدیدم همراه النارو.داشت دید ورودی در از بودیم نشسته ما که اونجایی

 دور همون از.تنشبود شلواری جوراب همراه صورتی کوتاه پیراهن یه.بود شده بسته خرگوشی موهاشهنوزم

 :گفت گردنمو دور انداخت دستشرو محمد به توجه بدون بهم رسید وقتی.سالم جونم مامان زد داد فارسی به

 .پارک بریم که اومدم

 مجبور منو النا طریق از و دخترشه النا بفهمه نمیخواستم.بود شده خیره ما به تعجب با.انداختم نگاهی محمد به

 .میریم باهم عوضکنم رو لباسم برم بذار:دادم جواب فرانسه به همین واسه.کنه برگشت به

 .باباست شبیه چقدر آقا این:گفت فرانسه به من بودمثل شده محمد متوجه که حاال النا

 ... النا نگو چیزی:گفتم و زدم هوشزیادشلبخند از

 !باباست؟_

 باشه...تو بابای اون که بهشمیگیم دوتایی دیگه وقت یه بذار نیست حالشخوب االن عشقم،ولی آره_

 !خوشگلم؟

 !نمیدونه؟ مگه:گفت ناراحتی با النا

 .بیام و عوضکنم رو لباسم من بمون پیشپرستارت نمیدونه،االنم خوشگلم نه_

 :گفت من به رو غلیظ اخم با محمد.پیداشمیشد النا باید االن چرا نمیدونم.پیشپرستارش رفت دویید النا

 .کردی فراموشم راحت چقدر!کردی؟ ازدواج

 قلوه و بدیم دل بهم مینا وجود با نمیخواد دلم فعال چون.کردم ازدواج کنه فکر بذار.زدم لبخند محمد فکر به

 .کردی ازدواج هم تو رفته یادت اینکه مثل:گفتم همین واسه.بگیریم

 .حیاط سمت رفتم و عوضکردم لباسمو سریع خیلی.پاویون سمت رفتم شدمو کنارشبلند از دیگه حرف بدون

 آغوشامنشپر برای دلم.داشتم دوست ها اخم اون با مردونشرو چهره چقدر.بود نشسته همونجا هنوزم محمد

 النارو رفتم.بگیرم مینا از رو زندگی امید انصافیه،نمیخوام بی این.پیشش برگردم نمیتونستم فعال ولی.میکشید

 ام بچه.بود ناراحت هنوز النا.رفتیم ماشین سمت به باهم و کردیم خداحافظی پرستارشهم از و کردم بغل

 که حاال و دیده سال سه از بعد پدرشرو

 و زدم باهاشحرف کم یه.باهوشیه دختر ولی کوچیکه النا درسته.ناراحته نداره خبر اون وجود پدرشاز فهمیده

 باهاش انقدر میشه،خالصه خوشحال خیلی دخترشه النا بفهمه بعدا اگه ولی و ناراحته پدرشاالن بهشگفتم

 شب اون.عوضشد خیلی خودمم روحیه.کردیم بازی کلی بازی بردمششهر.شد اخمهاشباز تا کردم صحبت

 ...بیهوششدیم جفتمون که بودیم خسته انقدر خونه برگشتیم وقتی و خوردیم بیرون هم رو شام



***** 

 ماشینم سوار.پایین رفتم و پرستار سپردمشبه.بود خواب هنوز النا بیمارستان میرفتم داشتم وقتی صبح

 با باید انگار.نشد روشن بازم ولی کردم امتحان هم دیگه بار نشد،چند روشن ماشین ولی زدم استارت شدمو

 بیمارستان رسیدم وقتی.کردم بلند دست تاکسی اولین جلو و اصلی خیابون به رسوندم خودمو.میرفتم تاکسی

 و پرستاری ایستگاه سمت رفتم.خالیه تخت دیدم کردم باز که درو. مینا اتاق سمت رفتم روپوشم پوشیدن از بعد

 !بردن؟ کجا رو اتاق اون بیمار:گفتم

 !ایرانی؟ بیمار همون_

 .بله_

 .یو سی بردنشای شد بد حالشون دیشب_

 چشم و دیوار به بود داده تکیه سرشو.بود نشسته اتاق پشت صندلی رو محمد.یو سی آی به رسوندم خودمو

 و دخترت با دیروز:گفت و انداخت بهم کرد،نگاهی باز چشماشو که سمتش،کنارشنشستم رفتم.بود هاشبسته

 !خوشگذروندی؟ همسرت

 دختر النا که نمیکنه شک کردم ازدواج کنه فکر اگه...نفهمه چیزی چشمام از تا پایین انداختم سرمو

 کنه،محمد دور ازم النارو ترکشکردم که این تالفی به بگیرتشو ازم دخترشه النا بفهمه اگه خودشه،میترسیدم

 شد حالشبد:گفتم و کردم منحرف فکرشو.بیاد ازشبر کاری هر میشد که بود شده عصبی مدت این تو انقدر

 !دیشب؟

 !میشه؟ حالشخوب نظرت به...رفت کال لحظه یه اره،واسه_

 !نگرانی؟_

 .شه حالشخوب دارم دوست آدمم منم باالخره ولی کرد خراب زندگیمو عمومه،درسته دختر مینا_

 .شه خوب میکنیم رو سعیمون تمام_

 تومور از باالخره ولی عروقه و قلب تخصصمن درسته.ندارم امیدی کردن،خودمم امید قطع ایران دکترای تمام_

 بیایم داشت اصرار فقط نمیدن،مینا براشانجام کاری هم اینجا که میدونم...میفهمم چیزایی یه هم مغزی

 .تالشش تمام بود فایده بی نمیدونه بیچاره ولی. بوده چی اصرارشبرای فهمیدم دیدم تورو اینجا،وقتی

 گیر زمین پدرت شنیدم راستی...دیگه چیز نه کن فکر مینا شدن خوب به فقط االن خواهشمیکنم محمد_

 .متأسفم شده،واقعا

 . میده داره تورو شکسته دل جواب کنم فکر البته...کرد بدی خیلی اره،تصادف_

 .پسرشباشه نگران داشت حق نبودم،اون ازشدلگیر من_

 !کنم؟ زندگی عاشقشم که کسی با نداشتم حق!چی؟ من_

 .زد رقم اینجوری واسمون سرنوشت_



 .بجنگی اخرشکنارم تا دادی قول بهم تو.نفس میکردی ترکم نباید_

 .بگم نمیشه االن که دارم خودم واسه هم نمیتونستم،دالیلی من...نکن قضاوت طرفه یه محمد_

 .داری هم دختر یه میکنی،تازه زندگیتو داری تو!داره؟ هم ای فایده گفتنشدیگه مگه_

 !کنم؟ تجربه رو دیگه مرد اغوشیه محمد جز به میتونستم مگه!ام؟ دیگه یکی با من کرده فکر محمد واقعا

 از حرفی هیچ بدون شدمو بلند شد پیج اسمم وقتی.نداشتم گفتن واسه حرفی چون.نزدم حرفی.نداشت امکان

 و نمیشدم دیدنشخسته از اینکه با.نشدم چشمشظاهر جلو میشد تموم شیفتم که عصری تا.کنارشرفتم

 تصمیم عمل از بعد باید.کنم ازشدوری بهتره فعال ولی ترکشنکنم میخواست دلم بازم کنارشبودم هرچقدر

 واسه میداد جون هوا.بیرون زدم بیمارستان از.پیشدخترم خونه برمیگشتم باید و بود شده تموم شیفتم.بگیریم

 وقتی ولی ندادم اهمیت اول.حسکردم کنارم رو ماشینی بوق صدای که میزدم قدم داشتم آروم.روی پیاده

 باال بیا:گفت و پایین داد رو شیشه. اینجا باشه داشته ماشین نمیکردم محمده،فکر دیدم برگشتم زد بوق دوباره

 .برسونمت

 .میرم ممنون،خودم_

 .میشه تاریک داره باال،هوا بیا گفتم_

 چهار این تو من میکرد میترسید،فکر هوا تاریکی از که پیشم سال چهار دختر همون هنوز من بود کرده فکر محمد

 االن.نمیتونستم ولی.بهشبزنم سال چهار این درمورد داشتم حرف چقدر...نرفتم جایی تنها هوا تاریکی تو سال

 صندلی روی رو کردم،خودم باز رو ماشین در و کردم طی رو داشتم فاصله ماشین با که قدمی دو.وقتشنبود

 .برم پیاده بودم مجبور همین واسه شد خراب ماشینم صبح امروز:گفتم و دادم جا جلو

 !بدی؟ ادرسرو میشه_

 !اوردی؟ کجا از رو ماشین:گفتم و دادم ادرسرو

 تا گفت داد هم رو ماشین پیششاین برم که کرد اصرار پاریسبهم اومدم فهمید اینجاس،وقتی دوستام از یکی_

 .کنم ازشاستفاده اینجام وقتی

 .نداری کشورو این نامه گواهی چون کنی رانندگی کمتر اینجا بهتره_

 ...چشم_

 ها موقع اون یاد.بودم ننشسته ماشین کنارشتو بود وقت خیلی.کنیم سکوت دادم نگفتم،ترجیح چیزی دیگه

 میرفتیم که وقتایی بیمارستان،یا و دانشگاه میرسوند منو که وقتایی کرد،یا سوار بار اولین واسه منو که افتادم

 .گوشدادم خواننده صدای به صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو.دراورد خیال و فکر از منو آهنگ صدای.گردش

 کنارت دنیا بشه رنگی بذار بازم بیا

 راهت به خیره چشام گیره دلم من هنوزم

 پروااز بده یادم بازم باز نمرده دل تا بیا



 آغاز بشه تو کنار بازم دلخوشیم تا بیا

 آغااااز بشه

 سیرم زندگی این از من تو بی بیا

 میمیرم گوشه این دارم نمیدونی

 دستات با پروازو بده یادم بیا

 داد دست از دنیاشو رفتنت با دلم

 همیشه ما بمونیم باهم بذار بازم بیا

 نمیشه تو بی دیگه گیره بد پیشتو دلم

 پرواز بده یادم بازم باز نمرده دل تا بیا

 .... اغاز بشه تو کنار بازم دلخوشیم تا بیا

 و رسیدیم وقتی.بودیم فکر تو جفتمون.بود ای العاده فوق اهنگ.بود گذاشته رو اهنگ این مخصوصا محمد انگار

 .دارید قشنگی خونه:گفت و داشت نگه محمد

 .رسوندی منو که ممنون،مرسی_

 !میرسونی؟ خودتو عمل واسه فردا_

 .اره،میام_

 خدافظ...نمیشم مزاحمت برو_

 .باش،خدافظ مراقب:گفتم و داخل دادم شیشه از و سرم شدمو پیاده

 ...خونه رفتم و شدم ازشجدا

***** 

 .بود درستشکرده ماشینو بود اومده مکانیک و بودم زده زنگ قبل شب پایین رفتم و شدم حاضر تند تند صبح

 موفقیت با عمل میخواست دلم.استرسداشتم خیلی.بیمارستان رسوندم خودمو سریع خیلی و شدم سوار

 عمل به بود مونده ساعت یک.استرسداشتم انقدر میزدم گند وگرنه عملشکنم نمیخواستم من خوبه.شه انجام

 میگفت و میزد خودشرو همشحرف اون ولی میشه سالم که دادم دلداریشدادم،امید کلی و پیشمینا رفتم

 راهروی تو محمدم.شه اذیت دوباره نذارم و پیشمحمد ایران برگردم خواهشمیکرد ازم برنمیگرده،مدام که

 دلداریشبدم،ترجیح کنارشو بشینم برم نتونستم ولی.نگرانه بود پیدا اشکامال چهره از.بود نشسته بیمارستان

 رو عمل لباسمخصوصاتاق.شدیم عمل اتاق وارد سامیار همراه.کنارشبگذرم از حرف بدون دادم

 مینا باالسر سامیار دستکشکنار پوشیدن از بعد.شدیم اتاق وارد و کردیم ضدعفونی رو پوشیدیم،دستامون

 چسب هاشهم چشم و بود شده بسته تخت هاشبه دست.بود بیهوشکرده مینارو بیهوشی دکتر.ایستادم

 تمام سامیار.انداختن مینا سر روی بود اشباز تیکه یه مخضوصکه پارچه.بود خوابیده مظلومانه خیلی.داشت



 حساسی خیلی جای تومور.کرد شروع کارشرو و گرفت رو جراحی تیغ پرستار کرد،از ضدعفونی رو قسمت اون

 میدونستم.میکردیم رو تالشمون باید بازم ولی بودنشنبود زنده به امیدی هیچ.بود کرده رشد هم زیادی.بود

 هم باز کرد،ولی خراب زندگیشرو مینا خودشدرسته قول به.نگرانه و استرسداره چقدر بیرون اون محمد

 گفت که مردی صدای و ممتد بوق صدای که بودم افکار همین تو.شه حالشخوب داره دوست و عموشه دختر

 شوک دستگاه با.میکردم نگاه داشتم فقط مجسمه عین.بودم کرده وحشت.آورد خودم به منو شد اکسپایر بیمار

 بیمار و خسته جسم.کشیدن کار از دست امیدی نا با همه.نداشت ای فایده هیچ ولی کردن وارد شوک مینا به

 من مثل بسته،اونم حلقه چشمام تو اشک � .بود پیشرفته نداشت،بیماریشخیلی رو سخت عمل این تحمل مینا

 انترن به سپرد هارو کار بقیه سامیار.موند محروم هم شوهرشبود که کسی عشق از حتی اون.بود کشیده درد

 محمد چشم تو چشم بیرون رفتیم عمل اتاق از وقتی.میریختم اشک هنوز من.شد خارج اتاق از من همراه و ها

 و اروم و دستهاشگرفت بین سرشرو و صندلی رو فهمید،نشست رو چیز همه گریونم های چشم دیدن شدم،با

 دلم نکن گریه اینجوری خدا باشعشقم،تورو آروم بگم و بغلشکنم برم میخواست دلم.هاشلرزید شونه مردونه

 دیگه.کردم خالی اونجا خودمو و پاویون سمت دوییدم...سمتش برم نمیکشید نتونستم،پاهام میگیره،ولی

 میخواست دلم.بیرون زدم بیمارستان از و عوضکردم رو لباسم.کنم تحمل رو بیمارستان محیط نمیتونستم

 آینده نه و حال نه گذشته نه...کنم فکر هیچی به کنم،نمیخواستم سرگرم النا با خودمو و خونه برم زودتر هرچه

... 

***** 

 فشار روز چند این داشتم،تو تنهایی به احتیاج.برم نمیتونم گفتم و زدم زنگ ولی داشتم شیفت هم بعد شب

 و خبره چه بیمارستان نداشتم خبر.باشم پیشدخترم و خونه بمونم دادم ترجیح.بودم کرده تحول رو زیادی

 در صدای با صبح من و بود گذشته عمل از روز دو.بدونم چیزی فعال نمیخواست دلمم کرده،البته چیکار محمد

 همسایه از یکی.کردم باز درو رفتم خوابالو قیافه همون با و پیچیدم خودم دور چیزی شدم،یه بیدر آپارتمانم

 .کردم بیدارتون که ببخشید:گفت من قیافه دیدن با.بود هامون

 !داشتید؟ نداره،کارم اشکالی_

 .شماست مال این:گفت و سمتم گرفت رو نامه پاکت یه

 !این؟ هست چی_

 .براتون اوردم شده روشنوشته شما اسم حیاط،دیدم تو بود اس،افتاده نامه یه_

 .ممنون:گفتم و گرفتم رو نامه

 ...میشناختم بود،خوب محمد خط.خوندم و کردم باز رو نامه.بستم درو و داخل اومدم

 نشد...بشه وطنشدفن تو تا ایران ببرم باید گرفتم تحویل مینارو ایران،جنازه برمیگردم دارم من...بهترینم سالم

 زندگیت به باید و متأهلی االن بشم،تو زندگیت مزاحم نمیخواد دلم...همیشه برای میرم.کنم خداحافظی ازت



 دوستت همیشه بدون ولی...شه پدر بی خوشگلت و کوچولو دختر من حضور خاطر به نمیخواد بدی،دلم ادامه

 .خداحافظ...داشت خواهم

 عشقم.کردم پاک رو بودن اومده اجازه بی که اشکهایی و ام گونه به کشیدم دست.بود کرده امضا پایینشهم

 دختر نداشت خبر دیگه نشه پدر بی خوشگلت و کوچولو دختر تا رفتم زدم،گفت گند دوباره من.بود رفته دوباره

 !کنم؟ چیکار دوباره من حاال خدا ای...اونه محتاج االن و حسنکرده پدرشرو حضور اومده که موقعی از من

 چی رو النا جواب.نگرفتم درست تصمیم میزدم،هیچوقت گند همیشه...دادمش دست از ام احمقانه کارای با بازم

 کاری.میدم سرباال همشجواب منم!پیشبابا؟ میریم پسکی میپرسه مدام دیده رو محمد که موقعی از!بدم؟

 ... چیکار نمیدونم ولی بکنم باید

 تلفن که میدادم ناهار النا به داشتم.بودم نکرده کاری هیچ مونده گل تو که خری مثل من و بود گذشته روز چند

 . ساناز جانم:گفتم و دادم بود،جواب ساناز شماره.خورد زنگ

 .شدم بد وسط این بدبخت من اخر...چی همه به زدی گند... زهرمار جانمو_

 !مگه؟ شده چی_

 . کرده بارم تونسته هرچی و بیمارستان اوردن تشریف محمد اقا این مرده مینا که هفته یه از بعد_

 !چرا؟_

 همش میگه اومده بوده من کمک همشبا تو رفتن کار فهمیده سامیار و من مشترک فامیلی خاطر به اینکه مثل_

 رو همه خودت تو نمیدونه نمیرفت،حاال راهنماییشنمیکردی تو اگه و دادم دست از نفسو من بوده تو تقصیر

 .درسمیدی

 گفت؟ چی دیگه حرصنخور انقدر حاال_

 ...باشم داشته نمیتونم دیگه پیداشکردم گذشته کار از کار که حاال گفت_

 گفتی؟ چی تو_

 .رفت و زد بزنم،حرفاشو حرف من نذاشت اصال_

 ... نگیا هیچی النا درمورد وقت بهشنگو،یه چیزی فعال تو خب_

 !پیشش؟ برگردی نمیخوای مگه_

 !برگردم؟ نظرت به_

 .دیگه کن تموم چیرو همه ایران بیا خودتو،گمشو هم بده عذاب اینو هم همونجا پ،بشین ن پ_

 ...تو عصبانی چقدر حاال خب_

 .میشدی عصبانی انقدر بودی من جای هم تو_

 .ببخشید خب_

 .نمیبخشم ایران نیای تا_



 .میام_

 !میای؟ هفته اخر تا!کی؟_

 .بیام همیشه برای بدم انجام کارامو همه باید!ساناز؟ میگی جوک_

 .دارم کار برو هم فعال... بیا زود فقط اوکی_

 .باشه،خدافظ_

 که گفت.ندم عذاب رو محمد این از بیشتر برگردمو که گفت کردم،اونم باهاشمشورت و زدم زنگ هم لیلی به

 ازدواج من بود گفته رضا کرده،به دل و درد رضا با و بوده داغون خیلی میگفت.بود دیده مینا ختم تو رو محمد

 بهش چیزی که شدم خوشحال. محمده مال بچه بود نگفته و بوده نزده حرفی رضا دارم،ولی بچه و کردم

 ...پیشعشقم برگردم همیشه برای تا کارام تموم دنبال افتادم بعد روز از.بهشبگم خودم داشتم نگفتن،دوست

 .محمدم...دخترم میپرستیدمش،پیشبابای که پیشکسی

 رو ام خونه فروختم،وسایل رو ماشینم.دادم انجام برگشتمو کارای مدت این گذشت،تمام ماه یک*******

 هم دادم،فردا انجام رو بیمارستان به مربوط کارای کردم برداشت بانکمو تو گرفتم،پوالی رو پیشم فروختم،پول

 .میموندم جون سمیه خونه رو آخر هفته یه پاریسبودم،این که بود شبی آخرین.ایران سمت به داشتم پرواز

 خوشحال.کنه خواستگاری همکارامون از یکی از زندگیش،قراره سراغ رفت شد امید نا من از وقتی سامیارم

 شام خوردن از بعد.براشپرکنه نمیتونه رو ژاسمین هیچکسجای نمیشه،گرچه بزرگ مادر بی هم رونیکا که بودم

 کشیدم دراز.بود خوابیده و خورده شامشرو زوتر که النا..بخوابم تا ساناز اتاق رفتم و گفتم بخیر شب همه به

 نه لیلی نه نداشت خبر برگشتنم از کسی.بخوابم نمیذاشت برگردم قراره فردا اینکه شوق و ذوق ولی تخت رو

 از حالشو وقتا بعضی.میکنم زندگی راحت دارم من میکرد فکر و بود خبر بی جا همه از کال که ساناز،محمدم

 فردا. داره شیفت ساعتی چه و کی میدونستم داشتم،حتی دقیقشو آمار عرضکنم چه که میپرسیدم،حال ساناز

 دوریشرو تحمل دیدنش،دیگه بیمارستان برم فرودگاه از راست یک بود بیمارستانه،قرار میدونم هم ظهر از بعد

 ...برد خوابم کی نفهمیدم خودم تا کردم فکر فرداها و فردا به انقدر.نداشتم

 هرچی.میکردم گریه اونا پای به پا میریختن،منم اشک بهار ابر مثل رفتن موقع شهروز آقا و جون سمیه صبح

 بغل رونیکارو.میکردن گریه الناهم و رونیکا.کشیدن زحمت خیلی برام و بودن اونا همدمم مدت این تو باشه

 ...کوچولو ژاسمین میشه تنگ برات دلم:گفتم و گرفتم

 :گفت بچگانه لحن بغضو با و بوسید رو صورتم رونیکا.کوچولو ژاسمین بهشمیگفتم مادرشبود شبیه انقدر

 .خاله برگرد زودی

 ... حتما تونستم اگه_

 .بیای شوهرت با و دلخوشی به بعد دفعه ایشاال:گفت جون سمیه

 .دادم زحمت بهتون خیلی چهارسال این تو ببخشید...جون سمیه ممنون_



 .میشه تنگ برات دلمون...دخترم رحمتی تو:گفت شهروز آقا

 .میشه تنگ براتون منم دل_

 ...رفت پرید نفسپروازت:گفت بلند صدای با بود حیاط تو که سامیار

 دوست همون بود شده سامیار.رفتیم سامیار ماشین سمت به النا همراه و کردم خداحافظی همگی از عجله با

 جدا سامیار از عجله با.بودن کرده اعالم رو پروازم شماره فرودگاه رسیدیم وقتی...بود قبال که خوبی

 .من پرنسستپلی میشه تنگ برات دلم:گفت و بوسید و آغوشگرفت در محکم النارو شدم،سامیار

 .من جون عمو میشه تنگ منم دل:گفت النا

 ...رفتم و کردم خداحافطی و گرفتم النارو و چمدون

 هوارو.نمیشه آدم خود کشور هیجا.خورد صورتم تو پاییزی باد گذاشتم زمین هواپیما از پامو النا همراه وقتی

 !پیشبابا؟ میریم االن:گفت و من به کرد رو النا.هاسنفسنکشیدم مدت انگار.میکشیدم هام ریه به و میبلعیدم

 .خوشگلم دختر اره_

 .دارم دوست بابارو خیلی جون،من آخ_

 !داری؟ دوست!چی؟ منو_

 ...دارم دوست دنیا یه شمارو_

 .برم قربونت_

 تو زبون به همه که باشی جایی بود خوب چقدر.رفتم خروجی در سمت به گرفتم تحویل رو چمدونم وقتی

 عقب صندوق تو چمدونم دادن جا از بعد و رفتم ها ماشین از یکی سمت.بفهمن توروهم حرفای و بزنن حرف

 من بدون انگار.بودن مونده همونجور شهرم های ادم و ها خیابون.دادم رو آدرسبیمارستان و ماشین تو نشستم

 و گرفتم النارو دست بیمارستان جلو رسیدیم وقتی...نمیرم جایی هیچوقت دیگه.بود نکرده تغییری چیز هیچ

 !نمیای؟ دخترم،چرا چیه:گفتم بهشکردمو کشید،نگاهی دستمو النا.رفتیم بیمارستان سمت به چمدونم همراه

 !بودم؟ بدی دختر مگه!بزنی؟ آوپول منو ببری میخوای_

 . دکتره من مثل هم پیشبابا،بابا میریم برم،داریم چشمات قربون نه_

 .پسبریم جون آخ_

 خانم سالم:گفتم سمتمو اومد کرد تعجب من دیدن با.بود نگهبان مرادی اقای نگهبانی،هنوز سمت رفتم

 !دکتر،شمایید؟

 !شما؟ هستم،خوبید خودم بله_

 . طرفا این از!خوبید؟ ممنون،شما_

 !هستن؟ مهرانی دکتر آقای... اینجا دارم مرسی،کار_

 .هستن بله میدونم من که اونجایی تا_



 .برگردم برمو من بمونه پیششما اینجا من چمدون نداره اشکال اگه مرادی پسآقای_

 .هستم نداره،مراقب اشکال_

 .ممنون_

 .دراورد بال دید منو ساناز،وقتی سراغ رفتم اول.داخل رفتیم النا و خودم و نگهبانی اتاق تو گذاشتم رو چمدون

 که بودن همونایی بیمارستان پرسنل از النا،خیلی جون به افتاد بعدشم و کرد بوسم ندیده،کلی منو صدساله انگار

 رفتم.عروق و متخصصقلب بود زده در رو.محمد اتاق سمت رفتم ساناز راهنمایی با.پیشبودن سال چهار

 !هستن؟ داخل مهرانی دکتر آقای:گفتم منشیشو میز سمت

 .دارن بله،بیمار_

 !دارن؟ بیمار دوباره هستن داخل که بیماری این از بعد_

 .بیمارشونن آخرین نخیر_

 !بعدش؟ داخل برم من میشه_

 .نمیکنن ویزیت دیگه رو کسی دکتر اقای نخیر_

 .نیومدم ویزیت برای ولی_

 .ببرن تشریف میخوان دکتر آقای_

 .داخل بره باید نده گیر انقدر مریم:گفت بود سرشپایین که منشی روبه و اومد جلو ساناز

 .بداخالقه چقدر که میزنه،نمیدونی غر من سر مهرانی دکتر اخه_

 پاهاتم میاد داخل بره باشاین میشه،مطمئن خوشاخالق خیلی بعد به امروز از اتفاقا:گفت و خندید ساناز

 .میبوسه

 !کین؟ ایشون مگه حاال جون ساناز واااا:گفت و خندید بود اسمشمریم که منشی

 !شنیدی؟ که رو مهرانی دکتر عاشقی داستان_ساناز

 ...خب مریم

 . دکتره معشوقه نفسخانم همون ایشون:گفت و داد نشون منو ساناز

 .داخل ببرید تشریف شما اومدن که بیمار:گفت و کرد نگاهم باز دهن با مریم

 ساناز حتما...میدونست مریم این فقط داشتن،شایدم خبر ما داستان از بیمارستان کل انگار.بود گرفته ام خنده

 .داخل برم نمیکشید پام.رفت تحلیل انرژیم تمام انگار.شد خالی یهو دلم بیرون اومد که بیمار.بهشگفته لق دهن

 !پیشبابا؟ بری حاضری دخترم:گفتم و النا جلوی نشستم.گرفتم ناگهانی تصمیم یه

 .ببینمش اره،دوسدارم_

 .بابات اون و دخترشی تو که بهشبگو...اتاق تو برو تنها پسخودت_

 !برم؟ شما بدون_



 ...عشقم،برو اره_

 چشمای با محمد بعد لحظه چند فقط افتاد اتفاقی چه نفهمیدم.داخل رفت و کرد باز درو و اتاق سمت رفت النا

 .سمتش شد کشیده وجودم تمام خداگاه نا.میکردیم نگاه بهم خیره. در دم اومد بغلشبود النا که حالی خیسدر

 ...اومدم دخترت بمونم،با کنارت که اومدم:بهشگفتم رسیدم وقتی... جلوتر و جلو رفتم

 :گفت من به رو و زمین گذاشت رو النا محمد.بستم سرم پشت و در و داخل رفتم رفت کنار در جلو از حرف بدون

 ...خوابم نفسم،انگار نمیشه باورم

 .نمیذارم تنهات پیشت،دیگه برگشتم کسم عشقم،زندگیم،همه...برم قربونت نیستی خواب_

 باطل امون صیغه ساله سه رفته یادت انگار:گفتم و جلو گرفتم کنه،دستمو بغلم تا سمتم برداشت قدم یه محمد

 . شده

 خرمگس بر:گفت لب زیر محمد.شد زده اتاق در گرفت رو دستم تا.کردم قبول منم و خوند رو آیه تند تند محمد

 ...معرکه

 . میگیره یاد بد چیزای بچه االن ببرم،گفتم خودم با النارو اومدم:گفت و داخل اورد در بین از سرشو ساناز

 .برو ساناز خاله با عزیزم:گفتم النا به رو و خندیدم من

 .باشم پیشبابا میخوام من ولی_

 .میایم هم ما بابا،برو بره قربونت:گفت و بوسید رو النا لپ محمد

 گذاشتی تنهام که بود اخرت دفعه:گفت خودشو بغل تو کشید منو محمد شد بسته در تا.رفت ساناز همراه النا

 !شد؟ فهم خانمم،شیر

 .اقامون بله_

 گفتم جا همه داشتم،از گفتن واسه حرف سال چهار اندازه.بود کرده اشرو مردانه و آغوشامن هوای دلم چقدر

 همه خالصه کردم بزرگ شناسنامه و پدر بدون النارو سال سه اینکه گذشت،از تنهایی تو که بارداریم تنهاییام،از از

 گرفت رو باباشمینا اصرار به گفت گشت دنبالم در به در که گفت گفت، رو چیز همه هم زدم،محمد رو حرفام

 تو منو وقتی و بود جهنم من زندگیشبدون قانونیشبود،گفت زن اینکه با بود سمتشنرفته بارم یک حتی ولی

 حرفاش شدن تموم از بعد.شد امید نا کل به کردم ازدواج کرد فکر وقتی ولی بهشدادن دنیارو انگار پاریسدید

 .کنه جدامون محمد،هیچکسنمیتونه شدیم همدیگه مال دیگه:گفتم

 ... دوباره شدی من مال عشقم،باالخره اره_

***** 

 نمیذاشت میرفت ور اون و ور این هی شکمم تو که وروجکی این خوردم،ولی تکون بار صدمین واسه جام تو

 گفته دکتر و گرافی سنو بودم رفته امروز.بود خواب انداختم،انگار محمد به نشستم،نگاهی شدم بلند اخر.بخوابم

 اومدنم از سال یک االن. بخوره هم النا به که آریا بذاریم شد قرار و کردیم انتخاب هم پسره،اسمشرو بچه بود



 خیلی من دیدن با محمد دارن،پدر دوست مارو هم خیلی االن و کردن قبول النارو منو محمد بود،خانواده گذشته

 شناسنامه دیگه بود،حاال شده چهارساله من النای.بخشیدمش منم طلبید حاللیت ازم و شد خوشحال

 !نشستی؟ چرا خانمم:گفت که اومدم خودم به محمد صدای با...توشبود محمد اسم که ای داشت،شناسنامه

 . نمیبره خوابم_

 !چرا؟ میدونی_

 !چرا؟_

 !نخوابیدی؟ سرجات چون_

 .بغلت نیومدم بودی خسته اخه_

 ...من هم تو هم.بخوابیم راحت تا سرجات بیا بدو عشقم،حاال دیگه میره در خستگیم بغلم بیای تو خب_

 .عزیزترینم اومدم_

 ...برد خوابم کی نفهمیدم خودمم.دادم جا محمد بغل تو خودمو

 کرد نفوذ دلم در آرام آرام عشق

 حتی نمیتوانم عشق بی حاال و...شدم عاشق چرا و چگونه و کی نفهمیدم که گرفت فرا را وجودم تمام جوری و

 ...مرد خواهم عاشق حتی...ماند خواهم عاشق و شدم نبودم،عاشق عاشق...کنم زندگی لحظه یک برای

 پایان

 ۴۹۳۱/ ماه آبان/۴۱


