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لبخند بزرگی زدم و با پله هارو دوتا یکی اومدم پایین و 
و عمو با خوش رویی  زن عموصدای بلند سالم کردم. 

چشامو واسش جوابمو دادن ولی امیر فقط سر تکون داد. 
 چپ کردم ورو مبل کنار بابایی نشستم 

 چخبر عمو؟ -

چشمامو از امیر گرفتم و به عمو دوختم: سالمتی عمو 
 جون شما چخبر!؟ 

 لبخند مهربونی بهم زد و گفت: سالمتی شما! 

از جام پاشدم وبا یه معذرت خواهی رفتم توی آشپزخونه 
 پیش مامان و از پشت دستمو دور گردنش حلقه کردم

 مامان خانم کمک نمیخای؟  -

https://www.instagram.com/romanbookir/


فت: چیشده تو چشماشو ریز کرد و با لحن مشکوکی گ
 میخای کمک من بدی؟ 

پوکر نگاش کردم حاال من یه امروز میخواستم ادم باشم 
 کمکشون کنما اگ گذاشتن! 

 نچ نچ نچ یعنی همش سر تا پای ادمو قهوه ای کنین -

 

طور ک خنده ای کردم و اشاره کرد به یخچال و همون
گرفت گفت: مامان جان سیب زمینی پوست میداشت 

رسیدن تو این گرما یکم شربت ببر برا عمو اینات تازه 
 هالک شدن . 

پرتقالیو و چشمی گفتم و سمت یخچال رفتم و سن ایچ 
رفتم سمت کابینتا و لیوانارو یخچال بطری ابو از تو 

برداشتم و شربت ریختم توش و خواستم ببرم که امیر 
و برد جلوی همه گرفت . وقتی دیدم از دستم گرفت 

حواس همه پرته رو به امیز گفتم : امیر بیا بریم لب تاپ 
 منو درست کن .

منظورم و متوجه شد و پشت سرم راه افتاد وقتی رسیدیم 
 تو اتاق و سریع درو بستم وروبهش گفتم چیشده؟



دستی روصوتش انگارگفتن حرفش واسش سخت بود 
 از خیره خیره نگام کرد . بکشید نفسی عمیقی کشید و 

 کالفه شدم و رفتم رو تخت کنارش نشستم 

 امیر میشه حرف بزنی قلبم در اومد-

چشماشو بست و خدانکنه ارومی زیر لب زمزمه 
امروز  همونطوری که چشماش بستع بود گفت:کرد،

 خونه ی حاج منصور بودم . 

میدونستم چشماشو با شنیدن حرفش یچی ریخت تو دلم 
دستمو بردم سمت باز نمیکنه تا نبینم که چشماش تره. 

  یقم و یکم کشیدمش تا راحت تر بتونم نفس بکشم 

 چیشد؟ با صدایی که سعی میکردم نلرزه گفتم: 

 پاشد و روبه روم نشست وسرشو تکیه داد به شونم 

 گیتی من نمیخام دختر حاج منصورو بگیرم . -

منو امیر شاید اعتراف بغض کردم،با گفتن این حرفش 
نمیکردیم ولی جفتمون میدونستیم جونمون براهمدیگه 

 درمیره. 

حاج منصور داییه امیر بود و تو خونواده سنتی ما دختر 
 ارزو نشون شده ی امیر بود ! حاج منصور ینی 



دور کمرش قدرت زدن هیچ حرفیو نداشتم خواستم دستمو 
ی صدای پای کسی اجازه حلقه کنم و عطر تلخشو ببلعم ول

 نداد. 

لباسشو سریع از همدیگه فاصله گرفتیم و امیر بلند شد و 
درو  زن عمودرست کرد و رفت سمت در همون موقع 

 باز کرد. 

 ای وای میخاستم در بزنـ.. -

 باشه مامان بیا بریم من درس دارم . -

که متوجه شد امیر بی حوصلس نگاهی به من  زن عمو
 درو بست . کرد وبا لبخندی که مطمئنم زوری بود 

سرمو گرفتم بین دستام و چندبار پشت سر همدیگه نفس 
پاشدم و لباسمو عوض کردم و خودمو انداختم رو کشیدم 

تخت و پشتی که امیر روش خوابیده بود و بغل کردم 
ه اشکی از گوشه چشمم با یاد اوری گذشتچشمامو بستم .

 لغزید . 

منو امیر پنج سال تفاوت سنی داشتیم من بیست و پنج سالم 
بود وامیربیست سالش بود،همیشه از بچگی توسرمون 
میخوندن که من خواهر بزرگتر امیرم ولی امیر مثه یه 

. خونواده ما هنوز رسم و برادر بزرگتر هوامو داشت 



قبول  امیرمنو  رسومات مسخره مذهبیشونو که هیچوقت
وقتی که امیر هفده سالش شد مامانش نداریم و دارن،از 

بهش گفت تو ناف بریده آرزویی و امیر هیچجوره تو کتش 
جلو نمیرفت و هربار که اعتراض میکرد بابایی و عمو 

همیدگرو وامیستادن و مشکل بزرگ اینجا بود که منو امیر 
 دوست داریم

توی خونواده هایی که ما داریم دوست داشتن دختری که 
 بزرگتر از یه پسره جرمه! 

 نخواستن دختری که میخان به زور بهت بدن جرمه

هیچوقت نتونستم به خونواده هامون بگیم چون اونا حتی 
 سر مسئله اینکه منو امیر راحت باشیمم حساسن! 

من بیست  و سه سالم بود و امیر هجده هیچوقت یادم نمیره 
سالش بود کالفه بودم از دست خونوادم و دزدکی با امیر 
رفتیم بیرون و اونموقع واسه اولین بار مثه یه داداش بغلم 

 من تورو عاشقانه میپرستم گیتی! : نکرد و بم گفت 

میون خنده هام لبخندی رو لبم جا با یاد اوری این جملش 
  خش کرد.

 شمام گرم شد وخوابم برد ...کم کم چ

 « امیر»



با چشمای به خون نشسته با مامانم رفتم پایین و روبه بابام 
 گفتم: بابا پاشو بریم من درس دارم خستم باید برم سرکار. 

امشب خونه عموت میمونیم باید راجب یه پسرم -
 موضوعایی حرف بزنیم . 

کالفه از این حرفای مسخره عقب افتادشون خواستم بگم 
 گیتی دلم نیومد . تنها میرم که با یاد اوری 

 هنوز یه دیقم نگذشته بود ولی دلم براش تنگشد 

 مگه لپ تاب گیتی درست شد؟  زن عموامیر جان -

میخاستم فردا درست  زن عمولبخند خبیثی زدم و گفتم: 
 درست میکنم االن.  کنم ولی حاال که میمونیم میزم

انگار واسه رفتن سمت اتاق لبخندی زد و تشکری کرد،
گیتی پرواز میکردم سریع رفتم طبقه باال و نگاهی به جمع 
انداختم خداروشکر هیچکس حواسش به ما نیست درو 
اورم باز کردم و رفتم داخل با دیدن گیتی که خواب بود 
پاورچین پاورچین رفتم سمتش و نشستم رو تخت . بالشتو 
بغل کرده بود و از مژه های بلند و مشکی فرش که خیس 

سرمو گرفتم باال بود میتونستم تشخیص بدم گریه کرده . 
خم شدم و پشت پلکاشو بوسیدم و و اب دهنمو قورت دادم،

 تک تک اجزای صورتشو از نظر گذروندم. 



پوست سفیدی که متضادش بود موهای مشکی فرفریش و 
با دیدنشون دلم زیر ورو  دماغ خوش تراش و لبایی که

 میشد . 

 مشکیش تنگ شد ! دلم برای چشمای 

موهاشو دادم پشت گوشش و پتورو روی تنش صاف کردم 
 زدم. بوسه  شونشوو سر 

 پلکاشو تکون داد واروم بازشون کرد 

 امییر -

 لبخندی زدم و گفتم: جان امیر! 

باز اشک توی چشمای مشکیش جمع شد و دلم از جاش 
 کنده شد . 

انقدر به خودم فشارش میدادم  خم شدم و محکم بغلش کردم
 . که دلم میخاست تو خودم حل شه 

 « گیتی»

ازش جدا شدم و ذل زدم تو چشاش پیشش بودم و باز دلم 
واسش تنگ میشد،با دستاش صورتمو قاب گرفت و 

 اشکامو پاک کرد و پشت وپلکامو بوسید . 



پاشو صورتتو بشور قربونت برم من درست میکنم -
 همچیو قول میدم بهت! 

با گفتن این جملش دلم قرص شد انگار هرچی اون میگفت 
 چی جز این نمیخاستم بشنوم. حقیقت داشت و هی

پاشدم و سمت سرویس اتاقم رفتم وشیر آبو باز کردم م یه 
مشت آب پاشدم به صورتم و تو آیینه خیره شدم به خودم 

،نباید موهام بهم ریخته بود و زیر چشمام گود افتاده بود 
 انقدر زود جا بزنم! 

آبو بستم و اومدم بیرون با حوله صورتمم خشک 
با پاش رو زمین شسته بود رو صندلی و کردم،امیر ن

ضرب میگرفت رفتم سمتش جلوش رو زانو نشستم و 
 دستاشو گرفتم . 

 امیر ما جا نمیزنیم مگ نه؟! -

لبخندقشنگی زد و با اون صدای بم خش دارش گفت: ما 
 هیچوقت جا نمیزنیم هر اتفاقی که بیفته! 

هرموقع  لبخند اومد روی لبام! خم شد و گونمو بوسید 
 میخندیدم گونمو میبوسید دقیقا همونجایی که چال میفتاد! 

 با شنیدن صدای مامانم سریع فاصله گرفتیم 



 گیتی،امیر بیاین ناهار -

امیر پاشد و رو به من گفت: من اول میرم تو یکم دیگه بیا 
 . 

سری تکون دادم و وقتی که رفت موهامو شونه کردم 
و پوشیدم و شال بنفشمو یاسیمباالی سرم بستم و شومیز 

ورفتم از سرم کردم ،نگاه اخری تو اینه به خودم انداختم 
اتاق بیرون و از پله ها رفتم پایین و سعی کردم اون روحیه 

لبخندی زدم و کنار بابایی روی شاد قبلیمو برگردونم. 
صندلی نشستم . متوجه نگاهای خیره امیر روی خودم شدم 

انقدر نگاه نکنه اونم بااین  . همیشه بهش میگفتم توی جمع
 خونواده حساسی که ما داریم! 

عمو بهم ساالد بی توجه بهش یکم براخودم برنج کشیدم و 
تعارف کرد ازش تشکر کردم و یکم برداشتم و قاشق اولو 
گذاشتم تو دهنم چشمم خورد به مامانم که با چشمای ریز 

چش غره ای شده نگاهشو بین منو امیر رد و بدل میکرد،
 به غذا خوردنش ادامه داد به من رفت و 

غذامو قورت دادم و نفسی کشیدم من آخرش از دست اینا 
 دیونه میشم .



و چیدم غذامونو که خوردیم کمک مامان میزو جمع کردم 
گفتم:شما خسته  زن عموتوی ظرفشور و روبه مامان و 

  شورماید من ظرفارو می

 دستت درد نکنه مامان -

ی زدم و دستشکو دستم کردم و شروع کردم شستن لبخند
فرار ظرفا ،ظرف شستن بهونه بود میخاستم از اون جمع 

 . کنم تا همش مجبور نباشم نگامو از امیر بگیرم

با نشستن دست کسی رو شونم برگشتم و با دیدن قیافه 
 اخمو بابام آب دهنمو قورت دادم شیر آبو بستم 

 جونم بابایی -

گفت: گیتی درسته امیر جای برادرته نشست رو صندلی و 
 ولی محرمت نیست اینو متوجه ای؟ 

 نفسمو تو سینه حبس کردم و یهویی دادم بیرون 

 بابای منظورتو متوجه نمیشم!  -
خوب میفمیدم منظورشو ولی نمیخاستم به روی خودم 

 بیارم 
ببین امیر دارع ازدواج میکنه،دیگه باید این پیش هم  -

بودنتون توی یه اتاق و حرف زدن صمیمیتون باهمو 



صالح نیست با پسره نامحرم انقدر گرم بذاری کنار 
 بگیری 

 بغض وحشتناکی گلومو گرفت داره راجب امیر میگه؟ 

 داره میگه امیر میخاد ازدواج کنه ؟! خنده دار نیست 

 تنها مرد زندگیم دور کنه؟ میخاد منو از 

اشک توی چشمام جمع شد ولی نباید گریه میکردم اگه 
گریه میکردم دست دلم رو میشد .بعضمو قورت دادم و 

نگران گفتم: بابایی امیر فقط داشت لپ تابمو درست میکرد 
 چیزی نباشید امیر فقط داداشمه! 

از رو صندلی پاشد و دستی بین موهای جو گندمیش کشید 
ری تکون داد و یبار دیگه واسه تأکید گفت: خالصه و س

 که دیگه نگم! 

و انداختم سری تکون دادم و دستکاشمو با حرص دراوردم 
 تو ظرفشور

دندون گاز میگرفتم تا نباید جلوشون گریع میکردم لبموبا  
نشستم روی صندلی و سرمو با دستام گرفتم و گریه نکنم 

 . تند تند آب دهنمو قورت میدادم تا گریه نکنم 

... 



با صدای آالرم گوشیم چشمامو باز کردم و با حرص 
یکم این دنده اون دنده شدم و گوشیو برداشتم قطع کردم،

پاشدم نشستم بایاد آوری دیشب که همه داشتن واسه 
خواستگاری از دختر حاج منصور حرف میزدن و امیر 

 کشیدنمحتی نفس ز شد و من از عصبانیت چشماش قرم
 بود. بااون بغضی که توگلوم بود سخت 

اهی کشیدم واز جام پاشدم و رفتم سمت سرویس و دست 
،پله هارو یکی دوتا رفتم پایین و صبح و صورتمو شستم 

بخیری گفتم که مامان بابا جوابمو دادن و نشستم سر میز 
درست و مشغول خوردن شدم من نباید خودمو ببازم 

 میکنیم همچیو! 

بعد ازخوردن صبونه رو به بابا گفتم: بابایی منو میرسونی 
 بیمارستان !؟ 

سرشو به نشونه مثبت تکون داد،پاشدم رفتم توی اتاقم و 
گشادمو با شلوار مشکی پوشیدم ومقنعه مانتو کرمی 

مشکیمو سرم کردم و رفتم پایین و منتظر موندم بابایی 
قه بعد اومد و باخدافظی از مامان حاضر شه. حدود پنج دقی

رفت وارد محوطه شدم بیمارستان و خودش منو گذاشت 
وبه بچها سالم کردم و رفتم داخل اتاق،من پرستار بودم و 

 حتی شغلمم طبق خواسته پدر مادرم بود! 



و من هیچ عالقه ای به پرستاری و کار کردن تو 
بیمارستان نداشتم ولی تو خانواده ما حتمن باید دکتر و 

 پرستار یا مهندس بشی که بذارن درس بخونی! 

کالفه مانتومو دراوردم و روپوش پرستاریمو پوشیدم وار 
اتاق زدم بیرون و سمت پذیرش رفتم و روبه الناز که 

  رفتمحدودا دوساله همکاریم 

 چطوری الناز خانم؟ -

 دستشو سمتم دراز کرد و باهاش دست دادم . 

وای گیتی خوب شد اومدی حوصلم سررفته بود بیا بشین -
 یکم حرف بزنیم .

 کار و بار نداری مگه؟ -

سرشو به معنی نه تکون دادو رفت سمت آبدارخونه و 
 بادست اشاره کرد دنبالش برم .

 قت صبونس نه بابا فعال تا ساعت هشت و -

 رو میز نشستم ودستمو گذاشتم زیر چونم 

 .. الناز  -

همینطوری که داشت چایی میریخت جانمی گفت که 
 ادامه دادم 



عمو و بابام امیرو مجبور کردن با دختر حاج منصور  -
 ازدواج کنه 

الناز تو این دوساال همه زندگیه منو میدونست و منم 
 . همه زندگی اونم میدونستم 

گرد شده چاییارو گذاشت رو میز و خودشم با چشمای 
 نشست روبه روم .

مگ امیر نگفت درستش میکنه چیشد وا یعنی چی  -
 پس؟ 

حلقه کردم و با ناخنای هوفی کشیدم و دستمو دور ماگم 
روش با حالت غمگینی گفتم الک زده شدم ضربه میزدم 

  

اون بیچاره که چه انتظاری میشه از امیر داشت؟  -
همش سرش تو درسشه و یا سرکاره،چیکار میتونه 

 بکنه ؟ مگ تو خونواده ما عشق معنی داره؟ 

النازیکی از ابروهاشو به حالت متفکر باال داد و گفت: 
خب ینی چی میخاین دست رو دست بذارین تا امیر 

 ازدواج کنه؟ 

گرفت سعی کردم حتی باشنیدن حدسشم بغضم می
 بغضوو قورت بدم باید قوی باشم این اتفاق نمیفته! 



 الناز چیکار کنم؟ -

دستشو گذاشت زیر چونشو و سرشو نزدیکم کرد و 
 گفت: به خونوادت بگو! 

بنظرت چشم غره ای بهش رفتم با لحن حرصی گفتم: 
 یم؟ تونستیم بگیم اینجوری عذا گرفته بوداگه می

جدی تر ادامه داد : تا کی گیتی؟ تا کی میخای دست رو 
دست بذاری ببینی عشقتو دارن جلوی چشمت میدن به 

 یکی دیگه؟ 

این بود عشقتون ؟ اینجوری که اونا هرکاری دلشون 
احمق،برید صاف تو چشاشون نگا کنین بخاد میکنن 

بگیدما همیدگرو میخایم امیره بگه دختر حاج 
 نمیخاد! منصورو

حرفاش درست بود ولی من دل و جرئت گفتن این حرفو 
 نداشتم! 

 .میدونستم بابایی میکشتم

الناز آخرین باری که یکی از دخترا توی فامیل ما -
نره  عاشق شد از ترس اینکه کسی نفهمه و آبروشون

پسر عمش که حتی یبارم دختره باهاش حرف دادنش به 
 نزده بود. من نمیخام مثل اون شم .



تو عاشقی  گیتی دور زمونه عوض شده نمیتونه چون -
 زوری بدنت به یکی که نمیخای! 

ولی تو خونه ی ما نه! من اره دور زمونه عوض شده -
بیست و پنج سالمه اونوقت حتی تا سر کوچه میخام برم 

من حتی اجازه ندارم باید هزار تا سوال جواب بشم،
 مستقل باشم الناز میفهمی؟ 

دستشو گذاشت رو شونم و شصتشو به حالت نوازش 
 کشید 

میفهممت بخدا ولی اینطوری نمیشه همیش بیزبون -
 بشینی و بگی چشم!

نفس کالفه ای کشیدم و سری تکون دادم ،بعد خوردن 
کردیم و تقریبا تا ساعت چاییمون رفتیم به کارا رسیدگی 

پنج اونجا بودم دیگه واقعا توان نداشتم و داشتم از 
خستگی میمردم رفتم تو اتاق و داشتم مانتومو میپوشیدم 
تا برم خونه که دوتا تقه به در خورد مقنعمو رو سرم 

با دیدن امیر چشمام برق مرتب کردم و سمت در رفتم 
 زد 

 امیییررر -

 گفت. خنده جذابی کردو جانمی 



دستمو اومد داخل و درو بست و یهو منو کشید تو بغلش 
 بیشتر به خودم نزدیکش کردمدور گردنش حلقه کردم و 

  اصن یادم رفته بود که خستم

 ازش جدا شدم و نگاهی به چشمای طوسی خوشکل کردم 

 کجا بودی؟  -

 دانشگاه بودم عشق من،خوبی؟ -

سری به نشونه مثبت تکون دادم و پرسیدم: تو چی؟ تو 
 خوبی؟ 

 تو خوب باش منم خوبم...! -

 دلم قنج رفت براش. 

متوجه نشست روی صندلی و سرشو گرفت بین دستاش 
کالفه بودنش شدم و میدونستم موضوع چیه میخاستم 
حرفایی که الناز زدو بهش بگم امروز خیلی بهش فکر 

 کرده یودم و متوجه شدم الناز درست میگه . 

دستمو گذاشتم رو شونه هاشو ماساژ کنارش نشستم و 
 دادم،دستمو گرفت و بوسید و نگاه قشنگی بهم انداخت 

 امیر  -
 جان امیر -



از پشت سرمو گذاشتم رو کمرش و هرچی که الناز گفتع 
بود و واسش گفتم و اون تو این مدت فقط گوش میکرد 

 و هیچی نمیگفت . 

بیا اول بهش بگوکه نمیخای دختر حاج منصورو امیر  -
 باهاشون. بعدا یروز جفتمون راجبش حرف میزنیم 

 گیتی،باباتو نمیشناسی؟  -

 دامه دادم با صدایی که بخاطر بغض میلرزید ا

ولی چیکار کنیم؟  چرا میشناسم خوبم میشناسم -
همینجوری بشینم دستی دستی تورو از چنگم در بیارن؟ 

 امیر تروخدا من دارم دیونه میشم . 

امشب که از سرکار بیام با بابام و عمو حرف میزنم  -
فقط میگم نمیخام دختر حاج منصورو،بذار آبا از آسیاب 

 بیفته بهشون میگیم. 

سری تکون دادم وبغضم و قورت دادم و بجاش لبخندی 
به چهره خسته امیر پاشیدم ،امیر داشنجوی ترم آخر 

برای خودش داشت و هم مهندسی برق بود ویه مغازه 
 میخوند . کار میکرد و هم درس 

پاشد و سوئیچو تو دستش چرخوندم و رو به من گفت: 
 بیا بریم میرسونمت. 



برداشتم و دنبالش راه افتادم و باشه ای گفتم و گوشیتمو 
 دم راه النازو بغل کردم و خدافظی کردم 

امیر بعد اینکه منو سرکوچه پیاده کرد تا نفهمن ما باهم 
 . اومدیم رفت خونه تا استراحت کنه بعدشم بره سرکار 

رفتم داخل و سالمی کردم و رفتم توی اتاقم و لباسامو 
 عوض کردم و رفتم پایین 

 مامان  -

دستمال میکشید رو میز سرشو به طوری که داشت هیمن
معنیه بله تکون داد که ادامه دادم: دلم پوسید تو خونه 

 نمیشه بریم خونه عمو اینا؟ 

امشب چون امیر میخاست با بابایی و عمو حرف بزنه 
من کنجکاو بودم ببینم چخبره مامان نگاهی به من 

 م . انداخت و گفت: آخه مامان بریم اونجا چیکار کنی

 قیافمو اویزون کردم با حالت مظلومی گفتم: مامان لطفا 

خنده ای کرد و ادامه داد: خب حاال قیافتو اونطوری 
 نکن بذا ببینم بابات چی میگه! 

 باباخودش شب میخاد بره اونـ..-

 که مامان با چشمای ریز شده پرسید یهو فهمیدم چی گفتم 



 کی گفته بابات میخاد بره اونجا؟  -

آب دهنمو قورت دادم و گفتم: چیزه آخه گفتم چیزه شاید 
 مثلن 

 پرید وسط حرفم و گفت: گیتی امیر ؟ 

رنگم پرید ولبمو گاز گرفتم دستشو گذاشت رو زانو 
هاش و بلند شد نشست رو مبل و گفت: بیا اینجا بشین 

 بزنم. میخام دو کلوم حرف حساب باهات 

ترسیده کنار مامان نشستم و شروع کردم کندن پوست 
لبم هروقت استرس میگرفتم  یا عصبی میشدم پوست 

 . لبمو میکندم 

 گیتی بین تو وامیر چیه ها؟  -

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم: هیی هیچی بخدا  

من مادرتم بعد بیست و پنج سال تورو نمیشناسم؟ من  -
 تورو بزرگ کردم 

اشک توی چشمام حلقه زد مامانم هیچوقت مثلن بابام نبود 
و میتونم بگم پاسوز بابام شد،فقط هجده سالش بوده که 
ازدواج کرده و اون هیچوقت بابامو دوست نداشته و نداره 
و فقط نشون کرده بابام بوده ،شاید جلوی من نخاد 



اینطوری نشون بده ولی من اینو با گوشت و پوست و 
ک میکنم که مامان هیچ حسی به بابایی نداره استخونم در

 ! 

 مامانی من ..من -

دستمو گرفت و فشار داد و با لحن ارومی گفت: گیتی 
 بگوبه من

 مامان من امیرو دوست دارم  -

با گفتن این حرف بلند زدم زیر گریه و خودمو انداختم 
تو اغوش مامانم و اونم بغلم کرد و موهامو نوازش کرد 

 . 

 نگاهاتو،کاراتوادر میدونستم،معنیه همه میدونستم م-

 مامان من میترسم! اگه بابایی بفمه منو میکشه -

با دستش از تو بغلش بیرون اومدم و با ترس نگاش کردم 
 نفسی کشیداشکای رو گونشو پاک کرد و 

 تو که باباتو میشناسی باید صبر کنیم مادر -

مامان صبر کنیم که امیر باید با دختر حاج منصور -
 ازدواج کنه 



پاشد و یه لیوان آب واسم ریخت و آورد واسم و گفت : با 
امیر پاشید برید با دختر حاج منصور حرف بزنین اگه هم 

بابات و عموت از خر شیطون دختره بگه نمخام هم امیر 
 میان پایین 

 کردم. فتم و تشکری فکر خوبی بود ابو از دست مامانم گر

 نگرا نباش مامان -نه 

چقد خوبه که مامانم هست سمتش رفتم و محکم بغلش کردم 
 . سمت اتاقم رفتم و شماره امیرو گرفتم و گونشو بوسیدم

 جانم عشقم -

 لبخند زدم و گفتم

 خسته نباشی -

 باشنیدن صدای قشنگ خش دارش دلم قنج میرفت 

 قربون تو من برم،خوبی؟ -

 خدانکنه عشقم ،خوبم توخوبی؟  -

 توخوب باش منم خوبم! -

 امیر،امروز باید همدیگرو ببینیم میای یه سر بیمارستان؟ -

 چیزی که نشده؟ -



 نه دورت بگردم نگران نشو میخام باهات حرف بزنم -

 باشه ساعت چند بیام دنبالت؟ -

 ساعت پنج کارم تموم میشه  -

 پنج میام دنبالت کاری نداری؟ -

 نه مراقب خودت باش!  -

 تو بیشتر -

من و لبخندی زدم گوشیو قطع کردم و گذاشتمش رو قلبم 
 باید بتونیم...:( امیر باید قوی باشیم! 

 ... 

درحالی که موهامو میدادم زیر مقنعم تا باز بابا مجبورم 
پایین تا بابایی ببرتم نکنه چادر سرم کنم از پله ها میرفتم 

 بیمارستان 

 بابایی بریم؟  -

 اومدم! -

سمت مامانم رفتم و گونشو بوسیدم و خدافظی کردم 
 سوار ماشین شدیم و بعد ده دقیقه رسیدیم دم بیمارستان 

 دخترم کی کارت تموم میشه بیام دنبالت ؟ -



چون امروز با امیر قرار داشتم گفتم: ساعت هفت تموم 
 میشه 

ت سری به معنی باشه تکون داد و بعد خدافظی رف
 هوووف. 

سریع رفتم داخل و با دیدن الناز گل از گلم شکفت بغلش 
کردم و ماجراهارو براش تعریف کردم انگار نمیشد 

  واسش نگفت .

گیتی به نظر من به آرزو هم بگو بیاد که همین امروز -
 بهش بگین 

 فکر بدی نبود ولی اول باید به امیر میگفتم 

 آره ولی امیر اول باید بدونه  -

 زنگ بزنین دختره بیاد اره اول ب امیر بگو و بعد  -
زنگ زدم به مامانم و ازش خواستم شماره ارزو رو 

 برام بفرسته مامانم با مامانش دوست بود. 
با خستگی راه روی بیمارستان و طی میکردم و به 
مریضا رسیدگی میکردم یکی دعای خیر میکرد یکی 

یدن آرزوی خوشبختی میکرد . عادت داشتم به د
دیدم حالم بد میشد گریه مریض میمریضا اوال وقتی 



میکردم ولی عادت کردم . به خیلی چیزا عادت کردم 
 یعنی به زور عادتم دادن ! 

نفسی کشیدم و سعی کردم لبخند بزنم من باید قوی 
 باشم...:( 

مستخدم بیمارستان که داشت اونجارو طی روبه 
 میکشید گفتم: خسته نباشید آقای فاتح 

لبخند متقابلی تحویلم داد و گفت: سالمت باشی دختر 
 . تو ام خسته نباشیقشنگم 

نگاهمو از آقای فاتح گرفتم و ساعتمو پاک کردم و 
نگاه کردم ده دقیقه دیگه میشد پنج سمت اتاق رفتم و 

بلند مشکیم عوض کردم و نشستم روپوشمو با مانتو 
 روی صندلی تا امیربیاد . 

اسم ا دیدن واسم پیامک اومد بدقیقا رأس ساعت پنج 
 امیر لبخندی زدم و بازش کردم 

 « عشقم دم درم»
پاشدم و کیفمو برداشتم رفتم سمت پذیرش و النازو 

 صداش کردم 
 الی من رفتم کاری نداری؟  -

برگه هایی که دستش بود و گذاشت رو میز پذیرش 
  امیر اومد؟  ،وگفت: نه قربونت 



 .اره اومد  -

مشت کرد اورد جلو منم مشتمو زدم لبخندی زد ودستشو 
 بهش 

 یادت نره قوی باشی  -

 یادم هست لبخندی زدم و گفتم: 

بعد اینکه خدافظی کردیم رفتم بیرون و سریع سوار 
دستمو ماشین شدم تا کسی نبینتمون درو که بستم امیر 

بی هیچ حرفی دستمو دورش  حصارمگرفت و کشیدم تو 
حلقه کردم و از وجودش لذت بردم سرمو بوسید و نگاه 

 قشنگی بهم کرد و گفت: خسته نباشی خانم پرستار . 

امیر مهربون ترین ادمی بود که من تاحاال دیده بودم ،به 
هم قول داده بودیم هر اتفاقی که میفتع بهم دیگه بگیم تا 

ت بهم بی اعتماد هیچوقت بینمون بحثی نشه تا هیچوق
 نشیم و همیشه بهم دیگه اعتماد داشتیم . 

 سعی کردم خستگیمو نشون ندم سرحال باشم . 

 شمام خسته نباشی آقای مهندس -

 گونمو بوسید و ماشینو روشن کرد 

 خب کجا بریم؟  -



اونم بی یکم فکر کردم و پیشنهاد کردم که بریم کافه و 
 برو برگرد قبول کرد. 

گرفته بود و بااون دست رانندگی  دستمو مثل همیشه
 میکرد و من دیوونه این اخالقیاتش بودم .

بعد ده دقیقه رسیدیم و امیر پیاده شد و دره سمت منو 
باز کرد . پیاده شدم رفتیم توی کافه و یه میز دونفره 

 انتخاب کردیم . 

من یه قهوه سفارش دادم و امیرم یه قهوه و کیک 
 شکالتی 

 و خواستم چیزی بگم که امیر گفتسفارشامونو اوردن 

اول بخور رنگ به رو نداری خسته ای بعد حرف بزن -
 دورت بگردم . 

با خنده و شوخی از اینکه نگرانم بود دلم قنج رفت 
خوردیم و بعد من شروع کردم به توضیح دادن اینکه 
چیشد که مامانم فهمید و امیر کل این مدت با دقت داشت 

میکرد و با سر حرفامو تأیید میکرد بعد به حرفام گوش 
اینکه حرفام تموم شد با دست چشماشو مالید و 

 گفت:اونوقت اگه این آرزو بیاد وبگه نه چی؟ 



اخمامو کشیدم تو هم و گفتم: اوال که آرزو و زهرمار 
آرزو خانم،دوما غلط میکنه قبول نکنه چشماشو وا کنه 

 کـ.. میبینه ماهمو دوس داره یعنی انقد سمجه 

 باشههههه گیتی اروم باش قربونت برم -

لبمو اویزون کردم و روبه امیر گفتم: امیر میدونی چقدر 
 بده؟ 

با حالت خاصی ذل با دستاش صورتمو قاب گرفت و 
 زد تو چشام

من جز تو هیچکسو نمیبنم گیتی! جز تو هیچکس قشنگ -
قشنگ نمیخنده،جز تو هیچکس نیست،جز تو هیچکس 

 دی نمیکنه.انقد قشنگ حسو

لبخندی اومد رو لبم که خم شد حرفاش تسکین دلم شد و 
 و گونموبوسید

 قربون اون چال خوشکلت برم . -

 خدانکنه ،زنگش بزنم؟ -

یکی از ابرو هاشو داد باال و گفت: تو شمارشو از کجا 
 آوردی؟ 



دستمواوردم جلو و گذاشتم زیر چونم و لحنموعوض 
 من گیتیم! کردم و گفتم: هه!چی فک کردی 

 بله بله خانم پرستار -

خندیدم و شمارشو گرفتم و ازش خواستم تا یک ساعت 
و اونم که بنظر  نگهدیگه اینجا باشه و به مامان باباش 

میومد دختر خیلی خانمیه اول پرسید من کیم و بعد که 
 آشنا در اومدیم گف باشه. 

نگاهم خورد به یه با امیر داشتیم عکس میگرفتیم که 
تر چادری که بهمون نزدیک میشد گارسن یه صندلی دخ

نگاهیی به درست گذاشت کنار امیر برم بزنم تو دهنش 
امیر که سرش تو گوشی بود و اصال نگا نمیکرد انداختم 
و اروم تا قبل اینکه آرزو بهمون نزدیک شه گفتم: پاشو 

 گمشو اینور بشین . 

 سرشو اورد باال و خنده ای کرد

 یکار نکن بشینم همینجا هااا -

دندونامو کشیدم رو هم و دستمو به نشونه میزنم تو دهنت 
آوردم باال که صدای خندش بلند شد و بعدش اومد رو 

 صندلی کناریم نشست مرتیکه پرو! 



آرزو اومد و با من دست داد و سربه زیر به امیر سالم 
کرد نشست رو صندلی روبه روییمون و چادرشو جمع 

 . کرد

خوب به قیافش دقت کردم لبای کوچیکی داشت و 
کمونی و دماغی که متناسب چشمای کشیده و ابروهای 

 صورتش بود . 

 خوبی شما!؟ -

 ممنون شما خوبید؟ -

 مرسی عزیزم -

 لبخندی زد و با لحن آرومی پرسید: چیزی شده؟ 

زیر چشمی به امیر نگا کردم که سرش تو گوشیش بود 
 روبه آرزو گفتم: راستشو بخای آره! 

 دستشو گذاشت زیر چونش و منم ادمه دادم 

ببین آرزو جون خودت میدونی که تو و امیر نشون -
شده همید و فکر کنم اینم بدونی که خانواده ها تا چن 

ولی این روز دیگه میخان برنامه خواستگاریو بچینن 
 وسط یه مشکلی هست! 



سرشو به معنی چی تکون داد و منم نفسی کشیدم و ادامه 
 دادم 

 مشکل اینکه منو امیر همیدگرو دوست داریم -

 اول چشماش گرد شد و بعد لبخندی اومد روی لبهاش 

 واقعا؟ -

لبخندی زدم و سر تکون دادم همون موقع گارسن اومد 
وره و منم همون آبو و آرزو گفت فقط یه لیوان آب میخ

 خواستم و امیرم چیزی نخاست.

وقتی آبو برامون اوردن آرزو یکمشو خورد و با همون 
خانمانش گفت : راستشو بخاین خیلی خوشحال شدم! لحن 

فقط برای خواستگاری من حسی به آقا امیر ندارم و 
میخاستم باایشون آشنا شم وااالن که متوجه این شدم خیلی 

 وارم خوشبخت شید، مشکل چیه پس؟ خوشحال شدم امید

 منو امیر تشکری کردیم و امیر ادامه داد 

مشکل اینجاس که خانواده های ما نمیذارن با باهم -
 ازدواج کنیم حاال ب دالیلی! 



نگاهیی به امیر انداخت که حرصی شدم و دست آرزو 
امیرو گرفتم و امیرم ریز ریز میخندید زهرمار مرتیکه 

 ! 

آرزو چشمشو از امیر گرفت و روبه من ادامه داد: 
 چیکار از دست من بر میاد؟ 

 مشخص بود دختر فهمیده ایه 

اگه تو بگی اونوقت نمیان به پدر مادرت بگو نمیخای ! -
خواستگاری ولی اگه امیز تنها بگه میگن آبرومون پیش 

 شما میره!خودت که میدونی رسمای مسخررو

 بابام میگم و شمام بگید. آهان متوجه شدم،من به -

سری تکون دادم وتشکری کردم یکم از آبش خورد و 
 پاشد که منو امیرم پاشدیم 

 امیدورام همچی درست شه و خوشبخت شید! -

 ممنون عزیزم -

 ممنون آرزو خانم .-

خدافظی کردو منو امیرم پاشدیم و بعد اینکه امیر حساب 
 کرد نشستیم تو ماشین و سرمو تکیه دادم به صندلی 

 وایی خستم امیر .-



دستشو گذاشت پشت گردنم و سرمو گذاشت رو سینم و 
 شالمو برداشت موهامو بوسید . 

 امیر-

 جان دلم! -

 آرزو خوشکله؟ -

با صدایی که مشخص بود از خنده میلرزه گفت: من 
 دقت نکردم بهش! 

 سرمو اوردم جلو و لبامو اویزون کردم 

 اون خوشکل تر ازمنههههه؟ -

 بلند بلند شروع کرد خندیدن و صورتمو قاب گرفت

آخهه قربون اون چشمای مشکیت برم،هیچکس واسه -
 من اندازه تو خوشکل نیست. 

اورد جلو و لباشو گذاشت  خدمو لوس کردم که سرشو
 رو لبام... 

با صدای زنگ گوشیم ازش جدا شدم با دیدن اسم الناز 
 یادم افتاد باید برم بیمارستان 

 لبمو گاز گرفتم که امیر چشم غره ای بهم رفت 



 جانم الناز -

دختر رفتی پیش امیر یادت رفت بابات میخاد بیاد -
 دنبالت؟ 

 میام وای الناز اصال یادم نبود االن-

 باشه قربونت نگران نباش -

 باشه خدافظ -

برگشتم سمت امیر و گفتم: وای امیر بدو االن بابام میاد 
 تو بیمارستان دنبالم نباشم بدبخت میشم 

 خیلی خب عشقم اروم باش االن میریم -

استرس گرفتع بودم و افتادم به جون لبام و پوستشو 
لبمو از زیر  امیر نفس کالفه ای کشید و با دستشمیکندم 

 دندونم کشید 

 نکن -

 سری تکون دادم و سعی کردم پوست لبمو نکنم . 

یکم عقب تر از بیمارستان نگه داشت تا کسی نبینه سریع 
کاشتم و بغلش کردم و اونم  تشصوربوسه ریزی رو 

پیشونیمو بوسید و خدافظی کردم و پیاده شدم که شیشرو 
 داد پایین و گفت



 مراقب خودت باش ندو میفتی -

 یکم سرعتمو کم کردم و برگشتم سمتش

 ت ام مراقب خودت باش-

رفتم داخل بیمارستان و امیر بعد اینکه مطمئن شد رفتم 
داخل رفت و خداروشکر سرموقع رسیده بودم . النازو 
دیدم و همچیو واسش تعریف کردم و اونم با ذوق بغلم 

با صدای زنگ گوشیم داد کرد و کلی انرژی مثبت بهم 
از الناز خدافظی کردم و رفتم بیرون و سوار ماشین 

 بابایی شدم و سالم کردم 

 سالم دخترم خوبی؟ -

 مرسی بابایی شما خوبی؟ -

سری به معنیه مثبت تکون داد با همون اخم همیشگیش 
 . 

.... 

مشغول آماده شدن بودم امروز قرار بود بریم خونه عمو 
به پدر مادرش گفته بود و عموم  اینا مثل اینکه آرزو

 میخاست با بابام حرف بزنه .



با وسواس  ومدام پوست لبمو میکندم واسترس داشتم 
مانتو مو مرتب میکردم و بیخودی به شالم گیر میدادم و 
فقط میخاستم حواس خودمو پرت کنم . با صدای پیامک 

 گوشیم پیامو باز کردم که امیر نوشته بود 

  «پوست لبتو نکن»

دیگه پوست لبمو نکندم و با صدای مامان لبخندی زدم و 
که میگفت بیا بریم رفتم پایین و همراه مامان و بابا 
حرکت کردیم سمت خونه عمو اینا . بعد نیم ساعت 

 پیاده شدیم رسیدیم و 

اول حیاط بزرگی که داشتن و پره درخت بود طی کردیم 
تعارف میکرد باالی پله ها وایستاده بود  زن عموو بعد 

 . 

 خوش اومدید بفرمایید -

برعکس مامانم که الغر بود و صورت  زن عمو
 شلوغ میکرد استخونی داشت زنی تو پر و خیلی 

اما برعکس مامان من خیلی آروم بود و همیشه سکوت 
 و ترجیح میداد . 

دست دادم و همینطور با عمو و به امیر  زن عموبا 
  نم جوابمو داد نگاهی کردم و سالمی کردم که او



و مامان رفتن توی آشپزخونه و امیر و بابایی  زن عمو
و عمو هم مشغول حرف زدن شدن و منم رفتم تا به 

 کمک بدم  زن عمومامان و 

مثل همیشه داشت پشت سر مردم حرف میزد  زن عمو
 و گاهیی سر تکون میداد.و مامان فقط سکوت کرده بود 

داشتم ساالد خورد میکردم که صدای داد امیر بلند شد 
ترسیده دستمو بریدم و انقدر نگران امیز بودم که بیتوجه 
به دستم سریع رفتم بیرون امیر با چشمای قرمز شده و 
صدایی که سعی میکرد کنترلش کنه ولی کنترلش از 
دستش خارج میشد داد زد: چرا نمیفمین؟ نه اون دختره 

 من اونوووو بسههه دیگههه !  منو میخاد نه

عمومنصور اخمی کرد و با لحن هشدار دهنده ای گفت: 
 امیر صداتو نبر باال اون دختره نشون شدته 

امیر دستاشو مشت کرده بود و میفهمیدم هرکس دیگه 
ای جای باباش بود میکشتش دست مشت شدشو کوبید 
روی میز و با دندون قروچه گفت: منننن اووون دختررو 

یخامممم ِد آخه المصببب مگه حیوونه که نشونش نم
کردییین این دیگه رسمیه بسس کنید خستم کردین مگ 

 نمیبینی گفته نمیخام هاااا؟ 



به گریه افتاد و  زن عموها آخرشو تقریبا عربده زد که 
مامان یکم آب قند براش اورد و من تمام این مدت با 

صبانیت دستی که میسوخت توجهم به امیر بود که از ع
 یچیزیش نشه . 

بابا که تمام مدت سکوت کرده بود روبه امیر و عمو 
بریم که دخترشونو بهمون ندن سنگ گفت: بسه دیگه 

 رویخ شیم؟ مردم چی میگن؟ 

از شنیدن این کلمه عصبی شدم امیر داشت از عصبانیت 
 دیونه میشد و اونا به فکر حرف مردم بودن! 

رگ چشمام انداخت  امیر برگشت سمت من و نگاهی توی
نگرانش بودم و رنگم پریده پیشونییش برجسته شده بود 

بود چشمش خورد به  دستم و سریع اومد سمتم و دستمو 
 گرفت و با صدای نگرانی پرسید

 گیتی! دستت چیشده -

تازه. متوجه دستم شدم با دیدن دستم که پره خون بود 
خودمم تعجب کردم ولی االن اون مهم نبود مهم امیر 
بود که احمق شده بود ونمیفهمید ما االن توی جمع 
خانوادگیمونیم دستمو گرفت و بردم تو اشپزخونه و خون 

 روی دستمو شست 



 با صدای بابایی ترسیده برگشتم سمتش 

 کنی ؟ امیر چه غلطی می-

امیر بی توجه به بابایی منو نشوند رو مبل و یه بانداژ 
اورد و جلوم زانو زد و روی زخممو بوسید شوکه بودم 

بابا با چشمای به خون نشسته اومد جلو از تمام حرکتاش 
 و سیلی به امیر زد که انگار قلب منو مچاله کرد . 

 مرتیکه چه غلطی میکنیییی؟  -

ص سرشو چرخوند و داد زد: دارمم زخمشو امیر تخ
 بندم می

 عمو اومد جلو و روبه امیر گفت: برو عقب ببینم 

بابای دستمو گرفت و کشید و داد زد: گمشو اونطرف 
 بعدا حسابتو میرسم 

امیر دست باباییرو از دستم کنار زد و با چشمای قرمز 
 رو بهش گفت: مگ نمیبینی دستش زخمههه 

هیچی نمیتونستم بگم زبونم قفل شده بود فقط اشک 
میریختم به حال امیرم که کنترلی رو حرکاتش نداشت 

پام یادمه اخرین باری که اینطوری شد بخاطر اینکه من 



و هرروز میومد شکسته بود از شمال تا تهران اومد 
 ازم مراقبت میکرد...:(دور از چشم بقیه خونمون و

زد و اومد جلو و گفت: وا چنگی به صورتش  زن عمو
 خاک به سرم مادر چرا همچین میکنی؟ 

امیر دیگه کنترلی رو خودش نداشت و باصدای بلند 
 روبه بابایی گفت:میخامش میفهمییی عمو؟ میفهمییی؟ 

چشمای همه گرد شده بود جز مامان که با افتخار به 
امیر نگاه میکرد و سکوت کرده بود اون همیشه سکوت 

 میکرد . 

از استرس زانو هام سست شده فقط اشک میریختم و  من
بود مامان واسم آب قند اورد و سعی داشت آرومم کنه 

 ولی من فقط به امیر نگاه میکردم و نگرانش بودم . 

بابایی داد وحشتناکی زد و گفت: پسره ی الدنگ میفهمی 
 داری چه زریی میزنیی؟  

امیر نگاهش بین دست من و بابایی رد و بدل میشد و 
چسب بزنه روبه بابام گفت: دستش خون میاد عمو بذار 

 روش بعدا حرف میزنیم . 



مامان بادناژ واورد ودستمو از لحنش دلم آتیش گرفت 
بست بابایی رفت سمت امیر و یقشو گرفت و چسبوندشه 

 به دیوار 

 منییی  مرتییکههه به تو چه که نگران دختر-

میدونستم امیر میتونه از پسش بر بیاد ولی فقط بخاطر 
 اینکه بابای من بود هیچکاری نمیکرد 

 عمو رفت سمتشون و جداشون کرد 

داداش بچگی کرده غلط کرد ولش کن امیر بگو غلط -
 کردم 

دست بابارو از یقش باز کرد وداد زد : بچگیی امیر 
 میخامشش چیههه؟ من عاشق شدم میفهمییید عاشقشم 

بابایی خاست مشتی بزنه تو صورت امیر که بلند شدم 
 و جیغ زدم 

 بابا نزنشش -

بابا باچشمای به خون نشسته برگشت سمتم و اومد 
 وخواست بزنتم که مامان بغلم کرد و مانعش شد .

 امشب عجیب حال همه بد بود و شوکه بودن . 



با صدای جیغ جیغوش همینطوری که خودشو  زن عمو
میزد گفت: وایییی خاک برسرممم،مادر میفهمی چی 

گیتی پنج سال از تو بزرگتره میخای بی میگییی؟ 
  آبرمون کنی . میخای بشیم نقل دهن مردم؟ 

 امیر دیگه دیونه شده بود عربده زدد

مردم برن به جهنممممم یه عمر واسه حرف یه مشت  -
 عوضی بدبختمون کردین ولموون کنیین . 

 بابایی داد زد و گفت: زود باشین بریم .

عمو تمام مدت سعی. داشت تا امیر عذر خواهی کنه 
حرفش واستاده بود بابایی به سمت ولی امیر امشب سر 

در هولم داد و مامان میدونست حالم خوب نیست زیر 
بغلم گرفت ،عین ابر بهاری گریه میکردم دم در نگاهیی 

 زخمش زن عموامیر انداختم که به مامان گفت: به 
 افونت نکنه . 

 و چشماشو واسه اطمینان رو به من باز و بسته کرد 

گریه  زن عموارو میکرد و عمو تا دم در التماس باب
میکرد و صورتشو چنگ میزد ولی امیر فقط چشم 

 دوخته بود به بمن ...:( 



سوار ماشین شدیم و بابایی با سرعت به سمت خونه 
میرفت و فوش میداد و همش به من هشدار میداد میکشتم 
و من فقط اشک میریختم میدونستم چیز خوبی در 

 انتظارم نیست. 

.... 

روز بود توس اتاقم حبس بودم و جای کتکایی که  پنج
اونشب از بابام خوردم و مامانم هیچجوره نتونست 

 جلوشون بگیره هنوز درد میکرد.. 

میومد،نه بخاطر خودم بخاطر مامانم که از بابام بدم 
 بخاطر من کتک خورد 

همهٔ این پنج روز مامانم قایمکی از بابام واسم غذا 
 تم بخورم . میاورد و من نمیتونس

از بالکن نگاش میکردم روزای امیز هرروز میومد و 
اول هرچی سنگ میزد به شیشه خودمو میزدم به خواب 

  تا زخمای صورتمو نبینه و ناراحت نشه

بدتر از همه این بود که یکی از دوستای بابایی قرار بود 
بیاد واسه پسرش خواستگاری و بابایی بخاطر این اتفاق 

 بود اگه قبول نکنم میکشتم . تهدیدم کرده 



حتی نمیتونستم روی تختم نشسته بودم و اشک میریختم 
 برم سرکار دلم برای خودم میسوخت. گناه من چیه؟

اینکه عاشق شدم؟ اینکه عاشق یکی شدم که از خودم 
 کوچیک تره؟ 

گرفت من چجوری بگم امیر منو میخان هق هقم اوج 
 بدن به یکی که حتی ندیدمش؟ 

 چجوری بگم بعد سه سال همه چی تموم شد؟ 

 انقدر گریه کرده بودم که به سکسکه افتاده بودم 

 کم بیهوش شدم...بیحال روی تخت افتادم و کم

 « امیر»

گیتیو تمام این مدت خونه نرفته بودم و هرروز میرفتم تا 
ببینم، تحمل یکساعت دوریشو نداشتم سمت خونشون 

کشم حتی شده به قیمت میرفتم تا ببینمش من پا پس ن
 جونم! 

سنگی برداشتم و خواستم به پنجره بزنم که پیاده شدم و 
ماشین مدل باالیی پیچید توی کوچه صبر کردم تا بره 
که فکر نکنه مزاحمم اما جلوی خونه عمو اینا پارک 

رفتم و پشت درخت قایم شدم یک مرد زن میان کرد 
سال و یه پسر با کت شلوار پیاده شد و دسته گل و یه 



قلبم تیر کشید جعبه شیرینی از فکری که اومد تو سرم 
 . 

دستامو مشت کردم و انقدر فشارش میدادم که 
میکردم االن رگای دستم از پوستم میزنه بیرون حس

فسه سینم باال پایین نفسای عصبی میکشدم و تند تند ق
 میشد . 

 « گیتی»

 مامان بغلم کرد و گونمو بوسید 

 ببخش مادر نتونستم برات کاری کنم -

هنوز بخاطر کتکایی که اون شب مامانم خورده بود 
 عذاب وجدان داشتم بغلش کردم و دستشو بوسیدم 

واسم مثل مراسم ختم یه شومیز سیاه و شال سیاه پوشیدم 
بود . رفتم توی آشپزخونه با صدای در بابایی رفت و 
بهشون خوش امد گفت و اومد توی آشپزخونه و رو به 

 اون موهاتم بکن تو . من گفت : سنگین میای و میری 

رفت و منم موهامو زیر شالم صاف کردم و مامان چایی 
ریخت و گذاشت توی سینی و رو بهم گفت :بهت که 

 چاییو بیار و با یه لبخند رفت .  گفتم



صدای معنی لبخندشو نفهمیدم ولی واسم هیچی مهم نبود 
مردی که داشت حرف میزد هر لحظه بغضم و بزرگتر 

 وبا خنده و شوخی با بابایی حرف میزد میکرد 

با صدای مامان که میگفت چاییو بیار سینیه چایو 
 . حتی نیم نگاهی به پسره انداختم برداشتم و رفتم بیرون 

مامانش مدادم درحال تعریف کردن از من بود و باباش 
هی عروس گلم عروس گلم میکرد و رفته بود رو مخم 

 . 

چاییو که گرفتم رو مبل کنار مامانم جا خوش کردم و با 
 شنیدن هر 

 کلمه که مامان پسره میگفت بغضم بزرگتر میشد . 

وی بیمارستان دیده و پسندیده پسر من دختر شمارو ت--
 و از وقار متانتش خوشش اومده این شد که ما مزاحـ..

 پسر شما گوه خورده ناموس مردمو پسندیده -

دونستم از خوشحالی شوکه برگشتم و با دیدن امیر نمی
کشت گریه کنم جییغ بکشم یا از اینکه بابایی امیرو می

. 

 بابایی پاشد و سمت امیر رفت 



 تو اینجا چه غلطی میکنی؟ چجوری اومدی تو -

 یاد لبخند مامانی افتادم حاال معنیشو فهمیدم 

 خواستگارا شاکی روبه بابا گفتن 

چه وضعشهه اول ببینید با خودتون چند چندین بعد به -
 ما بگید بیایم 

بابا خواست عذر خواهی کنه که امیر هجوم برد سمت 
ه پخش زمین مشت محکمی تو صورتش زد کپسره و 

زنه با جیغ سمت پسرش رفت و بابایی و اون مرده شد 
کردن ولی امیر انگار هیچی نمیشنید داشتن جداشون می

  و فقط داشت پسررو میزد 

با بدبختی از هم جداشون کردن و من سریع رفتم توی 
آشپزخونه و یه لیوان آب اوردم و دادم به مامان که از 

 قرمز شده بود حرص 

عوا مامان پسرع با حرص رو به امیر گفت: بعد کلی د
 مرتیکه مگه مریضی ؟ 

ناخودآگاه روبه زنه گفتم: مرریض پسر عصبی شدم و 
 هیز توعه. 

 بابایی با خشم برگشت سمتم و دادزد : خفه شووو 



پشت مامان قایم شدم ،امیر نگاه پر افتخاری بهم کرد و 
بابایه پسرع با تأسف سری تکون داد وگفت: براتون 

 متأسفم و روبه زنش و پسرش گفت بریم. 

 امیر داد زد: هری 

بعد از اینکه رفتن بابایی مشتشو برد باال و خواست 
امیرو بزنه که امیز مشتشو تو هوا گرفت و گفت: گفته 

 ازش نمیکشم .  بودم دست

مرتیکه تو چیکارهٔ دختر منی؟ -
 باباشی،شوهرشی،داداششی ؟ 

 امیر میون حرف بابای پرید : میخام همش باشم! 

 میون بغض لبخندی زدم من دیونه این ادم بودم...:( 

بابایی نذاشت لبخندرو لبم بمونه و زد تخت سینه امیر و 
 هولش داد 

دختر من از تو بزرگتره مردم چی میگن برو بیرووون -
 ؟ 

بسه منوچهر بسههه بزرگتره که باشه ،میخای مثل من -
شهه؟ میخای مث من بدبختش کنیی! خسته نشدی انقدر 

 گفتی مردم مردم 



 داری زندگیه دخترتو نابود میکنی بخاطر مردم 

با تعجب به مامان نگاه کردم بعد اینهمه سکوت حرف 
که فکر زده بود از دخترش دفاع کرد جلوی یه مرد 

میکنه چون مرده قدرت انجام هرکاریو داره،حتی درک 
 . اینکه بعد اینهمه سال دم نزده هم سخته 

به سمت مامان که روز زمین افتادشروع کزد گریه 
اش اشک ریختم بابا کردن دویدم و بغلش کردم و پا به پ

روی مبل نشست و سرشو بین دستاش گرفت و امیر هم 
 به دیوار تکیه داد و آروم نشست . 

مامان میون گریه هاش نالید : من نمیذارم دخترم بدبخت 
 شه نمیذارم با کسی ازدواج کنه که نمیخاد! 

 ... 

اومدن اونجا یجورایی  زن عموشب شده بود و عمو و
تگاری بود ولی مثل میشه گفت مجلس خواس

خواستگاریای همه نه فرقش این بود که فقط داشتن 
با نگاهاو حرفاش نیش  زن عموسرزنشمون میکردن 

دارش و عمو با نگاهاس پر تأسفش و بابایی با 
 عصبانیتش . 

 جرممون این بود که عاشق بودیم...:( 



امیر مادر این دختر از تو بزرگترههه میخای بی -
 آبرمون کنیی؟ 

تو فامیل خرف بزنن عمو دنبال حرفشو گرفت: میخای 
 پشتت؟ 

امیر کالفه دستی توی موهاش کشید و خواست چیزی 
 بگه که مامان مانع شد 

فریبا جان،اقا منصور این دوتا خاطر همو میخان  -
هرچقدر جلو پاشون سنگ بندازین جز اینکه بدبخت 

 شن هیچی نصیبمون نمیشه! 
جلو گیر ندارن که  عمو با صدای عصبی گفت: مگه

 هرغلطی بکنن؟ 
بابایی پرید وسط حرف عمو و گفت: داداش امشب 
باید این قائله ختم به خیر شه ،ابرومون جلوی این 
خانواده رفته این دوتا هرچه سریع تر باید ازدواج کنن 

 تا بیشتر از این پشت سرمون حرف در نیاوردن . 
 ود . هه! حتی توی این شرایطم به فکر حرف مردم ب

بعد از کلی حرف زدن منو امیر رفتیم توس اتاق تا با 
اتاق و نشستم رو رفتیم توی  همدیگه حرف بزنیم 

هولم داد رو تخت تخت و امیر درو بست و دوید سمتم 



و روم خیمه زد شوکه از کاری که کرد زدم قفسه 
 سینش و گفتم: چته وحشی؟ 

یکی از ابروهاشو داد باال و با صدای بم قشنگش آروم 
 پرسید 

 به اون مرتیکه پدصگ که نگاه نکردی ؟ -
از غیرتی شدنش دلم قنج رفت و با ناز گفتم: من جز 

 تو کسیم میبینم ؟! 
لبخند قشنگی اومد رو لبم سرشو برد تو گردنم و نفس 

 عمیقی کشید 
 داشتم از عصبانیت میمردم! -
  خدانکنه-

دور کمرم حلقه کرد و منو کنارم دراز کشید و دستشو 
 کشید سمت خودش و سرشو برد بین موهام 

 میخام ارامش بگیرم،خستم! -

دستمو گذاشتم رو سینش و بی هیچ حرفی از وجود همدیگه 
 استفاده کردیم! 

بعد نیم ساعت با صدای بابا که میگفت بیاین پایین از هم 
 جدا شدیم 

دیونن فک میکنن ما امیر خنده ای کرد و گفت:اینام چه 
 حرف میزنیم . 



 خنده ای کردم و شالمورو سرم مرتب کردم 

 اگه چیزی گفتن میگیم ما مشکلی باهم نداریم  -
 نه پس بیا و داشته باش  -

و بوسیدم و رفتیم پایین صورتش سمتش رفتم و خندیدم و 
اول من رفتم و اون پشت سرم اومد خواستگاری ما کسی 
نگفت دهنمونو شیرین کنیم ! کسی خوشحال نشد دست 

سرزنشمون کردن نزد تبریک نگفت  فقط نگاهاشون 
مامان با لبخندرو به  ولی جز امیر مگه کسی مهم بود 

 من و امیز گفت: مبارکتون باشه خوشبخت بشید . 

مثالً این دورهمی سنگین ری کردیم و بعد از اینکه تشک
رفتن و من بی هیچ حرفی به اسم خواستگاری تموم شد 

 رفتم توی اتاقم 

،کتک زدن اون شب صدای دعوا بابا و مامان و شنیدم 
باباییو فهمیدم و فقط اشک ریختم .این روزا مامانم قلبش 

گرفت و هرچی یهش اصرار میکردم گاهیی درد می
 کرد. بره قبول نمی دکتر

اون شب با همه خوبی وبدی هاش تموم شد و از فرداش 
همه دنبال کارای عروسی بودن و من هنوز باورم نمشد 

 دارم عروسی میکنم اونم با امیر! 



برگشته بودم سر کارم و به لطف الناز که اونروز واسم 
دیگه مشکلی نبود .همه ماجرا رو برای مرخصی گرفت 

مثل همیشه راهنماییم کرد و واسه عروسیم الناز گفتم و 
 ذوق کرد . 

یه ماه هرروز بعد از ظهر با مامان میرفتیم و جهاز 
جز نیش و کنایه چیزی نمیگفت .  زن عموخریدم و می

بابام وضع مالی بدی نداشت و عموم هم همینطور واسه 
همین میتونستیم یه عروسی خوب بگیریم که البته نصف 

  بیشترش واسه حرف مردم بود

همه این روزا امیر وقتی با مامانم بیرون بودم میومد 
 وبا ذوق واسم انتخاب میکرد . 

بود یادمه همیشه توی فامیل  امیر بهترین مرد توی دنیا
از شوهراشون میگفتن که هیچوقت توی خریدا کمکشون 
نمیکنن و بیشتر غر میزنن ولی امیر من با همه فرق 

 داشت...:( 

 با صدای امیر سمتش برگشتم و گفتم:جانم ! 

بقیه ظرفات این ست صبونه خوری رنگش به گیتی نگا -
 میاد 



که شکل ری نگاهیی به ست طوسی صورتی صبونه خو
قلب بود انداختم و با ذوق گفتم: وای امیر این خیلی نازه 

. 

لبخند به ما نگاه میکرد و توی خریدا کمکون مامان با 
 میکرد چقدر خوبه ک دارمش. 

با امیر  بعد اینکه خریداری جهزیمون دیگه تموم شد
و خریده خونه ای که از قبل با امیر دیده بودم رفتیم 

 بودش یعنی خونمون

مامان برای اینکه ما تنها باشیم و بابایی هم گیر نده گفت 
میخاد پیاده روی کنه و خرید دارع و بعدا بریم دنبالش 

 . 

باامیر وارد خونه شدیم و با ذوق به وسایل چیدع شده 
خونمون نگاه کردم . مبالی سمت راست خونه یاسی 
بود و راحتی و چیدمان مبل سمت چپ خونه مبالی 

باسی و فرشهای کرمی وصورتی و کالسلطنتی 
آشپزخونه هم طوسی صورتی و اتاق خوابمون که طبقه 

 ست صورتی بود . باال بود 

با ذوق چرخی زدم و با ذوق پریدم رو کول امیر و اونم 
 با خنده چرخوندم . 



  وایییی امیررر باورم نمیشه داریم ازدواج میکنیییم .-

بغلم کرد و گذاشتم رو مبل و خودش دراز کشید و سرش 
 و گذاشت رو پام . 

  باورش کن چون تو از همون اولم مال من بودی!  -

لبخند پر ذوقی زدم و گونشو بوسیدم پاشد نشست روبه 
 روم وبا دستاش صورتمو قاب گرفت 

 قربون اون چال گونت بشم! -

م کرد حصارشدستمو دورگردنش حلقه کردم و محکم 
 و اونم دستشو دورم حلقه کرد 

 امیر -

 جان امیر! -

 خیلی دوست دارم. -

حلقه دستشو محکم تر کرد و زمزمه کرد: هیچکس تو 
ت رو،خنده هاتو،صداتو، حتی دنیا نمیتونه اندازه من 

 .:((( .نفساتو دوست داشته باشه.

 ... 



چرخی زدم و با ذوق دستامو بهم کوبیدم وای خدای من 
 نمیشد امشب عروسیمونهه.باورم 

آرایش ملیح و موهای نگاهی توی آینه به خودم انداختم 
ساده ای که باز گذاشته بودمشون و رو شونه هام ریخته 
بودم و تاج خوشکل کوچیکی که بین موهای مشکیم بود 

باالش نگین های ریز و کمی و لباس سفید ساده ای که 
ن داشت ولی کار شده بود و از کمر یه پایین حالت دام

 ومن عاشق همین زیبایی بودم! پف نداشت 

مدام تو ارایشگاه میرفت و میومد و غر میزد  زن عمو
من فامیل غریبم که چرا اینطوری ارایش کردم  و انگار 

و تو که اصلن چیزی نمالیدیو و طبق معمول مردم میگن 
 ! عروس پول نداشته لباس عروس بخره...

جان  زن عموبا احترام گفتم:  زن عموکالفه از دست 
من خودم اینطوری ساده دوست دارم و اصال حرفایی 

 که شما میگید واسم مهم نیست! 

مامان نگاهیی با افتخار بهم انداخت و اومد سمتم اونم 
 مثل من ارایش ساده ای کرده بود 



پیشونیمو بوسید و با قربون صدقه سر تاپامو برانداز 
و شایدم بغض توی چشماش کرد وبا اشکی که از ذوق 

  جمع شده بود گفت: قربونت برم خیلی خوشکل تر شدی. 

بغلش کردم و گفتم: خدانکنه مامان قشنگم تو ام خوشکل 
 شدی . 

غرغر کنان رفت و من مامان ریز ریز  زن عمو
عروس خانم »میخندیدم،باالخره آقا امیر پیامک زد 

 « منتظرتم 

و روبه مامان و دم مثل همیشه با دیدن پیامش لبخند ز
 گفتم : امیر اومد میشه شنل منو بدید ؟  زن عمو

مامان سری تکون داد و رفت شنلمو اورد و انداخت 
روی شونم و کالهشو طوری که موهام خراب نشه سرم 

 کردم و بعد خدافظی رفتم . 

آخرین پلرو هم اومدم پایین و فیلمبردار دائم درحال ایده 
 دادن بود و ازم خواست سرمو بیارم باال 

و موهای حالت با دیدن امیر توی اون کت شلوار مشکی 
دارش که روی صورتش ریخته بود ،اون چشمای 

و ژست ایستادنش دلم ضعف رفت طوسی خوشکلش 



،دستشو گذاشته بود لب جیبش و اون یکی دستشو دسته 
 گل بود و یکی از پاهاشو به ماشین تکیه داده بود. 

اومد سمتم و از نوک انگشتام تا صورتم و آروم آروم 
برانداز کرد و ابروهاشو باحالت خاصی انداخت باال و 

بهت نمیگم قشنگ کج خندید و خم شد زیر گوشم گفت :
دی حتی اگه موهات رنگ چون تو قشنگ بوشدی،

 دندونات شه واسه من قشنگترین گیتیه دنیایی...:( 

لبخند پر ذوقی زدم و دسته گلو ازش گرفتم و محکم 
 بغلش کردم 

 جذاب تر از همیشه شدی -

رو سینش و دوال شد که از حرکتش خنده دستشو گذاشت 
ای کردم و دستمو چفت دستاش کردم ، دروبرام بار کرد 
دامن لباسمو جمع کرد و درو بست و رفتیم سمت آتلیه 

حتی خیلی از ژستارم امیر و یا ،کلی عکس گرفتیم و 
من پیشنهاد میداد و کارمندای اونجا معتقد بودن امیر با 

ور ذوق ترین مردی بود که دیده بودن حوصله ترین و 
. ! 

امیر جلوی یه سوپر مارکت نگه داشت قبل پیاده شدن 
 گفت : گیتی جانم چیزی میخوری برات بگیرم؟ روبه من 



 نه  گشنم نیست مرسی -

لبخند قشنگی زد و رفت دوتا اب گرفت و اومد و گرفت 
 سمتم:بخور عشقم خسته شدی 

گونشو بوسیدم و یکم از آبو خوردم و راه افتادیم سمت 
دم تاالر گوشیمو درآورم و روبه امیر گفتم : امیر تاالر 

 خاطره شه  ثبت بیا عکس بگیریم

چشمی گفت و دستشو انداخت دور گردنم و چندتا عکس 
گرفتیم و گونموبوسید و پیاده شد و دره سمت منو باز 
کرد و کمکم کرد پیاده شم . صدای کل و جیغ و بوی 

 اسپند بلند شد. 

وارد تاالر شدیم و یکی یکی باهمه سالم علیک کردیم 
دمو متوجه نگاها و زخم زبون هاشون میشدم ولی خ

 نمیباختم 

یکی میگفت ملوم نیست چطوری پسره که پنج سال از 
تور کرده،یعنی نتونستن یه لباس خودش کوچیک تررو 

مگه دختر حاج منصور عروس یکم مجلل تر بگیرن؟ ، 
 نشون شده امیر نبوده؟ 



فهمیدم و با شنیدن و هزار تا نیش و کنایه که منو امیر می
بیشتر هرکدوم اینا دست همو محکم تر فشار میدایدم و 

 لبخند میزدیم .ما قول دادیم که قوی باشیمم 

 با دیدم الناز سریع رفتم سمتش و بغلش کردم 

واییی قربونت برم چقدر خوشکل شدیی دیدی باالخره -
 شد 

 ه زد ودستشو گرفتم اشک توی چشمام حلق

 واسه همه روزایی که بهم امید دادی ممنون -

 بغلم کرد وچشمکی بهم زد . 

همراه امیر رفتیم سرجامون و بعد کلی رقص و بزن 
 عاقد اومد . بکوب 

 ان نکاهو سنتی..... 

برای سومین بار پرسید و من با اجازه پدر و مادرم بله 
 رو گفتم و صدای دست توی فضا پیچید . 

امیر حلقه ساده و زیبای تک نگین که خودمون انتخاب 
کرده بودیم و دستم کرد و منم حلقه اونو دستش کردم و 

 حس خوشبختی بهم دست داد...:(  پیشونیمو بوسید ...



با اهنگ مخصوص که از قبل با امیر انتخاب کرده بودیم 
پر کرد امیر رقصدیم و صدای دست و کل فضارو 

 لم کرد و چرخوندم...! و بغپیشونیمو بوسید 

بابایی یه گردنبند طال و مامان هم یه دستبند طال هدیه داد 
بابایی یه تبریک ساده گفت و پیشونیمو بوسید و با امیر 

 سعی کرد بغضشو نشون نده دست داد ،مامان بغلم کرد و 

 خوشبخت بشی مادر -

 مرسی قربونت برم -

گونمو بوسید و امیرو بغل کرد و پیشونیشو بوسید و 
 تبریک گفت . 

بعد از اون عمو اومد و امیرو مردونه بغل کرد و منو بغل 
 کرد و ازمون خواست مراقب همدیگه باشیم . 

با اشک اومد جلو و امیرو محکم بغل کرد وحتی  زن عمو
 تواین شرایطم دست از نیش و کنایه زدن بر نمیداشت 

برم که هنوز بچه ای عقلتو میدی دست قربون قد و باالت -
 ،خدتو انداختی تو چاه مادر. اینو واون 

 مامانشو از خودش جدا کرد امیر نفس کالفه ای کشید و 

 مامان بسه دیگه این جایه تبریکته؟ -



 من صالحتو میخاستم مادر -

 ممنون مامان برا ارزوی خوشبختید -

ا رفت پایین و امیر کالفه دستی با گریه از پله ه زن عمو
 کشید تو موهاش ک دستمو گذاشتم توی دستش 

 بریم قربونت برم ؟ -

 لبخندی زد ودستمو که توی دستش بود اورد باال و بوسید 

  بریم! -

 ... اون شب با هر خوبی و بدی که داشت تموم شد 

 

االن پنج ماهه از زندگی مشترک منو امیر میگذره هیچ 
اذیت  زن عمومشکلی باهم نداریم و فقط گاهی کنایه های 

 میکنه . 

سعی میکنیم زیاد به دیدنشون نریم ولی من دلم برای مامانم 
 زود زود تنگ میشد! 

مشغول اماده کردن میز بودم که صدای چرخیدن کلید توی 
 . در اومد 

 گیتی خانم؟ -



 سمت در رفتم وبالبخند گفتم: جان دل گیتی 

 آخ بیا که خستم -

 رفتم سمتش و محکم بغلم کرد 

 خسته نباشی قربونت بشم -

 تو رو دیدم خستگیم در رفت -

 لبخندی زدم و گونشو بوسیدم 

 دست و صورتتو بشور بیا غذا بخوریم -

 چشم -

 سمت اتاقمون رفت و پنج دقیقه بعد اومد و نشستیم سر میز 

 به به گیتی خانم چه کرده! -

زنگ زدم به مامانم وای امیر بلد نبودم دلمه درست کنم  -
ریختم بهم راهنماییم میکرد که چیکار کنم کل آشپزخونرو 

 انگار میخام خونه تکونی کنم . 

ذوق به حرفام با خنده مشغول تعریف کردن بودم و امیر با 
گوش میکرد و میخندید و من چقدر این مرد رو دوست 

  داشتم



عیب نداره قربونت برم عوضش یاد گرفتی یادت باشه  -
به منم یاد بدی،نگران آشپزخونه هم نباش باهم دیگه 

 اوکیش میکنیم 

 با لبخند و عشق نگاهش کردم و اشاره کردم به دلمه ها 

 خوشمزس؟  -

گذاشت تو دهنش و گفت: بی تکه ای دیگه از دلمرو 
 نظیرره،تاحلال همچین دلمه خوشمزه ای نخورده بودم .

  نوش جونت-

لذیذ ترین غذای یجوری دلمرو میخورد انگار داشت 
دنیازو میخورد. ادم دلش میخاست تاصبح بشینه نگاش 

 کنه...! 

بعد از اینکه غذارو خوردیم با کمک امیر میزو جمع 
کردیم و ظرفارو شستیم همیشه امیر اسکاج میکشید و 
 من آب میکشیدم و عاشق این زندگیع دو نفرمون بودم 

روبه روی تلویزیون نشستیم و مشغول دیدن فیلم بودیم 
امیر سرشو گذاشته بود روی پایه من و منم دستمو 

  میکشیدم بین موهاش 



نفساش منظم شد و متوجه شدم خوابش  بعد از چند دقیقه
برده آروم سرشو گذاشتم روی بالش و پتو کشیدم روش 

 وبوسه ای روی گونشو کاشتم . 

دستمو گذاشتم زیر چونم وتک تک اجزای صورتشو از 
 نظر گذروندم و با عشق بهش نگاه کردم . 

ت رفامیر دانشگاهش تموم شده بود و دیگه تمام وقت می
 توی یه شرکت و کار میکرد .

مشغول درست کردن یه پاشدم و خونرو مرتب کردم 
کیک شدم،گذاشتم توی فر و رفتم توی اتاقمون ،یه 
آرایش ملیح کردم و موهام که تا روی رونام میومد و 

بنفش تا روی زانو باز کردم و شونه کردم و یه پیرهن 
وی هام بود و پوشیدم و گوشواره های گردمو کردم ت

 گوشمو . 

کیک و اماده کرده بودم و منتظر بودم امیر بیدار شه 
تمام مدت سعی کردم سر و صدایی ایجاد نکنم که 

 خوابش بهم نخوره 

…  

 گیتی -

 جانم؟ -



برگشتم سمت امیر که با دیدنم توی این لباس دهنش باز 
 موند و کج خندید و اومد سمتم 

 دیونه کردن منو که نداری؟ احیانن قصد -

اب لبخند زدم و موهای فرمو دور انگشتم پیچیدم و که 
دهنشو قورت داد و دستشو دور کمرم حلقه کرد و محکم 

 و بغلم کرد . منو چسبوند به خودش 

 نشستیم روی صندلی و مشغول خوردن کیک شدیم 

 مشکوکی چیشده انقد به من میرسی؟ گیتی  -
 خنده ای کردم و گفتم: گمشو لیاقت نداریا 

دستشو گذاشت زیر چونش و گفت :وای خنده ای کرد و 
 گیتی دلم بستنی میخاد 

 من باید ویار کنم نه تو -

سرشو انداخت پایین و خواست تکه اول متوجه حرفم نشد 
ای دیگه از کیکو بذارن تو دهنش که یهو مکث کرد و 

 آروم سرشو اورد باال و گفت: چی گفتی؟ 

 ذاشتم رو میز خنده ای کردم و برگه آزمایشمو گ

 کرد شوکه برگرو برداشت و با دقت بررسی 

 گییتی تو تو حامله ای؟  -



خندیدم و سر تکون دادم که ذوق زده پاشد و محکم بغلم 
کرد و چرخوندم از ذوقش منم ذوق کردم و محکم دستمو 

 دور گردنش حلقه کردم . 

 قربونت برممم اخههههه -
 خدانکنه دیونه -

امیر از وقتی فهمیده بود نمیذاشت دست به هیچ کاری 
 بزنم ،از کاراش خندم میگرفت 

 اخه امیر من هنوز یه ماهمم نیست -
 گیتی حرف نزن میخای بچم ناقص در بیاد؟ -

 خنده ای کردم و یکی زدم پس کلش 
 خاک تو سرت  -

 خوردیم نشسته بودیم تو بالکن و بستنی می

ستنی میخام شاید دلت خاسته گفت چون من گفتم بامیر می
با ذوق داشتیم درباره بچها توی گوگل سرچ میکردیم و 

 تحقیق میکردیم 

 چقدر این لباسا خوشکلن وای امیر -

 نگاهی انداخت و با ذوق 

 خیلی خوشکله -



با کنجکاوی برگشتم سمتش و گفتم: امیر یعنی دختره یا 
پسر صورتشو اورد نزدیک صورتم وپیشونیشو چسبوند 

 به پیشمونیم و گفت :چه فرقی داره قربونت بشم! 

 راست میگی مهم اینکه سالم باشه -

بی حرف خیره شدیم توی چشمای همدیگه کاش چشماش 
 اه کنم...:( تا هرموقع امیر نیست ب اون نگبه امیر بره 

تاصبح سرمو گذاشتم رو شونهٔ امیر  وباهم درمورد اسم 
عضو جدید زندگیمون که تازع دوهفتش بود حرف زدیم 

آرمان و اگه دختر بود قرار شد اگه پسر بود اسمشو بذاریم 
 . آرام 

اخر هفته بود و اومده بودیم خونهٔ مامان اینا و دیگه 
معتقد بود من  زن عمومن حاملم و همشون میدونستن 

میخواستم جا پامو صفت کنم ولی حرفاش اصال برام 
اهمیتی نداشت مامانی خیلی ذوق میکرد و دائم یا میومد 

 پیشم و یا زنگ میزد و ازم میخاست بیام پیشش . 

متوجه دعواهاش با بابا میشدم حاال که من رفته بودم دیگه 
دم ،متوجه قلب دردش شده بومالحظشو بکننکسی نبود که 

و نگرانش بودم و برای آخر هفته براش وقت دکتر گرفته 
 بودم. 



خسته شده بودم و امیر  زن عمواز نیش و کنایه های 
متوجه شد اومد کنارم نشست و اروم گفت:میخای بریم 

 خونه دورت بگردم؟ 

 آره امیر بریم -

 سری تکون داد و از جاش بلند شد 

 خب دیگه ما رفع زحمت کنیم  -
 وا کجا مادر؟ تازه یه ساعته اومدین  -

عمو با حرص گفت : از بس با نیش و کنایه ازشون 
 پذیرایی کردی سیر شدن! 

امیر دست منو گرفت و روبه عمو گفت: نه بابا عب نداره 
کمرش درد میگیره ما دیگه بریم منم خستم گیتیم نمونه زیاد 

 . 

هفته مامانمو بغل کردم و باکلی اصرار رضایت داد آخر 
 . بریم دکتر

 سوار ماشین شدم و روبه امیر گفتم : امیر 

 جان دل امیر  -

 میشه نریم خونه؟ -



دستمو که مثل همیشه گرفته بود بوسید و گفت : کجا 
 بریم عشقم؟ 

 با ذوق گفتم:بریم تو پارک باهم قدم بزنیم؟ 

 کمرت درد نگیره؟  -

 خنده ای کردم و یکم شالمو باز کردم 

 من هیچیم نیستنه امیر جان -

باشه ای گفت وماشینو توی پارکینگ پارک کرد و پیاده 
شد در سمت منو باز کرد عادت داشت همیشه اینکارو 

 انجام میداد. 

پیاده شدم و باهمدیگه رفتیم توی پارک هیچکس نبود چون 
هوا یکمی سرد شده بود امیر ساعت سه نصف شب بود،

ت رو شونم و از توی ماشین سوییشرتشو درآورد و انداخ
 قفل دستام کرد.دستشو 

 گیتی-

 جان گیتی -

 نظرت چیه بستنی بخوریم ؟ -



رفتیم دلش بستنی امیر عاشق بستنی بود و هرجایی می
میخاس خنده ای کردم وگفتم: انقدر که تو دلت همچی میخاد 

 من دلم نمیخادا 

ابرویی باال انداخت وگفت:بشین اینجا زود برمیگردم 
 مراقب باش! 

باشه ای گفتم که رفت و دو دقیقه بعد با دوتا بستنی کاسه 
 ای شکالتی برگشت . 

نشست کنارم که سرمو گذاشتم رو شونش و مشغول 
 خوردن بستنی شدم 

راستی آخر هفته واسه مامانم نوبت دکتر گرفتم یادت باشه -
 ببریمش 

 دکتر واسه چی؟ -

گاهی به بمیرم قلبش درد میکنه آهی کشیدم و ادامه دادم: 
 من نمیگه ولی من متوجه میشم! 

با صدای عصبی گفت: خدانکنه غصه خوردن نداره 
 میبریمش دکتر،دیگه نشونم بگی بمیرم .

نفس کالفه ای کشید  سرمو اوردم باال و گردنشو بوسیدم 
و مشغول خوردن بستنیش شد تقریبا آخر بستنیم بود که 



حالت تهوع گرفتم و دویدم سمت سطل زباله و هرچی یهو 
خورده بودم باال اوردم امیر ترسیده دوید سمتم و مداد 

 پرسید چیشده؟ می

 بیحال روی زمین نشستم امیر ترسیده نشست پیشم 

 گیتی چیشد دورت بگردم ها؟  -

سرمو به معنی چیزی نیست تکون دادم کمکم کرد بشینم 
 ه و یه آب واسم گرفت روی نیمکت و دوید سمت مغاز

 بخورش اینو،چیشدی یهو؟ -

یکم آبو خوردم امیر انقدر ترسیده بود که رگ پیشونیش 
 برجسته شده بود .

باصدایی که بیشتر شبیه ناله بود گفتم: چیزی نیست 
 قربونت برم 

 چیزی نیست؟ گیتی حالت بهم خورد -

خندم گرفته بود همیشه کوچک ترین اتفاقی که برام 
خودشو میکشت . کمکم کرد و رفتیم سمت ماشین  میفتاد

 هی دائم برمیگشت سمتم و میگفت خوبی ؟ 

 امیر اتفاقی نیفتاده فقط باال اوردم :/-



چش غره ای بهم رفت و دستشو انداخت زیر پام و بغلم 
 امیر چیکار میکنی ؟ -یهوییش کرد جیغ کشیدم از کار 

بی توجه بهم در ماشینو باز کرد و منو نشون داخل و 
خودش سوار شد زدم زیر خنده و رو به امیر گفتم: امیر 

 دیونه شدی؟ کجا میری؟ 

 هیچی نگو -

از کاراش خندم میگرفت انگار تاحاال زن حامله ندیده با 
 دیدن بیمارستان چشمام گرد شد

 امیر من فقط حالم بهم خورد بیمارستااااان!!!! -

 باید مطمئن شم چیزی نبوده -

نفس کالفه ای کشیدم و گفتم: امیر دیونه ایا خب این طبیعیه 
 مگ حاال چیشده . 

سرمو بوسید و با لحن مهربونی گفت: قربونت برم ضرر 
 که نمیکنی 

میدونستم تا صبحم که شده میمونه تا ببرتم دکتر هعی خدا 
 . پیاده شدیم رفتیم داخل در سمت منو باز کرد و 

بیمارستان خودمون بود و چون نصف شب بود خلوت 
بود،امیر به زور میگفت بایدمرخصی بگیری و هرچی 



میگفتم حداقل ماه های اولم برم سرکار میگفت نه و حتی 
میخاست خودشم مرخصی بگیره پیشم بمونه دیگه زیادی 

 حساس بود! 

با چند نفری که میشناختم سالم علیک کردم و چون آشنا 
بودم رفتم سریع داخل خانم دکتر یکم نگاه کرد و با لحن. 

 مهربونش گفت: خب گلم چیشده؟ 

 امیر زودتر از من جواب داد

 بستنی داشت میخورد یهو حالش بهم خورد باال اورد -

و خنده ای کردم و روبه دکتر گفتم:خانم دکتر من باردارم 
این طبیعیه ولی متأسفانه همسرم اصرار داشت بیایم دکتر 

. 

دکتر لبخندی زد و رو به امیر گفت: آقا پسر خانمی که 
حاملست حالش بهم میخوره و حالت تهوع بهش دست میده 

 این خیلی عادیه . 

امیر تخص ابرو باال انداخت و گفت: یعنی چی یعنی زن 
چه مسخره بازیه اگه من نه ماه باید حالش بهم بخوره؟ این 

 قراره هی حالش بد شه بچه میخام چیکار؟ 

منو دکتره جفتمون زدیم زیر خنده و امیر کالفه دستشو 
 کشید تو موهاش 



 خب االن باید چیکار کنیم؟ -

دکتر دستاشو توی همدیگه قالب کرد و با لبخند گفت: 
کاری الزم نیست انجام بدید فقط مراقبش باش تو دوران 

 چیزای مقوی باید بخوره! ،بارداری 

امیر با غر غر که واسه یه بچه من هی حالم بد میشه و 
بذا بدنیا میاد پدرشو در میارم منو سوار ماشین کرد و من 
تمام این مدت از خنده روده بر شدم و امیر فقط چشم غره 

 میرفت بهم . 

اونشب با همه خوبی و بدیش تموم شد و به محض اینکه 
رسیدم یه دوش گرفتم و رفتم توبغل امیر بهترین جای دنیا 

 خوابیدم...

  

داشتم تو اینستا دنباال دکتر مامایه خوب میگشتم دیگه باید 
واسه خودم . باصدای چرخیدم کلید میرفتم پیش یه دکتر 

 توی در سرمو اوردم باال 

 گیتی جانم-

 رفتم سمتش و بغلش کردم

 جان دلم -



 موهامو بوسید و حالمو پرسید 

 خسته نباشی عشقم -

یه دکتر خیلی خوب برات پیدا کردم لبخندی بهم زد وگفت: 
  امروز بعد ازظهر میریم پیشش

 . وای دستت درد نکنه خسته شدم انقدر دنبال دکتر گشتم -

بعد از اینکه ناهار خوردیم رفتم توی اتاق و رو تخت دراز 
رفته بود دوش کشیدم و مشغول خوندن کتاب بودم و امیرم 

بگیره کتابو صفحه زدم و نمیدونم خط چندم بودم که درد 
بدی توی دلم پیچید توی اینترنت نگاه کرده بودم این دردا 

 عادی بود . 

بیعی بود ،یه ربع دیگه نزدیک دوماهم بود و این چیزا ط
زیر دلم درد میکرد که سعی میکردم گذشت هر از گاهی 

گوشی تلفنو برداشتم و اهمیت ندم و زیاد بزرگش نکنم 
شماره مامانم گرفتم و از اتاق رفتم بیرون تا امیر صدامو 

 نشنوه و نگران شه ! 

 جانم مامان! -

 سالم ماامانی خوبی؟بابایی خوبه؟ -

 سالم به روی ماهت مادر تو خوبی امیر،نوم خوبه! -



 یگم مامان خوبیم همه قربونت بشم ،م-

 صدای نگرانش تو گوشی پیچید و گفت :جونم بگو 

 هی دلم درد میگیره طبیعیه؟خطرناک نباشه؟ مامان من -

 مادر یه دکتر میخای برو خدایی نکرده چیزی نباشع ! -

وشیو قطع کردم و قرار یکم از مامان راهنمایی گرفتم و گ
 شد بعد ازظهربیاد پیشم و با امیر سه تایی بریم دکتر

امیر از حمام اومد و موهای حالت دارش خیس شده بودو 
دلم ضعف رفت واسش رفتم بغلش ریخته بود توصورتش  

م حلقه کرد سر بازوگونشو بوسیدم .دستشو دورکردم و 
 شونه هامو بوسید . 

 مریض میشی امیر موهاتو خشک کن -

چشمی گفت و داشت میرفت که باز دلم تیر کشید آخی گفتم 
 : چیشد ؟ که امیر سریع برگشت سمتم 

 ناخنم شکست سریع به حالت قبلیم برگشتم و گفتم: هیچی 

 مراقب باش قربونت برم -

لبخندی زدم و رفتم توی آشپزخونه و یکم آب خوردم تا 
اپن که درد لیوان و گذاشتم رو شاید دردم بهتر شه .

وحشتناکی پیچید زیر دلم وافتادم رو زمین و جیغ بلندی 



کشیدم و آخرین صحنه ای که یادم میاد روی زمین پر 
 خون بود و همه جاتاریک شد...

باسوزش دستم پلکمو تکون دادم ولی قدرت باز کردن 
چشمامو نداشتم صداهای گنگی اطرافم بود .یکم توجه 

  کردم صدای گریع مامان میومد

 صدای بابا که داشت با دکتر حرف میزد 

 آقای دکتر یعنی هیچ کاری نمیشه کرد!؟ -

 متأسفم -

 خنجری شد توی قلبم  زن عموصدای 

دختره خودتو ننداز توچاه ای مادرت بمیره،چقدر گفتم -
 اجاقش کوره وای خاک به سرم جواب مردمو چی بدم؟ 

 داشت چی میگفت؟ مگه من؟ 

 با ترس چشمامو باز کردم و دستمو گذاشتم رو شکمم 

 بچم -

 امیر همرواز اتاق بیرون کرد و اومد سمتم 

 قربونت برم گیتیه من خوبی؟ -

 هیچی نمیفمیدم مالفرو چنگ زدم و جیغ کشیدم 



 امیییر بچممم! -

 رو سینش و موهامو نوازش کرد سرمو گرفت 

 آروم باش قربونت برم اروم باش -

 مشتمو کوبیدم به سینش و با گریع گفتم :امیر بچم بچم 

وگریع  زن عموصدای فقط میگفتم بچم و گریه میکردم 
 های مامان تو سرم میپیچید . 

و محکم بغلم کرده امیر اشک توی چشماش جمع شده بود 
 بود و من تو بغلش زجه میزدم .

 سرت،بچه میخایم چیکار باصدای لرزون گفت: فدای 

گفت  زن عموگنگ بهش نگاه کردم نمیفهمیدم چی میگه 
 چی؟ گفت اجاقش کوره؟ یعنی چی؟ 

و اون با هق هق امیرو صدا میکردم و گریع میکردم .
 ... محکم تر بغلم میکرد! 

سه روز گذشت و من تمام سه روز تو اتاق نشسته بودم و 
 بیرون نمیرفتم ،صدای دکتر توی سرم میپیچید 

نگه داشتن یه جنین رو ندارع،و هربار بدن شما قدرت  -
نگه داره دوماه بدنتون میتونه بچرو که باردار بشید تا 

 ! 



قطره اشکی روگونم چکید سه روزه حتی جواب امیرو 
 نمیدم و میفهمم حال امیرم چقدر بده! 

در اتاق باز شد و امیر با یه لیوان آب پرتقال اومد داخل 
و نشست کنارم و آب پرتقالو گذاشت رو عسلی کنار 

 موهامو از تو صورتم کنار زد و پیشونیمو بوسید تخت و 

گیتی تا کی میخای بشینی عذا بگیری؟ قربونت برم -
 برگرد سرکارت یکم روحیت باز شه! 

چقدر دوسش روبه روم بی هیچ حرفی خیره شدم به مرد 
 داشتم و چقدر مراقبم بود! 

پاشدم و دستمو دور گردنش حلقه کردم و محکم بغلش 
 کردم و اونم دستشو دور کمرم حلقه کرد .

 امیر -

 جان دل امیر -

 ما دیگه هیچوقت نمیتونیم بچه دار شیم -

 باصدایی که بغض توش موج میزد لب زد 

 ما بدون بچه هم میتونیم خوشبخت باشیم! -

محکم تر بغلش کردم دلم میخاست تو خودم حلش کنم . با 
 صدای زنگ در ازش جدا شدم و کنجکاوبهش خیره شدم 



 من باز میکنم -

بعد چند دقیقه صدای النازو شنیدم از اتاق رفت بیرون و 
 کنجکاو بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم الناز اینجا چیکار

 میکرد؟ 

 بادیدنم سریع سمتم اومد و محکم بغلم کرد 

 قربونت برم خوبی؟ -

بغضم ترکید و تو بغلش زدم زیر گریه امیر با چشمای به 
خون نشسته سمت بالکن رفت و میدونستم میخاست 

 مناشکاشو نبینم! 

واسه گیتی شربت و میوه اوردم و مشغول حرف زدن 
کردم و اون فقط گوش شدیم از سیر تا پیازو واسش تعریف 

 کرد گاهی اشک ریختم و بغلم کرد وباهام همدردی کرد.

گیتی جانم تو یه زن قوی که کلی مشکالت پشت سرت -
گذاشتی،به قول امیر تو بدون بچه هم میتونی خوشبخت 

 شی دورت بگردم! 

بابغض نگاهش کردم و گفتم: میخام بیام بیمارستان،برگردم 
 سرکارم! 

 و با افتخار نگاهم کرد الناز لبخندی زد 



 گردی مطمئن بودم قوی تر از قبل برمی-

امیر حسابی اذیت لبخندی به روش پاشیدم این دوسه روز 
شده بود و حتی وقتی مرخصی گرفته بود و هرچی برام 

آورد نمیخوردم . دیگه باید بلند میشدم نباید خودمو می
 شیم! میباختم منو امیر به هم قول داده بودیم که قوی با

الناز مشتشو اورد جلو و به یاد قدیم مشتمو کوبیدم بهش و 
لبخند زدم ازش خواستم شب بمونه ولی گفت کار داره و 

 رفت. 

امیر رفته بود دوش بگیره و من رفتم توی آشپزخونه تا 
یچیزی درست کنم با یاد اوری صحنه اون روز لبمو گاز 

خودمو گرفتم ونفس عمیقی کشیدم نباید خودمو ببازم،
سرگرم درست کردن غذا کرده بودم که دستی از پشت 

همینطوری که دست امیر دور کمرم دور کمرم حلقه شد 
 حلقه شده بود مشغول اماده کردن غذا بودم 

 امیر گردنمو بوسید و گفت:گیتی خانم من چطوره؟ 

 لبخندی زدم و گفتم: عالیی 

تم برگشتم سمتش و با لبخند به چهره خستش نگاهی انداخ
بخند از هشت پیشونیشو چسبوند به پیشمونیم و گفت: 



دنیا هیچکدومش جای خنده های تورو لبخند توی میلیار 
 واسه من نمیگره...:( 

 . دلم قنج رفت براش و بوسه ای روگونش کاشتم 

 ... 

این مدت اصال حواسم به مامانی نبود ولی اون هرروز 
 و همش مراقبم بود .بعد ازظهر بهم سر میزد 

امروز دیدم دستش کبود شده بود و هیچی نمیگفت بد 
جوری نگرانش بودم . مامان توی آشپزخونه داشت کمکم 

 میکرد 

 مامان جان من دیگه برم -

 مامانی کجا بری بمون شام بعدا برو -

نه مادر اومدم یه سر بهت بزنم برم خونه که بابات از -
 غوغا میکنه .سر کار میاد میبینه غذا نیست 

 باصدای امیر جفتمون به سمتش برگشتیم 

 بگو شام بیان اینجا !  زن عموخب -

مامانم خواست مخالفت کنه که من اعتراض کردم و از 
امیر خواستم حاال که مامان باباس من اینجان مامان بابای 

 خودشم دعوت کنه . 



نیش و خیلی کم سر میزد و هروقتم که میومد  زن عمو
ر خیلی جدی باهاش برخوزد میکرد کنایه هاشو میزد و امی

 ولی باز نمیتونست جلوی زبونشو بگیره 

هی نیش بزنه داغ دلمونو تازه گیتی مامانم میاد باز میخاد -
 کنه دورت بگردم! 

 مهم نیست امیر زشته بهشون نگیم زنگ بزن عشقم . -

نفسی کشیدو گوشی تلفنو برداشت و رفت توی سالن کالفه 
. 

چیدیم وبابایی اومد و سالم علیک کرد و میز و با مامان 
خوب هنوز ناراحتی تو چهرش بود و دلیلشو

  میدونستم!حرف میزدم

پسرشو بغل  زن عموو عمو اومدن که زن عموبعد ازاون 
 کرد و باز زد زیر گریه امیر دیگه واقعا کالفه شده بود 

بسه مامان میذاری ما باخودمون کنار بیایم هی نمک رو -
 پاشی؟ زخممون ن

با لبه چادرش اشکاشو پاک کرد و نگاه پر از نفرتی به  
 من انداخت و 



نشست رو مبل عمو هم سالم علیک کرد و خیلی خشک 
با من برخورد کرد . یجوری نگاهم میکردن انگار من 

 مقصر بودم همه جز مامانیی

بعد شام رفتم سمت با سختی تحمل میکردم باید میتونستم 
اتاق تا لباسمو عوض کنم خیلی سردم شده بود داشتم رد 
میشدم که از اتاق کناری اتاق خوابمون صدای بحث به 

 اروم رفتم کنار در وایستادم گوشم رسید 

امیر مادر تا کی میخای بمونی پای این دختره که نمیتونه -
 واست یه اسای دست بیاره ها؟ 

من انقدر بزرگ شدم که بتونم  ؟ مامان میشه تمومش کنی-
واسه خودم تصمیم بگیرم تا کی میخای زخم زبون بزنی؟ 

 ها؟من اگه بچمو دوست داشتم عاشق گیتیم ...

با لحن حرصی گفت : یه جو عقل. داشته باش  زن عمو
 بیا برو یه زن صیغه کن واست بچه بیاره .

بغض وحشتناکی گلومو گرفت حتی باشنیدن این حرفش 
 فکر اینکه امیر مال کسه دیگه ای باشه وحشتناک بود 

 چشمام سیاه شد و بازانو افتادم روی زمین...جلوی

 « امیر»



با گفتن این حرف مامانم جلو چشمامو خون گرفت و 
زن باصدای جیغ خواستم هرچی از دهنم در میاد بگم که 

درو باز کردم و  که میگفت گیتی نفمیدم چطوری عمو
 دویدم بیرون گیتی پشت درافتاده بود .

 روبه مامان و بابام داد زدم 

 از خونه من گمشید بیرون. -

انقدر بلند داد زدم که همه وحشت زده نگاهم کردن مامان 
باگریه و بابا بی هیچ حرفی خونرو ترک کردن و عمو هم 

خواهش کرد  زن عموگفت که بریم ولی  زن عمورو یه 
که بمونه و مطمئن بودم االن یه. دعوایی بینشون درست 

 میشه . 

 زن عموگیتیو بغل کردم و گذاشتم روی تخت و رو به 
 گفتم: شما نگران نباشید من مواظبش هستم . 

با بغض پیشونی گیتیو بوسید و نگاه نگرانی به من انداخت 
 اطمینان باز و بسته کردم . که چشمامو به معنی 

واسه گیتی یکم آب بردم وارد رفت  زن عموبعد از اینکه 
اتاق که شدم پتورو کشیده بود رو سرش و اشک میریخت 
دلم طاقت گریه هاشو نداشت کنارش رو تخت نشستم و 



پتورو کنار زدم به چشمای مشکی قشنگش نگاه کردم و 
 اشکاشو پاک کردم 

 گیتی دورت بگردم چرا اینطوری میکنی با خودت؟  -

د و نشست و صورتمو با دستاش قاب گرفت و با پاش
من من بدون تو نمیتونم امیر صدای لرزون گفت : امیر 

 من بدون تو میمیرم امیر تروخدا مـ..

لبام و گذاشتم رو لباش و نذاشتم ادامه بده ازش جدا شدم 
انگار قلبامون یکی شده و محکم بغلش کردم طوری که 

 بود...:( 

 هیش! گریه نکن گیتی قلبم درد میگیره  -

انقدر تو بغلم موند که خوابش برد میفهمیدم چقدر حالش 
اگه نباشه بده و حال من بدتر بود،مثل اکسیژنی بود که 

 زندگی واسم غیر ممکن میشه .

 « گیتی»

چشمامو باز کردم ومتوجه شدم خوابم برده بود پاشدم و 
مام پف کرده بود توی آینه نگاهی به خودم انداختم چش

سمت دستشویی رفتم و آبی به دست و صورتم زدم ساعت 
. رفتم هفت بود و امیر نیم ساعت پیش رفته بود سر کار

مشکی و شلوار پایین و دو لقمه صبونه خوردم ویه مانتو 



لی پوشیدم و مقنعمو سرم کردم و یه اسنپ گرفتم و رفتم 
  بیمارستان! 

با باهام سالم علیک کردم،واردکه شدم همه با خوش رویی 
چشم دنبال الناز گشتم و توی آبدار خونه پیداش کردم رفتم 

 پیشش و بغلش کردم

 خوبی قربونت بشم؟ -

 هووف نمیدونم  -

 تو میتونی گیتی خب؟  -

با چشمای اشکی سری تکون دادم و سعی کردم گریه نکنم 
  رفتم توی اتاق و روپوشم و پوشیدم 

بودم من باید خوب میشدم نباید  با دقت مشغول کار کردن
برای یک خانم سرم زدم ورفتم بذارم اینطوری بمونم 

پذیرش تا پرونده یه بیمارو بگیرم که چشمم خورد به یه 
سریع داشتن میبردنش توی اتاق عمل کنجکاو خانم که 

نگاه کردم که متوجه شدم بارداره،چشمم به مردی که حدس 
ر اتاق عمل قدم میزد میزدم شوهرش باشه کردم که پشت د

.بادیدن من سریع سمتم اومد و پرسید: خانم و نگران بود 
عمل خانمم کی تموم میشه بارداره خیلی درد داشت اتفاقی 

 واسش نیفته؟ 



قورت دادم وروبهش گفتم: نگران نباشید االن بغضمو
 ازشون میپرسم 

الهی بمیرم واسه امیرم که هیچوقت نمیتونه این حس 
.وارد اتاق عمل شدم و از یکی از قشنگو تجربه کنه 

پرستارا پرسیدم که گفت یک ساعت دیگه عملش تموم 
 میشه.

از اتاق عمل اومدم بیرون و روبه اون مرد که. نگرانی 
یک تو چهرش موج زد گفتم : نگران نباشید حالشون خوبه 

 ملشون تموم میشه.ساعت دیگه ع

رفتم توی بخش و به مریضا رسیدگی کردم واقعا حالم 
 .خوب نبود و به زور روی پام وایستاده بودم 

سمت بخش اطفال قدم میزدم پام کشیده شد سمت ناخودآگاه 
یکی از پرستارا گفتم یه نوزاد رفتم و بغلش کردم و روبه 

 : مامانش کجاست ؟ میخام ببرمش پیشش 

آخ دستت درد نکنه من خیلی کار دارم ببرش اتاق  -
۱۲۲  

از بخش اطفال بیرون به لبخند بی جونی زدم و رفتم 
چهره معصوم و قشنگش نگاه کردم و صفت بغلش کردم 
 و بوش کردم ، خوش بو ترین بوی دنیا بوی نوزاد بود.



گونشو بوسیدم و وقتی قطره اشکی از چشمم چیکد 
و اروم وارد شدم با دیدن زن رسیدم به اتاق و در زدم 

بود فکر کردم اتاقو سن باالیی که روی تخت خوابیده 
 اشتباه اومدم ولی با صدای ضعیفی گفت : بچم.

 بچه شماست -

سرشو تکون داد که رفتم سمتش و آروم گذاشتمش تو 
 چه صحنه قشنگی بود بغلش 

 چرا من نمیتونم این حس قشنگو تجربه کنم؟...:( 

با بغض بهش خیره شده بودم که بی هیچ حس خاصی 
 روتخت بچرو گذاشت 

 باید بهش شیر بدید میخاید کمکتون کنم؟  -

دستای چروکشو ارود باال و دستی به معنی برو بابا 
 تکون داد که متعجب نگاهش کردم 

 مگ شیر خشک نیست!  -

خانم جان بچه گشنشه وقتی میتونید بهش شیر بدید چرا -
 شیر خشک ؟ 



وقتی دیدم مادرش توجهی نمیکنه دای گریش بلند شد ص
و بغلش کردم و براش سریع شیر با بیتابی سمتش رفتم 

 خشک درست کردم و گذاشتم تو دهنش که آروم گرفت! 

 اون خانم نگاهی به من انداخت و گفت: چن سالته؟ 

همینطوری که به چهره قشنگ اون نوزاد نگاه میکردم 
 گفتم: بیست و پنج 

 داری؟ بچه -

 اشک توی چشمام حلقه زد و بهش خیره شدم 

 نه -

 پتو رو روی پاهاش صاف کرد و ادامه داد

تو که انقدر بچه دوست داری چرا نمیذاری بچه دار -
 شی؟ 

خم شد چونم لرزید و اشکام راه خودشونو پیدا کردن  
نمیتونی بچه دار گفت : نکنه  با کنجکاویروی تخت و 

 شی؟ 

گریم اوج گرفت و بچشو بهش.  دادم و سریع از اتاق 
دویدم توی دستشویی و تکیه دادم به دیوار و آروم زدم 



اروم نشستم و سرمو گذاشتم روی زانوهام و هق هقم 
 اوج گرفت 

انقدر گریه کردم که دیگه صدام باال نمیومد نایی واسم 
نمونده بود دست و صورتمو شستم و رفتم توی اتاقم و 

تو مو با رو پوشم عوض کردم و از اتاق زدم بیرون مان
 الناز با دیدنم سریع دوید سمتم 

 ای وای من گیتی چرا این شکلی؟ -

 چیزی نیست الناز میخام برم خونه فقط -

سریع واسم یه تاکسی گرفت و یکم آب بهم داد بغلش 
کردم و سریع سوار ماشین شدم و بعد نیم ساعت رسیدم 

 رفتم داخل خونه . پولشو حساب کردم و

لباسامو با یه تاب مشکی و شلوار مشکی عوض کردم 
 و دراز کشیدم رو تخت .

چقدر دلم گرفته بود از این زندگی چی از این دنیا کم 
 میشد بچه من نمیمرد!؟ 

نگاهی به دستام اندختم چقدر از خودم دور شده بودم 
سوهان کشیده بود والک زدع حتی منی که همیشه ناخنام 

نداشتم . اصال فراموش کرده صت گرفتن ناخنامم فر



خودمو باصدای پیامک گوشیم از روی عسلی کنار بودم 
 ️❤amiramتخت برش داشتم با دیدن اسم 

زن گیتی جانم!کارم طول میکشه به » پیامشو باز کردم
 «بگو بیاد پیشت دیر میام،مراقب خودت باش عمو

گوشیمو هنوزم با دیدن پیامش لبخند میومد رو لبم 
پیشم و بیشتر برداشتم و به مامانم زنگ زدم که بیاد 

 واسه این بود که تو اون خونه پیش بابام نمونه 

گفت یک ساعت دیگه میرسه خودمو با تمیز کردن خونه 
زنگ دست از کار کشیدم و صدای سرگرم کردم که 

 رفتم درو براش باز کردم بغلش کردم و گونشو بوسیدم

 وبی؟ قربونت برم مادر خ-

 چادرشو از سرش برداشتم و تعارف کردم بشینه رو مبل 

سالم مامانی بیا بشین تو خوبی ؟ قلبت که دیگه درد -
 نگرفت ؟ 

نشست رو مبل و نفس نفس زنان گفت : مادر،یه چیکه 
 آب بده به من نفسم بیاد سرجاش

چشمی گفتم و سمت آشپزخونه رفتم و یه لیوان آب براش 
 میز .بردم یکم از آبشو خورد و لیوانو گذاشت رو 



 خوبم مادر من -

خداروشکری گفتم و رفتم توی آشپزخونه و واسش میوه 
 و شربت اوردم .

 میخاستم بیام پیشت که خودت زنگ زدی -

 عه؟ -

فتم ت گزن عموآره مادر وقتی دیدم امیر رفته خونه -
 بیام پیشت تنها نباشی.

با چشمای گرد شده نگاش کردم و زمزمه کردم امیر -
 ؟ زن عمورفتع خونه 

شالشو از سرش دارود و بالحن متعجبی گفت : وا مادر 
 چرا انقدر تعجب میکنی؟ 

 به حالت قبل برگشتم و لبخندی زدم 

 اهان اره امیر گفته بود اصال حواسم نبود  -

نگاه مشکوکی بهم کرد و نفسی کشید بخاطر اینکه از 
درو زیر نگاهش در برم پاشدم رفتم سمت دستشویی و 

بستم تکیه دادم به در امیر چرا به من نگفت میره خونه 
 مامانش؟ 



دلم عین سیر و سرکه میجوشید و مدام پوست لبمو 
اخرای شب مامانم پیشم موند و خودمو توی میکندم .تا 

ه خواب و اونم چون بابا اجازه نمیداد اتاق زدم ب
پیشونیمو بوسید و با خیال اینکه من خوابم رفت به 
محض اینکه رفت از پنجره نگاه کردم که سوار ماشین 
بابا شد و سمت کمدم رفتم و مانتو زرشکیمو پوشیدم و 
شلوار لیمو با شال مشکی سرم کردم و گوشیمو برداشتم 

اینا  زن عموسمت خونه و سریع یه اسنپ گرفتم و رفتم 
و خواستم زنگو بزنم که وقتی حساب کردم پیاده شدم 

متوجه شدم در بازه الی درو باز کردم و رفتم داخل و 
یواش یواش با استرس رفتم داخل امیر باید دلیل این 

 مخفی کاریشو توضیـ..

امیر و آرزو دختر حاج منصور که تو حیاط با دیدن 
ن بودن رشته افکارم نشسته بودن و مشغول حرف زد

 پاره شد .

 این امیر من بود؟ 

 « امیر کجایی؟» گوشیمو درآوردم و بهش پیامک زدم 

 پشت درختا قایم شدم و دیدم که گوشیشو از جیبش دراورد 

 « شرکتم عشقم»



تکیه دادم به دیوار وچونم لرزید و اشک ریختم وقتی امیرو 
کنار اون دختر میدیدم انگار یکی داشت با چاقو قلبمو تیکه 
تیکه میکرد.نفسم باال نمیومد دکمه مانتومو باز کردم و 

و ناخونامو فشار میدادم تو دستام تا دردم نشستم رو زمین 
 آروم شهه ولی مگ میشد؟ 

جا بمونم طوری که کسی نبینمتم رفتم دیگه نمیتونستم اون
از خونه بیرون و تو کوچه خیابونا قدم میزدم و اشک 

 میریختم 

و نفس کشیدن مدام تصوری امیر و آرزو میومد جلو چشمم 
واسم سخت میشد نمیدونم ساعت چند بود فقط وقتی سرمو 

 باال آوردم روبه روی خونمون بودم .

زمین و جیغ کشیدم و گریع رفتم داخل و با زانو افتادم رو 
 بلند بلند داد میزدم کردم انگار از خدا طلبکار بودم .

چراااا؟؟ چی ازت کم میشد یه بچه بهم میدادی؟ چی  -
 ازت کم میییشد هااااا؟؟؟ 

سرمو گذاشتم رو زمین با بلند تر زدم زیر گریع و 
صدای در که با شتاب باز شد برگشتم و چهره نگران 

 امیرو دیدم 

 چیشده؟  گیتی-



 نزدیکم شد که با کف دست زدم قفسه سینش و جیغ کشیدم 

 بروووووو برو عقب بهم دست نزننن -

امیر گنگ نگاهم میکرد وباز خواست بیادجلو که بلند 
 تر جیغ کشیدم

 پیش آروز خوش گذشت؟ دستتتت بهم نزننن،-

رنگ از رخش پرید وبا چشمای گرد نگاهم کرد رفتارم 
با صدایی که از گریه گرفته بود  اصال دست خودم نبود

 چرا بهم نگفتیی؟ ها؟ امیر اگه بچه میخای برو...گفتم: 

نذاشت ادامه حرفمو بزنم و دستشو برد باال و خواست 
بزنه که چشمامو بستم و سرمو بردم عقب چشمامو که 
باز کردم دیدم دست مشت شدشو کوبید تو دیوار و داد 

 کشید 

 د المصب اگه بچه میخاستم االن اینجا بودم؟  -
 با بغض لب زدم

 امیر پیش آرزو چیکار میکردی؟ -
اومد سمتم که رفتم عقب عصبی شد و گفت: از من 
حق نداری فاصله بگیری فهمیدی؟ من شوهرتم گیتی 

 شوهرت 



بلند زدم زیر گریه که امیر کالفه شد و گفت : بقران 
دونستم مامانم زنگ زد نمیدونستم اونجاس بخدااا نمی

گفت حالم بده بهت دروغ نگفتم توی شرکت کار داشتم 
وقتی مامانم زنگ زد رفتم سریع و فهمیدم دختر حاج 
منصور اونجاس یه بهونه اینکه میخام باهاش حرف 
بزنم رفتم تو حیاط و بهش گفتم دفعه بعدی که مامانم 
بهش زنگ زد خیلی جدی بهش بگه دیگه مزاحم نشه 

. 
 ی اگه بهت میگفتم اونجام حالت بد میشد .گیت

گیتی تروخدا از من فاصله نگیر،گیتی قلبم درد میگیره 
 ازم دور میشی .

بلند شدم و رفتم سمتش و بغلش کردم و اونم محکم 
 بغلم کرد و باصدای بلند زدم زیر گریه 

هیشش زندگیم آروم باش،مگه چشمای من جز تو کسیم  -
بینه ها؟ جز خنده های تو صدای دیگه ای هم می

 میشنوه؟ 
 امیر ببخش منو قضاوتت کردم  -

 قربونت برم من -
 .م کرد حصارصورتمو غرق بوسه کرد و دوباره 



یه دوش گرفتم و رفتم پیشش رو تخت دراز کشیدم و 
حلقه کرد م دستشو دوراونم  کنارشخودمو جمع کردم 

. 
سرمو گذاشتم روی قلبش و با شنیدن صدای قلبش 

 آرامش وصف نشدنی گرفتم و خوابم برد ...
دوسه روزی گذشتع بود و میونم با امیر خیلی خوب  

بود متوجه شده بودم اون خانمی که اونروز بچشو 
بردم پیشش یه معتاده و شوهرشم روزی که بچش بدنیا 

ز به دختر کووچولوش که هنوز و هررواومده مرده 
براش اسم انتخاب نکرده بود سر میزدم و مدام بهش 
میرسیدم و کارایی که دلم میخاست واسه بچه خودم 
بکنم واسه اون میکردم و امیر از این موضوع خبر 
داشت و حتی گاهی با ذوق براش لباس میخرید و 

 چون زود بدنیا اومده بود باید توی دستگاه میموند
ل منم خیلی بهتر شده بود، امروز باید مامانم و حا

دختر بردیم دکتر و باید بهش یاد اوری میکردم می
کوچولو رو بوسیدم و گونشو نوازش کردم واز اتاق 
خارج شدم و سمت اتاقم رفتم و زنگ زدم به مامان و 

 با شنیدن صدای گریش شوکه شدم 
 مامان؟ مامان چیشده؟ -



ترسیده با صدای داد بابا فمیدم که باز دعواشون شده 
از صدای جیغ مامان زنگ زدم و امیرو بهش گفتم 
خودشو برسونه بعد از ده دقیقه رسید و سریع با الناز 

و سوار شدم و پوست لبمو میکندم که خدافظی کردم 
افتاده بودم به امیر عصبی لبمو از زیر دندونم کشید 

کی به جونم افتاده بود که هر جون در دلشوره وحشتنا
 ثانیه بیشتر میشد.

سریع رسیدیم و دویدم پایین و با دیدن دره باز خونه 
بیشتر نگران شدم دویدم با کفش توی خونه و با دیدن 
بابایی که به دیوار تکیه داده بود و جسم بی جون 
مامانی روی زمین زبونم بند اومد همون موقع صدای 

بایی نگاه کردم که چشماش آمبوالنس پیچید ،به با
 اشکی بود و خیره شده بود به من 

 امیر دوید سمت مامانم ونبضشو چک کرد و داد کشید 
 زووود باشیید -

سریع سوار برانکاردش کردن و بردنش توی 
آمبوالنس با سرعت رفتم وسوار آمبوالنس شدم 

بابا وقتی نمیدونم این قدرتو از کجا اورده بودم که 
 ه زدم تو سینش و هولش دادم عقب خواست سوار ش

 نزدیک مامانم نشو گمشووو -



 دست مامانمو گرفتم و بوسیدم
 پاشو قربونت برم مامانییی، -

پرستار مدام در حال چک کردم نبض و فشارش بود 
 و اصال جواب سواالی منو نمیداد 

موهای مامانیو دادم زیر شالش همیشه موهاش داخل 
 بود 

 مامان پاشو تروخدا پاشو -
 داد داشتم دیونه میشدم . جوابمو نمی

آمبوالنس وایستاد و سریع مامانمو بردن داخل و امیرم 
اروده بودنش بیمارستان سریع رسید .دنبالش میدویدم 

خودمون بردنش داخل و نذاشتن برم داخل با حرص 
 دکترو هول دادم و داد کشیدم 

 خودم پرستار اینجام -
سریع به مامان ر با دیدن حال بدم چیزی نگفت پرستا

دستگاه وصل کردن و با فرو کردن سرم تو دستش 
 انگارتو قلبم فرو میکردن .
یکم بهم داد و مدام میگفت امیر اومد و اوردم بیرون و 

 : چیزی نشده حتما شوک عصبی زندگیم خوب میشه! 
نیم ساعت گذشت و هیچکس هیچ چیزی نمیگفت داشتم 
دیونه میشدم و شیفتم تموم شده بود و کاری از دستم 



ساخته نبود با دیدن چندتا پرستار که با عجله به سمت 
اتاق مامان دیودن ترسیده بلند شدم که امیر دنباالم اومد 

 یکی از پرستارا دستگاه 
رم توی شوک برد توی اتاق با ترس سریع خواستم ب

 اتاق که امیر جلومو گرفت 
 ولم کن امیر اینا دارن چیکار میکنن؟  -

 بیا عقب گیتی تورخدا بیا عقب صبر کن -
امیر بردم کنار و میخاست ارومم کنه ولی من تمام 

امیرو پس زدم و خواستم برم تو حواسم به اتاق بود 
اتاق که مانعم شد جیغ کشیدم: میخام مامانمموو ببییینمم 

 ! 
 اتاق اینا دارن چیکار میکنن؟ دویدم توی 

صدای بوق دستگاه که خطاش صاف شده بود تو مغزم 
 اکو میشد 

دکتر پارچه سفیدو برداشت و خواست بکشه رو مامانم 
 رفتم سمتش و دستشو پس زدم و جیغ کشیدم 

چیکار میکنی؟ مگه نمیدونی مامانم عادت نداره پتو -
 ! بکشه رو شرس 
ه خون نشسته اومد داخل و دستمو امیر با چشمای ب

 گرفت 



 گیتی جانم دردت به جونم بیا بریم بیرون تروخدا  -

دستمو از دستش کشیدم بیرون و باصدای آروم که انگار 
کسی خوابه گفتم: هیش امیر مگه نمیبینی مامانم خوابیده؟ 

 خستش هیچی نگو بذار بخوابه! 

 کردمقطره اشکی از گونه امیر چکید که با دست پاکش 

امیر چرا گریه میکنی؟ چیزی که نشده چیه ترسیدی؟ -
 نترس احمق مامانمه خوابیده چیزی نشده که

 گیتی تروقران گریه کن -

خنده ای کردم و رفتم پیش مامانم و موهاشو هول دادم 
 زیر شالش 

بذار موهای امیر دیونه شدیااا واسچی گریه کنم ؟ -
 هاش حساسه مامانمو بپوشونم میدونی که چقدر رو مو

اون مرده گیتی مامانت مردههه تو باید گریه کنی خب؟  -
 مامانت قلبش وایستاده 

 عصبی برگشتم سمتش و داد زدم چی میگه این؟ 

 مامان من نمردههههه -

امیر تکیه داد به دیوار و شروع کرد گریه کردم رفتم 
 سمتش و زدم تو سینش و بلند تر جیغ زدم 



ده فهمیدی!؟ مامان من گریه نکننن مامان من نمر -
 نمردههههه 

زانوهام سست شد و افتادم روی زمین و با گریه جیغ 
 کشیدم 

مامان من زندستتت امیر نگا فقط خوابیده مامانم  -
 خوابیدهههه 

…  

افتاده بودم روی خاک و امیر شونه هامو ماساژ میداد و 
 قربون صدقم میرفت . دائم 

با دیدن کفنی که میخاستن بذارن توی خاک دویدم سمت 
 قبر گودی که کنده بودن و جیغ زدم 

چه غلطی میکنین؟ چرا نمیفهمین مامانم میترسه اون  -
. اینهمه سال به حرفاش گوش نکردین زیر ولش کنییید

اینجا حاال میخاین بذارینش اینجا خاک بریزین روش؟ 
 تنهاست میترسه تروخداااا 

مد سمتم و دستمو گرفت برگشتم سمتش و با التماس امیر او
 ترسه. گفتم : امیر بهشون بگو مامانم اونجا می



امیر با گریه بغلم کرد و سرمم گذاشت رو سینش و چشامو 
گرفت تا نبینم و درگوشم حرف میزد تا حواسم پرت شه و 

 من فقط تکرار میکردم 

 اینجا میترسه،تنهاست میترسه  -

ساعت پنج بعدازظهر بود و من از صبح نشستع بودم 
پیش مامانم و اشک میریختم انگار تازه فهمیده بودم 

زجه میزدم و التماس میکردم مامانم بیدار شه چیشده 
 فقط یکبار دیگه بغلش کنم یبار دیگه دستاشو بگیرم 

انقدر گریع کردم که همونجا بیهوش شدم و وقتی 
ارستان بودم و امیر کنارم چشمامو باز کردم توی بیم

وقتی دید چشمامو از کردم اومد سمتم و بود نشسته 
 دستمو گرفت 

 گیتی جانم خوبی؟  -

  چشماش قرمز بود بمیرم

قطره اشکی از گونم چیکد و گفتم: من اینجا چیکار 
 میکنم ؟ 

 بیهوش شدی سه روزه اینجایی  -



با دیدن الناز و اون دختر کوچولو تو بغلش گریم شدت 
. از بغلش گرفتم و محکم به خودم فشردمش و گرفت 

 نوازشش کردم و واسش الالیی خوندم...:( 

امیر اومد پیش و نگاهی به دختر کوچولو توی بغلم کرد 
 و با صدای گرفتش گفت: گیتی دوسش داری! 

به نشونه مثبت گونشو بوسیدم و اشکامو پس زدم و سری 
 تکون دادم که ادامه داد 

 یعنی میشه منو تو بچه داشته باشیم؟  -

با چشمای گرد نگاهش کردم که موهامو بوسید و گفت 
: مامانش دیروز مرد یه نامه نوشته و واسه تو گذاشته 

 نامرو باز کرد و شروع کرد خوندن 

پرستار کوچولو،من دیگه آخرای عمرمه وجز بچم »
هیچکسو ندارم میدونم که عمرم کفاف نمیده که واسش 
مادری کنم و اونم هیچکسو ندارم،این مدت متوجه 
مراقبت هات از بچم شدم و میخام به تو بسپارمش و 

مطمئنم مامان خیلی خوبی اونو بچه خودت بدونی. 
م واسش انتخاب میشی تو لیاقت مادر شدنو داری. اس

 نکردم میتونی اسم دخترتو انتخاب کنی...:( 

 » 



 هر کلمه ای از نامه که میخوند پا به پای من اشک میریخت 

 با گریه روبه امیر گفتم : اسمشو بذاریم آرام؟ 

امیر میون گریه لبخندی زد و گفت: قرار بود اسم 
 دخترمون بذاریم آرام مگ یادت نیست؟ 

سری تکون دادم و آرامو محکم به خودم فشردم وامیر 
.به سمت امیر برگشتم و گفتم : جفتمونو به آغوش کشید

 امیر! 

 جان امیر -

 از اینجا بریم -

 کنجکاو نگاهم کرد که ادامه دادم 

آرام بریم جایی که کسی اذیتمون نکنه،بریم جایی که -
خوشبخت شه بریم جایی که از همه این ادمای عوضی 

 دور باشیم کسی نشناستمون. 

 ... 

یه سال از مرگ مادرم میگذشت و منو امیر به کمک الناز 
توی ترکیه یه خونه نقلی قشنگ گرفتیم و الناز هم یه خونه 
کنار خونه ما گرفته بود و جفتمون توی یه بیمارستان 

 خاطر ارام مرخصی بودم .بودیم و که من بمشغول 



ارام االن یکسالش شده بود و به طوری خیلی اتفاقی 
  چشماش کپی من بود مشکی

روز اخری که ایران بودم پیش اون مرد که به اصطالح 
اسمش بابا بود رفتم عقده هرچی توی دله مامانم مونده بود 
و سرش خالی کردم وبی توجه به گریه زاری ها و نفرین 

اومدیم اینجا و ادرسشم به هیچکس و عمو  زن عموهای 
ندادیم .ما واسه خودمون زندگی میکردیم نه واسه اونا نه 
واسه مردم،یاد و خاطره مامانم همیشه زنده بود و هر 

 دادیم .خیرات میجمعه واسش 

امیر اینجا یه کار پیداا کرده بود و خداروشکر کارش خوب 
 بود .

 با صدای امیر که آرامو بغل کرده بود به خودم اومدم 

 کجایی؟ گیتی خانم  -

 لبخندی زدم و گفتم : جانم همینجام

: این نق نقو خانم منو آرام و گرفت روبه روم و گفت 
 کشت خوابش میاد .

 اخ قربونش برم من -



خوابوندمش گونشو بوسیدم و بردمش توی اتاقمون و 
توی چارچوب در  روی تخت و خوابودندمش امیر

با لبخند قشنگی نگاهمون کرد و اومد اونطرف ایستاد و 
 آرام خوابید . 

با عشق نگاهی بهشون انداختم من با وجود این دونفر 
  خوشبخت ترین زن جهان بودم...:(

بدون هیچ حرفی بدون هیچ قضاوتی ،بدون حرف 
 مردم...!  

 و این بود داستان ما ...

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


