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و گفتم معلوم هست چه   دمیچرخ ایمیبه سمت ک یعصب میکه نشست نیماش یتو

 مرگته؟ 

 ؟ یبد  لمیمزخرفات تحو نی تا درست سر بزنگاه ا ینیشی پشت دربست م 

 بهانه است.  نهایهمه ا دونمیمن که م کنهیدندونت درد م 

 

  یدونیخوبه که م_بود داد و گفت  ختهیر شیشونیپ یبه موهاش که رو یتاب ایمیک 

عشق و   یو صدا یبا اون دختره رو تخت  قهیدم به دق نمیبیم  یوقت یانتظار که ندار 

 نزنم؟  یسکوت کنم و حرف  کنهیرو پر م حالتون کل خونه

 نه؟ یزنت بب یخوا  یدست من که نم یدار یرفته چ ادتیانگار  

مثلث   نیزنتو از ا تونمیکنم بخوام دو صوته م یادآوریمن خواستم االن فقط بهت  

بچه تو شکمم   هیو تو با  مونمیمن م رهیو م زارهیراحت م یلیحذف کنم اونم خ یعشق

 خوام باشه ؟  یم یچ نیبهتر از ا

شورش رو در   گهیتو هم د زنمینم یاالن فقط بخاطر توعه که سکوت کردم و حرف اما

 .  یدون یخوب م نویکمه و تو ا یلیرو ندارم صبر من خ زایچ نیمن تحمل ا اراهوراین

 به موهام زدم و گفتم یچنگ کالفه

 نه؟  یست یتو ول کن منو زنم ن 

  چیاز دستش بدم من ه خوامیبفهم نفهم من زنمو دوست دارم عاشق شم نمبابا  

 به تو بفهمونم ؟  نویا  یبه تو ندارم چه طور یحس

 چشمش گذاشت و گفت  یو رو شیآفتاب نکهیع ایمیک

  میگردیبعداً برم میصبحانه دونفره بخور هیو  میبزن یدور هی می االن بهتره که بر _

 دندونم خوب شد... یدندانپزشک  میرفت میگیخونه و م
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آروم کنم بازوشو سفت  یکردم خودمو کم یسع دمویفرمان کوب یبامشت  رو 

 گفتم   دمینچسب

 

که من اگه  یدونیم رمیکه جونتو بگ  یکن یم یکار یدار گمیدارم بهت م یچ نیبب

  یم ستتیسر به ن یکارو کردم جور نیبفهمه که من ا  تونهینم یاحد  چیه رمی جونتو بگ

 نه ...  ایکرده  یم یزندگ ایدن نیتو ا ایم یبه اسم ک ینفهمه اصالً آدم چکسیکنم که ه

 و گفت دیآروم خند 

من عشق اول توام   یزنیبه  من نم یصدمه ا  چیکه تو ه یدونیو خوب م  نیتوام ا _

 ...  شهیوقت از دل آدم پاک نم چیعشق اول ه

 

 ی گ یم یچ یفهمینم یض یدادم و گفتم تو واقعا مر رون یکالفه ب نفسمو

بعدهر    یاریب ایبچه رو به دن نیکنم فقط و فقط منتظرم ا کاریباهات چ دیبا دونمینم 

 کنم.  یکم م میو از سر زندگ که شده شرت  یطور

 

انقدر حضور   کنهیم الیکه فکر و خ نقدریشده افسرده شده ا ضیمن بخاطر تو مر زن 

بدون صبرمنم فقط و فقط تا  نیبکنم اما ا تونمینم یکار چیو من هتو باعث آزار شه 

 و بس   ادیب ایکه بچه به دن هی موقع

 تو....  یهادیتهد یجلودارم بشه حت تونهینم یز یچ چیه گهید بعدش

 گفت  الیخیب

 برگردم خونه؟  ای یبر یکن یتو پره روشن م یحرفا نیاهورا گوشم از ا_
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خونه  میگردیخوب شد برم گهیشد دندونت که د ادهیخاموش کردم و گفتم پ نیماش 

 تنها گذاشتم و خودم به سمت خونه برگشتم   نیماش یاونو تو 

بکنم دلم   یچه کار دیدونستم با  یافتاده بودم نم  ریکم آورده بودم گ گهید واقعا

آرامش از حضورش لذت ببرم   یدراز بکشم و تو نیلیسال کنار ا یسالها خواستیم

خونمون بود ممکن نبود به خونه که برگشتم آهسته در   یتو ایمیکه ک یتا وقت نیاما ا

 تخت نشست و گفت  یمن متعجب رو دن یدم با دید داریو ب نیلیاتاقم و باز کردم و ا

 ن؟ یشد نرفت یچ _

 

ب شد قلبم گذاشتم و گفتم خو یکنارش نشستم و بدون حرف بغلش کردم سرش رو 

 دردش بهونه بود... 

دختر و دوست   نیو من چقدر ا دیچ یودستاش دوره تنم پ  دیکش ینفس آسوده ا 

بره اما   نیآرامشش از ب یاخواست لحظه  یبود و اصالً دلم نم میداشتم تمام زندگ

روز  کی یحت باًیدختر تقر نیکرده بود که ا یپر از خطا و اشتباه من کار  یگذشت ا

اتفاق هنوز عاشقانه کنار مونده بود   مهه  نیبودم با ا ونشیدر مدو من چق نهیخوش نب

باور   شمیدلتنگت م شیازم دور م هیثان ی برا   یوقت یو گفتم حت  دمیسرش را بوس یرو

  چیکه به تو دارم ه یرو بندازه تو دوست نداشتم و عشق یکس چیه میزندگ یکن تو

 تجربه نکردم. میاز زندگ یبرهه ا  چیه یوقت تو 

 

من واقعا  یمونیکنارم م شهیقول بده هم  یگذریوقت از من نم چیبهم قول بده ه یلیخ 

 . ی منو تنها بزار یترسم که تو بخوا  یم

 

و لمس کرد و  شمیبرداشت و به صورتم نگاه کرد و آروم ته ر نمیس یسرشو از رو 

 گفت 
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 تونم؟ یمگه من م _

 به بعد هم بتونم ؟ نیمگه من تا حاال تونستم از ا 

 خوام؟  یمن چقدر تورو م یدونینم

 از تو بگذرم...  تونمیچقدر عاشقتم و نم یدونیم نویا 

 

به حضور   یزندگ نیادامه ا  یمن برا دمی و دوباره تنگ به آغوشش کش دمیلباشو بوس 

 داشتم.  ازیدختر ن نیا

 یو چشما دیبغل هم خندون به سمتمون دو یما تو دن یمونس وارد اتاق که شد  بل د 

رو به آغوش   گهیهمد  یبار سه نفر نیخواب آلوده بازتر شد و خودشو بهمکن رسوند ا

 دو نفر بودن    نیا میام زندگمن تنها داشته  میدیکش

 

کردم و   ینوازش م هر دو نفرشون و یپام موها  یکنارم نشسته بود و مونس رو نیلیآ 

 دونفر کنارم . نیو من چقدر خوشبختم  از حضور ا دن یخند یم زیاونا  ر

 

 کرد ...  یاز گوشه در به ما نگاه م  یو ناراحت تیکه با عصبان ایمیک دن ید با

به   یازیبود و ن یمن کاف یدختر من مونسه من برا دمیدخترم رو بوس یموها الیخیب

آوردند  یاز کجا در م  ثیهمه حرف و حد نیا دونمیکه نم یپسر نداشتم اما خانواده ا 

و عذاب   میبش تی اذ نطوریا می و بخوا میکار بد نیمجبورمون کرده بودند تا تن به ا

 . میبکش

 

 ... میاز من فاصله گرفت و گفت من برم صبحانه آماده کنم که دور هم بخور یکم نیلیآ
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 اتاق  یت و من تو دخترم همراهش رف  

جونم و   یشده بود بال  یچطور  ییایمیبه ک یموندم و فکر کردم به خودم به زندگ تنها

 باشه  شیچند سال پ ی ایمیدختر همون ک نیا  شدیمن واقعا باورم نم

نگاه   یخدا حت  شهی بودم هم یسر و صدا بود خجالت یمعصوم و ب یلیاون موقع ها خ 

  یحت شدیافسار پاره کرده بود و نم نقدریکرد و االن ا یمن شرم م یکردن به چشما

شده بود درد عشق بود؟ اما عشق  نی بهش گذشته بود که ا یکنترلش کرد واقعاً چ

مهمتره اما  زی براش از همه چ شیبختباشه خوش یاگه آدم عاشق کس ستین ینجور یا

 .. خواستیمنو نم هی اون خوشبخت

چندتا عکس  یبود وارد اتاق شده در کمال ناباور استفاده کرده نیلیآ بتیکه از غ ایمیک

 تخت گذاشت و گفت  یکنارم رو

عشق زنت   شهیخشکوندن ر یدارم  برا نایخوب تماشا کن تا دلت بخواد از ا نارویا _

 مگه نه؟  می دیلخت تو بغل هم خواب نکهیباشه ا یبهت فکر کنم کاف

  گهیددیدیم نیلیآ نارویگرفت اگه ا شینگاهم که به عکسا افتاد  همه وجودم آت  

عکس ها را   عیکه نکردم سر دادمیرو م یکرد و من تقاص کار یحرفامو باور نم

 دستم مچاله کردم و گفتم یبرداشتم و تو 

 

 زد و گفت یاز جونم لبخند   یخوایم یچ ایمیبس کن ک 

خوام توجهت عالقه ات عشقت   یاز تو رو م  یکم هیمن حرفامو قبال بهت زدم  _

 دارم؟  یاز عشق تو  چه حس  چهیپی خونه م نی زنت تو ا یصدا یوقت  یدونیم

و  با خنجر   ارهیدر م نهیقلبم از س کنهیداره کل وجودمو تکه م  یکنم کس یاحساس م 

 منم عشق گذشته رک تجربه کنم   خوادی دلم م کنهیپاره م

شو تا من لب از لب باز نکنم و تا  امیدلتنگ یدوا یتو امیدلتنگ  یو تنها دوا  دلتنگتم

 عمر دارم سکوت کنم... 
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 یزن و نم نیا گهیمن د شناختمشینم  گهیو بهش دوخته بودم د موینگاه عصب 

 شناخت به سمت در اشاره کردم گفتم

لبخند از اتاق  هیبا  اوردمیسر خودم ن ییبال هیتا  رون یبرو ب ایمیک رون یبرو از اتاق ب 

 رفت .  رون یب

 دمیرسیواقعا داشتم به جنون م گهیبار د نیمن ا

  یمن کار گهید کردیزن و جمع و جور م  نیهر چه زودتر ا دیاومد و با یم نیشاه دیبا 

 نیلیآ یبا صدا کردیآدم کردن استفاده م یاون شانسش و برا دیاومدم با  یازم بر نم

قبل از من اومده   ایمینشستم ک زیصبحانه پشت م یرفتم و برا رون ی حال از اتاق ب یب

 نشسته بود   یبودم کنار مون

 د یدستم گذاشت و پرس یکنارم نشست  نگران دستش رو نیلیآ

 زم؟ یحالت خوبه عز _

  ستمی تونستم بهش بگم خوب ن یگرفت چطور م یرنگ م امیکردم دن ینگاهش که م 

 ردم و روش رو بوسه زدم و گفتم که اونم نگران بشه پس دستشو باال آو

و من حالم خوب نباشه نگران نباش   نیتو و دخترم کنارم باش شهیخوبم مگه م من

 . زمیعز

 یکار دیو دخترم با نیلیآرامش گرفتم به خاطره آ یزد و من کم یپررنگ  لبخنده

  نیلینگه داشتن آ یلبخندش از من دور بشه برا  نیو ا نی لیا خواستمیمن نم کردمیم

 کردمیم یارم هر کارکن

 دیو خر میبگرد یکم ییدوتا رون یب میبزن   هیگفتم نظرت چ  نیلیاز صبحانه رو به آ بعد

 م؟یکن

 تنگ شده  یلیبا تو خ دن یچرخ یمن که دلم برا  
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 ایمیمونس کنار ک میراحت قبول کرد آماده شد یل یکه خوشحال شده بود خ یحال در

دلم   خواستیو م نیلیبرم دلم فقط ا ییتونستم با دخترم جا یموند واقعاً آالن نم

که   دمیترسیم یلیخ دمیترسیباهاش وقت بگذرونم م  یلیبا اون باشم خ خواستیم

 و از دست بدم.  نیلیبکنه و من ا یاکار احمقانه ایمیک

 

سخت و دشواربود اما باالخره  حرف شد   ینبردن مونس کم یبرا نیلیکردن آ یراض 

 اومد.   یکوتاه م شهیمن هم یجلو

 

حس کردم سوار   یرو دنبال خودمون حت ایمیک یمن نگاه عصب میزد رون ی از خونه ب 

 کجا؟ می گفتم به نظرت اول بر  میشد نیماش

 شد بهم و گفت   رهیچشماش بود خ یکه تو یفکر کردم با برق یکم نیلیآ 

 

 اونجا؟   یبر  یشاهچراغ منو م می ول برا   خوادیدلم م_

 تا حاال نرفتم 

 

دنده گذاشتم و   یدستم رو ریداده بود دست شو ز شنهادیپ  نیبردمش بهتر یچرا نم 

 م یریم یکه تو بگ ییگفتم هرجا

روز پر از   هی خواستمیم میرو روشن کردم و به سمت شاهچراغ حرکت کرد نیماش 

  یاز فضا یو کم میداشته باش نیریتجربه ش هی خواستمیبسازم م نیلیخاطره کنار ا

 میدور بش ایمیخفقان آور خونه به خاطر حضور ک
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