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 نگاهي از استرس به اميد كه داشت با عصبانيت نگاهم ميكرد

يه دفعه داد زنگ و گفت اين چيه پارميس ؟ اين وقت شب چرا شروين بايد به تو 

 زنگ بزنه و اس ام اس عاشقانه بده

 من نميدونم به خدا

بدون اينكه توجهي به ساعت كنه داد زد و گفت قسم نخور پارميس قسم الكي نخور و 

من و خر فرض نكن ببين مرتيكه احمق چي نوشته ؟ عزيزم بدون من خوابيدي ؟ دلم 

ميخواست االن پيشم بودي و موهات و نوازش ميكردم به دوست دختر من به چه 

اجازه اي اين موقع شب اس ام اس داده يادته بهت گفتم خيانت نكن تو چيكار كردي 

 ؟

 لعنت بهت شروين كه يه لحظه هم نميزاري آرامش داشته باشم

قطره اشكي از گوشه چشم پايين اومد سرم و انداختم پايين و با بغض گفتم توضيح 

 ميدم

 هر توضيحي هم كه بدي فكر نميكنم قابل توجيه باشه تمام دروغات رو شد

ديگه دست خودم نبود فقط گريه ميكردم و ميگفتم : باشه باشه هرچي بگي حق داري 

 فقط آروم باش عزيزم بزار برات توضيح بدم

 بدون اينكه توجهي به حرفام كنه گفت زودباش رمز گوشي

ديگه رسما داشتم سكته ميكردم نميدونستم چيكار كنم سكوتم و كه ديد دوباره داد زد 

 و گفت ميگم رمز گوشيتو بده زودباش

رمز و كه دادم اول رفت تو گالريم ديگه واقعا داشتم از استرس سكته ميكردم مطمئنم 
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 االن رنگم مثل گچ سفيد شده بود

با ديدن عكس هاي چندروز پيش من و شروين باهم تو ويال صورتش از خشم روبه 

قرمزي زد و گفت هه هه آره مامان جونت حالت بد شده بود بيمارستاني ، پس آنتن 

نداشتي تو بغل يكي ديگه بودي . من خر بگو كه باورت كردم و نگران تو هرزه شدم 

احمقم احمق گول ظاهر ساده ات و خوردم وگرنه از هر حيواني هم حيوان تري عوضي 

 حالم از امسال تو بهم ميخوره

نگاه عكساشون و من و بگو گفتم حالش مامانش بده گفتم مزاحمش نشم گناه داره 

نگو خانم تو عشق و حالش بوده داشته خوش ميگذرونده منم احمقم كه گول تورو 

 خوردم همتون مثل هم آشغاليد تا ميبينيد يكي دوستون داره اين مدلي ميكنيد

فقط هق هق گريه ميكردم نميدونستم چي بگم فقط گفتم حق داري ولي اون مدلي كه 

 فكر ميكني نيست

عصبي بهم نگاه كرد و گفت : پس چيه ها بگو ديگه چيه؟ ديگه چه دروغي ميخواي 

 سرهم كني ها

 هرلحظه صداش از قبل باالتر ميرفت داشتم از استرس ميمردم

 ..…نگاهي بهش از رو ترس كردم و خواستم برم طرفش بزار برات توضيح ميد

با سيلي كه به گوشم زد خفه شدم و انقدر شدت سيلي زياد بود كه پرت شدم رو 

 زمين و لحظه آخر سرم به تيزي برخورد كرد و ديگه هيچي نفهميدم

**** 

 چشم هامو كه باز كردم
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 خانم خوشگله بيدار شدي؟ خوبي ؟

 بزار برم دكتر خبر كنم بياد

بدون اينكه توجهي به حرفاش كنم با ياد اتفاقات چند ساعت قبل باز چشم هام پر از 

اشك شد خواستم از تخت بيام پايين و سرم و از دست بكشم بيرون كه دكتر همراه 

با همون پرستار اومد تو اتاق و گفت خانم چيكار ميكنيد آروم باشيد حالتون خوب 

 نيست

 من خوبم ميخوام برم

 بدون اينكه توجهي به حرفشون كنم گفتم اميد كجاست ؟

عزيزم منظورت همون آقايي كه همراهتون بود آوردتون و بيمارستان و حساب كردند و 

 رفتند

 بدون اينكه توجهي بهشون كنم گفتم : منم ميخوام برم حالمم خوبه

دكتر كه سكوت كرده بود گفت:خانم نميشه عالوه بر اينكه افت فشار داشتيد به 

سرتون هم ضربه وارد شده من نميتوانم اجازه بدم بريد برام مسئوليت داره حالتون 

 خوب نيست

 من با اجازه خودم ميرم

دكتر كه ديد بيخيال نميشم به پرستار گفت گويا نميشه اين خانم و نگه داشت برگه 

 بيار امضا كنند با مسئوليت خودشون ميتوانند برند

بعد از امضا برگه ها خواستم بلند شم كه سرم گيج رفت به سختي از جام بلند شدم 

 دستم به سرم گرفتم و كيفم و برداشتم
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 نگاهي به لباسام كردم كه خداروشكر باز تو اون حال لباسام و عوض كرده بود

 سريع رفتم يه تاكسي گرفتم و رفتم خونه بهنام مطمئنا اون ميتوانست كمكم كنه

تو راه چندبار به اميد زنگ زدم كه هربار مشترك مورد نظر در دسترس نيست روبه رو 

شدم ديگه واقعا داشتم ديوونه ميشدم نميدونستم چيكار كنم فقط اميدم اول به خدا و 

بعدم به بهنام بود كه كمكم كنه ولي چه جوري با چه رويي به بهنام ميگفتم چي شده 

؟ از چيزي كه ميترسيدم سرم اومد آبروم رفت دستم رو صورت خيس از اشكم 

 كشيدم و تا به مقصد برسيم به روبه رو خيره شده بودم

**** 

 خانم صدامو ميشنوين

 با من بودين؟

دقيقه است دارم صداتون ميكنم متوجه نميشين اگه حالتون خوب نيست ميخواين  ٥

 ببرمتون بيمارستان

 نه ممنونم

 از تاكسي پياده شدم و زنگ واحد و زدم . در باز شد و رفتم باال

 بهنام در و كه باز كرد با حالت تعجبي گفت پارميس چي شدي خوبي ؟

 اشك تو چشام جمع شد و گيج گفتم اره نميدونم فكركنم خوبم

 ميشه بيام تو

 از در كنار رفت و من داخل شدم روي مبلي نشستم و گفت

 چرا سرت باندپيچي شده اين چه وضعيه تو داري؟
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 توضيح ميدم ، ميشه يه ليوان آب بدي مسكن بخورم سرم داره متركه

 اره اره

آب و قرص كه خوردم گفت ميشنوم جون به لبم كردي چي شده ؟ چرا اين شكلي تو 

 ؟

همه چيز و از اول براش تعريف كردم و فقط گوش ميكرد و از روي عصبانيت رگ 

گردنش زده بود بيرون وسيگار ميكشيد و سعي ميكرد به خاطر من حرفي نزنه و 

 خودش و آروم نشون بده

بهنام نميدونم چيكار كنم نميدونم اميد كجاست؟ تازه ميخواستم رابطه مون و درست 

 . كنم

با شروينم تموم كنم .ديگه حتي دنبال دليلم نميگردم فقط ميخوام همه چيز مثل سابق 

شه ، دارم دق ميكنم تورو خدا كمكم كن تو فقط ميتواني كمكم كني ميدونم خودم 

 خراب كردم ولي ميخوام درست كنم همه چي و ؟

 . چي و ميخواي درست كني اميد از خيانت متنفره واقعا دوستت داشت پارميس

 .ولي باز تو رفتي سمت شروين

هركاري كرد خوشحالت كنه . بس نبود شروين اين همه اذيتت كرد، تو نامزدي ولت 

 كرد باز ميگي شروين . تو اون زمان هيچي نميگفتي ولي معلوم بود داري زجر ميكشي

 . ميدونم به خدا ميدونم چيكار كنم منم عاشق شدم

شايد اوايل دوستش داشتي ولي بعد از اين همه اذيت و آزار هايي كه بهت وارد كرد 

 ديگه نداشتي !؟
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 داشتي خودت بگو

سرم و انداختم پايين چون جوابي نداشتم بدم شايد واقعا حق با بهنام بود من شروين 

 و ديگه دوست نداشتم

ادامه داد و گفت : من تورو ميشناسم تو از اينكه اين آدم و بدست بياري و به همه بگي 

 بدست آوردي اينكار و كردي

 نه اصال من دوستش داشتم ولي اون چيكار كرد تو اوج دوست داشتنم من و ول كرد

 !حاال االن تو ميخواي اينكار و كني نه ؟

من نميدونم چي شد كه شروين ولت كرد نميدونم شايد روزي بفهمي و ناراحت شي 

 فقط ميگم بيخيال شروين شو برو باهاش حرف بزن و تموم كن ،

اميدم بهش زمان بده منم سعي ميكنم آرومش كنم البته حق داره به غرور يه مرد 

 لطمه خوردن سنگين

همين طوري كه داشتم هق هق ميكردم گفت :بسه گريه كردي برو يه آبي به صورتت 

 بزن حالت جا بياد

پاشدم رفتم سمت دستشويي .تو آينه نگاهي به خودم انداختم رنگم پريده بود و زير 

چشمام به اندازه يه بند انگشت گود افتاده بود سرمم كه باندپيچي شده، واقعا بهنام 

حق داشت نگران بشه و بترسه قيافه ام فرقي با ميت ها نميكرد . آبي به صورتم زدم 

 و اومدم بيرون

 كه بهنام گفت خودم زنگ زدم شروين بياد اينجا

 بهش گفتي من اينجام
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 نه

 گفتم بيا كارت دارم
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