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 یآدمها هر چقدر سنشون باالتر بره گردو غبار روزگار رو کردمیفکر م شهیبچه که بودم هم

 .... شنیم ریبعد پ یو چند صباح شهیو چهرشون چروک تر م ندازهیم هیموهاشون سا

 ریکه پ ستیآدما با باال رفتن سنشون ن دمیفهم شترشناختمیبزرگ تر شدم و آدما رو ب یچ هر

 ... شنیم ریپ یآدما تو اوج جوان یگاه شنیم

 جیکه سرمون گ گردونهیسرنوشت اونقدر مارو م یگرده و گاه نیزم گنیکه م میدیشن هممون

 طرف سرش به سنگ خورده... گنیهمونجاست که م دی... شانیزم میخوریو با کله م رهیم

فقط به  شمیم لیتبد یهمگ میفکرشو بکن کهی.... زودتر از اونمیکردن یآدما محکوم به زندگ ما

 ... میباش یخاطره خوب میکن یپس سع هیخاطره تو خاطر بق هی

 خالصه

 فیتعر ایلیخ یتو وجودش برا یمردونگ یکه واژه ها ی... همونقدر پسررهیهمون ام رهنوزمیام

 شدس... 

حقش  یود ولکه زن برادرش ب یکرد با کس یدل داد و سال ها دلدادگ کیجلد  یکه تو یپسر

 نبود... حاال سه چهار سال گذشته... یزندگ نیاز ا

نقش اول  ریام نبارمیقهار بسازه...ا گریباز هیآدما رو و ازشون  رهیبگ یخوب بلده به باز یزندگ

 گریکنه و باز یفقط قراره باز ریو ام گردانشهینوشته و روزگار باز وشویکه سرنوشت سنار یباز

 باشه... 

به رقابت  یلیم نکهیا یهمن ب بی... هر کدوم تو مجنون تو رقای... آرری... امازی... ننی... نازنیهست

 داشته باشن... 

 

حاضر نشده بود تا آخرش بمونه  یبود که حت یمزخرف یبود...اونقدر مهمون دهیامونشو بر سردرد

 ... رونیو زده بود ب

انفجار  یبرا زگریکاتال هیاونجام شده بود  یصبح سردرداش شروع شده بودو سرو صدا از

 سرش... 
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رو اب   شهیش دهینرس ی... حرکت اولش به دومشدیمدادم عقب جلو م نیپاک ماش برف

 لب غر زد  ری... زگرفتیم

 ... لهیس ایبارونه -

بود که داشت  یآروم یلیخ یلیخلوت و گوشش به آهنگ خ ابونیداده بود به خ حواسشو

 ... نیماش یتو فضا شدیپخش م

بود و چتر قرمز  ستادهیا ابونیکنار خ کیکه ش یدختر یآن نگاهش رفت پ هیچشم گوشه  از

 دستش بود...  میخوشرنگ

اومد و سوار نشد حدس زدن  شییجلو دیپرا یکه برا یلبش...از عشوه ا ینشست رو یپوزخند

 سخت نبود...  ادمیز کارسیچ نکهیا

 نگاهش بهش بود...  نهیاز آ یرد شد ول ازش

... چه هیهم به بق کننیآدمان که هم به خودشون ظلم م نیا گنیجتماع که مانگل ا واقعا

 ... شهیکه نابود نم ییها یپاشه و زندگ یاز هم نم نایکه سر ا ییخانواده ها

 ستادهیوا ادینم رونیب میبارون که سگ و بزن نیا یکه تو کنیو کوچ ریاونقدر حق خودشونم

  دیدلش غر ی. تو..شهینم مینیو سوار هر ماش ابونیکنار خ

 ... یاز سگ کمتر-

به دختره هم  یدید یحت گهیشد که د ادیازش دور شده بود... شدت بارون انقدر ز یمتر دو

 نداشت... 

سرش  یآدم بد بودن نبود... تو ری... امدیکش یدختر نبود...پف نیا دنیاونقدرام مشتاق د البته

 یبا هر کس و ناکس یافتاد که به راحتدور و ورش  یدخترا ادیاومدن و رفتن... زایچ یلیخ

 انگار نه انگار...  گزهیککش نم میو کس شنیو بلند م خوابنیم

زد و  ی؟... پوزخند هیچ کنهیدامیپ ابونیکه همخوابه هاشو از کنار خ یدختر نیاونابا ا فرق

 "پول"ناقوس صدا کرد...  نیع زیچ هیسرش فقط  یتو
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 ی... مرد از زن و بچس... برادر برادرکشگذرهیمکه االن به خاطرش مادر از بچش  یزیچ

 دو نفر...  یمبادالت مال نیماب یقرار داد زیچ هی... عشق شده کنهیم

نبود  یبود... آدم مومن و معتقد ستادهیا ابونیکه کنار خ یدختر یلحظه سوخت برا هی دلش

کو  زننیم مکه ازش د ییدوست داشت بدونه پس عدالت خدا یلیخدا نشناسم نبود... خ یول

 کجاست...

 یاسم آدما یسر هیکه برده هوسشونن و  ییکه هزار دخترممکنه همخوابه شن با مردا کجاست

 اسم فاحشه...  یسر هیو رنیگیم یامروز ندیباکالس و اپن ما

 یحاله از سرخ هیعقب اونقدر بارون خورده بود که فقط  شهیترمز نگه داشته بود... ش یرو پاشو

 خترک... د یجا شدیم دهید

اون  یبا کفشا دیآدم با هیقضاوت  یغلط...به قول پدر بزرگش برا ایافکارش درسته  دونستینم

پاشنه بلند قرمز رنگ پوزخند  یکفشا یکج شد... از تصور خودش تو یور هی... لباش یراه بر

 زد...  یکجک

 دنده عقب گرفت...  یآن میتصم هی یتو

 دونستیبود که اسمشم نم ینیماش یهمه هواسش پ یولبود  ابونیبه ظاهر به اونور خ نگاهش

بود  یشناختش از آدما مدل آهن اری... سالها بود معدیباریبودن از سرو روش م متیگرون ق یول

 پاشون بود...  ریکه ز

جمع و جورش کرد...  عیسر یگرفت ناخداگاه لباش کش اومدن ول نیکه ماش یدنده عقب با

 .. .ستادیپاش ا یدرست جلو نیماش

سمت کنار راننده اومد  شهیمشت کرد... ش جانیکردشو از شدت ه خی یبست و دستا چشماشو

چک و چونه  یوسوسش کرد که ب یاونقدر ریآس ام پیچهره و ت دنی... خم شد... دنییپا

 وسوار بشه... 

 یکیارزه... به قول  یبگذرونه که سرش به تنش ب یکیشب و تو بغل  دیاعتقاد داشت با شهیهم

 ... نهیکه به دلمون بش میحال کن یکیالاقل با  میدیحال م میز دوستاش ما که دارا
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 بهش ننداخت و دنده رو جا به جا کردو راه افتاد...  مینگاه میاز گوشه چشم ن یحت ریام

 یشه ول نیتا چترشو ببنده و سوار ماش دیطول کش دیشا هیآب بود... فقط سه چهار ثان سیخ

که حاال کنارش نشسته بود...  یسمت پسر دی... چرخپشیگند زده شه به تبود  تا  یهمونم کاف

از پشت اون رژ خوشرنگ  دشویسف یزد که دندونا ییزبونش به کار افتاد... لبخند دندون نما

 ... دیبه رخ کش یاناب

 سالم  کیعل-

  ریدراز کرد سمت ام دستشو

 ام  یمن هست-

 بود...  ستادهیبازم خشک ا ریام

 ییباینگاه از نظر گزروند... چهره ز هیدر هم سرو وضع دختر رو تو  ییشو با اخماسمت دیچرخ

 ... کردیاالن امشب و تو خونه شوهرش صبح م کردیباهاش مدارا م یزندگ کمیاگه  دیداشت... شا

 گفت  یجد یلحن با

 آدرس... -

بد تر  یزایبه چ داد امشب و مهربون تر باشه... عادت داشت حیترج یبهم برخورده بود ول کارش

 کردن...  نیبد تر از ا ی... و رفتارادنیشن نیاز ا

کنه تا امشب  ریو که بلده نثار ام ینگاه نیکرد جذاب تر یابروشو انداخت باال و سع یتا هی

 بزنه...  غشیت شتریب

 ؟....من مکان ندارم...  یدرست درمون ندار یجا هی یعنیبابا تو... یاو... چه بد اخالق-

انسان  یاومد... داشت باورا یتر شد... از لحن پر غمزه دختره خوشش نم ظیغل شپوزخند

 ... بردیسوال م ریو قضاوت نکن و ز یکس گفتیکه م ششویپ قهیدوستانه چند د

 طعنه گفت  به

 ... یکنیم یهست که اونجا زندگ یجا هیباالخره  یستیخانمان که ن یب-
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بود که افسار هوسشون و انداختن  ییتند از مردا ریرفت توهم... لحن و رفتار ام یهست یاخما

بردن و ناخونک زدن بهش افسارشونو دستش دادن... مشت  ضیشب ف هی یگردنشون و برا

 رفت توهم...  شتریزد که اخماش ب ریبه بازوش ام یآروم

 گفت یخنده پر عشوه ا با

و  ییداره... چون تون بی...عیمکان نداشته باش خوردینم افتیلوس نشو خب ندارم... به ق-

 قبول دارم...  نتمیماش نیهم زهیخاطرت عز

 رفت تا گرد بشه...  یلحظه ا یبرا ریام یچشما

 نییخودشو پا گاهیحد ارزش و جا نیسن و سال تا ا نیدختر با ا نیا نکهیبد شد از ا حالش

 وجودشو با پول تاخت بزنه...  نیماش یکه حاضر شه تو ارهیب

 فرت تنها حس وجودش بود... ن یچاشن کمیبا  ترحم

 دار شد  شیحرفاش ن ناخواسته

 و نجس کنم...  نمیدوست ندارم ماش-

پسره  نیبارون نمونده بود که آخرشم با ا نیا ریرفت توهم .. دوساعت ز یهست یاخما نباریا

 سرو کله بزنه... 

 شم...  ادهینگهدار من پ ی... ادا نده مکان نداریه-

 به دختره انداخت...  نیهتو رویسراسر تحق ینگاه

 یتو تخت پسر ای  ستیکه امشب زنش تو تختش ن یکیدنبال  یو بر یش ادهینگهدارم که پ-

 خودش ؟ تیگند بزنه به وجود تو و انسان شیجنس یکه با عقده ها

 تو...  یمن روضه بخون یتا صبح برا یخوای... انگار منمینگهدار بب یه-

 که شب و کنار امثال تو صبح نکنم...  خودشم ارزش قائلم یبرا یاونقدر-

 بهش زد...  یو پوزخند برگشت
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 ... یکنیم یپس االن کنار من چه غلط-

 کالمش تا ته وجود دختره رو سوزند  شین

 ... دمیبعدا کفارشو م-

 زد  نیبه داشبورد ماش یمشت

 ... یکردیمنو سوار نم یبود یآدم درست یلیخفه شو بابا... نگهدار...تو اگه خودت خ-

 ... خودشم از زهر کالمش خبرنداشت انگار... زدیم شیکماکان ن ریام

 ... یآدم گهی... توکه دندشونیبیتو سرما وبرف و بارون م سوزهیم ونامیح یآدم دلش برا-

 لب زمزمه کرد  ریز

 ... دیالبته شا-

 شده بود انگار...  کیتحر یهست عصاب

نه...  اینداره من آدمم  یدخل چیه یا گهیحدوناس دا چی... نه به تو نه به هپیمنو خوشت نیبب-

 نیکه ع نییتو و امثال تو وونهیو ح ستیآدم ن کهیقشنگ بفهم... اون گمیبهت م یچ هی یول

... من نیکنیم یبند زیبه جون ما و وجب به وجب تنمونو با چشماشون سا نیافت یراشخور م

نداشتم مطمئن باش  اجیورده... اگه احتپولدار دارم نه پول باد آ یشماها نه ننه بابا همثل

 ... دادمیم حیامثال شما ترج ریز دنیسگ و به خواب ریز دنیخواب

 ..نداختمیاگه به خاطر پولش نبود تفم تو صورتت نم االنم

چفت و بست  یکه دهنشون ب ییاومد از دخترا یبود انگار... بدش م دهیدختره چاکش در دهن

 ... نرویب دادیرو م یبودو هر خزعبل

 ... ابونیکنار خ دیو کش نیماش

 ببند دهنتو... اصال اسم فاحشه برازندته...-

 مثله خودته...  یینامردا یاز مردونگ  کشمیم دکیاسم و دارم  نیخفه شو بابا... اگه من االن ا-
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 دست خودش نبود...  زدیکه م ییکنترل حرفا گهید رمیام

  شتریمرد تر نرخ سود شمام بکه بد نشده... ماها هرچقد نا یکیواسه تو -

 نیا دانقدریو گرفت و کش فیک عیسر هوی ریکه ام ریآورد باال تو بزنه تو صورتش ام فشویک

 کنده شد...  فشیشد که دسته ک ییهویو  عیحرکت سر

 پرت کرد تو بغل دختره  فوی... کابونیکنار خ دیو کش نیماش

 تو ..  یارترحمم ند اقتتی... لنییمن برو پا نیگمشو از ماش-

 صداش کرد  ریشو ام ادهیپ کهیهمن دیدرو کش رهیدستگ

 دختر...  یه-

پاش  یتانخورده جلو یگونش حس کرد... چشمش به تراوال یرو یسوزش دیچرخ نکهیهم

 ... اونقدر تانخوره بودن که گونشو خط انداخته بودن... خوردیم یافتاد که داشت خ

 ... یازم نداشته باش یخورده برده ا نکهیا یبرا فتهیداشته باش... پوله ک نمیا-

نگهداشته بود... سر دردش  یخودیگازو حرکت کرد... خم شدو درو بست... ب یگذاشت رو پاشو

 شده بود...  شتریاز جرو بحثشون ب

  یبزن گندتت

 گاز داد تا زودتر برسه خونه...  شتریلب  گفت و ب ریز

هزار تومن بود...  صدیودن و برداشت... سشده ب سیکه خ ییخم شدو تراوال یمعط یب یهست

افتاد که  یرنگ یآن پچشمش به کارت نارج هیکه  فشیک یزدو پوالرو چپوند تو یپوزخند

 جلو پاش افتاده بود... خم شدو برش داشت... چشمش به نوشته هاش بود... 

د و نثارش کر یحرومزاده ا هیبه کارت زدوتو دستش مچالش کرد...  یپوزخند"نواب ریام"

لحظه حس کرد روح از تنش  هیکه  رهیبگ نیکه بره آژانس و ماش ابونیخواست پا بزاره تونور خ

 رفت و برگشت... 
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 یرو خوردیشده فقط از پشت دونه ها تند بارون که م یچ دی... نفهمنیزم یخورد رو محکم

 سمتش... دنیدوسه نفر دو دیتار کرده بود د دشویصورتش و د

 ته شدو از هوش رفتخود به خود بس چشماش

******** 

 رو مخش بود... ییجورا هی دویچیسرش م یتو شیگوش زنگ

بشه .. ووو اونقدر زنگ زد که خود به خود خاموش شد...  داریچشماشو باز کنه که ب خواستینم

 روهم فشار داد...  شتریزدو چشماشو ب یخواب آلود لبخند

 ... شناختیزنگ و م نیا نباریا ...یزنگ گوش شدبازیداشت چشماش گرم خواب م تازه

 ستایشماره خودشون گذاشته بود... آهنگ فوتبال یبه زور رو هادیبود که ن یآهنگ

و  یبه زورخودشو از تخت و بالشش کند و دست برد سمت عسل یشه ول داریب خواستینم

 و برداشت...  یگوش

 چسبوند به گوشش...  ویو وصل کردو گوش تماس

 ریالو ام-

 تخت  یزدو خودشو باز پرت کرد رو یچشم بسته لبخند ازین یاصد دنیباشن

 ... ریجان ام-

 گفت  یشاک ازین

 ... یدیجواب نم تویچرا گوش روزیاز د یبگ شهیم-

 انداخت...  شیبه گوش یباز کرد... نگاه یرفت توهم و چشماشو کم اخماش

 مگه...  یزنگ زده بود-

 بله .. سه چهار بار... -

 کرد  یپف
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دل و رودش  نییاز پشت  بوم پرت شد پا هادیکه به لطف ن یاونبار یاز صدقه سر فک کنم-

 ..  دهیشده ادا م یقاط

 اومد...  یو نهال م هادیجرو بحث ن یاونور صدا از

  دیخند

 چه خبره اونجا... -

 ... دیباریم ازین یاز صدا یکالفگ

 رسهیاالن م هادین سیسرو .. گهیباشه... برنامه هر صبح به صبحمونه د یخواستیچه خبر م-

 تو سرو کله هم...  زننیکنه دارن م دارشیهنوز خوابه... نهال رفته ب

  دیخند

 ..  گهیعموش خوش خوابه د نیبه فداش ع یا-

 و خنده گفت  یبا دهن کج ازین

 یاخالق گند داشت یکه به بچم ارث برسه هرچ یندار یدرست حساب زیتو روحت... چ یا-

 بهش...  یداد

 م بخوا... دلت-

 به شماره ناشناس انداخت...  یکه براش اومد حواسشو پرت کرد... نگاه یخط پشت

 بهت...  زنمیدارم زنگ م یقطع کن پشت خط ازین-

 ... میزنیباشه باشه... بعدا حرف م-

 و وصل کرد...  تماس

 بله... -

 نواب....  ریام یآقا دیسالم ببخش-

  شناختینم صدارو
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 ... دییبله بفرما-

آوردن که کارت و شماره شما تو  یمورد تصادف هی شبی... دشمیمزاحمتون م مارستانیمن از ب-

 دستش بود... 

 نشست... خیس

 ... یتصادف-

 بوررو... یو چهار ساله... موها ستیو سه ب ستیدختر خانوم حدودا ب هیبله -

که  یها دخترکاناپه اتاق بود... تن یکه رو راهنشیچنگ زد به پ عیبلند شدو سر نگران

 بود...  نیفقط نازن دادیاحتمالشو م

 حرف پرستار تموم شه ..  نذاشت

 ... مارستانهیکدوم ب خانوم

که از خودش سراغ داشت رفت  یسرعت نیشتریتعلل نکرد... با ب میثان هی یگرفتن آدرس حت با

 ... مارستانیسمت ب

که خودشو رسود  دینرس قهیه دافتاده باشه... به د یاتفاق نینازن یبرا خواستیدلش نم چیه

 با خونش نداشت یادیفاصله ز مارستانی... شانس آورد بمارستانیب

 سمت اطالعات  دیدو

 دختر تثاد..  ی شبیبا من تماس گرفتن گفت د شیپ قهیخانوم چند د-

 ...یصلح یاونجان... خانوم هست ضتونیمر 302اتاق  دییبله بله خودم تماس گرفتم... بفرما-

 ... دیو از زبونش نشن نیکه اسم نازن دیکش یاز سر آسودگ ینفس یاسمش وا رفت ول دنیشن با

 ... هیبه چ یحدس بزنه چ تونستیو به خاطر داشت و حاال م یهست اسم

 یاونا افتاد رو نیکارتشم ماب دیو پرت کرد د داشتیپولش برم فیکه تراوالرو از ک شبید

 به موهاش زد... ی... کالفه چنگنیزم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 12

 بود ششیر خیختره انگار بد نیا

 ... رونیبخش اطالعات اومد ب زیاز پشت م پرستاره

 ... نجاستیا دیاریب فیدنبالم تشر-

 تکون داد...  دیبه نشونه تائ یسر

 به سمت راستش کرد  یبا دست اشاره ا پرستار

ه جفت چشم قهو هی...با باز شدن در اتاق نگاش تو رفتیکه م یسرش راه افتاد سمت اتاق پشت

 دختر سر راهش سبز بشه...  نیباز ا زدیکرد... حدسشم نم یافتاد و پف یا

 ریجاخورد...پرستار رو کرد سمت ام ریام دنیاونم از د انگار

به خاطر سرما  اینداره گو یبه هوش اومد...پزشکش گفت مشکل خاص شیساعت پ مین نیهم-

 کرده...  یتصادف جزئ هیرفته و  جیگ یسرش کم یخوردگ

 گفت  عیسر ریقبل از ام دختره

 مرخصم ؟... -

 گفت  ریرو به ام پرستاره

 ...دیریرو بگ هیبرگه تصو یازحسابدار دیتونیم-

 شبیروح تر از د یب افشیبه دختره که حاال ق یکالفه نگاه ری... امرونیو از اتاق زد ب نوگفتیا

 بود کرد...  دهیماس شممیشده بودو آرا

... برگه رو امضا یراه افتاد سمت حسابدار یاومدول یوشش نمرقمه از دختره خ چیه نکهیا با

 ... دیکرد و کارت کش

 بود... ستادهیبرگشت چشمش افتاد به دختره که با چند قدم فاصله پشت سرش ا نکهیهم

 شد بهش  رهیخ تیو گرفت سمت دختره...با جد صیحرف برگه ترخ یب

 اون یبزار پا منی... ارونیب یزدن و از سرت بنداز غیبهتره فکر ت-
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 تو دستش انداخت  یور هی فیبه ک ینگاه

 ...فتیاون ک یبذار پا-

 به چهره پر اخمش زد  یپوزخند دختره

 بردارم... یپونصد تومن فیک ستیآقا پسر وضع من اونقدرام خوب ن-

 گزنده گفت  یبا لحن ریام

 ... یبه خودت بد یحال هی یخواست یکرد یکاسب شتریشب ب هیفک کن -

 هویبه در خروجه که  یمنته یسمت راه پل ها رفتیو گفت و از کنارش رد شد... داشت م نویا

 از پرستارا پاهش قفل شد  یکی یبا صدا

 آقا کجا پس...  یه-

 بلندش کنه...  کردیم ی... دستشو انداخته بود دورکمرشو داشت سعدیچرخ

  دیتعادل نداره... کمکش کن دینیبیمگه نم-

بدو  یوسط شده بود قوز باال قوز...تو دلش کل نیا نمیرو هم فشار داد...ا چشماشو با حرص ریام

 کس و کارو سوار کرده بود...  یدختره ب نیکرد و ا تیخر شبیبه خودش گفت که د راهیب

 اجبار عقب گرد کرد... دختره دست پرستارو کنار زد...  به

 ...ستمیسرپا وا تونمیممنون... م-

جلوتر  ری... امنییداده بود از پله ها رفت پا هیتک واریدستشو به د کهیالکردو در ح ریبه ام ینگاه

 باز کرد...  موتیو با ر نیراه افتاد و در ماش

حالش ولش کنه... تازه فکر  نیبا ا دادیوجدانش بهش اجازه نم ومدیچقدم از دختره بدش م هر

 سره تو سرش بود...  هیآورده  ریاون کارتشم از کجا گ نکهیا

 ... رونیآورد ب شهیسرشو از ش ریرد شه که ام نیاومد از کنار ماش هدختر
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شه بگن من  تیطور گهیساعت د هی نجایمن و صدا کردن ا یکس و کار یسوار شو...امروز ب-

 ... یکنیم دایصاحاب پ یکردم کل صتیترخ

د و پشت سرش حرکت کر رینزد... راهشو گرفت بره که ام یحرف ینگاش کرد ول نهیبا ک دختره

 باز کرد... گشویجلوش خم شدو در طرف د دیرس نکهیهم

 در باز شده که راشو بست استپ کرد...  دنیبا د دختره

بود...  رهیموهاشو به رو به رو خ یزده بود رو شویآفتاب نکیکه ع یریچرخوند سمت ام سرشو

 بود که بخواد براش ناز کنه...  یحالش بدتر از اون

 شویآفتاب نکیبهش بکنه ع ینگاه مین نکهیا یب ریو ام یصندل یحال خودشو پرت کرد رو یب

 و به حرکت در اورد ..  نیزد رو چشماشو ماش

 آدرستو بگو... -

 اومد دنبال دردسر باشه...  یو بهشم نم ستیبود مامور ن دهیبهش کرد... فهم یرمق یب نگاه

 پونک...-

و  یزده بود به صندل هیسرشو تکابروشو داد باال و گوشه چشم نگاش کرد...  یتا هی ریام

که  شبید ظیغل شیاون آرا یانگار ب کردیچشماشو بسته بود... حاال که داشت بادقت نگاه م

 ... زدیسن و سالش کمتر م دادیم شونیفتیک یبود خبر از ب دهیحاال ماس

 هویاومد دست برد سمت پخش که  یو سه... از سکوت خوشش نم ستیو دو ب ستیب دیشا

 شروع کرد به زنگ زدن...  نیماش یوجل شیگوش

 ... دیدیهر روز به هرروز م گهیکه د یرو صفحه افتاد و دختر مو بلوند و چشم آب نینازن اسم

توجه بهش تماس و وصل  ی...بنهیدختر چشمش به عکس نازن دیکه د یبرد سمت گوش دست

 کرد 

 ...یناز هیچ-

 .. دیچیطلبکارش تو گوشش پ لحن
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 ... ریاوقور بخ سالم آقا... کیعل-

 رفته بود بهش سالم بده...  ادشیزد باز  یکمرنگ لبخند

 سالم-

 نکرد...  یریاز موضعش کناره گ نینازن

 یشیشرکته آرا نی...ایدیواسه اموات من فاتحه سر م یدار یقربان معلومه کدوم گورستون-

 که همه اموات منو آورد جلو چشمم... هیبهداشت

سمت ساعت... دستش و برد سمت  دیرو ترمز... چشمش چرخ زد دویو کنار کش نیهوماشی

 موهاش .. 

 ...چند ساعته اومدن ؟یوا یا-

 نگهشون داشتم...  هیقسم و آ یبا کل شهیم یساعت مین-

 دندرو جابه جا کرد  عیسر

 ... تو سرشونو گرم کن رسونمیخودمو م گهید قهید ستیربع ب هیباشه باشه تا -

  ایکرده بود ریگ کینره تو تراف ادتی سیر-

 باشه باشه... -

 گاز...  یو قطع کردو پاشو گذاشت رو یگوش عیسر

 دیچرخ ریکمربندشو سفت کرد... نگاه ام عی... دختره از ترس سرکردیداشت پرواز م نیماش

 لب گفت...  ریز یلعنت هیروش... 

 ت برسونتت... راننده شرک گمیشرکت از اونجا م رمیاومده... م شیبرام پ یکار هیمن  نیبب-

 کرد...  نییبا ترس بهش کرد و فقط سرشو باال پا ینگاه دختره
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... هیکه تابلو بود تجار یمجتمع بزرگ نگیو برد داخل پارک نیرماشیام دهینرس قهید ستیب به

سمت  دیتوجه به دختره دو یشدو ب ادهیپ نیاز ماش عیاونقدر حواسش پرت بود که سر

 آسانسور... 

 کرد یشو نگاه کرد... پفرفتن ریمس دختره

 ... دادایبه کشتنم م یدست ینه... داشت دست نیا شهیم المونیخیب لی...عزرائوانسید نیا-

 نینداشت چون بار اولش نبود که سوار همچ یجالب ادیز زیچرخوند...چ نهیتو ماش نگاشو

شده  ییانیماش نیسوار همچ دیبار شا ستیاز ده ب شتریچند ساله ب نی... تو اشدیم ینیماش

 و مدل باال تر...  شتریب دمیبود... شا

 نشست گوشه لبش...  یجاش گذاشته بود... لبخند نیماش یافتاد که جلو شیبه گوش چشمش

 نشده بود...  بشینص یبود ول دهید ادیکه ز کیاپل ش هی

 یخارج یقیموس یصدا دیهمزمان که تو دستش لرز یگوش هویکه  یبرد سمت گوش دستشو

 آوردم پخش شد...  یش سر در نماز یچیکه ه

 ... یصندل ریاز دستش ول شد رفت ز یکردو گوش هل

 

 پاش یرو دیمشتشو کوب یعصب

 ... یاه گندت بزنن هست-

 یزنگ گوش ی... صدایصندل ریز دیراننده و خم شد و دستشو کش یصندل یانداخت رو فشویک

 خفه شد... 

به  یسمت خودشو درش آورد... نگاه دیشبلندش به زور ک یو با ناخنا یخورد به گوش دستش

 انداخت...  یصفحه گوش

 هیبگه چشماش طوس قیدق تونستیکه نم یموند به دختر چشم رنگ رهینگاه اول چشمش خ تو

 سبز...  ای
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 داشت...  یخاص ییبایمالحت و ز افشیق

بود دورش...  ختهیر شیطال یخوشگل داشت و موها دیبا شال وکاله سف دیسف یپالتو هی

 یبا شالگردن مشک یسرمه ا یکاپشن باد هیکه  یریختره دستشو انداخته بود دور گردن امد

 ... دیسف یموهاش پر بود از برفا یداشت و رو

 ..  نیشده بودن به لنز دورب رهیخ یقیبا خنده عم هردو

 ..  دیاسم چرخ یرو نگاش

 "ازین"

دختر  هیبا  یهوس همخواب یعروسک نیبه عکسه زد...حق داد بهش که با وجود همچ یلبخند

 به سرش نزنه یابونیخ

به خودش  نهیتو آ یو نگاه نییجلوشو داد پا ریگفت... آفتابگ نیآفر ریام قهیدلش به سل تو

 بدم نبود...  ینبود ول ازیخوشگل تر از ن دیکرد... اونقدرام بد نبود... شا

 کنه...  سهیمقا ازیخودشو با ن کردیداشت مجبورش م یحس هی

 باز کرد... چشمش به بند پارش افتادو آه از نهادش بلندش شد... فشویک در

 یرو دیکرم مال ینگاه کردو کم نهیآ ی... تورونیب دیکش شویشیلوازم آرا فیک فیبند ک الیخیب

 داشبورد برداشته بود... یکه از رو یدستمال کاغذ

 ... شبشید شیآرا یکرد به پاک کردن ته مونده ها شروع

 به خودش ثابت کنه خوشگلتر از اون دختره خواستیم دلش

با  کمی شویچهره معمول دادیم حیترج یبد نبود ول ادمیصورت پاک شدش نگاه کرد... ز به

 جالبده...  شیآرا

 کردن...  شیکرد به آرا شروع

 لحظه دستش رو هوا موند...  هیرفت سمت رژ سرخش که  دستش
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اون نشسته و   نهیکه االن تو ماش یکنه که کس یآور ادی ریکنه و به ام یرو ادهیز خواستینم

 ... خورهیم کلشویکه پول ه هیابونیدختره خ هیاون کمکش کرد 

 رو خودش شد...  ینگاه یرگیدستش و لبش رو هوا بود که متوجه خ نیماب رژ

 بود...  دهیافتاد که  لباس نگهبانا رو پوش یانسالیکه چرخوند چشمش به مرد م سرشو

زد به  یرنگ کردشو داد تو... مرده تقه ا ی.. مرده اومد جلو تر... موها نییپا رژو آورد عیسر

 ... شهیش

 ...نییرو داد پا شهیبرد سمت  دکمه پنجره و ش دستشو

 کرد نگاشو از نگهبانه بدزده...  یسع

 بـ...بله؟!-

 با دقت سرتاپاشو برانداز کرد نگهبانه

 کمکتون کنم؟ تونمی.. منکرده بودم. ارتتونیز نجایخانوم تا حاال ا-

 موهاشو زد پشت گوشش...  یشده بود کم هل

 ...ریام یمن... من همراه آقا-

 اومد  ینم ادشی شیلیبه ذهنش فشار آورد فام یتوهم هرچ دیکش اخماشو

 اومدم... ریهمراه ام-

 ریامبهش انداخت... سابقه نداشت  یتر قی... نگهبانه نگاه دقرونیگفت و نفسشو آروم داد ب نویا

 ... نجایا ادیب نیجز نازن یبا دختر

 تکون داد  ی...سررنکنهیداد خودشو درگ حیترج

 مزاحم شدم...  دیباشه...ببخش-

 یکی... همه دستش ماترونیب دیمانتوش کش نیرژشو از آست عیگرد کرد و دور شد... سر عقب

 فشیرژو پرت کرد تو ک تیشده بود... با عصبان



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 19

 . اه گند زد به همه جونم..-

 مانتوش...  نیو شروع کرد به پاک کردن دستشو آست دیکش رونیچندتا دستمال ب عیسر

قرمزش... دستشو آورد بال و  یسمت انگشتا دیبه خودش انداخت...نگاش چرخ نهیتو ا ینگاه

 لباش...  یرو دیدستشو کش میمال یلیخ

  شد و با دستاش پاکش کرد... شیبق الیخیتند باشه... ب ادیز خواستینم

دورتر بود صاف افتاد تو  کمیکه   یو از پنجره باز پرت کرد تو سطل زباله ا دستمال

 نشست رو لبش یسلط...لبخند

 ... یازیپرتاب سه امت هی نمیخانوم... ا یهست ولیا-

برداشت و گرفت کنار  ویباز توجهشو جلب کرد... همون بود... گوش ریام یگوش یصدا

 بعد خودش...  ازویصورت نشد به   رهیخ نهیآ یصورتش...تو

 من خوشگلترم نه ؟-

قطع  یخوشگلتر از اونه... گوش یلی... تودلش اعتراف کرد خازیسمت چهره ن دیباز چرخ نگاش

 شد... 

پاش  یرو دشیو کش دیسف یو چشماشو بست...با انگشتا یزد به صندل هیکردو سرشو تک یپف

 ضرب گرفته بود... 

 مثله اون...  یو دخترا ازیبا ن کردیم سهیخودشو مقا داشت

مشکالت  دونستیمدل دخترا...نم نیکج شد از ا رشیمس شیزندگ ریاز کجا مس دونستینم

 ریجوشکار ساده که داره درگ هی دیبود که فهم شیسالگ شیشروع شد... از ش یاز ک شیزندگ

عوض  شیزندگ ریمس یاز وقت دیرو بچرخونه... شا یزندگ تونهینم شهیم یباز قیدودو دم و رف

  پوشنیرنگ به رنگ م یکه هرروز کفشا دیشد که دوستاشو د

خواهر بزرگشو که  یکه لباسا شیخسته شد از زندگ ی... از وقتدارنیاز همه رنگ بر م یدفترا

 ... زدیو تارو پود کهنه لباسا دلشو م کردیاندازش نبودو تنش م
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 بود...  یبابا خال یجا شهیهم انیو مرب ایتو جلسه اول دیکه د یاز وقت دیشا ای

جفت کفش داد  هیبهش  ازمندیبه عنوان ن رشونیکه سر صف مد یاز روز دمیزد...شا یپوزخند

 همون کفشا  له کرد...  ریساله رو ز ازدهیدختر  هیو غرور 

 نیآخر نیتازه تنش کرده و با ماش یکه بعد سه سال مانتو دیخواهر بزرگترشو د نیاول یوقت

 نکبتو...  یزندگ نیشون دلش خواست تموم کنه ااومده دم در خون ستمیس

 اون باشه...  یجاش خواست جا خرهیو مانتو نو م فروشهیخواهرش تن م دید یوقت

اونو  شیبده یطلب کار باباش جا ینشده باباش سکته کرد کرد و مرد وقت رسانیوارد دب یوقت

 ... هیبق ریاز مس رویسم نیگرفت جدا کنه ا میکه درجا سکته کرد تصم یبرد تو خونشو مادر

باباش جاگذاشت و  یدختر پونزده شونزده ساله که دخترونه هاشو پشت صد هزار تومن بده هی

 که حاال زن بود...  ییایپا گذاشت تو دن

 تشویفروخت تا مادرشو نگه داره... زن تشوینو تنش کنه... زن یفروخت تا مانتو تشویبود  و زن زن

 کنه...  یبودن تا زندگ زن نیفروخت و متنفر شد از ا

خرج  یزنونگ دیبا یزندگ یبرا نکهی...از اخوردینه از مردا از خودش و زن بودنش بهم م حالش

سرنوشت برا اونو امثال اون از سر بد  نکهی... از اخوردیاطرافش کنه حالش بهم م یمردا

  دخوریحالش بهم م سهینویم یشعر خوشبخت قیبا خط نستعل ایبعض یو برا سهینویم

 ری... اگه باباش همون جوشکار ساده با اون درآمد بخور و نمدیبه ع دینو داشت هر ع یمانتو اگه

موندن بساط منقل و  داریو ب شتریو واسه دوزار پول ب موندیم یتهران باق یجا نیتو پرت تر

 تو مغازش  نداختیدودو دم راه نم

اسم مستحق روش  رشید... اگه مدیدینم ستمیس نیآخر نیخواهرش و سوار ماش اگه

نبود که  ری... اونقدر حقنجایاالن ا کردیخرج دخترش م رتی... اگه باباش زنده بود غذاشتینم

 تهران  یابونایخ یتو ینصفه شب

 خط بندازه رو گونش...  یتراول پنجاه دوتا
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 مادر  هی دیهمسر و شا هی دمیدختر بود... شا هیبود االن اونم  یزمان هیکه اگه  یدوتا تراول همون

بره  شدیمشت هوس باز دود نم هیتن  ریدخترونه هاش ز دیبود شا یاون دوتا تراول پنجاه اگه

 هوا  

 صد نفر پشت سرش نبود...  نیو نفر کردیآشغال نگاش نم هیبود االن همه به چشم  اگه

 اون دوتا تراول بود...  اگه

 . ..نینشست تو ماش ریچشماشو باز کرد... ام عیدر سر یصدا با

 که رفته بود  شدیم یبه ساعت کرد دو ساعت مینگاه مین رویشو دوخت به ام نگاه

 طرفش...  دیچرخ ریام

 شرمنده فراموش کردم بگم برسوننت... -

 تکون داد  سرشو

 ... دمیخواب میکم ستیمهم ن-

قلقلکش  یحس ترحمش بد جور شبیدختره بود... بر خالف د شیطول جلسه فکرش پ تمام

 ... دادیم

ودنده عقب  رونیافتاد...نفسشو باصدا داد ب فشیبرد سمت دنده که چشمش به ک دستشو

 گرفت... 

 دوبار زنگ زد...  تی....گوشـیگوش-

 بود...  ازی... هردو تماس از نشیبهش کرد و دستشو برد سمت گوش ینگاه مین ریام

گذاشت  کرویو اسپ... صداشو زد ردیچیصداش تو گوشش پ دهیزد بهش... به دوتا بوق نرس زنگ

 ... نیماش یجلو

 شد؟ یچ یدیجواب نم تویچرا گوش ــریام-

 داشت... یدختره لحن آروم و پر انرژ یکرد...صدا زیگوشاشو ت یهست
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 تفاوت گفت یو ب یعاد یبالحن ریام

 .. یخانوم هی شبید یچیه-

 انداخت  یبه هست ینگاه مین

تصادف کرده بودو کارت من  نکهیمش مثله او تو بارون سوار کردم تا برسون یخانوم هی شبید-

 بود...  فشیتو ک

 ... کنهیم کاریاون چ فیکارتتو؟...کارت تو تو ک-

 کرد  یپف ریام

 ... دمیم حیحاال بعدا بهت توض یچیه-

 نکهی...اادیبه وجود ب ازیازش تو ذهن ن یخاص دگاهیاخماش رفت توهم...دوست نداشت د یهست

 دختر خرابه هیفقط...فقط....فک کنه اون  هیبق نیاونم ع

 برم دنبالشون...  شنیم لیباشه من برم امروز چهارشنبس بچه ها زودتر تعط-

  دیمواظب خودتون باش زمیقوربونتم عز-

 ...فعال..شتریتوب-

خانومش باشه... حق داد بهش اگه زنش  دیشا زدیکرد... حدس م ریقطع کردن تماس نگاه ام با

 نشه... وسوسه اون  شبیاون باشه د

 خواست بره سمت پونک که منصرف شد... رونیاز شرکت زد ب ریام

 رشیتا اون حد تحق دیتند رفته...نبا دونستیشرمنده بود... خودشم م شبشیاز رفتار د کمی

 آدمه هیاون  کردیفراموش م دیکه داشت هم باز نبا یبا همه تنفر کردیم

 یحواس هست نیماش ستادنی.. با اخوب اون دورو اطراف. یاز رستورانا یکیسمت  دیچرخ

 جمع اطرافش شد... 

 کجاست؟ گهید نجایا-
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 شو داد باال...  شهیکمربندشو باز کردو ش ریام

 شو... گشنمه...  ادهیپ-

 شد... درو بست .. ادهیتوهم و پ دیاخماشو کش یکم یهست

 .. گردونمیممنون از کمکت... پولتو بهت برم-

 اونطرف دیجوب پر یو قفل کردو از رو نیردرماشیام

 بهشون ندارم  یازیمن ن-

 ... ـیول-

 گفت  تفاوتیب یطرفش و با نگاه دیچرخ

 دارم باهات...  یکار هی ایدنبالم ب گهینزن د یادیحرف ز-

 توجه به اون راه افتاد سمت رستوران... یکرد که ب یرینگاه ام دیبا ترد اولش

راه افتاد... هردو  ریهاش... پشت سر ام هیرپردود تهران و فرستاد تو  یهوا دویکش یقیعم نفس

 نشستن...  زایاز م یکیپشت 

 سمتش...  دیمقدمه چرخ یب ریگرفتن سفارش ها ام بعد

 نیسر از ا یواسه چ ستیبرامم مهم ن قتشیحق هیو کارو بارت چ یهست یک دونمینم نیبب-

اونقدرا برام  تیدگزن میو از طرف ستمین ی... آدم فضولیدر آورد فیشغل شر نیمنجالب و ا

 یکه قبول کن یآدم دوست دارم بهت کنم... البته مختار هیاما به عنوان  ستین زیچالش برانگ

 خواهانس...  ریخ شنهادیپ هی فقط نینه ا ای

 شد...  یور هی یهست یلبا

 ؟یتو شرکتت بهم کار بد یخوایم-

 ابروشو داد باال  یتا هیکرد و  یپوزخندشو پشت لباش مخف ریام

 رسم؟یانقد احمق به نظر م-
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خام ادا اطفار  شهیپسرو نم نیا نکهیا دنیخودشو جمع و جور کرد  فهم یجاخورد و کم یهست

 زنونه کرد سخت نبود... 

 ... یپس چ-

آروم ضرب  زیم یبا انگشتاش رو زویم یخم شد به جلو و دستاشو قالب کرد رو  یکم ریام

 گرفت... 

 ... رهیمخصوص سالمندان مد یشگاهایاز آسا یکی یاز آشناهام تو یکی-

 تند گفت  یهست

 مردارو ترو خشک کنم ؟...عمرا...  ریزن پ ریمن برم پ-

 کرد  یاخم تند ریام

 رتیآدما جنم و غ نجوریبه ا دنیواسه رس یداشته باش یکار نیفک نکنم عرضه همچ-

 الزمه...وسط حرفمم نطق نکن... 

 ینیزم بیدوتا س ستیخانوم داره... کارش سخت نکارگر  هیبه  ازیآشپزخونه اونجا ن یتو

 ... ناستیپوشت کندن و سرخ کردنشو ا

 رفت توهم  یهست افهیق

 ... ستمیمن ن یحس انسان دوستانت ول نیاز ا یمهندس مرس الیخیب-

 با تمسخر گفت  ری... امزیم یگذاشت رو غذاهارو

 به نون حالل خوردن  یعادت ندار هیچ-

  دینون حالل چپوندن تو دهن مردم باشاهل  ادیبه شمام نم-

 دهنش...  چشوگذاشتیپلو با ماه یقاشق از باقال هیو قاشقشو برداشت و  چنگال

 کرد که با اشتها دوقاشق و پشت سرهم گذاشت دهنش...  یدهنشو پاک کردو نگاه هست دور

 نداره...  تتویشدن و خورد شدن شخص ریپوال ارزش تحق نیا سوزهی...منتها دلم برات مستمینه ن-
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 با پوزخند و تمسخر گفت  یهست

 اوه چه انســان...-

 نگا شو ازش گرفت  ریام

عوض نون بازوو زحمتتو  یاالنت کمتره ول انهیدرهر صورت فکراتو بکن حقوقش از حقوق ماه-

 و  ینه پول تن دادن به هر تن لش یخوریم

تا سر پونک رسوندشو  ریغذا ام نزدن...بعد از خوردن یکدوم حرف خاص چیتا آخر غذا ه گهید

 برگشت شرکت...

 به خودش اومد  نینازن یدر بودکه با صدا رهیدست یرو دستش

  ریبخ دنی... رسسیسالم ر کیعل-

دختر پا به پاش اومده  نیا شدیم یزد دوسال یسمتش... لبخند کمرنگ دیپاشنه پا چرخ یرو

 باهاش داشت... یبود... خاطرات خوب

 یدمپا با مانتوش مشک یآب نیج هی... نتشیسر جلسه و وقت نشدکامل بب دیرس ریصبح د امروز

بود  ختهیکم ر یلیاز فرق جدا کرده بودو خ شویطال یسرش کرده بود موها یو مقعنه مشک

برخالف  نیرژ ساده بود... نازن هیصورتش  شیکه شرکت بود کل آرا ییو مثله اکثرا وقتا رونیب

 نبود  شیاهل آرا ادیز ازین

 تو اتاق...  ادیاشاره کرد ب نیانداخت و با سر به نازن شیبه منش ینگاه مین

وارد اتاق شدو درم  نی...نازنزشیم یپولشو پرت کرد رو فیباز گذاشت و رفت داخل... ک درو

 پشت سرش بست 

هر  یایم یداره ها هروقت بخوا یبودنم عالم سیر نیا گمی... منیخوش اومد یلیبه به... خ-

 ... یریم یوقت بخوا

 میصندل یانداختم رو خودمو

  ادیدر نم کشیکسم ج چیه-
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  زمیم یخنده پوشه رو گذاشت رو با

 قایدق-

 شد و پوشه رو برداشت  خم

بزنن  یطرح درست حساب هیبگو بعد از ظهر  یگروه طراح یکه امضا شد به بچه ها نمیخب ا-

 براش 

 پاش  یکیاون  یمبل و پاشو انداخت رو یرو نشست

  خواستمیم یا کارشونو خوب بلدن تو نگران نباش حواسم بهشون هست... مرخصاون-

 ابرومشو داد باال... یتا هی

 و حواست بهشون هست...  یخوایم ی... مرخص؟یمرخص-

 ... دیخند زیر

 ... گردمیبرم عیو سر رمیروزس م هی-

  یباشه کجا به سالمت ریخ-

 ابروهاش جمع شد  یکم

  زیتبر-

 م کرد یخنده ا تک

 د؟یاوه...بازم خاستگار جد-

 کرد برروز نده  یشد هرچند سع نیلحنش غم گ ینکمینازن

  سیهمون قبل ستین دینه جد-

 ...شیپا انداخت و لم داد به صندل یپا رو ریام
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 دایدورو زمونه کم پ نیخاطر خواته... تو ا یپسره که بد جور یدینم یها چرا اوک یا ونهید-

 دختر پشت پا بزنه به غرورش... هیخاطر که انقد واسه  یپسر شهیم

 حرف نگاش کرد که ادامه داد  یب نینازن

 شهیو هفت سالت داره م ستی...دختر بایترشیم یدار گهیخودمون بمونه توام د نیب-

 کرد بخنده... یمبل بلند شد...سع یاز رو یمعطل یب

 داره  ادیز یخاص مشتر یتو فصال مینگران من نباش ترش-

 و داد باال ابروش دوتا

  ــــسیاو-

 حاال مرخصم ؟-

 به در کرد یدست اشاره ا با

 بانو...  یمرخص-

چشماشو  شویصندل یلم داد رو شتری... برونیکردو از اتاق زد ب یخنده ا نینازن

و  نیبه بله گفتن به دل نازن یدلش راض یول هیچ نینازن ینه گفتنا نیعلت ا دونستیبست...م

  دادینم

که هنوزم  یازین شیباشه و فکرو وجودش پ نی..جسمش...همه ماله نازناسمش. خواستینم

 با طلب نکردن و نخواستنش  ادینتونسته بود کنار ب

بود با  ومدهیکنار ن یول کردیم ازیاجبار بار اسم ن دبهیکه با یزنداداش شوندیاومده بود با پ کنار

 . ..ازمین شدیم ازیو ن اوردیکه هربار بعد اسمش م"میم"پسوند 

و سرش  دیچرخیکه داشت دور خودش م یتو کاسش گذاشته بود جور یبد جور سرونوشت

 بچرخ بچرخ نیاز ا خوردیم جیگ

********** 
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 هادیمثال آروم ن یو غرغرا ازین دادیدادو ب یو برد سمت در و تو قفل چرخوندش...صدا دیکل

  دادیمدوتا مادرو پسر  نیا نیب گهید یجنگ و دعوا هیطبق معمول خبر از 

بود که هنوز متوجه  ییبه اون دوتا رهیلبش... کفشاشو در آوردو خ ینشست رو یلبخند

 اومدنش نشده بودن... 

 یجلو یدفترا نیدستش گرفته بودو سرش ب یبزرگم تو ریکفگ هیمبل نشسته بودو  یرو ازین

 کرده بود...  یبود... موهاشو تازه شراب هادین

شلوارک  هیکه با  یهادیسمت ن دی...چشمش چرخشیروح نیعاشق ا امیتنوع بود و آر عاشق

بود به دفتراش  رهیخ دهیشول ییداغون و موها یا افهینشسته بود و با ق ازیرو مبل دونفره کنار ن

 سالم کرد یبلند یبا صدا انیبراش تو دن زیچ نیکه انگار چندش تر

 !ره؟یبگ لیمارو تحو ستین یکیسالم به اهل منزل... -

و اون  ازین یبار شکنجه ها ریفرار از ز یفرصت و برا نیبهتر ایآر یصدا دنینبا ش هادین

 ... دید یاضیخسته کننده ر ینایتمر

  ایو خواست بدوئه سمت آر نییپا دیاز مبل پر عیسر

 یـــــــیسالم بابـــ......آ-

  دیبه باسنش... با درد باسنشو مال دیمحکم کوب ریبا کفگ ازین

 .. .یمامان باز که زد-

 از رو مبل بلند شد  ازین

 دوتارم حل کن...  نیا نیشما بش یبر شوازیفکر فرار به کلت نزنه... الزم نکرده پ هویزدم که -

دست  یمبل... دستشو گذاشت تو یبا خنده مختص خودش کتشو در آوردو پرت کرد رو ایآر

 اونو به خودش فشرد... یخاص کم یو با لبخند ازوین

 .نهال کجاست... شده ؟!... یباز چ-

 کنه...  زونشیکتشو برداشت و رفت تا آو ازین
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 ادیم رترید کمیعوض کردن...امروز  مشویکالس زبانه...تا-

 یکردو رفت جلو... دست دیمالیباسنشو م کردویلب غر غر م ریکه هنوز ز هادیبه ن ینگاه ایآر

  ختیبهم ر شتریکه بود ب یو اونا از اون دیموهاش کش نیب

 ما آقا پسراحوال ش-

 با حرص گفت  هادین یاز اتاق خواب بلند شد که جا ازین یصدا

بچه مخ درس  نیا یدونیحالش... اصال م هیگرفته سه عال یاضیچرا بد باشه واال... امروز تو ر-

 ... دهیکش یخوندش به باباش که شما باش

 گفت  طنتیبا ش کردیباز م نشویسر آست یکه داشت دکمه ها یهمونجور ایار

 درس خون نبوده ها...  نیمامانشم همچ میدیکه ما د ییواال تا اونجا-

اگزوز  یخندش مثله صدا یخنده همانا... صدا ریزد ز یکه پق یهادیحرف همانا و ن نیا زدن

داده به چارچوب در اتاق چپ چپ نگاش  هیافتاد که تک یازینگاش به ن ایموتور بود... آر

 ... کردیم

 ... هادیزد به نآروم  یپس گردن هی هوی

 مامانت سه ام شد نمره آخه من هم سن...  گهید گهیاِ خوب راست م-

 دستاشو زد به کمرش طلب کار گفت  هادین

 ... نینداشت ستیکمتر از ب نیالبد شمام مثله مامان هم سن من بود دونمیبله م-

 ...ییبه زور خندشو خورد و راه افتاد سمت دستشو ایآر

 ... قایبله دق-

  دیشن ایلبشو آر ریز غرغر

 چقدم که من باور کردم-
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بلند شد...  هادیداد ن یآب بود که باز صدا ریش ریو درو بست... دستاش ز ییرفت تو دستشو 

 خورده بود...  گهید ریکفگ هیانگار 

راه  کردیکه دستاشو خشک م ی... همونجوررونیزد ب ییباز کردو حوله به دست از دستشو درو

 افتاد طرفشون 

 یلیملل محکوم شده ها... خ ریالملل و غ نیوقته از طرف جوامع ب یلیخ یبدن هیخانوم تنب-

 وخشن... هیمیقد

 باال گرفت و ژست گفت  رویکفگ ازین

  دییآقا... مالحظه بفرما دهیجواب م یول-

 ... هادیکرد سمت ن روشو

 چند؟ شهیمامان جان سه به اضافه پنج م هادین-

 ... دشونیو محکم کشدست برد تو موهاش هادین

 مامان االن گفتم... -

 گفت عیسر هادین نییپا ارهیب رویکفگ ازخواستین تا

 هشت-

پر تعجب  یور هیخنده  هیزد که حوله رو انداخت رو شونشو با  ایبه آر ییلبخند دندون نما ازین

 بود به اون دوتا  رهیخ

 چهار ؟ یدوازده منها-

 شد  زونیلب و لوچش آو هادین

 شت بازم ه-

 زده؟یس یمنها ستیب-

 هفت -
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 اشاره کرد  هادیبا چش ابرو به ن ازین

بعدا تو سوم به مشکل  کنمیچندتا ضربم باهاش کار م هی؟... حاال بعد نهار  دهیجواب م یدید-

 نخوره... 

 گفت  طنتیپر ش یبا لحن ایو گفت و راه افتاد سمت آشپز خونه... آر نویا

به  رستانیتو دب میبد ادشی فمیجدول مندل نیا ایب گمیم دهیمحاال که داره جواب  ازین گمیم-

شد...  یزیچ ینابغه ا هیبچه  نیا دیشا مینشد یزیماکه چ یدیمشکل نخوره... خدا رو چه د

  هیهـوم؟نظرت چ

 گفت  ی... با دهن کجایسمت آر دیچرخ زویم یبشقابارو گذاشت رو ازین

 نمـــک -

رد شد  ایدرهم از کنار آر ی...با اخمانییسرشو انداخت پاشلوارشو  بیدستاشو کرد تو ج هادین

 گفت  یبرگشت و عصب عیسر هادیکه ن دیکش راهنشویاز پشت پ ایکه بره سمت آشپزخونه... آر

 ...سمینود بار مشق بنو دیشدم نه با کتمی... نکنه چون دهیباز چ-

 بلند شد  ازیپر بهت ن یصدا

 نــــه؟ یشد کتهید-

خنده و هلش داد  ریبلند زد ز ایجلو دهنشو گرفت آر عیکرد و با دستش سر بلند یه هی هادین

 ... ییسمت دستشو

بدو برو دست و صورتتو  رهیم یبابات منم به قول مامانت از تو چه انتظار گهی... دستینه الزم ن-

 نهار...  ایبشور ب

 ... ییدستشو  سمت دیدو عیبده سر ازیو داد ن غیج یبرا یوقت نکهیا یب یمعطل یب هادین

لب  نبارمیکه ا ازیشونش برداشت و انداخت رو شونه ن یرفت تو آشپزخونه و حوله رو از رو ایآر

 به اعتراض باز کرد 

 ... نجـیحوله ا ی...جاـــایآر-
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 دیعقب کش عیازش گرفت گم شد... سر ایکه آر یزیبوسه تند و ت نیب حرفش

 ... گرمایم گهیزن د هی رمیم یشیم ریحرص نخور خوشگله پ-

 سرش...  یتو دیبا حرص حوله رو کوب ازین

 یتا ف شمیم گهید یکیزن  رمیآب م ریز کنمیسرتو م دمیاون موقع مرگ موش به خوردت م-

 خالدونت بسوزه... 

 دیاومد تو آشپزخونه و پر دیچکیکه آب ازش م یبا سرو صورت هادیخواست جوابشو بده ن ایار تا

 ... یرو صندل

 ذاشت جلوش...حوله روگ ازین

 صورتتو خشک کن ..  ریبگ-

  دینال یزار با

 مــــامـــان-

 فونیو دادش با زنگ آ غیج یصورتش که صدا یرو دیحوله رو برداشت و محکم کش ایآر

 همزمان بلند شد

 نهال اومد -

 ه؟یک فونیسمت ا رفت

 ظاهر شد  فونیآ یساختمون جلو داریپسر سرا دهیالغر و کش صورت

 نواب... نهال و آوردم سالم خانوم -

 دیممنون آقا سع-

 خانوم سوار آسانسور شد  کنمیخواهش م-

 بازم ممنون... -

  ازیسمت ن دی... دورونیب دیگذاشت و درو باز کرد...در آسانسور باز شد و نهال پر فونویآ یگوش
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 سالم مامان... -

 دوشش برداشت و درو بست  یاز رو شویباب اسفنج فیلبخندک با

 ... یهال خانوم...خسته نباشسالم ن-

  دیخند زیر

 ... یجون مونده نباش رایبه قول حم-

و  ایخودشو انداخت تو بغل آر یبلند غیسمت آشپز خونه... با ج دینشد و دو ازیجواب ن منتظر

 شد  زونیاز گردنش آو

در  غشویو ج دیمحکم لپشو کش ایگفت که ار نیخود شر هیلب  رینگاش کردو ز یچپک هادین

با خنده وارد آشپزخونه  ازیو دادشون آشپزخونه رو پرکرده بود... ن غیخنده و ج یرد...صداآو

 هر کدوم  یغذا برا دنیشدو مشغول کش

جمع چهار نفره که اسمش خانواده بود  نیکه االن داشت و دوست داشت... ا یآرامش نیا چقد

 براش از صدتا آرام بخشم آرام بخش تر بود... 

باهم بودنشونو با  یلحظه ها نیحاضر نبود ا اشیو سخت یزندگ یایدو کوتاهوجود همه بلن با

 عوض کنه...  امیدن

******** 

خودشو  ینیریلبخند ش ازبایدستشو باز کردو ن ایدر اتاق بچه هارو بست و اومد سمتش... آر ازین

 جا کرد تو بغلش... 

به صفحه بزرگ  رهینگاش خ بود ازین یکه با دستش مشغول ور رفتن با موها یهمونجور ایآر

  زیم یپاهاشو دراز کرده بود رو کردیم نییبودوکاناالرو باال پا ونیتلوز

  ازین-

 ...ایآر یپاها یدراز کردو گذاشت رو پاهاشو

 هـــوم؟-
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 شد طرفش... لیما یکم

 تهران؟ میبر التیتعط نی؟ ا هیبرنامت براتهران چ-

 سمتش دیچرخ

 تهران...  میپریم میخوریم یلیتا به تعط یو حساب درست یجا هی میتهران؟؟بابا بر-

 و دستاشو محکم حلقه کرد دور شونشو سفت به خودش فشار داد  ختیبازشو بهم ر یموها

 پسرم...  یعروس شاالیبه سرم ا اتیگله گ-

 با دست اروم زد رو گونش  ازین

 ... ادیب میبگ ریکوفت... خب به ام-

 یازولین یدرد داشته باشه لذت داشت برا نکهیاز ا شتری.بموهاشو آروم کشد.. نیبرد ب دستشو

 غر زد

 ...ــــایآر-

 بود...  نیریدختربراش ش نیگونشو گاز گرفت... چقد ور رفتن با ا عیشدو سر خم

 ... یغرغر نکن دختر ماله خودم-

 گفت...  یفیآخ خف هیکه  ایآر یشونیبا کف دستش زد به پ ازین

 ... ادیبرداشتنا بهت نم یعشق پیترو  ایجلف باز نیبرو برو ا-

  دیموهاشو نرم کش دوبار

 ؟...  ادیبهم م شیپیچه ت-

  ایآر نهیبا ناز دستشو انداخت دور گردنشو سرشو گذاشت روس ازین

 ... ادیتو کال محبت کردن بهت نم-

 گفت  طنتیخم شد دم گوشش و با ش آروم
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 نشونت بدم...  میپاشو بر ادیچرا نم-

 ... نشیتو س دیمشت کوب با

 ... شعوریگمشو ب-

  دیلپشو کش ای... آردنیخند زیر هردو

 هم بابات..  ریام دنیتهران هم د میریم-

 سرشو آورد باال  عیسر

 بابا؟!... -

 بود  ونینگاه کنه نگاش به تلوز ازیبه ن نکهیا یب

... میاونجا بر رازیش ادیب تونهیداداشت فراز... نم شیتهران پ انیب خوانیم التیاهوم... انگار تعط-

 دلش برا بچه ها تنگ شده... 

 پس چرا به من نگفت؟-

 نگاش کرد  یچپک ایآر

 ؟...  هیحاال به من گفته مشکل-

 بال انداخت  یدختر بچه ها شونه ا نیع ازین

 نچ... چه مشکــ...آخ... -

 برداشت و گرفت سمتش...  زویم یرو یها یخم شدو دستمال کاغذ عیسر ایآر

مسخره...کفر آدم و در  الهیاون سر یپا نیکرد... باز تا دو نصفه شب بش یزیخونر نیاباز که -

 کارات...  نیبا ا یاریم

 ایو غر غرا و جنگو دعوا با آر یخوابیخون دماغ شدنا بعد ب نیباال گرفت و بلند شد... ا سرشو

 شده بود... یعاد گهید
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برنامه رو داشتن...  نیا شدیم یعصب دای... هربار زهیو خستگ یعلتش کم خواب دونستیم خوب

 بود که کردو شد قوز باال قوز یاون عمل شمیعلت اصل

 ینیبه خودش نگاه کرد... نوک ب نهیشست و خونش بند اومد...سرشو آورد باال تو آ شوینیب

 و با اخم گفت  نهیتو آ دیمشت اب پاش هیخوش تراشش سرخ بود... 

  ...یموقع دادشو در آورد یباز که ب-

چراغ و  کردویبا اخم نگاش کرد... تک خنده ا ای... آررونیاومد ب ییکردو از دستشو یا خنده

 چراغارو خاموش کرد... 

 نشدم...  خوابیآقا تا باز ب میبخواب میپاشو بر-

حرف راه افتاد سمت اتاق خواب... تا از کنارش رد شد  یخاموش کردو ب ونویبا حرص تلوز ایآر

 کمرش...  یحلقه کردو سرشو گذاشت رو ایمر آردستاش و دور ک عیسر

 نداره...  داریحاال ناز نکن خر-

 قدم به قدم باهاش وارد اتاق شد...  ازمیتوجه بهش راهشو ادامه دادو ن یب ایآر

 پر حرص گفت یدرو بستو با لحن ایآر

 نمون...  داریوقت ب ریتا د گمیباره م نیصدم-

 رش باز شد از رو کم ازین یسمتش که دستا دیچرخ

  رونیب یدیپس م تریل تریل یدِ آخه آدم... سرجمع چقد خون تو اون تنته که دار-

 کرد و دستشو گذاشت رو کمرش یزیاخم ر ازین

  تیبله؟...فرشته رو چه به آدم گهیبود د کهیآدم گفتنت ت نیا-

 آورد باال  دیانگشت اشارشو به حالت تهد ایآر

 روتوکم کنا  ازین-

 ... ایزد رو نوک انگشت آر سر انگشتش با
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 ..شـیبنداز خسته م-

 زانوشو پرتش کرد رو تخت... ریدست انداخت ز ایتموم نشده بود که آر حرفش

 بلند شد  ازینده ن یصدا

 و کبودت نکردم   اهیبخواب تا نزدم س ریبگ-

 با عشوه گفت  دیبه پهلو رو دستش چرخ ازین

 !اد؟یدلت م-

 و خاموش کرد در آوردو چراغ  شرتشویت ایآر

 شد روش  خم

 نه؟! ای ادیدلم م ینیبب یخوای... مهیامتحانش مجان-

حجم بزرگ  نیا دیبه آغوش کش ای...آرایآر یلبا نیخنده لباش قفل شد ب ریاومد بزنه ز ازین تا

 همه نداشته هاش بهش داد...  یبود که خدا جا ینعمت نیبزرگتر ازیرو... ن یمحبت و انرژ

********* 

گوشه... شالشو از  هیهمراه کفشاش پرت کرد  فشویوارد خونه شد... ک یز کرد و با خستگبا درو

 ... دیکشیافتاد که داشت ناخناشو سوهان م ایمی... چشمش به کدیسرش کش

 ابروشو داد باال  یتا هی دنشیبا د ایمیک

...خوش گذشت ؟ یاومدن نداشت الیکه تا حاال خ شبیبه به خانوم...کجا گذرت افتاده بود از د-

 ؟

 نگاش کرد  یبا زار یهست

 باشم که بهشون خوش گذشته...  ییآدما هیشب خورهیمن م افهیبه ق-

 انداخت...  شیور هی فیبه سرو وضعشو ک ینگاه ایمیک

 ... ی... کجا بودگذرهیوقت خدا به ماها خوش نم چیاونو که ه-
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 پرت کرد رو کاناپه...  خودشو

حالم خوش  دمیبودم... دونفرو آورده بود خونش د نینم خونه نسرتا اال مارستانیو که ب شبید-

 شدم پاشدم اومدم الیخیب ستین

 مارستــــان؟یب-

 کاناپه  یتکون دادو خودشو دراز کرد رو یسر

 اهوم تصادف کرده بودم... -

 نشست کنارش  ایمیک

 شده ؟ یچ نمیدرست بنال بب یچ یعنی-

 کرد  یحوصله و کالفه اه یب

 بزا برا فردا...  ستیاالن حسش ن یمیل کن کاه... و-

 االن؟ یخوب-

 اهوم... -

 برم ..  دیمن با یمواظب خودت باش یتونیم-

 زد...  یور هی پوزخند

 ؟یگردیبرم یخوش بگذره ک-

 رژشو تند تر کرد نهیا یجلو

 رفتنم با خودمه و برگشتنم با خدا-

 امیمی... کزدیحالشو بهم م ید جورب یسگ یزندگ نیا ینداد گاه یجواب گهیبست و د چشماشو

 یشرع ریناغیزدوایحال آدمارو از خودش بهم م یتفاوت که اون شرع نیخواهرش بود با ا نیع

 ...یاریهمه بد ب نیپرت کنه از ا الشویخ تونستیبست...فقط خواب م چشماشو
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 یقرصابا دوز  یقو مریآلزا هی... رنیگیم مریآلزا هیواسه خالص کردن خودشون  یگاه آدما

 باال...  یفراموش

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

 یروشن یآب یبه خودش کرد... شلوار ل گهینگاه د هیو  ییمغازه روبه رو شهیشدو رو ش خم

 هیانداخت... بهتر ازقبل دشیجد فیبه ک یرنگ... نگاه یشال آب هی دویسف یبود با پالتو دهیپوش

 بود... 

صاف  عیخودن نگاش تو نگاه مغازه دار سرکرده بود...با گره  یکم شیآرا شیخالف دفعه پ بر

 سمت شرکت... دیچرخ ستادویا

 دیدو بود با یطرفا گهیبه ساعت کرد... د ینگاه شیگوش یشرکت بود  تو یبه خروج نگاش

بلندش از  یو شاس ژیاسپرت نی... ماشدیطول نکش ادیز دنشی... انتظار کششدیم دایسرو کلش پ

 ... رونیمجتمع اومد ب یدر خروج

بودتش  دهیکه د یزده بود به چشمشو مثله دفعه قبل شویآفتاب نکیافتاد که ع یریبه ام اشنگ

 نشسته بود...  نشیپشت ماش یو رسم کیش

... سه روز تمام با خودش کلنجار رفت تا باالخره امروز تو گذشتیمالقاتشون سه روز م نیآخر از

پاشو گذاشت  دفعهیا فرمون و چرخوند انداخت ت ابونیبه خ ینگاه ری... امنجایساعت اومد ا نیا

 ...نتشیدوباره بب کردیرو ترمز... فک نم

بهش زده بشه راه  یتعارف نکهیا یب یموهاش... هست یگذاشتش رو نکشویبرد سمت ع دست

 افتاد سمت در جلو... 

به  رهینگاش خ یچرخوند سمتش... هست جشوینگاه گ ری... امنیباز کردو نشست تو ماش درو

 بود روبه رو 

 ...دمیم حیبرو توض نجایفعال از ا-
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 دیکنار زد و چرخ  نیمتر جلوتر ماش هیحرف نگاشو ازش گرفت و دنده رو جا به جا کرد...  یب

جز  یباشن ول ییجا یرستوران یبه اطراف کرد... انتظار داشت رو به رو ینگاه یسمتش... هست

 معلوم نبود...  یا گهیخاص د زیچ ناشیو ماش ابونیخ

 شوخ گفت  یبا لحن رویسمت ام دیچرخ

 ...ـیچ ینهار هی سی؟...خب خس یورشکست بش یدیترس-

 حرفتو بزن... -

آب  یبودن...هست یسخت و جد ریام ینذاشت حرفشو ادامه بده... چشما ریام یجد لحن

 بزنه...  یکرد لبخند زورک یدهنشو قورت دادو سع

  ...میباهم حرف بزن یاومدم راجب اون شغل که گفت-

 زد  یبا تمسخر پوزخند ریام

 ؟ نیشغل دار ریقصد تغ-

 محکم تر حرف زد  کمیخودشو جمع و جور کردو  یهست

 برم اونجا کار کنم...  خوامیم-

 نکون داد  یسر

 اوم...باشه... مشکلش کجاست حاال؟-

 مشکل؟-

  دادمیآدرسشو م میزدیسراغ من... زنگ م یکه اومد هیآره...مشکلش چ-

 ... ـید یضامنم ش یایب خوامیخب م-

بود با خنده  ری... محو خنده امییهویخنده  نیجاخورد از ا یو هست دیچیپ نیتو ماش ریام قهقه

 در امد خشکش زد  ریکه از دهن ام یکرده بود...با حرف ریصدو هشتاد درجه تغ

 مثله تورو ضمانت کنم و خودمو خراب کنم ؟...  یاونقدر احمقم تا آدم یکنیجدا فک م-
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و رک حرفشو بزنه... دستاشو مشت کرد...  میانقدر مستق ریزد... انتظارشو نداشت ام کشخش

  زدیخنده موج م افشیسمتش... هنوز تو ق دیکامل چرخ ریام

ساده لوح و چشم و گوش بسته که تا حاال به  یگوش کن دختر خانوم من از اون قماش پسرا-

قتش صدتا مثله تورو تا لب چشمه بردم و به و ستمین یزد غشونیت یتورت خوردن و تا تونست

ضمانت تو رو بکنم ؟....من  امیکه ب رسمیتشنه برشون گردوندم... واقعا اونقدر احمق به نظر م

 خانوم  برمیسوال نم ریز اعتبارمو یخودیب

تر از حرف  نیمرد براش سنگ نیا یچرا حرفا دونستی... نمرهیرفت سمت دستگ دستش

 ... ریام یحرفا یبود ل دهیشن نمیابد تر از  ی...حرفاشیبق

 باز کرد  درو

 ...مونهینم یپس حرف-

 کرد  خکوبشیم ریام یصدا نییپاشو گذاشت پا تا

 صب  کن... -

 خشک شد...  رهیرو دستگ دستش

 کارهیو چ یبود یچ یراحت بهشون بگ یتونی... مکنمیم تیمعرف یضامنت بشم ول تونمینم-

 شرمندتم...  یباش ی...اگه بخوایکن...بــود ... البته به فعل بودنش دقتیبود

 گفت  نهیپر ک یلحن با

 ؟ کنهیبد م یحال آدم و چ یدونیم-

 بهش مجوز داد تا بزنه  ریام سکوت

کشوندن که االن هستم و االن بهم به  یینجایو من و به ا شیمثله تو که با مردونگ ییمردا-

  کننیف*ا*ح*ش*ه نگاه م هیچشم 

 و ماهارو...  نیدونیو طاهر م یکه خودتونو ط خورهیبهم م ییاز امثال تو حالم
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...دستشو ابونیو بست و راه افتاد سمت خ نیشد... در ماش ادهیپ نیادامه ندادو از ماش حرفشو

 که از جلوش رد شد باال آورد و سوارش شد...  ینیماش نیاول یبرا

تند  کردی.... حس مدادیرش مبد داشت آزا یزیچ هیرفتنش...  ریمونده بود به مس رهیخ ریام

 و طاهر کرده بود خودشو...  یط یادیز گفتیرفته...راست م

اون  یاون بود که حرمت زنونگ یمردونگ گفتیدسته باال گرفته بود خودشو...راست م یادیز

 پا گذاشته بود...  ریدخترو ز

اخت...دنبال و راه اند نیگذاشت رو چشماش... دندرو جابه جا کردو ماش نکشویکردو ع یپوف

 ...کردیحالشو بد م یدختر نیا یبم زندگ رویاز ز ارهیسر درب خواستیراه افتاد م نهیماش

 زد...  یشد و رفت سمت سوپر مارکت... پوزخند ادهیبرد جلو و پول راننده رو داد...پ دستشو

مغازه شد...  اونجا بود... وارد ادیم ادشی یبود که از وقت دیآقا س ی... همون بقالیسوپر مارکت چه

 زد...  یلب گفت... پوزخند ریز یال اله اال الله نشیبا د دیاونجا بودن... آقا س گمیدوتا مرد د

  دیسالم آقا س کیعل-

 مغازه که جونتر ز همه بود  یاز مردا یکیجوابشو بده رو کرد سمت  نکهیا یب دیس

 ؟....  خوادیم یدختره چ نیا نیممد بب-

  دیس نیزد به ا هیکنا

 ... دیجواب سالم واجبه آقا س-

توجه  ی...برونیسالم گفت و از مغازش اومد ب کیعل هیبندازه  یبه هست ینگاه نکهیا یب دیس

 و دیآقا س یبقال یشروع کرد به جمع کردن خرت و پرتا گهیبه دوتا مرد د

 زیم یبرداشت و گذاشت رو فشیاز ک یبزاره ممد  حساب کنه دوتا تراول ده تومن نکهیا یب

 ... رونیرنگ و رو رفته مغازه و از مغازه زدب

بودن که تو  یی... دلش برا بچه ها تنگ شده بود... تنها کساشونیافتاد سمت خونه خرابه قبل راه

 ... کردنیآشغال نگا نم هیبهش به چشم  ایدن نیا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 43

 کمیده ش رونیو یو از در رفت تو رو پله ها نییباز بود... سرشو آورد پا شهیخونه مثله هم در

 ... واریخود به د دویپاش لغز

 تکوند... دشویسف یرفت توهم... پالتو اخماش

 خانوم...  یبه سالم هست-

 توهم...  دی... اخماشو کشنیسمت حس دیچرخ نگاش

 ...کیعل-

پشت لبش سبز شد  یبود...از وقت اشیبچه گ یهمباز نیگفت واز کنارش رد شد... حس نویا

بودن فاصلشون از هم قد  واریبه د وارید هین... پاشنه که نه همسا,شدخاستگار پاشنه در خونشو

 اتاق بود...  هی

و به کل  نیحس دادیبا عاق کردن و دادو ب نمیشده مادر حس کارهیگندش در اومد که چ یوقت

 ساقط  کرد  یاز هست

 برد باال  صداشو

 ..نـی...مداینرگس...ش یشماها... هو دییبچه ها... کجا-

 ن...مدرس ستنین-

 و با تعجب گفت  نیسمت حس دیچرخ

 مدرسه ؟-

  یو زل زد به صورت هست بشیج یدستاشو گذاشت تو اشیبه عادت بچگ شهیهم مثله

 یونای....راننده کامیریش یکردم تو کارخونه فرآورده ها دایپ یکار درست حساب هیاهوم...-

 باالتر....  ابونیوتا خمدرسه د نیرفتم ثبت نامشون کردم ا شیحمل بارشونم... چند وقت پ

 زد یخند شین

 براشون  یکنیچاک م نهیس ینجوریباباشون که ا ای ی...اونوقت ننشونیاِ...به سالمت-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 44

 کرد  یزیر اخم

آدم...گفتم امروز برن  ی... نه ننشونم نه بابا شون ولمونهیعقربا م شین نیزبونت هنوزم ع-

 منو تو بقـ.... نیع یکیمدرسه که فردا نشن 

... با انگشت اشارش ارهیدر ب گهید یکیاز  رمیحرص ام خواستیدلش م یورد... بد جورآ جوش

 وارد کرد  نشیبه س یفشار محکم

 ... مگه من چمه؟...یگیم یبفهم چ یهو-

مادرش بلند شدو همزمان چشماش از حرص بسته شدو  یاومد جواب بده صدا نیحس تا

 ... رونینفسشو با صدا داد ب

 نشده...  ریبرو تا د ایب یرینون بگ یبر یخواستیم... مگه تو ننیحس-

بلند رو به  یی... با صدانیپرتکرد تو بغل حس دویخر یها سهیزدو ک یپوزخند صدا دار یهست

 گفت  نیخانوم مادر حس نبیز

  کردمیمن داشتم رفع رحمت م اهینخود س یپ یالزم نکرده شاپسرتو بفرست-

  دیچیتو گوشش پ نبیز هیو کنا شیپر ن یگفت و عقب عقب رفت صدا نویا

 باشه...  نیو آب بکشم بده نجاست رو زم اطیح امیهه... رحمت... بال به دور ب-

 بزنه  شین شتریبه مادرش نذاشت ب نیتشر حس یصدا

 مامــان...-

  نیرو کرد سمت حس تیخانوم با عصبان نبیز

 تو  اینگو ب یزیشما چ-

 بهم... دیو درو محکم کوب رونیزد بگفت و رفت تو خونه... از در خونه  نویا

بود... بس بود برا  دهیحرف شن یشده بود .. از هر کس و ناکس لیتکم تشیظرف امروز

 جماعت خود معصوم پندار...  نیا یچرت و پرتا دنیامروز...بس بود واسه شن
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آدمام داشت  نیا یصدا گهیگوشش...د یانداخت تو شویدر آوردو هندسفر بشیاز ج شویگوش

 ...دادیرش مآزا

 یاصلس یها گلدونه

 یکس یب بیغر حس

 شب  اهیچادر س تو

 یاز دلواپس شنیم پر

 ... دلم... دلم

 گرفته از خودم  دلم

 دست غم شدم  ریاس

 قصه خودم  بیغر شدم

  دیچرخ عیشدو قدماش شل شد... پاشنه کفشش سر خوردو سر دهیاز پشت کش فشیک

  دیکش رونیگوشش  بو از  یبا اخم دست برد سمت هندسفر ریام

  کنمیدوساعته دارم صدات م-

 کرد ریتعجب نگاه ام با

 ...نجایتو؟!!!ا-

 شون بود... یمیبه اطرافش کرد... هنوز تو محله قد ینگاه

 تو هم  دیکش اخماشو

 ؟ یکردیم بمیتعق-

 شونه باال انداخت  الیخیب ریام

 مثال یفکر کن آره... که چ-
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  دیمحکم کش یول اطیبا احت فشویدسته ک ی...هستنشیشسمت ما دیدختررو گرفت و کش فیک

  یبنداز یکیبه روز اون  میکی نیا یخوایول کن... م یه-

شده  فیبه دست خودشو دختره انداخت که چفت ک یموهاشو نگاه یگذاشت رو نکشویع

 بود... 

 سوار شو کارت دارم -

  ریام نهیبه س دیو با کف دستش کوب اوردین نبارطاقتیا

موندم خدا تو رو از  امونی... وسط بد بختمیکشیبابا... کم از عالم و آدم م مینیستت و ببکش د-

 کجا انداخت سر راهمون... 

باشه که راهشو بکشه  نیراه االن ا نیبهتر دیرنگ تاسف گرفت... با خودش فک کرد شا نگاهش

 ... شهیم یدختره چ نیداشت آخر عاقبت ا یو بره... اصال به اون چه ربط

احدو  چیو ه ریبه ام یدخل چیبد ه ایانتخاب کرده بود حاال خوب  شویخودش راه زندگ ونا

 نداشت...  یناس

 کرد...  زیدختر گوشاشو ت فیضع یکه صدا شدیشل م فیداشت از دسته ک دستاش

 رو زخمم نیالاقل نمک نپاش ستنی...درمون که نرمیبه درد خودم بم دیبزار-

 پنهون بمونه...  ریمثله ام یزیآدم ت یکه از گوشا یاونقدرنه  یزمزمه وار بود ول صداش

 کنه...  کاریچ دونستیابروهاش کور تر شد... خودشم نم نیب گره

که  یریهمون ام شدیباشه ته تهش م تفاوتیب خواستیتو ذاتش نبود... هر چقدم م یمرام یب

 ته کوچشونم هست...  یبچه گربه ها یهمه کس حت زویحواسش به همه چ

 ... دیو کش فیتر ک مممص

 سوار شو... -
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به  میبرو رد کارت بزار مام بر می...ما کمکتم نخواستگهیاهه... آقا دست از سر کچل من بردار د-

 ... میبرس مونیکار و زندگ

 کرد نتونست پوزخندشو پنهون کنه...  یکار هر

 ؟...  یکارو زندگ-

...کنترلشو از دست داد و تیور عصابنسرخ بشه ازز یکالمش زهر توش بود که هست شین اونقدر

 ... دادشیحنجرشو جر داد با دادو ب

 که بخوام جلوت شرمنده  یهست یپروندناتو تو ک کهیت نیبس کن... بس کن ا-

 .. یافته از من و امثال منم بد تر ی... پاش بیستی... خدا که نباشم

**** . 

 ... نیپرت کرد تو ماش نکشویموهاشو ع یکالفه چنگ زد رو ریام

با دست دست کردن حوصله خودشو اون دختررو سر ببره... نفسشو با صدا داد  خواستینم

 برد باال...  میو دستاشو به حالت تسل رونیب

 اصال من ابوفساد تو ام طاهر...  یگیاوف... باشه... باشه تو راست م-

 رفت توهم  یهست یاخما

 برا خودت...  یگیم یچ یچ-

 سوار شو... یما اژدر گودزر یمس ونلیآره تو ل هنیدر کل حرفم ا یچیه-

 ازش نداشت که بخواد بهش اعتمادم بکنه...  یخوش دل

 گفتم برو رد کارت... -

نداشت... با لحن تند و  گهیدختررم د نیبه دو کردن با ا یکیشده بود... حوصله  یعصب گهید

 گفت  یجد
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بمونو  امیکن  نیلحظه آدم بودن و تمر نیو هم نجایبچه آدم از م نیسوار شو ع ایمنو  نیبب-

 ...ی... خود دانیریبم یانقد دست و پا بزن تا خفه ش یکه واسه خودت ساخت یتو منجالب

 شدو درو بست...  نیسوار ماش یمعتل یو ب گفت

و  نییپا دایپ طونیکشش بده تا بلکه دختره از خر ش خواستیبرد سمت کمربندش... م دست

 ...نیماش یخودشو انداخت تو یباز شدو و هست نیه زد در ماشسوار بشه... استارت و ک

 نکهی... قبل از اافتهین ریکه نگاش به نگاه سراسر تمسخر ام کردیهمه تالششو داشت م یهست

 از جاش کنده شد...  نیدرو کامل ببنده ماش یحت

  دیو به رخ کش شیدونیلحن چاله  ناخداگاه

 ... ناییپا شدمیداشتم پرت م ابوی... یهو-

 کرد  مونشیآن پش هینشست  ریام یکه رو لبا یپوزخند

نحوه حرف زدن آدما...  یریبگ ادیکن  یچندتا آدم پس سع شیپ یریم ینکته اول... دار-

 برات سخته... نکته دوم  دونمیهرچندم که م

 آورد باال...  یهست یچشما یهمزمان جلو شویگفت و دوانگشت اشاره و وسط نویا

... دارم میآدم خوش نام یادیز یراجبم صادر کرد یکه شما مرحمت کرد هیمن برخالف نظر-

 ... یلیضمانتتو بکنم اگه به هر دل رمیم

  یزل زد به صورت پر اخم هست یوجد قیو با نگاه دق برگشت

... به خودم یپاتو کج گذاشت یسهو ای ی... عمدیلیبه هر دل گمیخوب گوشاتو باز کن دارم م-

 ... کنمیقلم پاتو خورد کنم و م دمیاجازه رو م نیا

 اومد دهن باز کنه و چندتا درشت بارش کنه انگشت سومشو آورد باال...  یهست تا

... دوست یکنیخالف دورو ورت کال کات م یرفقا و آدما قی... نکته سوم....باهمه رفـــسیه-

سوال بره...  ریزاخفالت کنن و اعتبارم  ایباز شه  ییجا نینچیکدومشون تو هم چیه یندارم پا
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سر کارت و  یریبچه آدم م نی... عمیننه قمره ندار یدختر عمو نیخالمه اون عممه ا نیا یآ

  یتمام وقت اونجا باش کنمیالبته صحبت م  یایم

اومد  یبرگرده و تشکر کنه... بدش نم دیچرخیبود به رو به روش... زبونش نم رهیحرف خ یب

 و بذاره کنار... یکوفت یزندگ نیا

 گنی.... مذاشتیکه اگه کنارش م شدیقرآن خدا غلط نم یانتخابش کرده بود درست ول ودشخ

به  شمیسخت گهیدندونت از دفعه دوم د ریگناه بره ز ینیریش یگناه دفعه اولش سخته... وقت

 مزه کرده بود به دهنش... یبد جور یو هست ادیچشم نم

کنه خودش همه کارارو جفت و جور  آدمش خواستیخودش عهد کرده بود اگه خدا واقعا م با

 ... کردیم

 ... یشد به هست رهیسمتشو تمام رخ خ دی...و پارک کرد... چرخشگاهیو برد داخل آسا نیرماشیام

داده بود به درو دستاش قالب  هیو ژشت جالبش که تک ریام یباالخره نگاشو سر داد رو یهست

براقش بود سخت بود اعتراف نکردن به  و یمشک یموها یکه باال ینکیبودن توهم... با اون ع

 پسره فوق العاده جذابه...  نیموضوع که ا نیا

 شمرده شمرده گفت...  یحواسشو از خودش پرت کرد... با لحن ریام یصدا

اشاره  نیاالن )با انگشت اشارش به ماش نیدارم هم یبرام ول یریجبهه بگ خوامینم نیبب-

 هیجد متیبهت بگم... اگه تصم مینذاشت رونیوز پامونو بهن ی... وقتنیماش نیتو ا نجایکرد(هم

 ... میو بر میچیبپ نجایشو و اگه نه بگو تا از هم ادهیپ تیواسه عوض کردن زندگ

و وادارش کرد دمشو کش   دیچیدماغش پ یتو ریادکلن خاص ام یکه بو دیکش یقیعم نفس

 نیحرف پاشو از ماش ی... بدشیدرو کش رهیبده و چشماشو ببنده...دست برد سمت دستگ

 ... رونیگذاشت ب

شد... شونه به شونه هم راه  ادهیپ دویکش رونیب چشویسو دویحرکت چرخ نیا دنید ربایام

که کنار هم قدم  ییها هیبه جلو پاهاشون بودو سا ی... نگاه هستیافتادن سمت ساختمون اصل

 محکم و با صالبت...  یکیو  کیآروم و کوچ یکی داشتنیبرم
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به  هیسا ریمثله ام یکیخدا  شهیاومد هم یرو راست باشه بدش نم خواستیخودش مبا  اگه

 همقدم بشه باهاش...  شیسا

... یو چه احساس یداشته باشه همه جوره ساپورتت کنه چه مال نویا ییتوانا ریکه مثله ام یکس

 نیا دیبود... شا یبود ک دهیکه عکسشو د یاون دختر دونستیلبش... نم ینشست رو یپوزخند

داره  ییانقضا خیتار هی شیزندگ یتو یدرد که هر دختر یمرفحان ب نیباشه از هم یکیپسرم 

سخت بود منحرف  کمیدختره براش رو بورس بودو  نیکه وبد در حال حاضر فعال ا یهرچ یول

 کردن ذهنش از اونو معطوف کردنش به خودش 

 ریبه خودش اومد که ام یو فقط وقتکرد  سیراس و ر کردیفکر م کهیکارارو زودتر از اون ریام

 بشه تا برن و لوازم و لباساشو جمعو جور کنه...  نشیبهش گفت سوار ماش

 یشد ول یخوشحال م دیدلشو... االن با یهمه حس جور و واجور تو نیا لیدل دیفهمینم

 شدیمردو همقدم م نیا یپاها یجا ذاشتیپا م دینبا گهیچرا حس ششمش بهش م دیفهمینم

 جا...  نیا مومدیو مباهاش 

دستشو برد سمت پخش و روشنش کرد چندتا آهنگ و عقب  یتوجه به هست یشدو ب رسواریام

 ...دیآهنگ خاص رس هیجلو کرد تا به 

Sen bilemezsin ne çektiriyor 

 کشاند  یچه م دیفهم یتونخواه

Yokluğun bana sevgilim 

 بر من عشق من نبودنت

Bitmez sorular , Uzar geceler 

 شود یم یشود شب ها طوالن یها تمام نم سوال

O düşünceler üzüntüler 

 فکر ها و غم ها آن

Sen gençliğimin büyük parçası 
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 ام  یقسمت بزرگ جوان تو

Sen gençliğimin anlamıb 

 ام یدوران جوان یمعنا تو

Biz neler neler yaşadık beraber 

  مینکرد یچه ها که با هم زندگ ما

Kalın bir roman kitap gibi 

 کتاب قطور رمان کی همچون

Sen gittiğin an , çaresiz kalır 

 نمانده یچاره ا یکه تو رفت یوقت

Aklım karışır , Rahat edemem 

 توانم راحت باشم  ینم زد،یر یهم م ذهنمبه

Moralım bozulur , Canım sıkılır 

 شودی، دلم تنگ م زدیریام به هم م هییروح

Sen bilemezsin daha neler 

 چه ها گرید یدان ینم تو

Bak ne diyorum gizlemiyorum 

 کنم  یپنهان نم میگو یچه م نیبب

Sensiz yaşamak zor geliyor bana 

 میسخت است برا اریکرن بس یتو زندگ یب

Her an içimdesin Her an kalbimdesin 

 یهر آن در قلبم هست یآن درونم هست هر
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Seni seviyorum Seviyorum 

 را دوست دارم دوستت دارم  تو

Sensiz yaşıyamam Sensiz hiç olamam 

 باشم توانمیتو نم یکنم، ب یتو نمتوانم زندگ یب

Sensiz yaşamak zor geliyor bana 

 میسخت است برا اریکرن بس یتو زندگ یب

Her an içimdesin Her an kalbimdesin 

 یستهر آن در قلبم ه یآن درونم هست هر

Seni seviyorum 

 را دوست دارم  تو

Seviyorum 

 دارم دوست

Ve o an gelirde 

 رسد  یم یآن لحظه ا و

İşte o an 

 اکنون آن لحظه  و

Ben yaşıyamam 

 کنم یتوانم زندگ ینم من

? Hangi yönünü çok seviyorum 

 حالتت را دوست دارم کدام

? Biliyormusun sevgilim 
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 عشق من یدان یم

Biraz içince başın d  ِ nünce 

 رود یم جیسرت گ یا دهینوش یکم

Anlatınca bana o halini 

  ییگو یم میحالت را برا و

Sonra dalınca Derin bakışınca 

  قتینگاه عم یرو یاز حال م بعد

Gözlerindeki o sevinç 

 که در چشمانت است یخوشحال آن

Bana sarılınca Sonra sorunca 

 که یپرس یو بعد م یریگ یدرآغوش م مرا

Ne kadar seni sevdiğimi 

 تو را دوست دارم چقدر

Sen gittiğin an biter cesaretim 

 شود یجسارتم تمام م یکه تو رفت یزمان

Uzar hedeflerim hayallerim 

 ردیگ ینم انیپا میهدفها میها الیخ

Bitmez sorular 

 شود یها تمام نم سوال

Dinmez kederim 

 کند ینم دایپ نیام تسک ینیغمگ و
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O düşünceler üzüntüler 

 فکر ها و غم ها آن

Bak ne diyorum gizlemiyorum 

 کنم  یپنهان نم میگو یچه م نیبب

Sensiz yaşamak zor geliyor bana 

 میسخت است برا اریکرن بس یتو زندگ یب

Her an içimdesin Her an kalbimdesin 

 یهر آن در قلبم هست یآن درونم هست هر

Seni seviyorum , Seviyorum 

  دارم دوست�را دوست دارم  تو

Sensiz yaşıyamam , Sensiz hiç olamam 

 باشم توانمیتو نم یکنم، ب یتو نمتوانم زندگ یب

Sensiz yaşamak zor geliyor bana 

 میسخت است برا اریکرن بس یتو زندگ یب

Her an içimdesin , Her an kalbimdesin 

 یهر آن در قلبم هست یهست آن درونم هر

Seni seviyorum 

 را دوست دارم  تو

Seviyorum 

 دارم دوست

Ve o an gelirde 
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 رسد که  یم یآن لحظه ا و

İşte o an 

 اکنون آن لحظه و

Ben yaşıyamam 

 کنم. یتوانم زندگ ینم من

 رمان(_لیا_رافت#از  رمیسو ی)آهنگ سن

 قیکه با شروع شدن آهنگ دم عم یریبه امو حواسش  نیبود به پخش ماش رهیخ یهست نگاه

فرو بردو  شیمشک یانبوه موها نیداد به پنجره و دستشو ماب هیآرنجشو تک دویکش یآروم یول

 گاه سرش کرد...  هیتک

 رویحال االن ام ییجورا هیبود تا  یمختصرم کاف یزیت هیخنگم نبود...  یگرگ روزگار نبود ول 

 آهنگ...  نیربط بده به ا

خاص که مدام  کیموز هیتکست  یتو شهیخالصه م شونیگیشده آدما همه زند یبیعج روزگار

 تو تک تک خاطرات مون...  شهیم یپالیر

 یادیمرد ز نیبودو تک به تک حرکاتش...ا ریبه ام رهیحواسش پرت از خودشو خ همه

 حماقت بود از نوع محضش...  هیبود و گذشتن ازش  یخواستن

خام شه...  الیخ نیا الیخیخودشو مجاب کنه ب تونستینم فتریبا خودش کلنجار م یهرچ

مرد  نیبدست آوردن ا یکه ازش خورده بود تو میا هیو کنا شیفکر کردن به اون همه ن یحت

 کردیبا دو سه وجب فاصله مصمم ترش م دیشا شیکنار

دوتا  و اونم دادیجلون م زیچ هیسرش فقط  یو تو ابونایگره کرد و نگاشو به خطوط خ دستاشو

 مرد کنار هم...  نیا میکیخودشو  یکیکنار هم بود...  هیسا

******** 
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 ریتحر زیم ریکتف و سرش و خم شد و از ز نیزد پشت گوششو تلفن و گذاشت ماب موهاشو

 لب غر زد... ریو ز دیکش رونیب نشویشلوار ج هادین

 از اونور... دینشن یکش دار شدو جواب یگوش یبوقا

صورتش رو کنار زد و باز شماره  یرو دادیت و باز موهاشو که جولون متخ ینشست رو کالفه

 رو گرفت... 

  دیچیگوشش پ یتو ریام یصدا دهیبه بوق دوم نرس نباریا

 جان... -

 لباش  ینشست رو یلبخند

جواب  زنمیزنگ م ادیها انقد بدم م یخریم یگوش هی یریامروز م نیهم ریسالم... ام کیعل-

 ... یدینم

   یداشت میدم پشت فرمون بودم جواب ندادم...جونم کارمن شرمن-

  هادیکردو شروع کرد به مرتب کردن تخت ن یزیر اخم

 حرف دارم...  -

 لحنش شد یقاط طنتیش

 جون خوش به حالت منم دوتا گوش مفت دارم البد... -

ه کاغذ که از گوش کهیت هی هیو برداشت مرتب که چشمش  هادیگرفت... بالش بت من ن خندش

 شکاف داده شده مالفه وارد بالش شده وبود افتاد... 

 ... میجد ریمسخره نباش ام-

 ... کردیاونور خط صحبت م یکیکه انگار داشت با  دیو شن ریام یصدا

 ... ایمن منتظرم برو جمع و جور کن ب-
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حال  نیباز کرد و در ع اطیچهل بار تا خورده بودو با احت یتو دستشو که کم کمش س کاغذ

 و اونور خط بود...  ریام یواسشم پح

 بگو...  ازیجونم ن-

 ؟ شتهیپ یکس-

 کردیفک م شناختشیکردو اخماش رفت توهم... اگه نم یپوف یبرگه امتحان ریز3نمره  دنید با

 بچه کند ذهنه...  نیا

 قطع شد  ی... کوشازین یهو-

 گفته  یچ ریاصال متوجه نشده بود ام دیکش یقیعم نفس

 هادین نیز دست انه هستم .. ا-

 ...دیخند ریام

 کار کرده مگه...  یباز چ-

 داد....  رمیبا نگاهش جواب ام کردیرو م رویکه جواباو سواالرو ز ینجوریرو تخت و هم نشست

 کرده  مینکرده... برگشو که گرفته سه رو توبالش قا کاریبگو چ-

 با بهت گفت ریام

 ؟... تو بالش ؟ یچ-

 داده تا کرده فرو کرده توش...  بله تو بالش گوششو شکاف-

از  کمیو  یبلند بود که وادارش کرد گوش یو اونقدر دیچیتو گوشش پ ریخنده بلند ام یصدا

 گوشش دور کنه... 

 چه خوش فکره...  نیخودش... بب یها برا هیبچه مخ نیا ازیمن فداش شم... ن یا-

 کنه...  فیتعر یازش ک ینکن فیتو تعر گهیبله د-

 نخور بابا فدا سرت  حاال حرص-
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 دردو دلش باز شد  سر

 کلمیس نیا نینمره هاش همه تک ینطوریو فدا سرم... مگه کالس چندمه ا یچ یچ ریام یوا-

 ... تیوضع نیبا ا شهینم

... دعا کن میرسوند ییجا هیخودمونو به  نایحرص نخور... باباش و من باتک ماده و ا گمیبابا م-

 رونیب میکشیاونورش م نوریمهندس از ا هیم نشد ورشکست نشه حاال دکتر ایآر

 گفت ریلب گفت که ام ریز ییبابا برو

 ... یبگ یخواستیم یحرفتو بگو جوجو...چته... چ الیخیحاال اونو ب-

وقت  گهیگفت و برگه و شلوار و گذاشت رو تخت... د یبره آهان خواستیم یافتاد چ ادشی ازین

 صحبت کنه...  ریبا ام یبود جد

 جواب بده...  ینیسوال بپرسم راست و حس هی ریام-

 جونم بپرس... -

 ؟ یازدواج کن یخوایتو نم-

 شهیاز اونور خط کالفش کرد... عجول بود مثله هم ریام سکوت

 ؟ یهست ریبا تواما... ام-

 جانم آره هستم... -

 یپ یبر یریگی... چرا سرو سامون نمیکنیچرا ازدواج نم گمی... میدیپس چرا جواب نم-

 تیزندگ

 ... دیچیتو گوشش پ ریخنده ام یصدا

و منو ببره تا خوشبختش  رهیدستمو بگ ومدهین دیچون هنوز شاهزاده خانوم سوار بر اسب سف-

 کنم... 

 انداخت...  هادیکمد ن نهیبه آ یکج دهن
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 ... دمیهه هه خند-

 کالفه تر شد...  ازیقهقه زدو ن ریام

 ... مینخند من جد ریام-

 یسرو سامون من افتاد یب یشده حاال به فکر زندگ ی... چمیخب منم جد-

 ؟ میباش یجد کمی-

 ...یگوش یکه پف کرد تو دینفس پر صداشو شن یصدا

 ... میباش یچشم جد-

 باز کردن بحث گشت...  یحرف برا هیکرد و دنبال  یومن یمن ازین

 هفتم خاس... نیا نیناز...نازن ریام-

 خاستگار داره... دونمیآره م-

پر  تشویهمه موقع نیبه خاطر تو داره ا نینازن ستین تیحال یجد ای تیبه خر یخودتو زد-

 ... دهیم

  تیواقع نیا یآور ادیموهاشو حالش بد شد باز از  یاز اونور خط کالفه چنگ زد تو ریام

 پر بده ؟ شویعال یتایخب... من گفتم موقع-

 گفت  یعصب ازین

 دوست داره...  ونهیخب د-

که  فیح یول یاز هر کس شتریب دیو شا نیدرد نازن دیفهمیهم فشار داد... م یور چشماشو

 گفت  یجد یرفته ول لیتحل ییکنه واسه درد مشترکشون... با صدا یهمدرد تونستینم

ندارم به اونم بگو  ندمیآ یبرا یمیمن... تصم یدوسته برا هیفقط  نی... نازنازیبس کن ن-

 ازدواج دارم نه قصدشو...  یب به گند نکشه... من نه آمادگسرا هیبستن به  دیبا ام ندشویآ
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 ینگاه به خودت کرد هیدوتام بچه داره اونوقت تو...  ایآر نیو تو هم سن ایآر ریام یگیم یچ-

 ؟... 

 که کم از زمزمه نداشت گفت  ییفقط خودش حس کرد... با صدا شویزد که تلخ یخند تلخ

 ...شهیمزرنگتر از من بود... ه شهیهم ایآر-

 دهنشو بست...  ریحرف ام یبحث و ول نیدهن باز کرد تا باز کش بده ا ازین

 شهیهم نیو به دوش بکشه... نازن یزندگ هیبار  تونهیطرفه باشه نم هیکه  یبسه... عشق ازین-

نسبت بهش ندارم...اگرم پا جلو بزارم همش  یکشش چیمن ه ی... ولنهیمن قابل تحس یبرا

تحمل کنه  دیسال شا هی... ستیاز دوست داشتن ن یحس یت داشتن وقتتظاهر به دوس شهیم

به سه سال  دیبودو شد دوسال و کش ادیتحملش ز میریدوست داشتنشو...حاال گ بهتظاهر  نیا

 تحمل کنه ؟...هوم ؟... تونهیم یتاک یول

 نیاز ا قرث و محکم تر یلی...تازه عشق بعد ازدواج خادیعشق بعد ازدواج هم به وجود م ریام-

 ... هیاریآب دوغ خ یعشقا

 زد  قیعم یپوزخند

 ؟...  تیاریعشق آب دوغ خ نیاز ا یدل بکن یپس تو چرا نتونست-

 ...ریخشکش زد از جواب ام ازین

پشت بند اسمت رو صفحه دوم  رهیکه اسمش م یباش یعمر کنار کس هی دیشا ازین نیبب-

 یتونینم چوقتیوقت... ه چیه یلش ولو دلت گرمه کنار د یعاشقش شد یبگ دیشناسنامت شا

 یتونیوقت نم چیمهمه... ه هیاون اول ستیو کجاش مهم ن یبار دلت و لرزوند ک نیو اول یکس

فقط  یشی... عاشق نمگهید یکیبا نبودنشو با بودن  یایفقط کنار م تیاز زندگ یکنارش بزار

 ... یکنیعادت عادت م

حرف زدن براش نموند با  یبرا یزد...مهلت ریمکه ا یاز حرف شهیپر بهت زبونش قفل م ازین

 ...دیچیگوشش پ یکه تو یبوق یصدا
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******* 

انبوه  ی... کالفه دستشو فرو کرد الشینشست رو صندل زویم یپرت کرد رو فشویک

 خودش کرده بود...  ریمسئله ذهنشو درگ نیموهاش...کل هفته گذشته ا

 نیخودشو ا فیتکل خواستیسراب... م نیبال ادر به در دن نمیسراب و نازن هیبشه  خواستینم

 بود...  فیح یادیز نیسره کنه... نازن هیدخترو 

 برداشت...  زشویم یرو یگوش

 ... سیبله ر-

 اتاق من...  ادیب عتریبگو سر یبه خانوم نور-

 ...ومدهیهنوزن-

 رفت توهم  اخماش

 ؟ ومدهین-

 نه هنوز...-

 اتاق من...  ادیبگو ب یباشه اومدن-

 اشه چشم ب-

 یسع یسر کار... سخت بود ول ادیب رید نیافتاد نازن یو گذاشت سر جاش... کم اتفاق م یگوش

 خودشو حفظ کنه...  یکرد خونسرد

 در آورد... بشیاز ج دشویجد یگوش

 ... خوردیکرد... حالش از خودش و احساساتش بهم م یبه صفحه بک گراندش افتاد و پف نگاش

افتاد بزنه و فرار  یوقتا تو سرش م یاحساسه...گاه نیا ریکه درگ چند ساله دونستینم قیدق

 ... ادیکه نه تونست کنارش بزاره و نتونست باهاش کنار ب یحس... حس نیکنه از ا
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 نکهیکنه... هزار بارو ده هزار بار خواست خودشو مجاب کنه به ا هیگر ایبخنده  دونستینم

از قبل  شتریهر بار... هر بار ب یاش نه سهم اون ولو بچه ه استیسهم آر ازیشدس... ن ازتمومین

 ... ستیو حسش کار اون ن ازیدلش اعتراف کرد گذشتن از ن یتو

کرد تا  شیبودن وارد زندگ ازمیسر تر از ن یلیخ اشونیلیجور و واجورکه خ یو بارها آدما بارها

ها از پا درش  سهیمقا نیاز قبل شکست خورد و ا شتریکنه و هر بار ب رونیو از سرش ب ازیفکر ن

 آورد... 

بد...  ایخوب  ازین کردیقبول م دیبا ومدیچپ م رفتیاول و آخرش راست م کردیم میهر کار ریام

 خدا بود...  یته ته ته هنرمند ازیاون ن ینداشت برا یخوشگل... براش فرق ایزشت 

خودش  بیاحساسشو بشکافه و همه تعلق خاطرشو نص یتا انتها تونستیکه م یکس تنها

 بکنه... 

بود  رهیخ ندوزیروشن کرد... تا باال اومدن صفحه و ستمشویگوشه و س هیپرت کرد  شویگوش

 ... کردیم ریگذشته ها س یتو الشیبهش و به خ

دوتا برادر  یاز کجا وسط زندگ نیو نازن ازیآورد... ن یدر نم یزندگ نیسر از معادالت ا اصال

 شد...  داشونیپ

 دور خودشون...  چرخونهیآدمارو م یبد جور ری.. تقد.ایخودش و آر اصال

برداشت وچنگ زد به کتش... عصاب موندن  فشویو خاموش کردو بلند شد... ک ستمیس یعصب

 رو هم نداشت...  نجایا

 ... نیشدن نازن نهیبه س نهیکردن در همزمان شد با س باز

 تو صورتش...  کردیم دادیب  یکه کالفگ یریموند تو صورت ام  رهیبا بهت خ نینازن

 ؟یخوب-

 اریاخت دونستیداغون بود که م یگرفت... اونقدر نیموهاش و نگاه از نازن یزد تو چنگ

 کرد خودشو جمع و جور کنه...  یسع یحرفاشم نداره  ول
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 یکه با عشق و نگران ینینازن یشد تو چشما  رهیمصمم خ ییو با چشما دیکش یقیعم دم

 بود به صورتش...  رهیخ

 بزنه...  خواستیکه م ییحرفا یبود تو مصمم

 برات روشن... روشن کنم...  دیو با یزیچ هی یناز نیبب-

 دستاشو آورد باال  یبا نگران نینازن

 روبه راه شـ... کمی نیخوب... بش یلیباشه خ-

 به نشانه سکوت آورد باال وچشماشو کالفه بست  دستشو

 ... گمیم یچ نیمن روبه راهم گوش کن بب-

 چشماشو بست و دهنشو باز کرد...  نینازن یجیو گ ینگاه منش ینیوجه به سنگت یب

تو  نیاومد... نازن شیپ طشینه روم شد نه شرا یبگم ول نویا خواستمیوقته م یلیخ نیبب-

خودتو االف من نکن... من فعال  گمیرک م یول یچرا صبر کرد دونمیتا االنم نم یفیح یادیز

 حرفامو ؟ یدرک کن یتونیمن نسوز... م یقصد ازدواج ندارم... به پا

 یدیاحساسش شکست و رفت تو چشمش... سف شهیکه انگار ش ینینازن یشد به چشما رهیخ

 نیاز ا شتریو ب زنیبه زور خودشو نگهداشت تا اشکاش نر یچشماش به رنگ خون شد ول

 خوردش نکنن...

تا عمق وجودشو  شیه تلخزد ک یتصنع یلباشو کش داد و لبخند یبود کم یهر جون کندن به

 ...دیکش ریبه تصو

 حس کرد  رمیام یمنش یو که تو لحنش بودو حت یدرد یکرد صداش نلرزه ول یسع

 ؟.... شمیتو... من دارم پاسوز تو م یگیم یدار ی...چیچ-

 ... دیزد و نگاشو دزد یخنده ا تک
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ازدواج کنم  خوامیم... من اگه نیزنیحرفارو م نیا یدار یرو چه حساب فهممیمن... من نم-

... من مطمئن باش ییتو لشیدل یباعث شده فک کن یچ فهممی...اصال نمیستیتو ن شیلیدل

 ماشاال کردن بپرونم...  شاالیخوبمو با ا یسایک ستمیاونقدرا بچه ن

تند رفت سمت اتاقشو خودشو پرت کرد تو.... دستشو  ییدور شد و با قدما ریام یو از جلو گفت

تاوان احساس  ری... امروزِ امدادیضعف نشون م دیو بغضشو قورت داد...نبا دهنش یگرفت جلو

 پوچ خودشه... 

به  ازین دایهوا گرفت... االن شد نیاز ا یقیکشوند سمت پنجره و بازش کرد دم عم خودشو

 بود... دهیبغض که گلوشو چسب نیقورت دادن ا یتازه داشت برا یهوا

که در  یخارج شدو دختر نگیکه از پارک یریام نیو افتاد به ماش نییسر خورد پا نگاش

 ... نیجلو ماش یو باز کردو خودشو انداخت رو صندل نیماش

 ... زشیکنار م نیبود تا پاهاش بلرزه و سر بخوره رو زم یصحنه کاف نیهم دنید

***** 

شد و سوار  داشیاز کجا پ دونستیکه نم یحضور هست ی.. . حت دادیفقط گاز م یعصب

دور خودش  یچرا ه فهمهینم شهیزندگ یدم براش مهم نبود... همه فکرش پش نشیماش

 ... چرخوندشیم

که گذاشته بود تو  یگاریکنار... خم شد در داشبود و باز کردو بسته س دیو کش نیماش کالفه

و باز کرد و پاهاشو گذاشت رو  نی... در ماشدیکش رونیب کردویدود م گاهیداشبوردو گاه و ب

 هاش...  هیر یفرستاد تو گارویکردودود غلظ س شیآت رشوگای... سنیزم

حالشو  یهست یدستا ی... حس گرماریشونه ام یخم شد و دستشو برد جلو تا بزاره رو یهست

دهن باز نکرده  ی... هستدیچیکه جور نبود با حالش تو تنش پ یحس ناجور هیبد کرد... 

 ... نیو دست برد سمت پخش ماش دیچرخ

 کنارش افتاد یهست دست

 همون بود...  ادگاریعادتم  نیبشه... ا کیبود عادت داشت حالشو با آهنگاش شر مدتها
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  نمیاز همه بهتر یا خداحافظ

 ننینخواست که مارو کنار هم بب ایدن

 تموم تارو پودم  خداحافظ

 باتو بودن  یروزا خداحافظت

 گل پژمردم  خدافظ

 عشق دست خوردم  خداحافظت

 نره  ادتی نویقبل رفتن ا فقط

 چقد حرف خوردم  سرتو

 اینتونست...آر ازیکه ن یعشق و فراموش کرد و باهاش کنار اومد همونجور شهینم-"

 خودتو و دلتو وخلوت خودت... یعشق ممنوعه و نگهش دار برا نیبا ا ایتو کنار ب ینتونست...ول

ان کن پسر امتح گهید یجا هی....شانستو ازیاسم ن یزن داداش جلو شوندیکن به پ عادت

 "جان...

 لبخند رو صورتم  خداحافظ

 ونتمیخداحافظ که هنوز د ونهید

 خوب  یتموم روزا خداحافظ

 را اومدم شتیپ ادهیپ یعمر با پا هی

" 

تو دهنش به زور جاش  زدویو گنده گنده گاز م چیساندو یها کهیاون ت یوقت ازین افهیق ادی

 "شتریب شویو کالفگ کردیتر م قیش پکاشو عمخنده هاشون... تک به تک لحظه ها ادی... کردیم

 تموم خاطراتم  خداحافظ

 هنوزدنبال رد پاتم  منکه
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 تموم لحظه هام  خداحافظ

 دست و پام  لرزهیکه م یرفت کجا

شد مثبت و  ایولت کرد...همه دن ایروز همه دن هیروز...اگه  هیاگه  یبدون خوامی...مخوامی...مازین-"

 یکیبدون...بفهم که  نویتنهامثله خدا...ا یتنها یکردن...شد یخال...همه پشتتو یمنف یتو شد

که بشه  هست یریکنن ام یپشتتوخال ایاز خودش دوست داره...بدون همه دن شتریهست که ب

 نوی...بفهم ایدنمینفس کش لیتو دل ینفسمه...ول ای...آرمنیهمه زندگ هادیبرات پشت...نهال و ن

نبر نفسمو باش  ی...اگه...اگه دوسم داررسهیبه آخر م میزندگو  برهینفسم م ینباش یروز هیکه 

 " ازیکه هستم نشم....ن ینیبودنت...باش تا منم باشم....باش تا تنها تر از ا یبجنگ برا

 مثل قبلنا بود یهمه چ کاش

 من و تومثال دهنا بود  اسم

 از نو شروع شه  یهمه چ شدیم کاش

 آخر مثله اوال بود  یروزا نیا

 اصال  دمیدیو نمتور کاش

 دستم  یدادینم ییاتو چوقتیه کاش

 ....اه کالفه شدم باز کم آوردمکاش

 گرفت ازوین یبازوها"

لحظم واسه  هی...بدون یبر یفقط...فقط حرف نبودنت باشه...اگه بخوا یروز هیاگه  یحت ازین-

  کنمیصبر نم ایدن نینموندن تو ا

  نییانداخت پا سرشو

مادرم  یبفهم ب ازیکنم...ن کاریمن چ ارهیسر خودش ب ییم اگه بالاومدم گفت یکه م یموقع-

 " تونمیتو نم یپدر ساختم...به روح مامانم ب یساختم...ب ایار یساختم...ب
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 خداحافظ از من گل پرپر پس

  ادیهرزه هنوزم که اسمت م عشق

  لرزهیم دستام

 نذاشتن ازم  یزیالکال چ نیا

 زنجون ندارم ضربه هاتو محکم ن گهید

 خوب  یروزا خداحافظ

 کنارت بود  گهید یکی دیدینم منو

 تا به ابد  خداحافظ

 زمان  شدیم کاش

 برگرده عقب فقط

  دیلرز شتریچونش ب "

 هنوزم دوسش داشتم  ریام-

 هم فشار داد و فکشو سفت کرد یمحکم رو چشماشو

  دونمیم-

 گفــ.....گفت دوسم داره -

 گرفته تر گفت ییگرفت و با صدا نفسش

  دونمیم-

 کردیهق خفش م هق

  ریحالم بده ام-

  دیاونم لرز یصدا نباریا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 68

 ...دونمیم-

 با هق هق گفت ریدستاشو قفل کرد دور صورت ام دویخودشو عقب کش ازین

همه بد بختم...بگو چرا انقد تلخه حسم...چرا انقد  نی...بگو چرا من ایدونیم ویتوکه همه چ-

 " ی...بگو...داد زد دِ بگو لعنتگهی...بگو درهیاز دستم م بندمیدل م یگنگم....چرا به هر چ

 بابا(_یعل#)آهنگ خداحافظ

با  گارشوینشسته بودو هر س شیفاصله از صندل هیکه کنارش با  یبود به پسر رهیخ یهست

 روش...  زنهیانگار که خاطراتشو نقش م نمایپرده س نیو چشماش ع کردیروشن م گشید گاریس

 یادا یکه باخته ول یکیخودش...  نیع یکیشکست خوردش...  هیمرد  نینداشت ا شک

 که سر پان...  ارهیرو در م ییآدما

 ... تیواقع نیبردن به ا یبازنده بودو سخت نبود پ هی ریام

از دستش  گاریکه بسته س شدیکه آمارش داشت از دستش خارج م یگاریرفت ست س دستش

 شد...  دهیکش

 شیجزء زندگ نیتر تیاهم یدختر االن ب نیکرد...ا یستو پر حرصشو حواله ه یشیآت نگاه

 بود... 

 داشت همه کاسه کوزه هارو سرش بشکنه...  یبیعج لیم یول

 الیکنه که حنجرش پاره شه و درد ش بچربه به خ دادیداشت داد بزنه... اونقدر دادو ب دوست

 ساال از پا درش آورده...  نیکه توهمه ا یازین

 یکه جلو یهست یدستا یداد زدن ول یرایهاش تا نفس داشته باشه  هیتو ر دیاولو کش دم

 بهت فرو بردش...  یدهنشو گرفتن تو

 که شونه باال انداخت  یتعجب نگاه کرد به هست با

پس با عربده   یزیخونه منو بر یدار نویا ییکه االن تو خونته توانا ینیکوتیاالن با اون حجم ن -

 ت... زهره ترکم نکن تو رو سر جد یکش
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آروم  یزنانش برا یکرد از حربه ها ی...سعسوزوندیپشت دستشو م ریو داغ ام یعصب ینفسا

... نییکه کر کننده بودو کم کردو آروم دستشو آورد پا یپخش یکردنش استفاده کنه... صدا

مشد دنبال سر  دهیآهنربا کش هی نیع ریکه ناخداگاه نگاه ام دادیدستاشو تکون م میاونقدر مال

 ... دشیبلند و کش یتاانگش

که تند  یینایماش ی...نگاهشو چرخوند رو ریدست مشت شده ام یسر داد و گذاشت رو دستشو

 ... شدنینگاهش رد م یاز جلو

گشته بود  ایبا باال شهر یمشامشو پر کرد... اونقدر گاریادکلن  و س یکه بو دیکش یقیعم نفس

 متیق نیتخم نیارزه و هم یدکلن چقد ممارک ا نیا دونستیو دم به دمشون داده بود که م

 ... شیشروع باز یبود تامصمم شه برا یادکلن کاف

تموم  گهید یزندگ هیو  گهید یکیخراب شدن  متیاگه به ق یخودشو بسازه حت خواستیم

 بشه... 

 یکه مژه ها یا هیبود به سا رهیخ ریلبشو چشماشو بست... نگاه ام یرو نشوند رو یلبخند

 تش انداخته بودن...صور یبلندش رو

عروسکارو داشته  نیلباسارو بپوشم... بهتر نیبهتر نکهیبچه بودم عقده شده بود برام ا یوقت-

 بزرگتر شدم عقده هامم باهام بزرگ شدن...  یباشم... هرچ

 ... نداختنیم شهیو عقده هام ر نداختمیبه روز من قد م روز

نداشته هاش از  یکه واسه ارضا یکیو زدم و شدم  یهمه چ دیق دمیکه اومدم د بهخودم

 شده بود...  رید یلیخ گهیکه د دمیفهم یداشته هاش گذشت و وقت

 ... ریزوم کرد تو نگاه سرگردون ام رشویخ نگاه

هستن که وضعشون بد تر از  ییآدما هی شهیبدون هم یپرسمم ول یچته... نم یبگ خوامینم-

 ... رونیب زمینر گارمیارم که حرفامو با دود ساونقدر شهامت د یقبول ول میتوئه...من آدم گند

 ییتنها یهستن که بخوا ادیز یاونقدر ایدن نیا یآدمو... درو غصه ها کنهیزدن سبک م حرف

 ... گهید یکیشو با  کشونی... شرکنهیشونه هات و خم م یبه دوش بکش
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 ... دارم دنیحداقل دوتا گوش واسه شن یبه نظر تو عرضه نداشته باشم ول دیشا من

 خاطراتش... یغرق شد تو شویصندل یداد به پشت هیشد که سرشو تک یچ دینفهم خودشم

و قبولش کنم و  امیتا با حسم کنار ب دیشده بود... طول کش رید یلیبه خودم اومدم خ یوقت-

 زرنگ تر بود...  ایآر شهیمثله هم

 زد .. یتلخ پوزخند

 یدلم و لرزوند ول دمشیکه د یبار نیبگم از اولازم جلوتر بود....دروغه  قهیچند د شهی....همهه

 قلقلکم داد... 

پخش شد  روسیو هی نی...بگه بخندم... بگم بخنده... رفته رفته عنمشیداشتم باشه... بب دوست

که  یخنده هام بند خنده هاشه.....اونقدر دمیشدم... گذشت و گذشت و د مارشیتو بدنم و ب

 م... لباش جا گذاشت یاالن خنده هامو رو

از عشقم نباشه کمترم  زتریداداش بزرگه بود...عز ای.... آرایبجنبم دل داده بود به دل آر تااومدم

که تو شکم مادرم بودم بود تا همون  یبود... از همون نه ماه یکیبود... نبض  یکینبود... خون 

 که عاشق عشقم شد...  یلحظه ا

 نیا الیخیبه اون راه... ب زدمیهر بار خودمو مباهاش و فک کردم کنار اومدم... امیکنار م گفتم

بود...بودن با  تیبرام تو الو شهیهم ایکنارش بودم و ماله من نبود... آر یوقت شدمیدل المصب م

کرده  یپدر قهیشده قد چند د یپدر نداشتم حت یکه به جا یپشت پا زدن به برادر یعنی ازین

 خرما...  از خدا بگذرم نه از تونستمیبود برام... نه م

 رید نبارمیاز دستت در بره ا یبزار دینبا نباریحاال وقتشه... ا ریام االیکه رفت گفتم د  ایآر

بد تر از  نباری...ایکنار خودت نگهشم دار یتونینم یحت یواسه همه عمرت باخت گهید یبجنب

 بود....  یزرنگ کالس عاشق ابچهیقبل... باز آر

دوتابچه گذاشتن بغلم و  هیبه چ یهضم کنم چ امید بادوتا بچه... تا نبو ازیتنها نبود... ن ازین انبار

 مادر بچه هام بود...  المیکه مادرشون تو خ ییبچه ها یشدم عمو... عمو
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که برگرده همه  ای...آرستین یالیگفتم خ نبارمیگوشوارممم بخواد... ا دیبا خوادیگوش م کهیاون

هر سه  یپا ختمیعشق داشتم ر ی... هرچکنهیها نم و بچه ازین ریخودشو درگ ایتمومه... آر یچ

 اقتمیاز عمو گفتناش... من ل شدیعمو تنم مور مور م گفتیم هادین یکه وقت یتاشون... اونقدر

 اسم پدر...  دنیکش دکیبود واسه  ایاز آر شتریب

 ... یسه نفر شده بود همه زندگ یکی یجا نباریا

... باز نشستم خارج گود... باز برگشت دمی... باز کنار کشومی... باز گرفت همه زندگدیرس ایباز آر 

که ولش  ییایبا همه انکاراش هنوز دلش بند دل آر ازین کردمیحس م یو چقد تلخ بود وقت

 کرد... 

 حس و کنارش بزارم...  نیگرفتم ا میکنار اومدم و تصم باز

 یر شدم... من سالها زندگگرفتا شتریدور تر شدم ب یشدم از حسم... هر چ یکردم و فرار فرار

همه لحظه هام  یهر خندم... البه ال یپر بود تو همه لحظه هام... البه ال ازی... نازیکردم با ن

 خاطره شده بود تو خاطرم... 

... زدیبود پرسه م دهیکه  عکسشو د یهمون دختر یحواسش حوال یهست زدویحرف م ریام

گفت و  ریدختر بود... ام نیکنار ا اشیه ازدلخوشنشون هیکه انگار فقط  یریام یخنده ها یحوال

 ریدختر ام نیبا هر بار اومدن اسم ا دیدیم یشدو هست یبودو هر چ یهرچ ازیتا پ ریگفت از س

 ....شهیتر م هچقدر شکست

 ینجوریکه ا هیک نهیبب خواستیدختر تو جونش افتاده بود... م نیا دنیوسوسه د یجور بد

 اش گوش آسمون و کرده رو گرفته دستش... مرد و که ادع نیافسار دل ا

 ملکه ذهنش...  شدیزنگ تو گوشش و نقشش م شدیم ریام یحرفا گذشتیم یهرچ

 ...شکستیهمه ادعا و غرور م نیمردو با ا نیا دیبا

رو که زهرشون تازه تازه داشت تو جونش  ییبود تاوان حرفا نیمهم ا ینبوده چه جور مهم

 پس بده...  شدویپخش  م
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دستش پس  ریچشماشو سفت بست و دستشو از ز ریام ریدست ام یگذاشت رو ودستش

زن  نیا یدختر همون بود  و لمس دستاش تو دستا نیا گاهی... هنوزم تو نظرش جادیکش

مردونش  یکه حسا زدیهمه زورشو م ریام کردویجز حس چندش تو وجودش پخش نم یحس

 زن...  نیتا بشه غالم ا رنیافسارشو به دست نگ

دستش کنار  ریتو حرکاتش از ز یکه با انزجار پنهون شده ا یریبود به دست ام رهیخ گاهشن

 بود...  دهیکش

 خوردو نگاشو از دستاشون گرفت و دهن باز کرد...  پوزخندشو

  ییزایچ هینبود...  نیبگم... بگم دلم سوخت برات دروغ نگفتم... حقت ا یچ دونمینم-

 ... یخوریگذشتت و م نیو چوب ا یبا گذشت یادیتو ز یدونیشد... م رمیدستگ

بشه... هر بار فرصتاتو با  رید ی...چرا گذاشتیستادیا یم یعشقت وا یپا یواقعا عاشق بود اگه

 ... یخودت سوزوند یدستا

 زد...  یچشماشو بست و تلخ خند ریام

 ... یفهمینم یچیدختر .. تو ه یفهمیتو چه م-

خودش  بیکه همه تعلق خاطرتو نص یکس یچرا گذاشت یدیفهمیکه م ییباشه من نفهم... تو-

 بشه...  یا گهیکرد ماله کس د

روشن  گاریبا س گارتویس یو دار نجایا ینشست مونیکه االن پش یچرا گذشت یفهمیکه م ییتو

 ها؟ یکنیم

 گفت  دادیپر دودشو م نهیخش دار که خبر س ییرفت توهم  و با صدا ریام یاخما

 نشدم...  مونیپش وقتچی... هستمین مونیپش-

 زد ..  یصدا دار پوزخند
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که از عشقش گذشت تا بشه  یکیاحمق بازنده...  هی... یاحمق هی؟... پس واقعا  یستین مونیپش-

 هیخودت  الیفقط تو خ یول ینگا به خودت بکن... تو باخت هیخودش...  یقهرمان زندگ

 ... یقهرمان

 تیحق زدیکه دلش داد م ییاز حرفا بود یهم...عصب یتو دینشست و اخماشو کش صاف

 محضه... 

بود... خوش  گهید یکیماله من نبود .. دلش گرو  ازیکه کردم... ن یاز کار ستمین مونیمن پش-

  ایبود به بودن آر

 ... نشیبا مشت زد تخت س محکم

و کنم که تنش ماله من بودو فکر  یزندگ یتونستم با زن یعمر نم هیکه برادرم بود ..  ییایآر-

 ماله برادرم...  الشیخ

 ... ریبه ام دیبلند کرد و توپ صداشو

 ؟ یکه بدون یدیمگه پرس-

نگاهش  دادیکه بد آزارش م یبا پوزخند ینگاهش کرد... هست جیآن استپ زد... گ هی ریام

 ... کردیم

لش بود... د ایماله آر یگیم نانینه انقدر با اطم ایکه اونم دوست داره  یدیازش پرس باریمگه -

 بود...  ایگرو آر

 پنهون نموند یزهستیت یاز گوشا یلب زمزمه کرد ول ریز

 ... خواستیرو م ایفقط آر ازین-

بکنه کفه  میهر کار ای... آرکننیم تشونیکنارشونن و حما شهیکه هم نیینه... زنا عاشق مردا-

... شیه خودت بکنتا مال یایبود به خودت ب یوابستت بود فقط کاف ازیتره... ن نیتو سنگ یترازو

 ... ینه اون زندگ ازهینه ن ایآر اقتیل
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... اصال یماجرا سوخت فقط تو بود نیکه همه جوره تو ا یکس ینیبیم یدودوتا چهارتا کن هی

... چرا یعشق و عاشق یهمه مدع نیبود... تو که  ا ایعاشق ار ازی... نیگیتو درست م میریگ

بچه هاشون  ازویبا پشت با زدن به ن اشویاقتیل یه بو ک یببخشه مرد ازین یساده گذاشت نقدریا

آماده رو  هیزندگ هیکرده بود... چهار پنج سال رفت اونور حالشو کرد و آخرشم اومدو  ابتث

 صاحاب شد... 

که حقت  یکه با گذشتت از زندگ یاحمق هیکه ازت جلوتره... تو  ستیبچه زرنگه ن ایآر نیبب

 ... یبود اونو جلو انداخت

 یاول و آخرش سهم توئه نه آدم فرصت طلب ازین گهیانصاف داشته باشه م کمیکه  یمآد هر

 ... ایمثله آر

 یو فقط خودشو خواست یساخت شیبا همه چ شهیکه هم شدیخوشبخت م ییبا تو ازین

 بود...  یآدم فرصت طلب عوض هیفقط  ییاینه آر یعاشقش بود

تا چه حد  نی... ببیدید دنشونوی... قد کشیبودن که مواظبشون بود ییو بچه هاش حق تو ازین

 ... یانقد راحت گذشت یکه خودت بزرگشون کرد ییکه از بچه ها یاحمق

 یحرف زدنشونو... دندون در آوردنشونو... خنده هاشونو... تات دنشونویکه تو قد کش یموقع اون

  بود ؟.... یسرش گرم ک ایکجا بود ؟... اونور دن ایآر یدیکردناشونو د یتات

 بحث و نداشت... دستش مشت شدو صداش باال رفت...  نیکشش ا عصابش

 پدرشون بود ..  اینگو... آر یور یببند دهنتو انقد در-

  اوردین کم

 اینبودن... زاده هوس آر ای...اون بچه ها بچه آرکارهیکه بچه رو م کهیمگه پدر فقط اون-

 حروم زاد.. هیبودن...اونا انگار ک 

که پخش شد تو دهنش باعث شد دنش بسته  یدهنشو بالفاصله طعم خون که خورد تو یلیس

 شه... 
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 !!گهید ایب ازین-

هم  یسرخشو رو ی...لباکردیکردنش اعتراض م ریبار به د نیدهم یبود که برا ایآر یصدا

 بابا! ی...اگهید امیفشرد و گفت:م

 شهیتر از هم اون شب قشنگ خواستیبود؟دلش م یبا آرامش مشغول عطر زدن شد.مگه چ و

 !خواستیرو منتظر بکاره.اصاًل دلش م ایآر خواستیباشه.دلش م

 اصال! خوادینگاهو به خودش انداخت و گفت:دلم م نیعشوه آخر با

برگشت  نهیمانع شد...به سمت آ یزیچ هیکه  فتهیخواست راه ب لیتکم لیبرداشت تکم فشویک

 یدخترونه  لی...به استادیا پر کشو لبخندش جمع شد...چقدر زنونه شده بود!فکرش به قبلن

 یگرفته بود...موها یاراده رنگ زنونگ یدختر اسپورت و حاال چه ب هیکه بود... ی...به اونازین

 که... یباشه و ظاهر ازیخانوم متاهل همسن ن هی ی قهیکه سل یسرخ...عطر رژو  ییطال

 مااااماااان!-

و  طنتیش یبود.حوصله  بیجو به سمت در رفت...امشب حالش ع دیکش ی...آهدیخند

رو  ایبده.دلش آر ریگ یزیبه چ خواستیرو نداشت.دلش نم هیبق یپا به پا دنیخند

 نقدریا شدی.نمشدینم یول یگرد نیتریبرن و ییدو تا می.چقدر دوست داشت مثل قدخواستیم

 نجوریبخاطر ا ایبودن و بکنن  یاحساس اضاف هاشبچه  خواستیتنها باشن.نم ییراحت دوتا

نهال باز کرد و خودشم سوار  یحرف در رو برا یب نیهم یبشن...برا هیبق زونیاسته ها آوخو

 شد...

 نیشما از یلکنت نیساعته نشستم تو ا میم؟نیصبحونه بزن یکله پز میبر میخوایبابا مگه م یا-

 !رونیب نیفرما بش فیدر تشر

 یلیت: خاز گوشه چشم نگاش کرد و آروم گف دیکشیکه آروم کمربندشو م ازین

 !خوبه؟دیخب...ببخش

خودش  ازِیجا خورد!ن ازین نیا دنیشد...از د رهیخ بشیگرد شد و به حرکات عج ایآر یچشما

که بحثو تا خود رستوران کش  ومدیاز خجالتش در م یجور یحساب یچشم غره  هیاالن با 
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 یب هادین هنکیبده...بچه ها فارغ از صحبت مامان باباشون در حال ورجه وورجه بودن...تا ا

 !گهید میبر باباحوصله بلند گفت:

 !ایدنبالمون که نکردن!چه عجله دار ییپشت سرش و نگاه کرد و بعد گفت:بابا نهیاز آ ایآر

 نجایا ای.آرخواستنیمورد عالقشونو داد م یبا اعتراض هله هوله ها هادیراه افتاد.تو راه نهال و ن و

و با چشم  گشتیبرم دیبا عتاًیبود...چون طب یعیطب ریغ نیساکت بود!و ا ازی...نکردیهم تعجب م

 : اول شام!!گفتیغره م

نگاهشون کرد و  نهیمادرشون از آ یبه جا ایفرق داشت.آر شهیامشب با هم ازیانگار ن نه

 گفت:اول شام!حرفم نباشه!

 .باالخرهختینهال نوشابه ر یدور لبشو پاک کرد و برا یبا دستمال ایسکوت کرده بود...آر ازین

 سکوتشو شکست... ازین

 !یدوچرخه سوار ستیپ متونیساعت ببر نیا ادیبچه ها فک کنم بدتون ن-

 بروز دادن... شونویخوشحال هادیکه نهال و ن دینکش هیزد...به ثان ییلبخند گذرا ایآر

 نیافته با تحس یخانواده چهار نفره م نیکه به ا یلبخند زد و فکر کرد هر نگاه ریسر به ز ازین

از  ازی.نشدیم دایکه مثلش فقط تو رمانا پ دنیرسیه اس چون اونقدر خوشبخت به نظر مو غبط

 ...میچون واقعاً خوشبخت م؟نهیرسی:فقط خوشبخت به نظر مدیخودش پرس

بود که  یحس و حال نیا یبودن امشبش تعجب کرده بود ول یا شهیکل نهمهیاز ا خودشم

 کنترلش کنه... تونستینم

چند متر اون طرف تر مشغول بودن...خودشم  هادینشسته بود...نهال و ن مکتین یرو ایآر کنار

 یاراده سرش و خم کرد و رو ی...بخواستیبودن و م ایاالن فقط کنار آر یدوست داشت ول

رو حس کرد و لبخند زد...صداش آروم تر از  ایمحکمش گذاشت...جا خوردن آر یشونه ها

 کرد... پرگوش شوهرش رو  شهیهم

 ...ایآر-
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 هوم...-

خواستم حالتو  یلیو گفت: اهلل وک دیخند ایسرشو برداشت و چپ نگاش کرد...آر ارین

 ...جووونم خانوم؟رمیبگ

 ...گنیغنچه کرد و گفت: شعور که م یغنچه اش رو از ناراحت یلبا ازین

 !هیزیخوب چ دونمیبا خنده گفت:بله م ایآر

د دوباره مجبورش کنه سر رو شونه اش حلقه کرد انگار که بخوا ازین فیو دور شونه نح دستش

 ...ازیبذاره و گفت:ن

 درنگ گفت:جانم... یب ارین

 امشب زن؟ یشد ینجوریتو چرا ا-

 شدم مرد؟ یو گفت: چجور دیخند یاز طرز حرف زدنش کم ازین

 ...دونمینم-

 ...دونمیخودمم نم-

 !م؟یسر کار-

 و چشاش رو بست... دیکش ینفس ایآر یتوجه به شوخ یب ازین

 ...یبود شعوریپسر ب هیتو  یقبلنا افتادم...وقت ادی...ایآر یدونیم-

 ...شعوریدختر ب هیمثل خودش زمزمه کرد: و تو  ایآر

 ...میبا هم بود شعورانهیادامه داد: و چه ب ازین

 ما بود... یشعوریکل شهر شاهد ب-

هم  یشعرو خط به خط برا هیکه انگار دارن  کردنیدر گوش هم زمزمه م یجور

و نه  یدو کلمه ا یبخندن...اون جمله  ایفاز بمونن  نیتو ا دونستنی...خودشونم نمخوننیم

رو  شیزندگ دیبا نی...انگار که بخواد مهمترکردیم ینیسنگ ازیزبون ن یمعروف رو یحرف
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گفتنش دست دست  یبود که برا طنتیو پر از ش قونهیرف نقدریا شهیهم نشونیجو ب یبگه...ول

 جاست فور فان بود! یمه چ...انگار هکردیم

 ...ایآر-

 جان...-

 ...کردیحرفشو آشکار حس م ینیسنگ ازین

 من...-

 ...یلیخب من خ یعنیگفت: ازیمنتظر سکوت کرد...ن ایآر

در گوش دو تا جوون کله خراب،اندازه  یاندازه پچ پچا سوختیجمله م نیتو تب گفتن ا بدجور

دو نفر خاطره  یکه برا یبارون نیاول هره،اندازیگیبار دست عشقشو م نیکه اول یپسر

 هوا کم بود.... نایا یهمه  ی سازه،اندازهیم

دستش دور شونش  یسرش قرار گرفت و ک یرو ایسر آر یک دیغرق بود که نفهم افکارش

 ...نطوریشجاعانه گفت:منم هم ایمحکم تر شد...آر

د و به فکر فرو تعحب نکرد...فقط از آغوش شوهرش لذت برد و غرق آرامش ش یحت ازین

 کردیفکرشم نم چوقتیه ساختیم ایرو ندشیآ یهفده هجده ساله بود و برا یرفت...وقت

بار  نیاول یرو برا ایآر یو در هم بشه...وقت دهیچیپ شتریب یحت ایکتاب  هیاندازه  شیزندگ

 دیهمون باشه...درسته شا نیا کردنیفکر نم چوقتیه یافتاد ول شدرون یدرسته اتفاق دنید

 دیتنهاش گذاشته باشه شا هیاز بق شتریب ایآر دیظلم رو در حقش کرده باشه...شا نیشتریب ایآر

 ...دیاز همه آزارش داده باشه، شا شتریب ایآر

 ایآر چکسیه دونستیحماقت فقط م ایعشقه  نیا دونستی.نممردیبراش م نایبا همه ا یول

 !شهینم

 کرده بود... یبدون اون زندگ یادیز یساال
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...حس طرد شدن از مانشی...زاشیو بدون اون گذرونده بود...باردار شیاز زنگ یخاص مراحل

به مردش داره اما  ازیو ن زهیریبهم م یهر زن هیکه روح یی...وقتااشییخونواده و اصالتش...تنها

 ی...بودیکشینفس م ایکه توش آر یی...هواشدینم ایآر چکسیه نهمهیمردش نبود...با ا

عادالنه است که  نیا ای...خداشیپر لذت و سطح یاش...اخالقاش...لبخندارفتار یعطرش...همه 

 اد؟یبه چشم ن یشکیه یخودت برا یبودنا زیعز کهییباشه تا جا زیعز نقدرینفر ا هی

 ریدلت گ هیفقط کاف یکس یموندن پا یبود از همون اول...برا ریگ ششیچرا دلش پ دروغ

سال هنوزم  نهمهیبود که بعد ا ری...گدیند ویشکیه ایآر بود که بجز ریبود...گ ریگ ازیباشه...دل ن

 .....!شدینم ایآر چکسیه

بود  نیزتریکه عز ینه!انگار هر ک ای...ایتر بود مثل آر زیعز کردیم یکم لطف شتریب یهر ک انگار

 !شهینم ایآر چکسیه دونستیم ازین نهمهیبود...با ا زیبازم عز کردیم یهر چقدر هم که کم لطف

. 

 

 !ایتو فکر یلیخ-

 داره؟ اتیو گفت:مال دیاروم خند ازین

 ...ازیو بدون جواب دادن به سوالش گفت:ن دیکش یقینفس عم ایآر

 جانم-

 ؟یتو با من خوشبخت-

 !میشیم لمایواقعاً مث ف میدار گهیآب دهنش و قورت داد و با خنده گفت:د ازین

 !؟ید و گفت: خوشبختکر شتریب ازین فینح یتوجه فشار دستش و دور شونه  یب ایآر

 ی...اونم شوهرستیکنار شوهر و بچه هاش خوشبخت ن یچشماشو بست و گفت:کدوم زن ازین

 که...
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حرفشو قطع  ایآر لیخوب شد که اون لحظه زنگ موبا یلیبگه عاشقشه و خ خواستیم

خودش رو عقب  یکم ریاسم ام دنی...با داوردیکلمه هم نفس کم م نیگفتن ا یبرا دیکرد...شا

فاصله  کمیبلند شد و با  یهمراه با چشمک ایبلند بشه و به صحبتش برسه...آر ایتا آر دیکش تر

شد...نهال محتاط تر از  دهیبچه ها کش یرو ازیحرف زدن شد...نگاه ن لمشغو مکتیپشت به ن

خوشبخت بود؟معلوم  د،واقعای...از خودش پرسومدندیبه هم م کینزد باً یهر دو تقر یول هادین

 قعاً خوشبخت بود!واقعاً خوشبخت!بود...وا

بفهمه  تونستینم ازی...نکردیصحبت م ریبا ام شدیدو قدم عقب و جلو م یکیکه  نطوریهم ایآر

 نکرد. یتوجه نیهم ی...برازننیحرف م یدرباره چ

واکنش رو از خودش  نیاول اریاخت یب شهیدرونش داره منفجر م یزیچ هیآن حس کرد  کی

بکشه...به  یقیکرد نفس عم یکه خم شده بود سع یند شد و در حالزود بل یلیبروز داد...خ

 زدیکه صداش م ایداد آر یفواره زد...صدا شینیخونه از ب قشیکه با بازدم نفس عم دینرس هیثان

 به سرش به خون دماغش... ایبرسه به آر یبه چ دونستیکرد نم دیسردردش و تشد

ترمز گرفت و  یاز نعره پدرش ناگهان دهیترسشد...نهال  دهیکش ستیاراده نگاش به سمت پ یب

نبود  ریاون لحظه به فکر نبض ام یاش شدت گرفت...کس هیافتاد و گر نیزم یاز باال رو یور هی

 ایآر یازاین ازیخشک شده بود و ن یو خودش که پشت گوش زدیم ونیدر م یکی یکه از نگران

 !شدهیبپرسه چ تونستینم ی...حتدیشنیرو م

و بلند  زیچ هیکنه و  دایفقط تونست صداشو پ ازیقطع کرد و ن یحرف چیدون هتماس و ب ایآر

 بگه...

 بچــــــم... ایآر-

 دم گوشش بلند شد.. شیعصب یبلند شد و صدا ایآر یدستا یرو

 یخون دماغا و سردردا نیا نی!!هزار بار بهت گفتم برو دکتر ببازین نیخفه شو فقط هم-

 !!!!!؟؟؟یلعنت شهینم تی...هزار بار!!! نگفتم؟!! چرا حال...هزار بار گفتمهیمزخرف از چ

 : نهال مامان...دیو داد کش دیسرشو عقب کش ازین



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 81

بهش  ایشده بود و آر حالیب گهید ازیخون...ن یحرفش همزمان شد با فواره زدن دوباره  نیا و

 ...دیتوپیم

 با توووام!چشاتو نبند... ازیحالتو؟!ن ینیبیخفه شو مگه نگفتم حرف نزن؟؟؟!نم-

 نیتو رو خدا برو بب ایبالفاصله گفت:خوبم بخدا آر ازیگذاشت...ن یصندل یو رو ازیزد و ن درارو

 بشه؟ یاونجا که چ ینهال چش شد بچه هارو گذاشت

 تو نگاش... ختیالتماس داشت ر یهر چ ازیمردد نگاش کرد...ن ایآر

 برو!! ایتو رو خدا برو آر-

 یا گهیاگه هر وقت د دیبچه ها برگشتن...اصالً حوصله نداشت شا با دو تا ایکه آر دینکش یطول

 یبرن و برا نجایهر چه زودتر از ا خواستیاالن فقط م یول دادیبه نهال م تویاهم نیشتریبود ب

 بکنن! یفکر ازین

بغ کرده نشست و  هادیبرگشت و نگاشون کرد....ن ازیدر عقب و باز کرد ن ایآر نکهیمحض ا به

مامان؟انقد  ی:خوبدیزد و دستشو گرفت،نهال پرس یلبخند ازیبغض کرده...ن نهال بعد اون

 ...دمیترس

تکون داد و گفت: آره  یسر ازیدور زد تا زودتر سوار شه...ن نویتوجه در رو بست و ماش یب ایآر

 مامان جون...قربون تو برم فسقل...

 دکتر!  میریاخمو گفت:م ایآر

 االن؟!!-

 االن!-

 من خوبم... ایآر-

 ...مینیبیم میاالنم که دار یگفتیم نویآره قبلنم هم-

تا حالمو  ریبرام بگ نیریش زیچ هیخون ازم رفته فقط  ؟منینصف شب یبر یخوایخوبم.کجا م-

 برامون بکنه! تونهینم یکار یمتخصص امشب کس شیپ میبر دی.ما باارهیجا ب
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 !ازیدرهم گفت:از دست تو ن یکه انگار قانع شده بود با اخما ایآر

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 

  کمیعل سالم

به عشق شما  ناهمیکنم ا پیتا نیاز شتریب تونمیکه کمه اما بخدا که تو مسافرتمو نم دیببخش

 کردم حاالهرچند کم.... پیتا

 �🙈�دیدرکم کن کاش

 یو گوش ینیاگه دور از جمع بش ستین حیمسافرت صح یریم یجمع هیبا  یکه وقت دیدونیم

 ...یدستت و باهاش کار کن یریرو بگ

 ️❤️❤ دیخودت ببخش یکه منو به بزرگ دوارمیام

 ️❤️❤️❤️❤️❤دییییییییییییعشق یلخی�💋�دوستون دارم یلیخ

 کیبود... ساعت از  دهیتخت دراز کش یکه رو یازیشد به ن رهیو خ رونیبا صدا داد ب نفسشو

 هم گذشته بود... 

 شونشیپر یبه موها یودشم کالفه بود... دستخوابشون برده بود...خ نیماش یها تو بچه

 ...  دیکش

 ...  کردیم یتاب یب دلش

 جونش افتاده بود...   یبختک تو نیع یبد حس

 که به دستش وصل کرده بودن...   یسرم یرفت رو دویچرخ ازیاز ن نگاش

افتاد که  یریام ادی دفعهی... شدیداغون م ازیو حال خراب ن یزیاون خونر یآور ادیهر بار به  با

 و قطع کرد روش...   یگوش یک دیو اصال نفهم کردیداشت باهاش صحبت م

 هیکال که همه و همه فقط از  سیتا م17 یدر آورد... چشمش رو بشیشوازجیگوش عیسر

 اسم بود افتاد...   هیشمار و 
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 نگران شده...   رمیکه راه انداخت صد در صد االن ام یدادیبا اون دادو ب دونستیم

 ایگوش آر یپر هول و والش تو یصدا دهی... به دو بوق نرسدیلرز ریشماره ام یرو دستش

 ...  دیچیپ

 چش شد ؟  ازیشده... ن ی... چایالو آر-

 داد...   هیسرد پشت سرش تک واریو چشماشو بست... سرشو به د دیکش یقیعم نفس

 نشده هول نکن...   یچیه-

 داد زد   یعصب

 ...  یعربده زد یاونجور یواسه قشنگ ی... چنشده یچیو ه یچ یچ کهیمرت-

  کردیترش م یعصب رمیام یبود لحن شاک یعصب

... خون دماغ شد هیبه چ یچ دونمی...خود منم نمنمیبرا خودت... داد نزن بب یگیم یچ-

 ...  مارستانیب مشیآورد

 ایآر نکهیباور اخودش...  یبرا کنهیرفت... انگار داره تو سرش دودوتا چهارتا م لیتحل ریام یصدا

 .... کشهیعربده م یخون دماغ ساده اونطور یبرا

 ؟  یعربده زد ینگو... واسه خون دماغ اونطور یور یدر-

 ...  دهیجولون م زیچ هیسرش فقط  ی... توواریبه د دیبار هزارم کوب یسرشو برا ایآر

 نباشه...   ازین اگه

و  یمادر بچه هاش بود... کل مشغله فکرکه  یازی... نستین زایچ یلیخ یعنینباشه  ازین اگه

 بود...   شیدلمشغول

 بود...  شیکه منبع همه آرامش زندگ یازین

کال آنرمال  شونیشد خانوم خونش... زندگ یطیبد شرا ی... توشیزندگ یاومد تو یبد موقع ازین

 بودنا...  نیدلش خوش بودبه هم یبود ول
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 خونش منتظرش باشه...   یبود که تو یازیدو نبودا نها... بو یها و بلند یکه با همه پست نیا به

 آرمش منتظرش باشه...   ایدن هیخونه با  یاز همه عالم و آدم کم آورد تو یبود که وقت یازین

  

 بشه...  شیزندگ میبود که اجازه داد وارد حر یزن نیو آخر نیاول ازین

 ی... نگاش به صفحه گوشدادیم یبوق متدد که خبر از قطع شدن گوش یصدا ادیبه خودش ب تا

 مونده بود...   رهیخ

 یازیشد به ن رهیخسته خ یکنارشو با نگاه یصندل یو انداخت رو یقطع کرده بود... گوش ریام

 ناجور و جورو واجور...   یازفکرا دیلرزیدلش م دنشیکه با هر بار د

 *********** 

 ...  رفتیمگاز بودو هر لحظه سرعت باال و باال تر  یسره رو هی پاش

و شالق  شدیموهاش پخش م ی... باد البه النییداد پا نشویماش شهی... شدادیامونش نم سردرد

 صورتش...  یتو زدیوار م

 کنه...   یریکرده بود تا از سوزششون جلو گ زیر چشماشو

 فرمون...   یرو دیزد به موهاشو با دستش محکم کوب چنگ

 حال خودش...   نیاز ا شدیحالش داشت بد م ...شدیداشت از دست خودشم خورد م عصابش

 بشه...  ازین الیخ الیخیب دیسرعت بره ته دره تا شا نیداشت با آخر دوست

... کردیبودو داشت خفش م دهیکه خرشسو چسب یحس عذاب وجدان نیاز ا شدیبد م حالش

 ...  دادیسرش صدا م یناقوس تو هی نیع ایبه آر انتیخ

...اونقدر عجبه داشت کردیم یفاصله داره... بکوب داشت رانندگ ازریچند ساعت تا ش دونستینم

 ......... رفتیو م ریکه چشم بسته داشت مس
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 نیبه خودش اومدو ماش عیسر گرفتیکه داشت با سرعت ازش سبقت م ینیبوق ماش یصدا با

 ...  یجاده خاک یتو دیو جمع و جور کردو کش

 و رفت و دنبال کرد...  که ازش سبقت گرفت ییوندایبا نگاهش ه یعصب

سه صبح بود و هوا بد  یکایو سرشو گذاشت روفرمون... ساعت نزد دیفرمون کوب هی یمشت

 سوز داشت...  یجور

 ...  لرزهیاز درون داره م کردیبه پشت گردنش... سردش شده بود و حس م زدیم باد

 فرمون برداشت...   یباز کرد وسرشو از رو درو

 سرش...   یو دستاشو ستون کرد برا رونیب نیماش یتو پاهاشواز

مدت  هی یبرا مزیآلزا هی... خواستیم یمرقویآلزا هیفقط  ایدن نیهمه خواستش از ا االن

 درمونه...  ستیدرد ن مریآلزا ی... گاهیطوالن

 ینیکه رو دلت سنگ ییدرمون واسه دردا هی شهیم مریآلزا ستیافسار دلت دست خودت ن یوقت

 ...  کننیم

 بود...   ادیراه ز ازیو ن رازیشد وباز گاز داد... تا ش نیسوار ماش برگشت

 که نبضش بسته به نفسش بود...   یازین ی... برارفتیآروم گرفتن دلش داشت م یبرا

 ...  رازیدشیهوا روند که ساعت هشت صبح رس یب یاونقدر

 رو گرفت...   ایو برداشت و شماره آر یگوش

فرستادو دوباره  رونینفسشو ب یجواب موند...عصب یبود و ب دهیفا یب یپشت سر هم گوش یبوقا

 شماره گرفت... 

 .... دیچیپ یتو گوش ایخواب آلود آر یبوق صدا بعدچهارتا

 هوم؟ -

 کرد   یپف
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 ؟  نیمارستانی؟... هنوز ب نییکجا-

 گفت  جیگ ایآر

 ها ؟ -

 کرد...  یکالفه پف 

 ا ؟ شم دییکجا گمیبرادر من... م یزنیم جیچرا گ-

 ییتو کجا-

 ... 

 من...  رازمیش-

 ...  رتیصداش پر بود از بهت و ح نباریا

 کجا ؟؟؟ -

 ...  دییشما کجا نمی... بگو ببرازیش رازمیش-

 ...  دیپارسشو شن مارستانیفقط ب ریام دیچیپ یگوش یکه زمزمه وار بود و تو ییصدا با

 شد...   نشیو قطع کردو سوار ماش یگوش

 بود....   رازیکه نبود بچه ش یخودیو ب مارستانیب نیا شناختیم 

 شد...   ادهیپارک کرد و پ مارستانیب ینشده جلو قهید ده

 زمخت نگهبان حراست به خودش اومد...   ینذاشته بود که با صدا مارستانیپاشو داخل ب هنوز

 ...  یریم یدار نییپا یآقا کجا سرتو انداخت یهو-

 یخواب ینداشت... چشماش از شدت ب گهیو د یکیبا ابن  سمت نگهبان حوصله کل کل دیچرخ

آدم نگهش  نیآروم و قرار نداشت اونقوت ا یو دلش از نگران شدیداشت خود به خود بسته م

 انگار...   خوندیداشته بودو داشت براش روضه م
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 کرد   مارستانیب  یبه در ورود یدست اشاره ا با

 ...  میدار ضیمر-

 گفت   یدش بد خواب شده بود با بد اخالقخود نیکه انگار ع مرد

 برو آقا وقت مالقات بعد از ظهره...   ایب-

 ینگهبان... با لحن کینداشت...  رفت نرزد دادمیرمق دادو ب ی... حترونیبا صدا داد ب نفسشو

 آروم گفت   ییبا صدا دویکش ششیبه ته ر یدرمونده دست

 ..  کردن. یبرادر من بزار برم... خواهرم و بستر-

 نگهبانه همچنان در هم بود...   یاخما

 ...  ی... سر صبحنمیبرو بب ای... بشهیگفتم نم-

در آورد... نگاه نگهبانه داشت حرکت  یتراول پنجاه هی فشیاز ک بشویج یکرد تو یدست

 ی... به زور دستشو برد جلو و تراوله رو چپوند تو مشت نگهبانه که الککردیدستاشو دنبال م

   کردیمقاومت م داشت یالک

 ... ـــیآقا... گفتم نم هیچ نیا-

 چاپلوسانه گفت...   یدهن نگهبانه و با لبخند یگذاشت جلو دستشو

 داداش من...   کنمیبعدا جبران م-

بلند رفت  ییبا قدما  رهینگهبانه رو بگ یایزیجلو دندون ت تریب نکهیا یبرا یمعطل یو ب گفت

 ...  یسمت در ورود

نهال و  یافتاد که رو به رو ییاینگفته چشمش به آر ازویاسم ن  دیکه رس یستارپر ستگاهیا به

 بهشون....   گهیداره م یچ یبود و معلوم نبود چ ستادهیا هادین

 بود...   هادیکه متوجهش شد ن یکس نیطرفشون... اول دیو دو دیبه موهاش کش یدست

 سمتشون...   دیهمه سرا چرخ دیکه کش یبنفش غیج با
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  ریعمو امــــــــــــــــــ یوا-

خودشو  هادیدو زانو نشست و ن یو فراموش کردو رو یلحظه همه چ هی ی... براریسمت ام دیدو

 پرت کرد تو بغلش و پشت بندش نهال...  

نهال عطر تنشو با همه لذت  یو قربون صدقه ها هادین یتوجه به وراج یبسته بود و ب چشماشو

 هاش...   هیر یتو دیکش

 از آدماست...   یبعض یدوتا بازو انیبهشت م یگاه گفتنیراست بود که م عاواق

 سر پرستار بخش حال خوششو بهم زد   یعصب یصدا

... لت ستین یزیبچه ها بخش و گذاشتن رو سرشونا مالحظم بد چ نی... انجایچه خبره ا-

 ...  نمیبب رونیب دییآقا... بفرما دیبکش

رفت سمت سر  دادیتا صبحش م یخواب یو ب شیز خستگکه نشون ا یزار افهیبا ق ایآر

 بود...   افشیپرستاره... صداش خسته تر از ق

 ...  دی... شما ببخشخوامیمن معذرت م-

 ها...  مارستانهینجابی... اعی...سررونیب دییو ببخشم آقا بفرما یچ-

 گل کرد   شیرگ غلدر هادین

 خانوم ادب داشته باش...  -

 نگاهش کرد   یبا بد خلق پرستاره

 شما ساکت باش آقا کوچولو  -

 گرد شده گفت   ییدهنشو با چشما یمشت گره کردشو گرفت جلو نهال

 ...  ایاِوا... خودت ساکت باش... واقعا بد اخالق-

 به هردو رفت   یچشم غره ا ایآر

 ...  نیبچه ها ادب داشته باش-
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 بغلش   ریدستاشو زد ز هادین

 اکوال بگو...  در نیبه ا میما ادب دار-

براش دهن  هادیکلفت بارش کنه که همزمان ن هیتا  هادیسمت ن دیپرستاره با بهت چرخ سر

 کرد...   یکج

 همزمان با اعتراض گفتن   ریو ام ایآر

   هــــــادین-

به زور خندشو قورت دادو باز از سر پرستاره  ایمظلوم شدو خودشوجمع و جور کرد... آر بالفاصله

دستشو  عینزاره سر یپرستاره باق یبرا یمهلت اعتراض و حرف نکهیا ید... براکر یعذرخواه

   ریدراز کرد سمت ام

 ...  ریبخ دنیسالم... رس-

 دستش فشرد....   یدست برادرشو تو ریام

 کجاست ؟  ازی... نیمرس-

 به اتاق کنارش کرد...   یبا دست اشاره ا ایآر

تو  شبمیاز د ایبچه ها رو ببرم بهشون صبحونه بدم طفلمن  نشیبرو بب اینشده... ب داریهنوز ب-

 بودن...   نیماش

 ...  رایحم شیخب ببرشون پ-

 دست بچه ها رو گرفت   ایآر

 کارو بکنم...   نیهم خوامیم-

   دیدستشو کش نهال

 ...  دمیند ریدل س هیبابا عمو رو هنوز من  یوا-

 زد پشتش   ریام
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 کن...   ریمنو س نیبش ریدل س هیخونه  امیباشه ها برو عروسک م-

 کرد   فیافتاده بود رد ششمیدندون ن هیکه  دشویسف زیر یجلو و دندونا دیخودشو کش هادین

 برامون...   یدیخر یعمو چ-

 رفت...   هادیبه ن یچشم غره ا ایآر

 به فکر نجایتو ا مارستانهیاومده... مادرت رو تخته ب ازیخجالت بکش عمو واسه خاطر مامان ن-

 ...  یخودت

 تو سر خودش   دیکوب یکی هادین

 رفته بود   ادمی... اصال مامانو ایگیراست م یوا یا-

 چپ چپ نگاش کرد   ریام

 خوش به حالت مامانت  -

 باز کرد رو هوا...   یاسب آب نیع دهنشو

 مامــــــ-

  ـ

آورد  میحالت تسل دستاشو به ایبود دهن باز نکرده آر دهیبه حد انفجار رس نباریپرستاره ا سر

 باال  

 ...  میباشه باشه ما رفت-

 تکون داد   ریام یبرا یتو همون حال دور شدن دست دیبچه ها رو گرفت و کش دست

 ...  امیم عیباشه... سر ازیحواست به ن-

 توجه به پرستاره وارد اتاق شد...   یو بچه ها بود... ب ایبه دور شدن آر نگاهش

 آن حس لمس بهشون دست داد...   هیکه افتاد دست و پاش  دهیرنگ پر ازیبه ن چشمش
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 ...  کشدیبه رخ م شتریب شویدگیصورتشو رنگ پر یبود رو ختهیخوش رنگش ر یموها

 ...  دشیسف یچشمشو  لبا ریبود ز ختهیکه ر یملیتر رفت... ر جلو

 ...  نهیبب خواستیبودو نم دهیانقد آشفته ند ازوین

 سمت صورتش...  کنارش... دستشو برد  نشست

 یبه بستر تیرضا ایخون دماغ ساده نبود که اگه بود آر هیخون دماغ شدن  نیا دونستیم

 ...  دادیشدن نم

 اشفتشو از صورتش کنار زد   یموها

 زیاون اول و آخرش بود... اول و آخر همه خواستنا... دست خودش نبود... عشق چ یبرا ازین

 نیتو بد تر تیحس زندگ نیبهتر شدید هم درمون... مبود... هم درد بو یمزخرف یول نیریش

 ..  طشیشرا

 وهیم نیا دنیچ یهوا یممنوعه ول یدونی... میبندیم یو هر کس زیو رو هر چ چشمات

 سره تو سرته...   هیممنوعه 

 جلو...   دیبه خودش دادو خودشو کش یتکون رمیهاش که تکون خورد ام مژه

 هم باز شد و سفتر بهم فشرده شد...   آروم آروم تکون خورد و از  پلکاش

 گرفت   دستشو

 ...  یشد داریجان ب ازی... نازین-

لب زمزمه وار اسمشو  ریتوهم زده... ز ای دهیدرست شن دونستیگره کرد توهم... نم ابروهاشو

 صدا زد  

  ریام...ام-

 نشست رو لباش ..   لبخند

   یشد داریجان... جان دلم... ب-
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 کرد...   ریکردو با بهت نگاه ام کامل باز چشماشو

 واقعا...   یی... تو...توریام-

 کرد   یتصنع اخم

 گردن کلفتته...   ینه پس اون بابا-

جون زد رو  یب یخنده...  با مشت نیرفت با ا ریو حواسش نبود که دل ام  دیرمق خند یب ازین

   ریم یبازو

 شعوریگمشو ب-

  شعوریگمشو ب-

 و محو و نابود شو... اوف برتو باد...   ستی برو نخودت برو گمشو... اصال-

 ...  دیرمق خند یب ازین

 ؟  یاومد ی... واسه چیکنیم کاریچ نجایا-

 ...  دینگاش کردو مالفه رو از روش کنار کش یچپک

بزرگتر از  یباشه جلو تیحال یجو شعور ندار هیتو هنوز  نمیبرما... پاشو پاشو بب یناراحت-

 ...  یکش باش دراز دیخودت نبا

 ...  دیخودشو باال کش یکم ازین

 شهرمونو...   نیخبر منور کرد یبزرگ خان چه ب-

 تیبه فکر زندگ ازیغالت گذاشت ؟چقد گفتم ن هیرو هم... چ یختیر لیبا عزرائ خبریشما چه ب-

 به حرفم ؟   یدیغالت گذاشتن... االن رس یدینزن.... آخرشم د کیو اون ت نیباش انقد با ا

 تو هم  دیکش ازاخماشوین

 خون دماغ ساده بود...   هیگمشو مردک... -
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 کردیم دادیتوش ب طنتیکه ش یکرد... با لحن زیو چشماشو ر دیکش ششیبه ته ر یدست باز

 گفت 

 ...  شدیساده نبودشرت از سر ما وا م شدیحاال نم-

   دیغر ازین

 ...  ریامـــــــــــ-

 جودش جوابشو داد از ته دل زد و با همه و یا قهقه

 .... ریجان امـــــ-

 کجاست ؟  ایآر-

 کرد لحنش سرد نشه... به زور لباشو کش داد ..   یجمع شد... سع یاراد ریغ لبخندش

   ادیجون بده ب رایحم لیعجوج و مجوج و تحو نیرفت... رفت ا-

 رفته گفت ..   لیتحل ییدمغ شد و رفت توهم با صدا ازین افهیق

 چه هام... کوفتشون شد...  ب یبرا رمیبم-

ور...  نیا یشد پورتی... دچوندتتیهم پ یک عز یدیحاال... د یریبم خوادیخبه خبه... نم-

 ...  یخودمون شیر خیحاال حاال ها ب

 انداخت   ازیبه سرم ن ینگاه

 ...  رونیبکشه ب ادیتموم شده بزار پرستارو صدا کنم ب-

 دستشو گرفت...   ازیبلند شد ن تا

 انجام بده   صمویترخ ی... تو برو کاراارمیخودم درش م نیبش خوادینم-

 ها؟  نیآورد ریکنه.... منو گ صتیترخ تتیخاص یبه من چه... بگو اون شوهر ب-

   ازیشصتشو گرفت سمت ن انگشت
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  ــــــایب-

 بهش رفت   یظیخندشو به زور قورت داد و چشم غره غل ازین

 .... ییایح یو ب شعوریب یلیخ-

 ...  ااهللی-

 که وارد اتاق شد...   ییایسمت آر دیهردو چرخ نگاه

 ...  ازین یکه نشست رو لبا یمنحرف شد سمت لبخند ریام نگاه

 نشونیکه ماب یحس قو نیا یکردیلمس م یقابل انکاربود.... کورم بود ریغ ایبه آر ازین عالقه

 بودو... 

باز بود و موهاش نامرتب و  نشیآست سر یشلخته انداخت... دکمه ها یایبه آر ینگاه ازین

 پخش و پال...  

 آب به سرو صورتش بزنه...  هیوقت نکرده  یبود بچه هارو گذاشته و اومده... حت تابلو

 شوهرش...   یزد و نگاه مهربونشو دوخت تو چشما یلبخند

آخر اول و یاون همه کس بود... معن یبرا اشیبا همه بد ایمردو دوست داشت... آر نیا چقدر

 دوست داشتن... 

بد کرد  یزمان هی دیبود.... شا یزندگ نیاز ا ازیفقط و فقط سهم ن ایبود... آر اهاشیهمه رو ریتعب

اون زخم  ی... درست بود که جادهیم امیو الت یبگذره درد هر زحم یزمان هر چ یبهش ول

 ... کردیحس نم یدرد گهید یول هیشگیهم

 اون طرف گذشته...   یثابت بشه خوشبخت ازیب بود که ب ه نخو یاونقدر ایساال آر نیتو همه ا 

که  یاز حس خشبخت شدیتا اون حد اشباع م ینشد.... گاه مونیپش ایآر دنیوقت از بخش چیه

 ...  هادشیو نهال و ن ایبگذره فقط خودش باشه و آر زشیحاضر بود از همه چ

 ... چشماشو بست و غرق لذت شد شیشونیپ یرو ایآر یلبا یسیخ با
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 احوال خاتون ما... -

 دختر بود....   نیتو خون ا یشوهرش... طناز یلوس کرد برا خودشو

 قوربون آقامون... -

 و مچاله کرد...   افشیق ریام

تو رو  دینشسته ها... چشم و گوشمونو باز نک نجایسر جدتون پسر مجرد ا دیاه اه جمع  کن-

 خدا 

 نازک کرد   ریام یبرا یپشت چشم ازین

 دا چش و چال بستت شم من...  ف-

 کرد  ازیبه ن یکج دهن

 ....  یقوربونمم بر-

   ازیاتاق ن خچالیسمت  رفت

 ...  دیعموم کن نیدار می... زنت چش شده بود...نکنه باز تصمایآر ینگفت-

 تخت نشست و دستشو انداخت دور گردنش...   یرو ازیکنار ن ایآر

 ها...   دهیفالن فالن شدم به تو کش هادین نی.. ا ستاین و شعور بد ایح کمیتا چشت در آد ووو -

 برداشتع بودو محکم گاز زد...   خچالیکه از  یبیس

 قرار بده...   شیزندگ یو الگو یک دونهیشناس بو... بود... م یبچ...ت از اولم.... آدم حساب-

 زد پشت گوشش...  شونشویموهاش پر ازین

 ...  یبش شیعبرت زندگ درس دیبه قول خودت الگو نه... با-

 ...  اینداد... رو کرد سمت آر رویجواب دادن به ام مهلت

  ؟یکنینم صمیترخ-
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 انداخت...   شیبه ساعت مچ ینگاه ایآر

 چته بعد...  مینیبگه بب ادیچرا... منتها بزا دکترت ب-

 که...   ستین میزیچ ایآر-

 ... خودشو جمع و جور کرد..... اعتراض کنه. نیاز ا شترینذاشت ب ایآر یو عصب یجد نگاه

 وارد اتاق شد...   پرستاره

 ...  ریسالم صبح بخ-

 برداشت....   زیم یو سرم باز شده رو از رو کیسمت پرستاره که امد نزد دیهر سه چرخ سر

 ؟  نیخودتون بازش کرد-

 به روش زد   یلبخند ازین

 بله... -

و سرو  نییتخت اومد پا یاز رو ایآر... یپزشک ینیحرف شروع به جمع و جور کردن س یب

 وضعشو مرتب کرد...  

 هنوز یدکتر خالق دیخانوم ببخش-

 ...  ومدنین

 جوابشو داد   ارهیسرشو باال ب نکهیا یب پرستاره

  دنیرس شیپ قهیچرا اتفاقا ده د-

 ... ازیدرست کردو رو کرد سمت ن رهنشویپ قهی ایآر

 ... گهیم یدکترت چ نمیتو آماده شو من برم بب-

 سطل آشغال و دهنشو پاک کرد...  یانداخت تو بشویته مونده س ریام

 ...  امیمنم ب سایوا-
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 پشت سرش راه افتادن سمت اتاق دکتر...   ریجلوتر وام ای... آررونیهم از اتاق زدن ب همراه

کنه... قدماش ناخداگاه  یمعن یچ دونستیموهاش... حس بدش و نم نیچنگ انداخت ب ایآر

 شده بود...   نیسنگ

 نکهیتعادل ندارن... قبل ا ایآر یقدما کردیبرادرش... حس م یانداخت رو نشوینگاه سنگ ریام

 دستشو گرفت...   ریزدن در اتاق دکتر ام یبره باال برا ایدست آر

 تو ؟  یخوب یه-

... سرشو تکون دشیکش قشوی... دستشو برد سمت ریام ینگاه سرگردونشو دوخت تو چشما ایآر

 د  دا

 گرمه...  یادیز نجایخوبم... خوبم... ا-

   دیباال پر ریام یابروها

 گرمه ؟؟! -

 به در اتاق زد...   یسمت درو تقه ا دیجوابشو بده چرخ نکهیا یب ایآر

 درو هردو وارد اتاق شدن...   رهیدستگ دنیدکتر همزمان شد با کش دییبفرما یصدا

دستشو دراز کرد  ییاومد سمتشون... با خوشرو زشویبلند شد از پشت م ایآر دنیبا د دکتر

 ... ایسمت آر

 نواب...احوال شما آقا...   یسالم آقا-

 به زور لباشو کش داد   ایآر

 نواب...  ریام کمیکرد (برادر کوچ ریبه ام یممنون از لطفتون... )با دست اشاره ا-

 ..  کرد. یاحوال پرس ریبا ام ییزدو با خوشرو یلبخند گل و گشاد دکتره

 ... من در خدمتم...  دینیبش دیبفرما-

 مقدمه گفت...   یمبل نشست و ب یرو ایآر
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دادم  حیتوض شبیکه د ضمونویمر تیوضع خوامی...مرمیوقتتو بگ ادیز خوامینم قتشیدکتر حق-

 ...  ستین ی... علت خون دماغ شدناش که جدنیبد حیبراتونو برام توض

قالبکرد به هم...  زیم یجلو و دستاشو رو دیو کشخودش کمیشدو  یجد یدکتر به آن چهره

 رنگ جلوشو باز کرد...   یو پوشه آب دیکش یقینفس عم

 ؟  گمیدرست م یینوا ازیخانوم ن-

 بله درسته... -

 رهیخ یا قهیبه پوشه انداخت.... گوششو خاروند و چند د یاز چشمش در اورد و نگاه نکشویع

 کاغذ...   یرو یموند به نوشته ها

همون  شهارویمن دستور دادم همه آزما یو گفت طیو شرا یکه زنگ زد شبینواب د یاال آقاو-

 ؟  هیخانوم با شما چ ننسبتیفرمود ی... راستنایرزونانس و ا یشایشب انجام بدن...آزما

 موهاش...   یتو دیکالفه دست کش ایآر

 همسرم هستن...  -

 رفت تو هم ..   شتریدکتر ب یاخما

 ؟  نیبچه هم دار-

 جلو...  دیخودشو کش ریام شدیم یدکتر عصب یاز دست سواال داشت

 هست ؟  یجد زیشده... چ یچ نیبگ شهیبله دوتا بچه دوقلو دارن... م-

 کرد لحنش آروم تر باشه تا استرسشون فرو کش کنه...   یسع

امر نشون که شواهد  ینجوریا یبدن ول شیآزما گهید یسر هی دیبگم... حاال با یچ دونمینم واال

 ...  دهیم

 ریو ام ایو پر استرس آر نیحرفا براش و سخت تر از اون تحمل نگاه سنگ نیبود زدن ا سخت

 دکیاز شغلشو  شدیمتنفرم یکه گاه یخبر براش سخت بود به حد نیدادن ا شهیبود... هم

 اسم دکتر...   دنیکش
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 ...نهیس یتو دیکش یقیاطرافو با دم عم یهوا یسخت به

 ... نهیس یتو دیکش یقیاطرافو با دم عم یاهو یسخت به

   کیآناپالست یتوماینشون داده... خانوم مبتال به  آستروس شاتیکه آزما ینجوریواال ا-

 خشک شد...   یبه آن ایآر یلبا

  یچــــ...چ-

 شرفتهیمن سخته... نوع پ یواسه شما سخته گفتنشم برا دنشیکه شن یمتاسفم... همونقدر-

 یتومایکه استروس شهیم میبه چهار درجه مختلف تقس یمغز یکال تومور ها... یتومور مغز

 شرفتیداره پ عیدرجه برسه و سر نیکه به باالتر رهینوع درجه سومشه که داره م کیاناپالست

 ....  کنهیم

 لیکه تو مخ تشک هیتومور مغز مینوع بد خ بایبگم درکش براتون آسون تر باشه... تقر یچطور

 عیتر... سر عیهرچه سر دیبروز نداده از خودش... با یتا حاال اعالئم آنچنان نمیم... تعجب شهیم

 ...  نیوقت و تلف کرد قهیبشه دو د قهید هیاالن  یعنی گمایتر م

 ...  شهیبه سرعت داره تو کل سر پخش م تومور

ل و احتما شهیوبالستومامیتومورگل میتا درمان داره اگه تعلل کن یاالنشم راه سخت نیهم

 ...  رسهیدرمانش به حداقل م

 یکه فقط لب زدنا ییاینبود... آر ایروآریام رهیو حواسش به نگاه مبهوت و خ زدیحرف م دکتر

تک به تک لحظه هاش  کیشر شدیکه سالها م دادیمانور م یزن یفکرش رو دویدیدکترو م

 بود....  

کنار  ازیبه بودن اسم ن ید حتبو یاحساس شوم... اون راض نیچنگ انداخت به گلوش... به ا ریام

 نداشتنا...   یبود به همه بودنا ول ی... راضایآر

 ...  ازیبا نبودن ن یول ادیو همه کس نار ب یبلد بود ال همه چ ریام
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 یقلب داشت تو ی.... انگار خون به جادنیکش ریآن ت هیهاش که  قهیبرد سمت شق دستاشو

 ...  شدیسرش پمپاژ م

 ...  شدیسرخ تر م هر لحظه سرخ و صورتش

محکم  ی... چنگ انداخت به گلوشو با مشتاشهیداره بسته م دنشیراه نفس کش کردیم حس

 ...  قشیشق یتو دیکوب

 خس نفساش  باعث شد سر دکتر بچرخه طرفش...  خس

 برداشت سمت اون...   زیخ زشیاز پشت م یچطور دینفهم ریصورت سرخ شده ام دنید با

 از جاش تکون بده...   ایاتاقم نتونست آر یپرستارا تو ختنیداد دکتر و ر یصدا

 .... ویس یمنتقلش کردن به آ رویام یک دینفهم اصال

نشده دستش انگار که لمس شده باشه از  زیخ میگذاشت رو دسته مبل تا بلند بشه... ن دستشو

 مبل سر خورد و دوباره افتاد سر جاش...  یرو

 دیبا یرفته بود چطور ادشیکجاست...اصالانگار  دونستیال نماطرافشو نگاه کرد... انگار اص جیگ 

 ... ستهیخودش با یپاها یبلند بشه و رو

 وسط راه دستش افتاد کنارش...   یحسشو باال آورد تا فرو کنه تو موهاش ول یب یانگشتا

 کو   ریپس... ام یکجا موند ایآر-

اون لحظه قسم  تونستیم یچرخوند...حت شسرشویدرست تو چند قدم ازین فیظر یصدا با

 نشناخت...   ازمیآن ن هی یبخوره برا

 یلبخند ایآر جینگاه گ دنیبا د ازی...ندیصورت زنش... همسرش...چرخ یسرگردونش تو نگاه

 زد...   نیریش

دهنش  یرو سوزوند دهنش خشک خشک بودو زبونش تو ایآر یچشما یکه به آن یلبخند

 ب زمزمه کرد... ل ریز ی...با اصوات نامفهومدیچرخینم

  ازین-
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 تکون داد  ایصورت آر یدستشو جلو ازیخون شد... ن شتریب ایو دل آر دیباز خند ازین

 کو پس...   ریام گمتی... مادگاریعمو  یهو-

مبل بلند  یبود از رو یبه خودش اومد و به زور آب دهنشو قورت داد...با هر جون کندن ایآر

 شد... 

 ... بر... بردنش....  ضعف کرد ری...امریام...ام-

 چنگ زد به موهاش ..  سرگردون

 ...  ازین می...برب

 بازوشو گرفت...   ازین

 کو ؟کجا بردنش...   ریام ایآر یگیم یچ-

 ی... اصال صدادیدستشو گرفت و پشت سر خودش کش ازین یتوجه به سوال و جوابا یب

 کرد...  ادیتا آخر زپخش و  یکردو صدا نشی... سوار ماشدیشنینم ازوین یاعتراضا

 کرد....  یرانندگ یاصال چطور دیفهمینم

 عقربه ها   کیت کیت

 نگامه   ینگات تو تو

 دستاتو گرفتم   دوتا

 تو صدامه   یالتماس

   یروز هی نهیاز ا ترسم

 وجودت   همه

 تموم بشن   خوامینم

 هام    قهیدق
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و نگاهش از پشت پرده  ومدنیفرمون م ینکرده گاز داد...مشتاش پشت سرهم رو ادهیپ ازوین

 ... کردیکه با بهت داشت دور شدنشو نگاه م یازیمونده بود به ن نهیآ یاشک تو

 تو بودن واسه من   یب

 محاله   نیع

 تو کنارم   یستین یوقت

 جداله  هیذهنم  یتو

   یروز هی نهیاز ا ترسم

 همه وجودت   نباشم

   خوامینم

 ها  قهیبشن دق تموم

آب دهنشو قورت  ذاشتیکه نم ی.... عربده زدو گلوش سوخت... بغضدیترک زدو بغضش عربده

 رو مخش بود...  دیکشیم ییال نشونیکه از ب یینایبوق ماش ی...صداکردیبده داشت خفش م

   یروز هی نهیاز ا ترسم

   فتیقلب ظر قیال ستمین  یبگ

   ایتو دن نهیاز ا ترسم

   بهیتو مثله غر یبشم برا من

 دیکه شا ییهمه لحظه ها ادی... نشونیافتاد که با حماقتاش فاصله انداخت ب ییاهمه روز ادی

جون  یدار یوقت یحت شهیم ریزود د یلیخ یکنارش بودن داشت.... گاه یبرا یشتریفرصت ب

 ... یجبران کن یکنیم

 تو بودنه   یب یایاز دن ترسم

 تو روزارو به شب رسوندنه...   یب
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بد  یسمفون هیو قهقهه روزگار  ایشکستن آر یو صدا شکننیهمه م کنار...بالخره دیکش نویماش

 مرگ و راه انداخته بود...   یمثله سمفون

 عقربه ها   کیت کیت

 نگامه   ینگات تو تو

 گرفتم   دوتادستاتو

 صدامه   یتو یالتماس

غلط  یباال گرفت... باهمه وجودش داد زد...غلــــــــــــط کردم..... واسه همه چ سرشو

 کردم...خــــــــــــــدا غلط کردم... 

   یروز هی نهیاز ا ترسم

 همه وجودت   نباشم

   خوامینم

 ها  قهیبشن دق تموم

   یروز هی نهیاز ا ترسم

   فتیقلب ظر قیال ستمین  یبگ

   ایتو دن نهیاز ا ترسم

   بهیتو مثله غر یبشم برا من

 تو بودنه   یب یایاز دن ترسم

 رسوندنه...  تو روزارو به شب یب

 ...  نهیبیخودش م یمردو جلو هیشکستن  یوقت شهیسخت م یخود خدام گاه یبرا یحت

 سراغش...   یبر یشکست یعمر غفلت وقت هیخودشم بعد  یبرا  سخته
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 صدات پر بغضه...   یبراش وقت دنیشن اربی سخته

ه دلشون... واس سوزهیبنده هاش... دلش م یبرا رهیگیخود خداهم غصش م دیوقتا شا یگاه

 که خدا بودن سخته...  یجد

 نیلحطه تو ا نیساعت... ا نیا دونستی... فقط میچ یبرا دونستینم یو حت زدیزجه م ایآر

 ... کردیم ینیکه بد رو دلش داشت سنگ یمرهم باشه واسه درد تونهیجز خدا نم یموقع کس

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

 ... ریبود به ام رهیخ یا شهیش یرمق و خستش از پشت پنجره  یب نگاه

تومور  دنیروز دو خبر بد... سه ساعت از خبر شن هی یممکن بود تو ریخودشم غ یبرا باورش

 که برادرش رد کردو بهش دادن...  یکه خبر سکته ا گذشتیزنش نم

 ایو آر شدیروزگار باهاشون داشت شروع م دیجد ینشست گوشه لباش... سانس باز یپوزخند

 ...  دیفهمیم خوب نویا

 ... کی

 ....  دو

 ...  سه

 اکشن

 

 ارویرفتاره آر نیا لیبراش ماات و گنگ بود..دل زیوارده خونه شد..هنوز همه چ ازین

 ..دیفهمیاصالنم

افتاد  ییهویکه  یدلهره ا"ضعف کرده..بردنش..."دیچیتوسرش پ ای...حرف ارریام یرفت پ فکرش

 نش خطور کردن فکرکنه..که به ذه یبد یزایبه جونش باعث شد به چ

 به سمت تلفن رفت.. عیسر
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 ..شدیرباخبرمیبود از حال ام دهرطورکهیشورافتاده بودوبا یبدجور دلش

 از جواب دادن نبود.. یپشت سره هم..اماخبر یرو گرفت..بوق ها ایار یشماره  عیسر

 بود که جواب داد دهیباره دوم شماره رو گرفت...به بوق چهارم نرس یبرا

 افتاده؟؟؟ یراتفاقیام ؟؟؟واسهیا؟؟کجارفتی؟آرالو؟؟_

 توگوشش دیچیاپیار یخسته  یصدا

 ششمی..من پکهیضعف کوچ هی..خوبه..نگران نباش..ستی...نیزیگفتم که..چ_

 رو بهش بگه.. تیواقع خواستینم نمیهم ی..برارندارهیبهتراز ام یتیخودش وضع ازین دونستیم

 که باور نکرده بود گفت ازین

 ست؟؟حالش چطوره..؟االن کجا_

 ..امیو م دارمیاون خوبه..توبرواستراحت کن..منم..بچه هارو برم_

 رو قطع کرد.. یبده گوش ازیحرف زدن به ن یبرا یفرصت نکهیو گفت و بدون ا نیا

 یب دادیروم شیزندگ ییهوی یکه انگار هنوزم اون دلهره رو داشت و دلشورش خبرازاتفاقا ازین

 داد.. هیو سرشوبهش تک شیجون نشست رو مبل کنار

 زیهمه چ کردیم نیتقل شتربهشیمثل عالمت خطر توسرش بود که هرلحظه ب یحس هی

 ...ستیگفت ساده ن ایکه ار یاونقدر

 نهیمنتظره ع رهیاتفاق غ هی..کنهیم دایخودش روپ یروال خوب و منطق تیزندگ یوقت شهیهم

 ..عوض کنه..خراب کنه..ربدهییرو تغ زایچ یلیخ کنهیم یسع ادویموج بزرگ به طرفت م هی

 اومد رفت.. رونیکه از اتاق ب یبه سمت پرستار عیسر

 حالش چطوره؟؟_

 بهش انداخت یپرستارنگاه

 د؟یکارشونیشماچ_
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 نگاش کرد کالفه

 داداشمه.._

 تکون دادو گفت یپرستارسر

 ...زنهیمکه به هوش اومده ؛اسمش روصدا  یلحظه ا مارازیاد؛بیب دیبگ ازخانومیبه ن شهیاگه م_

 به پرستارانداخت ی..نگاهدودستاشوبردتوموهاشیکش یقیعم نفس

 نمش؟؟یبب تونمی..؛من مستشیازنین_

 نکنه یکرد مخالفت یبرده بود سع شیحوصلگ یو ب یخستگ یب یانگار پ پرستارکه

 ..دمی...اگه اجازه داد بهتون خبرمزنمیبادکترش حرف م_

به جلوخم شدوارنجش روگذاشت  ینشست و  کم شیقبل هیتکون دادو سره جا یسر

 روزانوهاش و دستاشوفروکردتوموهاش..

 تختش شدونگاش کرد.. کینزد

 و بعد به اطرافش انداخت.. ایاول به ار یرمق نگاه یب رچشماشوبازکردویام

 گفت عیکه به زبونش اومدوسر یکلمه ا نیاول

 ...ازی..ناین_

 ریرودست ام ادستشوگذاشتیار

 بهتره..توفعالفکرخودت باش.. بردمش خونه..اون االن_

 گفت دهیبر دهیکردو بر انگاهیجابه جاشدوبه ار یکم ریام

 ..میکن یکار هی..دی..باستی...حالش...خوب نازین_

 لبشوباسرزبون ترکردوگفت ایآر

 اول بزارتوحالت خوب بشه..._
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 داد به تخت هیبلندشدوتک یکم رباسماجتیام

 کالفه نگاش کرد ایار

 ..تو نگران نباش..ازمیحالت بدترشه...من مواظبه ن یخوای..م..مراقب باشریام_

 گذاشت و دوباره بازکرد گهیهم د یرو هیچندثان یرچشاشوبرایام

دکتره  هی..مشی...داده باشه..ببرصی..دکترش..اشتباه تشخدیشا.._

 ..تهران..اونجادکتراش بهترن...مشی...ببرگهید

 ...ریطرف ام هی..ازیطرف ن هیبود.. یعتیفرستاد..توبدوض رونینفسش روباغم ب ایآر

 ...اوردیماجراهابودواون انگارداشت ازهمون اولش کم م یاول همه  تازه

 ..دادیهم نشون م یا گهیدکتره د ازروبهیدنیرو هم قبول داشت..با ریام یحرفا ییجورا هی

 ..یکن زودتر سرپاش یباشه..توفقط سع_

 جلوشوگرفت ایکردبلندشه که ار یرسهیام

 حالم خوبه..من.._

 داشت نگهش داره گفت یهمونطور که سع ایار

 ..یباحالت بلندش ینجوریا نکهیگفتم بذار حالت بهترشه..نه ا_

 سمتشو نگاش کردن دیدکتر هر سرشون چرخ بااومدن

 رانداختیبه ام یزدونگاه یدکترلبخند

 حالتون بهتره؟؟_

 گفت عیسر ریام

 برم؟ تونمیم یخوبم...ک_

 وگفت رانداختیامبه سرم  یدکترنگاه
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 ..دیمراقب خودتون باش یلیخ دی..بانیسکته رو رد کرد هی..شما نیعجله دار یلیخ_

 نگاش کرد یرعصبیام

 برم خوامیمن خوبم..م_

 دیکه مرخص بش شهی..فعال نمدیبد دانجامیهم با گهید شاتیآزما یسر هی_

 ...ریلب ام ینشست گوشه  یتلخ پوزخنده

 "...شهینوشته نم شیقت تو برگه آزماو چیهم هست،که ه ییدردا هی"

 اانداخت؛یبه آر یدکترنگاه

 رگفتیروبه ام ایار 

 نتتیبب ازیحالت ن نی..باایمرخص ش شهی..تاحالت خوب نشه نمنجاباشی..فعالهمریام_

 که.. یفهمی..مشهیبدترم

*** 

ها با نگرانش انداخت..بچه  یبه چهره  ینگاه ای..اررونیبچه ها رو اورد ب یبانگران رایحم

 به سمتش اومدن.. یخوشحال

 اوناهم ناراحت بشن.. خواستی..نمارهیبه روشون ن یزیکرد چ یسع

 بالبخندگفت نهال

 مامان تنگ شده یدلم برا ییبابا یباالخره اومد_

 لبخند بزنه امابراش سخت بود خواستیم

 امیمنم االن م نیبش نیسوارماش نیاره دختربابا..بر_

 دنیدو نیف ماشهردو به طر هادیو ن نهال

 همونطورنگران نگاش کرد رایحم
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 چطوره مادر؟؟خوبه؟ ازیحال ن_

 دوخت  ینامعلوم یگرفت و به نقطه  راینگاشوازحم

 اره..خوبه.._

 داشت.. تیجمله واقع خواستیم وچقدردلش

 شترشدیب شیکرد...حس نگران انگاهیدرهم آر یبه چهره  رایحم

 که خوبه؟؟ یشده؟؟تومطمئن یزیچ_

 بهش بگه.. یزیرچیراجبع موضوع ام نخواست

 خوبه..نگران نباش.._

کاش  یاای..یرفتیبعد م یخوردیم یزیچ هیشامم  یکردیاستراحت م کمیتو  یمودیخب م_

 نجایا یاوردیم ازمین

 فرستاد رونیباصدا ب نفسشو

 خونه تنهاست.. ازیخونه.. ن مینه..بهتره بر_

 ...نیکردو راه افتاد سمت ماش یبگه خداحافظ یا گهید زهیچ رایحم نکهیازا قبل

 ازیاز ن یاطراف انداخت خبر یخونه رو باز کردو اول بچه ها و بعدم خودش وارد شدن..نگاه در

 نبود..

 به سمت تختهاشون رفتن.. عیخواب بودن و سر جیها رو به سمت اتاقشون برد..هردو گ بچه

 اپه خوابش برده بود..کان یشد که رو ازیبه سمت اتاق خودشون بره که متوجه ن خواست

 موندروش..تو خودش جمع شده بود و اروم چشماشوروهم گذاشته بود... رهیخ نگاهش

دوباره به  یکنه...ول یبه نبودنش..نخواستنش..فکرکنه..حاضربود هرکار تونستینم چوقتیه

 برنگرده.. ازشیبدون ن یروزا

 شد.. ازیورت نکه افتاده بود رو صورتش رو اروم انگشتت پس زدو محوص ییموها
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 تنهاشه... نکهیدازایترسیعادت کرده بود..که هرلحظه م اشیبه خوب نقدریا

 ..شهی..،همون مترسهیم یچراازهرچ دونستی..نمزبودیغم انگ ازین یب ندهیآ

 ازش محال بود.. ییابودوجدایکه براش همه دن یازین

 ...یزیاز هرچ ازبودین یوقت بود که ب یلیکه بخاطره داشتنش خ یازین

 منتظرنگاش کرد.. دویدستشو عقب کش ازیخوردن پلک ن باتکون

 بلندشد.. عیبه خودش اومد سر نکهیکرد..هم انگاهیبه آر جیچشماش رو اروم باز کردو گ ازین

 نگاه کرد ایبه آر بادلهره

 خوابم برد ییهوی..نشدم..؟متوجهیاومد یک_

 کنارش رو کاناپه نشست ایار

 تازه اومدم.. ستیوقت ن یلیخ_

 ..ستین یخاص زهیچ ینگفت رکجاست؟؟مگهی..امریام_

 کرد خونسردرفتارکنه یسع

 گفتن امشب اونجا بمونه.. نایو ا ستین یزیمطمئن بشن چ نکهیا ی..خب..برای..ولگمیاالنم م_

 نگاش کرد ازبادلشورهین

 ..ششیپ یموندیخب..م_

 ینجاتنهابودیتوا_

 به اتاق بچه ها انداخت یازنگاهین

 ؟یم اوردبچه ها رو ه_

 مثبت تکون داد یبه نشونه  یسر

 ؟یخورد یزیچ_
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 هم مهم نبودبراش.. یگشنگ یکه براشون افتاده بود حت یینخورده بود..بااتفاقا یزیچ

 تهران.. ادیکنه ب شیراض یجور هیحرف دکتر رو وسط بکشه و  یسع

 نکهیا ی...برای.ول.ستین یزیازت گرفته..گفته چ شیآزما هیتهران..دکترت  میابری..بگمی..مازین_

دوست داره..ادرسشو داد گفت زنتوببربهش  هی..دتهرانیراحت شه..دکتره گفت بر المونیخ

 نشون بده..منم قبول کردم

 بشه.. یراض ازیدروغ رو بسازه تا بلکه ن نیبود ا مجبور

 باشک نگاش کرد ازین

 تهران؟؟ میچرا بر گهی..دستین یزیچ یخب..خب اگه گفت_

 اشه تا به شک نندازتشب لکسیکرد ر یسع

 ..ستین یزیکه چ شهیراحت م المونیخ ینجوریا_

 ..کنهیرو داره پنهون م ییزایچ هی کنهیچرا حس م دونستی..نمایار یزل زد تو چشما ازین

 شده نه؟؟ یزیچ هی..ایآر_

بشکنه و  ازین نقدرسادهیا خواستیسخت بود براش..امامجبوربود..نم ازیدروغ گفتن به ن چقدر

 ..ارهیوله راه کم با نیهم

 ..!نی..همستین یزیچ میکه مطمئن بش میخواینشده...فقط م یچینه نه..ه_

فکره  دبهی..االن باستین میزیگفته..منکه ازاولشم گفتم چ یزیچ هی یخب دکتره الک_

 ششیپ میبر دی..فردااوله صبح بامیرباشیام

 باشه.. دسختیازچقدربایکه متقاعدکردن ن زدیفرستاد..حدسشو م رونینفسشو کالفه ب ایآر

 ..نیهم میمطمئن ش تیاز سالمت میخوای...فقط مارین ازلطفانهین_

 موهاش زد یرو یتوآغوشش؛بوسه ا دشیرو به سمت خودش بردو اروم کش ازین

 از؟؟یباشه ن_
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 دییشد مهره تا نینگفت و ساکت موند..وهم یزیجز قبول کردن نداره چ یچاره ا دیکه د ازین

 ..ایآر یبرا

داشت  میکنه...تصم یرو راض ازیباالخره تونسته بود ن نکهی..ازادیکش ینفس راحت ایار

 ...نهیازروببین گهیمتخصص د هیتهران بشن و  یر؛راهیبعدازمرخص شدن ام

بهشون کم  یکه هرچ یی..فکرادادیاتفاقات نامعلوم روم ی..دلش گواهایار نهیگذاشت رو س سرشو

 ..زدنیوق مجلوشوتو ذ ومدنیم شدیم کردیم یمحل

 لبش.. ینشست گوشه  یقفل شد..ناخواسته لبخنده محو ادورشیار یدستا

 بانیپشت هی..پشتشه..مواظبشه و مثل اهستیار وفتهیهم که ب یمطمئن بود هراتفاق نکهیازا

 ..کنهیم تشیحما

 ..؛استیحس دن نیحس بودنت قشنگتر"

 "را..عشق است هی..هرروز رانه..هرثانیباش توکه

 ...متهی..غنیرو بودنشون حساب کن تیتوزندگ یکه بتون ییوباادم خ داشتن

 اول راهش بودن..! شدواوناتازهیداشت شروع م ماجراهاتازه

 

 

 

 

 

 رسوند.. ریو ام ازیخودش رو به ن عیسر یرو گرفته بودوباقدما شیآزما اجوابیآر

راشون رقم بودکه داشت ب یروز نیبخش از ا نیازاومدنشون گذشته بودواالن مهمتر یروز دو

 ..خوردیم

 و بچه ها انداخت و گفت ازیبه ن یانگاهیآر
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 تواتاق دکتر.. رمی..من مدینجابمونیشماهم_

 گفت عیسر ریام

 داخل میری..مامدیبمون نجایشماهم گهیم اراستیار_

 پرازاسترسشوانداخت و گفت یبه صورتها ینگاه ازین

 هستما یمن اصل کار نکهی..مثل اامیخب منم م_

 اگفتیجلوترازار ریبهم انداختن و ام یهردونگاه

 بهتره ینجوریبچه ها باش...ا شینه..توپ_

 بچه ها بمون خب  شیرتوپیام_

 دیموهاش کش یتو یدست رکالفهیام

 بهتره.. یباش ششونیپ یلطفا..تومادرشون ازین_

و بهش  دیرو کش ایکت آر یبده گوشه  ازیحرف زدن به ن یبرا یفرصت نکهیگفت و بدون ا نویا

 ...وفتنیشاره کرد که راه با

باعث  ییجورا هیبودو  بیهردوتاشون براش عج یمات به رفتنشون نگاه کرد...رفتارا ازین

 ...رهیقراربگ یدلهره اور تیوضع هیتو  شدنیم

 انداخت ازیبه ن ینگاه هادین

 مامان من گشنمه_

 موهاشو زد پشت گوشش و گفت نهال

 میهست یطیراتو چه ش ینیبینم کمتیکاردبخوره اون ش_

 ابروهاشو توهم گره کردو دستاشوزدبه کمرش و گفت هادین

 ازیها  روشوکرد سمت ن شهیحرفاسرم نم نیبروبابا من ا_
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 مامااان من گشنمههه_

 کالفه به هردوتاشون نگاه کرد ازین

 ..میخوریم یزیچ هی ییجا هی میریباهم م ادیبابات ب سایخب وا لهیخ_

 ینشست رو صندل دهیبرچ یبابا ل دتوهمویاخماشوکش هادین

** 

 روباز کرد.. رهنشیاول پ یروصورتشو دکمه  دیکش یردستیام

عوض شدنشون  یکه برا یی..دوباره همون حرفا..همون حرفاکردیم یاحساس خفگ یبدجور

 سادس.. یماریب هی ناهمشیاشتباه بوده و ا زیاومدن تهران بلکه بشنوه همه چ رازیازش

 نشده بود.. لیتبد تیتوذهنش به واقع یفانتز یرفاازاون ح چکدومینه..ه یول

 نییتو ذهنش باال و پا یبدجور یهمش برعکسشون اتفاق افتاده بود..اسم تومورمغز بلکه

 چشماش کنارنره... یلحظه هم  ازجلو هی ازیمعصوم ن یچهره  شدیم دوباعثیپریم

 ازین یماریب دنیبخاطره شنکه  یریهم وجودنداره..ام یرینباشه..ام یازیروز ن هیاگه  دونستیم

 ....وفتهیبراش ب یقراربود چه اتفاق گهید ایدن نیسکته رو رد کرد بانبودنش توا هی

 سخت کرده بود براش.. دنینفس کش یراه روبرا یو بغضش بدجور سوختیچشماش م ایآر

 ...شهیخوبه..تهش تلخ و بدم ی..هرچنهیریش یچراهرچ دونستینم

 کنن.. ازروشروعیت به کاربشن و درمان ندس دیبا عیبود سر دکترگفته

داره..چه برسه به  یضیمر نیهمچ هیکه  ازبگهینتونسته بودبه خودش جرعت بده و به ن اهنوزیآر

هرچه زودتر درمانت  دیهاده که با عتیو اونقدر وض یدار یحاال بره و بهش بگه تومورمغز نکهیا

 ..یروشروع کن

..همونطورکه االن خودش ارهی..کم مشکنهیازمین بگهازیکه به ن یباگفتن هرکلمه ا دونستیم

 ..اوردیشکسته بودو داشت کم م
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خواست به  یتا وقت ومدیباحال بده خودش کنارم دی..اول باازبگهیبه ن یزیچ تونستیفعالنم

 ...زارمیمن تنهات نم وفتهیهم که ب یرو بگه بتونه بگه من پشتتمو هراتفاق زیچ ازهمهین

 دیپرس ازازشین یوقت تونستی...نمنهیازروببین تونستیرفت..نم یسمت دره خروج ربهیام

 گفت دروغ سره هم کنه... یدکترچ

 تازه داشت.. یبه هوا ازیکم اورده بودون نفس

به  یپربغضش نگاه ی افهیو بچه رفت...باق ازیانداخت و بعدم به سمت ن ریبه رفتن ام ینگاه

 رو لو نده.. یزیبازم چ یانداخت اماسع ازین

کرده  یکه سالهاباهاش زندگ یبرده بود...شوهرش بود..کس اشیبه حال بده آر یازانگارپیناما

و ناراحته و چه  نیغمگ ییچه وقتا اشیار شدنفهمهیروندونه..مگه م شداخالقاشیبود..مگه م

 خوشحاله.. ییوقتا

 ..دهیضربان قلبش تو سرش اکوم یو صدا شهیچرا پاهاش داره شل م دونستینم

که براش  یجون یباته مونده ها وفتهیپاهاش سست بشنو ب نکهی..قبل ازادیدیوتارماریار انگار

 ..یمونده بود نشست روصندل

 و اضطراب نگاش کرد یبانگران ایآر

 اد؟؟یحالت خوبه؟؟بگم دکترب ازیاز؟؟؟نین_

 ها باترس به مادرشون نگاه کردن؛نهال اشک توچشماش جمع شده بود بچه

 ؟؟حالت خوبه یمامان یمامان_

 سرجاش.. نهیکرد صاف بش یآب دهنش رو به زور قورت دادو سع ازین

 اب برگشت کنارش وانیل هیبا هیرفت و بعدازچندثان عیسر ایآر

 یشیبخوربهترم نیازایانیب_

 از آب خورد یروازش گرفت و کم وانیازلین
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 کرد انگاهیبه از رهیخ

 ..گفت؟یدک..دکتر..چ_

 کردیم یازروعصبین ایانداخت..سکوت ار ازین ی دهیرنگ پر یبه چهره  ینگاه ایار

 پرسمیازخودش م رمیم یگفت دکتر؟؟؟؟بخدااگه نگ یبگو چ ایآر_

 نگفت دکتر.. یچیباش..ه ازارومیباشه ن_

 اصال..! ستین یمهم زهی..گفت چگفت

 کرد انگاهیار یتوچشما ازین

 ستین یمهم زهیتوچشام نگاه کن و بگو دکتر گفته چ_

 کرد ازنگاهیچرخوندو بعد به نرو اطراف  انگاهشیار

 ..نجانیمنتظره..بچه هاهم خسته شدن ازصبح تاحاالا رونیربیام میازپاشوبرین_

 ازدستشوگرفتیکه ن ازبلندشهیو خواست ازکناره ن نوگفتیا

 ست؟ین یزیکه چ هادونهالی..بگو جون نایآر_

 هم فشارداد.. یرومحکم رو چشماش

 نیحالش ا دهیکه االن نشن یازیبگه...ن داشت بهش یفرستاد..چ رونیب قینفسشوعم

 ...شدیم یدچیفهمیم شیماریاز ب یزیبود..اگرچ

 دست به سرکردنش استفاده کنه.. یدبرایبا یازچه راه گهید دونستینم

رو بگه  زیچ ازهمهین دبهیاخرش با دونستی..مخوردیاخرش به بن بست م رفتیم یازهرراه

 انبود..حرف نیگفتن ا یبرا ی..امااالن وقت مناسب

 ..ستین تیزی..گفتم که چمیازبلندشوبرین_

 ..شدیخودشم داشت باورش م یکه حت یگفت..جور نانیروبااطم کلماتش
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 نگاش کرد ازباشکین

 ..سیپس..چرا..حالت..خوب ن_

 ترکرد لبشوباسرزبون

 سین میزی..بخداخوبم چازیمن خوبم ن_

ن..حال بدتوشده حال بده که درده تو شده دردم ازبگهیداشت دادبزنه وبه ن چقدردوست

 من... هیتوشده ناراحت هیمن..ناراحت

 کنه... ریتعب دیبا یاروچیار یغم توچهره  دونستیازسرجاش بلندشد..نم ازارومین

 کرد.. ادهیخونه پ یهارو جلو ازوبچهین

 انداخت و گفت ازیبه ن ینگاه ایآر

 میگردی..زود برممیکاردار ییجا هیریمن باام_

 یمطمئن بود حرفا ی..ولهیمنظورش چ دونستیانداخت..نم ایار یجد یه به چهر یرنگاهیام

رو  یکه انگار همه چ یرفتارکنه..طور لکسیر ازین یکردجلو ی..سعابشنوهیقراره ازار یمهم

 ..دونهیم

 ...ازیرفت سمت ن نگاش

 کردبهش لبخندبزنه.. ی..سعکردنیم یدکتر رو مخش پافشار یحرفا دنشیباهربارد

 واردبشه.. ازهمیکه االن روذهن و افکارشه..به ن یفشار نیدوست نداشت ا یبود..؛ول سخت

 مراقب خودت و بچه ها باش_

 بهشون نگاه کرد ازمشکوکین

 اخه؟؟ نیبر نیخوایکجام_

 دستشوبردتوموهاش

 شرکت میریسرم هی.. میگردینگران نباش زود برم_
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 ..ازین چوندنیپ یبود برا یخوب یبهونه  شرکت

 رو اوردجلوتر و گفت وفتادازروموهاشیاشت مشالش که د ازین

 می..نهارروباهم بخورنیپس..زودبرگرد_

 رو ازجاکندو راه افتاد.... نیباشه تکون  دادو ماش یبه نشونه  یسر

 پارک کرد.. شیشگیهم یرو سرجا نیماش

 بود شرکت.. رواقعااومدهیبه اطرافش انداخت..ام یانگاهیآر

 دادوگفت رونیب قیروعم نفسش

 موضوع بفهمه.. نیازا یزیازچیفعالن خوامینم_

 نگفت یزیرو گذاشت روفرمون و چ رسرشیام

 داد اادامهیآر

بهش همه  دیکه با یاونجور می..تابتونمیفاجعه رو باورکن نیا میکه خودمون بتون یالاقل تاوقت_

 ..میروبگ یچ

 رسرشوبلندکردیام

 ...ازنباشهی..اگه..اگه نمیکارکنیچ دیبا_

 ش کردنگا عیسر ایار

 دمیقول م نوبهتی..اوفتهیبراش نم یازاتفاقیحرفو نزن..ن نیا گهید_

 بغض دار گفت یرباصدایام

رو باخودش  یو همه چ وفتهیاتفاق م نقدرسادهیا یهمه چ یوقت یقول بد یتونیم یچجور_

 ..کنهیم رونیو

 و قرمز شده بود سوختیچشماش م ایآر
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 ازی..؛نازیبودن به موندن ن ی..ماهممون برامدیکه الزم باشه رو براش انجام م یمن هرکار_

 ..!میدار

 نداشت.. یحرف بزنه..حال خوش شترازاونیب تونستینم گهید

 

 گفت کردیرو بازم نیکه در ماش یدرحال

 گهید زاهمیچ یلیخ ازنباشهیبودنشم..اگه ن ونیمد مویخوب زندگ یلحظه  یمن همه _

 ..ستنین

 شد.. ادهیپ نیازماش عیو سر نوگفتیا

  ازشیبدون ن یمنف یبردن حسها نیازب یتازه برا یبه هوا ازداشتیقدم بزنه..ن کمی خواستیم

 ..رسونمتیم سایوا ابگهینتونست به ار یقفل شده بود..حت رسرجاشیام

 

که خورده  یبه اطراف انداختو راه افتادبه سمت داخل..هنوز تودهن ی..نگاهسادیشرکت وا یجلو

 ..یتالف یاومده بود برا یبود..ولشوره خونش تودهنش  یبود مزه 

 دلش خنک شه.. ریام ی افهیق دنیکنه که باهربارد یتالف یجور هی خواستیم

 محکم بهش برخوردکرد.. ینرفته بود که کس شتریب هنوزچندقدم

 ..دیبگه حرفش تودهنش ماس یزیخواست چ نکهیسرشوبلندکردوهم عیسر

 هی افشیرو بهش داده بود..ق یخاص یه مرد روبه روش جذب یپرازغم و حال آشفته  نگاهه

 بودش.. دهیکمم ند یول ادنهیبود که ز ییاز کسا یکی ی هیبراش اشنابود..انگارشب ییجورا

کردوخواست  یلب معذرت خواه رهیبهش انداخت و ز ینگاه ای..؛آردیخودش روعقب کش یکم

 گفت عیسر یبره که هست وفتهیراه ب

 دیبرخوردنکن یزیچ ینیباماش بونایتوخ نیمواظب باش ی..ولستیمهم ن_
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و  یحس فضول نیا دونستینم یحرف رو پرونده..ول نیا ییهویچرا دیفهمینم خودشم

 ...کشهیشعله م یاز کجا ه یکنجکاو

نگاهش رفت  ریام یبگه باصدا یزیخواست چ نکهیبهش انداخت و هم یتفاوت ینگاه ب ایآر

 ..گهیسمت د

 رسوند ایخودشو به ار ریام

 رسونمتی..مسایوا_

 کردو بادقت بهشون نگاه کرد یزیاخم ر یهست

 بشیدستشوبردتوج هی ایار

 ..یرو ادهیپ نیبه ا ازدارمی..نرمی...خودم مسینه..الزم ن_

 رفته رفته ازشون دورارشد  اینکردو ار یمخالفت ستیاهل تعارف ن ایار دونستیکه م ریام

 شد.. شینیه ماشهم نشد..سوار یهست یمتوجه  یتو خودش بود که حت اونقدر

 گهیکنارش نگاهش رو از جلو گرفت و برگشت سمت د یو نشستن کس نشیدره ماش بابازشدن

 جاخورد..؛ یهست ییهوی دنیوباد

 نگاه کرد یروتوهم گره کردومنتظر به هست ابروهاش

 بااخم نگاش کرد یهست

 !!میکرد داتیپ نیروزم میگشتیتواسمونادنبالت م رخانیسالم ام_

 الفه نگاش کردحوصله و ک یب

 ؟یکنیکارمینجاچیتوا_

 زد یبه اطراف انداخت و پوزخند ینگاه یهست

 نگرانت شده بودم ی..چندوقت نبودیچیه_

 زد یپرنگ رپوزخندهیام
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 شو ادهیبرطرف شده باشه..پ تینگران گهیخب فکرکنم د_

 گفت جادکنهیحالتش ا یتو یرییتغ نکهیبدون ا یهست

 ؟؟یمدت کجابود نیا_

رو رام کنه تابتونه بحث رو به اون  ریبود ام شیقاط یدلسوز یاروم که کم ینکردبالح یسع

 بود بکشونه.. دهیکه دم شرکت د یپسر

 نگاه کنه گفت یبه هست نکهیا ربدونیام

 نمیبیواسه جواب پس دادن به تو نم یلیدل_

 بروز نده یزیکرد چ یشده بود اماسع یحرص

نرفته..االنم  ادمی..هنوز کاره اونروزتو گمایت نمبه یزیفکر نکن عاشق چشم و ابروتم چ نیبب_

  هیدردت چ نمیگفتم بب یپر یلیخ دمید یوقت یداره..ول لیدل نجامیاگه ا

 نگاش کرد یرعصبیام

 یدرمونش کن یتونینم یکیهم باشه مطمئن باش تو یمن هرچ ه؟دردهیبه توچه که دردم چ_

هم حالش از خودش بهم  یخوده هست یگفت که حت ریاخرش رو باتحق یجمله  یجور

 ..رگرفتیام زیرامیخورد..خودشوجمع و جورکردو نگاهش رو از نگاهه تحق

 ارومت کنن... توننیاره خب..امثال من نم_

مثل تو  یکی شیپ انیو م رهیم ادشونی یچرا...امثال من بدبختن که زود همه چ ازیامثال ن یول

 کنه.. رشونیتحق ینجوریکه ا

که  یزیدرداتو تو خودت نر یو همه  یکارکنم سبک ش کنمیم یبدبختم که دارم سع من

 ..یپرش ینجوریا

 دادزد یرعصبیام

 ..ازخداهم پرم..ی...ازادما...حتیزندگ نی..ازاایدن نیهم پرم..از ا یلیآره..پرم...خ_
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 ..نیماش یدادبه صندل هیسرشوتک

 یلیقششوخگفت..ن نیو منتظر نگاش کرد..تودلش به خودش افر ریبرگشت سمت ام یهست

 کرده بود.. یخوب باز

 شد رهیخ رونیدادو انگشت اشارشو گذاشت رولبش و به ب هیرو به پنجره تک رآرنجشیام

 ...نهیبیمنو نم چوقتیازخداپرم چون ه_

خوشحال شه...ازش پرم چون  کمی رهمیام نیکارو کنم ا نیبذارا بارنگفتیچون  ازخداپرم

برام  زامیعز ی..درسته خوشبختوفتهیاتفاق ب هیبق دواسهیاتفاقافقط با نیبهتر کنهیفکرم

 مهم بود.. ربراشیام یهم خوشبخت یکی..کاش یمهمه..ول

حرف  رهنوزمیمنتظرموند تاام یاحساس چیه ی.. برانداختیبه دست لرزون ام ینگاه یهست

 بزنه...

 داکردمویزود خودمو پ یخوردم ول نیجاهازم یلیجاهاکم اوردم..خ یلیمن خ_

 ...چهیپ یزد..که دردش تو تمومه بدنم داره م نمیزم یجور ییهویاتفاق  نی..ایبلندشدم..ول

که  یی..باصدایساختم..ول اهمیبانبوده ار یمادرم ساختم..بارفتن پدرم ساختم..حت بارفتن

 دگفتیلرزیم

 ..ارمی..کم متونمیازنمیبارفتن ن یول_

 هم فشارداد.. یرو چشماشومحکم

شده  شترمسممیب نباریا یازبودوهستیرنی..بازهم مشکل امازی..بازهم ندتوهمیاخماشوکش یهست

 بردن نقشش.. شیپ یبودبرا

 ..مگه..قراره کجابره؟ازین_

 ..رچشماشوبازکردیام

 دکترا..دکترا گفتن..تو..تومور..داره_

 انگارجاخورده بود.. دنشیشن ییهویکرد..با رنگاهیگرد شده به ام یباچشما یهست
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 رو شکست.. یا هیسکوت چن ثان ریام یگوش زنگ

 چشمش بود.. یجلو ازواسمشیانداخت..عکس ن شیگوش یبه صفحه  ینگاه ریام

 بهش جواب نده.. تونستینم

 تماس رووصل کرد.. هیبعدازچندثان

 پس؟ نییر؟کجاایالو؟ام_

 دهنشو به زور قورت دادو صداشوصاف کرد آب

 ده؟یاهنوزنرسیآر_

 گفت یپرازتعجب یازباصداین

 نه..مگه باتونبود؟_

 شد رهیخ رونیب ربهیام

 بره.. ادهیخوادپینه گفتم بذاربرسونمت گفت م_

 صداش دورترشده بودگفت ازهمونطورکهی..ندیچیتو تلفن پ هادینهال ون غیج یصدا

 ؟یومدیخب..توچران_

 گنیم یبلندشده بودو معلوم نبود چ یبچه ها بدجور یاز گوشش دورکردصدا یروکم یگوش

 ..نگران نباشامیمنم م_

 بود کترشدهینزد یازکمین یصدا

 باشه پس منتظرم_

 قطع شده.. یگوش یعنی نیدوایچیپشت سره هم تو گوشش پ یبوقا یصدا

که تو سرش خورد به خودش  یا دوباجرقهیچ گهیهم د رروکنارهیام یجمله ها یهست

 ..اسیبود آر دهید رونیکه ب یبود اون مرد دهیاومد..حاالفهم
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 ه خودش مشغول کرده بود..روب یذهن هست یکه بدجور ییایآر

 زدوگفت دنیبه نفهم خودشو

 نجان؟یاونااالن ا_

 نگاه کنه سرشوتکون داد نکهیا ربدونیام

که سطر به  یشیآزما یپاش افتاده بود...به برگه ها یکه جلو ییبود به برگه ها رهیخ نگاهش

 مرگ بود....   ثیسطرشون حد

 از سقف....  زونیموند به لوستر آو رهیواروخیداد به د هیتک سرشو

که عقلش تا  یچشماش رد شدن...از وقت یاز جلو لمیتله ف هی نیع شیگذشتش و زندگ همه

 ...  رفتنیو م ومدنیسرش م یو خاطرات پراکندش تو دادیقد م یچهار پنج سالگ

 یپشتشون بهش سوار یرو شونویهمباز شدیخواهرکوچولوشون م یکه گاه گاه یو آراز فراز

 ...  دادنیم

 افتاد...   ییمویرنگ و مقعنه ل یروز مدرسش با اون مانتو و شلوار سرمه ا نیاول ادی

... از همون نیدلف هیاز  یقرمز رنگ با عکس بزرگ فیک هیبود  ادشیاول دبستانشو خوب  فیک

 بود...  نایعاشق دلف اشیبچگ

 یپس کوچه ها کوچه یطنتایو ش نی... نازنرستانشیتند... دب لیخاطرات افتاده بود رو ر قطار

 مدرسه...   ریمس

 هفته از مدرسه اخراجش کردن...   هیکرده بودو  یافتاد که ابروهاشو دست کار یروز ادی

که تند سر  یاشک یقطره ها یشور دویاز مادرشو و آراز خورد...تلخ خند میکتک مفصل چه

 تر کرد...   نیخوردن رو گونش و رفت تو دهنش بغضشو سنگ

و  رازیش ادیجورش کردن...  یباز یو پارت هیسهم کیاد که به زور هزار و دانشگاشون افت ادی

 مستقل بودن...   یحال و هوا

 ... یران لیاتومب ستیپ رویام ادیکه رسوند بهش...  یو تقلب ایآر ادی
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 احساس...  نیاول یها جرقه

 جنون...   نیاول یها جرقه

 تپش...   نیاول

 عشق...  نیاول

 .. خواهرانه ها. نیاول

 مادرانه ها...  نیاول

 هایا ایاال  ونیشهر م یسرخ تو یعطر گال یتو اون شهر بود... ال به ال ناشیتجربه اول شتریب

 حافظ...   یالساق

هر هفته  ریخان بود که با ام میپشت ارگ کر یهمون فالوده ها ینیریبه ش ناشیاول شتریب

 سر بختش...  رفتنیم

 و بردن قلبش......   ایررفتن آ ادیشکستش...  نیاول ادی

و  هادیکه نهال و ن یلحظه ا نیاول ادیگل کرده بود رو گونش...  شونیها سر سره باز قطره

 بغضشو شکوند....   گهیبغلش د یگذاشتن تو

 انداخت به گلوشو با همه وجودش زار زد....  چنگ

گوشش  یتو دینبار ش نیاول یبرا یوقت بیغر بیبا اون اصوات عج هادیماما  گفتن ن یصدا

 ...  زدیزنگ م

 تپل و لرزونش برداشت...   یکه نهال با پاها یقدم نیاول خاطره

 به کامش تلخ...   شونینیریو ش شدیخاطره ها بلند تر م یآور ادیبا هر بار صداش

 ییجدا یتلخ دیوصال و هضم نکرده با نیا ینیری... هنوز شایبه آر دیسخت گذشت تا رس یلیخ

 ...  شدیتو دهنش پخش م
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 رونیب نیاز ا شتریدهنش تا صداش ب یگلشو دستشو گرفت جلو یشد و چنگ انداخت تو خم

 نره  

 ... 

 گلوش..  یتو غاشیج یصدا دویچیپیگوشش م یتو هادینهال و ن یو داد کردنا غیج یصدا

بود به  رهیو سرد پارک و به ظاهر خ یفلز یصندل یکه نشسته بود رو یچند متر دورترمرد و

 ناکجا آباد...  یبود حوال دهیپر کش الشیخ یرو ول ادهیپ یاعابر

 ...  کشوندیفکر نبودنش اونو به جنون م یکه حت زدیپرسه م یزن یحوال الشیخ

 اول و آخر آرامش بود...   ریکه اسمش تعب یزن یحوال

 فقط زن نبود...  ایآر یکه برا یزن

  کردمیو م میزندگ داشتم

  یحالم و عوض کرد یاومد

  یکه بر یهمه راهو اومد نیا

  یو برگرد یخرابم کن که

 ....  رونیداد ب نشوینفس سنگ یصندل یبه پشت دیکوب سرشو

 ... ازین یب ارهیدووم ب تونستینم

 حد عذاب نبود..  نیبه بودنش االن فکر نبودنش تا ا کردیهمه عادت نم نیاگه ا دیشا

 خوب بود قبل از تو  یچ همه

  ردکیم یبگیبا من غر عشق

 نفر داشت با خودش تنها  هی

  کردیم یسقف زندگ نیا ریز
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 هی یکنارش باشه و شده حت تونستیکه م ییبابت همه فرصتا و لحظه ها کردیلعنت م خودشو

 مهر بخوره   ازیلحظه هاش با عطر بودن ن شتریثانه ب

 اتاق و پر کرده  نیتو ا عطر

  ستیسابق ن یهوا اون هوا نیا

 خالف بود اون که با بودنت م 

  ستیبا رفتنت موافق ن حاال

  یکه برگرد یاومد یچ واسه

 اما به من جواب بده  برو

  نباریا یول یخود اومد سر

 منم حق انتخاب بده  به

 ... ازیکنار ن ستهیآورد تا بتونه سرپا با یدووم م دیزود بود... با یلی... هنوز خشکستیم دینبا

 یادا دیبازم با یرو تنت ول شهیروحت آوار م یسخته وقت یلیآورد...مرد بودن خ یدووم م دیبا

 ... یاریمحکم بودنو در ب

  نجاستیتا ابد ا گفتیکه م اون

 بزار برگردم  گهیم حاال

  یکردیتو م یزندگ یداشت

 و  میزندگ داشتم

 اتاق و پر کرده  نیتو ا عطر

  ستیسابق ن یهوا اون هوا نیا

 که با بودنت مخالف بود  اون
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  ستیرفتنت موافق نبا  حاال

 ... کنهینم هی؟...مرد که گر یکنیم هیگر یعمو دار- 

که هم سن و  شیبه پسر بچه کنار یخودشو جمع و جور کرد و صاف نشست... نگاه عیسر

 بود انداخت...   هادین یساال

 به پسر کوچولو زد...   یبرد سمت چشماشو نم پلکاشو گرفت... باالجبار لبخند دستشو

 ...گردو خاک رفته بود تو چشمم کردمینم هیگر زمینه عز-

 به غبغبه انداخت و با غرور گفت...  یباد پسرک

 کنه...   هیگر دیکار زناس مرد نبا هیگر گهی.... بابام میکنیم هیگر یخوبه فک کردم دار-

به سر پسر کوچولو  یافتاد... دست هادیخودش به ن یحرف تکرار ادیزدو  یرمق یب لبخند

 ...  دیکش

 گیبابات راست م-

 ؟  هیاسمت چ یکنه... راست هیگر دی... مرد که نباه

 ماهان... -

حواس  کردیکه اسم پسر کوچولو رو صدا م یزنونه ا یبه پسره زد که صدا یا گهید لبخند

 جفتشونو پرت کرد...  

 ... نمیبب نجایاایماهان... ماهان... بدو ب-

طرف مادرش...  دیکرد و دو یسر سر یدافظدستشو رو هوا تکون داد وخ یتند پسرکوچولو

 لب زمزمه کرد...   ریبه پسر کوچولو بود ز رهیکه نگاش خ ینجوریهم

 ...  شمیوقتا از مرد بودنمم خسته م یگاه-

 ************* 
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تو آشپز خونه  ازیاز ن یخبر یول دیچیغذا تو دماغش پ یچرخوندو وارد خونه شد... بو دویکل

نهال و  یو دادا غیج یاز اتاق خواب بودو طبق معمول صدا ومدیکه م ییانبود... تنها سرو صد

 ...  هادین

که معلوم  یکاناپه... اونجور یرمق کتشو انداخت رو یاپن و ب یو پرت کرد رو یو گوش چیسو

 بود...   ومدهیهنوز ن امیبود آر

بود به  رهیبهت خ قدم عقب گذاشت... با هیسمت اتاق خواب... درو که باز کرد ناخداگاه  رفت

 ...  شهیبسکه پر بود از پرو پشم ش دیدیکه چشم چشم و نم یاتاق

... خودشو از دیتو سر نهال که بالش ترک دیوبالشو کوب دیکش یبنفش غیج ریام دنیبا د هادین

  نییتخت پرت کرد پا یباال

 ... ریعمــــــــــو منو بگ-

رو هوا  هادویو ن نیشت و خودشو پرت کرد رو زمبردا زیخ نیبا کله بره رو زم هادین نکهیا قبل

 گرفت....  

 ...  ستهیبود قلبش از حرکت با کینزد یول دینرس میگرفتنش به ثان هادوین دنیفاصله پر دیشا

 فعال بود...   شیبچه ب هیپسر واقعا  نیا

 رو هوا بود...   تهیبلندش در اثر الکترس یو موها کردیم غیج غیج نهال

 ...  دهاین کشمتیم-

 و در بره   رونیبزنه ب ریو دست و پا زد تا از بغل ام دیکش غیپر سرو صدا ج هادین

 ولم کن ..عم....آخ....   یوا-

 ...  هادیبا مشت افتاد به جون ن نهال

 ادب...   یپست فطرتت... ب کشمتیم-

 نیکش مابهمه کشم نیو نگهداره تا نهال و ازش دور کنه... داشت از ا هادین دونستینم ریام

 افتاد...   یاون دوتا به خنده م
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سمت در... نهالم پت  دیسر خوردو دو یماه نیدستش ع ریاز ز هادیبخواد به خودش بجنبه ن تا

 عقبش...   دیکنان دو غیج غیسرش ج

 هوار هوارشون کل خونه رو برداشته بود...   یصدا

 با مشت و لگد افتاده بود به جون در...   هادین

... مامان یموهـ...مامــــــــان....موهامو ول کن دختره وحش یباز کن...آخ... کند مامان یوا-

 نجاتـــ... 

 بلند شد  نبارینهال ا غیج

 .... موهام... مــــــــــامـــــــان...  یوا-

 یهمه دادو هوار و ب نیلحظه دستاش رو هوا خشک شد... ا هیدوتارو جدا کنه که  نیا خواست

 نیفکرش سوق داده شد سمت بد تر هیصدم ثان ی... تویزیچ نیبود همچ دی.. بع..از؟ین یتوجه

درو باال  رهیبرداشت سمت اتاق خواب خودشو دستگ زیافته... خ یکه ممکن بود ب یاتفاق ممکن

 ...  کرد نییپا

 ...  شدینداشت در باز نم یا دهیفا

 به در...   دیاسترس کوب با

 درو...   نمیباز کن بب ازی... نییاون اوت ازی...نازین-

سمت بچه ها که داستن با تعجب نگاش  دیچرخ عیاومد... سر یاز اون طرف در نم ییصدا چیه

 قاب گرفت...   هادوی... نشست رو زانو و با دستاش صورت نکردنیم

 توئه ؟  نیمامانت ا نمیبب-

 کرد...   نییبله باال پا یبا بهت سرشو به معن هادین

 صورتش...   یرو دیدست کش یصببلند شد و ع کالفه

 حضرت عباس...   ای-
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سمت بچه ها و با دست  دیجواب موند... چرخ یبه در و باز مشتاش ب دیبا مشت کوب دوباره

 هلشون داد عقب...  

 ... نمیبب نیستیبچه ها عقب وا-

 .  به در... دیهمه زورشو جمع کردو کتفشو کوب ریخودکار عقب عقب  رفتن...ام هادیو ن نهال

محکم تر... قف در  ینبود که جواب اون درو بده...دوباره عقب گرد کردو ضربه یاونقدر زورش

 پشت در بود...   یزیانگار چ یول دادیدر باز نشد... به زور درو هل م یشکست ول

صورتش  یکه دمر پشت در افتاده بودو خون تو نهیبب ازویدر ن یکه در بازشد تونست از ال کمی

  پخش شده بود

 بودن بهش...   رهیخ شهیوحشت نگاه بچه ها کرد که آروم تر از هم با

 ... ـــیای...نایجلو... جلو ن-

گرفت تو دستاش  ازویهل دادو خودشو پرت کرد تو اتاق... سر ن شتریتموم نکرده درو ب حرفشو

 و پرخوند سمت خودش... 

 ... ایونم... نفدات بشم باز کن چشاتو... دردت به ج ی... الهازی... نازین-

و  زنهیبچه ها داره زار م نیحواسش به خودشم نبود که ع کردویها درو ورشوو نگاه م ونهید نیع

 سر جنازه مادرش نشسته باشه...  یکه باال یپسر بچه ا نی... عکنهیهق هق م

تخت و که درت  یرو دیحواس پرتش حواسش به اون دوتا بچه پشت در بود... مالفه سف باهمه

 یول ننینب شویتا بچه ها صورت خون ازیصورت ن یاش افتاده بودو برداشت و انداخت روپ یجلو

 و...  ازیخون ن یسرخ دیبه رخ کش شتریکه ب یمالفه ا یدیحواسش نبود به سف نباریا

تن  یرو یخون دیمالفه سف دیو نفهم رونیدستاش بلندش کرد و از اتاق بردش ب یرو

که پشت در بسته خشکشون  یشب  و هرشب دوتا بچه اکابوس هر  شهیمادرشون از امشب م

 زد...  
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ها فقط اشک  ونهید نیاز دست رفتش بود که پا برهنه و سرگردون ع ازین یحواسش پ یاونقدر

 ...  دیدویو م ختیریم

 که ییآدما

 یکست و رو نیتر زیعز یوقت هیچه حال دونستنیسمتش نم دیچرخیکنجکاوشون م نگاه

 ...  ینیبیدستات از دست رفته م

جنون به مغزش فشار آورده بود که فکر  نیبدوئه... اونقدر ا مارستانیتا ب ادهیپ یبا پا خواستیم

 ...  دوئهیم ینیتر از هر ماش عیداره سر کردیم

شده بود و مالفه کنار رفته  زونیدستاش آو یبلندش از رو یکه موها یذختر دنیبا د مردم

 ...  کردنیمپچ پچ  دادیصورت غرق خونشو نشون م

بدون کفش دست  دیسف یمرد با اون جورابا نیبود اون وسط بودکه نفهمه حال ا یکس کمتر

 ...  داشتیقدم از قدم برنم یکس یول ستیخودش ن

 ...  شدیاز تاسف تکون دادن پنهون م یگفتن و سر یاله یفقط پشت آخ تشونیانسان

شد...  دهی...بازوش گرفته شدو مشکردیازمین ازین دویچرخیدور خودش م جیآواره و گ ریام

حلقه شد دورش و مانع افتادنش  یزن یافته که دستا یبود ب کینزد ازیتعادلش بهم خورد و ن

 شد...  

 باز کرد  نشویماش در

 ...  رهیمیم یزود باش سوار شو تا تو برس-

 یهر مرد مرد تر از تونهیزن م هی ی...گاهنیماش یکه زنه هلش داد تو کردینگاهش م جیگ ریام

گاز و روند  یپاشو گذاشت تو یاحتمال یدردسرا الیخینگا کنه وب ستادیکه فقط نا یباشه... زن

 ...  مارستانیسمت ب

 یجلو ازازین یبرانکاردو ک یگذاشت ر ازوین یاصال ک دیخراب بود که نفهم یبه قدر حالش

 چشماش محو شد... 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 133

 بود و بس...   ازین یصورت خون دادیچشماش جلون م یکه جلو یزیچ تنها

رو  ریام تیوضع دنیکه تهش نامعلوم بود... دکتر با د ییموند به راهرو رهیدو زانو افتاد و خ یرو

 ...  کردنیدور هم جمع شده بودن و داشتن نگاهش م یکه با کنجکاو ییکرد سمت پرستارا

 از پرستارا آروم گفت...  یکیبه  رو

 ...  دیکن قیآرام بخش تزر هیآقام  نیتر به ا عیسر-

 پخش شد...  نیزم یآرام بخش بدنش رو دنیرس قبل

 ********* 

و لبخند  شینیبود...گالرو برد سمت ب یعاشق رز آب ازیبه دسته گل تو دستش کرد... ن ینگاه

 شد...........  دایصورتشم پ یدماغش رو یگال تو یهمزمان با پخش شدن بو یضیعر

تنها  ینه ول ای ارهیتا آخرش دووم م دونستینم یحت شهیمقصه به کجا ختم  نینبود آخر ا مهم

که سروشت بزاره پا به  یلحظه تا هر لحظه ا نیبود که االن توا نیا دونستیکه االن م یزیچ

 ...  دهیادامه م ازین یپا

 بود...   فتشیش ازیکه ن یو زمزمه کرد... آهنگ نشیماش یبود تو یپل شهیکه هم یلب آهنگ ریز

 ه و تا تش پابه پات  را نیا امیم

 جونم فدات   یهمه جونم تو

 قوربون حرف زدنات   یاله

 هیکه هراسون تو چارچوب در ظاهر شد  نینازن دنیزنگ نذاشته در باز شد... با د یرو دسشو

 باال انداخت...   یی... با تعجب ابرودیقدم عقب پر

 به... سالم...  -

 بده نگاش کرد   رو ایجواب سالم آر نکهیا یآشفته ب نینازن

 ...  ازی... نازین-
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که  یهادینهال و ن یرو دی... چشماش چرخنیگفتن نازن ازیبه تنش افتاد از لحن ن رعشه

 ...  دنیلرزیم هیداشتن از زور گر

 کالم بپرسه  هیخودشم بهتر از بچه ها نبود... جونش باال اومد تا بتونه فط  حال

  ؟یچ ازین -

 پاش شد...   زونیسمتشو آو دیدو هادین

 مرد...   ازمیبابا مامان مرد... بابا مامان ن-

و باز شد... اون  نیزم یپرنسس از دستش افتاد رو کالیگل و پشت بندش جعبه موز دسته

حرفاش نامفهوم  زدویزار م نیاون نبود... نهال تو بغل نازن یمزخرف تر از صدا ییلحظه صدا

 بود...  

 ...پر خون... لمایف نی...عدیمالفه سفخون... اومد... عمو... مرده...-

که صاف  ریت هی شدیم کردینهال شکار م یحرفا نیکه از ب یتلو خورد عقب عقب هر کلمه ا تلو

 تو قلب خودش...   رفتیم

 نخوره...   نیگرفت تا زم واریبه د دستشو

 موقع هر دم و بازدم...  دیلرزیم نفسش

 سمتش..  دیچرخ شونیپر یبا حال نینازن

 چه خبره...   مینیبب نجایا کینزد مارستانیب میتر بر عیسر دیجامونده ونه... با ریام یشگو-

 ...  شدینامعلوم تو گوشش پخش م صداها

 آسانسور...   یلحظه باز کردو خودشو پرت کرد تو هیآسانسورو تو  در

 دیفه سفمال هیتو سرش بود که  ی... فقط و فقط زنیهادیمهم بود و نه ن یلحظه نه نهال اون

 ...  شیتن خون یانداخته بودن رو
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که داشت  یسرشو چرخوند سمت موتور ومدهین رونیب نگیخودشو برداشت... از پارک نیماش

همزمان حواسش نبود درم باز  رونیب ارهیاومد سرشو از پنجره ب شدوتایباهاش شاخ به شاخ م

و  ایشکافته آرر یشونیپ دنیداغ شد... راننده موتور باد شیشونیطرف پ هیلحظه  هیکردو تو 

معرکه گاز دادو در  الیخ یب دویچرخ عیسرخ سرخ شد سر یکه به آن شیآسمون یآب راهنیپ

 رفت...  

.. پشماش تار  مارستانیب نیتر کیتوجه به شکاف سرش و سوزشش روند سمت نزد یب

 ...  دادیامونش نم چهیو سرگ دنیدیم

 .  بود بکوبه به چند نفر.. کیسه بار نزد دو

 ... یپرستار ستگاهی... رفت سمت امارستانیداخل ب دیشدو دو ادهیو پارک کرده نکرده پ نیماش

 ... ازیزنم... زنم... ن-

که خون از  کردنیو نگاه م یو افراد حاضر تو سالن با بهت وترس داشتن صورت مرد پرستارا

 ...  رونیب زدیفواره م شیشونیشکاف پ

 .. آقا شما حالتون خوبه؟سرتون.-

 که تن همه رو لرزوند...   یزد جور داد

 کو؟  ازیسرم؟...ن یگیزنم م گمیم-

 سالن...   یتو ختنیر حراستیمامورا

 ...  نجایچه خبره ا-

 ...  زیم یرو دیتوجه بهشون دستشو کوب یب ایآر

 نه...   ای نجایزنم و آوردن ا گمیم-

 رو گرفت   ایدست آر نگهبانه

 دنبال زنت بگر...  گهیجا د هیبرو.  ایانگار... ب ستیتو حالت وش ن برو داداش من ای... بایب-
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 ریپرستارا باعث شد گوش و سرش ت غیج ی... صدادیکه خورد تو دهنش ماس یبا مشت حرفش

راه افتاده بود باعث شده بود همه از اتاقا سرک بکشن  مارستانیکه تو ب یبکشنهرج و مرج

شده بودو ازش جدا  قهیدست به  شونیکیرو که با  ایآر کردنیم یحراست سع ی... مامورارونیب

 کنن...  

 کنترل عصابشو از دست داد...   هویشد که  یچ دونستینم خودشم

دستبند خورد به  ادیشد تا به خودش ب نیکه زد به مردو و مرده پخش زم یمشت دوم با

  ... نیافته رو زم یخورد به پشت زانوش که باعث شد ب یدستشو ضربه محکم

خبر از  یبه خودش اومد که ب یرفتن و سفت پلکاشو بست... وقت یاهیزور درد چشماش س از

 ...  نییموهاش وسرش پا یهمه جا گوشه نم گرفته بازداشتگاه دستش ال

انتطار سالن  یصندل یرو هادیو نهال و ن مارستانیب یراهروها ونیسر گردون م نینازن

 ...  مارستانیب

کنه... پرده ها رو  دایپ ازیاز ن ینشون هیکه  گدروندیاتاقارو از نظر م یکی یکیعجله داشت  با

 ...  کردیاعتراضارو از سرش وا م یسر سر دیببخش هیبا  زدویکنار م ضایبه اعتراض مر توجهیب

 یمردونه ول لیاستا ی... نگاهش رودینگفته تو دهنش ماس دشیببخش نباریرو کنار زد وا پرده

 ..  چرخ خورد. ریشکسته ام

شوکه شد...  ریام دنیآن انگار از د هی... شیشونیپ یرو گشیدستش وصل به سرم و دست د هی

تخت بود انگار  نیا یکه االن رو یمرد نیا یول گذشتیمالقاتشون م نیهفته از آخر هی دیشا

همون نگاه اول به  یکه تو قشیکنار شق دیسف یشده بود باور تاراها ریبه اندازه هفت سال پ

 بود...   یبراش آخر ناباور ردخوچشمش 

... اونقدر زدیمرده مو نم هیبرگشت روش... اونقدر نگاهش سرد بود که با نگاه  ریرمق ام یب نگاه

 بود   بهی... نگاهش غرشناسهیو نم نیزد اط سرماش... انگار اصال نازن خیسرد بود که تن نازنسن 

 تنشو لرزوند   نباریکه ا ریبودو لحن سرد ام ازیکه از دهنش در اومد اسم ن یزیاراده تنها چ یب

 ... میتومور داره... بدخ-
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 دهنش قفل شد...  یاز دستش افتاد و دستش باال اومد و جلو شیدست فیک

بود... معلوم نبود  دهیور کش هیهر کدوم و  نبارمی...اکردیبد تا م ازیبازم داشت با ن سرنوشت

 قراره آخرقصشون به کجا برسه...   نباریا

 نه...   ای دیرسیکالغه به خونش م نبارینبود اخر قصه ا معلوم

 .... 

باز کردنشون  یبرا یبودن که جون یتر از اون نیهم افتاده بودن... سنگ یسفت رو پلکاش

 داشته باشه...  

گنگ و محو بود که  ریتصو یسر هیاومد  یم ادشیکه  یزیچ نیبه زور باز کرد... آخر چشماشو

 ...  دنیجلو مجلو چشماش عقب 

دم و  نیا ریاالن چرا ز ادیب ادشی کردیم یسرش... سع یباال یموند به سقف و مهتاب رهیخ

 دستگاهه...  

 ...  یا بهوش اومد... دکترلطف-

 ...  رونیچرخوند سمت پرستارکه از اتاق زد ب سرشو

 بست...   چشماشو از زور درد دیکه سرش کش یریتر... با ت نیبودو سرش سنگ نیسنگ نفسشاس

 اومد  ادشی

... نجایاز کنارش گذشت حاال کشونده بودتش به ا یبودن سرسر گرنیم یکه به هوا ییدردا

 ... ایتخت... کشونده بودش به آخر دن نیا یرو

  دیلب نال ریدرد ز با

  "ایآر"

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

 ش انداخت... به سرو صورت آشفت یبازداشتگاه و باز کرد.... سرباز نگاه در
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 ... نتتیبب خوادیافسر نگهبان م ایپاشو ب-

 و بلند شد...  نیزم یبه سرباز کردو دستشو گذاشت رو یخسته ا نگاه

حال بستنشونم  یکه باز شون کرده بود... حت راهنشیسر دست پ یبرد سمت دکمه ها دست

 زه راه افتاد... و پشت سر سربا دیموهش کش یتو یحوصله تا زد دست یب ناشوینداشت... آست

که آورده بودنش  شیبه سرو وضع آشفتش انداخت... از هشت نه ساعت پ ینگهبان نگاه افسر

 ساکت بود...   یبیغر بیسراغش و خودشم به طرز عج ادینبود که ب یچکسیاز ه یخبر

 اسم... -

ش از تو یکه خستک ییو با صدا یصنل یخودشو ولو کرد رو رهیبگ یزیچ یاجازه ا نکهیا یب

 داد...  دجوابشویباریم

دارم و دارو  رازیشرکت واردات صادرات دارو تو ش هیسالمه... یو خورده ا ینواب .. س ای...آرایآر-

 نکهیکه ازش دارم ا میخبر نی... دوتا بچه دارم... زنم تومور داره و آخراشیپخشم... نه التم نه ع

 نیسند بزاره بزار ادیب لمیوک زنمیزنگ م ...رونیبرادرم از خونه زدن ب یرو دستا نیو مال نیخون

 برسم...  امیبرم به بد بخت

 ... یدار یخصوص یشاک-

 ...  رونینفسشو فوت کرد ب کالفه

 ازش...  رمیگیم تیرضا-

گردو خاک  یجا مارستانیدادسرا... تو ب میفرستی... پروندتم مییکه مهمون ما یریتا نگ-

 کردنه... 

 ه...  به عصابش مصلت باش کردیم یسع

 نداشتم...  یحال مساعد-

 ...  یملت و اش و الش کن یبزن ابونایتو خ یافت یب دیبا یکه نداشت یبه درک نداشت-

 ...  دیدندوناش غر نیشد به کفشاش و از ب رهیبندازه خ یبه چهره افسر نگهبان نگاه نکهیا یب
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 حالم خوش نبود...   گمیم-

 گفت   یبا بد خلق افسره

 ...  ادیحالتم جا م یمهمون ما باش یوقت چند هی شاالیا-

 ...  زشیم یرو دیبا مشت کوب زشویبرداشت سمت م ریشد خ یچ دیآن نفهم هی

   یفهمی... مخبرمیاز زنم ب گمیدِ نفهم م-

 زنیتو اتاق تا خواستن بر زنیبر عیباعث شدتا سه تت سرباز سر دیکه کش یعربده ا یصدا

 ...  ستادنیون اسرش با دستور افسر نگهبان سر جاش

 ... چشماش از شدت خشمایآر یشد تو چشما رهیخ

 ...  زدیدو م دو

   رونیب دیبر-

 از سربازا قدم جلو گذاشت  یکی

 قربان   یول-

 ...  رونیگفتم ب-

 و گرفت طرفش...   لیاست وانیل یآب پر کرد تو وانیل هیاز پارچ اب جلوش  ایتوجه به آر یب

 ...  دیو گرفت و سر کش وانیل یمخالفت چیه یخشک شده بود...ب گلوش

 نشست...   یهمون صندل یحالشو بهتر کرد... عقب گرد کردو باز دوباره رو کمیآب  یخنک

تنه راه حلش  ستیاز دست من ساخته ن میتا آزادت کنم... کار یریبگ تویشاک تیرضا دیبا-

 ...  یریتماس بگ لتمیبا وک یتونیکه گفتم م نهیهم

آب  یکه به خاطر خنک یلیاست وانیل ی.... با انگاش رودیشنیر نگهبانه رو نمافس یصدا گهید

 اراده نوشت  یب یدورش بخار بسته بود به اروم

"niaz"  
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 ******************* 

... خوردیعقربه ساعت چرخ م ی... نگاهش روشدیاز قبل فشرده م شتریهر لحظه ب قلبش

 دادنم نبود...   یدلدار یبرا یدیامگهید یعنیبده...  یبه خودش دلدار دوستینم

 سرش اومده...   ییچه بال دونستیصد در صد تا االن م امیآر

 دادویخوره تو وجودش جولون م نیلباشو کج کرد... حس بد پس زده شدن داشت ع یپوزخند

 ...  خوردیاز تو روحشو م

کحه  یهفت ساعت شیش نیهمه ا ی... توومدنین نیاومدن... به ا رید نی... به اایبه آر دادیم حق

دلش بهونشو گرفه  کهی... اال اونبودیم دیکه با یبه هوش اومده بود همه بودن کنارش اال اون

 بود...  

... یدلداگ نیدل بکن از ا گهیداشت با پشت دست بکوبه در دهن دلشو بگه خفه شو...د دوست

 واسه تو...   شهیدل  نم گهیکه که د یدل یانقد دل دل نکن برا

تخت  یکه سالها ر یباش یکس یپشم انتظار مارستانینفره تو ب هیتخت  هی یکه رو هیبد حس

 تو بغلش...   یدونفره گم شد

 تخت دو نفره...   یرو ینفره بودن حت هیعادت کردن به  هیبد حس

 یی... خاطر ه هاستنیکه خاطره هاش ول کن لحظه هات ن یعادت کردن به نبودن کس سخته

 یکه آذماش باشن منتها نه اون آدما ییخاطره ها یول کشهیادم و م ستنین گهیکه آدماش د

 ...  کنهیآدم و زنده به گور م یقبل

 ستیسابق ن یایاون آر گهیاگرم باشه د ایآر دونهیحاال خوب م ازین

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

از خودش نداشت  یاتاق نگاهشو از ساعت گرفت... چهره اونم دست کم یتو ریاومدن ام با

 خسته بود... 

 بهش زد...  یپر محبت یلبخند خسته ول ریام



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 141

  ؟یخوب-

 سر تکون داد...   فقط

 خوبم...خـو..بم -

 بندازه...  رینگاه به صورت  ام نکهیا یب یطوالن یمکث با

 برم خونه ..  خوامیم-

 فعال حالـ.. -

 برم خونه...   خوامیگفتم م-

نگاه  یبه راحت تونستی... مارهیبه زبون ب یحرف چینتونه ه ریکالمش باعث شد تا ام صالبت

 ...  رونیکنه... از اتاق زد ب یو معن ازین دهیرنج

که نشسته بود  ازین دنیاومد تو اتاق با د نیجمع و جور کردو از تخت بلند شد... نازن خودشو

 تخت هل شد...   یرو

 تو...   یچرا بلند شد یوا-

 حرف تو دهنش بماسه...   هیاعث شد بقکه به عالمت سک.ت باال اومد ب ازین دست

 کف پاش بود...   یکایبه سرام نگاهش

 آروم گفت   ومدیم رونیکه انگار از ته چاه ب ییصدا با

 بلند شم ؟  یکنیکمکم م-

بازوش و بلندش کرد... با بلند شدنش همزمان نگاهش  ریجلوتر رفت و دست انداخت ز نینازن

 روبه روش...   نهیگره خورد به آ

چقدرشکسته تر و پژمرده تر شده... نگاش  شیمعجزه آرا یب دیفهم یبعد از مدتها حاال م نگارا

 چشماش چرخ خورد...   ریز یاهیروح و زردش  تا س یصورت ب یازرو

 ...  نهیبب تیوضع نیتا اونو تو ا ستین ایدلش شکر کرد که آر یآن تو هی
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 اومد...  یاصال بهش نم مارستانیب بیو بد ترک یصورت یروسر

سالن انتظار خوابشون  یها یصندل یکه رو یهادینهال و ن یکه زد دلش کباب شد برا رونیب

 برده بود...  

 .. ازین یبهشون...دست انداخت دور بازو دیقدماشو تند کرد تا رس دنشونیربادیام

 ....  کردمیکمکت م ومدمیم یکردیصب م-

 ش جواب داد... به بچه ها رهیخ ریبه صورت ام ینگا چیه یب باز

 خفش برام سخت بود...   یتحمل اون اتاق و فضا-

 بود...   دهیروش دراز کش خواب هادیکه ن یسمت صندل دشیکش

 ... امیب رمیمن برم آژانس بگ نیباشه بش-

 ی... آدما وقتهادشین یپر ومشک یالبه البه موها دیو آروم ذستشو کش یصندل یرو نشست

... االن دوننیداشته هاشونو م نیتر زیتازه قدر ر دنیاز دست مو  زشونویدارن همه چ دوننیم

پسر  یموها یال دنیدست کش نیریحس ش کردیبا همه وجودش داشت لمس م ازین

 کوچولوشو...  

پسر بچه تخس   یبرا رفتیحاال دلش ضعف م  طنتهاشیاز ش دینالیخدا م شهیکه هم یمادر

 ...  موندیه دلش مب طنتاشیش دنیحسرت د گهید دیکه شا یگوشیباز

 یبودو موها نینازن یصورت معصوم نهالش که سرش رو پا یسر خورد رو هادین یاز رو نگاهش

 شونش...   یبود رو ختهیآبشار مانندش سر خورده بودو ر

 ادیم ادشیکه  ییو تا اونجا شینوجون یمادر بزرگ بشه... همه سالها یکه ب نهالشیود برا زود

 حس بدو...   نیبود احس کرده  شیخودش کم و ب

که موهاشو ببافه   یزن یجلو نهیبش نهیباشه آخر آخرش محتاجه ا ییدختر هر چقدم بابا هی

 مادرانه خرجش کنه...  
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بود  یاز زندگ ییبودنش محتاج لمس حضور مادرش بود...خودش االن تو جا ییبا همه بابا نهال

 هیگر ریدل س هیرو پاهاشو  زاشتیم مادر بود تا االن سر کمیکه آرزو داشت کاش مادرش فقط 

 .... کردیم

 آژانس برد...   نیبچه هارو بغل کرد و به زور تا ماش ریام

 یروز دیشا گفتیبا خودش م کردیبود.... خوب که فک م رهیخ نیاز ماش رونیمدت  به ب همه

 و هرج مرج شهر بشه...   ابونایخ یشولوغ نیدلتنگ همه ا

هنوز آماده  ازیآخر نکبت بود...ن نیو ا ترسهیاز مردن م دیدیم شدیبا خودش که روراست م اصال

مرگ و پشت گوشش  ی... انگار حاال که نفسادیلرزیمردن... تنش از شب اول قبرش م ینبود برا

 تازه به خودش اومده بود...  کترهیکه از پبراهن تنشم بهش نزد کردیحس م

 ..  ادما. نیاز ا ایدن نیبود براش دل کندن از ا سخت

 قبولش داشت...  اشیبا همه بد یبود قبول تموم شدن زندگ سخت

اراده دستشو پس  یبغلش که ب ریخواست دست بندازه ز نیسوار شدن تو اسانسور نازن موقع

 ... دیکش

بغلشو  ریبخواد ز یکس نکهیا یجوون بود برا یادیفشرده شد از شدت غصه... هنوز ز قلبش

 ...  رهیبگ

درو باز کرد...  نیبود... نازن ریو نهال بغل ام خوردی...نهال خواب آلود تلو تلو مآسانسور باز شد در

 در افتاد...   یقدم اول و بر نداشته بود که چشمش به جلو

.... کردیم یباز شده بهش دهن کج کالیو جعبه موز نیزم یپخش شده رو یرز آب یگال دسته

 دسته گال رو برداشت...   نیزم یخم شدو از رو

 خم شد کنارش   نیزننا

 ... رونیشده شوکه شد از دستش افتاد...زود تر ازما زد ب یچ دیشن یبود وقت ایدست آر-

 کرد...  زیر چشماشو
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 ؟...  رونیزود تر زد ب ایآر-

 تکون داد  دیبه نشونه تائ یسر

 اونجام...   ومدیچرا ن دونمی... نمختیبهم ر یلیاهوم... خ-

 افتاده باشه...   براش ی... نکنه اتفاقدیشا-

 تو خونه...  دیبلند شدو دو عیسر

 ...  ری... امریام-

 ...  دیچرخ ازین یسرتاپا ی... نگاه ترسونش رورونیهراسون از اتاق خواب زد ب ریام

  شد؟یچ-

 کجاست ؟  ایآر-

 نگاش کرد   خیگ ریام

 ...! ایآر-

 بهش ؟  یزنگ نزد-

بود که  یاحتمال نهیگز نیآخر ایدآریشا یلعنت مارستانیتو اون ب دیکش ینفس کالفه ا ریام

 ...کردیبهش فکرم

 انداخت رو کاناپه...  خودشو

 بر نداشته بودم...  ممی... گوشدونمینم-

رو کرفت و اون لحظه منفور  ایبرداشت... شماره آر رویام یرفت سمت اپن و گوش یمعتل یب

 ...  دادیشوهرش م یوشبود که پشت خط خبر خاموش بودن گ یزن یصدا براش صدا نیتر

 تو جونش افتاده بود...  یبیج دلشوره

براش از  یخبر یب نیو دست و پا زدن تو ا ایمهم نبود نبودن آر مارسانیتو ب ایآر ومدنین گهید

 مهم تر بود...  یهمه چ
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 ... ریرو کرد سمت ام یعصب

براش  یالل اتفاق کجاست... نکنه زبونم ایآر نیبکن بب یفکر هی... پاشو ینشست یچرا گرفت-

 افتاده باشه... 

 برادرش...   یبرا ازین یتاب یبود به ب رهیغمباد تو دلش خ شدیکه داشت م یبا حسرت و غم ریام

 ممکن نبود اصال...  ستین ایآر یوقت ازیآروم کرد ن ن یآرومش کنه ول کردیم یسع نینازن

 برداشت..   نشویماش یسو پاشد

 ...  زنمیشد زنگ م یاست... نگران نباش... اگه خبرکج نمیدنبالش بگردم بب رمیم-

 .... رونیبمونه از خونه زد ب یمنتظر جواب نکهیا یو ب گفت

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

 چراغ قرمز گرفت و بهش دوخت...   مریموهاش... شکوفه نگاه از تا نیب دیدست کش کالفه

من قم بودما وگرنه حاال حاالها  یشانس آورد یلیخدا وک ینشده که... ول یباشه بابا حاال طور-

 ...  یبود نجایا

 بهش انداخت...   یپر حرص نگاه

 بابا...  نمیگاز بده بره بب عتریحوصلتو ندارما... سر-

 ...  ایگرفت سمت آر شویگوش شکوفه

 کجاست...  نیبزن بب ریزنگ به ام هی ایب-

 ی.. از زور فشار عصبشماره ها نرفته چشماشو بست. یو از دستش گرفت... دستش رو یگوش

 اومد...   ینم ادشی ریتمرکز کنه... اصال شماره ام تونستینم

 داشبورد...   یوپرت کرد رو یگوش یعصب

 با تعجب نگاش کرد   شکوفه

 شد پس؟...  یچ-
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به ده دوازده ساعت بود  کیگذاشت کنار پنجره و با استرس گوشه لبشو گازگرفت... نزد آرنجشو

 کالفه گفت   ینداشت... با لحن از زنش و اوضاعش خبر

 ...  ستیاصالاوضام خوب ن ادینم ادمی ریشماره ام-

 و از رو داشبورد برداشت...   یخم شد و گوش شکوفه

 وگذاشت دم گوشش...  یگرفت و گوش رویام شماره

 کرد...  ویشماره هارو توش س شهیم نکهیا ایگوش نیا یخوب-

 و بهش نداد...   شتریاجازه حرف زدن ب ریالو گفتن ام یصدا

 الو  -

 به خودش اومد...   عیسر

 ...  ریالو ام-

 رفت رو مخش...  ریام یعصب یصدا

 ... در به در دارم دنبا... یهست یمعلومه کدوم گور یمرد ناحساب-

 کجاست ؟حالش چطوره ؟  ازین-

 زد...  یپوزخند صدا دار ریام

گرم بود که چشم زنت رو ساعت خشک  سرت یحاال...تا حاال کدوم جهنم دره ا یدیپرسیم-

 نشه...  

 اراده صداش رفت باال   یب

 کجاست ؟  ازین گمی... مومدهیبه تو ن شیگ*وه خور-

 بلند تر بود   ریداد ام یصدا

حامله ولش  شیکه چند سال پ یبه جا زدن... همونطور ی... عادت دارکهیببند در دهنتومرت-

سرت  ستی... معلوم نیریم یزاریم نبارمیا ایاون سر دن تیالواط یپ یو رفت ایسر دن نیا یکرد
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باهاش  یو زندگ ازین اقتیزندس... تو ل ایزنت مرده  ینیبب یزنگم نزد هیگرم بوده  یبه آخور ک

 ... یندار و

انتقام از  یبه هوا یداشت رتیجو غ هیتو  یدیو نوشت رس شیبه ع یرفت نهیبهونه انتقام و ک به

 ..   یشدیخواب نمبابات با زن بابات هم

 رتیغ یمنو بزنه... ب یتا نبستمش... الزم نکرده دل و شور زن و زندگ کهیببند دهنتو مرت-

...من بودم شکستن مادرمو به دیسر مادرت آورد و ککتم نگز ییبابات چه بال یدیکه د ییتو

... آخه بد بخت همون موقعش من نبودم یرو همه چ یتو چشماتو بست یوقت دمیچشم د

چند وقت  زدنیم غتیدورت کرده بودن ت یروشون گذاشته بود قیرف مکه اس ییشخوراال

 یمن ونیمد کلتوی... کل هیدادیو به فنا م ستتیهست و ن کردنیخودش معتادت م نیع گمید

 ...  یتومبونت و سفت نگه دار یوگرنه تو عرضه ندار

شعراتو واسه  نی...برو انییرد پاسر نخو دیگربه ماده د هیو تومبونت تا  یتو بلد بود ستیهه ن-

 یزنیهم م شتریب یکن که نفهمه گذشته و حالت فقط سرتاپاش گنده که هرچ فیرد یکس

 ...ادیدر م شتریبوش ب

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

 داشبورد...  یو پرت کرد رو یتماس و قطع کردو گوش یعصب

نداخت... به خودش ا ظشیغل یو اخما ایآر یبه سگرمه ها یبرگشت طرفش...نگاه شکوفه

 ... دیجرئت دادو پرس

 به هم؟  نیدیشده چرا پر یچ-

 بود گفت...  ریکه حاصل بحث مزخرفش با ام ینگاهش بکنه با همون لحن عصب نکهیا یب

 گفتم...   یمارستانیحرف نزن برو سمت ب-

رد ک یهم فشار داد... سع یداشبورد برداشت... چشماشو محکم رو یو از رو یگوش گهید باری

صفحه  یازورویشماره ن دانهیبه در بسته خورد ناام ی... وقتادیب ادشی نینازن ای ریشماره خونه ام

 زد...  
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قطع کنه که  خواستیپنجم بود که م اینداشت... بوق چهارم  ییصدا چیه دنیبه شن یدیام

 ...  دیچیپ یتو گوش نینازن یصدا

 الو...  -

 تر کرد...   کیو به گوشش نزد یصاف نشست و گوش عیسر

 ...  نیالو نازن-

 گرفت...   جانیه یانگار رنگ و بو یناز یصدا

 ...  ییتو ایآر-

 گفت   دیباریاز توش م یکه نگران یبا لحن نیتوجه به سوال نازن یب

 کجاس ؟...  ازین یناز-

 ... ایتو آر یی...کجااز؟ین-

 اراده باال رفت...   یب صداش

 کجاست....  ازین گمیم-

 دستپاچه گفت...   نینازن

 لحظه ..   هیصب کن -

و گرفت جلو صورتش و دوبار برد سمت گوشش... کنترل عصابش دست خودش  یگوش کالفه

تو گوشش  ازین یصدا دنیچیرا بندازه... دهنش و بز نکرده با پ دادینبود... خواست دادو ب

 دهنش قفل شد... 

 ... ایالو آر-

....انگار دوز ونشیدر م یکینظم داد به ضربان قلب  هباریصدا بود که  نیتو ا یچ دونستینم

 آروم شد...   بارهیتو رگاش که  یکرده باش قیو تزر نیاز کدئ ییباال

 ...  دیکش یراحت نفس
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 ... ازی...نـاین-

 ...  شدیپخش م یبود که تو گوش یینفساشون تنها صدا یصدا

 بودو نشنوه...  دهیچیپ تو گلوش هویکه  یبه زور خودو جمع و جور کرد تا بغض ایآر

  ؟ییتو ؟ کجا یخو...خوب-

 شد...   یناخواسته شاک ازین لحن

 سوال و بپرسم*  نیا دیفک کنم من با-

 بود انگار...   ازی.. حاال نوبت نرونیکالفه فوت کرد ب نفسشو

 اومد برام...   شیبهت کار پ دمیم حیتوض-

   ازین یدار شد حرفا طعنه

 کار...هه -

فالن بال  یو بگه آ نهینبود که بش یماشو ببنده تا به خودش مسلط بشه... آدمکرد چش یسع

 سرم اومد و بهمان بال رو رد کردم ..  

 گفت   یظاهر یخونسرد با

 ...  زمیعز ییاالن کجا-

سرد  نیبابت ا ایبه آر دادی... ته دلش حق منگهیزیاالن چ دادیم حیترج یدلخور بود ول ازین

 بود   دهید شیکه سالها پ نداختیم یلمیاسمف ادیاونو داشت  شونی... زندگیجیشدن تدر

  " ایرو کی یجیمرگ تدر"

 جوابشو داد...   ومدیخفه که به زور از گلوش در م ییصدا با

 ...  رمیخونه ام-

 ...نتونست لبخندشو پنهون کنه...  رونیفوت کردب ینفسشو با آسودگ نباریا
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 ... رسونمیتر م عیخودمو سر-

   رهیزبونشو بگ یجلو تنتونس

 ..   ایزود ب-

که پشت خط احساسشو  یزنانه ا فیظر یلباش کش اومدن... چقد دوست داشت صدا باز

و  یاز اون فرد شتریمنتظره شو ب یکیحس و که بدونه  نی... دوست داشت ادادیقلقلک م

 دوست داشت که چشم انتظارش بود...  

 زمزمه کرد...   یبخش نانیلحن اطم با

 زود...   یلی.. خ زمیعز امیود مز-

 ی.. چه سر کردیم یبا صداش عشق باز یمرد که حت نیا دنید یبرا کردیم یتاب یب ازین قلب

 افتاد...   یهم به تاپ و توپ م اینشونه از آ هیفقط  دنیو قلبش بود که با هر بار د ایآر ونیم

 ..   ازین-

 یآور ادیاست بگه دوست دارم... خواست خو ایادامه حرفش موند... آر دنیحرف منتظرشن یب

مواظب خودت  هیحرفشو خورد و فقط با  ینداره ول یاون معن یب یزن که زندگ نیکنه به ا

که پشت حصار  میهست ییاون دوست دارما ونیباش سر و تهش و هم آورذد و چقدر ما آدما مد

 ...  میکنیمغرورمون پنهونش 

و چشماش  یصندل یداد به پشت هیداد... سرشو تک وتو دستش فشار یو قطع کردو گوش تماس

  "شکرت ایخدا "لب زمزمه کرد  ریکلمه ز هیو فقط  دیآه از ته دل کش هیو بست... 

 دیتا شا چهیتو گوشش نپ ییصدا چیه دادیم حی... االن ترجختیشکوفه آرامششو بهم ر یصدا

 دداشته باشه...   چند وقته بتونه آرامش انیکوتاهم که شده تو  قهیقیواسه چند د

 مرخص شده ؟ -

 اهوم...  -

 ؟  ریبرم خونه ام-
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 هوم...  -

حوصله خودشم نداشت چه  ایکه آر یبد موقع گل مرده بود... اونم درست زمان شیچاپلوس رگ

 اون...   یها یور یدر دنیبرسه به شن

همه رو با  یکه دار میزیزبون تند و ت نی... با اایمن نبودم حاال حاال اون تو بود میخودمون یول-

 ...  یخبر بد یزنگ بزن هی ذاشتنینم یخودت لج انداخته بود

رخ و  میفقط ن یکنه ول دایپ ایحرفاش تو چهره آر ریاز تاث یاثر دیکرد تا شا ایبه آر ینگاه

 شد... باز از رو نرفت...   بشیبستش نص یچشما

راحت باشه  التیخ میگیکامل م تویکشا تی... تا دادگاه رضامیحاال که فعال کاراتو درست کرد-

 افتم دنبال کارا...  یم رمی.. فردام م

 فروش کارخونه رو بده...   بیترت-

از حالت  یخورد ول یتکون سخت ایزد رو ترمز... ار هویشوکه شدو  یحرف ناگهان نیا دنیشن با

رخ  میه نپشت سرش با بهت نگا ینایپشت سر هم ماش یتوجه به بوقا یخارج نشد... ب شیاول

 کرد ..   ایآر

 ؟  یگفت یچ-

 دهنشو قورت داد آب

 شد...   نییگلوش باال پا بیس که

 دیرسیناجور به گوشش م یتک و توک فوش ها میو گاه داشتنیها دستشونو از رو بر نم راننده

  .. 

 نگاه شکوفه مبهوت کرد  یعصب

 ...  گهیافت د یاهه راه ب-

 و حرکت داد...   نیبه درو ور کردو ماش ینگاه رونیب یشبا دهیرو انگار از هپروت کش شکوفه

 ...  دیخند جیگ
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 ...  شدایداشت باورم م یراست ی... راستیگفت یلحظه فک کردم واقعا جد هیهه -

افتاد  ایو مصمم آر ینگاهش تو ثورت جد ی... وقتدیحرفش خند نیگفت و خودش به ا خودش

 گفت   دیکردو با ترد زیچشماشو ر

 آره ؟  گهید یدکر یشوخ-

 کرد...   قیلحن ممکن حرف خودشو تصد نیتر ینگاهش به  روبه روش بود .. با جد ایآر

دارم... نقد نقد... هر  ازیفروش... به پول نقد ن ی... سهام کارخونه رو بزار برامیجد ینه .. جد-

 معامله...   زیم یپولش نقد بود بکش پا یک

درصد سهام اونجا  هیا اون کارخونه چقده... االن هر ارزش سه یدونیم یمرد حساب یگیم یچ-

 حکم طال رو داره برات...  

 ارزه...   یبراش نم یزیپش ازین یتو دستش ب یبزار ارمیدن یهمه طالها دیفهمیچه م شکوفه

تر برام اقامت جور کن تو  عیبهت سر دمیو پاسمم م زایو که گفتم و بکن .. و یکار نیهم-

 آلمان ..  

 ...  رونیب زدیشکوفه داشت از حدقه م یچشما گهید نباریا

 رسما آره...   یشد وانهی... دایتو آر یگیم یدار ی... چیچ-

 سمت شکوفه با پرخاش گفت   دیچرخ یعصب

 حیکارام بهت توض یمن برا یدیهنوز نفهم یبود لمیدوسال که وک میسال و ن هی نیتو ا-

 نیترم ا عی.. هرچه سر ریارتو بکن و دستمزدتوبگ... کنیهم خوامی... من فقط ازت کار مدمینم

سهام کارخونه  یتونیتر م عیهرچه سر کنمیم دیتر... تاک عی... سرادیم رتیگ شتریب یکارو بکن

هفته بعد به  یپرواز برا نیاول نیاقامتتم اقدام کن... پروازارم چک کن بب یو برا فروشرو ب

 برام رزروش کن...   هیآلمان ک

 یباز داشت گاه اومد یروزم نشد رفت هی...یبر یزده به سرت بزار ییهویکه شده  یآخه چ-

 ؟  یشد وانهیزدن تو سرت د ای یزد یزی... چرونیب
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 و بکن...   گمیو که بهت م یفقط کار-

 زدن...   رونیبرجسته دستش ب یمشت کرد و رگا دستشو

و ذره ذره  نهیبش تونستی. نم..زدیم شیخودشو به آب و آت ازیدرمان ن یبرا دی...بارفتیم دیبا

 ...  نهیآب شدنشو بب

 سابق...  ازیبشه همون ن ازیبده تا فقط ن شویبود همه دارا حاضر

 ساختمون نگه داشت...   یجلو

سرشو خم کرد و تقه  ایبشه که آر ادهیشد... شکوفم پشت بندش درو باز کرد پ ادهیپ نیماش از

 زد...   شهیبه ش یا

 ...  نییارو داد پ شهیش شکوفه

 االن...   امیبرو م-

 توهم...   دیابروهاشو کش ایآر

 ؟  یایکجا م یایم-

 ...  گهیباال د-

 گفت   یجد یایخ

اونروزوسط  یکه بهت سپردم .. راست یی...باال چه خبره مگه... برو دنبال کارایایالزم نکرده ب-

دو درش نکرده باشن حتما  اگه ری... برو سراغشو بگمارستانیافتاده تو ب میدعوا فک کنم گوش

 اونجاست ..  

 موند بهش...   رهیباز خ یگفت و رفت سمت ساختمون و شکوفه با دهن نویا

که  یوقت تا زمان چیه یول کردیم فیبراش تعر ایاز اخالق گند و مزخرف آر شهیهم فرنوش

ه عنوان که فرنوش ب شیپ میسال و ن کیخودش باهاش روبه نشده بود باور نکرد... از حدودا 

 یلیاخالقش خ ایآر دیرو شروع کرد فهم ایکردو رسما کار با آر شیمعرف ایکارخونه به آر لیوک

 ...  کردیم فیفرنوش تعر کهیگند تر از اون
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 بهش نفوذ کرد...   شدینم اصال

 ...  کردیبودنشو حفظ م سیر گاهیجا شهیمرد گنده دماغ پررو بود کههم هی... یقینه رف یدوست نه

تو همون چند بار باهم  یبود ول دهیند شتریچند بار ب رویبود .. ام ریه درست خالف امک یزیچ

 ...  گذشتیوقتشون کنار هم م شتریب بایکه تقر ییایداشتن تا با آر ایمچ شده بودن و برو ب شتریب

رفت تا درو باز کنه... آروم سر نهال و بلند کردو کوسن مبل و  نیدر که زده شد نازن زنگ

اومده  یبودن که از وقت دهیترس یلیسرش... پاش خواب رفته بود... انگار بچه ها خ ریز گذاشت

 ...  شدنیبوداز کنارش دور نم

 انگار جون گرفت...   ایآر یصدا دنیخواب رفته بود با شن پاش

 بلند بشه که نتونست...   خواست

 ...  ارهین خودش یبه رو کردیم یسع یول زدیدو دو م یبودو چشماش کم نیسنگ سرش

 خشکش زد...   ایظاهر آشفته آر دنید با

 هیبا  ایکه آر نیبود بخوره زم کیبلند بشه که بلند نشده چون پاش خواب رفته بود نزد اومد

 خودشو بهش رسوند و دستشو حلقه کرد دور کمرش ..   زیخ

 ... زدیچشماشون موج م ین ین یتو یبودن بهم... دلتنگ رهیحرف خ یب جفتشون

 ...  دهیکه انگار هزار تا حرف توشون خواب دیچرخیم ییچشما ونینگاش م زاین

 هی یو چند سال حت یس نیخورده بود... تو همه ا ازیکه فقط و فقط سندش به نام ن ییچشما

 تونسته باشه نگاهشو صاحب بشه...   ازینشد که قد ن دایزنم پ

بشه به زنش...  رهیو تا ابد خ نهیبش متوقف بشه تا بتونه هیداشت زمان تو همون چند ثان دوست

 وقت بود که محرم روحش شده بود...   یلیکه عالوه بر جسمش خ یبه زن

 کاناپه...   یحرف نشوندش رو یب

حس  یول یاز چ دونستی.. . خودشم نم دیترسیچرا دستپاچه شده... انگار م دونستینم ازین

 بود که االن تو یحس نیترس پرنگ تر
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 ... خوردیوول م جونش

 پام... پام خواب رفـ... رفته بود...  -

 کاناپه درست کنار پاهاش نشست...   نییزدو پا یلبخند

مانعش شدن  ایآر یدستا یخواست پاشو پس بکشه ول ازیکه ن ازین یانداخت دور مچ پا دستشو

 حرف پاشو تو بغلش گرفت و آروم شروع کرد به ماساژ دادنش...   ی.. ب

 هق هقشو نشنون...   یدهنش تا صدا یآشپزخونه دستشو گذاشت رواز پشت اپن  نینازن

از لحظه هاشونو با حضورش خط  هیتو هر صدم ثان زدیکه موج م یحس عاشقونه ا خواستینم

 کنه...   یخط

که هنوز  ییخاطره... از اون خاطره ها هیفقط بشن  دیکه شا یلحاظ دونفره ا نیا یبرا زدیم زار

 نبود...   یکیبود...  یکی شنیآدماش م یهستن ول

 زد...   یلبخند تلخ ایآر

  یـــیایرو شهیم نیریش چه

  شهیکه با اسمت شروع م 

 که   یوقت کهیکوچ جهان

   شهیعشقت رو به رو م با

 بزرگ شدن .. لوسشون نکن نزار بخوابن رو پاهات...   گهید-

 کرد بخنده...   یروهم فشرد و بغضشو قورت داد... سع لباشو

 آره...   گهیرو پاهام و نزارم د دیخواب یهرک یعنی-

 که   یوقت کهیکوچ جان

 من باشه  یقلبت جا تو

 آغوش آرومت   بزار
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 من باشه  یایرو فقط

 نیا یبرا رفتیجونش در م ازیو ن دادیحسادت م یتوهم...لحنش بو دیمردونشو کش یاخما

 ...  کیبزرگمرد کوچ نیبچه گونه تو وجود ا یحس حسادتا

 همه بله... البته جز من... فقط من...   یبرا-

   ستیاصال حواسم ن نیبب

 تو   الیجز خ یچ چیه به

 که دارم  یعشق و احساس تموم

 ماله تو   باشه

خنده حصار اشکش نشکنه و  نیا دنیتا با د اوردیسرشو باال ن ایآر یول دیخند نیریش

 سوال بنره...   ریز شویمردونگ

 فقط تو ؟ -

 ...  دادیتن لرزون صداش بد لوش م یلخورد و بغضشو

 فقط...من...  -

   ستیاصال حواسم ن نیبب

 جز دل پاکت   یچ چیه به

 اسمم و تا من   صــــداکن

 بگم   ایدن کی به

  ساکـــــــت

 رو گونش...   ختیقطره از چشمش ر نیو اول رهیاشکشو بگ یجلو نتونست

 فق...فقط... تو -
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 بگم ساکت  ایدن کی به

 بگم آروم   ایدر کی به

   اتیکه خوب یدونینم

 گذاشته روم   یریتاث چه

حس شد که  عیاونقدر سر ازین یپا یلباش رو یسیپاشو باال آورد و سرشو خم کرد... خ ایآر

پاش  یو از رو ازین یپا یرو دیقطره اشکش چک نیاول یگرفت... وقت ازیو از ن یتوان هر حرکت

 ...  ادیهق هقش در ن یلو دهنش تا صدارفت ج ازیسر خورد دست مشت شده ن

انگار بستن چشماش سد اشکشو باز کرد  یبشه ول یهر اشک ختنیچشماشو بست تا مانع ر ایآر

  ازین یپا یرو ختنیبلندش سر خوردن وشت سر هم ر یمژه ها یتر از قبل از رو عیسر نباریو ا

   ممیوقته تسل یب نیبب

 احساس خوش آهنگ   نیا به

   نیریش ینگدلت نیا به

  رفتینگاه مهربون م نیا به

خواهرانه  یدختر یبرا ختینشست پشت اپن و موهاشو چنگ زد و خواهرانه اشک ر نینازن

 دهاشو  خرجش کرد  

   ستیاصال حواسم ن نیبب

 تو   الیجز خ یچ چیه به

 که دارم  یعشق و احساس تموم

 ماله تو   باشه

 ...  دیلرز نشیس یتو ازیو قلب ن دیمردونش لرز یها شونه

 لب زمزمه کرد   ریز ایآر



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 158

  "تو نه  یگرفت ازم... ول عیو دوست داشتم سر یهرک قمهیقوربون خدا برم که هم سل"

   ستیاصال حواسم ن نیبب

 جز دل پاکت   یچ چیه به

 اسمم و تا من   صــــداکن

 بگم   ایدن کی به

  ساکـــــــت

 ********** 

 نیکه  طعمش ع ی... حسدیچیتو  وجودش پ یه شد حس تلخ و گسکه باز کرد و وارد خون درو

 بود...   دهینرس تونیطعم ز

 تلخ... همونقدر گس...   همونقدر

 اومده...   دونستیبود... م دهیدر د یرو جلو ایآر یکفشا

 سالم  -

قرمز  یکه نظرشو جلب کرد چشما یزیچ نیافتاد... اول نیسمت صدا و چشمش به نازن دیچرخ

 پف کردش بود...   یاو پلک

نگه  یخودشون مخف یاشکاشونو برا تونستنینم یحت گهیبود د نیهم دمیسف یآدما یبد

 ادب براش خم کرد  یاز رو یدارن... سر

 ...  تیکاب یرفت سمت قهوه جوش رو نیاومده ؟ نازن ایسالم .. آر-

 ؟  یخوریحدودا اومد... قهوه م شیساعت پ هیبله -

بخواد براش بشه معضل... خودشو پرت کرد  نمینازن ینیکه سر سنگ حوصله نداشت یاونقدر

 ..   رونیداد ب نیمبل ونفسشو سنگ یرو

 ...  شمیممنون م یاریاگه ب-
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 ******** 

 ...  شیمبل کنار یفنجون قهوه رو گذاشت جلوش و نشست رو نینازن

بودن  یرستانیچه دبدختر ب دوتایپاشو نگاشو دوخت به فنجون قهوش... وقت یانداخت رو پاشو

 بودن...   زایچ نیقهوه وتاروت و ا یفاال نیاهل ا ادیز ازیبا ن

وقت  یداشتن برا یمدل نیسوژه ا هیخدا شهیدخترونشون هم یایتو دور هم ادیم ادشی

سمت  ارهیرو م شهیکوته م یزیاز هر چ زادیدست آدم یجالب بود... وقت یلیگذروندشون... خ

 براش خط زدن...   ندشویعتقاد داره آته فنجون که ا یتفاله ها

بود  دهینفس سر کش هیقهوه تلخ و داغشو  ریباال اومد... ام زیبا م ینعلبک یتقه  یبا صدا نگاش

 جلوش...   زیم یو فنجونشو گذاشته بود رو

 ... برش داشت و برش گردوند...  یدستشو دراز کرد سمت فنجون و نعلبک یحرف چیه یب

و ازش گرفته  ی... عصاب داغونش اجازه هر فکر درست درموننیکات نازنحر یپ ررفتیام حواس

 کرد...   نیبود .. با پوزخند نگاه نازن

 ایباشه... از همه دن ایمسخره باز نیبخواد به فکر فال قهوه ا یطیشرا نیهمچ یبود تو مسخره

 ...  کردیم شیخال یکیسر  دیپر بودو با

 پر طعنه گفت ..   یلحن با

 ...  ینیبیمتوش  یچ-

سرخ سرخ  دشیسف یلپا  رمیبا ام اشیهمکالم نیتو کمتر ینبود ول یآدم خجالت نینازن

 ...  شدیم

 زد...   نیریش یلبخند

 نیتو ا تونستیبود که م یتنها کار نیا دی... شاارهیحال و هوا در ب نیاز ا رویداشت ام دوست

  که عاشقانه دوسش داشت انجام بده...  یمرد یبرا تیموقع
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 گفت  طنتیبا به ش ختهیآم یلحن با

 ...  تهیدرست وسط زندگ یول نمیبیزن گوشه فنجونت م هی-

 ...  یمطمئن باش اون زن تو نست-

 له کرد...   رشیآمال و آرزوهاشو شسکست و غرورشو ز واریهمه د ییهوی ریام ییهوی حرف

بود تو صورتش... تو همه  رهیه خدوزان نهیکه ک یریبا بهت باال آورد و گره زد به نگاه ام نگاهشو

 هیاالن  نگشته  یول کردینم دایو پ گشتیم ریاز محبت تو نگاه ام یرد هیسالها فقط دنبال  نیا

 کرد...  دایهر چند کمرنگ از نفرت و تو نگاهش پ یرد

 یتا تکه ها ستادینا یوا یحرف تنش کرد... حت یجاش بلند شدو رفت سمت مانتوش و ب از

 جمع کنه و بره...   شکسته غرورشو

بود که لحظه آخر قبل بستن شدن در تو  یکه کرد فقط همون نگاه سراسر تاسف یکار تنها

 انداخت   ریام یچشما

 که من عاشقتم  نویا یبفهم ینخواست

 بهت باشه بخند   دمی... حق مدمیفهم

 به دسته مبل و بلند شد...   دیکه بسته شد مشت محکمشو کوب در

قضاوت نابه جا و به  هیشده  جشیکه نت هیآزاده اشتباه یط ماآدما سر برداشتادرصد رواب نود

 ... یزندگ هیاحساس...  هیرابطه...  هیفنا رفتن 

 رفت سمت اتاقش...  تیعصبان با

 باز کرد...در کامل باز شده خشکش زد سر جاش...   درو

تخت  یچهار نفر رو دنیآورد... د یکه ازشون سر در نم یمتضاد یآن دلش پر شد از حسا هی

 جا تو دلش و سرش انداخته بود...  هیو  یبیغر بیعج یدو نفرش حسا

 بود...   دهیخواب ازیکه تو بغل ن یهادیبودو ن دهیو تو آغوشش کش ازیکه نهال و ن ییایآر
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 خانواده طوفان زده نبود...   هی هیمحض چهره هاشون اصال شب آرامش

که کاش  ی... برادرایآر نهیس یتو شدیمنظمش پخش م یکه نفسا ازیآروم و معصوم ن صورت

 ...  دادیکمتر آزارش م انتیحس خ نیبرادر نبود تا ا

با هر بار اعترافش به خودش از حسشتا مرز جنون  دینبود تا شا یلعنت ینسبت خون نیا کاش

 کارش...   دیکشینم

ث کرد... پاهاش عقب تند رفت سمت اتاق خواب مهمون...وسط راه مک ییبست و با قدما درو

مشروبشو برداشت و رفت سمت اتاق ..  شهیاپن... ش ریدوم ز نتیکرد سمت آشپزخونه و کاب

 از تنش کند....  راهنشویدرو دو قفله کرد... پ

 نیهوا... پنجره اتاق و باز کردو دستاشو ستون بندش کرد ماب یداغ بود با وجود سرد تنش

 فاصله خودشو پنجره...  

 ...  شیر یتو دیتهران و با همه دودو دمش کش یشبا یو هوا دیشک یقیعم دم

سرش تا اون سرش تو  نیاز ا  یبگیغر ی... بودادیم گمید یبو هیدود هواش  یجز بو تهران

 ...  بنیکه برات غر یمشت اجساس هیوسط  یزدیکه دست و پا م یوقت دیچیپیمشامت م

بود  ختهیبه هم ر یادیتخت... اتاق ز یروکه انداخته بود  یمشروب شهیسر داد سمت ش نگاشو

 بود...   شهیمهم نبود... مهم حال االنش بود که داغون تر از هم یول

 ...  کشویموز ستیکرد ل نییو انگشتاش باال پا شیبرد سمت گوش دست

 باز کرد...   شویکنار تخت و در بطر نیزم یشد رو ولو

 رهیدشک تخت و خ یشو گذاشت روتخت و سر یو پرت کرد رو شیپلش شد و گوش کیموز

 ...  دیو سر کش یشد به سقف و بطر

   هوی یاز دور اتفاق دمتید

 شدم به تو  رهیو من خ یدیخندیم تو

 من انداخت  ادیتورو  یشهر لعنت نیا
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 تو ساخت  یبا غما شهیهم دلم

  ادیاز  یرینم یول یشد دور

 هر بار  نمتیبیکه م یوقت شکنمیم

تند بارون از تو  یوع بارون... تخت درست کنار پنجره باز بودو قطره هابرق آسمون و شر رعدو

 به تنش...   زدیپنجره شلق م

 ...  کردیتنش که داشت از تو ذوبش م یکم کردن داغ یحس سرما برا نیداشت به ا ازین

 اونو...  یاتفاق دمید

 بود   گهید یکی یدستاش تو دستا اونکه

 که چشماش   یاتفاق دمید

 بود   گهید یه چشماب رهیخ

 بود    گهید یکی اشیکه دن دمید

 بود   گهید یکی یرو شونه ها سرش

 بود  گهید یکیکه قلبش سهم  انگار

برادرش بود...  یبود دستا دهیچیکه دور عشقش پ یتا فراموش کنه دست دیرو سر کش شیش

 تا تو سرش پس بزنه همه رابطه ها رو...   ادشیتا  دیسر کش

به خودشو و حس خودش  ازیبرادرانه رو... حس ن یو سرش نابود کنه همه حساتا ت دیکش سر

 ...  ایبه آر

 زد رو اسم برادرش...  یبگیو سرش داغ شد... داغ شدو مهر غر خورد

 حاال به بعد راه ما از هم جداس   از

 هاس...   بهیحاال به بعد دلت واسه غر از

 هاس ..   بهیواسه غر دلت
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داشت که تو  یبیعج لی... مازیدور ن ایآر یو باز تکرار شد سکانس دستاوچشماشو بست  خورد

 کنه...   رونیرو از صحنه ب ایکات بده و آر هی یعالم مست

تو  ازیبود... ن ایچفت اسم آر ازیاسم ن ومدیبه خودش که م یتو اوج مست یته تهش... حت یول

 بود...   گهید یکی شیزوج هنر یباز نیا

   یدونیبازم نم یدید رفت بهیبا غر اون

  یتونیبازم نم یدیکن د فراموشش

 شب   مهیبه ن دیصبحم رس اریاختیب

 بشم   ینطوریا یدروغه ؟نه تو خواست یگیم

   دنیتمومش کن همه حال االنمو د یلعنت

   دمینه اون ور جوابتو م ایدن نیتوا

   یکه تو طعمه هوس ردیبر نگ گهید

   یمگه مردم عوض یدیپوش یمشک چرا

   بهیاز دور با اون غر دمتید خودم

  دهیبارون شد ریتو ز خاطرات

   غهیدر ییازم جدا یگفتیکه م تو

   یبر یخوایم یگفت

  دهیاز من بع گفتم

نبود  ایآر ی... بود و خودشم نقش خودشو گم کرده بود... وقتایآر یبود تو همه نبودنا شهیهم

وقتا تو  یبعض کردویم ینقش پدرو باز یوست...گاهد هیاون هم مرد بود... هم برادر شوهر... هم 

لشکر قصه عشق  یاهیبود و س یباز نیدل خودش نقش شوهرو... آچار فرانسه ا یخلوتش برا

 ...  ایو آر ازین
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 ذاشتیبود که رگ گردنش نم ییآشنا بهیسهم اون غر ازیآخر آخرش ن یبود ول یهمه چ ریام

  مشیکنه به حر یدست دراز

 بود    گهید یکی اشیکه دن دمید

 بود   گهید یکی یرو شونه ها سرش

 بود  گهید یکیکه قلبش سهم  انگار

 حاال به بعد راه ما از هم جداس   از

 هاس...   بهیحاال به بعد دلت واسه غر از

  

  "بابا یآهنگ از حاال به بعد از عل"

نوشتمش  هیبا گربود که  یبخش تنها بخش نیرمان ا نیاز شروع ا یول دونمی.ن: شمارو نمپ

 بخش خوشتون اومده باشه.   نیوارم از ا دیام  هیمن آهنگ خاص یآهنگ واقعا برا نیا

  دیچیتو گوشش پ یالو بله گفتن هست یصدا یو برداشت و ک یگوش یک دینفهم

 متنفرم ازش...  -

 یصبح ساعت یکه دم دما یمرد یصدا دنینشونه بهتش بود... شوکه بود از شن یهست سکوت

 ...  گهیانتظارشم نداشت زنگ زده بهش و از حس تنفرش مکه 

 ...  یکنجکاو هست یو گوشا ریمست ام یصدا باز

...اون ی... تو...اون شهر لعنتهادی.. نهال...ننی...نازنازی...نایمتنفرم از جفتشون... از همشون... از آر-

  گفتم از خودمم متنفرم ؟... ی... متنفرم از هر...راستییامتحان کذا

 ...  دادیو مجال حرف زدن به اونو نم یهست یبرا کردیم فیسر هم حرف رد پشت

 لرزشش صداشم دست خودش نبود...   اریمردونش شل و ول شده بودو اخت یصدا
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 نی.. از ا نی... از..از اکنمیکه به خودم نگا م نهیتو آ رهیگی...مگی... عقم مادیاز خودمم بدم م-

 ...  ادیبدم م فمیحس کث

زنِ داداشم...  ی... براادیبرا زن داداشم بدم م کنمیمست م نکهی... از اادیبدم م مینامرد از

 ... یفهمیم

ماله  ازی... حق منه .. نستیحقش ن یزندگ نی... انی... استی.. حقش ن ادیبدم م ایفقط از آر نه

 بمونم ..   دیکس بود فقط من بودم... من با یب ازین یمنه... من بودم...وقت

 شد همه کسش؟ها ؟...  ومدهین راچ

 چرا ؟... ها ؟  باتوام

نداشت که  یجواب نباریآدم مست بده... واقعا ا نیندشات که به ا یساکت بود... جواب یهست

وقت  چیصورتش شده بک گراند ذهنش... ه ایآر دنیبار د هیخودشم با  یوقت گفتیم یبده... چ

 هاشم داره...  هیآمار ثان دهیرو د ایکه آر یظه ااز لح ینگاه اعتقاد نداشت ول هیبه عشق تو 

که سالها داشت فقط خون  ی... قلبدهینشون م یبار داره خود نیاول یقلبش برا کنهیم حس

پوست قفسه  ریتپششو ز کنهیبار حس م نیاول ی.. برا دیبار لرز نیاول یبرا کردیپمپاژ م

 ...  نشیس

داره  لیدل یو ب فیخودشم بالتکل یوقت ارهیب یلیجوابش... چه دل یمرد برا نیبگه به ا یچ

 حس نو شکفته...   نیتو ا شهیغرق م

 دِ جوابمو بده ج*نده.. -

 یرو به رو کیکوچ نهیشد و نگاش به آ زیخ میتختش ن یبه خودش اومد... از رو ریداد ام با

 تختش افتاد...  

 نی... ایآدم عوض هیه بش کردیکه روزگار وادارش م فیح یبودن و دوست نداشت... ول یعوض

دل خودشم  یبرا یبود که سر تا پاش کثافت بود ول یبراش حکم شروع باز ریموقع ام یزنگ ب

از خواب  یگوش برعیو یغرق شدن تو لجن و کثافت وبا صدا دیخریبه جون م نبارمیکه شده ا

 نسبتا سبک بود...  وابششد...خ داریب
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نشن آروم دستشو از  داریکه ب یجور اطیا احتو نهال... ب ازین ریخواب رفته بود ز دستش

 برداشت... شکوفه بود... شویگوش یعسل یو خم شد از رو دیکش رونیب رشونیز

 و وصل کرد  تماس

 صب کن چند لحظه...-

و بچه ها  ازیبه ن یبازم جر جر تخت بلند شد... نگاه اطشی...با همه احتنییتخت اومد پا یرو از

 ... کردیگاه گاه شلنگ تختشو هوا م هادیبودن فقط ن دهیانداخت که با آرامش خواب

 و برد سمت گوشش...  ی...درو بست و گوشرونیشدو از اتاق زد ب بلند

 ...هیالو بگو چ-

 سالم کرد یسر خوش یباصدا شکوفه

 ... ریصبح بخ سیسالم رئ-

 حوصله جوابشو داد .. یب

 شده یباز چ یسالم...سر صبح کیعل-

سهام کارخونه  روزیسر صبح خبرارو بدم بهت... د شهیهم ی.خودت گفتبشه.. یخواستیم یچ-

 شرکتا...  یبرات براورد زدم البته منها اردیسه مل متمیرو گذاشتم برا فروش ق

  گه؟ید یاقدام کنم برا اقامت البته خانوادگ عتریبفرست تابرات سر مدارکتم

 هوم -

 بد عنقش بزاره...  سیسر به سر رئ یکم خواست

 ... یبر یبزن یچونیخانواده رو بپ یخوایکردم مفک -

 رو صورتش...  دیمشت آب پاش هیرو باز کرد... ییدستشو در

 داشته باشه گفت تونهیشده م داریآدم تازه سر صبح از خواب ب هیکه  ییها یهمه بد خلق با

 ...حرفتو بزن برو رد کارت...ایزنیزر م ادیز-
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 .  ... من به خدا فیح سیر ایبد اخالق یلیخ-

 کرد... یبه سرو صورت آشفته خودش انداخت و پف نهیتو آ ینگاه یعصب

 ...ای یگیم-

پرواز ب مقصد  نیکردم برات اول یاوک طیلیبرا پس فردا ب نکهیا میکیخب حااااال....-

 ...ساعت دو شب پروازته... نیبرل

 لباش کج شد... ناخواسته

 !گه؟یخب د-

 تعارف.... یهست بفرما ب یاگه بازم امر شما... ی...سالمتگهید یچیه گهید-

 ازت... میکارت خوب بود... راض-

 ... دیبا صدا خند شکوفه

 ...رونیب کشمیپولشو از حلقومت م سیر فسیوظ-

 قطع کرد... یخدافظیلب گفت و ب ریز ییبابا برو

 شده بود... ریام بیسمت اتاق مهمان که حاال نص رفت

 در باز نشد... یکرد ول نشیو پا و باال رهیدستگ یاتداخت رو دستشو

 موند...  جهینت یکارشو تکرار کرد و باز ب گمیبار د چند

 کند  زیرو م میبرگ از تقو هیتو اتاق خواب و ریکار ام زیسرو صدارفت سمت م یب

 ... گردمیکار کوچولو دارم تا تهار برم هی رونیرفتم ب"

 "نره دوست دارم ادتی

 ...ازیانین لیمبا یگوش  ریلبخند برگه رو گذاشت ز با
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 ی... خواست شونه رو الستادیا یقد نهیآ یاتاق تنش کرد...جلو رونیبرداشت و برد ب لباساشو

 خشکش زد... دهیموهاش بکشه که دستش به موهاش نرس

و با  یداشت مرد نهیفرق داشت... آ شیماه پ هی یایتاآسمون با آر نیزم نهیآ یتو یایآر

 شیبه ر لیتا تبد رفتیچند روزه که م یشیبا ته ر دادیشون مو ن دیخسته و تاام یچشما

 بشه...

صورتک چسبونده بود  هیانگار فقط  یول ادیب ادشیخودشو باخنده  ریکرد بخنده تا تصو یسع

 رو صورتش.....

 خسته شد... نهیزدن خودش تو آ دیشد از د کالفه

 نگا کنه...  نهیآ یه خودش توانگار بعدمدتها وقت کرد ب شناختیک م ییایدور بود ازآر چقد

 وقت نداشت به خودش فک کنه یابلن حت رونیگرد کردو از در زد ب عقب

***** 

 ... دیکش رینفسشو بند آورد... خواست بلند بشه که سرش ت جهیآن سر گ هیشد...  داریخواب ب از

 از  لب زمزمه کردو آروم چشماشو ب ریز یگفت و سرشو با دستاش فشار داد... لعنت یآخ

 ...  رونیچشماش االنه که از حدقه بزنه ب کردیبودن... حسد م نیسنگ یلی... پلکاش خکرد

 وحشتناک اتاق...   تیخودشو ووضع یناخداگاه چرخ خورد رو نگاهش

 رهیدا میزرد رنگ مثله ن هیال هی... دیبودروز تخت و دست کش ختهیبهم ر یعیبه طرز فج اتاق

 لحظه لرز گرفت...   هیتن و بدن خودش که  نیبود... ع سیخ سیشده بود که خ لیروش تشک

 بود...   دنیبارون خواب ریاز عوارض ز نمیا

 ...  یو چ یو چ یخشک خشک شده بود... کل اتاق پر بود از آت و آشغال و چ گردنش

 ...  دیکش ریاتاق ت تیوضع نیا دنیاز د  سرش
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شو گرفت تا تلو تلو نخوره و با کله خود یجلو یستون بدنش کردو بلند شد...به سخت دستشو

 دوش آب....  ری... در حموم و باز کرد و خودشو پرت کرد زنینره رو زم

 یلب گفت و دستاشو فرو کرد تو ریز یشیآب به تنش حالش ا ومد... آخ یخوردن قطرهها با

 موهاشو داد عقب...  

 دوست داشت...   نیاومد... مشروب و برا هم ینم ادشی شبشیو د رئیاز د یادیز چز

 ...  رهیم ادتی شتریب یبخور شتریب یخاطرات بود...  هرچ یجیمرگ تدر هی

 حولشو سفت بست و راه افتاد سمت اتاقخودش...   کمربند

 الیکرد با سماجت کنارشون بزنه انگار ک خ یاز جلو چشماش رد شدن که سع یمحو ریتصاو

 دروغ محض...  هی ریو اون تصاو تهیاون واقع

 اومد...   نییدرو آروم پا رهیدستگ یرفت رو شدست

 تخت شد...   یرو ایآر یخال یباز نکرده بود که متوجه حا شتریب مهیتا ن درو

 رفت توهم... پس کجا بود...   اخماش

با آرامش تمام چشماشو بسته بودو به خواب رفته بود... اونقدر  ازیاتاق... ن یپا گذاشت تو آروم

 ...  دیلحظ ترس هیآروم که 

 ...  شینیب یحماقت تمام دست  لرزونشو برد سمت صورتشو و گرفت جلو با

... و چشماشو دیکش یاز سر آسودگ ینفساش به دستش نفس میخوردن بازدم گرم و مال با

 ...  دیکشیم ریت یلب گفت و دستشو برد پشت گردنش که بد جور ریز یشکرت ایبست... خدا 

 اطی... با احتشاختیو خوب م ایافتاد .. خط خاص آر رشیغذ زو کا ازین یآن نگاهش به گوش ی

 ...  دیکش رونیکاغذ و ب

 ... دادیجمله آخر مانور م یرو نگاش

جمله آخر برادرش به  ایبود کدومو... حس خودشو...  فیبالتکل یول رتشیبگ دهیکرد ناد یسع

 زنشو...  
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 پرت کاغذ مچاله شده تو دستش شد...   حواسش

 اتاق...  رونیانداخت و آروم آروم عقب گرد کرد ب ازیبه ن یا گهید نگاه

 تند خودشو رسوند به اتاق...   ییشد...با قدما شیگوش یمتوجه صدا رونیاتاق که زد ب از

 جواب داد...  عیتماس قطع بشه سر نکهیا قبل

 الو...  -

 خان...   ریسالم ام-

  یاشت سر صبحکم د نویاخماش رفت توهم... هم  یهست یصدا دنیشن با

 کارتو بگو  -

 خنده...  ریزد ز یپق یهست

 جـــون..  ریام یکه خوش اخالق تر بود شبی... دیاهک-

... دیلحظه تنش لرز هینمونده بود...  ادشی شبیاز د یادیز زیابروهاش تنگ تر شد...چ نیب گره

رز تو جونش ل یزده باشه تو عالم مست یدختر حرف نامربوط نیبه ا شبیممکنه د نکهیفکر ا

 انداخت... 

   یگیم یچ-

 ... طنتیپر شد از ش یهست یصدا

 ... اون حرفا... اعترافت... یزنگ زد  شبی... دادینم ادتی-

 محکم و سرد گفت   یلیخ

 مست بودم...   ادینم امی یزیچ-

 ...  یو راست یدلم مست زیخب عز-

 در آورده بودو باز تنش کرد...   روزیکه د شرتشویت
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 دختر کارتو بگو...   زر نزن-

 شد...   یجد میهست یصدا نباریا

 بدم...   یشنهادیپ هی... زنگ زدم بهت ریبگ لیخبه حاال کم خودتو تحو-

 نشست گوشه لبش...   یپوزخند

 ...شراکت؟ یشنهادی...هه...چه پشنهادیپ-

 ... عتیپل طب ایب گهیساعت د می... ندنشیاز شن یشینم مونیپش-

  حوصله گفت...  یب

... تو اون رونیک ب قهی...دم به دی... اصال مگه تو کار ندارستیول کن دختر اصال حست ن-

 ...  دنیکردن بهت پول م یتلل یللیخراب شده واسه 

 ... ینکن... منتظرم با یتو فضول کنمیکارم م رینخ-

گوشش  بوق آزاد تو یبزنه صدا یقطع کرد...تا اومد حرف  ینداد و گوش ریمخالفت به ام مهلت

 ...  دیچیپ

 متشنج خونه دور باشه...   یاز فضا کمیتا  رونیلب گفت و کتشو تنش کرد... رفت ب ریز یلعنت

 سخت بود....  یلیفضا براش خ نیا تحمل

 سیخ سیخ یحساب شبیبه خاطر بارون د نی.... زمرونیزد ب نگیو روشن کردو از پارک نیماش

 ... زیبود و هوا ترو تم

 ...  نشیتو س دیو با لذت کش رونیب یو هوا نییرو داد پا شهیش

 ...  خوردیسرما م عیداشت و سر یفیبدن ضع ینبود .. از بچگ ینشونه خوب نیسوخت و ا گلوش

 رو دوباره داد باال...  شهیش یبد خلق با

 زنگ خورد   شیگوش
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 ینه صداتحمل ک تونستیگه م یزیآخربن چ ایدن یاالن تو دیکرد شا یشرکت بود... ناله ا از

 باشه...  تونستیم شیمنش غویج غیج

 و وصل کرد ..  تماس

 الو -

 ادیگفتم  نایمهم دار یلی؟ دوتا جلسه خ نیارینم فی...امروز تشرریصبح بخ سیالو سالم رئ-

 کنم براتون  یآور

 گفت  یحوصلگیانداخت تو موهاشو با ب یچنگ

 نت... دیمن بره...امروز شا یجا یبگو نازن...خانوم نور-

داشته باشه  یمهم یلیکه حرف خ یو آب و تتبانگار جانیحرفشو و با ه ونیم دیپر یمنش

 گفت 

هاشونوجمع  لهیدادن و همه وس لیامروز صبح اول وقت اومدن استفانامشونو تحو یخانوم نور-

 و جور کررن ک رفتن... 

 پر بهت گفت  ییصدا با

 !!؟یچ-

که االن به  یشبید یذهن اون حوال یول دادیم حیداشت پشت خط واو به واو براش توض یمنش

 ... خوردیچرخ م ومدیم ادشیوضوح 

 هم بد دل شکونده بودو هم بد دل سوزونده بود...  شبید یدل شکستن نبود ول آدم

 فرمون...  یرو دیکوب یکنارو مشت دیکش نویکم داشت....ماش نویفقط هم االن

به  دایکه شد طیشرا نیکم داشت تو ا نویمداشبورد....فقط ه یو قطع کردو پرت کرد رو یگوش

 داشت اونم از دست داد... ازیحضور نا نزن ن

ناهنجاربوقش تو گوش  یبهش که صدا دیکوب شونویپ یفرمون و عصب یرو سرشوگذاشت

 ... دیچیپ ابونیخودشو خ
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 ... خوردیامون داشت زنگ م یرو مخ بود... ب یحساب شیزنگ گوش یصدا

 .....رونیوبرداشت واز پنجره پرت کرد ب یگوش یآن میتصم هیو طاقتش طاق شد و ت گهید

شد... سرعت  ادهیبازکردو پ نویدر ماش عیشد... سر مونیاز کردش پش دینکش میبه ثان دیشا

 قدم از قدم برداره... دادینداشتن بهش اجازه نم ستادنیا الیکه خ یینایماش

 ... شدینور پرت مو او نوریا نایماش ریبود که ز شیبه الشه گوش نگاهش

 ...  شویگوش ای زدیجونشو م دیق دیبا ایانداخت به موهاش...  یچنگ کالفه

 کرد...  نایچرخ ماش ریآش و الشش ز یفقط نگاه گوش دانهیناام گهید

  پیسالم خوشت-

گردنش جا به جا  یکه حس کرد مهره ها یجور دیبالفاصله چرخ یهست یصدا دنیشن با

 شدن

 ...دیرسیباز معقول تر به نظر م یصورت ید و پالتوبلن دیشال سف بااون

 توهم  دیکس اخماشو

 ... یکنیم کاریچ نجایتوا-

 ...ریام ینگاهش کردو زل زد به چشما یقاط طنتیش یکم

  مایقرار داشت-

 خشک گفت  یلحن با

  امیقبول کرده باشم که م ادینم ادمی-

 ... نشیخم کردو دستاشو قالب کرد توقفسه س سرشو

 ... گهید یقبول کرد یعنی یینجایا یوقت-

 پارک آب و آتش خشکش زد...  دنینگاه اطرافش کرد... باد جیگ ریام
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 ... دوندشیداشت سر م ی... بد جوراوردیخداسر در نم یازکارا

 و باز کردو نشست توش...  نیدر ماس یبزنه هست یحرف نکهیا قبل

 هوا حال کنن نیمن باا یها هیر ستیانگارقسمت ن-

 دختر...  نیا ییتفاوت باشه نسبت به پرو یکرد ب یکرد و سع یپف

 ... کردیعوض م مییآب و هوا هیخودشم بد نبود بره  یبرا دیشا

 نکرد...  یهست یها یبه وراج یشد و دنده رو جابه جا کرد...توجه نیماش سوار

 بزنه...  هم نشویریش ییچا یبه درد نخور هست شنهادیگوش دادن به پ یبه جا دادیم حیترج

همه اخمو تخمت واسه  نیبه ما ها ا یصبحونه قراره بد هی...ایهست یلیآدم بخ یلیتو خ گمیم-

 باز کن اون گره کورو..... دمی...اونم دونگ خودمو مهیچ

 نونش...  یرو دینگاهش کنه کره رو مال نکهیا یب ریام

 دختر...  ایاریدر م یکنه باز یدار یادی... زیگیم یچ-

 ... شیزد به صندل هیزدو تک یندپوزخ یهست

که نه سرش  ییایدن هیمثله تو از  یکی... فک کن هیعجب زیخان قسمت آدما چ ریام یدونیم-

به  یدیرس رهیازدست در م شیحساب بانک یمثله تو که حساب صفرا یکیمعلومه نه تهش... 

 سرو ته...   یب ابونیاز سرش تا تهش خ اشیکه دن یمن

و  اییسرو ته یب نیجفتمون از ا ینیبی... مچرخهیرو مدار صفر درجه م هشیهم میکه زندگ یمن

 منتها ماله تو کجا و ماله ما کجا...  مایصفرا دار

 نگاش کرد  یچشم ریز اخم

 ... ارنیداشته باشن به دست م اقتشویو که ل یزیبزن... آدماهرچ تویحرف اصل-

 تار ابروشو داد باال.... هی یهست

 ...گهید یاوردیکه به دستش ن ینداشت ازوین اقتیحسابتوام البد ل نی...بااشهیم نمیآره خب ا-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 175

  ریمشت شده ام یشد به دستا رهیلذت خ با

 چزونده بودش...  ادیکه ز یریخنک شد از سوزوندن و چزوندن ام دلش

 کردخونسرد باشه... یسع

 کنه... نییتع مواقتیمن ل یمثله تو برا یطیمونده آدم کم شرا نمی... همایزنیم ادیزر ز-

 اشارشو رو هوا تکون داد انگشت

عمر  هیکه  یکن یکار تونهیم طیآدم کم شرا نی...فعال که ایرازیتند نرو پسر ش ادیاو...او... ز-

 شه...  لیتبد قتیحسرتت به حق

 بود... رهیروش خ یحرف چیه یب ریام یو سوال نیسنگ نگاه

 (دیشارشو آورد باال و خند...)انگشت امیفیکث یلیمن آدم خ دیشا یدونیم-

 ها شهیتموم م گهید یایبه نفع بعض هیبودن بق فیکث ی...گاهدایشا گمیم البته

 خب...برو سر اصل مطلب -

و کنار  ینیقالب کرد توهم و خم شد جلو تر و س دشویکش یشد... انگشتا یجد نباریا یهست

 زد... 

  میمعامله بکن هیباهم  خوامیم-

 شد...  یهست یاز ادامه حرفاصدادارش مانع  پوزخند

 نکرد... ریبه نگاه پر تمسخر ام یتوجه یهست

 دوارمیبودن عادت دارم... مهم جوابته که ام فیمن به کث هینسبت به من چ دتید ستیمهم ن-

 باشه... یاوک

  نشیو دستاشو قالب کرد رو س یداد به صندل هشویتابلو بود تک یادیکه ز یهمون کج خند با

 ...شنومیخب م-
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من همون  یدونی... مشیو بچه هاش تو زند گ ایآر هیبدونه سا ازهیهمه آرزوت بودن ن دونمیم-

 رهیگیخدا موش م یرضا یگربه هم که داره برا

 حرفتو بزن طفره نرو...-

 گهید ینخوا یبخوا ازتی... نیآخر الاقل به ارزوت برس یروزا نیکمکت کنم ا خوامیم-

 یکه دار ی.... تنها وقتیبهش برس یروز هیممکنه  یباش دواریام یکه بخوا مونهینم یاونقدر

 چند ماهه... چند ماه که ممکنه بشه با کل عمرت طاق زد...  نیهم

 ... ازین یاز زندگ یریفاکتور بگ ارویآر کنمیم کمکت

 ... دیحرف خشکشزد...خند نیا دنیاز شن شوکه

 ایگیم یدار ونیهز یقرصاتو نخورد-

 نشون داد...عدد ده و  باانگشتاش

 و تو بچسب بهش... بزار  ازیاز ن کنمیم اروی...آرونیصد مل-

 ...میبرس میخوایکه م یزیبه اون چ هممون

 زد  یبهت پوزخند صدا دار پر

و  یکنیکه دهنتو پرم یتا صد بشمار ی!.. آخه بچه تو بلداتومن؟ی الی!...رون؟یهه...صد مل-

 از من  یخوایم ونیصد مل یگیم

 زد  یمام لبخندت یخونسرد با

 شروع کرد... ییجا هیاز دیکم کم باالخره با رمیمگ ادی-

 ... ریاومد دهن بازکنه خم شدو انگشتشو  گذاشت رولب ام ریام تا

 ...دیبا انزجازسرشو عقب کش ریام

 دستت وبنداز... یه-

 نشه...  نیتر از ا عیکرد بخنده تا ضا یبه زور لباشو کش داد...سع یهست
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 ارزششو داره...  ازتیفک کن...ن شنهادمیرو پ یکل پسر ولهه...باش کا-

 و بلند شد...  گفت

 شنهادیپ نیغرق شد تو شوک ا ریشدو ام ادهیوپ گفت

سمت  دیکرد تا خشک بشه و دستکشارو از دستش در آورد... چرخ زونیبشقابم آو نیآخر

 یجا هی الشونیگار خان یول وننیهردو محو تلوز دینه که د ای خورنیم ییتا بگه چا ییرایپذ

 ...  زنهیپر م گهید

 یهمه چ شدیتظاهر بود...مگه م هیفقط  نیا یول هیعاد یبگن همه چ کردنیم یسع همشون

 بشه مثله قبلنا...  

 ...  ایبغل آر یچپوند گوشه کاناپه تو خودشو

کمرش  باز بشه... دستشو دور ازین یکنار رفت تا جا برا یخسته زدو کم یلبخند دنشیبا د ایآر

 ...  دشیانداخت و سفت تو بغلش کش

که با  یازین یو چشما ازین یشونیپ یکه نشست رو ییایآر یسمتشون... لبا دیچرخ ریام نگاه

 لذت بسته شد...  

 ...  رهیبگ دهیو ناد زدیموج م نشونیکه ب یعشق تونستینم

 یودن...با دروغاخبر از همه جا مشغول خودشون ب یاومد که ب یبچه ها از اتاق م یصدا سرو

 رید دنستنیهرسه م یکه افتاده بودو ول ییکنن اتفاقا یسرو تهشون تونسته بودن ماسمال یب

 شده...   یبه همه بگن چ دیباالخره با ازودی

 هیر یتو دیعطر موهاشو کش یقیفرو کردو با دم عم ازیبلند و مواج ن یموها ونیسرشو م ایآر

ناب  ینشونه از لحظه ها هیکه بشه  میتو خاطرمون ثبت کن دیاز بوها رو با یبعض یهاش... گاه

 .....  مونیو خاص زندگ

خاک نم گرفته  یجانماز باشه...بو یال اسی یگال یادکلن مارک باشه... بو هی یبو خوادیم حاال

 دل آدمو...   کنهیم ییموهاش هوا یکه وا یکس یعطر موها یبو ایبارون زده باشه... 
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 خش دار گفت...   ییش و با صداگوش کیبرد نزد لباشو

 ؟دوردور شبونه...   رونیب میبزن-

 ... نهیآورد باال تا چشماشو بب سرشو

 خودمون؟!  ؟فقطییدوتا-

 هم   یآرامش چشماشو گذاشت رو با

 ...فقط خودمون... ییدوتا-

 آخه بچــ -

 لبش و وادار به سکوتش کرد...   یگذاشت رو انگشتشو

 و...  هست تو بدو حاضر ش ریام-

 یکرد... پالتو ویلبخندو کنار عظر موهاش تو حافظش س نیا ریتصو ایبه خنده باز شدو آر لباش

 موهاش...  یانداخت رو اهشویتنش کرد و شال س شویسرمه ا

روح  خسته  یچهرش ب یادیبه خودش افتاد... ز نهیآ ینگاهش تو رونیخواست از اتاق بزنه ب تا

 نبود...  امناسبیمثله آر یآدم یمراهه یاصال برا افهیق نیبود... ا

 یتا ب دیکش ی.... با دقت و ظرافت خط چشم کلفتششیبرداشت سمت لوازم آرا زیخ عیسر

خط چشم و  گشمیچشم د ی... تا خواست براشیپنهون کنه پشت آرا یچشماشو کم یروح

 هوا خشک شد...   یبکشه دستاش رو

زده بودو به صورتش  رونیوهاش که از شال ب... خرمن منهیآ یخودش تو ریموند به تصو رهیخ

 نما داده بود...  

قلم لوازم  کینموند اون وقت بود که هزارو  یصورت باق نیاز ا یچیه گهیچند وقت د پتا

  شدینم ازین نیا گهید ازین کردیخرج خودش م میشیآرا

شکست و  یزود نیبه ا دیسرشو باال گرفت... نبا عیقطره اشک که از چشمش افتاد سر نیاول

 کردن...   یزنده موندن و زندگ یداشت برا ادیز لی... اون دلکردیقبول م
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 دشروعی... نبادنشیجنگ یبودن برا لیدل هی... همه و همه ری... بچه هاش... خانوادش... امایآر

 ...  کردینکرده باخت و قبول م

 داشت...   هادشینهال و ن یآرزوها برا یلیخ هنوز

 دختر...  گهی... بدو دازین-

 کردو بلند شد...   لیتکم ششویآرا عیلبخند زدو سر نهیبغض روبه آ چر

 یسوت ازین دنیبا د ریبود... ام ستادهیوا یدر ورود یکت به دست جلو ایاتاق و باز کرد.... آر در

 ..   دیکش

 جـــــــون... خانوم شماره بدم...  -

 نازک کردو با ناز گفت...   یپشت چشم ازین

 ...  یمون بده اگه جرئت داربه آقا-

 کرد   یظیاخم غل ایآر

 که بخواد به زن من شماره بده...   ویاون دست شکونمیم-

   ازیرو کرد سمت ن یگفت وبا دهن کج ییبرو بابا ریام

 ...  قیهرچه ال قیخال-

ممکنه  دلتنگ  یروز هیاز ته دلش...  یموندن به خنده ها رهیخنده و دوبرادر خ ریز اززدین

 بلند...   یخنده اونم با صدا هی ی... حتیبش زایچ یلیخ

 سرد شد...   یبد جور هویبارون بباره هوا  خواستیداد باال .. انگار م یو کم نیماش شهیش

 ...  کردیکه نگاه چراغ قرمز م ییایسمت آر دیچرخ

 ...  ایآر-

 ...  ازشیچراغ قرمز کنده شدو دوخته شد به صورت ن مریاز تا ایآر نگاه

 جان...  -
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 ؟  یدوسم دار-

 کرد   زیشوکه شد... چشماشو ر ییهویسوال  نیازا

 ؟!  ی...شک دار؟یپرسیچرا م-

 بچه ها با لجاجت گفت   نیع

 از زبونت بشنوم...  خوامیم-

 دنده...   یدستش و گذاشت رو ریدستشو گرفت ز دویخند

 خب فرض کن من اللم...  -

 پاش  یرو دیحرص مشتشو کوب با

 ... ـــاـیآر-

 گاز داد...   دویخند بلند

 ... گهیخب بگو د-

 نچ... -

 بگو... -

 نچ... -

  دیدندوناش غر نیب از

  ـــــــــایآر-

 نگاش کرد...   ظنتیش با

 شرط داره...  -

 باز شد   ششیاراده ن یب

 ... قبوله...  یخب چ-
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 آورد باال...   انگشت اشارشو ازینگاش به ن هینگاش به جلو بود و  هیکه  یهمونجور

 گوشتو...   اریب-

 که سرعتشو کمه کم کرده بود  ییایدهن آر کیسرشو برد نزد عیسر

 از گوشش گرفت   یگاز محکم ایآر ادی.... تا به خوئش بگــیخب بگو د-

 .... یــــــیآ-

 یدستشو دور کمرش حلقه کردو سفت گرفتش... صدا ایخواست خودشو عقب بکشه آر تا

 گم شد...   ازین یو دادا و مشتا غیج ونیم ایآر یقهقهه ها

 ...  مایکنیدختر نکن...نکن تصائف م ی... آییآ-

 باعث شد تا سرشون بچرخه سمتش...   شونیکنار نیبوق ممتدد ماش یصدا

 گفت   یبلند یو با صدا رونیآورد ب نیبود دستشو از ماش یکه پسر جوون راننده

 ...  ابونیوابه ها نه وسط خجاش وسط  تخت خ نکارای...ایعشق یهو-

 برق از کنارشون گذشت نیبوق گذاشت و ع یو دستشو رو گفت

  رونیوسرشواز پنجره برد ب زبرداشتیعادت گذشته خ ازبهین

 گوسفند... -

شالشو جلو  عیخرابکار سر یبچه ها نیع ازیبهش رفت...ن یظیچشم غره غل رتیبا ح ایآر

 صاف نشست...  دویکش

 اخم گره کرد... کردیم خیتوب هادویکه نهال و ن ییتادرست مثل وق لیآر

 انگار  یبش تیتو ترب دیاون اول با یادبه...جا یانقد ب هادیت ستین خودیب-

 گفت تیلحنش کردو با مظلوم یناز چاشن یکم ازین

 گفت  یفرهنگو چ یب یدیآخه د-
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 پارک کرد  ابونیو کنا خ نیابروشو باال انداخت و ماش یتا هی

 گفت  کردیداشت کمربندشو بازم کهیدرحال

گوسفند  یگیم یدیو حنجره جر م رونیب یبریغاز از پنجره م نیکه سرتو ع ییمثال شما-

 ... یبافرهنگ

 رو نرفت...  از

  یغاز بافرهنگ یگیکه به من م ییپه نه په تو-

 غاز با گوسفند فرق داره -

 وننیجناب ته تهش هردو ح رینخ-

 درو باز کرد...  ابونیبه خ یبهش رفت و با نگاه گهیچشم غره د ادیاز پسش بر نم دیکه د ایآر

 کجا؟-

 بسته شدن در گم شد...  یصدا ونیم صداش

 االن... امیم نیبش-

که نباشه و  یاز روز دی...ترسدیآن دلش لرز هی...ایآر دهیورز کلیشد به ه رهیاز پشت خ ازین

 ...شدیگم م ایآر یعضالن یبازوها ونیخودش م ریبه غ یکی

بود انتظار  یمردونش.... خودخواه یازهایمرد بود باهمه ن هیآخرش  اشهی اعاشقشیآر هرچقدم

 ... کنهیعشق آدمو خودخواه م ینزنه ول یزن چیبعد اون دست به ه ایآر نکهیا

کل سهمت ازبهشت  یجهنم وقت ایبهشت  رهیم ایبعد مرگ تو اون دن دونهینم یشکیه گنیم

 ...یخودخواه باش ینفر و آغوش اونه پس حق دار هی یحدفاصل بازوها نیب

 ...یا گهیبا کس د یکن میکه بهشتتو تقس یو نخوا یباش خودخواه

 چش قشنگ... یهو-

 برگشته بود؟! یبه خودش اومد..ک ایآر یباصدا
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 هینسکافه داغ و به ر یوبو شدیازش بلند م یظیکه بخار غل یکاغذ وانیدوتا ل یرو چشماش

 ... دیچرخ فرستادیهات م

 ... ازیرو داد دست ن وانایاز ل یکی ایآر

 دستش سوخت... دهینکش هیو گرفت... به ثان وانیبرد جلو ل دستشو

 سوختم... سوخ... یوا-

 داشبورد...  یو گرفت و گذاشت رو وانیل عیسر ایآر

  یمرس- 

 راحت پاهاشو دراز کرد... دویعقب کش یکم شویصندل

 خواهش خوشگله... -

 !...کرد؟یافتاد بازم خوشگله خطابش م یم افهیکه ازق گهیفت توهم...چندروز در ازین یاخما

 تو دستش گرفت و انگشتاشو حلقه کرد دورش...  وانویتوجه به سوزش دستش ل یب

 ...شیمرد کنار یهواسش پ یرنگ بود ول یکرم ظیغل عیبه ما نگاهش

 ... ایآر-

 ....ازین یدستشو درازکردو گذاشت پشت صندل ایآر

 هوم؟!-

 بپرسم؟ یزیچ هی-

 کنار صورتشو داد تو و گونشو نوازش کرد... یدست موها با

 بپرس... -

 ...چهیزور خودشو نگهداشت تا بغضش تو صداش نپ به

 بعدمن...-
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 رفت توهم...  ایآر یشروع نشده اخما جملش

 بعد من...-

 وجود نداره... ییبعدتو-

 وحشتناک شده بودن... بیکه عج ایآر یفانطو یسد تو چشما رهیآورد باال و خ سشویخ نگاه

و برش  دیسفت چونشو چسب ایکه دست آر اینگاه آر ریسرشو بچرخونه و فرار کنه از ز خواست

 گردوند سمت خودش ..

 فکشو خورد کنه... خوادیانگار که م دادیانقدر محکم فشار م دیچیفک و چونش پ یتو درد

  دیشدش غر دیکل یونادند نیاز ب لرزوندیم ازویکه تن ن یلحن با

 بعد من...  یکه آخرش بگ کنمیهمه جون نم نیا-

دست  گهیخارج شدنش د یبشه ول ایآر یخودش وارد زندگ اریبه اخت تونهیبخواد م یهرکس

 ... ستیخودش ن

 بغل من خط خورد...  یتو شیتو هشت سال پ تیمن من نکن من انقد

 ترم نکن...  ونهی..د ازین ونمی... من دارمدی...شده به اجبار نگهت دارمم نگهت میمونیم تو

 لحظه تو ذهنش ثبت کنه... نیمردو توا نیچهره ا دادی... اشک مجال نمدنیدیتار م چشماش

 تو بغلش...  دیو کش ازین محکم

 بغل گرفته...  شویموجود زندگ نیتر زیباره که عز نیآخر نیانگار که ا دادیسفت فشارش م اوتقد

 . برم آلمان.. خوامیم-

 ... راهنشیاراده چنگ انداخت به پ یب دویلرز ازین

 نه...-

 چرا؟-
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 ... دیهاش کش هیپنهون کردو عطرتنشو با بغض تو ر نشیس ونیم سرشو

 و بر... یبر ترسمیتو ترسناکه... م ی...رفتنااینرو آر-

 خورد و بغضشو قورت داد... جملشو

 ...ترهشیغددم ب نی... ترسش از اترسمیاز فرودگاه و رفتن م-

 شاهد اشک و لبخند آدما بودن...  ییاز هرجا شتریکه فرودگاها ب گنیم راست

  ازیخورده...ن دیفرودگاهها سانس آخرش کل نیتو هم اییو جدا دنایازرس یلیخ

 که تباه کردو تباه شد  یگذشته ا یبرا کردیخودشو لعنت م ایو آر دیترسیم

 

بار بود که خاطره  نیچندم قایدق  دونستینم                                                        

 ...  خوردیدختره بهم م نی... حالش داشت از اشدیچشماش رد م یامروز صبح از جلو

 زن حرمت زنانه هاشو فقط با چندر غاز تاخت بزنه...   هی شدینم باورش

 اپاش گنده ؟! رو که گذشتش سرت یا ندهیبسازه ؟آ یسوال ببره تا چ ریزنانشو ز عفت

 به اسم زن...   زدیکه داشت گند م یزن نیا دادیتعفن م یبو

 شونش و همزمان شماره پروازش خونده شد...   ینشست رو ایآر دست

انداخت و  فیبه ک جیگ ی... نگاهریمدارک و گرفت سمت ام فیک هیای...آرایسمت آر دیچرخ

 کرد...   ایبه آر یپشت بندش نگاه سوال

 ! ه؟یچ نیا-

 اعالنات کرد...   یبه تابلو ینگاه

سهام و چند جارو بزارم برا  خوامیکه قبال با شکوفه هماهنگ کردم... م هیمدارک و اسناد-

 کارا رو بده حواستم به شکوفه باشه...  بیفروش... ترت

 رو ؟  هیقض دونهی؟... آقاجون م یچ یفروش برا-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 186

 ..  .شدیم ریموهاش... داشت د یتو دیکش یکردو دست یپف

افت دنبال  یکارارو بده...با شکوفه ب بی... فعال ترتزارمیم ونیرو با همه در م هیبرگشتم قض-

 ببرم...  ازویکنم ن فیو رد یهمه چ رمی...  مازین یکارا

 به شونش زد...   یرفت تو هم... ضربه آروم اخماش

 ... فعال امیحواست به زن و بچم باشه زود م-

 دور شد...   عیو سر دیش کشدنبال خود کشویکوچ چمدون

 لباش ننشست...   یرو یکرد لبخند یهر کار یباال آورد ول یخدافظ یبرا دستشو

 بود...  ازیزنگ خورد ن دشیجد یکه گوش رونیب ادیاز سالن فرودگاه ب برگشت

 الو...جانم...  -

 رفت ؟  ایآر ریام-

 دلم رفت...   زیآره عز-

 صداشو بشنوه...   یخواد کساومد انگار که ن نتریپا ازین یصدا

 ؟  یدار یبه اسم هست یتو دوست دختر ریام-

 خشک شد...   رهیدستگ یکه دستش رو کردیو باز م نیدر ماش داشت

 ؟!  یک ی... گفت؟یچـــ-

 اومد...  رونیب نیزد نکهی... همهی... گفت اسمش هستیهست-

 شدو با حرص استارت زد...   نیسوار ماش یعصب

 تو آره ؟  یتوام راش داد-

 ...  شهی...گفتم زشت مگهید هیرابطتتون باهم جد دی... بچه ها رو گفتم شاشناختیمنو م-
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همه بد  نیدختر دست بردار نبود... مونده بود تو کار خدا وسط ا نیبه موهاش انداخت...ا یچنگ

 وسط...   نیبود ا یدختره چ نیا یبخت

 گفت وقطع کرد...   ازیبه ن یچ گهید دینفهم

 صبحم اومده بود...   مروزا

درست  رونیب زدیداشت از خونه م ی... وقتارهیدر م یکه انقد کنه باز هیهدفش چ دونستینم

 بودتش...   دهیدم در د

 کرده...  دایاز کجا آدرس خونشو پ دیفهمیآورد... نم یاز کارش در نم سر

اقدام کنن... گفته بود  ازیندرمان  یآلمان تا برا رهیداره م ایبهش گفته بود که آر یصبح نیهم

دختره  نیانگار ا یکال خط بکشه دور اونو ول گهی...گفته بود درهیگینشه که حالشو م شیریس

 و...   ریام کردیم جیگ بشیغر بیعج ی... باکاراشدینم شیحال زادیحرف آدم

نه و کنار بزاره و از خونش پرتش ک یکال اصول اخالق خواستیسره رو گاز بود... م هی پاش

 ...  رونیب

 وسالم...  دیدیعالمت خطر م هیدخترو فقط به چشم  نیا

... حضور لحظه به دهیدختر نترس نیبه اندازه ا چکسیاز ه شیقسم بخوره تو زندگ تونستیم

 دادیجا سوق م هیبد و  یازش دور بود باز همه حسا لومترمیهزار ک یوقت یدختر حت نیلحظه ا

 سمتش... 

 کلش و کم کنه...   یاز داغ کمیباد بزنه به کلش و  تا نییرو داد پا شهیش

 ...  کندیسره م هیدختررو  نیا فیتکل دی... امشب بارونیرو ا به جا کردو نفسشو با صدا داد ب دنده

 پاش...   یکیاون  یبهش زدو پا شو انداخت رو یلبخند یرو گذاشت جلوش...هست ییچا ازین

 بد موقعم اومدم...  .. من  نی... بشزمیزحمت نکش عز یمرس-

بود که داشتن خونه رو دور  یهادینهال و ن ینگاهش پ کهیپاره کرد... در حال کهیتعارف ت ازین

 کرد با تمرکز و احترام جوابشو بده...   یبا سرو صدا سع زدنیم
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 ... هیحرفا چ نیا زمیعز یدار اریاخت-

 انداخت...  یموشکافانه به هست ینگاه

 وقت راجب شما با من صحبت نکرده بود...  چیقبال ه ریراستش ام-

 زدو دست بردتو موهاش...  یمصنوع یلبخند

زود باهم مچ  یلی....خمیشناسیهمو م شهیم ینگفته... مدت یزیچرا چ دونمیاهوم... راستش نم-

 ... هیپسر خوب ری...اممیشد

 تکون داد.....  دیتائ یبه معن یزدوسر ییبایلبخند ز ازین

خط  هادین یکه داشت با چشماش برا یازیرو به ن یمیصم یرداشت...با لحنب شویبرد چا دست

 گفت ..  دیکشیونشون م

که حرف  یدوستون داره ها... هر صدکلمه ا یلیبا من صحبت کرده...خ ادیراجب شما ز یول-

 نود تاش مربوط به شماس...   زنهیم

 اسمتون ورده زبونشه...   کال

 کردیدختر و تند تر م نیحسادت ا شیآت کردویصد برابر م وتشیکه جذاب یحیلبخند مل ازباین

 گفت  

دوست دارم برادرامو دوس نداشته  رویکه ام یاونقدر دی... شازهیعز یلیمنم خ یبرا ریآره ام-

 باشـــــــ.. 

 و در باز شد...   دیدر چرخ یکه رو یدیکل یصدا

 بغلش...   یو خودشو پرتکرد تو دیردویام دنیبا د نهال

 رفت ؟  ییو باباعم-

 تکون داد ..  یحواس سر یب

 ...  زمیآ...اره عز-
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 رهیخ روزیپ یبود که با نگاه ی... نگاش به هستگهیم یچ دیشنی... اصال نمنیو گذشت زم نهال

 گوشه لبش بود میبود بهش ولبخند مزحک

  .... 

 ...  کردیم جشیگ دنیچرخیکه دورش م هادینهال و ن یصدا سرو

 ه ها کرد و گفت... رو به بچ کالفه

 ...  میکن یباز شنیباهم پلست امی... مامیمنم م نیکن یتو اتاق باز نیبر نیبچه ها بدوئ-

 دستاشو گذاشت روکمرش...  هادین

 ... ایکنیدکمون م یبازم دار-

 داد سمت اتاق ..  هلشون

 ... نمیانقد حرف نزن بچه...بدو برو بب-

 گفت...   عیسر یهست ازی.. قبل ن یو هست ازیسمت ن دیخچر عیاتاق... سر یور فرستادشون تو به

 ... ریسالم... شب بخ-

 رفت توهم ..   ریام ظیغل یاخما

 ...  یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 گفت...  یسخاتمندانه رو به هست یخبر از همه جا با لبخند یب ازین

 دم...  کر دایباهاشو پ ییبه دوستش بزنه و منم افتخار آشنا یسر هیخب اومده -

 کرد ..  یدست شیپ ی...تا خواست دهن باز کنه هستیبود به هست رهیخ یعصب ریام

 بابا... افتخار از ماست...   هیحرفا چ نیا-

 گفت   یرکیبا ز رویکرد سمت ام رو
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 کی...دوست داشتم از نزدیخانومو دوس دار ازیچقد ن گفتمیاالن م نیاتفاقا داشتم هم-

 ... نمتونیبب

 ییبزاق تلخ دهنشو قورت داد... با قدما ریمتوجه شد... ام ازمین ی... حتدیپر ریامرنگ  یآن به

 سمت اتاق خواب...  دیو دستشو گرفت و کش یتنداومد سمت هست

 پرتش کرد تو اتاق و درو بست...   بایتقر

 ... نهیس یسمتشو دستاشو قالب کرد رو دیچرخ یبا خونسرد یهست

 داد...   گرفت و محکم تکونش ربازوشویام

 ...  یکنیسرهم م هیچ ایور یدر نی...ایخوریم یتو خونه من چه گ*وه نمیبنال بب-

 باال انداخت...   یکرد چهرش خونسرد باشه... شونه ا یبازوش سع دیوجود درد شد با

 آشنا شم...   ازیبا ن خواستمیفقط م-

 زد  یچشمک

 ... خوشگلتر از عکساشه...  هیدختر خوب-

 گم کن...   میاز زندگ شهیهم یو گورتو برا رونیخونه من گمشو ب االن از نیهم-

 بود جواب داد   ریرو مخ ام یکه بد جور یدیق یب با

 چرا؟ -

 ...صورتشو تو مشتش گرفت و محکم فشار داد...  واریهلش داد و چسبوندش به د ریام

 یاشاره فشار محکم)با انگشت  ادی... زگمیم یچ یفهمی... مادی... زییگوش کن دختره هر جا-

 ... یوارد کرد... (رو نروم قیبه شق

 یی... جات کنار اون چهار راهاستین نجایتو االن ا یکجاست... جا ایدن نیتو ا گاهتیجا بفهم

 ...  یش نییباال پا یکی ریکه واسه دوزار چندرغاز هرشب ز

 ...  شدیه مکاغذ باطله تودستش داشت مچال نیدستاش انقدر محکم بود که صورتش ع فشار
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 ...  دیدندوناش غر نیب از

 نفهم؟  یفهمیکجاست... م گاهتی... بفهم جاستین ازیبا ن یتو همکالم اقتیل-

 که دستش عقب رفت...   ریام نهیدستش زد تخت س با

 بهش زد...  یپوزخند

 تند نرو پسر خوشگله...  یادیز یه یه-

اغواگرانه صورت و دستشو آورد باال و  ازش سر در آورد شدیکه نم یبرد جلو و با نگاه دستشو

 ...  ریدستشو نوازش وار سر داد رو صورت ام

چفت دهنشو  اقتیل یهم صحبت ب نیا یانقد جفتک نپرون... توکه... توکه دوست ندار زمیعز-

 بگه...   دیبگه که نبا ییزایچ هیباز کنه و 

 ... دیخند یجمع کردو با حالت لوس لباشو

(اون  ریقلب ام یفک کنم...)سرشو خم کردو انگشت اشارشو گذاشت رو... اون موقع یاوخ-

 ...پــــــــــر ــــــــازیموقع...ن

 کرده بود...  ریبود که خودش زده بود و حاال توش گ یچشماشو روهم فشار داد...گند سفت

 ونیم یآخ بلند هست ی... صدایهست یهوا چنگ انداخت تو موها یب هویو  دیخند کیستریه

دهنش... چشماش از  یدستشوگذاشت جلو ریام یول دینشن ازیبچه ها گم شد و ن یو صداسر

 دو کاسه خون بود...   تیشدت عصبان

 آره ؟  یج*ن*د*ه صد تومن خواست نیبب-

... صورتش دیانگشتاش شن یو از ال به ال یهست فیآخ ضع یبه دستش وارد کردو صدا ی فشار

 از درد جمع شده بود...  

آب که  ریبکن ز یتا سرتو جور کنمیپول و خرج م نینصف ا یکن یادیقسم زرزر زبه خدا -

 ..  زهیآسمون از ترس حال و روزت کرک و پرشون به ر یمرغا

 ... دیموهاشوکش
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 ج*ن*د*ه  یدیفهم-

صداش  یول ومدیداشت از حدقه در م یهست ی... چشمادیدور دستشو محکم کش دیچیپ موهاو

 بود...   دهیفا یتقالهاش ب یخودشو خالص کنه...ولتا  زدینه... دست و پا م

شد  رهیبودخ ایمنظره دن نیترسناک تر یهست یخون گرفته که االن برا یبا همون چشما ریام

 به صورتش...  

 ...  خوادیم اقتیکردن ل یآدم زندگ نیع-

 ...چشماشو بست و صورتشو چرخوند... دستشو برداشتیکه انداخت تو صورت هست یوتف گفت

 و هلش داد عقب....  

انگار زمان همونجا همون لحظه  یهست یصورتش مونده بود... برا یچهار انگشتشرو یجا

...سرشو آورد باال و چشماشو باز کرد... دست ادیتا به خودش ب دیطول کش هیمتوقف د... چند ثن

  از صورتش پاک کرد و نگاه کرد به سر انگشتاش...  رویبرد سمت صورتشو آب دهن ام

 ...  ریو رو کرد سمت ام دیهم ساب یپر شد از نفرت...دندوناشو رو نگاهش

 ...بد...  یدیکارتو بد پس م نیتاوان ا-

بود که خودش کنده بود حاال به  یچاه نیمشت شد...ا ریام ی... دستارونیو از اتاق زد ب گفت

ه..... گفت و چا نیدردو دل ساده هلش داده درست تو قعر ا هی دیدیخودش اومده بودو م

 یکیاز دوستان  یکیآورد... به فول  یداشت اعتقاد م شیکه بره... به قسمت کما ب دیچرخ

اون  یخانواده نابود شه تا زندگ نیبوده که ا نیقسمت هم دی... شاشهیزنده نم گهید یکی رهینم

 ... رهیسرو سامون بگ

 ...  نرویخانواده بکشه ب نیو از حلقوم ا یزندگ نیحقش از ا خواستیم

 رفت؟ -

 کرد...  یخال ازیو سر ن  یسمتش.... حرصش از هست دیپرده رو انداخت و چر ازین یصدا با

 تو خونه ؟  یراش بد دیبا شناسهیمن و شما رو م یهر ک-
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که داشت پشت سرش وارد اتاق  یو نهال دیاز جا پر ازیبلند بود که ن یدادش اونقدر یصدا

 صحنه خودشم جا خورد...  نیا دنیشد... با د یمخف واریپشت د  دینا خداگاه عقب کش شدیم

 کرد...  یصورتشو پشت دستا ش مخف کالفه

که بهش دهن  یزیتنها چ یآن از خودش متنفر شد... دستاشو برداشت تا بگه که متاسفه ول هی

 و نهال بود...   ازین یخال یکردجایم یکج

 سرش   یتو دیمشت کوب با

 ..   ی... لعنتیلعنت-

 قیعم یتخت... چشماشو بست و پشت سر هم نفسا یچنگ زد وخودشوانداخت رو اشوموه

 ...  دیکش

برهه از  هیخسته شده بود...تو  گهی.. د ازین ی... ازهمه طلبکار بود... حتگهید دیبریم داشت

 ... دیبریکلمه داشت م یواقع یبه معن گهید ینیبیکه م یرسیم ییجا هیبه  یزندگ

 عذاب آور بود...  یلیندونسته براش خ نیبشه...ا خوادیم یچ دونستینم

که همشون رو به  چهیدر ی... کلیدار ندهیخودت از ا یهدف و آرزو برا یکل یبچه ا یوقت

 ... شنیباز م یخوشبخت

 یشیبزرگ و بزرگتر م یئقت یول یکنیم یزیبرنامه ر ینیشیکه تا زمان مرگتم م یبچه ا اونقدر

و  یایبه خودت م هویو  یبریم ادیو از  تیکه واقع یگونت بچه یاالیاونقدر غرق همون خ

 یلیخ ی ندهیکه نه گذشتت تا اون لحظه به درد بخور بوده نه آ یسادیوا ییجا هیتو  ینیبیم

 در انتظارته...  یدرخشان

بال  یادم با کل هیمشکل.... ایدن هیادم با  هی.....یکه اتل وباطل یستادیوا ییجا هی

 گفت من خوشبختم...  شهیکه سخت م ....اونجاستیفیتکل

 .... اتیخام بچگ یبه خاال یشیم رهیپوزخند خ هیو با  یاستیم یموقعست که وا اون

 ... نیهمشون تو همون نقطه از زندگ االن
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 گنگ بود براشون...  یادیکه ز یا ندهیو آ یفیتو بالتکل زننیو پا م دست

 ... انشیپا ای هیاتفاقات دوروبرش شروع همه چ دونستینم

 بود...که باالخره جواب داد...  شیصفحه گوش یرو نیبه اسم نازن رهیخ ازین

 الو -

   یهست ی...معلومه کدوم گوریالو ناز-

 حالت خوبه ؟  یسالم ..چطور-

 ... دیبه موهاش کش یدست یحرص

  ؟ی... مردستیازت ن یخبر چیچند وقته... ه ییانگار تو نه... کجا یمن خوبم ول-

 ... دیچیتو گوشش پ یناز قینفس عم یخندش و پشت بندش صداپوز یصدا

 ... ازین-

 و حرفشو ادامه داد...  دیکش یقیعم نفس

 تا خودمو جمع و جور کنم...   خواستمی... وقت مستیاوضام رو به راه ن کمی ازین-

 آروم گفت...  یخودش چرخوند... با لحن یرو نهیآ یو تو نگاهش

 شده ؟  یطور-

دست  ریچند وقت احخ نیهضمش کنم...همه اتفاقات ا تونمینم یول دونمایم یعنی ...دونمینم-

جا برام  هی ییهویبدو  ی...انگار... انگار همه اتفاقاازین یدونی... مزهیبه دست هم داده تا بهمم بر

 اتفاق افتاده...  

دن... حوصله بو ختهیاز خودش بهم ر شتریانگار ب انشیزد... اطراف نهییبه خودش تو آ یپوزخند

 چند کلمه...   نیبا هم ختینداشتشم به کل بهم ر هی...انگار روحگهیصحبت نداشت د

 ...  دیموهاش کش یتو یدست کالفه

 ؟  یندار یباشه...کار-
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وسط  نیا نمیداشت حاال ا الیفکر و خ یبه اندازه کاف ازی... نازیزده تو برجک ن دیانگار فهم یناز

 ... کردیناله م ازین یاومده بود داشت برا

 یناز یمنتظر ادامه حرفا نکهیا یکردو ب یخداحافظ ازیجمع و جور کنه حرفشو که ن خواست

 باشه قطع کرد... 

... نگاهشو دوخته بود به لوسر سقف... دیتخت دراز کش یو رو یعسل یو پرت کرد رو یگوش

 و سفت رو هم فشارشون داد...  دیکش ریت یادیچشماش از نور ز

 ایدن نیا نی... عسوزندشونیآورد و م ینور به چشماش فشار م نیبه اندازه ا ندمیبه آکردن  فکر

 بود ..  شینوبت زندگ نباریو ا سوزوندیکه همه جوره دلشو م

بود  دهیجنگ ادیبکشوندش... ز خوادیم هرجایزندگ ریبزاره مس خواستیگرفته بود... م مشویتصم

به کجا  یزندگ نهیبب خواستیم نباری.. اازش نگرفته بود. یا جهیو نت یزندگ نیبا ا

 ...  دیخوش ا دی...هرچه آکشوندشیم

 تونستیرو که م ییزمونه مونده رو هر چند کم با خانوادش باشه... لحطه ها نیا خواستی فقط

 فرصت کم...  نیمهلت ساختنشو بهش نداد وبسازه تو ا یکه زندگ ییبسازه و نساخت... روزا

 ... یواریچرخوند سمت ساعت دسرشو  یآن میتصم هی یتو

و برداشت و رم خودشو انداخت توش... بچه ها خواب  هادیاز دو شبم گذشته بود...تبلت ن ساعت

 بودن .. 

رفت  اطی... با احترونیو شالگردنشو برداشت و تنش کرد... تبلت و برداشت و از اتاق زد ب پالتو

 ی... درو آروم بست تا از صداش کسرونیبرداشت و از خونه زد ب رویام یدایسمت در... کل

 رفتنش نشه...  رونیمتوجه ب

 آسانسور شد و رفت باال...  سوار

 باز شد...   دویپاشنه چرخ یرو یبد یصدا دربا

 که نتونه تحملش کنه...   ینه اونقدر یسوز داشت و سرد بود ول یکم هوا
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 یو زد... همه چراغا دیکل پشت بوم بودن... دنبال چراغا گشت و یکنار هم رو یتا صندل چند

 پشت بوم روشن شدن.... 

 چراغا...   ریسمت ز دیرو کشون کشون کش ایو دوتا از صندل رفت

 کردن تبلت...   میزانو خم شدو شروع کرد به تنظ یهم...رو یرو گذاشت رو به رو یصندل دوتا

 داد...   رونیرو روشن کرد نفسشو آه مانند ب نیدورب تا

قراره  لمیف نیقراره بعد چند سال ا یاگه روز خواستیرنگ و رو بود... م یب یادیز صورتش

 مونده باشه...  یازش باق بایز ریتصو هی ننیبب

به خودش زدو  ینهلبخندییآ یفوت وقت نشست جلو یبلند شدو برگشت خونه... ب عیسر

که با  یریباز و ام مهی.. اونقدر غرق تو کارش شده بود که متوجه در ن شیشروع کرد به آرا

 نشد...   کردیتعجب داشت نگاهش م

پشت سرش  اطیبا احت ری... امرونیبلند شدو باز از خونه زد ب عی...سردیطول نکش ادیز ششیارا

 ...  یصندل یکیاون  یکردونشست رو میخودش تنظ یو رو نیدورب ازیراه افتاد... ن

 هی یتو باریقورت داد...  و زدبغضشو ینه...پل ایبهش  دهیبغضش اجازه  صحبت م دونستینم

هر سال تولد دخترش  ینداشت برا یادیبود که زن چون سرطان داشت و وقت ز دهید لمیف

 ضبط کرده بود  پیکل

 زد...  یزورک یلبخند

 ... نیشد به لنز دورب رهیخ

 سالم... -

وقت  چیاصال ه دی... شانیکنینگاه م نیو دار لمیف نیکه ا گذرهیچند وقت م قایاالن دق دونمینم

نشد که باشم  یروز هی...یروز هیاگه  خوامیم یبراتون پخش بشه ول پیکل ویدیو نیقرار نباشه ا

 .. 

 غم بدن...  یحرفاش بو خواستیخورد و ادامه ندادش... نم حرفشو
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تو  یادیز ینبودم... شانسا یاز کجا شروع کنم... من... من اونقدرام آدم بد شانس دونمینم-

 بشه...   یکمتر کس بینص دیاآوردم که ش میزندگ

 داشتم و دارم...  یواسه لمس خوشبخت یادیز یها فرصت

 داشتم دوبار صاحب خانواده بشم...  نویمن فرصت ا نیدونیم

 یخوشبخت بودم... خوشبخت نیدونی... مهادمی... نهال و نی... نازریجون... ام رایجون و حم آقا

 بشه...  یمعن میبودتا خوشبخت یداشتن شماها کافواسه من  یداره ول یریتعب هی یواسه هر کس

بهم  یزندگ نکهیا میکه نتونستم به همه آرزوهام برسم... تنها ناراحت ستمین نیا ناراحت

 لذت ببرم...   میکنارتون باشم و از زندگ شتریمهلت نداد که بتونم ب یاونقدر

دنبال  ی...هموننیمو توپ فوتبال  نیزم نیع یو خوشبخت یخوندم زندگ ییجا هی ادمهی

 یو باز تو بدو و خوشبخت یزنیلگد بهش م هی یرسیبهش م یوقت ییدویم ییدویم یخوشبخت

 بدو...  

 اومد و باعث شد مچاله بشه تو خودش...   یسرد باد

انقد زوئ موعد گفتنشون  یکردیکه فک نم یو بزن ییسخته حرفا یلیبگم... خ یچ دونمینم-

 برسه...  

بهش  رویقراره ازدواج ام دیشا ایبگم...  کیبچه هامو تبر تیمه االن موفقالز دیشا دونمینم

از آقا جون بابت همه  نکهیا ایاومدن بچش چقد خوشحالم... ایاز به دن نکهیا ایبگم  کیتبر

 وقتشه به بابام بگم دوسش دارم...   دیشا ای... ایتشکر کنم...  تاشیحما

 پاک کرد ..  عیرو گونشو سر خوردنیکه پشت سر هم سرم یاشک یها قطره

 ییجا هی نمیبیم امیتو خلوت خودم که به خودم م نمونهیکه ب یدوست دارم بابا... باهمه دور-

 سر بزارم رو پاهاتو خودمو برات لوس کنم...   خواستیاز قلبم اون ته تهاش دلم م

... میر هم باشوقت وقت نشد کنا چیبابا ه یدونیبرات... م امیناز ب یو ه یمنو بوس کن توام

که از  ییوقتا خواسیمنطقه ممنوعه... دلم م هی نیمرز ع هیما دوتا بود  نیماب یمرز هی شهیهم
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... ارمیب یزیچ یبرات شربت ای رمیکتتو از دستت بگ امیب عیسر ینیریخود ش یبرا یایسر کار م

 پنهون کردن اشکاش کنه ادامه داد...  یبرا یسع نکهیا یزدو ب یلبخند تلخ

 عروسات...  یبرا ارمیدر ب یخواهر شوهر باز خواستیدلم م یحت

 ...  گهید خواستیخب دلم م یول ایجنس بد

 هیمن اسم انتخاب کنم...دوست داشتم بچش دختر باشه...  ریبچه ام یبرا خواستیدلم م ای

 ... هادین یبرا رمشیخودش باشه... بعد بگ هیدختر تپل مپل که شب

بزرگتر شد از خاطره هام بگم و باش  ینهالم وقت یاشتم که براوقت د یداشتم اونقدر دوست

داره با  یدوست داشتم مچشو تو اتاق وقت یحت نییدونیم ایکنم...  حتشیدوست باشم... نص

تو دلم بهشون  یبخونم و کل نمیو بش رمیاسمساشو بگ ای... رمیبگ کنهیدوست پسرش صحبت م

 بخندم...  

بهشون  دنیبود که االن رس ییاالیغرق تو خ ازین یول اشکاش تند تر شده بودن یگلوها

 بود...   الیخ گهیخودش د

تخت  دیکالش و منم )با مشت کوب یدختر بازا یبشه از اون پسرا هادین ای... ای-

 ... یبچه آبرو برامون نذاشت یریبگ گریجز ج ی(بگم...الهنشیس

 یتلختر ازهر زهر مار شیتلخ که ییخنده هاش... خنده ها نیهاش گم شد ماب هیو گر دیخند

 بود... 

تو خودش جمع شد... نگاشو  شتریسرخ شده از سرماشوب یگونه ها یگذاشت رو دستاشو

 ... یچرخوند سمت آسمون ابر

 داشتم...  ایبودن کنار آر یبرا یشتریفرصت ب خواستیدلم م-

... خوب گرفتیخندم م گذرهینفر م هی یبرا اشیاز همه دن گهیم یکی دمیشنیم یوقت قبلنا

 خندم داره...  
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رو شناختم  ایآروم آروم آر یآدماش... وقت اویبه همه دن ارزهیباشه که وجودش ب یکیکن  فک

 آدماش شدم...  امویدن الیخ یآروم آرومم ب یهمونجور گهید

که پشت در مچاله شده بودتو خودشو دستش و مشت  یحواسش به مرد زدویحرف م ازی. ن

 نبود...    دهنش یکرده بود جلو

 ...  دادیشو فاکتور گرفته بودن و االن فقط رد م "میم"که از مرد بودنش  یمرد

 رودر روتون بگم...   تونمیچون نم زنمیم نجایحرفارو ا نیشعار بدما... ا یالک خوامینم نیدونیم-

 نداره...   دمیشا دونمای... نمکمی... مردن ترس داره ترسمیاز مردن م من

دو روز بعد مردنشون  یکیآدما تا  گنیتجربش نکرده... م یشکیجربه نکردمش هتا حاال ت آخه

 ... زاشونهیروحشون زندس و کنار عز

 سخته کنارتون باشم و لمستون نکنم...   یدونیم

 ...  هیکه بد تر از هر نبودن ی... سخته بودننمیکنارتون باشم واشکتونو بب سخته

و  نیدرم درک کرد...ولو شد رو زم یحصارا نیششت همفاصله و از پ نیاز هم ازویتلخ ن خنده

 سرش...  یدستاشو گذاشت رو

 یاز سرد زدیم خیهمه جونش  کردویدلشو گرم نم ازین یبود که حرفا یبار نیاول دیشا

 کالمش...  

 نهیو گوش بده... بش نهیکماکان اصرار داشت بش یپاشو لمس کرده بود ول ینوک انگشتا سرما

 ...  کشهیسرما گرم نفس م نیتو ا ازشیکه ن ینه او از دست نده صح

 ...  ینفس یو نه گرما یهست یازیبشنوه که نه ن یحرفا رو اون روز نیا خواستینم

تموم شدن  هیبد...  یخدافظ هیخاطره تلخ...  هی یحت شهیآدما تکرار نم یتو زندگ ییوقتا هی

 ...  ییهوی

زمان برگرده عقب و تورو تو همون لحظه آخر  نکهیبه ا یراض یحت ینیبیم یایخودت که م به

 جا بزاره.... 
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 بعد من تنها نمون ..  ایآر فتمیدوست داشتم انقد خوب بودم که مگ-

بعد من دستات ماله کسه  یروز هی نکهیفکر ا یخود خواهم... حت شهیکه هم فی-...حفیح

 ...  کنهیم وونمیبشه د یا گهید

نباشه  یخونه کس یایاز خونه تنها م یمون... سخته...سخته وقت... نه اصال... تنها ندیشا دونمینم

... یپاشو بخواب یرو ینباشه وقت سر در دات سر بزار ی... کسیکن میباهاش تقس اتویکه خستگ

 مادر...   یسخته بزرگ کردن بچه ها ب

 وقتی. ... جون من بند جون اوناسا..ایباشه ها آر هادمینهال و ن ی... حواست پریزن خوب بگ فقط

 نیحساسه ها .. نب یلیخ هادمی..ن ینشه سرت گرم زنت شه بچه هامو به کل فراموش کن

 بسازه...   یعقده ا هیازشون  میخال ی... نزارجافهمهیم یلیهاخ طونهیش

صدا و بغضتو تو گلو خفه  یول یزنیزار م یداره وقت ی... حس بدزدیزار م ریو ام گفتیم ازین

 یریگیدستتو م یول شهیهق هقت بلند م یکه صدا ید تر وقتنشنوه... ب یکه کس یکنیم

 دهنت تا صداش باال نره...  یجلو

 ...  شییتنها شویدوتا کرد تا زودتر پناه ببره به اتاق خال یکیتند پله هارو  ییشدو با قدما بلند

 هی یدورش... از دوست داشتنا یتهای... از واقعکنهیبا همه مرد بودنش فرار م یمرد گاه هی

از خودشون فرار  مینوشته نشد... گاه خواستیکه دلشون م یکه توش اون یطرفش... از سرنوشت

 که شکست خورد...   یوجود مرد تی... از واقعکننیم

 ...  ستیمرد ن گهیکه د یمرد

 ***** 

 الشیهمخ یرو به رو ریفرنوش و ام دنیو درو باز کرد... با د رهیدستگ یدست اداخت رو ایآر

 معتل کنه...   خواستی.. اصال نمراحت شد.

برن...  عتریجفت و جور کردن کارا بود تا سر ریدو روزه که برگشته بود فقط درگ نیا تو

 ..   کردیرفتن م یکارا رو برا نیو داشت آخر رازیبالفاصله بر گشته بود ش
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 وقت و تلف کنه...   میثان هی خواستینم یحت

 ون... فرنوش دستشو دراز کرد سمتش  و نشست کنار ش یپرت کرد رو صندل کتشو

 سالم...  -

 جواب سالم فرنوشو داد...   یسرسر

 به صورت هر دو انداخت...   ینگاه

 اومده ؟  شیپ یشده... چه مشکل یخب .. چ-

 کرد...   ایبعد به آر رویبه ام یاول نگاه فرنوش

 ...  هیبچه ها چ یبرا متیتصم ایآر-

و خورده  ی... انگار بعد سکردیا دقت داشت چهره برادرشو نگا مب ریهم... ام یتو دیکش اخماشو

مرد  نیدلش اعتراف کرد ا ی... توهیکه همزادش چه شکل کردیسال تازه داشت کشف م یا

 یبشه و هر چقدم بخوا رشیاس ازیمثله ن یجذاب هست که دل ادم یجذابه... اونقدر یلیخ

 اسارت باشه...  نیا ابندیپرش بد

 داشته باشم...   دیبا یمیچه تصم بچه ها ؟!...-

 خم شد جلو...   یکم ریام

 ؟...   یبراش کرد ی... فکرلشونیتحص تیمدرسه بچه ها تو آلمان... وضع ایآر نیبب-

صورتش بود... جدا  نفکیاخما انگار جزو ال نیگره ابروهاش طبق معمول کور تر شد... ا نباریا-

   نکرده بود... نجاشویبودن... فکر ا ینشدن

 ...  میکنیاونجا ثبت نامشون م میبریکه... م ستین یخب مشکل-

 نوبت فرنوش بود...   نباریا

مدارس  نی... واسه همستنیمسلط ن یسیانگل ای یآلمان انیبه ز ادیتو ز ی... بچه هاایآر نیبب-

 و کال بزار کنار...   نیبرل
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ثبت  یکه وسط ساله... برا یاونم االن کننیم رشیسخت پذ کمیزبانم  یمدارس فارس یطرف از

 ...  یسه چهار ماه قبلش اقدام کن دازیمدارس حد اقل با نینام تو ا

روش  یچند وقته فشار شد نیا ی... توشدیم یموهاش... داشت عصب یتو دیدست کش کالفه

 درست تمرکز کنه...   تونستیبود... نم

 کرد ؟  شهیم کاریکنم .. چ کاریچ یگیخب االن م-

 و گرفت طرفش...   یابرگه  فرنوش

مدت دنگ و فنگ  هیزبان اونجا فکس فرستادم .. . فعال تا  یاز مدارس فارس یکی یمن برا ایب-

 رو ببر...   نایبگذره بعد ا یلیسال تحص نیداره... به نظر من بزار ا

 و رو کرد...   ریبرگه رو ز یو کالفه نوشته ها یعصب

رو  نبایصبر کنم... ا تونمینم شتریتا پس فردا ب تینهاکردم  فیبابا .. من کارارو رد یگیم یچ-

 بزارم و کجا برم...  

 باال انداخت...  یشونه ا فرنوش

 نه ؟  ایبشه  یط دیبا شیکنم... مراحل قانون کاریچ یگیخب م-

 ...  زیم یرو پرت کرد رو برگه

 تونمی... من نمهیراه چ نیراه و بهتر نینباف فرنوش... بگو آخر سمونیاه برا من آسمون ر-

 ...  یبستر یتر بره برا عیسر دیو کردم با ازین یمعتل کنم... همه کارا

 ...  رونیداد ب نیسنگ رنفسشویام

تر  عیشما سر میکنیم سیبچه ها رو راست و ر یما کارا نوری... بزار بمونن... استین یچاره ا-

 . ..میاری...مام پشت بندتون اگه درست شد کارا بچه ها رو مدیبر

که زودتر از  یبرف یو دونه ها یزد به موهاش و بلند شد... کنار پنجره به آسمون ابر چنگ

 موند...   رهیخ نیرو زم ختیریموعد داشت م
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شاهده  ابوناشیتک تک خ یکه زمان یشهر ینما یزمزمه کرد و غرق شد تو یدونمیلب نم ریز

 بود...   اشیشبگرد

 ..  هر شب. یتو یگرد نیتریو ازیقول ن به

 یو کو چه پس کوچه ها ابونویهمه خ تونستیتا م دادیبهش م یشتریمهلت ب یزندگ کاش

 رو کنه...   رویشهرو پا به پاش ز نیا

... رونیکرد...بالفاصله برگشت و چنگ انداخت به کتشو و از اتاق زد ب ازشوین یآن دلش هوا هی

 ... شد نیو فرنوش نکرد... سوار ماش ریام یبه صدا کردنا یتوجه

تو گوشش  ازیآروم ن یصدا دهینرس یگرفت... بوق اول به دوم ازویو برداشت و شماره ن یگوش

 ... دیچیپ

 جانم  -

 دم درم...   گهید قهیگالب خاتون بپوش تا ده د-

 ...  دیو از پشت تلفنم فهم ازین یجیگ

 ؟...   یگیم یها ؟... چ-

 ...  ییجاببرمت  خوامیم نییپا ایخوشگل کن ب عیحرف نزن سر-

 خب کجـ... -

 حرفشو کامل کنه...   نذاشت

دم درم... بچه هارم شب  گهید قهیکه گفتم و بکن دختر.... تا ده د یحرف نزن کار گمتیم-

 ... بدو فقط...  میداریاز خونه آقاجون ور م میریم

 و قطع کرد...   یو گوش گفت

 هی یبرا ازشیته تهش ن نستدویم یباشه ول نیخوش ب ادیز ذاشتینم شاشینیواقع ب درسته

 مدت هر چند کم...   نیبا حسرت خوردن گند بزنه به ا خواستیمدت ماله خودشه... نم
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 یحت گهیبه آخر جاده...د دنیته ته خطن... رس بننیتازه شروع کنن م خوانیم یآدما وقت یگاه

   ...یبه ادامه راه داشته باش یدیتوشو ام یکه پا بزار ستین میجاده سنگالخ هی

 نشمی... همیآخر نشدن کرد یهمه تالشتو برا یدیاگه به آخرشم رس یدونیکم کمش م یول

 ...  یالاقل به خودت نباخت یکه اگه باخت کنهیدلتو گرم م

زنگ بزنه چشمش بهش افتاد که داشت  ازیبرداره و به ن شوی...تا برگشت گوشستادیدر ا یجلو

 ...  رونیب ومدیم یاز الب

هشت سال  ازیاالن مادر بچه هاش بود با ن نکهیکرده بود؟.... جز ا رییتغ دختر نیا یتو یچ

 داشت...   یچه فرق شیپ

عروسکش  هیشب یو صورت دیکالهش با اون شال بافت سف دیسف یکه خزا یدیبلند سف کاپشن

 یتو شیبود که هشت سال پ یازیهمون ن ازی... ندشیاسپورت سف یکرده بود و کفشا

و باهاش قدم زد و  رازیبود که وجب به وجب ش ینش کرد... همون دخترکاپشنشو ت دانیپیس

 رونشیب شیخودش نتونست از زندگ یول شیزندگ یتو ردبود که خودش آو یهمون دختر

 کنه...  

 سالم... -

 نرم کاله کاپشنش...   یبه خزا دیدست کش 

 سالم گالب خاتون...  -

 توهم...   دیپهن و خوش فرمشو کش یابروها

 شصت هفتاد سالمه ها...   کنمیحس م یگیب خاتون مگال-

 و گفت   دیخند زدیکه ته چشماش دو دو م یطنتیش با

 ؟  یعنی شترهیب-

 کرد...   ایسفت آر یحواله بازو یمشت یشاک

 مزه...   یب-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 205

چقد  مینیبب میکن میباشه امشب مزتون کن ادمونیمزه شما با مزه رو زگار...  یباش بابا ما ب-

 ...  نایتر شدخوشمزه 

 کردبهش...   یدهن کج شهیبه عادت هم ازین

 ...  ایشیخوش مزه م ینه بابا... توم انگار دار-

 باال انداخت...   شونه

 نموره خوشمزه تر شده باشم...   هی دیشب منو مزه مزه کن شا ایشمام ب یخوای... مدونمیواال نم-

 ...  رهیخندشو بگ یجلو نتونست

 گذشتیبود... هزار سالم م یمعن یزن و شوهر زمان ب نیا یاص بود... براخ اشمیایح یب ایآر

 یچی... هگوشیوباز طونیهمون دختره ش ازیبودو ن شیهشت سال پ هیهمون پسره پرو ایآر

به  خواستی... فقط انگار سرنوشت بود که میدوتا بچه مدرسه ا یبده حت رشونییتغ تونستینم

 بده...   ریآدما رو تغ نین کنه و اعقده خودشو درمو نیا یزور هر درد

 ...  ستمشیدست دراز کرد سمت س ایآر

 ...  میتا برس ادیحال ب گرتیج نیآهنگ بزارم همچ هیبزا برات -

 ؟  میبر میخوایکجا م-

 ...  دیچیپ نیتو ماش ایآر یهمزمان با صدا یقیموس یصدا

...ها میردیبگ میبر ی.. مجردوقتمو باهات بگذرونم. خوامیفقط م میبر ستیقرار ن یخاص یجا-

  ؟یقیباالم جان مواف

 به بازوش زد   یا گهیمشت د ازین

 افتادم...   ینیمورد دار قزو یاون مردا ادیحرف نزن  ینجوریا ییا-

 باال انداخت   یسر ایآر

 ...  ادیخوشت م شتریب یرازیمورد دار ش ینبود تو از مردا ادمیآها....-
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 خوبه   یبا من همه چ یو قهقه زد... تو باش گفت

   کوبهیاز عشقت داره م قلبم

   گهیبارون تو گوشم م یصدا

   گهیعاشق شد وقتشه د دیبا

برف با باال بردن سرعت  ی...سوز سرما همرا دونه هانییرو داد پا شهیبرد باال و ش صداشو

 تو صورتش...   خوردیم نیماش

کرد  یفرمون ضرب گرفت و صداشو ب یلند روب یبود انگار...با صدا ایمختص آر امیباز ونهید نیا

  یلیسامان جل یبا صدا

 رو...  ادهیپ نیا یتو

 تو ام...  یبه شونه  شونه

 توام   ونهیدوست دارم آره د یدونیم

 ...  دیگونه هاش... بلند خند یدستاشو گذاشت رو ازین

 سرده...   ونهید-

که  ازین یگرفت و فشار داد... دستادستش  هی یو تو ازین یدستشو دراز کردو جفت دستا ایآر

 قفل دستا  نیته ته دلشم گرم شد ازا یسهله همه تنش حت

 آرامش   دهیبه دلم م خوامیدستاتو م لمس

    خوامشیکه م یوجودتوهست همون حس یتو

 حاله   یگیو م یشنویمن و م یحرفا

 بلند شروع به خوندن آهنگ کرد  یبا صدا یزد تو فاز دونگ ازمین

 تو نداره  هیطاقت دورمن  دل

 تو داده   یبه پا شویزندگ کهیاون
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 تو افتاده  ادیبه لحظه  لحظه

 باال انداخت   ییو ابرو ستمشیبه س یاشاره ا ایآر

 قسمت و داشته باش...   نیا-

و  ازین یرو خوند و چشما کهیت هی نیبهتر از خوده خواننده ا یمردونه و زمختش حت یصدا با

 ق...  پر کرد از اشک و عش

 بوده....  شیلبخند کل زندگ نیتر یو واقع نیتر قیعم دیزد شا ازیکه اون لحظه ن یلبخند

 با تو   ی... زندگیعنی یخوشبخت

 تو   ایعاشق تره من  یک بگو

   یلبخندت معجزه دار یتو

   یدارم انگار ارویتو دن با

 توام   یرو شونه به شونه  ادهیپ نیا یتو

 توام   ونهیددوست دارم آره  یدونیم

 آرامش   دهیبه دلم م خوامیدستاتو م لمس

    خوامشیکه م یوجودتوهست همون حس یتو

 حاله   یو مگ یشنویمن و م یحرفا

 تو نداره  هیمن طاقت دور دل

 تو داده   یبه پا شویزندگ کهیاون

 تو افتاده  ادیبه لحظه  لحظه

  "یلیجل_سامان_تو _یها_خنده"#

 کل شهر معلوم بود...   نشییکه از پا یکوه یبرد باال نویدماشیباش همتون... خوش دیمن عشق
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 بندشو باز کرد...   کمر

 شو خوشگله...   ادهیپ-

... با دیباریبازم تند م ینداشت ول یشد... برف شدت آنچنان ادهیباز کرد و پ ندویبا ذوق کمر  ازین

 ...  دیکش جانیاز ه یغیدهنشو ج یذوق دستشوگرفت جلو

 ...  هیعال نجایا ایآر یوا-

 یگرفت تو بغلش چونشو گذاشت رو ازویکتشو باز کردو ن یاومد کنارشو از پشت لبه ها ایآر

 بغلش کرد...   شتریو ب ازیشونه ن

 به آسمون کرد   ینگاه ایخوشگل شده بود... آر یلیروشن خ یبرف و چراغا یدونه ها ریز شهر

 ... ازین-

 جان...  -

 ود...  هنوز به آسمون ب چشمش

 هیپاره شده مثال  ینقطه مشخص هیآسمون از  کنمیفک م بارهیبرف که شبا م شهیهم یدونیم-

 ...  نییپا رزهیمانند فقط از اونجا برف م رهینقطه دا

 ...  ایو با دستش آروم زد تو سر آر دیبا ذوق خند ازین

 فک کردنات...   نی... با اجیخنگ گ-

 یمژه ها ی... دوتا دونه از برفا افتاده بود روازید سمت نسرشو خم کردو صورتشو چرخون ایآر

برف  یآورد باال تا دونه ها گشویو دست د دیو چسب ازیدستش کمر ن هیبلند و فر خوردش... با 

 عقب...   دیسرشو کش یاراد ریغ ازیو از مژشش کنار بزنه... انگار که رو مخش بودن... ن

 ...  ونهید یکنیم کاریاِ... چ-

 ...  دیمردونه خند ایآر

   ارمیچشاتو از کاسه در ب خوامیم-
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 گفت...   یچشماشو گرد کردو حرص ازین

 ...  یچ گهینه بابا... د-

 ازویسمت خودشو دهنشو باز کرد تا چشمش ن دیسرشو کش ایآر ادیلحظه تا به خودش ب هی تو

 رفت هوا...   ازیداد ن یکه صدا رهیگازبگ

 ولم کن...   ونهید یوا-

زد...  ازیبسته شده ن یپلکا یرو یزدو تو لحظه آخر لباشو جمع کردو بوسه ا یقهقه ا ایآر

 ...  ایتو شونه آر دیبا مشت کوب دویچرخ

 ... مسخره...  ونهیخل د-

خنده کنان  ایو آر ایتو شونه و شکم آر دیکوبیبا مشت م ازیاومد...ن یبند نم ایخنده آر انگار

 در امان بمونه...   ازین یتا از دست مشتا رفتیعقب عقب م

 هل کرد...   ازی...ننیکرد به تخته سنگ و با باسن خورد زم ریپاش ک هوی

 شد...   یخاک به سرم چ یوا-

 ... رهیجلو خندشو بگ تونستیدرد باسنشنم نم ی.. حت دیخندیکماکان م ایآر

 به پاش زد...   ی... لگدخوردیخنده ها داشت حرص م نیاز دست ا یحساب ازین

 زهر مار...  -

 ..   دیبلند شدو  کاله کاپشنشو از پشت کش عیسر ایاومد برگرده آر تا

 ...  یشد ینطوریولم کن... چراامروز ا یوا-

نوک دماغش اومد  یها یکیکه تا زد یجور ازیرو صورت ن دیکالهو کامل کش طنتیبا ش ایآر

 ...  نییپا

 ...  یشدم دماغ عمل یچطور-

 نگاش کرد ..   ضیو باغو کاله و پس زد ازین
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 ! ؟یزیریکرم م یچرا ه-

 ...  ازین ینیب کیآورد نزد شوینیخم شد و ب بشویدستاشو کرد تو ج ایآر

 ...  خارمیخب م-

 بهش کرد...   یکج دهن

 نه بابا بده بخارونم...  -

در  ادیبه خودش ب ازیو گاز گرفت و تا ن ازیتند دماغ ن یلیخودشو عقب بکشه خ ازینداد ن مهلت

 رفت...  

 ...  رسمیحسابتو م یمزخرف یلیخ-

فصل  هی رهیپشت سرش تا بگ ازمیکه چراغاش روشن بودنو ن یکیسمت کافه کوچ دیدو ایآر

 کافه...   یخودشو پرت کرد تو ایکتکش بزنه... آر

و داد کنه متوجه اطرافش شد  غیپشت سرش اومد تو... تا خواست ج ازمیفاصله ن هیچند ثان با

 کافه...   یاینشسته بودن رو صندل یا مشترکه چندت

بود  هادیحرکات ن هیشب بیکه عج یبا حرکت ایکه آر دیکش یخط و نشون ایآر یچشماش برا با

 براش در آورد...   یمزه ا یتخس شونه باال انداخت و شکلک ب

دستشو  یول نهیکه بش یخال یزایاز م یکیرفت سمت  ازیدوتا شکالت داغ داد... ن سفارش

 ...  دیرفت و کشگ

 ...  میبخور رونیب میکجا؟بر-

 ابروشو داد باال ..   یتا هی

 سرما...   ای... شکالت داغ ونهید میبخور یچ-

 گفت   طنتیو با ش ازیگوش ن کیبرد نزد سرشو

 ...  ایالف و به نادرست است دال آر نهیگز میج-
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زد که دادش در اومد... همه سرا  ایرآ یبه ساق پا یمراعات نکرد و با پا لگد محکم گهید نباریا 

 گفت   ازیرو به ن ینیینه چندان پا یآخ و اوخش بلند شده بود... با صدا ایسمتشو... آر دیچرخ

دانشجو  یدخترا نیکافورارو به خورد ا نیرو که ا ییخدا لعنت کنه اون خدا نشناسا یا-

 ...  دنیم

 شه...   دیاز خجالت سرخ و سف ازیخنده جمع باعث شد ن یصدا

   دیلب غر ریز

 ...  ی... آبرومونو بردیری... بمـــــایآر-

 ...  دیرسیبه نظر م دیمغرور بع یایها از آر یخوشمزگ نی... ارونیاز کافه زد ب عیو سر گفت

 ...  ستیباشه که ن یاون خواستیروزا م نیا امیانگار آر یول

 رنیبگ یجد یادیو ز یا هرچآدم گنی... میالیخیبزنه به رگ ب خواستیدلش م یجور بد

 ...  شونیتو زندگ زنهیگند م شتریب

 ...  شویمسئله زندگ نیتر یجد رهینگ یجد خواستیم

 پاش...   ریبود به شهر ز رهیو از پنجره خ نیزفته بود تو ماش ازین

بود...  ستادهیا نیبه دست کنار در ماش وانیل ایخورد سرشو چرخوند... آر شهیبه ش کهیتقه ا با

حک  یکه روش اسم کاف ییمقوا وانیگرفتن ل یو دستشو دراز کرد برا نییرو داد پا شهیش

 ...  شدیشده بود و بخار شکالت داغ داشت ازش بلند م

 ...  نیزد به ماش هیپشت بهش تک دیچرخ ایار

 گفت   یبه تند زهیکرم بر خوادی... شکالت داغشو مزه مزه کرد... تصور کرد باز مازین-

 ...  یخوایم یز چبعله ؟!با-

 زد...   یتک خنده مردونه ا ایآر

 بد اخالق...  -
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 فدات خوش اخالق...   یاله-

 بهش زد...   یسرشو چرخوند و چشمک ایآر

 ...  تیسگ یقوربون چشا-

 ...  رهیخندشو بگ یجلو نتونست

 یعشق وقت نه چینشده بود .. ه فیتعر زیچ هیمن عشق و عالقه برام  یتو زندگ  ازین یدونیم-

 یتجربش کردم محبتا شیکه کما ب یپدرو مادرم حس نکردم... همه  محبت نیب ینه احساس

دوست داشته باشم  ینگرفتم چطور ادیمن  یدونیبود بهم... م رایگاه مادرم و حم یگاه و ب

 دوسم داشته باشن...   نکهیعادت کردم به ا

کردن و  یباشم چون از پدرم پدر هادینهال و ن یبرا یبتونم پدر خوب کردمیوقت فک نم چیه

 فرار کردم ازشون...   نیهم یباد نگرفته بودم برا

بچه  یانتظار داشتن... وقت تمیاز ظرف شتریخدا همه ازمن ب شهیهم دمیترسیم شهیهم یدونیم

 شهیمادرم هم دنهیفهم ادیز نیبود سر هم میحال یادیز ییهجورای... دمیفهمیم ادیبودم ز

 .  درکش کنم.. خواستیم

 ...  اشیو هضم کنم با همه سفت و سخت یزندگ نیا

که خودم پر بودم از  یمن براش پر کنم وقت شویانتظار داشت خالء نبودن بابا تو زندگ ریام

 خال...  

 یبلد نبودم برا یکه من حت یکنم وقت یپسر نداشتش براش پسر یدوست داشت  جا رایحم

 پدر و مادر خودم پسرباشم...  

بمونم  خواستنیتو اومد وسط همه م یپا ی... وقتشدیم شتریانتظارا ب شدمیتر مبزرگ یچ هر

 مرد باشم...   ستمیمن بلد ن دیفهمینم یشکیه یکنم ول یپات و مردونگ

 یرفت چطور ادمیکه  دمید یچشم باز کردم درو ورم اونقدر نامرد و نامرد یاز وقت ادیم ادمی تا

 کرد ..   یمرد بودو مردونگ دیبا
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 نداشتم...   شوییکه توانا ییبارا دنی... از کشتیبودم از مسئول هخست

خوب  تونمیکنم... رفتم تا اگه نم یبمونم و پدر خواستنیباشم و م یپدر خوب ادنگرفتمی من

 نباشم حداقل نمونم و بد بشم...  

 کنم...   دای.. رفتم خودم خودمو پ رمیبگ ادی رفتم

 یاگه قراره باز خواستمیکنم... م یرو باز شهید عاشق پمر هیرول   خواستمیبرگشتم نم یوقت

 نوه خوب...   هیبرادر...  هیپدر باشم...  هیمرد باشه ..  هیکنم نقشم نقش 

 و نبودم...   بودمیم دیکه با مییهمه اون لحظه ها ونی... مدونمیبهت مد یلیخ من

 ..   یدهب نیحساب ا هیعمرم کمه واسه تسو هیکه  یبهت... اونقدر بدهکارم

چنگ و دندون نشون  یچقد زمان دارم ول ستی... مهم نجنگمیم میزندگ ی... براجنگمیم من

 ...  یزندگ نیبرا ا دمیم ایدن

 تونمیو که من ساختم و فقط خودم م یزیباالخره ساختم... چ یساختم ول ریبد ساختم د من

 خرابش کنم...  

   آخرش کجاست... ستی.. مهم ن استمیم یآخرش وا تا

 ...  گهی... چه صد سال دگهی... چه ده ساله دگهیسال د هی چه

که اون باالست راست  ییقصه به سر برسه و کالغه به خونش نرسه... اگه اون خدا نیا زارمینم

 بمونه...   زارهینم ونهیخونه و آش یباشه کالغه رو ب

 گرفت سمت آسمون...   سرشو

 ! ؟یــ.... حوامــو داردارمـ مانیخـــــــــدا... به بودنت ا-

 ...  دی... بلند خنددیکه کوالک شد انگار... خند دی... اونقدر شدختنیتر ر دیبرف شد یها دونه

 داشت...   مانیدادش دل آسمون و لرزوند... به خودشو خداش ا یصدا
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حرف نگفته رو  ایدن هی شدینگاهشون... م نیبود ب ینگاه کرد .. چه باز ازشیو به ن دیچرخ

 پل زده بود بهم و تا قلبشون ادامه داشت...   هینگاه ها خوند... نگاهشون  نیت اپش

 با عظمت تر از عشقم هست؟!  یمگه معجزه ا ستین بیغر بیعج زیچ هی شهیهم معجزه

"  

 دارم...   یمشکل بزرگ دییخدا نگو به

  "دارم .. یبزرگ یخدا دییمشکالت بگو به

  

 ********* 

 بابا...   مونیچونیپیم ادیز ایزگنزن... تا رشیز یه-

 ...  واریسرشو بکوبه به د خواستیم هادین یکالفه از دست غر غرا ایآر

 شدویاونور م نوریدنبالش ا هیسا نیبود که ع میدوساعت و ن دیکشیداشت مخش سوت م واقعا

 ...  زدیسره غر م هی

 سره ..   هیدنبال شما  میما... اومد میبر میخواستیبرف کجا م نیپسر گلم آخه تو ا هادین-

 کرد...   ایحواله آر یهیبغلشو نگاه عاقل اندر سف ریزد ز دستاشو

 گاگوالم ؟  هیشب اینوشته  یزیمن چ یشونیرو پ نمیبب-

 نیا دنیبا شن اوردیکه داشت دسرشو از آشپزخونه م رایگرد شد از تعجب... حم ایآر یچشما

 خنده...   ریحرف زد ز

 تو مادر...   یزبون نیریه انقد شفدات بشم منک یاله-

 به جفتشون رفت...   یچشم غره ا ایآر

 ...  مایافتاد یریعجب گ-

 مبل روبه روشو پاهاشو به زور انداخت رو هم   ینشست رو هادین
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 نیریتموم شده... االن هرجا م تونی... آقا جون دوره مجردمیافتاد یریپدر من بگو ما چه گ-

 ...  رونیب دیالم نشد منو ببرمن و نهالم حاال نه دیبا

 ابرو باال انداخت و با تمسخر گفت   ایآر

 اونوقت چرا...  -

   یواضحه چون من بچم... چون سرپرست خانه دار-

 ..  دیپرس جیگ ایآر

 دارم ؟  یچ ی؟... سرپرست چ یچ-

 ...  شیشونیبه پ دیکردو با کف دستش کوب یپف

   نیدونینم نمیا یعنیاوف... -

 غر زد  لب  ریز

جلو تر و انگار که  دیخودشو کش کمیبدم ..  حیبهشون توض دیو من با یهمه چ شهیهم-

 بده ژست گرفت...   ادیو  یزیبچش چ یبرا خوادیم

سر پرست من و نهال و مامان... تو  یعنیگوش کن پدر من... پدر خانواده سر پرست خانداره... -

   هیسرپرست خاندار چ یدونیچطور نم ینیبیرو م انیهمه اخبار و ا نی...من موندم اییمسئول ما

 ...  رونینفسشو با صدا داد ب ایآر

 ..   یداد حیکه توض یمرس یگیبعله .. شما درست م-

 ...  دهیچه فا-

 خانواده بود   نیا ینیریبچه اصال ش نی.. ا دیبزرگ از پشت محکم لپشو کش آقا

 ...  ایکنار آر نشست

 گفت   هادیرو به ن ایآر

 ..   مایافت یراه ب میخوای... میحاضز ش یبر یپاش یخوایشما نم-
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 ...  لهیفردا که تعط-

 خونمون؟!  میبر دیخب باشه... نبا-

 ...  میخوابیم میریگیم نجایهم گهید نجایا میایفردا ب میبخواب میخوایم گهید کاریخونه چ یبر-

 بزرگ با عصاش زد به پاش...   آقا

گرفته به  ادی امی... تاگنجایا نیایم نیشیهر روز به هرروز پام هی.. چ.دیایالزم نکرده فردا ب-

 ...  نجایا ارتشیب گهیم سشیراننده سرو

 کرد   یظیاخم غل ایآر

 خوادیدلش م یسر خود آقا هر کار گهیمونده د نمونیهم شونیا کننیم یکاراشتباه یلیخ-

    ینه بزرگتر ی...نه اجازه اکنهیم

 د زد  از داخل اتاق دا ازین

 ...  رونیسرده ب میلباساتو بپوش بر ایب هادین-

 ...  نییمبل اومد پا یاز رو یحرص هادین

 من بهشون بگم...   گنیددر به من م رنی...انگار خودشون ممایکرد یریعجب گ-

 غر کنون رفت...  غر

 ...  نییآورد پا یو صداشو کم ایبزرگ رو کرد سمت آر آقا

 ... فروش سهام و اقامت آلمان... گفتیم ییزایچ هی... شکوفه هیچ هیقض-

 ... فک کردم امشب وقتشه...  یبپرسم تا خودت بگ نخواستم

   دیبلع نشیس یاطرافشو تو یهوا ایآر

 و که گفتنش سخت بودو گفت...   یبست و با درد هرچ چشم

...از شیزندگ.. از از دست دادن  زشیمرد که از احتماالت بگه... از نبودن عز هی یبود برا سخت

 ...  زهیقراره بهم بر یکه معلوم نبود ک یآرامش
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 ..   دیدیپدر بزرگش واضح تر م یبرق حلقه اشک و تو چشما رسوندیکه به آخر م یهر جمله ا با

 یرو گمیداغ د هی... حاضر نبود کردیم ینیداغ از دست دادن مادر نوه هاش رو دلش سنگ هنوز

 بمونه...   یدلش باق

خودشو  نکهیا ی... هنوز زود بود برانهیصاش مشت کرد تا نوش شکستنشو نبدور ع دستشو

 هیتک هیخانواده هنوز به  نیا موندیرو پا م دی... باشهیباشه مثله هم یقو کردیم یسع دیببازه...با

 داشتن...   اجیبزرگتر احت هیگاه.... به 

   هاش... هیر یتو دیکش قیعم یبا دم یاطرافشو هر چند سخت ول یهوا

 ...  شهیم یبچه ها چ فی... تکلهیچ متیاالن تصم-

 تو موهاش ..   دیکالفه دست کش ایآر

 ...  برمشونیو م گردمیتا درست شدن کارا بعد برم نوریاحتماال بزارمشون ا دونمینم-

 انداخت...   ایبه چهره شکسته آر یقیعم نگاه

 کار درسته؟  نیا یکنیفک م-

گاه  هیزانوهاشودستاشو تک یکون داد... آرنجشو گذاشت رونداستن ت یبه معن یحرف سر یب

 سرش کرد 

 کاره  نیبهتر ازیبردن ن دونمی... االن فقط مدونمینم-

 کاره   نیو تنها گذاشتن بچه ها بد تر-

 نگاه سر گردونشو تو چماش پدر بزرگش انداخت ..   اییآر

  ترمه دوز  جلوش ..  زهیشد به روم رهیکنم؟! خ کاریچ نیگیم-

 از هردوتون همزمان دور بشن...   دیبچهها نبا دونمی... فقط مدونمینم-

 داغون کنه...   شونویروح تونهیفکر کن که باهم رفتنتون چقدر م نیبه ا-

 بکنم ..   یپس چه غلط-
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داغون  ازین یبه مراتب با همراه ایآر هیروح دونستیکرد... بچه ها بهونه بودن... م اینگاه آر رهیخ

 ..   شدیچه ها متر از ب

 ...  دیرسیبه ته خط م ایآر ذاشتیم دینبا

تحمل دردو  شیگنجا گهی... دستیسابق ن یایاون آر گهید ایبود آر دهیوقت بود که فهم یلیخ

 شده بود...   نیروحش با آرامش عج اینداشت... آر

 یها یتلخ خاطرات تلخ گذشته و تکرار مکرر یآور ادیبا  یمساو ازیبا ن ایرفتن آر دونستیم

 دور...   یسالها

 ...  گشتیبه اون روزا برم ایباز آر ذاشتیم دینبا

آقا  ینبود ول شونشیو روح پر ایاز گذشته و آر یبودو خبر یعاد زیاز نظر همه همه چ دیشا

 ...  زهیبهم بر ایتلنگر الزمه تا باز روح و روان آر هی دونستیخوب م شیبزرگ با همه بزرگ

... با وجود همه تالش کردیم ینیسنگ ایقلب آر یاز گردو غبار اون سالها رو کلفت هیال هی هنوز

بود که کم  دهیقلبش خواب یپاک نشده بود و فقط اونقدر آروم رو اشیو درو ور ازین یها

به  زدنیگند م شیاز پ شتریو ب شدنیگردو خاکا دوباره بلند م دیایشده بود... ن تیاهم

 ...  شیزندگ

کال  ازیبعد از دست دادن ن ستین دیو بع دیخودش بر یدادن مادرش از زندگبعد از دست  ایآر

 همه کس ببره...   یاز زندگ

نرفته هارو تن  یلباس عذا دینبا یول نیبود... آدما همه رفتن گهیبزرگ به فکر چند صباح د آقا

 ...  میبکن

  

 ...  یبمون دیبا-

 نشست   خیشوک وارد کرده باشن س ایکه به آر انگار

 ؟  یچ-
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 رهیخ ایپر نفوذ آر یحرفشو ادامه داد... سختش بود تو چشما رهینگاهاز ترمه ها بگ نکهیا یب

 ...  دیترسیمردم از اون چشما و آرامش قبل طوفانش م نیبشه و حرف بزنه... انگار ا

و بد ت ریتصو هیبچه ها هم زمان هر دوتاتونو از دست بدن... نذار  یبزار دی... نبایبمون دیبا-

و تنهاشون  یسالها نبود نکهیبه ا یتو متهم شمینجوریبمونه... هم یخاطر بچه هات ازت باق

 ...  یو تنها ترشون کرد یو مادرشونم برد یکه رفت یبش نمینذار متهم به ا یگذاشت

 گفت   جیزدو گ یتک خند ایآر

که مدرسشون  گهیولشون کنم  به امون خدا... چند ماهه د خوامیآقا جون... مگه م نیگیم یچ-

 خودمون...   شیپ ارمشونیتموم بشه م

 ... ـیو ازشون بگ ازین خوامیکه نم من

 ؟  یریو ازشون نگ ازیکه ن یدیم یمنیتضم-

اورد از  یبود... سر در نم رهیخ شیمرد کنار ریرخ اخم آلود پ میمات و مبهوت به ن ایآر

 حرفاش...  

 برگشت  دوباره...   یراب مینینداره پس تضم یجالب تیوضع ازین یگفت-

 ریتیت نیرو که ع یاحتمال ارهیدوست نداشت به زبون ب یبست و حرفشو خورد... حت چشماشو

 ..   شدیذهنش عقب و جلو م یصفحه حوادث روزنامه ها با خط درشت تو

 یگردیکه برم یوقت خوامیبرگشتش به دست خداست... نم یخودتونه ول اریرفتن به اخت نیا-

 ...  یتنها برگرد

نبود با مشت نکوبه تو  دیبع گرفتیم دهیذره احترامارو ناد هیمشت شد... اگه فقط  ایآر یدستا

 دهن آقا جونش که جونش بسته به جونش بود ..  

 بود...    نیاز دهن آقا بزرگم براش سنگ ازیحرف برنگشتن ن دنیشن یحت

 ال .. حا یداشت... ول هیداشت... همدرد داشت... روح یدلدار انتظار
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مرد کنار  ریدست پ ریخواست بلند شه که دستش اس عینکنه سر یحرمت یب نکهیا یبرا

 دستش شد...  

 شهیهم تیروشنت کنم... واقع خوامیو من م زننیم دیازم دلخور نباش .. االن همه حرف از ام-

ماست... افته که خارج از کنترل  یم ییاتفاقا ی... گاهمیکشیکه ما انتظارشو م ستین یزیاون چ

 بدخاطره  هی یکه بش گمیم ی... دارم بهت از روزمیبا سر نوشت و خوب و بداش بجنگ میتونینم

 تو خاطر بچه هات...  

 ...  یبرگرد ازین یب یرفت ازینکرده اگه با ن ییکه خدا گمیم یاز روز دارم

 که نه دست منه و نه دست تو...   ییاز روزا گمیم دارم

برجسته دست نوه  یرگا یرو نباریا رمزدیپ یکرد... چشماو مشت  دیمحکم کش دستشو

 بزرگش چرخ خورد...  

 ...  دیصداشو بر ازین یخواست دهن باز کنه که صدا ایآر

 ...  گهید میبر میجان ما آماده ا ایآر-

 زد...   ازیبه صورت ن یبزرگ خودشو جمع و جور کردو لبخند آقا

 دهن خودشو تلخ کرد...   ایآراز  شتریتلخش ب یحرفا دیفهمیم ایآر کاش

 که خوردن داره ها...   دیدسر و بخور نیفعال ا نیبش-

 ...  دیبه صورتش زدو خم شد گونشو بوس یمهربون لبخند شهیمثله هم ازین

...فردا صبح اول وقت میوقته... بچه هام خوردن... بهتره زودتر بر ریفدات شم آقا جون... د-

 ..   میینجایا

 قورت داد همراه بغضش...   زدویم یبه تلخ دهنشو که بزاق

 بغض کنه...   تونهیمردم م ریپ هی رفتیم ادشیوقتا  یگاه

 ...  سوزوندیگونشو م یسرب داغ رو نیع ازیبوسه ن یجا
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 ..   هینیپچشماشو نب ازیتا ن اوردیباال ن سرشو

 به سالمت...   دیباشه گل دختر...بر-

عصاب داغونشنشه... لبخند  ازمتوجهیتا ن دیکشیمعمق و منظم پشت سر هم  ینفسها ایآر

 زد...   یمصنوع

 ...  نیپس اگه حاظر میبر نیخب بدوئ-

 و باال گرفت تا تنش کنه...   ایجلو  اومدو کت آر ازین

 بهش زدو با محبت و شطنت خاص خودش گفت   یچشمک ایآر

 زن...  گهید  لتمیکه انقد ذل یکنیدِ همن کارو م-

 داد...   لشیتحو یزدو خنده دلبرانه ا ایآر یازوبه ب یمشت ازین

از  اینامحسوس آر ینیسر سنگ ازویگرم ن ی... با خدافظدیو صورتشو بوس رایسمت حم رفت

 ...  رونیخونه زدن ب

 سوارنشده خوابشون برد...   هادیراه نهال و ن یتو

 د...  تک تک حرکاتش بو یتو یجور حرص خاص هیبود...  ایآر یمتوجه آشفتگ ازین

 کرد...   زیکاسه صبرشو لبر ایحرکت آخر آر یدخالت نکنه ول کردیم یسع

 حواسش نبود...   ایو آر رهیاومد ازش سبقت خالف بگ ایپرش نیماش یوقت

 ...  دیانگار که تو وجودش بمب منفجر کرده باشن ترک نیبوق ماش با

 ... یخوریم یآشغال  چه گ*وه کهیمرت-

 کردن...   ازیو با ترس نگاه ن دنید که بچه ها از خواب پردادش انقد بلند بو یصدا

 ...  دیرو چسب ایآر یبازو ازین

 ... چته آروم باش ..  ایآر-
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 ...  نشونیاومد کنار ماش قایدق ایپرش راننده

 با هفت جدو آبادت... مادر...  یدهنتو بفهم... گ*وه و تو خورد حرف

 جلوش نذاشت حرف مرده رو بشنون...   و گرفت نیکه ماش ایآر یکایالست غیج یصدا

 ادهیپ نیاز ماش عیهول کرد... سر ازی... نایشد... رفت سمت پرش ادهیو باز کرد و پ نیدرماش

 شد...  

 از کاپوت رفت سمت داخل...   یاغراق کم یکه ب ایرو کاپوت پرش دیبا مشت کوب ایآر

 خورده...   یتا بفهمونمت گ*وه  و ک نییپا ایب-

 از رو بره...   خواستیگار نمان مرده

 و هفت جدو...   یاونو که معلومه تو خورد-

 ...  ازین غیبرداشتنش سمت مرده همراه شد با ج زیخ

 ..   دشیکش رونیب نیمرده رو گرفت و از ماش قهی

 زد   غیج ازیخواست مشت و بخوابونه تو دهن مرده ن تا

 ... بچه ها...  ایآر-

 استپشو زد...  دو کلمه دکمه  نیهم انگار

 بود...   رهیخ شیشونیرو هم گذاشت... مرده با وحشت به رگ برجسته کنار پ چشماشو

 از حد آنرمال بود...   ادیز ایکنه... رفتار آر دایپ خیب نجایکار تا ا زدیحدس نم دگه

 به خون نشستش خوف برش داشت...   یچشما دنیچشماشو باز کرد از د ایآر یآن وقت ی

 ...  دیشدش غر دیکل یددندونا نیفه از بخ ییصدا با

و کجا  یاز ک ینفه آوردمیبه سرت م ییوگرنه بال شمنیفقط برو دعا کن که زن و بچم پ-

 ...  یخورد
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شد  ریباز ش کنهینم یبه خاطر بچه ها کار ایراحت شده بود که آر یکم الشضیکه انگارخ مرده

  .. 

 چه...  نمینه بزن بب-

 ست برد سمت گلوش...  و د نیداد تو ماش هلش

گم و گورت کنم که   یی... گمشو تا نبردم جاستمین زونی... امشب اصال مکهیدِ گمشو مرت -

 نندازه...   یعرب ن

 و درو محکم بست...   گفت

 داد زد   ی... عصبازیسمت ن رفت

 سوار شو...  -

 شد...   نیسوار ماش عیحرف سر یب ازین

 ...  دیمخش صوت کش یرو یکشیم اهیتخته س یکه رو یگچ نینهال  ع هیگر ینشست صدا تا

دست خودش نبود هر آن امکان داشت بچرخه و با پشت دست بکوبه تو دهن نهال...  کنترلش

 دهنش...   یدستشو گذاشت جلو عیسر ازیتا اومد داد بزنه ن

 ...  شیآت یبود رو یانگار آب ازیسرد ن یداغ کرده بود و دستا صورتش

 گرفت...   یقیدم عمبست و  چشماشو

زنش  یصدا یآروم کردن بچه ها فقط حواسش به ملود یبرا گهیم یداره چ ازین دیفهمینم

 بود...  

 دلش تکرار کرد...   یبار تو چند

  "زنم"

  "زنم"

  "زنم"
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 ..   شستیزن به دلش م نیآخر ا تیکیمال میم نیچقد ا و

 و روشن کرد...   نیو ماش دیچرخ

 ...  ازیاال ن گرفتیم دهیاطرافشو ناد یدرو ورشو اتفاقا یگه همه آدمابود ا یشب خوب امشب

 ثبت کنه...   شیگوش یروز خاص تو هیبه عنوان  خواستیو اصال م امشب

 ..   رهیبچه هارم فاکتور بگ خواستیم اصال

 ...  ازیشب مخصوص خودش و ن هیبود...  یشب عال امشب

اراده گرفتشو  یسرد زنش بود که ب شهیهم یدستا ای... االن همه سهمش از دنایدن یبابا گور

 دستش گذاشت...   ریز

 فرقا...   نیبود با همه ا ازشیاون عاشق ن یدستاشونم باهم فرق داشت  ول یگرم و سرد  یحت

 ***** 

به خودش  نهیآ یاتاق بچه ها رو بست و راه افتاد که بره سمت اتاق خوابشون... نگاهش تو در

 افتاد...  

 ...  رهیزنانه هاشو ازش بگ یماریب نیا دادینم اجازه

بود  دهیکه روش لباس بلند ساتنشو پوش یمشک ریاون لباس  خواب  حر یبود... تو بایز هنوزم

 ...  دیرسیو جذاب به نظر م ایهنوزم ز

 نیبه ا خواستیرو از دست بده... م ییبایز نیممکنه ا یروز هی نکهیفک کنه به ا خواستینم

 داره...   ازیتخت اتاق خوابشه بهش ن یکه رو یلحظه... اون مرد نیا یاالن... توفک کنه که 

خودش  ریبه تصو یمرد... لبخند نیآرامشه... محتاج بودنش...خودش محتاج تر بود به ا محتاج

 ...  اشیزد .. خوشبخت بود با همه بد بخت

منبع آرامشته و  که یباش یکه صبح تا شب تو بغل کس ستین یکاف نیهم یخوشبخت یبرا

 ... ؟یمنبع آرامشش
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 چراغ و روشن کنه ...   نکهیا یاتاقشونو باز کردو ب در

 کردو رفت سمت تخت...   زونیتوالتش آو زیم یصندل یساتنشو در آوردو رو روبد

که باعث شد دستش کنار  یتو بغل آرا دیچشماش... آروم خز یساعدشو گذاشته بود رو ایآر

 بره...  

 ...  ازیلخت ن یشونه و دستا یرو دیروشو پتو رو کش دیرخچ ایآر نگاه

 ..   دنیخواب-

 فرو کرد  ایگردن آر یسرشو تو کنهیکه خودشو لوس م یگربه ا نیع

 اهوم...  -

 بغلش...   یتو دیسمتشو کامل کش دیچرخ ایآر

 ...  ادینکن قلقلکم م-

 د ..  و کالفش کر ایآر ینیکارشو تکرار کرد... موهاش رفت تو ب باز

 ...  خارهیدِ .. نکن دختر دماغم م-

 کرد ..  طنتی...شدیخند زیر ازین

 بخاره ..   خامیخب منم م-

 زد...   مهیروش خ دویچرخ ایخواست باز کارشو تکرار کنه آر تا

 بهش انداخت...   یچپک طونیش نگاه

 ..   گساید یکی خارهیم کهیانگار اون ینه بابا... ول-

 کرد   یو اخم الک ایرت آرآروم زد تو صو ازین

 ادب...   یب یا-

 نگفتم...   یکرم از خودته ها... بعد نگ نیبب-
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 تر...   نییپا ادیب ایدستاشو حلقه کرد دور گردنش که باعث شد سر آر ازین

 با ناز گفت ..   ازین

 ...  امیمن ناز ن یعنی ی... االن که چیکه گفت یخب گفت-

 صورتش کنار رفت...   یبود رو ختهیر شیکه چند تار ازین شونیپر یکردو موها یفوت ایآر

 ..  یبرات اومدم دلخور نش یذچ هیاگه منم  گمی... اونوقت مایشما ناز ب ریخ-

 زد...   ایآر یبه لبا یبوسه تند دویخودشو باال کش ازین

 ...یبگذر زتیاز همه کس و همه چ ستین ازین یو دوس دار یکس یثابت کن نکهیا یبرا یگاه

 حساتو درک کنن...   نیتر یدرون رونتیب یکه آدما یبزن یدست به هر کار ستین ازین

 ...  فهمهیساده هم م یتله پات هینگاه با  هیبا  یبفهمه حت دیبا اونکه

 دهیچیپ یمعادله ها نیدوست داشتن ع فهمنیم ریثانبت کرد... آدما د دیداشتن و نبا دوست

 ساخت ..   دی... دوست داشتن و بایاتشون کناثب یکه بخوا ستین کیزیو ف یاضیر

 ... هیهر ثان یلحظه... تو یتو

 احساساتو جار زد...   نکهیحس کرد... نه ا دیداشتن و با دوست

 ... ایآر-

 هوم...  -

 ادامه داد...   ایمردونه آر نهیس یرو یفرض یخط ها دنیکش به

 ؟  میحرف بزن-

 خنده...   نیا برا رفتیجونش در م ازیو ن دیخند مردونه

حرف زدن  یبرا یوقت مناسب یآخه خانوم محترم ساعت سه نصفه شب اونم بعد شبکار-

 ؟!  باشدیم

 رو چرخوند سمت خودش...   ایسرشو باال گرفت و صورت خسته آر ازین
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 ...  می... حرف بزنگهیلوس نشو د-

 ...  ازیشد به ن هریخ یسرش و با لبخند آروم ریسمتش... دستشو گذاشت ز دیکامل چرخ ایآر

 ...  میخب بزن-

 و گفت و چشماشو بست ..   نویا

 زد   نشیبه س یلجوجانه مشت آروم ازین

 که... گوشت با منه اصال ؟  یچشاتو بست ایآر-

 ...  دیچشم بسته خند ایآر

 دلم با شماس خانوم... مهم دله...  -

خندشو خورد تا  عیسرخندش بلند شه...  یباعث شد تا صدا نشیکه حواله س یحرص مشت

 کنه و بکشونه تو اتاقشون...   داریعلت خندش ب دنیفهم یبرا هادویمبادا ساعت سه نصفه شب ن

 ...  نییآورد پا صداشو

 چشم...   نمیا ایخب بگو... ب-

 لب گفت ..   ریز یخندشو خوزد و کوفت ازیحد بازکرد... ن نیتا آخر چشماشو

 ...  گهیخب بابا بگو د-

 شد ..   یجد زاین افهیق

 ؟  یگیبپرسم راستشوم-

 ؟  یدیتا حاال از من دروغ شن-

 ..   ادیآره ز-

 بهش رفت...   یگرد شده چشم غره ا یبا چشما ایآر

 روتو برم...  -
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 کرد   یخنده آروم ازین

 ؟  یگیحاال م-

  بخوابم ..  یکردم و نکردم و بگم بزار یاالن حاضرم هر کار ازیجون ن ادیانقد خوابم م-

 ...  هویامروز چت شد -

 تموم نشده اخماش رفت تو هم...   ازین حرف

 نشد  یچیه-

 .. ــایجون ن-

 قسم نده...  -

 ازیدروغ بگه... انگار اصال ن خواستیتو هم... نم دیسفت و سختشو کش یو اخما دیباز خواب طاق

 راستشو بگه...   یکیداشت به 

 من بمونم و بچه ها...  ... یتنها بر گهی... مامین گهیآقا جون م-

 کرد لرزش صداشو پنهون کنه...   ی.. سع اوردیخودش ن یبه رو یول دیلرز ازین تن

 زننده گفت   یو لحن ی؟... چرا ؟! با گستاخ ی... چیعنی-

 ...  زنهیم زر

از پدرش براش  شتریب یحت دیبه گردنش داشت شا یمرد حق پدر نیرفت توهم... ا ازین یاخما

 کنه...   نیبهش توه ایآر دادیاشه... اجازه نمکرده ب یپدر

صحبت  ینجوریا یدار یراجب ک یفهمیچه طرز حرف زدنه .. م نیدرست صحبت کن... ا-

 ...  یکنیم

 چشماشو بست   یعصب ایآر

 ؟  میحال خوبمو خراب نکن .. بخواب-

 ...  ایدست آر یسرشو گذاشت رو دویباال کش خودشو
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 درسته...   یعنیدرسته  یکار هی گهیآقا جون م یبدون وقت نویش اقبل ی... ولمیخوابیباشه م-

 کن...   نانیروزه... توام بهش اطم گمیدارم که بگه االن روزه م مانیبهش ا یاونقدر

 سمتش...   دیچرخ یعصب ایآر

 ؟  یولت کنم تنها بفرستمت بر یگیم یعنی-

 با آرامش نگاهش کرد...   ازین

   زد ایشونه آر یرو یا بوسه

 خب ؟!  میزنی... بعد راجبش حرف ممیبخواب گمیمن االن فقط م-

بهم  نیاز ا شتریبحث و کشش بده... آرامششو ب خواستیتا آرومشه... نم دیکش یقیعم نفس

 ...  ختیرینم

 ...  رهیهم فشار داد تا خوابش بگ یهر دوتاشونو چشماشو سفت رو یدرویرو کش پتو

 به فردا...   کردیاب و موکول مامروز ادامه جنگ عص یبود برا بس

 ******* 

 ..   دیچرخیم ریآقا بزرگ و ام نیب نگاهش

 اقا جونشو هضم کنه...   یرقمه حرفا چیه تونستینم

 ...  ایزنموتک و تنها بفرستم اون سر دن تونمیمن نم-

 جوابشو داد...   یجد یلیبزرگ خ آقا

   ...ایاون سر دن ینگفت زنتو تک و تنها بفرست میکس-

 لیبچه هام بهتره... اوا یباهاش بره... برا ریهست... بزار تا تموم شدن درست بچه ها ام ریام

 ..   یباش ششینخواد تو اصال پ دیداره شا یسخت یدرمان روزا

 ..   دیخند یحرص
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 ازیکه ن ادیبدش م یسخت یاز بودن مردش کنارش تو روزا ی... کدوم زننیگیم نیدار یچ-

 باشه...   شیدوم

 داد ..   یبد یصدا نیزم یرو یکایکه از برخوردش با سرام نیزم یرو دیکوب عصاشو

 ...  نهیسخت بب یزن و مادرشو تو روزا خوادینم میبچه ا چیمردو ه چیه-

بهت  ازیاز ن شتریبرهه بچه هات ب نیبدون تو ا ی... ولنشیاصال هر هفته برو بب یستیکه ن ندار

 دارن...   ازین

 نباشه...   یازیکه ممکنه زبونم الل ن ییخودت... عادتشون بده به روزا بده به عادتشون

 که اوضاعت داغونه پسر...   بفهم

 بود و اخماش توهم...   نییکه سرش پا یریسر گردونشو چرخوند سمت ام نگاه

زن من االن  نیحرفامو به آقاجون بفهمونم... بابا بفهم تونمیبگو .. چرا من نم یزیچ هیتو -

 داره...   ازیبه حضور من کنار خودش ن یزیاز هر چ شتریب

 داره...   ازیخاطر ن نانیبه اطم یزیاز هر چ شتریزن تو االن ب-

مطمئن باشه تا دووم  شیاز شوهرش و زندگ دیاز بچه هاش مطمئن باشه تا بجنگه... با دیبا

 ...  ارهیب

 ستیبدونه اگه ن کهیا یبرا خوادیخاطر م نانیاطم هی... خوادیبفهم زن تو حضور پوچتو نم ایآر

 برگشتنش آماده هست...   یبرا زیهنوز هست... همه چ شیزندگ

 زد به موهاش...   چنگ

 ..  میشی... داغون مشهی...داغون متونمی... نمتونمینم-

 رو مخاطب خودش قرار داد...   ایساکت  آر رویسر به ز ریبه ام رهیبزرگ خ آقا

 ...  رمیبگ میات تصمبزار من بر تیتو زندگ باری-

 بهم اعتماد کن...   باریهمتونه...  ندهیا یمن برا میباش تصم مطمئن
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 نگاه آقا جونش کرد که بلند شد...انگار که با لند شدنش بحث و خاتمه داده باشه...   درمونده

 از تو...   شتریب دیشا یمواظبشه... حت دونمیفراهم کن...م رویمقدمات رفتن  ام-

ساعت و  هی نیکه کل ا میریام یده از همه جا فقط هاج و واج نگاهش کرد... حتدرمون ایآر

 دادنش...   یدلدار یساکت بودم دهن باز نکرد برا

 زدو درو بست...   رونیحرف پشت سر پدر بزرگش از اتاف ب یب ریام

 پاش...   ریشهر ز الیخیو مردم ب رازیبود به شهر ش رهیخ یا شهیآسانسور ش از

 ؟  چرا من-

 نگاهش کرد   رهیخ یجد یبزرگ با نگاه آقا

 چرا تو نه...  -

 ...  نیدونیکه جوابشو بهتر از من م پرسنیم یچرا سوال-

جوابه سواالمونه  میکنیکه ما فک م یاون شهیدنبال جواب... هم یخودت بر خوامیچون م-

 کنم...   دایو پ میبگرد دیهستن که با میبهتر ی... جواباستین یجواب اصل

مثلث  نیدادن به ا انیپا یبهونش برا هی یضیمر نیا دیشا ستیحکمت ن یکار خدا ب چیه

 مونده...   یسرش نامرئ هیکه  یعشق

 ...  فهممتونینم-

 راه افتاد...   ریزد... جلوتر از ام رونیو از آسانسور ب دیکش یقیعم نفس

 ... بگرد دنبالشون... یفهممیهست که نم زایچ یلیهنوز خ-

به  یو فشار آروم ریام نهیعصاشو گرفت سمت س ریسمت ام دیو باز کردو چرخ نیماش در

 وارد کرد   نشیس

گل  شونویکی... برو دنبال عقل و دلت... آخرش در دهن یریبم یبرو دنبالشون... نزار تو نفهم-

 روشنه...   فیکه باشه تکل یقصه هرچ نی... ته اریبگ
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از دست  میکه داشت ییزایهمه چ ای یاریبه دست م جا هیو  یهمه چ ایباخت...  ایبرد  ای

 داد...   یا گهی...  فشار دیدیم

 رونیحق ب ینباز ای یتا نبر یباز یکه قاط یاالن اینکن  یباز ایپسر جون...  نهیاصل قمار ا-

تو تو دست  ایدل دستته  نیپس تا آخرش برو... بب یقمار کرد  تی... تو رو زندگیرفتن ندار

 موند روش... به زور بغضشو قورت داد...   رهیونشو گذاشت کنار در و نگاش خ... چمدیدلت

آقا بزرگ هست که  ونهیمد یاونقدر دونستیفقط م شتیکه توشه چ یصالح دونستینم

 شوهرش...   یبره ب دینپرسه چرا... چرا با

 همه کسش...   یب

نگاه  دیکه د یچز نی... اولرونیدرو چرخوند و از اتاق زد ب رهیدستگ عیقورت داد و سر بغضشو

و حولسش  یشده به کدوم گل قال رهیکه معلوم نبود خ ییایبود و آر هادشیبغض کرده نهال و ن

 ...  ستین ازین یپ

تو بغل  دنیزانوهاش و دستاشو باز کرد... جفتشون دو یزدو خم شد رو یزور لبخند به

 مادرشون...  

 ختنینر یت و سخت داشت حرف پدرشو براسف هادین یگونش ول ینهال سر خورد رو یاشکا

 ...  دادیاشکاش گوش م

نهالشو پاک  یاشکاشو گرفت .. دست برد و اشکا یاز خودش دورشون کرد... به زور جلو ازین

 کرد ..  

 ...  امیمن زود م یمامان هیچ یبرا هیگر-

به باباش  اشیغد باز نیاشکاشو گرفته بود چقد ا یجلو بیعج یول دیلرزیلباش از بغض م هادین

 رفته بود...  

 محکم گفت...   یلیخ دیلرزیکه م ییصدا با

 ... آره مامان ؟! یگردیو برم یشیخوب م-
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 ...  شمیآره قشنگم... آره عشق مامان... زود خوب م-

 هق هقش...   ونیصداش گم بود م نهال

  شمیما...ما...مان... من...تن...ها م-

 گونش بشه...   قل خوردن گوله اشک رو یجلو نتونست

خوب  خورمی... اونوقت غصه مناینکن تشی... اذشتونهی... با ..بابا پامیم یمامانم... بخدا زود امیم-

 ..   شماینم

و برداشت و از  ازیصحنه ها نشد .. قدم تند کرد سمت اتاق و چمدون ن نیا دنیمنتظر د ایآر

 ...  رونیخونه زد ب

   ایدن نیا یو تو تو من

   میک داردرد مشتر هی

   میخسته درد دوتامون

   میقلبامون ترک دار رو

 چیه گهید دیکل خونش چرخوند... شا ی... لحظه آخر نگاشو تورونیاز خونه زدن ب ییتا سه

درست کردن  یآشپرخونش چرخ بزنه برا یخونه... صبا تو نیا یبرگرده تو تونستیوقت نم

 یبرا شدیتنگ م یحت یروز هیدلش  دی... شاشدن داریبرا ب هادیصبحونه... سرو کله بزنه با ن

 با نهال...   دنشی... رقصهادیحل کردن با ن نیخاکاش... شستن لباساشون...تمر گردو یریگرد گ

 ...  شدیدخترشم تنگ م یبرا بافتن موها دلش

   شدیبازم بود تنگ م مهیکه درش ن یاون اتاق خواب یبرا یحت دلش

   مویو تو کوه در د من

   میافتاد یزخمگوشه  هی

 انگار   میکنیجون م میدار
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   میزخمامون نمک دار رو

نشست و بچه ها  رایپشت سوار بودن... کنار حم ریو ام رایشد... آقا بزرگ و حم نیماش سوار

 نشستن رو پاشون...  

که  رهیرفته بود... برا بدرقه عشقش... حاال داره م رویمس نیا بارمیبود...  رونیبه ب رهیخ نگاش

 عشقش بدرقش کنه...  

  نیخفه ماش یتو فضا زدیداد م سکوت

 سوخت   مونیزندگ تموم

 لحظه هامون مرد   تموم

   مونویعاشقم یهوا

 برد   مونیکسیب یهوا

 کنار پنجرش  نهیاز آ ایبود که خورد به نگاه آر رونیبه ب سشیخ نگاه

   میو تو ماله هم بود من

   میو تو جون هم بود من

 به جونمون  افتاد  خوره

 جونمونو خــــورد  تموم

 بود...   اتیکه دن ییاز هم... سخت بود دلکندن از چشما نیفرود گاه نگاه دزد تا

 جاده ها کوتاه تر و عقربه ها تند تر شده بودن...  انگار

  ایدن نیا یو تو تو من

   میریدست تقد ریاس 

 و  میدلهره دار همش
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   میریدرگ یزندگ نیبا ا 

 نگفتنا بود...  نیحرف پشت ا یو کل گفتنینم یچیه

دسته  یهم... شماره پرواز خونده شد...دستش مشت شد رو یپرت از همه بود و پ حواسشون

 تر ..  نیچمدونش و بغش سنگ

 انگار  میکشی. نفس که م

   دنیدارن شکنجمون م 

 آهسته آهسته  میدار

   میریمیم ییتنها نیتوا 

   یوارید هیمثله  میشد

   زهیریم کم داره مک که

 خونمون سرده  یهوا

  زهییمثله غروب پا 

  

 رو لباش نشوند...   یقاچاق لبخند

 خدافـ.. -

  ــــــــــازین-

 شده بود...   دیسف کدستیکه موهاش  یسمت مرد دیچرخ سرشون

 سالها...   نیتر از همه ا ریشده بود پ ریپ شناختیپدرشو نم انگار

 ریز شویچشماش مردونگ نباریو ا یمرد نهیباال گرفغت تا راحت بب تر ازش بود... سرشو بلند

 سوال برده بودن  
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 نه ؟... آره بابا   دمیرس ریباز د-

   رهیاشکاشو بگ یجلو نتونست

 با .. با...  -

نبودناشم حواسش  یتو یحت شهیکه هم یمرد یبازوها ونیکرد خورد شد استخوناش م حس

 بهش بود...  

 از جونش بود...   یبخش یبود ولکه ازش دور  یمرد

 ... باز حواسم بهت نبود... باز گند زدم به پدر بودنم...  دمیرس ریباز د-

 ..  ییبا..با-

به دلم موند بگم جونم... به دلم موند  شهیاز زبونت بودم... هم دنشیحسرت به دل شن شهیهم-

 نگات کنم...   ریدل س هیبغلت کنم و 

 ش...  قاب گرفت تو دستا صورتشو

مرد گفتنش... لعنت  هی یعاشقت بودم... سخته برا شهیهم یدونیکه بابا عاشقته ؟... م یدونیم-

 و نگفتم...   یجونم گفتمیم دیکه با ییبه همه اون لحظه ها

 بابا من دوست داشتم...  -

  

 انگار   میکشیکه م نفس

   دنیشکنجمون م دارن

 آهسته آهسته  میدار

   میریمیم ییتنها نیتوا 

بمونه... اگه  نیاز ا شتریب خواستی... نمدیچیپرواز دوباره و چند باه تو گوششون پ شماره

 ...  شدیرفتنش شل م یپا استادیمیوا
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 و دسته چمدونشو گرفت .. اشکاش دیکش رونیاز بغل پدرش ب خودشو

 موند روش... به زور بغضشو قورت داد...   رهیگذاشت کنار در و نگاش خ چمدونشو

آقا بزرگ هست که  ونهیمد یاونقدر دونستیفقط م شتیکه توشه چ یصالح ونستدینم

 شوهرش...   یبره ب دینپرسه چرا... چرا با

 همه کسش...   یب

نگاه  دیکه د یچز نی... اولرونیدرو چرخوند و از اتاق زد ب رهیدستگ عیقورت داد و سر بغضشو

و حولسش  یشده به کدوم گل قال رهید خکه معلوم نبو ییایبود و آر هادشیبغض کرده نهال و ن

 ...  ستین ازین یپ

تو بغل  دنیزانوهاش و دستاشو باز کرد... جفتشون دو یزدو خم شد رو یزور لبخند به

 مادرشون...  

 ختنینر یسفت و سخت داشت حرف پدرشو برا هادین یگونش ول ینهال سر خورد رو یاشکا

 ...  دادیاشکاش گوش م

نهالشو پاک  یاشکاشو گرفت .. دست برد و اشکا ین کرد... به زور جلواز خودش دورشو ازین

 کرد ..  

 ...  امیمن زود م یمامان هیچ یبرا هیگر-

به باباش  اشیغد باز نیاشکاشو گرفته بود چقد ا یجلو بیعج یول دیلرزیلباش از بغض م هادین

 رفته بود...  

 محکم گفت...   یلیخ دیلرزیکه م ییصدا با

 ... آره مامان ؟! یگردیو برم یشیخوب م-

 ...  شمیآره قشنگم... آره عشق مامان... زود خوب م-

 هق هقش...   ونیصداش گم بود م نهال

  شمیما...ما...مان... من...تن...ها م-
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 قل خوردن گوله اشک رو گونش بشه...   یجلو نتونست

خوب  خورمی... اونوقت غصه مناینکن شتی... اذشتونهی... با ..بابا پامیم یمامانم... بخدا زود امیم-

 ..   شماینم

و برداشت و از  ازیصحنه ها نشد .. قدم تند کرد سمت اتاق و چمدون ن نیا دنیمنتظر د ایآر

 ...  رونیخونه زد ب

   ایدن نیا یو تو تو من

   میدرد مشترک دار هی

   میخسته درد دوتامون

   میقلبامون ترک دار رو

 چیه گهید دیکل خونش چرخوند... شا ی... لحظه آخر نگاشو تورونیباز خونه زدن  ییتا سه

درست کردن  یآشپرخونش چرخ بزنه برا یخونه... صبا تو نیا یبرگرده تو تونستیوقت نم

 یبرا شدیتنگ م یحت یروز هیدلش  دیشدن... شا داریبرا ب هادیصبحونه... سرو کله بزنه با ن

 با نهال...   دنشی... رقصهادیحل کردن با ن نین...تمرخاکاش... شستن لباساشو گردو یریگرد گ

 ...  شدیدخترشم تنگ م یبرا بافتن موها دلش

   شدیبازم بود تنگ م مهیکه درش ن یاون اتاق خواب یبرا یحت دلش

   مویو تو کوه در د من

   میافتاد یگوشه زخم هی

 انگار   میکنیجون م میدار

   میزخمامون نمک دار رو

نشست و بچه ها  رایپشت سوار بودن... کنار حم ریو ام رایشد... آقا بزرگ و حم نیماش سوار

 نشستن رو پاشون...  
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که  رهیرفته بود... برا بدرقه عشقش... حاال داره م رویمس نیا بارمیبود...  رونیبه ب رهیخ نگاش

 عشقش بدرقش کنه...  

  نیخفه ماش یتو فضا زدیداد م سکوت

 سوخت   مونیزندگ تموم

 لحظه هامون مرد   تموم

   مونویعاشقم یهوا

 برد   مونیکسیب یهوا

 کنار پنجرش  نهیاز آ ایبود که خورد به نگاه آر رونیبه ب سشیخ نگاه

   میو تو ماله هم بود من

   میو تو جون هم بود من

 افتاد به جونمون   خوره

 جونمونو خــــورد  تموم

 بود...   اتیکه دن ییدلکندن از چشما از هم... سخت بود نیفرود گاه نگاه دزد تا

 جاده ها کوتاه تر و عقربه ها تند تر شده بودن...  انگار

  ایدن نیا یو تو تو من

   میریدست تقد ریاس 

 و  میدلهره دار همش

   میریدرگ یزندگ نیبا ا 

 نگفتنا بود...  نیحرف پشت ا یو کل گفتنینم یچیه
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دسته  یماره پرواز خونده شد...دستش مشت شد روهم... ش یپرت از همه بود و پ حواسشون

 تر ..  نیچمدونش و بغش سنگ

 انگار  میکشی. نفس که م

   دنیدارن شکنجمون م 

 آهسته آهسته  میدار

   میریمیم ییتنها نیتوا 

   یوارید هیمثله  میشد

   زهیریکم کم داره م که

 خونمون سرده  یهوا

  زهییمثله غروب پا 

  

 لباش نشوند...  رو  یقاچاق لبخند

 خدافـ.. -

  ــــــــــازین-

 شده بود...   دیسف کدستیکه موهاش  یسمت مرد دیچرخ سرشون

 سالها...   نیتر از همه ا ریشده بود پ ریپ شناختیپدرشو نم انگار

 ریز شویچشماش مردونگ نباریو ا یمرد نهیتر ازش بود... سرشو باال گرفغت تا راحت بب بلند

   سوال برده بودن

 نه ؟... آره بابا   دمیرس ریباز د-

   رهیاشکاشو بگ یجلو نتونست
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 با .. با...  -

نبودناشم حواسش  یتو یحت شهیکه هم یمرد یبازوها ونیکرد خورد شد استخوناش م حس

 بهش بود...  

 از جونش بود...   یبخش یکه ازش دور بود ول یمرد

 گند زدم به پدر بودنم...  ... باز حواسم بهت نبود... باز دمیرس ریباز د-

 ..  ییبا..با-

به دلم موند بگم جونم... به دلم موند  شهیاز زبونت بودم... هم دنشیحسرت به دل شن شهیهم-

 نگات کنم...   ریدل س هیبغلت کنم و 

 قاب گرفت تو دستاش...   صورتشو

مرد گفتنش... لعنت  هی یعاشقت بودم... سخته برا شهیهم یدونیکه بابا عاشقته ؟... م یدونیم-

 و نگفتم...   یجونم گفتمیم دیکه با ییبه همه اون لحظه ها

 بابا من دوست داشتم...  -

  

 انگار   میکشیکه م نفس

   دنیشکنجمون م دارن

 آهسته آهسته  میدار

   میریمیم ییتنها نیتوا 

بمونه... اگه  نیاز ا شتریب خواستی... نمدیچیپرواز دوباره و چند باه تو گوششون پ شماره

 ...  شدیرفتنش شل م یپا استادیمیوا

 و دسته چمدونشو گرفت ..   دیکش رونیاز بغل پدرش ب خودشو

 اشکاش
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 کنه...   غشیدر ومدیدلش ن یبود ول یبا پشت دست پاک کرد... لبخندش مصنوع و

 ؟!...   نیزیریشما اشک م ختیآب ر دیپشت سر مسافر با گنی... مگهیخب د-

 بچه هارو بغل کرد...   یعطلم یشدو ب خم

 ...  سوزوندنیکه پشت پلکاشو م ییاشکا یبرا یبست تا بشه سد چشماشو

 تی... اذلهی...بهونه مهونه تعطنیباش نیکه بهتر نی... قول بدنیبه مامان قول بد خوامیم-

 ممنوعه...قول؟  ی...دلتنگلهیبابا تعط یکردنا

بود  نییکه سرش پا ییایآزادشو دراز کرد سمت آر تا جوابشونوبشنوه... بلند شد... دست نموند

 تمام مدت... 

 ...  کندیخودش دل م دیمرد دل کند و حاال با نیا باریکابوس بود  هی ازین یبرا فرودگاه

 آر.. -

 حرفشو کامل بزنه تنش چفت شد با تن شوهرش...   تااومد

  "است... مثال آغوشت  اسیمق نیبهشت هم یگاه"

   یوارید هیمثله  میشد

   زهیریکم کم داره م که

 خونمون سرده  یهوا

  زهییمثله غروب پا 

  میو مادار یچ تقاص

  دمیدیپس م یواسه چ یبه ک 

 روزا  نیواسه ما ا آخه

   زهیغم انگ نقدیچرا ا 
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 از دورش باز شد ..   ایآر یشدو خودشم پشت بند چمدونش... حصار دستا دهیکش چمدونش

 با همه دور بودنش چشمشو گرفت...   یزیبوده برق چ برگشت تا دست تکون یوقت

بخواد پنهون کنه چشماشو با  نکهیا یب یغرور چیه یب نباریکه ا دیو د یمرد یچشما چمشش

 اشکاش بدرقش کرد...  

 لب زمزمه کرد  ریز

... یگردیکه زالل تره...برم زمیریکه برگرده من پشت سرت اشک م زنیریپشت مسافر آب م"

  " یبرگرد دیبا

   ایدن نیا یو تو تو من

   میدرد مشترک دار هی

   میخسته درد دوتامون

   میقلبامون ترک دار رو

  "یبیحب نیاز ام یآهنگ زخم"

... رسهیتهش به کجا م دونستی... خودشم نمازیبست و نگاهش و چرخوند سمت ن کمربندشو

 ... شیتو زندگ دیفصل جد هیشروع  یبرا خورهیآف م کیپرواز ت نیا گفتیفقط حسش م

 ...  ازین فیدست ظر یگذاشت رو دستشو

 هیتو چشاش سا قمیدقا نیتو هم یبودو رد دلتنگ سیسمتش... نگاهش خ دیچرخ ازین صورت

 انداخته بود...  

 به صورتش زد   یمهربون لبخند

   هی...غصت برا چشتمیخره من پ-

 بود که گرفت...   یتنها جواب ازیجون ن یب لبخند
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چشماشو بست و  ازی... ندیچیتو گوش همشون پ نیاز زم مایهوا پ ید شدن چراغابلن یصدا

 ...  یداد به صندل هیسرشو تک

  "که برگردم رمی...مگردمیبرم"

******** 

 

از اتاقا تا تو دست و پا نباشن که البته خونه اونقدرام  یکی یخونه شدن...چمدونا رو برد تو وارد

 کنن...  ریبه دست و پا گ شلوغ نبود که دوتا دونه چمدون

 درب و داغون تو خونه نبود....  زیم هیجز دوتا کاناپه  یزیاسکلت خونه بود... چ بایتقر

 بست و وارد خونه شد...   درو

 از کاناپه ها...   یکیکتشو در آوردو پرت کرد رو  ریام

 بهم   دیکوب دستاشو

   ...یکیش تیساخته... عجب سو یداداشم چ نیبه به... بب-

 تو خونه...   دیکنار و آفتاب از پشت پنجره دو دیسمت پنجره و پرده رو کش رفت

 شوهرت سنگ تموم گذاشته ها...  ازین ییهست... خدا رمیآفتاب گ-

و  یاالن دلتنگ نیروش بود... از هم ریکه کت ام یحوصله خودشو انداخت رو همون کاناپه ا یب

 ...  کردیم ونشیداشت د یکالفگ

 کنه...   سیبراش پدرش در اومد تا بتونه کارارو راس و ر رمی...بمهیادیز از سرتم-

   دیکش زین ریدست دراز کرد و کتشو محکم از ز ریام

 ... چه خبرته...  یهو-

 ...  زهیریاتوش بهم م-

 کرد...   ریبه ام یکج دهن
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  ـشیا-

 بهش رفت...  یغره ا چشم

 ...  تیور هیبه اون شوهر  شیا-

کنه پرت کرد تو  دایدادن پ یفرصت جاخال ریام نکهیستش بود گوله کردو قبل اکه د شالشو

 صورتش...  

 در مورد شوهر من درست صحبت کنا...  -

 جفت دستاشو آورد باال به عالمت خاک بر سرت   ریام

 خاک تو سر تو با اون شوهرت...  -

که چمدونارو گذاشته بود  ینداد و در رفت سمت همون اتاق ازیبه ن غیج غیگفت ومهلت ج نویا

 تو اتاق رفت سمتش...   یا گهیدر د دنیتوش... با د

 تا چشت در آد -

 ...  رهیدوش بگ هیکل کل بره  یداد به جا حیزدو ترج یا قهقه

 سمت چمدون خودشو حولشو از توش برداشت و رفت سمت حموم...   رفت

 ..  جبران کنه. تونستیدوش گرفتن م هیبا  دیو شا ریمس یخستگ

شدنشون از  ادهیبعد پ ریحالشو خوب کرد... تو مس شهیآب سرد مثله هم ییدوش سرپا هی

 داده بود...   دنشونویزنگ زده بود به آقا بزرگ و خبر رس مایهواپ

 شونش...   یانداخت رو یو حوله ا دیپوش لباساشو

و خودش مچاله شده کاناپه ت یکه رو یازین دنی... با درونیتاپشو برداشت و از اتاق زد ب لب

 از سر محبت رو لباش نشست...   یبود لبخند دهیبودو خواب

 اتاق...   یو برگشت تو زیم یتاپ و گذاشت رو لب
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بامالفه خودش و که آورده بودو برداشت بر گشت تو اتاق... کتشو با دقت تا کردو آروم  کتشو

 روش...   دیو مالفه رو کش ازیسر ن ریگذاشت ز

براش  ایو که آر ازین یپرونده پزشک لیرو به روشو لب تاپشو برداشت و فا ی رو کاناپه نشست

 کرده بودو باز کرد...   لیمیا

بفهمه اوضاع اصال  رو به  تونستیسر رشته داشته باشه هم م یفقط از پزشک یکه کم یآد هر

 ...  ستیراه ن

 نیتو کمتر تونستیکه م یکشور نیآلمان و انتخاب کنه... در حال حاضر اول دادیحق م ایآر له

 بود...   نجایو بده هم ازیدرمان و اقامت ن تبیزمان تر

شروع درمان  یهر چه زودتر برا دیو براش فرستاده بود... با ازین مارستانیاطالعات ب هیکل

 پزکش...   شیپ رفتنیم

 بود...  رشدهید یادیامروزم ز نیهم دیشا

فردا  ایامروز  دیکرد... با ویس شیگوش یو تو نمارستایو آدرس ب ازیمطب پزشک معالج ن آدرس

 دنبال کار درمان...   رفتنیم

 چهار بعد از ظهر بود...  یساعت طرفا نیبه ساعت کرد به وقت برل ینگاه

وقت نداشت که بتونه به همه  یاونقدر ای... آرهیخال هیخال خچالیحدس بزنه  تونستیم دمیند

 برسه...   یکم و کاست یب یچ

 نشه...   داریحاال حاالها ب ازمین زدیگرفته بود خواب و از سرش پرونده بودو و حدس مکه  یدوش

 خرت و پرت بخره...   یسر هیبره و  ازیشدن ن داریبود تا ب بهتر

 ...  دیخر رهیزد که م ازین یاس ام اسم برا هیخونه رو برداشت و  دیکل

 ...  رونیخونه زد ب از

 حیبود...ترج ی... شهر آرومنجایکار اومده بود ا یدو بار قبال برا یکیبود...  ییبایشهر ز نیبرل

 کنه...   دایفروشگاه پ هیگز کنه تا بتونه  ابونارویخودش خ یاز کس دنیپرس یبه جا دادیم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 247

 وجب کرد...   نویبرل ینا آشنا یابونایفرو بردو با قدماش خ نشیشلوار ج بیج یتو دستاشو

سربه سر  یکنارش بود برا ازیاگه االن ن دی... شاکردیفرق م ....فرهنگ هاکردیها فرق م طیمح

که از  یلیحواله دختر مو بلوند  خوش استا یو چشمک کردیم یگذاشتن باهاش چشم چرون

پس کلشو باز همون جمله  زدیو م خوردیحرص م ازی... اون موقع بود که نکردیکنارش گذشت م

 معروف... 

  " یتو چقد دله ا ریام یوا"

 ...  شدیقهقهشون تا آسمونا بلند م یبد صداال بعدم

... از همون مدال که انگار دیپسبیاصال به دل آدم م یا گهیجور د هی ازیکردن با ن یطونیش کال

 یو خودتو پرت کن  یکن یو ط یسع ابونیمسر خ ریسوز و سرما مس یوسط کوالک و برف تو

 ازیکه با ن یی... وقتایبه شوفاژ تا گرم ش یتو خونه و با همون پالتو و شال و کاله خودتو بچسبون

و لم  یگرفتیدستت م نایهمه ا نیو داشت  که بعد ا یشکالت داغ وانیحکم اون ل گذروندیم

 ...  یدیکشیرو کاناپه خونتو سر م یدادیم

 زدو واردش شد...   یکه درست کنارش دو سه قدم جلو تر بود لبخند یفروشگاه دنید با

 برداشت و راه افتاد سمته قفسه ها...   و اریس یاز سبدا یکی

 ...  دیچسبیم هادیفقط با نهال و ن دامیخر نیا

 زادیمرغ تا جون آدم ریو از ش کردنیچهار پنج سالشون بود باهم تو فروشگاها گز م یوقت

ببرن همشونو بزارن سر جاشون ..  یک یکی کردیمجبورشون م ازیتو سبد که بعدش ن ختنیریم

 بچه ها افتاد    ادینبود... ازیکه ن ییموقع ها امان ازاون یول

 رو شونه هاش...   هادیسبد و ن یتو نهال

 دایهواسش به نهال و خر دونستیگوشش... نم خیبل درست ب تیلوپز و پ فریمسخره جن اهنگ

به ساختار  زدیگند م  گفتیکه م یایور یو با در دادیشونش قر م یکه رو یهادین یپ ایباشه 

 ...  لرزوندیو م فریجنآهنگ و تن 
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 لیهفت  هشت بسته پاست هادیبسته شکالت برداره از اون باال ن هی نییاز قفسه پا خواستیم تا

 تو سبد...   کردیپرت م تیسکویو شکالت و ب

به در صندوق  دهیتو سبدو نرس ختنیریم نایا یخوردن ینهال اسفناک تر بود هرچ تیوضع

 ...  خوندیفاتحشو م

 یمردم و تشراشونو برا یبچه ها... حاال اگه چشم غره ها نیسر ا دادیم مهیهر بار جر چقد

 ...  گرفتیفاکتور م یصوت یآلودگ جادیا

و اونور فروشگاه تصور کنه  هادین تونستیزد... م  یلبخند گل و گشاد ایالزان یبسته ها دنید با

 ایتا اونور زننیداد م نایکه سر زم ییکشاورزا نیکه طبق معمول دهنشو تا آخر باز کرده و ع

   زنهیبشنون داره داد م

  "دوست دارم  ایببر من الزان نارویا ایعمو ب"

 دراز شد سمتش...   گهید یرو برداره که همزمان دست ایدراز کرد تا بسته الزان دست

 چرخوند سمت صاحب دست...   سرشو

   دیدستشو پس کش عیسر دخترک

 ...  دارمیبر م و یکی نی... من اخوامیاوه معذرت م-

 زد ..   یبند میبود... لبخند ن ایرانیا هیکرد... ته چهره دخترک براش آشنا بود شب زیر چشماشو

 نداره خانوم...   یاشکال-

سبد  یرو برداشت و گذاشت تو یا گهیسبد دختر و بسته  د یرو گذاشت تو ایالزان بسته

 خودش...  

 بهش زد...   ییبایلبخند ز دخترک

 ..  ممنونم.-

 زدو از کنارش رد شد...   یجوابش فقط لبخند در
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 نگاه دخترو رو خودش حس کرد ..   یرگیخ گهید یقفسه ها فیتا بره سمت رد دیچرخ یوقت

و پس زد و به ادامه  ری... تصوومدیدختر تو سرش م نیهم هیدختر شب هیمات از  ریتصو هی

 رشیباشه که فکرشو درگ یزیچ نیآخر تونستیدختر  م نی... در حال حاضر ادیرس دشیخر

 بکنه...  

 کرد...   داشوتمومیساعت باالخره خر کیحدود  بعد

 و دستش گرفت و راه افتاد سمت خونه...   دیخر یها سهیبرگرده... ک ادهیداد پ حیترج

 آقا...  -

 با چهره آشنا...   بهی... دوباره همون دخترغرابونیچرخوند سمت خ سرشو

 ...  ادهیز داتونیبرسونمتون... خر ییجا هیتا  تونمیمن م کهیو خونتون نزد دیندار یا لهیاگه وس-

 آداب به نظر برسه...   یلبخندشو حفظ کنه تا مباد کردیم یسع

 ...  ستین یازیممنونم از لطفتون خانوم...ن-

 پشت گوش زد...   شویمشک یباال انداخت و موها یشونه ا دخترک

 دور شد...  ازش  یگفت و با تک بوق یخدافظ

 کرد...   یپف

 تورمون کنن...   خوانیشده برا ما دردسر همه م میخوشگل نیعجبا ..ا-

مشکالت  ذاشتیم دی... نباطونیذات شرو ش نیبود باهم نیهم ری... امدیحرف خودش خند به

 شاد باشه...   ازیتا ن موندیشاد م دیکنه...با بیتخر شویروح

 ...  وارد اتاق دکتر شدن ازیپشت سر ن 

رو  هیفرض نیبودنش ا دهیو اتو کش کیش یول یریتو گذر پ ذاشتیکه تازه داشت پا م یمرد

 ...  کردیمرد سالخوردس رد م هیکه 

 جذاب دستشو دراز کرد سمتشون ..   یشد و با لبخند بلند
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 ...  نیخوش اومد یلیسالم... خ-

و  ریتعجب برگشت سمت امبا  شدیکه رو زبون دکترش روون م یجمالت فارس دنیاز شن ازین

 نگاهش کرد...  

... انگار از قبل مطلع بود که پزشک دادیرو نشون نم یتعجب چیخونسرد بودو ه ریچهره ام حالت

 ...  هیرانیا هی ازین

 دستشو دراز کرد سمت دکرت و باهاش دست داد...   ریام

از نگاه مردو  هیثان هی یرو که تو یبیتونست غم عج ازیکرد... ن ازین یبه سر تا پا ینگاه مرد

 بده...   صیگرفت و تشخ

 بهش زد   یلبخند

 هستم...   یینوا ازیسالم... ن-

 دستشو دراز کرد سمتش...   مرد

 ...  دیصدام کن یشما ها همون عل یرهنمام ول ی... علیسالم... عل-

 اتاق...   یتو یچرم یادار یمبل ها یباهاش دست دادو نشستن رو یمیصم

 ...  هیرانیا هی نجایپزشک معالجم ا مدونستینم-

 کرد   زیچشماشو ر یعل

 بهتر باشه...   شیدکترم لباسه که خارج یداره ؟... نکنه فک کرد یاشکال-

 خنده...   ریگفت و بلند زد ز نویا

 خم شد طرفش   ریام

 بگم تعجب کرده...   ازیرفت به ن ادمینه دکتر منتها من -

پرده حرفشو  یبود ب یو از نظر گذروند... آدم رک یدقت اتاق ساده عل پا انداخت و با یپا رو ازین

 زد  
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؟... خب  نجایا میچرا اومد یخودمون درمان شم جد یخب اگه قرار بود به واسطه پزشکا-

 ...  گهید موندمیم رانیا

 خودشو مهموناش پر کرد... یبرا وانیتا ل هیکه گوشه اتاقش بود  یبلند شد و از قهوه جوش یعل

 بود جوابشو داد ..   ازیپشتش به ن کهیهمونجور

کم ندارن که سرترن  نوریا یاز دکترا یزیسوالت پر واضحه... ما دکترامون چ نیخب  جواب ا-

 اونم اسمش ام...کا... نا... ته  ستیهست که اونور ن یزیچ هی نوریمنتها  ا

 ...  ریو خودشم نشست کنار ام زیم یگفت و قهوه ها رو گذاشت رو نویا

 ...  شدیقهوه بود که بخار قهوه ازش بلند م یو کرم ییمقوا وانیبه ل ازین نگاه

 ...  دیگیبله شما درست م-

 مزه مزه کرد...   ششیداغ دغ به عادت هم یقهوشو همونطور یعل

 ...  اسیرانیاالن دست ما ا کایامر ی... علم پزشکستین نمیا ریغ-

 برداشت...   زشیم یوو خم شدو شکر پاشو از ر دیبر حرفشو

قهوه تلخ خوردن  کالس  گهیبخورم... دخترم م نیریقهومو ش دمیم حیاوه چقد تلخه... من ترج-

هست که  کام آدم و تلخ  یتلخ یبه اندازه کاف گمیتره... من م دیو مف  برهیآدمو باال م یکار

 نییپا ارهیمنو ب یقهوه پر شکر فک نکنم کالس کار هیخوردن  یریو یریه نیکنه...حاال تو ا

 ؟!  نهیا ریغ

درصدو برداشت و باال  75شکالت تلخ  هی زیم یرو یبا خنده خم شدو اط ظرف شکالتا ریام

 گرفت ..  

 ... دیبا شکالت تلخ بخور نتونویریقهوه ش دیتونیخب م-

 کرد   یزیاخم ر یعل

 کام خودمو خودم زهر کنم ؟!  یعنیپسر...  یه-

 گفت   طنتیبا ش ازین
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 جناب دکتر   هیکالس کار مهم-

   جوونا شما دست از امان– دیخند

 ...  دینفس باال کش هی قهوشو

 براش شروعش سخت بود...   شهیپا انداخت... هم یو لم داد و پا رو زیم یگذاشت رو وانشویل

 یلیکه تو چند م یبد حیتوض یکی یو برا یشروع کن یخوایم یاز ادامش... وقت شتریب دیشا

دستشو بزنه به و سک سک کنه توام تا لب مرگ  لیعزرائ هیو فقط کاف ستادهیمرگ ا یمتر

 ...  یگردیو برم یریم

ساال  نی... تو همه اقتهیحق دنیکه منتظر شروعشه... منتظر شن فهموندیبهش م ازیمنتظر ن نگاه

 ...  دنیته خط رس گهیآدما د نجوریبود ا دهیفهم

 ...  یزندگ نیبه ا یدلگرمشون کن یواه یدایوغا و اماز دست دادن ندارن که با در یبرا یزیچ

 ... یشروع کن تیاز واقع دیاول با همون

حرفا تا چه حد دهنش از بزاق تلخش تلخ  نیدادن ا حیموقع توض دیوقت نفهم چیه دخترش

 زنهیدلشو م شینیریقهوه پر شکرو که ش وانیل هی شهیهم دهیم حیکه ترج نهیهم یبرا شهیم

 بکشه...  نفس سر  هیرو 

براش از تموم شدن همه  یخوایجلوت نشسته و تو م یکی یوقت شهیم یمعن یب یکار کالس

 ... نبودن...  دنی... از نددنی... از دل بردنی... از دست کشیکه داشته و نداشته بگ ییاون آرزوها

 گرفت...   یقیعم دم

 ...   میخب شروع کن-

 داشت...   نظر ریحرکات دختر روبه روشو ز زیبه ر زیر

مردمک  دنیتجربه داشت که از لرز یاونقدر یثاب کنه آرومه ول خواستیسکوتش م با

 ..   کنهیدختر االن ترس و داره با تک تک سلوالش حس م نیچشماش بفهمه ا

 ببرم...   شیکارمو پ یالک دیکه با دروغ و ام ستمین میبرم... آدم هیحاش خوامینم-
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 ... همه پروندتو خوندم...  میوراست باشاولش بهتره باهم ر نیاز هم پس

 خوندم...   انشویهمش .. واو به واوش... از ب بسم اهلل تا نون پا یعنیهمش  گمیم یوقت

 ...  یقرار گرفت تیاز زندگ یشب وقتمو گرفت... متاسفم تو مرحله سخت سه

که  ستمین یقدمعت ادیبگه...آدم ز تونهینم یشکیه یعنی... یوقت دار گهیبگم چقد د تونمینم

 آدمام به حضور خدا اعتقاد داشته باشن ..   نیبه نظر من کافر تر یمنبر ول یبرات برم باال

 ... همش دست اونه...  تونمیمن نم گمیم نیهم سر

زنده موندنت نه  یرو که خوب شدن... تو برا ییکسا دمید یول یشیخوب م نکنمیتونمتضمینم

 ...  دنیجنگ یبرا یخوایم زهیانگ هی... تو فقط  یندار یازین یچیداروها نه به ه نیبه من نه به ا

 البه الش...   یجوگندم یپر بود از موها دکهیپر پشتش کش یبه موها یدست

   زیم یاز چشمش در آورد و انداخت رو نکشویع

اونقدرام ارزش نداره که به  ایدن نیا دمیکه از خدا عمرگرفتم فهم یچند سال نیمن تو ا نیبب-

به خاطرشون با  میدیم حیکه ترج میدار ییها یدلبستگ هیماها  شتریب یول یرش بجنگخاط

 ...  میبچسب ایدن نیچنگ و دندون به ا

 نی... چنگ و دندون نشون بده به ایبه خودت بد یتکون هی دیتوام با یول کنمیکمکت م من

و تا گرز رستم بگ یاگه هست یخودمو بدونم ول فیازش که بگو کال تکل یری... اگه سایدن

   میریدستمون بگ

و  نیینشون نده...سرشو انداخت پا شویخودشو گرفت تا چشماش ضعف درون یزور جلو به

 باز کرد بلکه اشکاشو خشک کنه...   تونستیکه م ییچشماشو تا جا

 بهتر از شوهرش... بچه هاش .. آرامشش؟!  یلی... دلدنیداشت واسه جنگ لیدل اونم

 تفاوت نگهش داره گفت   یب کردیم یخفه که سع ییصدا با

که بدرقم کردن و چشم انتظارن که بر  ییایبجنگم... به خاطر کس دیبا یعنی... جنگمیمن م-

 گردم ..  
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که  یریداشت... درست بر خالف ام یوار دیکه طعم ام یدکتر نشست لبخند یرو لبا یلبخند

 ...  طعم حسرت گرفته بود گهیعالوه بر نگاهش حاال لبخنداشم د

 موه...موهام...  -

بخشش بود...  نیزن هم هییبرا یضیسخت تر از مر دیسفت روهم فشار داد... شا چشماشو

 موهاش...  

... قبل دکتر بودن ادیدر ب یدکتر سنگ هیاز جلد میکرد لحنشو گرمتر کنه... الزم بود گاه یسع

 انسان بود   هیاونم 

ب موهات  یتونی.. فعال تا م میکنیشروع م یپرتو درمان بهتر از اولش... خب ما اولشو با ادیدر م-

 حال کن...  

 بحث و منحرف کنه...   ریخواست مس ری... اماوردیخودش ن یبه رو یرنگ غم گرفت ول چشماش

 ؟!  میکن کاریما چ هیچ فیدکتر االن تکل-

 ه نوشتن...  شروع کرد ب سیبرداشت و با روان نو وی... برگه ازشیجاش بلند شدو رفت پشت م از

 دادم...   مارستانیکارارو قبال به ب بیو ترت یمن دستور بستر-

 ...  یو شروع پرتو درمان یبستر یبرا مارستانیب دیبر دیبا فردا

پر پر  دنید یکس یاسترس داشت... سخت بود برا ازیاز ن شتریدستاشو مشت کردانگار ب ریام

 جلو چشماش...  زشیشدن عز

 ...  رونیبلند شدن که از مطب بزنن ب نامه یگرفتن معرف با

 ...  ازین-

 سمتش ..   دنیدو چرخ هر

 یچند ماه زندگ الیکه به خ دمیو د یادیز یآدما نهیدختر جون...من سالهاس کارم ا نیبب-

چند ماه چند سال موندن و  یکه جا دمیو د ییو رفتن... کسا دنیبخش یو زندگ نجایاومدن ا
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که  یوقت نیاز ا نهیمهم ا یوقت دار گهیچقد د ستیار بدم... مهم نشع خوامیکردن .. نم یزندگ

 ارزنده ..   ی... هر چند کوتاه ولی... لذت ببر از زندگیاستفاده رو ببر تیهان یدار

 رو به دکتر زد...   یلبخند

 ...  مونهیم ادمی تونیدکتر... توص یمرس-

 شد...  شدو باز  دهیدرو باز نکرده در کش رهیرفت رو دستگ دستش

 دختر پشت در هر دو خشکشون زد...   دنید با

 گفت   یتعجب کرد... با بهت به فارس دنشونیهم انگار از د دختره

 سالم...  -

 کرد...   زیچشماشو ر ازین

 درسته ..   میدیماهمو قبال د-

 از سر شوق زد   یلبخند دخترک

  منو ؟؟ ینشناخت ازی... نگذرهیسه سال م کیخدا... نزد یوا-

 بود...   یاومد دب ادشیکه  یزیچ نیاول

 ...  شونیشناسیبابا مگه م الین-

 و نشون داد...   ازیذوق ن با

... دوتا دقلو گهیزن اونه د ایبود آؤ میپسر هی یبود تو دب شیسه سال پ کی... نزدیبابا نشناخت-

 داشتنا...  

 نشون داد  رویام

تو... قبلنا خوشگل تر  یشد ریمخم بودا... چقد پ رو روزی... از دشناسمیم اروی نیمن  گفتم ا-

 ...  یبود
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بازم  یخانواده رو فراموش کرده بود ول نیبه کل ا نکهیاومد... با ا ادشیشد...  رگردیام یچشما

که  ییباز همون آدما یگرده هر قدرم بچرخ نیجلو راه  هم سبز شده بودن... راسته واقعا که زم

 ...  شنیبز مجلو رات س یاز کنارشون گذشت

 دیبه هفته هم نرس دیشا شونیآشنا یاومد... روز ها ادشیکه به ذهنش آورد  یبا فشار یعل

 خوب کار کرده بود...   یادیحافظش ز شهیمثله هم الین یول

 و دستشو دراز کرد سمتش   دیبه روش خند تیبا مح ازین

 ... بنمتیدوباره م نکهیخوشحالم از ا یلیخ-

اون  تونستینم کردیم ی... هر چقدرم سعدیپر نییو ذوق باال پا جانیو با ه دستشو گرفت الین  

 کنه...   یخنث طونشویشرو ش هیروح

 ..   یسمت عل دیچرخ ازین

 اصال نشناختمون...   خوامیواقعا معذرت م-

 زد...   ریآروم به شونه ام یجلو اوم و ضربه ا یعل

 دخترمنم نشناختم که   الیخیب-

 کرد...   یتک خنده ا ریام

 گفتنا...   نجایرو مصداق ا رسهیآدم به آدم م رسهیشده روزگار ما کوه به کوه نم یچ نیعجبا بب-

 ... دیبا ذوق خند الین

 آره واال...  -

 دیموهاتم داره سف هی... جمع کن خودتو چایشد ریپ یلیتو خ یاصال عوض نشده... ول ازین

 ...  یودتر ب گولیقبال ژ یشد پی... چقدم بد تشهیم

از سر  ی... نا خداگاه تکخنده اشدیواقعا داشت ذوق مرگ م تیمیهمه حس صم نیاز ا ریام

 کرد...   رتیح
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 جوابشو بده...   یحت تونستیدختر زبونشو بسته بود نم ییپرو

 واقعــــا...    یمرس-

 خنده...   ریچهار تا زدن ز هر

******** 

 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 ... الیرو کرد سمت ن ریام

 که االن کار دارم...   فیمونه واسه بعد... حجوابت ب-

 زد...   طنتیاز سر ش یچشمک الین

 بگو کم آوردم... کار داشتن بهونس...  -

 شما فک کن کم آوردم...  -

 دستش گرفت...   شویگوش عیسر الین

 ...  نیهست نجایا یکنم... تا ک ویدختر شمارتو بده س یوا-

 ت ..  خودشو نباخ یجمع شد ول ازین لبخند

 ... رمیگی... تو شمارتو بده من باهات تماس ممیینجایفعال .. فعال ا-

 کنه...   یکنجکاو شتریانگار عجله داشت و حواسش نبود که ب 

 ...  رونیهردو از مطب زدن ب یخدافظ بعد

 اوف دختره از اون وراجا بودا...  -ریام

 چپ چپ نگاش کرد   ازین

 ؟  چون گذاشت تو کاست شد وراج هیچ-

 گرد شده به خودش اشاره کرد   ییبا چشا ریام
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 اون ؟....تو کاسه من گذاشت ؟!  یک-

 نه پس تو کاسه من گذاشت...  -

 خنده   ریزد ز یپق

 پسر...   ریپ یشد یاز بس زن نگرفت میبر ایب ریام-

 آروم بهش زد   یسقلمه ا ریام

 ...  ایزنیحرف م ادیز-

 ...هردو سوار شدن... باال برد یتاکس نیاول یبرا دستشو

 ...  هیاساب اثاث دیخر میبر-

 ابروشو باال انداخت   یتا هی ازین

 ؟!  هیاسباب اثاث-

کمرم  شبی... الز دیمنو چند ماه رذو اون کاناپه درب و داغون بخوابون یخواینگو که م هیچ-

 ...  زنهیم بیداره ر

 دوخت ..   رونیموهاشو داد پشت گوشش و نگاشو از پنجره به ب کالفه

 ندارم...   دیاصال حوصله خر-

 در اومد ..   ازیآخ ن یکه صدا دیدستشو جلو بردو لپشو محکم کش ریام

 ...  یگوگول ادیحوصلتم م-

... خواست دوباره موهاشو پشت گوش دیزد و خودشو عقب کش ریام نهیبه س یخنده مشت با

 موهاش...   یبزنه کهدستش خشک شد ال به ال

 بود...   نجاشیهم یقسمت باز نیهم... سخت تر رفت تو اخماش

از همه  تونهیروحش مرده... اونموقس که م گهیانگار د گذرهیاز موهاش م یدختر وقت هی گنیم

 بگذره...   ایدن
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کم کم عادت  خوادی... منهیهم هم کنهیامتحانشون م یمدل نیکه خدا ا ییحکمت اونا دیشا

 ...  ایدن نیکنن به دل کندن از ا

 ...  یتماشاچ هیفقط  ازیمتکلم وحده بودو ن ریام دیمدت خر متما

 مدت خلوت کنه...   هیدور از همه  ییجا یاتاق هی یاالن تو دادیم حیترج

حواسشو پرت  ریآخ گفتن ام یخونه... درو نبسته بود که صدا دنیساعت هشت رس یکاینزد

 کرد...  

 شد...   یچ-

   ...شیشونیرو پ دیبا کف دست کوب ریام

 ...  رمیبگ یدنیرفت نوش ادمی-

 گفت   حوصلهیبست و ب درو

 ..   میخوریم ینجوریول کن بابا... هم-

 اپن   یکه دستش بودو گذاشت رو ییتزاهایجعبه پ ریام

 ...  دادمیانگار استخون قورت م دادمیاون باگتا رو قورت م شبمیو ولش کن...د یچ یچ-

 پرت کرد رو کاناپه   خودشو

 ..   یدیخریحواست باشه م یخواستیکنم... م کاریچ یگیم یخ-

 برگشتم...   ینگیریج یتا لباس عوض کن-

 ...  رونیبده از خونه زد ب ازیمهلت اعتراض به ن نکهیو قبل ا گفت

 دلش و مالش داد...   زایپ یاز جعبه ها رو باز کرد... بو یکیکردو از جاش بلند شد... در  یپف

 چمدونشو برده بود توش...   شبیکه د یگاز زد رفت سمت اتاقازش و برداشت و  کهیت هی

 ی... بلند شد بره تودیکش رونیاز چمدون ب شرتیت هیرو با دندوناش نگهداشت و  تزایپ کهیت

 ...  ارهیحموم تالباسشودر ب
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 ...  دیکش نییموهاشو از باال تا پا یتنش کرد خشکش زد...دستشو برد ال شرتشویت تا

 از دهنش افتاد...   تزایش زد که پبه خود یپوزخند

اتاق سمت چمدون  یکیاون  یو رفت تو زیم یرو گذاشت رو تزایپ کهی... ترونیحموم زد ب از

 نبود...   یادیبه گشتن ز یازی...نریام

 داشت و رفت سمت حموم ..   برش

 ...  دادی... تلفات مدادیتاوان پس م دیبا دنشیجنگ ی... برادیجنگیم دیبا

 ...  دیکشیتو سرش سوت م نیماش ی...صداارهیاول کار کم ب تخواسینم

 بود...   فیح میلیبود... خ فی... حدیو ببره سمت موهاش که دستاش لرز نیماش خواست

 خودش زدو شروع کرد به بافتن موهاش...   ریبه تصو یشدن...لبخند سیهاش ناخواسته خ گونه

 آشپز خونه...   یو رفت تو برگشت

 اپن لبخندش تلخ تر و اشکاش تند تر شده بودن...   یرو یچاقوست  دنید با

 فکر همه جا رو کرده بود...  ریام

بکنه انقد زود  تونستیو گرفته بودن... فکرشم نم یخونه لوازم ضرور یخوب وب که برا چقد

 الزمش بشن...  

 نییو برداشت... چشماشو محکم بهم فشار داد که اشکاش گوله شدن و پا کیکوچ یچیق

 اومدن... برد سمت موهاش... دل دل نکرد...  

 ..   نیرنگ شدش  افتاد رو زم یبافت موها ادیبه خودش ب تا

 نگاشون کنه رفت سمت حموم...   نکهیا یب

 موهاش...   یفرو کرد البه ها نباریو برداشت و ا نیماش

 .  هق هقشو تو گلوش خفه کرده بود.. ازیو ن نیزم یافتادن رو یم کهیت کهیت

 صدا...   یب یول زدیم زار



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 261

 آن خشکش زد...   هیپاشو گذاشت تو  نکهیباز کرد... هم درو

 و قل خوردن...   نیزم یاز دستش ول شدن رو یفلز یها یقوط

 ...  کردنیم یپاش داشتن بهش دهن کج یبود که جلو یبافته شده ا یبه موها نگاش

پخش روش زانوهاش خم  یز حموم و موهابا مهیدر ن دنی...باغ دازیسمت اتاق ن دیدو عیسر

 ...  واریشدو سر خورد کنار د

 ...  دیخندیهاش داشت م هیکه وسط گر یازیبود به ن رهیبهت خ با

 تونستم...   یدی... دتونمی... مکردمی... مکیبه خودم ثابت م دی... بادیبا-

 ...  رهیبغضشو بگ یهمه مرد بودنش نتونست جلو با

... آره... آ... آره شمی... خوب مانی... در مشمیخوب م گذرمی. از موها... م... م..جنگمیمن... من م-

 مگه نه ؟  ریام

 ...  ریتن ام یاز سرما زری خیبا همه سرماش  نیسرتکون داد و چشماشو بست...کف زم فقط

 موش...   یسر ب یرو دیپاش زانو زد... دستشو کش یاومد جلوتر و جلو ازین

 ...  دیخت بود براش... اشکاشو پاک کرد و پر بغض خندس ریام دنید داغون

... انقد یچی... فک کن نرم کننده و...ماسک مو .. و هه... هخوامی... شامپو نمگهی... دگهیهه... د-

 راح...راحته...  

 و زار زد...   دیترک دفعهی یکرد بخنده ول یسع یلیخ

 ...  رایحم ای... نینازن ایبود...  نجایبفهمه حالشو...کاش مادرش ا تونستیزن م هی فقط

 بغلش...   یتو دیبود که حلقه شد دور شونشو کش ریام یدستا نایهمه ا یجا یول

 سرد بود و آغوشش گرم...   تنش

 بده دل پردردشو...   ینبود دلدار یو کس ازشیداد واسه دل ن یدلدار

 چند ساعت گذشته...   دونستینم
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 ریرنگا رنگ به خواب رفت و ام یبه زور اون قرصا زایکه ن یساعت گذشته ازساعت چند

 شد...   نیبرل یابونایسرگردون خ

 ...  دیدرخشیشب م یاهیس یبود که تو کشینا دیسف یبه کفشا نگاهش

 خاطره ها خاطرشو آزار داد...   ادی باز

 ...  میست کن دیایب ریام-

 و ؟!  یچ-

 ...  دیپر نییذوق باال پا با

 ...  میبخر دی... هر سه تامون اسپورتامونو سفهادیمن و تو و نهال و ن مثال کفشامونو...-

 بست و بغضشو قورت داد...   چشماشو

 ...  ییطال یها هیبا حاش دیاونشبش شده بود چهار جفت کفش اسپورت سف پشت

 ...  شیبود که بشه حذفش کرد از زندگ یپرنگ تر از اون ازین

 نور چراغ...   ریا نشست درست زاز خونه ه یکیپله مانند  یسکو یرو

 کجاست... کوچه خلوت  بود...   قایدق دونستینم

 ...  بشیبرد سمت ج دست

 جمعشون کرده بود...   خودش

 چرمشو از دستش باز کرد... دستبند رشته رشته شد...   دستبند

 موهارو دستش گرفت و مرتبشون کرد...   دسته

 ع کرد به بافتنش...  دستبند و شرو یرشته ها یالبه ال گذاشت

 مصرانه اصرار داشت ببافتشون...   یاز دستاش ول خوردنیم سر

 کلنجار رفت که باالخره شد...   اونقدر
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و  اهیس یکه رشته ها یشد به دستبند قهوه ا رهیخ اوردیکه داشت از پا درش م یبغض و غم با

 ال به الش سفت سفت بافته شده بودن...   یشراب

 ت دستشو بست به مچش...  و برد سم دستبند

 ... دیبافته شده دور مچش کش یموها یرو یدست

 ؟!  کنهیم یسرنوشت داره با کدوممون باز-

 ؟...   کردیم رشیتعب ی... چرهیکه زد باعث شد سرشو باال بگ یبرق رعد

جلو خدا... مردو مردونه دونفره  نهیبره بش شدیکه شروع م یبارون نیداشت امشب تو ا دوست

 کنن باهم ..  خلوت

کوک  یدختر االن ساز ناسازگار نیوجودشو بسته به وجود ا یبمونه...بگه چرا وقت تونهینم بگه

 کرده با دلش  

 بار بندش ازش طلبکار بود...   نیبود... واسه اول طلبکار

 سرو صورتش...   یچرا تو سرش بود که جوابش شده بود شر شر بارون رو یکل

 بشه...   داریو ب ادیرو صورتش تا به خودش ب ترخیخدا داشت آب م انگار

  

 کردم با دل تو   چه

  ینگرون نجوریا که

 نکردم اما   یگناه

  یسوزونیجور م نیا منو

  یکه چطور موندم

 کنم تو رو ندارم  الیخ

  یتو سنگ صبور آخه
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 آرم   یتو من دووم نم یب

داشت داغونش  سیوسل هیفقط وسط  نیا ازیامتحان ,امتحان اونو و ن نیا نکهیفکر ا یحت

 شاه مهرس  هیفقط  ازیاونو و ن یباز یباز نیا کردی... حسش مکردیم

   ییسخته جدا واسم

 ندارم   ییایتو دن یب

 و تاره   رهیت میزندگ

 ندارم  ییتو فردا یب

 ندارم   یتو همدم یب

  ستیتو موندن کار من ن یب اصال

 که به جز تو   یبدون کاش

   ستیندرو برم  یچکسیه

بگ گراند  نیع ازین یمو یب ریانگار جون از پاهاش رفته بود... تصو یافته ول یراه ب خواستیم

 ...  شدیبود ترک ذهنشو پاک نم دهیچسب

 چشماش تا سوزشونو کم کنه   یرو دیکش دستشتو

 ماله من بود   وجودت

 انگار که تمومه   یول

 تو با من   ادی بدون

 رومه  شیلحظه پ لحظه

 ماله من بود   توجود

  رشیمن تنها نگ از
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 تن خستمو حاال   نیا

   رهیاس نهیبیم یوقت

 ...  شیشونیپ یبود رو دهیچسب سشیخ ی... موهادیسمت آسمون چرخ نگاش

؟!...  یبزرگ گنی... مگه نمیبهم بد یتونستیخواستم که نم یازت خواستم... چ یمگه تاحاال چ-

  از؟یچرا ن تیکش وسط بازقسم اگه مشکل منم خودمو ب تیبه بزرگ

 تو ماله من بود   یچشما

 نگاهتم ندارم   گهید

   یریچشماتو بگ اگه

 ندارم   یزیچ گهید من

   نهیبیتو نم یچشما

 چشماش   یاشک تو حلقه

 اما  مردمیواست م من

 دستام...   هیهنوز خال باز

 داشته بود...  و هوا نگهش  نیزم ونیو خاطره هاش...حسش که معلق م ازین دهیتراش سر

 که االن سخت باشه دل کندنش...   دادیو دل نم گرفتیدل صاب مردشو گل م کاش

 ...  لهیزد به م هیتک نیزم یخورد رو سر

 تو سرو صورتش...   زدینبود اگه بارون م مهم

 تفر از خودشو...   نیحس بدو... ا نیبارون بشوره ا خواستیم انگار

جز  یزیخودشچ یبرا دیرسی. هرچقدم از دورپاک به نظر م..دادیبود گندو کثافت م احساسش

 نداشت...   یفیکث
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و موهاش  یزن ریبشوره از ذهنش تصو خواستیگندو کثافت و...م نیبارون بشوره ا خواستیم

 به دلش زده بود...   یدور مچ دستش حلقه شده بودو مهر بندگ

 اب بارون...  ریغسل کنه ز خواستیم

 ...  شد کیبهش نزد دیترد با

زده به چراغ و پاهاش و دراز کرده...  هیمرد که تک هیکوچه  نیشب وسط ا نیا یتو دیترسیم

 ... نهیچهرشو بب تونستیبودو نم نییسرش پا

سرو وضع  تونستیاز همون فاصلم م یاز معتادا باشه ول یکی ایاز ارازل  دیدلش گفت شا یتو

 بده...   صیتشخ شویدرست و حساب

 جلو رفتن و نرفتن...   یبرا کردیدل م دل

 انداخت... از دوازده گذشته بود...   نشیبه ساعت ماش ینگاه

که  یبه مرد دادیته دلش قلقلکش م یحس هی یپاشو بزاره رو گازو بره خونشون ول خواستیم

 بشه...   کیجون افتاده بود گوشه کوچه نزد یجنازه ب نیع

 و برد کنارش و نگه داشت...   نیماش آروم

شرط عقل  اطیزد... احت میفرمون محکم کردو قفل مرکز ی... دستاشو رونییرو داد پا شهیش

 بود...  

 خم شد سمتش...  محتاطانه

 آقا... آقــ...  -

گم شد  خوردیم نیماش شهیبارون که به سقف و ش یقطره ها یصدا نیب دیکه شن یا زمزمه

از صورتشو روشن  یور بخشخم شد سمتش ن شتریآن حس کرد زمزمه ها آشناس... ب هی یول

 به چهره پسر جوون...   شدیم مشیمستق دیبارون مانع د یتند یکرده بود ول

 به احساسم... خودت درست...تش ..کن  یخودت گند زد-
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 دیشد... شا ادهیو باز کردو پ نیدر ماش عیسر یفارس دهیبر دهیو بر دهیجمالت کش دنیشن با

 ...  دیهم نکش هیشدنش به ثان سیخ

 چهرش چشماش گرد شد...   دنیزانو زد مقابل پسر جوون با د نکهیهم

 ...  ریام

 آورد باال و آروم زد رو صورتش   سرشو

 صدامو...   یشنویم ری... آقا امری... امریام-

تب باالشو لمس  تونستی... مستین اریمعلوم بود هش یباز شدن ول مهیخمارش ن یچشما

 کنه...  

 زد رو گونش...   باز

 ...  یکنیم کاریچ نجایتو ا یآخه نصف شب نمیشو بب داری... بریام-

 دینداشت با یبچه گربم تو کوچه نبود... چاره ا هی یحت بایبه درو ورش کرد... تقر ینگاه

 ...  شدیخودش دست به کار م

 ریام یجداش نکرده بود که پاها نیبغلش... به زور بلندش کرد... هنوز از زم ریانداخت ز دست

 ...  نیوردو ولو شد رو زمسر خ

 و درو بست...   نیماش یجلو یصندل یخم شد...همه زورشو جمع کرد و انداختش رو دوباره

 سوار شدو رفت سمت خونه...   عیسر

 کوچه بود...   نیراه خونه خودشون بود که آخر هم نیتر کینزد

 ...  اطیو برد داخل ح نیماش

 تو خونه...   دیشدو دو ادهیپ نیماش از

 ...  دیبابا... بابا... بابا خونه ا-
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 منی... چراغ سالن نش رونیو هراسون از اتاق کارش بکشونه ب یصداش بلند بود که عل یاونقدر

 روشن شد...  

 افتاده ؟  ی... اتفاقالیشده ن یچ-

 کرد   رونیبه ب ای.. با دست اشاره  زدینفس م نفس

  ... حالش بده... نی... تو ما...شریامـ...ام-

تو  دیاراده دو یفقط ب  هیچ الیربطش به ن ای هیک ریلحظه ذهنش نتونست پردازش کنه ام اون

 ...  الین نیسمت ماش  اطیح

 شناختش...   ریاز بارون و عرق ام سیچهره خ دنیدرو باز کرد با د نکهیهم

 بود انگار...   شیکوره آت تش

تخت اتاقش رو کرد  یگذاشتن رو رویام تو خونه...تا دنشیبه هزار زور و زحمت کش الین همراه

 ...  الیسمت ن

 ...  میعوض کن عیلباساشو سر دی... بااریلباس مناسب ب هیبدو برو -

 و شلوار در آوردو داد دستش...   راهنیپ هیهراسون رفت سمت کمد پدرشو  الین

 لباسارو ازش گرفت...   یعل

 یلیتبش خ میکن شیپاش عیسر دیاب اریآب ولرم ب کممیسرم آماده کن... هیبرو  عیسر-

 باالست...  

شدو از  یبده چ حینتونست توض یو خارج از کنترل اتفاق افتاده بود که حت عیاونقدر سر اتفاقا

 کرده ..   داشیکجا پ

براش  یزیچ یقرص تونهیاگه م شیاول یبعد وصل کردن سرم رفت تا از جعبه کمک ها یعل

 کنه...   دایپ

 ...  شونشیپ یگذاشت روو چلوند و  سیخ حوله



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 269

 ادیم ادشیبود به صورتش...  رهیبودتش... خ دهیبود که د یمعصوم تر ازهر بار ریام صورت

 ایو مردونه آر یشرق سیساله بود که جذب ف 17دختر بچه  هیرو شناخت  ایکه آر یبار نیاول

 شده بود...  

  بال و پر گفته...  یآرزوها کیدختر بود با هزارو  هیموقع  اون

وقت  چیبعدشم ه یبا خبر نبود... حت ریهم از حضور ام یها تا قبل سفرشون به دب اونموقع

 ...  استیتر از آر بایجذاب ترو ز یحت رینشده بود که بفهمه ام قیچهرش دق یاونقدررو

 خوره تو جونش افتاده بود...   هی نیع یکنجکاو

مرد .. داشت از  نیبارون .. ا نیا ریزکوچه...  نیدوست داشت بدونه اون وقت شب... تو ا یلیخ

 ...  زدیکدوم احساس حرف م

 عشقاچشماشو باز کرد...   سیناااا شبتون

 و تنش حس کرد کوفته شده...   دیکش ریت گردنش

 گفت...   یبرد سمت گردنش و آخ دست

 ...  یشد داریاِ... ب-

 شکست...   دادش بلند شد ..گردنش انگار یسرشو خم کرد سمت صدا که صدا عیسر

 ... یـــــیآ-

 تختش...   کیبلند شدو اومد نزد عیسر الین

 ...  متیاوه... چته آروم تر بابا... نترس ندزد-

 کرد که توش بود ..   یو اتاق ناشناس الیبا تعجب نگاه ن ریام

 انگار از چشماش سوالشو خوند...  الین

 آب گرم و برداشت...   سهیک یعسل یشدو از رو خم

 ...  ییگردنت... خونه ما ریبزار ز نویبابا ا ایب--
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 خو...خونه شما ؟ -

شده خودش خم  یکه چ افتادهین شیبفهمه هنوز دوزار الیصداش بهت بود که ن یتو اونقدر

 سرش...  ریآب گرم و گذاشت ز سهیباال آورد و ک رویشدو گردن آم

تب  می... کلیدشده بو دهیموش آب کش نیبارون ع ری... زیتو کوچه ما بود شبید-

 ... ـــایعاشق هی...فازت چیداشت

 اومد...   ینم ادشیاز شب گذشته  یادیز زیرفت تو هم... چ ریام یاخما

 ...  ادینم ادمی یچیه-

 باال انداخت   شونه

خودش  یهست یک ادیم ادتیاالن  نکهیهم یکه تو داشت یبا اون تب ستین یبیعج زیچ-

 ...  هیکل

 خت...  به درو ورش اندا ینگاه

 ؟  یگردیم یزیدنبال چ-

 .... ساعت چنده ؟! میگوش-

گذاشته بودتش اونجا برداشت و گرفت  شبیکه د رویام یگوش زیم یدراز کرد و از رو دست

 سمتش ..  

 دو بعد از ظهر  یطرفا-

 ...  دیساعت از جا پر دنیبا د ریام

 چه خبره مگه...  -

 خونسرد از جاش بلند شد...   الین

 ... یکه از وقت صبحونت گذشته الاقل نهار بدم بهت بخور ایشما... حاال پاشو ب یمتخبر سال-
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ساعت  نیا ارهیب ادیکه کامل به  ینه اونقدر یبود ول ادشیاز شب گذشته  یگنگ یزایچ هی

 ...  کنهیم کاریلباسا چ نیخونه با ا نیا یتو نجایا

 ی.. با عجله از رو ومدین ادشی ازینجز  یزیچ یفشار آورد ول شتریبست و به ذهنش ب چشماشو

 ..   نییتخت اومد پا

 من کو ؟  یدختر لباسا  یه-

 توهم   دیبا تعجب ابروهاشو کش الین

 لباسات ؟ -

 ..   دینامرتبش دست کش یکالفه به موها ریام

 ..   مارستانیب بردمیم ازوین دیشده امروز با ریزود باش... د-

دختر... انگار همه  نیا یزل زده بود به چشما یعصب ریخونسرد شد... ام الین یچشما باز

 بعد حرکت و حرفاش...   کردنیحساشو اول چشماش منتقل م

کاراشو انجام  ازیراحت بابا خودش رفت دنبال ن التیخ یریبخور فعال نم یزیچ هی ایبابا... ب ایب-

 بده...  

 .. شنایبابات ؟!... مگه م-

 تو پروندتون بود...  -

 رفت سمت آشپز خونه...   الیو پشت سر ن رونیزد باتاق  از

 سمتش...  دیچرخ کردیسازو آماده م یداشت  چا کهیدر حال الین

 افتاده... متاسفم ..   یچه اتفاق ازین یبرا دمیشن-

 گفت...   دیپر ام ییلباش نشوند... با صدا یرو ینیریلبخند ش الینگاهش کرد .. ن رهیفقط خ ریام

 ... بابام کارش حرف نداره...  شهیممن مطمئنم خوب -

 بود...   یکیتکون دادونگاشو دور تا دور خونه چرخوند .. خونه ش یفقط سر ریام
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 داشته باشه...   اجیبهم احت ازیتر برم...ممکنه ن عیبهتره سر یدیمنو م یلباسا-

 بهش انداخت...   یچپک ینگاه الین

...حموم تو همون اتاقه تا دوش یدکتره نه جناباعال داره دوا اجیکه االن احت یزیبه تنها چ ازین-

 پشت در و نهارم حاضره...   ذارمیمن لباسات و م یریبگ

 کالفه به موهاش چنگ زد...   ریام

 بده برم...  -

 نگاش کرد...   یسمتشو حرص دیچرخ الین

 پسر...   یبدم... چقد تو کج فهم ارمیبرو تا ب گمیم-

تا  رهیبره دوش بگ عیسر دادیم حیدخترو نداشت... ترج نیا اوجه حوصله کل کل ب  چیه به

 زودتر از دستش خالص بشه...  

 یتا کرد و گذاشت رو رویام یلباسا الیو رفت تو حموم .. ن یسمت اتاق قبل دیحرف چرخ یب

 ...  رونیتخت و در و بست اومد ب

 عبور کرد...  از جلو چشمش  الیسر هی نیشب گذشته ع ریآب و که زد انگارتصاو دوش

 ... ـین یتنش...حال بدش... موها یرو ختیکه ر یبارون

 دور مچ دستش...   ینگاهش رفت سمت دستبند چرم عیسر

 ...  دیکش یپر درد قیعم نفس

... رونیآب و بسات و از حموم زد ب عی... سرکردیبخار گرفته حموم داشت خفش م یفضا

 تخت بودن...   یلباساش همه رو

 از آشپز خونه بلند شده بود...   سیسوس ی... بورونیلباساش ازاتاق زد ب عوض کردن بعد

  رفتیداشت ضعف م یبود... دلش از گشنگ ستادهیافتاد که پشت گاز ا الیبه ن چشمش

 تموم نشد ؟! -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 273

 شیشونیپ یکه رو سیپروشون و خ یبا اون موها ریام دنیسمتش... با د دیچرخ عیسر الین

 کردیداشت حس م ادیبه  هادیکه از ن یریلباش... با تصو یرو نشست یافتاده بود لبخند

 ته چهره هر دو بود ..   یخاص تیمعصوم هیداشته باشه...  دیبه عموش با یادیشباهت ز

 ...  زیگاز برداشت و گذاشت وسط م یرو از رو تابهیماه

 آماده شد...   ایب ایب-

 گفت   ییبروهاش گره خورد تو هم با پروا تابهیتخم مرغ تو ماه سیسوس دنیجلو رفت با د ریام

 بود ؟!  نینهارت ا یکردیهمه نهار نهار م نیا-

 رفت توهم   الین یاخما

بخور خداتم شکر  نیبرات بار بزارم...بش یرانیمخصوص ا یقرمه سبز یانتظار داشت یپس چ-

 کن...  

نبود  گشتیزیچ یبشقاب یدست شیدنبال پ ی... هرچزینشست پشت م دویو عقب کش یصندل

سر  یچیو نون ه وانیو دوتا ل ارشوریچنگال تو ظرف گوجه و خ هیکه نبود... جز دوتا قاشق و 

 نبود...   زیم

 کو ؟  یدست شیپس پ-

 گفت   یمچاله شد و با حالت چندش الین افهیق

 ...  گهیبخور د تابهیماه نی... انقد سوسول نباش تو همیزنیزنا غر م ریپ نیاه اه... تو چقد ع-

دختر بهش دست  نیا یکردنا ریپ ریاز پ یحدش باز شد... حس بد نیتا آخر ریام یچشما

 تو قبر...   فرستادشیم کردویم ریکفنم تن ام هی یکردی... رسما ولش مدادیم

 ...  اریب یدست شیپ هیخب پاشو  یچ یعنی-

 خودش کرد   یباال انداخت و شروع به گرفتن لقمه برا یشونه ا الین

 ...  اریپاشو برا خودت ب یخوریبخور نم ینطوریا گمیه من مبه من چ-
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که  یپاشه تو خونه ا دیدیشد... دور از ادب م مونیخواست بلند شه که وسط راه پش ریام

 ...  ارهیدر ب یکرده پرو باز یمهمون بوده و تمام شب گذشته رو صابخونش ازش پرستار

 .  ..دیجلو تر کش شویصندل زویکردو نشست پشت م یپف

 لب غر زد...   ریز

 ...  گهید یرانیجون به جونت کنن ا-

 بندازه گفت  ریبه ام ینگاه نکهیا یبا دهن پر ب الین

 ...  ایکنیسکته م یریانقد غر نزن پ-

 ...  دادیکه به زور قورتشون م الین یرو لبا ادیناخداگاه خنده ب شدیبا عث م ریام یعصب ینفسا

کرد که با  یتشکر الیبه رسم ادب بعد تموم شدن غذا از ن یص ولحر اینهار خورد  دینفهم ریام

 لبخند گل و گشادش جوابشو گرفت...  

آب تا  ریدستشو برد ز کشویاومد نزد ریام نکیس یرو برداشت و گذاشت تو تابهیماه الین

 بشورتش  که تلفن خونه زنگ زد... 

  ریما یرو که دستش بودو گذاشت تو دستا ییدستمال ظرف شو الین

 ...  هیک نمیبشور بب-

 مبهوت رفت سمت تلفن...   ریتوجه به ام یب

تو دستش  یو دستمال کف رونیاز آشپز خونه زد ب الیکه ن یریمس نیآونگ ب نینگاش ع ریام

 ... خوردیچرخ م

ظرف  نکیس یبود... دستمال و تو دستش فشار دادو پرت کرد تو یدختر ته پرو باز نیا

 ...  رونیو از آشپزخونه زد ب... دستاشو شست ییشو

  ریشد به ام رهیخ ییو قطع کرد...با پرو یگوش الین

 !..  ش؟یشست-
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مبل تا موقع رفتن  یدست انداخت و کتشو که گذاشته بود رو یگفت و حرص ییبرو بابا ریام

 برداره بپوشه برداشت و تنش کرد...  

 کجا عمو ؟  یهو-

راه افتاد سمت در  الیتوجه به ن یبود ب رهیفحش خبه ص کهیو برداشت و در حال شیگوش ریام

 ...  یخروج

 و امروز...   شبیممنون ومعذرت بابت د-

 با تواما...   یهـــــو-

 بود...   یو جوزدگ ییو پرو ینزاکت یدختر مدل بارز ب نیکرد... ا الینگاه ن یحرص

 ...  هیخوب زهیادب چ-

 اشت سر جاش ..  و گذ یشونه باال انداخت و گوش الیخ یب الین

 ...  ادیباباهم داره م نیبش ایهمه جاهم کاربرد نداره که... ب یخوبه ول زیآره چ-

 در شل شد...   رهیدستگ یرو ریام دست

 ...  ادیداره م-

 و روشن کرد...   ونیکردو تلوز یاهوم الین

 رفته رو برگشت...   ریمس ریام

 ...  ادیم ازیشد... ن یخب چ-

 خورد ..   رحرصیونه باال انداخت و امطبق عادتش ش باز

 نجایبزا ا اریرم بردار ب وهیاون سبد م خچالیاز  ی... ها راستگهید ینیبیم ادیاالن م دونمیچه م-

 ... انیتا اونام ب میبخور

 ..   شیمبل کنار یکرد و خودشو پرت کرد رو الین یحواله بازو یمشت ریام

 .  ..ستیبوکس ن سهیبازوها ک نیا اروی یهو-
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 خاموشش حالشو گرفت...   یو گرفت...گوش ازیبهش نکرد و شماره ن ییاعتنا ریام

 تو صفحش...   ختیپشت سر هم ر لیس نیع ایآر یامایآپشو که باز کرد پ واتش

 بود...   ازیاسم از ن هیکه سلم داده بود  هیکه فرستاده بود جز اول یامیهر ده پ از

   و پرت کرد کنارش... یکردو گوش یپف

 بهش کرد...   یاز گوشه چشم نگاه الین

 ؟تبتم که تب نبود کوره بود انگار...   یزده بود یزیچ ی... مشنگ بودشبیچت بود د-

تباش  یبود... از بچگ نیهم شهیمبل... هم یداد به پشت هیگذاشت رو هم و سرشو تک چشماشو

 ...  ارهیب نییو تبشو پا نهیسرش بش یتا صبح باال کردیرو مجبور م رایو حم شدنیم دیشد یلیخ

سوژه حال  نیربط تر یربط فکر کنه و ب یب یزایذهنشو منحرف کنه... به چ دادیم حیترج

 حاضر  

   دیربط پرس یکنارش نشسته بود... ب االن

 ؟  نیینجایچند ساله ا-

 سمتش   دیبا تعجب چرخ الین

 ؟  یبا من-

 متش...  س دیچرخ یزده بود به پشت هیکه سرش و تک یهمونجور

 هست ؟  نجایا میمگه جز تو کس-

 شونه باال انداخت ..   باز

 ..   یگیم ونیهز یتب کرد شبیمثله د دیآخه گفتم شا-

 گرفت  ریاز ام نگاهشو
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بچه بودم...به خاطر درمان  یلیخ دیشا ادینم ادمی یادیز زی... چمینبود رانیو ا یادیمدت ز-

 میاونجا موند یفرانسه... بعد فوت مادرمم چند سال می... رفتنوریا میایب میمادرم مجبور شد

 آلمان...   میدو سالم هست که اومد کیعمر من اونجا گذشت و نزد شتریب بایتقر

 تفاوت گفت  یب الیلب گفت که ن ریز یمتاسفم ریام

 ... فراموشش کردم...  الیخیب-

 ابروشو داد باال...   یتا هی ریام

 ؟  یتونیمگه م-

 ...  ید یشو دوخته بود به صفحه ال اسختانه نگا سر

... شهیو بعد خارج م شهیم تیوارد زندگ ینحو هیبه  ی... هر کنیرفت یروز هیهمه آدما -

 دارهیکه جهان و اجرامش ناپا یاستاد فلسفه داشتم که اعتقاد داشت همونطور هی یدونیم

احساسات  ی... حتواناتی. ح. اهایگل وگ  نیانسان... ع نی... عدارهیناپا شونمیموجودات و حواش

 ... دارهیناپا هامانسان

 ... یداریمقوله ناپا نیبا ا امیبهتر بود کنار ب پس

 کنار اومد... شعار نده بچه...  یزیچ نیباهمچ یسادگ نیمگه ممکنه بشه به ا-

 نگاش کرد...  یسمتشو جد دیچرخ الین

 مادرت زندس ؟ -

 د کردو سرشو به نشونه نه تکون دا یاخم ریام

 سالم که بود فوت کرد   18-

...تو خودت تاچند روز میبه خودمون دروغ بگ میدوست دار یه نکهیمشکل ما آدما ا یدونیم-

چند بار در سال بعد مردنش  ایهوم ؟...  یو ماتم گرفت یتنت کرد یبعد مرگش لباس مشک

 ؟...   یافت یم ادشی

 ؟!  یکنیبغض م یافت یم ادشیهنوزم  نکهیا ای؟...  یرفتیهفته سر خاکش م هر
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 یتر از مادر زیکس عز چیه ی... تو زندگمیعادت دار گهیما آدما فقط به بودن کنارهمد نیبب

به  یبنیم یجونش به خوردش داده ول رهیشکمش رشد کرده و از ش یباشه که نه ماه تو دینبا

ر به نبودنش که با فک تینقطه کور تو زندگ هی شهیمدت فقط م هیبعد  ینیبیم یایخودت که م

 ...  یخوریو غصه م یکشیحسرت م یآه از رو هیفقط 

 گهیمدت که د هیبعد  یکنندس ول ونهیکنارمونه تصور از دست دادنش د یکه کس یزمان تا

 به سازش...   یکنیشروع م گردهیرفته و برنم گهیکه د یمطمئن شد

 یپررنگه ها ول شیخال یجا ...رهیگیکردن و از سر م یافته رو غلتک... دوباره زندگ یم تیزندگ

 دتیاز د میخال یافته که اون جا یانقد اتفاق م رهیم ادویم تیانقد آدم تو زندگ گذرهیم یهرچ

 ...  شهیمحو م

 ...  میباش ونیخودواقعم میکن یسع نکهیا یبه خودمون...جا میکنیم نیآدما فقط تلق ما

 کنه...   یجمله به جملشو حالج کردیم یسع ریام

 ...  تشیطرف شخص نیدخترو هضمش کنه... جالب بود ا نیا کردیم یسع داشت

 زد  یغرض یب لبخند

 ...  یزنیقشنگ حرف م-

 پر شد از غرور...  الین نگاه

 سرم روانشناسما ..   ریکه خ ستین خودیب-

 روانشناس تصور کنه...   هیاال  یزیدخترو هر چ نیا تونستیباال رفت... م ریام یجفت ابروها ناریا

 واقعــا؟! -

 تکون داد...   دیبه نشونه تائ یفقط سر الین

 صاف نشست...  ناخداگاه

 ؟!  یتو مادرتو دوست نداشت-
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 انداخت ..   ریبه چهره کنجکاو ام یقینگاه دق الین

 ؟  یکنیم یفکر نیچرا همچ-

 ..   یکنیاحساس راجبش صحبت م یب یلی... خهیعیطب-

 باز شونه باال انداخت...  الین

که دوسشون  یبا کس دیبا نکهی... مثال آدما باورشون اهینسب زیچ هی... دوست داشتن نیبب-

 باهاش ازدواج کنن؟!....   دیدوست دارن حاال با وناتمیدارن ازدواج کنن... آدما ح

کرده به  لشیدیخاطرات محو که اونو تو سرم ت یسر هی... ادینم ادمیاز مادرم  یادیز زیچ من

 ...  ادمهیکه ازش  یکه باهاش بودم و خاطرات یقد همون چند سال یبرام ول هزیاسطوره... عز هی

 منو تحت شعاع خودش قرار داد ..   یتظاهر کنم مرگ مادرم همه ابعاد زندگ تونمینم

خودمو دارم...  یمنم زندگ یکه عاشق مادرشه ول یا گهیعاشق مادرم بودم مثله هر کس د من

 دم... مجبورم ادامش بدم...  ادامش ب دیکه با یچرخه زندگ هی

 چرخه بشم...   نیا هیبق الیخیاتفاق بزرگ و مهم ب هیهرچند  میاتفاق زندگ هیبه خاطر  تونمینم

 نگاش کرد   طنتیبا ش ریام

 ! گه؟ید ستین چتیبه ه یو شکست بخور یعاشق بش یعنی-

 دهنشو بست...   الین یغره  چشم

 باهاش کنار اومد...   شهینم باالخره فراموشم نشه ماو یسخته ول کمیعشق...  یگیخب خودت م-

 ...  اطیشد باعث شد تا نگاه هر دوتاشون بچرخه سمت ح اطیکه وارد ح ینیماش یصدا

 باز شد...   یکه در ورود اطیشدن برن سمت ح بلند

 نبود...   ازیاز ن یانگار خبر یول نهیبب ازویتا ن خوردیچرخ م یپشت سر عل ریام نگاه

 کو پس ؟  ازین-

   ریشد به ام رهیخ یکتشو در آوردو با نگاه چپک یعل
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  شاال؟یشما ا یسالم... بهتر کیعل-

بودن و  دهیبراش کش یادیپدرو دختر شب گذشته زحمت ز نیخجالت زده شد... ا ریآن ام هی

 بود...   ونشونیمد یجور هی

 ... سالم...  خوامیمعذرت م-

نشوند کنار  دویکش رمیمبل و دست ام ی... نشست رودیستو بغلشو گونشو بو دیکش الروین یعل

 خودش...  

 ...  اربابایقهوه درست کن ب هی الین-

 رفت سمت آشپز خونه ..   دویگفت و چرخ یباشه ا الین

  ریسمت ام دیچرخ یعل

 ...  ایآوردت رو به موت بود الیکه ن شبی؟... د یبهتر-

 زد   یزورک لبخند

 کو ؟  ازی... نمیزحمت شدممنون .. شرمندم اسباب -

   دیخند یعل

دادم... درمان و  شوی... دستور بسترمارستانهیخوبه .. ب ازمی... نازایبه ن یبرس یچونیپیکال م-

 ..   میکنیامروز فردا شروع م شاالیا

 شونش ..   یدستشو بزاره رو یباعث شد تا عل ریگرفته ام چهره

 بده...   هیاون به شماها روح نکهینه ا نیبد هیداره بهش روح ازیپسر اون االن ن-

 موهاش...  -

سنکوب کرده بود... کار  ازین دنیچشماشوسفت رو هم فشارداد... خودشم امروز صبح با د یعل

 قابل درک بود   یول یمنطق ریغ کمی ازین

 .. 
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ل تو حا میپس بهتره بزار میدرکش کن میتونی... نمهیبد یلیخ طیاالن تو شرا ازین ریام نیبب-

 نه...   ای گمیم یچ یفهمیم دونمیخودش باشه... نم

 من بگم...   نیآخه بزار نیگیم یشما چ فهمهیم ینه بابا اون چ-

نشست روبه  زویم یو گذاشت رو ینیتو دستش... س ینیو س الیسمت ن دیجفتشون چرخ نگاه

 ...  پاش یمبل و پاشو انداخت رو یروشون... فنجون قهوه خودشو برداشت و لم داد رو

 ...  نهیبیاز دست رفته م زشویاالن همه چ ازیپسر جون ن نیبب-

غم  دیپس از دست دادن موهاش براش شا هیکه تو نقطه صفر مرز دهیباور رس نیبه ا بایتقر

 ...  تهیاهم یب یول زیانگ

اونطرف  لومتریچند صد ک کهییبه خاطر کسا ستیبه خاطر موهاش ن جنگهیاگه االن داره م اون

 تظرشن... تر من

 نیا یموقع برا نیاالن بهتر دیمهمه... شا یلیبراش خ افشیو ق پیدارم ت ازیکه از ن یشناخت با

باعث  تونستیدادن م هیکنارش تو اوج روح ای... بودن آرستیکه شوهرش ن یکار بود... االن

 باشه ..   ازین هیتخرب روح

که دوستش داره ظاهر شه و  یمرد یجلو طیشرا نیآل تر دهیدوست داره تو ا شهیزن هم هی

 ...  کردیتحمل م میافسردگ دیمرض با نیرو داشت االن عالو بر درد ا ایاگه آر ازین

 ...  یبد هیبهش روح یریغم بغل بگ یزانو نکهیا یبهتره جا توام

 کنهیم اسیق ایتورو با آر یداره واکنشا ازی.. االن ن شوییهوی رییتغ نیا یریبگ دهیکن ناد یسع

 ینشون بد الیخیتفاوت و ب یکن اونقدر ب ی... سعشدیم یو چ کردیم کاریبود چ ایآر که اگه

 نشه...  ادیکم بشه و ز شیفکر یکه از دغدغه ها

 کالفه موهاشو چنگ زد...   ریام

 سخته...   یلیسخته... خ-

   دیکش یقینفس عم یعل
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 ممکنه...  یول-

 بلند شد...  ریام

 ...  نمشیبب دیبا-

 پشت بندش بلند شد...   زویم یگذاشت رو شویخالفنجون  الین

االن  یقابل تحمل بود ریغ شمینجوریقبلش تو به خودت برس...هم ی.. ول برمتیخب من م-

 ... ییایزامب هیکه شب

 بهش رفت...  یظیفقط چشم غره غل ریو ام دنیحرف خند نیدختر به ا پدرو

 توش بود کرد   ریبه اتاق خودش که شب قبل ام یبا دست اشاره ا یعل

به خودت برس  واقعا  کمیهست...  یعسل زیتو کشو اول م یبرو اونجا سشوار و همه چ-

 ... شهیقلبش تندترو تند تر م تمیر کردیحس م شدنیتر م کیبه اتاق نزد ی... هرچیداغون

 ...  نهیبب مارستانیب نیا یتخت تو نیا یو رو ازیسخت بود ن براش

 یاومد ول ینم ادشی یادیز زیدرک کنه  چ بشویغر بیحال عج تونستینگاش کرد... م الین

به صورت نگران و  ی...لبخندشناختیخوب م مارستانارویب یو تو راهروها بیحال غر نیا

 بتونه آرومش کنه...  دیزد تا شا ریمظرب ام

 به در زدن و درو آروم باز کرد...   یا تقه

 در نگهداشت...   رهیدستگ یت رودستشو سف یصحنه شوکه شد ول نیاول دنیبا د الین

 بالفاصله وارد اتاق شدو خشکش زد...   ریام

بودو هزارتا دم و دستگاه و سرم به رگاش وصل  دهیتخت دراز کش یرو دهیکه با سر تراش یازین

 براش...   دیرسیبه نظر م شهیتر از هم بهیمارستانغریبود... با اون لباس زشت ب

 ...  هم فشار داد یمحکم رو چشماشو

 سمتشون ..   دیچرخ ازین سر
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 گذشته بود چشماش بودو برق خاص توش...  ازیهمون ن هیکه شب یزیتنها چ دیشا

 زور چشماشو باز کردو لباشو کش داد...   به

 پر شد از غم...   ازین نگاه

 تو ؟  یچطور-

 بود که گرفت...   یتنها جواب ازیرمق ن یب لبخند

 غم...   یب ی.. بشه عل.یالیخیکرد بزنه تو خط ب یسع

 خورد   یدیکه تخت تکون شد یتخت جور یسمت تختشو خودشو انداخت رو رفت

 ... چه خبرته... آرام باش دلبندم...  یهو-الین

   ازیسمت ن دیچرخ دویخند

 ؟  یخوب-

 فقط لباش کش اومدن...   یکرد بخنده ول یسع ازین

 ...  یممنون... خوش اومد-

 ...  دیکش ازین دهیبه سر تراش یدست ریام

 غم گرفته گفت  ییبا چشما ازین

 زشت بودم ..   یلیخ-

 گرفت...  طنتیش ینگاش کرد... تن صداش بو قیشد روشو دق خم

 ؟  یمگه خوشگل بود-

 خنده   ریزد ز ریچپ چپ نگاش کرد که ام ازین

 ... جوجه اردک زشت...  یشیخب حاال اخم نکن زشت تر م-

 تخت ..  کیزدن یصندل ینشست رو الین
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   نهیبیچشات زشت م-

 کردو دستشو رو هوا تکون داد...  یرپفیام

 حرف زد ..  نیاهه... باز ا-

 گفت   یپا انداخت و با تخس یپارو الین

 ... یتا صدامو نشنو یسمعکتو خاموش کن یتونیم-

 ؟!  ارمیزبون تورو از حلقومت در ب هینظرت چ-

 از رو نرفت   الین

 ...  ارمیا اون موقع منم پدرتو در ممنته ستین یمشکل-

دستشو  عیسر ازیکامال رفت توهم...تاخواست دهنشو باز کنه ن ریام یکلمه پدر اخما دنیشن با

 گرفت...  

 ... ریام-

 و ساکت شد   دیکش یقیعم نفس

 زد   الیبه ن یلبخند ازین

 ؟  نی... بچه اگهیبسه د-

   دیخند الین

 ن...  پدرم یجا شونیا یمنکه بله ول-

 لحن تندشو کنترل کنه...   کردیم یسع ریام

 ... میدار یبحث خصوص رونیخب حاال تموم شد ؟... بفرما ب-

 زل زد تو صورتش..  ییبا پرو ریمگه ؟! ام بمیمن غر-

 و من خبر ندارم...   میشد لمینکنه فام ومدهیصد در صد .. دوروزن-
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 یب خواستیبود... نم دهیدو ازین یروزو دنبال کاراتمام اون یفشار داد... عل رویآروم دست ام ازین

 بود...   ریرو مخ ام یادیدختره ز کردیبه دخترش بشه هرچند درک م یحرمت

 شما؟   دیبچه ها... منم خوبم...خوب گهیبسه د-

 بهش زد...   یسمتشو لبخند پر محبت دیچرخ ریام

 ؟  میخونه... بر یبر یتونیتو...دکترت گفت م ی... منم خوبم به خوبیخوبه که خوب-

 زدو چشماشو به نشونه موافقت گذاشت رو هم   یلبخند پر محبت ازین

   میبر-

بودو  نشونیو که ب یقیمحبت عم یبه راحت تونستی...مدیلبخنداشون چرخ نینگاهش ب الین

 حس کنه...  

 یهمه مردا بود... جذاب تر از یسر لج بزاره... پسر جذاب ریبا ام کردیوادارش م یچ دونستینم

 ...  کردیتر م ادیکششو نسبت بهش ز تیجذاب نیدرو ورش... هم

مورد توجه باشه... خاص  خواستیم شهیهم نکهیروش مونده بود... ا یبد از بچگ تیخصوص نیا

 خاص و جذب خودش کنه...   یجلوه کنه و آدما

فاصله بعد بال خواستیخونه خودشون... نم یشب و بره تو  تونستیم یعل هیبه توص ازین

 بگذرونه...   مارستانیب یروزاشو تو بهیکشور غر هیاومدنش به 

 یعل نیهم ینداشت و برا مارستانیبا ب یگرفته بود فاصله چندان ایکه آر یخونه ا میطرف از

 ...  رونیب طیبعد هر جلسه درمان برگرده به مح ازین دیدیبهتر م

 ری... امرونیاومدن ب مارستانیهر سه از ب ازین یها یونیو پادر م  ریو ام الین یجرو بحثا یتو

 تا راحتت راه بره... انگار بدنش ضعف کرده بود...   ازیبغل ن ریدستش و انداخته بود ز

  ریسمت ام دیچرخ عیسر ازین الین نینشستن تو ماش نکهیهم

 که دکتر اومد دنبالم ؟  یکجا رفته بود یتو سر صبح یراست-
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 ازویخواب آور ن ی... چقد خوب بود که اون قرصادیپر پشتش کش یموها یالبه ال یدست ریام

 ...  ومدهیو اصال خونه ن شبیکل د ریام دونستیو نم  یخبر یبرده بود به عالم ب

 برات...   کنمیم فیاومد... حاال بعدا تعر شیبرام پ یمشکل هی-

 انداخت...   ریکالفه ام یبه چشما یقینگاه عم نیجلو ماش نهیاز آ الین

از اون  یجالب ادیحس ز ی... ولارهیازش سر در ب تونستیبود که نم یزیچ ریام یچشما یتو

 یبهش نکرد که بره تو خونشون حساب یتعارف چیه ریام ی... وقتکردینم افتیخاص در یچشما

 خودشو از تک و تا ننداخت...   یذوقش خورد ول یتو

 در و بست...  خونه و  یکه رفت تو یریبود به ام رهیپشت فرمون خ از

 به خودش کرد... جذاب بود...   نهیآیاز تو ینگاه

 جذابم نه ؟...  -

 خودش در آورد   یبرا یشکلک

 ...  یرو تور کن یرونیجنتلمن ا نیا یتونیکه م یآره قوربونت برم... اونقدر جذاب-

 خنده...   ریزد ز بلند

راهرونگاش  شهیز پشت شا ریام دونستیو نم نهیداشت به حرف زدن با خودش تو آ عادت

 ...  دهیفقط سر تکون م شیباز ونهید یو برا کنهیم

 گفت و وارد خونه شد...   " یاحمق یدختره "لب  ریز

کرده بود...  داشیاز کجا پ ایآر دونستیکه نم یخودشو انداخته بود رو کاناپه درب و داغون ازین

 ..   اوردنیبودن و م دهیکه خر ییها لهیامروز همه وس

 تلفن خونه زنگ خورد...   ارهیخواست کتشو در ب تا

 برداشت سمت تلفن   زیخ ازین

 ...  دمیمن جواب م-
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 و جواب داد...   یشده بود گوش ریکه شوق و ذوق توش سراز ییصدا با

 الو...  -

 لباش...   یناخداگاه لبخندو آورد رو دویچیگوشش پ یتو ایآر یصدا

 ...  الیبه سالم ع-

 قهید کی ازیخنده ها... انگار نه انگار ن نیبود به ا رهیخ رتیبا ح ریو ام دیخند اراده بلند یب

 ...  کردیبود... معجزه عشق واقعا چه کارا که نم شیپ

 سالم آقا...  -

 هی... یدار میآقاباال سر هی نوریا یمکه نگفت یحاج یحاج یخانوم ؟!... رفت میصداتونو بشنو-

 ...  دیخند ازی؟! نتو  یبزن بتیبه حاج دیزنگ نبا

 گفت   دادیم طنتیش یبو یبا لحن پر محبت که کم ایشما بگو تاج سر... آر هیآقا باال سر چ-

 گرفتمتا...   یخرم کرد اتیزبون باز نیبا هم-

 طلبکارانه گفت   ازین

 سر داد ..   یقهقه ا ای؟ آر یاومدو نگرفت رتیبهتر از من گ-

 رفتمش...  و گ ومدین رمیخل از تو گ گرینه ج-

 یکم ایخنده...انگار جفتشون فراموش کرده بودن چقداز هم دورن... لحن آر ریزدن ز هردو

 شد ..   یجد

 خانوم نواب ؟اوضاع روبه راهه ؟  ازین یخوب-

 بود...   ایکه پشت نواب گفتن آر یتملک نیشد از ا یغرق شاد ازین قلب

 جون...   راین و حم... بچه ها... آقاجوینواب... شما خوب یخوبم آقا-

 چطوره کجاست...   ریخوبن... ام نامیبچه ها که دست بوستن... آقا جون ا-

 ... نجـیخوبه ا رمیام-
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 یبود جلو ستادهیخاص ا یبا نگاه ری... امدیلحظه حرف تو دهنش ماس هی ریسمت ام دیچرخ تا

 ...  ازیبود به ن رهیو خ یدر ورود

 آن تعجب کرد...   هیفقط  دینفهم ریاز نگاه ام یچیلحظه ه اون

 چرا خشکت زده ؟!  ریام-

 کتشو در آورد...   عیبه خودش اومدو سر ریام

 ؟!  استیآر-

 گفت   یاز پشت گوش ایکرد  آر یاهوم ازین

باشه...  شیو با تو فرستادم حواسش پ یشده ؟... باز تو هپروته ؟اصال منو باش ک یچ هیچ-

 اون باشه...   یحواسش پ دیبا یکی

 که رفت سمت اتاقشو دنبال کرد با نگاه  رویام ریمس ازین

 حواس جمعه ..   میلیحرف و داداشم خ نینزن ا-

 ...  زیسوپرا ازین-

 بودو شوکش کرد   ییهوی ایتوهم... حرف آر دیابروهاشو کش ازین

 ؟  یچ-

 برات دارم...   زیسوپرا هی-

 ! ؟یچ-

 ...  دیخند ایآر

   ادیبر کن دو سه روزه  خبرش در مص کمیخودت...  یفهمیحاال م-

 بچه ها التماس کرد   نیع ازین

 ... بگو.. هیچ ازی... جون نگهیبگو د-
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 دختر...   یه-

 بهش تشر زد   ایساکت شدو آر ازین

 تو دهنتا...   کوبمیجون زن منو قسم نده که با پشت دست م-

   دینال  یفیضع یبا صدا دویلب ورچ ازین

 بد اخالق...  -

 البد آره ؟  یترسیم نیهر بارم زدم برا هم ستی نحاال-

 خب حرفشم زشته...  -

 حرف تو زشت تر بود...  -

 هیبده با بچه ها صحبت کن اصال... دلم براشون  ای هیچ زتیبگو سوپرا ایخب حالـــــــا... -

 ذره شده...  

راحت صحبت  رمیگیکال باهات تماس م ویود ایشب  ستنین  نجایاوال بنده شرکتم و بچه ها ا-

 ...  گمیم یچون جونتو قسم داد زتمیکن دوما سوپرا

 با ذوق گفت  دنیشن یسراپا گوش شد برا ازین

 ..   نمی... بگو ببهیخب چ-

 کرد   طنتیش یکم ایآر

 ...  گمیشدم نم مونیپش-

   دیبا حرص غر ازین

  ـــــایآر-

 گفت  ینیمقدمه چ یب ایآر

قبول کرد به شکوفه سپردم  عیبابات بود که خودشم سر هادشنی...پشتیپ ادیداره م یناز-

حس  مخوامی... نکنهیم یهمزمان کاراشم اوک ادیکنه گفت خودش م سیکاراشو راست و ر
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 شیاحساسش را در صدا تیلبش و نها یسراسر از عشق نشست رو ی...لبخندیکن ییتنها

 کامال مشخص بود گفت  توشکه محبت از   یبا لحن ختیر

 ایآر ممنونم_

 ایآر یهم حسش کند صدا یاز پشت گوش توانستینشست را م انیآر یلبها یکه رو یلبخند 

 یپر شد از انرژ

 من مخلص شما هم هستم در بست الیکنم ع یخواهش م -

را قطع کردند  یراحت شد گوش الشیخ ازین تیکرد و از وضع ریکه با ام یبعد از مکالمه کوتاه 

بود... کاله و گذشت  ستادهیا نهیآ یاست... جلو شیو بچه ها ایآرحس کرد چقدر دلتنگ  ازیو ن

 دور گردنش...   دیچیسرش و شالگردنشو پ یرو

 ... رونیبرداشت و از اتاق زد ب فشویک

 ...  ریسمت اتاق ام رفت

 آورد باال تا در بزنه که در باز شد...   دستشو

 انداخت   ریام یبه سر تا پا ینگاه

 ؟!  یحاضر-

و  ازین ی... دست برد سمت کاله بافتنبشیج یگذاشت تو شویهاشو داد باال و گوشمو ریام

 ...  نییپا دشیکش

 و داد باال...  نییآورده بود پا شینیب کیکاله و که تا نزد دویکش یغیج یحرص ازین

 ...  یبخدا تو خل-

 درو باز کرد...   ریام

 ... میبر ایخب حاال کچل بدو ب-
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دوست داشت... حس  رویام یکچل گفتنا نی... ارونیزدو جلوتر ازش زد ب ریبه ام یتنه ا ازین

 افتاده باشه...   ی... انگار نه انگار که اتفاقدادیبهش نم یبد

 خاطر و...   تیحس امن نیداشت ا دوست

 ...  ازینشست کنار ن ریشدن... ام یسوار تاکس هردو

 ... ها؟! میبخر نیماش هی میبر گمیم-

 تکون داد ..   دیتائ یبه معن یسر ازین

 ؟  می...امروز برشهیآره الزممون م-

 گفت  ینگاش کردو با دهن کج یچپک ریام

 ... شهیم یچ مینیبب ادیتحفه نطنزتون ب نیحاال بزار ا-

 ...  دیکوب ریام یبه بازو یمشت ازین

 گله...   یلینگو... خ ینطوریا یخره درمورد ناز-

 کرد...   یمردمک چشماشو گردوند و پف ریام

 باشه بابا گله مبارکه گلدونش...  -

 ؟!  ادیچرا ازش خوشت نم-

 نزد...   یفقط شونه باال انداخت و حرف ریام

   دیکردو با شک پرس زیچشماشو ر ازین

  ادیخوشش م یا گهینکنه تو از کس د نمیبب_ -

 -عمرا

 ...  گهید ریو بگ یناز ایپس ب-

 چپ چپ نگاش کرد   ریام
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 تو پاچه من...   ینچسبتونو بکن لیفام نیاکم زور بزن -

 کرد   یظیاخم غل ازین

 به اون راه...   یفقط خودتو زد هیخوب سیچقدک یناز یدونیدلت بخواد... خودتم خوب م میلیخ-

 تمسخر کرد   یاز رو یتک خنده ا ریام

 ...  گهید خورهیبه درد من نم گمیم هیآس یلیخ سیبر منکرش لعنت چون ک-

 قالب کرد...   نهیو دستاشو رو س یداد به صندل هیتک ازین

 ...  قیهرچه ال قیاصال به درک... خال-

 یکدوم حرف خاص چیبه فرودگاه ه دنیتا رس گهیگفت و ساکت شد... د ییواال طنتیبا ش ریام

 نزدن...  

 ... نهیو بب نیتا بتونه نازن دیکشیگردن م ازین

 ریراجبش به ام یحرف چیقراره کنارش باشه ه نیکه نازن یتو تموم مدت گهید دادیم حیترج

رو  شهیحساس م  یگیبهش م ادیو ز یزیچ هی یوقت شناختیو م ریام تینزنه... خوب شخص

 اون مسئله...  

 خورد تو پهلوش...   ریام سقلمه

 اومد...   ی... نازنازازین یه-

لباش  یرو یند گل و گشادناخداگاه لبخ نینازن دنیدنبال کرد با د روینگاه ام ریمس عیسر ازین

 شکل گرفت  

 ...  هیناز یوا-

 باال بردو و تند تند براش دست تکون داد...   دستشو

 دستشو براش باال آورد...   ازین دنیبا د نینازن
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تر از  ییاروپا یرنگ یبور و چشما ی... با اون موهاهیرانیا هیاون همه آدم اصال معلوم نبود  نیب

 بود...   ییهراروپا

 ...  ازیچمدون بزرگشو ول کرد خودشو انداخت تو بغل ن ازیبه ن دنیبا رس نیزننا

 ...  دنیبود که انگار سالهاس همو ند ادیهم انقد ز یبرا شونیدلتنگ حجم

 با ذوق سفت تو بغلش فشارش داد ..   ازین

 ...  ونهید یچقد خوشحال شدم اومد یدونینم یوا-

 د تو صورتش...  و زل ز ازیخودشو جدا کرد از ن یناز

 ...  احتیس نجایا امیب ارتیز ی...گفتم به هوایمنم روان-

 کرد بهشون   کیخودشو نزد بیدست به ج ریام

 ...  یسالم... خوش اومد-

 زد...   یکردو لبخند مصنوع ریحواله ام یتفاوت ینگاه ب نینازن

 ؟ممنون...   یسالم خوب-

 تش...  آورد رو صور کیلبخند ف هیمثله خودش  رمیام

 ...  نیدراز کرد سمت چمدون نازن دستشو

 ...  میبهتره بر گهیخب د-

 دستشو انداخت رو دسته چمدون...   نینازن

 ..   ارمیخودم م یمرس-

 دستش رو هوا خشک موند...   ریسرو خشک بود که ام یانقد لحنش

 ...  ستادیکردو صاف ا یجد نیحواله نازن یچشم ریز نگاه
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بهش  یظیچشم غره غل ازی... نازیهم ن دیشن نیلبش گفت و هم نازن ریوار ز که زمزمه یدرک به

 گرفتش...   دهیناد ریام یرفت ول

 ...  دونستیو نم ومدیم دمی... شاادیخوشش نم نینتونست بفهمه چرا از نازن چوقتیه

 ...  خواستشیکرد که سالها بود م یخرج مرد یتفاوت یب نینازن

 مرد خودخواه  شد...   نیعاشق ا یاز ک دونستینم قیدق خودشم

گذشت  شتریب یرفته رفته هر چ یخام بچه گونه ول الیخ هی ایبود  یشوخ هیفقط  دیشا اولش

خام غرق تو  الیخ یبه جا دیکه به خودش اومد و د ییتا جا الشیپرو بال داد به خ شتریب

 شده که فرار ازش ناممکنه...   یتیواقع

 ..  بشه. ریدوست نداشت تحق گهید

نکرده بود  نیتوه تشینحو ممکن به شخص نیخونه خودش به بد تر یتو ریکه ام یروز تا

گرفت احساسشم  میدرست از اون روز بود که تصم یداشت ول دنیجنگ یبرا یدیام دیشا

 جا بزاره و بره...   ریکه له شد پشت در خونه ام یهمراه غرور

 نینازن یرفته بود که نشه خشکش کرد ولشاخ و برگ گ یاالن اونقدر ریبذر عشق ام درسته

 و از تنه بزنه قطعش کنه...  رهیتبر دستش بگ واستیمخ نباریا

 یته مونده احساسشو خرج مرد خواستیبود بس بود... م رکردهیاحساس خرج ام یاالن هرچ تا

 کنه که واقعا دوسش داشته باشه...  

 دیکه فهم ازین شیاومدن پ یبرا شد یجد مشیتصم یطرفه... وقت هیعشق  نیبود از ا خسته

 اونجاست...  رمیام

 عشقشو کنار بزاره ..   ری... اومد کنار امادیکه با خودش کنار ب اومد

 ...  تشویخورد شده شخص یها کهیت کردیجمع و جور م دیبا

 ...  دادیجواب م یناز دویپرسیتموم طول راه با ذوق سوال م ازین

 ...  ازیرو کرد سمت ن جانیباه نی.. از پدرش .. نازن... از خانوادش.هادینهال و ن از
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 بگم .. فراز و آراز و بگو...   نویا یراست-

خب  یو تار بود ول رهیاسمشون کپ کرد... درسته رابطشون هنوزم باهم ت دنیبا شن ازین

 گفت   دیبشه... با ترد شونیمنکر خواهر برادر تونستینم

 خب...  -

آراز واقعا داغون شده ها...  شدیباور نم دمیگفته... من تا خودم ند رو فقط به اونا هیپدرت قض-

 ییخدا یبدونه... ول یزیچ هیقض نیجز ماها از ا یبستم داد بدم بهت... بابات نخواست کس هی

 اون دوتا غول تشن...   زنیانقد بهم بر شدیباورم نم ازین

 ش داد گفت حسرت به یهم رنگ و بو یکم شدیمحتاطانه که م یبا لحن ازین

 ... بابا به اون...  ؟یمامان چ-

 زد و دستشو گرفت...   یلبخند عجوالنه ا یناز

اوضاع  دمیروزا شن انیافتاد مخصوصا که  یاز پا م دیفهمیخب نخواست داغون بشه... مادره م-

 ...  ستیروده هاشم روبه راه ن

 کرد  اخم

 روده هاش؟! -

  تکون داد...  دیبه نشونه تائ یسر یناز

 داشت آره ؟  تمیدا گهیتو خانوادشون د هیمشکل روده ارث نکهی.. مثله ا گفتیم ییآره واال دا-

 بود مادرش بود...   میحس کرد قلبش گرفت... اون زن هرچ ازین

در اثر سرطان روده  شیسالها پ شمی... نگران شده بود... دارهیبگ دهیاحساساتشو ناد تونستینم

 ...  کردینگرون تر مو دل ازین نیمرده بودو هم

 االن حالش خوبه ؟ -

 تو هوا تکون داد...   یکالفه دست یناز
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 گفت بهم...   ییدا نارمیبا ما نداشت... ا یرابطه درست درمون یدونیبابا ..  توکه م دونمیاه چه م-

 نزد...   یحرف گهیتکون دادو د یفقط سر ازین

 ...  گرفتیخبر ماز حالش  ینحو هیبه  دیمادرش بود... با دلنگرون

 ...  دیدرو باز کردو کنار کش ازیخونه... ن دنیرس

 ...  ـــــدییبفرما-

 ...  ریچمدون به دست وارد شد و پشت بندشم ام یناز

 ساده...   یول کیتو خونه چرخوند .. ش ینگاه یناز

 ها ..   هیخوب ی... جاولیا-

 پالتوشو در آورد...   ازین

 خونه خودته...  -

 نینازن یآن مکث کرد... نگاش رو هیسمت کالهش... خواست برش داره که برد  دست

 ...  دیچرخ

 ...  دید ازین یتو چشما ویترد نینازن

 یکنار اومده بود با خال یچند روزه کم نیلحظه چشماشو بست و کالشو برداشت... تو ا هی یتو

 بود...   ینیب شیقابل پ ریغ کمیبراش  نیاالن واکنش نازن یسرش ول یبودن جاشون رو

 ...  خوردیسرش چرخ م یرو نینازن یچشما

 موهاش ..   یزد تو ی... چنگرونینفسشو کالفه داد ب ریبود... ام نشونیب یمزخرف سکوت

 قوه ؟!...  ای ییچا ی... نازگهید نینیخـ...خب... بش-

 زد...   یلبخند صور دویدزد عیبه خودش اومد... نگاشو سر نینازن

 قهوه...  با..باشه... -
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صحنه  نیبود... بارها و بار ها ا دهیکه د یزیهضم چ یکنه برا دایپ ینشست تا زمان کاف عیسر

حد  نیتا ا کیاز نزد دنشید کردیتصور نم یکرده بود ول یساز ریسرش تصو یتو رویو تصو

 ...  زهیبهمش بر

 ...  افتادهین یاتفاق چیکرد تظاهر کنه ه یو سع دیکش یقینفس عم ازین

 جابه جا کن...   لتویاتاقمونو نشونت بدم .. وسا میبر ایقهوه رو آماده کنه ب ریب خب... تا امخ-

 بلند شدو دسته چمدونو گرفت   عیسر یناز

 ...  میآره بر-

 یاتاق چرخ خوردو رو کیکوچ یفضا یتو نیجلو تر راه افتادو در اتاق و باز کرد... نگاه نازن ازین

 دش گرفت  ... خنستادیتخت دو طبقه ا

 ...  گهید هیچ نیوا... ا-

 وارد اتاق شد...   ازین

من گفتم  یایتوکه قرار شد ب یول مینفره سفارش داده بود هیتخت  هیبود... اول  ریام دهیا-

 ...  میریگفت دو طبقه بگ ریام کهیاتاق کوچ میدیکه د میریالاقل دو نفره بگ

 خنده...   ریزد ز یپق یناز

 از خونس...  سرب نیفک کن... ع-

 خنده...   ریزدن ز هردو

 اتاق و باز کرد...   یتو یواریدر کمد د ازین

 واس من اونورش واس تو...   نوریکمد... ا نمیبفرما ا-

 تخت...   یتو اتاقو به زور بلندش کردو گذاشت رو دیچمدونو کش یناز

 بود ..   یجعبه مکعب هیکه دستش اومد  یزیچ نیباز کرد... اول درشو

 آراز داده...   کهیاون نیا ایب-
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 کرده بود..   شیبسته بند ینشست کنارشو با تعجب جعبه رو ازش گرفت... حساب ازین

 ؟!  هیچ-

باال  ی... خودشو مشغول لباساش نشون دادو شونه ادیدزدیم ازینگاشو مدام از صورت ن یناز

 انداخت...  

 ...  گهید هیتوش چ نیواال بازش نکردم... خودت بب دونمینم-

 داشت...   یخاص جانیه هیدور بر جعبه کرد... یشروع به باز کردن چسبا یتوجه به ناز یب ازین

 ... جعبه رو که باز کرد خشکش زد... هیچ دونستیکه نم یحس هی

 ...  شیخاطرات کودک یجعبه بود پرت شد تو یکه تو یزیچ دنیباد

 یباز لهیکه ت ی... همون موقعابونیه وخبا پسرا تو کوچ یفقط پنج سالش بودو عشق باز یوقت

 داشت...   لهیبسته ت هی یرو بورس بودو هر کس

 ...  کنمی... بخدا فقط نگاتون مگهید امیتورو خدا... توروخدا بزا ب یداداش-

در آورد که آخرش کفر  یآراز... اونقدر سمج باز یفراز و اخم و تخما یو غر غرا ازین یالتماسا

 بچه هارم نگا کنه...   هیبق یباز لهیو ت ادینداره حق نداره ب لهیت چون تآراز در اومد و گف

 هیخونشون... اونقدر گر نیزم ریبود تو ز دهینتونسته بود بزنه و فقط بغض کرده بودو دو یحرف

 کرده بود که همونجا خوابش برده بود...   یزار

 یک دینفهم چوقتیش بود... هدرست کنار سر یرنگ یها لهیپر ت سهیک هیشده بود  داریب یوقت

 اونارو اونجا گذاشته بود...  

ها  لهیت دنیبود بود فرازو آراز با د ختهیو از مادرش گرفته بودو همشونو ر یخال شهیش هی یوقت

 خشکشون زده بود...  

 ندادنش...   یباز ینداشتن برا یبهونه ا گهید

 ها نبود...   لهیاز ت یو روز سوم خبرها فقط سه روز دووم اورد  لهیداشتن ت یاومد خوش ادشی
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 نشدن...   دایپ گمیها رفتن که رفتن و د لهیت یرو کرد ول رویخونه رو ز کل

 یشد بهشون... نگاش رو رهی.. با بغض خ دیکش رونیها ب لهیت شهیجعبه و ش یبرد تو دست

 کاغذ کف جعبه افتاد...  

 ...  دیخند خط مزخرف و بد آراز با بغض دنیبرداشت وبا د کاغذو

نداشم ؟...  گهیشم برا خواهرم د یرتی...حق داشتم غیپسرا ش یوسط کوچه همباز ومدیبدم م"

 یجا باختم به ممد پسر احد سبز هیکردم و همشونو  یبرشون داشتم و بردم باهاشون باز

 فروش... 

ون دست ا اومدیچون ماله تو بودن دلم نم یول گذشتمیخودم بودن ازشون م یها لهیت اگه

 باشه... سرشون دعوا کردم و سرم شکست...  

 نگهشون داشتم...  شهیهم ینکردم ول یباهاشون باز بارمی گهید

  "...ببخش

که قد  یبرادر یبرا یدلتنگ دیشا کنهیتر م نیمتن انقد بغضشو سنگ نیا یچ دونستینم

 ... دیسال با وجود داشتنش حسرتشو کش یو خورده ا ستیب

 کرده بود...   مشونیکه پشت غرورش قا یید .. دلتنگ همه برادرانه هاآرازم دلتنگ بو دیشا

 ... نایچقد خوشگلن ا-

 ...  یسر داد سمت ناز نگاشو

 بودش...   دهیپنج سالم که بود ازم دزد-

 داد ..   شینیبه ب ینیچ نینازن

 نبود...دست کجم که بوده   یاز اولشم آدم درست نیا-

 کرد...   یاخم ازین

 اشمه ها داد یهو-
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 دستشو تو هوا تکون داد...   یناز

داداشمه انگار رستمه دستانه...بابا همون  گهیم یخودت بابا... جور یخبه حالـــــــا... ارزون-

 خودمونه دا...  یزوریآراز پ

 کرد   یحواله ناز یلگد ازین

 ...  شعوریب-

 هیحاال با  نایه خون هم تشنه بودبودن...خوب ب ریرفته باهم کاردو پن ادمونیبرو بابا... انگار -

 شما...   دیچقد حال بهم زن یـــــی.... ایداداش شهیاون م  کنهیبغض م نیا لهینامه و دوتا دونه ت

 به بازون   دیکوب یمشت ازین

 ...  اقتیل یپاشو گمشو بابا .. ب-

قهوه  ری... امرونیو هر دو از اتاق زدن ب یخنده... ناز جعبه رو گذاشت رو عسل ریزدن ز هردو

 انداخت   نیو نازن ازیبه ن یو روشن کرده بود... نگاه ونیتلوز زویم یهارو گذاشته بود رو

 ها...  گذرهیخوش م-

 بهش کرد...   یدهن کج ازین

 تا چشت در آد...  -

 ...  ونیسرشو چرخوند سمت تلوز دویخند ریام

 نشستن کنار هم...   نیو نازن ازین

شد  دهیناخداگاه کش نیپر شده از قهوشو برداره که نگاه نازن یکیسزام وانیخم شد تا ل ازین

 موش...   یسمت سر ب

 ازین یمو یسر ب دنیانگار شک د یو آزار نده ول ازیتا نگاهاش ن کردیخودشو کنترل م یلیخ

 بود...   نیسنگ انشیاطراف یاز خودش برا شتریب

 بهش رفت...   یکه چشم غره اافتاد  ریام یخواست نگاشو بدزده چشماش تو چشما تا
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 کردو نگاشو ازش گرفت...   یظیغل اخم

 گرفت... قهوشو مزه مزه کرد...  ازیخودشم از دست ن وانیل

 خورده بودن...   ریکه با ام یقهوه مشترک نیقهوه تلخ بود درست مثله خاطره آخر مزه

 ...  زیم یو گذاشت رو وانیل

 ...  ازین-

  

 ..  سرشو چرخوند سمتش. ازین

 هوم ؟! -

 ...  شهیباز نم گهیخسته شدم... برم بخوابم... واقعا چشمام د یلیمن خ-

 باشه...  تونستینم لیدل یب نینازن ییهوی رییتغ نینگاش کرد... ا ینیبا بد ب ازین

 که...   ی... شامم نخورد؟یپس قهوت چ-

 اصال...   دینکش لمیم خورمیخوردم بابا... قهوم نم یزیچ هیدادن  مایتو هواپ-

داره تو  ریام نهیسرشو نچرخوند تا بب یول کردیخودش حس م یو رو رینگاه ام ینیسنگ

 ...  گردهیم یصورتش دنبال چ

 تکون داد...   یبه اجبار سر ازین

 ...  یباشه... هرجور راحت-

 ازیبه ن یبهش گفت و لبخند یریبندازه شب بخ ریبه ام ینگاه نکهیبلند شد... با بدون ا یناز

 زدو رفت سمت اتاق مشترکشون...  

 اتاق شدو درو پشت سرش بست...   وارد

پر  یعادت کنه... حرفا یکیتا چشماش به تار دیروشن اتاق و خاموش کرد... طول کش چراغ

 ...  دادیداشت آزارش م یو بد جور دادیاکو صدا م نیسرش ع یتو ریام هیو کنا شین
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 ...  زدیبه قلبش م یشتریکه ن انگار

رفت سمت تخت... دست برد سمت چمدون بازش و تاب و شلوارک  یکیهمون تار یوت

 تنش کرد...   دویکش رونیاز توش ب دشویسف

 ی... از تخت باال رفت و خودشو انداخت روواریکنار د نیزم یو بست و گذاشتش رو چمدون

 طبقه دوم تخت و چشماشو دوخت به سقف...  

همه خوردش کرده بود... به خاطر  نیکه ا ید به خاطر عشقبار ده هزارم خودشو لعنت کر یبرا

 گرفته بود...   دشیناد نقدریکه ا یکس

 هم فشار داد...   یگفت و پلکاشو محکم رو"ینیخاک بر سرت نازن"لب  ریز

 خاطراتو با خواب از ذهنش پاک کنه...   نیبخوابه بلکه بتونه ا خواستیم

فکر کنه...  ندشیبه آ خواستیکر کنه... نمف دشیو سر تراش ازیبه ن خواستینم یحت

 دخترونش...   یاهایرو یببافه برا الیخ خواستینم

 تلختر...   یتمرکز کنه... همش خاطره اون قهوه تلخ و حرفا تونستینم

 ...  سوزهیچشماش داره م کردیم حس

 که خودشو یفیهمون دختر ضع شدیباشه آخر شب م یقو خوادیم کردیکه تظاهر م هرچقدرم

 عشق...   یتو باز دونستیبازنده م

 برداشت...   شویو گوش یهندسفر فشوی... رفت سمت کنییشدو از تخت اومد پا بلند

با همه  یول کنهیآهنگ تا چه حد داغونت م هی یدونیم یزد... گاه نهیبه خودش تو آ یپوزخند

 تو گوشت...   چهیپیصداش م تویتو گوش شهیم یپل یوجود ه نیا

 ...  یخاطراتتو با اون آهنگ زنده به گور نکن ادینه دلت م یآهنگ رو پاک کن ادیدلت م نه

و  یهندسفر هیبازم آخر شب خودش بودو خداش و  یعشق و ول نیفراموش کنه ا خواستیم

 خاطرات عشقشو...   کردیم یو پل شیتو گوش شدیم یآهنگ که پل هی

   ریآرامشو از روزگار من نگ نیاز ا شتریب
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  ریمن نم یتو آرزو یآرزوم نیبهتر تو

 من   یچشا مونهیاز نبود تو پ شهیم پر

 من   یایدن شهیم رونیو شکنمیتو م یب ینباش

 چراغ من   یتو شام ب یشعله دار عشقم تو

 سراغ من   یکس یتو ب اریبردار و ب شعلتو

   یمحاله بودنت چه خوبه که شتاب کن نیا تو

   یحساب کن یدوباره ب اتیبا قرض دور منو

 نکن   یکیرو همرنگ تار ونهید نیا یروزا

 نکن   یکیغصه هاتو با راه دلم  ریمس

 تو مردنه   یب یبرا یهر بهونه ا یپ دل

 دست دل بده تشنه جون سپردنه  بهونه

 چراغ من   یتو شام ب یشعله دار عشقم تو

 سراغ من   یکس یتو ب اریبردار و ب شعلتو

   یاب کنمحاله بودنت چه خوبه که شت نیا تو

  یحساب کن یدوباره ب اتیبا قرض دور منو

 دار( _شعله#یلیجل_سامان#)

 ...  ریچشماشو بست و خودشو سپرد دست تقد عیباز شدن در سر با

  دیخوش آ دیآ شیپ هرچه

 ****** 

 ...  دهیچند ساعته خواب دونستیباز کرد... نم چشماشو
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 تکون بخوره...   ادیز تونستیعدشم که نمتا چند ساعت خواب بودو ب ایبعد پرتو درمان شهیهم

 ...  دیچرخیدم و دستگاها م نیدست و پاش کرخت شده... نگاش ب کردیم حس

اتاق نبود... انقد کرخت بود که حوصله زور  یتو یچند بار بازو بسته کرد... انگار کس دهنشو

 ...  ارهیاز دست رفتشو به دست ب یقوا یزدنم نداشت چشماشو رو هم گذاشت تا قو

 بود منحرف کنه...   دهیچیسرش پ یکه تو یکرد ذهنشو از درد مزمن یسع

 یریصحبت کرده بودن... نهال بهونه گ یفکر کرد که شب گذشتش باهم کل یهادینهال و ن به

 درکش به نسبت باال تر رفته بود...   طنتاشیانگار با وجود همه ش هادین یول کردیم

 خبر از دل دلتنگ پسرش داشت...   ازینفقط  یآروم تره ول کردیم تظاهر

زده بودو  ایکه براش فرستاد... دل و به در ی... شب گذشته و عکسایسوق داد سمت آر ذهنشو

 یبهونه ا چیه ایکرده بود... آر دایعکس خودشو فرستاده بود...باالخره بعد مدتها دل و جرئت پ

عکس نفرستادناش نداشت...  یبرا یبهونه ا گهی... دکردیکال ندادناش قبول نم ویود یبرا

و  ایهمه به خصوص آر ایریاواخرم که بهونه گ نیافتاد و ا یاتفاق م نیا یروز هی دیبا االخرهب

 ... دادیازارش م یبچه ها حساب

 داشت...   ازین یبرا یمعن کیسکوتش هزار و  نینزده بودو ا یحرف ایآر

 چقدر بده...   دونستیفقط خودش م یخوبه ول کردیتظاهر م شبید از

 آسون بود ؟...  ازین طیتو شرا یزن رفتنیپذ ایآر نیع سمیآل دهیا یمرد یبرا

 زنش...   یکننده بود چه برسه به موها ونهیخودشم د یحساستش رو موها ییایآر اونم

 زد...   یپوزخند

 ...  شیاز زندگ شهیهرلحظه داره دور و دور تر م کردیم حس

 ... شیقدم کی ینبود حس مرگ درست تو سخت

به داشته ها و نداشته  نداختیاالن داشت چنگ ک افتادنین یلب پرتگاه بود و برا درست

 هاش...  
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 ...  خوردیبد حالت تهوع تو وجودش ول م حس

 ...  کردیحد احساس ضعف نم نیگذشته تا ا یدفعه ها یتو

 ...  دیباز شدن درو شن یرمقشو آورد باال که صدا یب دست

 ...  ـیب ازیاِ... ن-

 و...   نیحرف نازن هیبق دیبرداشت و نشد زیاز تختش خ عیبهم خوردو سر حالش

معدش اومدن تو دهنش و  یخال اتیدهنش... همه محتو یو گرفت جلو یبالفاصله ظرف نینازن

 و بهش دادن...   یندیحس ناخشا

ا دکترو خبر کنه... دو ت دیدو رونیاز اتاق ب عیسر نیبودو نبودو باال آورد...نازن یزدن و هرچ عق

 چیاقامتش بود که ه یکارا ریدو هفته انقد درگ نیا ی... توگذشتیهفته از اومدنش به آلمان م

نداشت...  شیهمراه یبرا موندیو تا صبح کنارش م شدیم یبستر ازیکه ن یجز دوشب یفرصت

 ...  تانمارسیخودش اومده بود ب ریام یروز گذشته کاراشو تموم کرده بودو امروز به جا

 ...  رفتیقدم رو م یبا نگران ازیدر اتاق ن پشت

 یلیبراش خ شدیچشماش آب م یداشت جلو شتریکه روز به روز ب اشیبچه گ یهم باز دنید

مدت کم شکسته ترو ناتوان تر  نیچقدر تو هم دیفهمیم ازین دنیبا د یسخت بود... هرکس

 شده...  

 کرد...   یمکث نینازن دنی.. با د رونیاز اتاق اومد ب یعل

   دیپرس یسیشتابزده اومد طرفش و به انگل نینازن

 به روش زد...   یلبخند یحالش چطوره دکتر ؟! عل-

که دکتر باهاش صحبت  یسیسل یشوکه شد از فارس ی! نازن؟یدار ازیبا ن یشما چه نسبت-

 کرد... 

 شما... -

 ت ؟ کجاس ری.. ام دمتونیرهنما... قبال ند ی... علمیرانیمن ا-
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 کالفه موهاشو زد پشت گوشش...   نینازن-

 من دختر عمشم... حالش چطوره ؟... -

 ...  بشیج یکه دستش بودو گذاشت تو یخودکار یعل

 ...  میکنیتو اتاق من صحبت م میبر دیایب-

وبه راه  دیچرخ یدر اتاق و پشت سر عل نینگران ب نیبه راه افتاد... نگاه نازن نیتر از نازن جلو

 د...  افتا

 اول وارد بشه...   نیتا نازن ستادیا یدرو باز کردو کنار یعل

 کرد   یبه صندل یدست اشاره ا با

 ...  دینیبش دییبفرما-

 شتریانداخت... ب نینازن یبه سر تاپا ینشست وخودشم روبه روش نشست... با دقت نگاه نینازن

 روس بود...   دمیشا ای ییاو پا یدخترا هیباشه شب ایرانیا هیشب کهیازا

 ...  یو چشم رنگ بور

 لبش نشست...   یرو یتصور خودش لبخند از

و شکوند  یو سکوت عل دیچیدستشو شکوند که تق تق صداشون تو فضا پ یآشفته انگشتا یناز

  .. 

 خب خانوم...  -

 هستم...   نینازن-

 زد   یموقعر لبخند

 ...  دیهست ازین تیوضع انیتا چه حد در جر دونمیخانوم... نم نیبله نازن-

 ...  دونمیم شویهمه شرا بایتقر-

 تکون داد ..   یسر یعل
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مرحله تا  نیتا قبل ورود به ا ازین دادمیم حیمن ترج نیخب پس کار من راحتتر شد... بب-

بهتره...  گهیکه د دهیرس ییبه جا یجز مواقع لزوم دور باشه ول مارستانیب طیاز مح تونهیم

 ...  میبد مارستانیتو ب شویبستر بیکه بهتره ترت دمیم صیتشخ ینجوریمن ا یعنی

 شد به مرد رو به روش...  رهیخ زدیدو دو م یکه داشت از نگران ییمشت کرد... با چشما دستاشو

 ...  یعنی... عی-

 سکوت باال آورد...   یدستاشو به معن یعل

کرده  ینیب شیکه پ یکیاون ناجوره... بدنش زودتر از کمی طشیشرا ازی... قضاوت نکن... ننیبب-

 انجام بده...   عتریسر دیبراش نوشتم که با شیآزما هیواکنش نشون داده...  یبودم به پرتو درمان

 نهیسمت گز میبر میجواب نداده بدنش مجبور یو معلوم بشه به پرتو درمان ادیجوابشون ب اگه

 ... هیدرمان یمیکه عمل و ش یبعد یها

 ...  رهیم جیرده و سرش داره گکف دستاش عرق ک کردیم حس

 سخت بود چه برسه به تحمل کردنش...   دنشونمیشن یحت

 آره...   گهید گمیم یکه چ یخانوم متوجه نینازن-

 یادیز زیاون چ زدویدر اصل دکتر فقط حرف م یکنه... ول نییزور فقط تونست سرشو باال پا به

 کنه تو سرش...   یحالج تونستیو نم دیشنیکه م مییاونا ای دیشنینم ای

 در اتاق باز شد...   هویکه  شدیبازو بسته م یخودیکه ب یعل یبود به لبا رهیخ فقط

 باباسال... -

بود  دهیباز کرده بودو گردن کش مهیکه درو تا ن ییالیسمت ن دیهمزمان چرخ نیونازن یعل نگاه

 اتاق...   یتو

 تظـ... من رونی... بنیمهمون دار دونستمی...نمدیاوه... ببخش-

 حرفش...   ونیدمیپر یعل
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 ...  ستین بهیغر الیتو ن ایب-

رو کرد سمت  یو اسکن کرد... وارد اتاق شدو درو بست... عل نینازن یسر تا پا ینیب زیبا ر الین

 ...  نینازن

 جان...   نیهستن .. نازن ازیدختر عمه ن شونمی... و االی... دخترم نکنمیم یمعرف-

 د به دختر جذاب روبه روش... دستشو دراز کرد سمتش...   رهشیخ دویرباال پ الین یابروها

 خوشبختم...   یلیسالم خ-

 زد...   یروح یرمق و ب یلبخند ب نینازن

 ..   نطوریمنم هم-

در آورد... شماره  بشیاز ج شویجدا کرد و گوش الیدستشو از دست ن  شیزنگ خوردن گوش با

 بود... تماس و وصل کرد...   ریام

 الو ..  -

 تو ؟...  ییسالم کجا-

 بودن بهش چرخوند...   رهیکه خ الیو ن یعل نیب نگاهشو

 ؟  ییتو کجا-

 ...  مارستانمیمن ب-

 ...  نجامیاتاق دکترمن ا ایب-

   دیپرس یبا کنجکاو الیو قطع کرد...ن یگفت و گوش نویا

 بود ؟  ریام-

 بهش انداخت   یقینگاه دق نینازن

 بله...  -



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 309

 رینشد که ام قمینشستن... دو د نمیو نازن یو متقابال عل یصندل یگفت و نشست رو یانآه الین

 به در زدو وارد اتاق شد...   یتقه ا

   

 ...  نیبش ایب یسالم... خوش اومد-

 درست روبه روش نشسته بود...   الینشست... ن نیرو به هرسه داد و رفت و کنار نازن یسالم ریام

 ..   یکدوم بکنه روکرد سمت عل چیبه ه یتوجه نکهیا ربدونیام

 حالش چطوره ؟!... -

 ...  کردیدوران م رینگران ام یچشما نی... نگاش بدادیم یدستش باز یخودکارش وتو یعل

روش  یپرتو درمان کنمی... حس ممیکاملشو بد یبستر بیترت دیبا گهیگفتم... د نمیبه نازن-

 ...  میو شروع کن یماندر یمیتر عل و ش عیسر دیو با دهیجواب نم

آب دهنشو قورت داد  یپرپشتش... به سخت یموها نیانداخت ماب یچشماشو بست و چنگ ریام

 شد...   نییگلوش باال پا بیس کهیجور

 ؟!  نیبه خودشم گفت- 

 دفترش کرد...   یتو یزیگرفت و شروع به نوشتن چ رینگاشو از ام یعل

شدنشو  یبستر بیترت شیآزما نیوم شدن جواب ابراش نوشتم... بعد معل شیآزما هیفعال -

 ..   دی... تا اون موقع شمام باهاش صحبت کندمیم

 اسپورتش ..   یبود به کفشا رهیحرف خ یب

 ؟!...   گهید-

 کن...   داشونیتر پ عیبشه هرچه سر هیبراش ته دیبا کهییداروها ستیل نمیا ای... بنکهیا گهید-

و  بشیج یو برگه رو ازش گرفت... دستاشو گذاشت تو یجاش بلنذ شد و رفت سمت عل از

 دادن داشت نه حال گوش دادن...   حی... نه حوصله توضرونیعقب گرد کرد... از اتاق زد ب
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 فرستاد...   رونیب یقیبا آه عم نفسشو

االن  رانمیکرده بودن... مطمئنن ا دنیشروع به بار یزیر یشد... برف ها مارستانیمحوطه ب وارد

 که به برف داشت افتاد...   یو عشق ازین ادید... سرد بو

 در آورد...   بشیج یاز تو شویو گوش یصندل یکه تو هوا بود نشست رو یتوجه به سئز کم یب

 گفته...  یچ یعل گفتیبهش م دیبود که با یکس نیاول ایآر

 ..   ایمردونه و خسته آر یبشه به صدا لیبوقا تبد یتا صدا دیکش طول

 الو.. -

 الم...  س-

 رو شوکه کنه   ایجون بود که آر یرمق و ب یاونقدر ب سالمش

 افتاده ؟!  ی؟!... اتفاق ییتو ریام-

 منتظر بود تا تلفن زنگ بخوره به خبر بد بشنوه...   هیرفته بود هر ثان ازین یوقت از

 حیو بهش ترج یخبر یکه هر ب یخبر دنیاز ترس شن دیلرزیتنش م شیهر بار زنگ گوش با

 ...  دادیم

   دیکش یقیکالفه دم عم ریام

 نه... فقط... -

 ؟  یفقط چ-

 بشه...   یبستر مارستانیکامل تو ب گهید ازینشده هول نکن... فقط دکتر گفت بهتره ن یچیه-

 ؟...  افتادهیکه ن ی؟!... اتفاق دهیچرا ؟.. مگه درمانش جواب نم-

 ؟!...   شناختیلحن و م نیبا ا ایآر نی.. ا شیو تشو یپر بود از نگران صداش

 کرد برادرشو آروم کنه هر چند وجود خودش پر بود از آشوب...   یسع
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 یسر هیبشه و  یبستر دیدکترشه... گفت با صینشده تشخ یزی... نگران نباش چایآر یه-

 کنم...   دایداروهام داد که براش پ

گرفتم دارم  طیلیهشت شب پرواز دارم... ب گهیخب... من چهار روز د یلیخـ.. خ-

االن خودش  ازیبگو تا به بچه ها بسپارم برات بفرستن... ن یکن اگه نتونست هی...داروهارم تهامیم

 کجاست ؟... 

 خوابه ..  -

   دیچیتو گوشش پ ایآر دیپر ترد یصدا

 روبه راهه؟!  یمطمئن باشم همه چ ریام-

 ...  دونمینم یچی... من هایآر دونمینم-

 هیو قطع کرد... دوست داشت بره  یباشه گوش ایاز سمت آر یر حرفمنتظ نکهیا یو ب گفت

چرا زنا موقع غم و  دیفهمیروزا خوب م نیکنه... ا هیبا خودش گر ریدل س هیخلوت و  یجا

 ... زننیغصشون زار م

 کاش زن بود...   کردیآرزو م رمیمثله ام یزار زدنه بود که مرد نیآرامش تو ا یاونقدر

 نه ؟  یداردوست  یلیخ ازوین-

 چرخوند پشت سرش...   سرشو

 با دو سه قدم فاصله پشت سرش بود...  الین

 راجبم احساسم به تو جواب پس بدم...   نمیبینم یلزوم-

 به بازوش زد   ینشست کنارش و مشت الین

 ...  دمایسوال پرس هیبد عنق... فقط  یه-

 ...  ینپرس یو از هرکس یهر سوال ریبگ ادی-

 ...  یستین یتوام هر کس-
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 چپ چپ نگجاهش کرد   ریام

 ...  میباهم داشته باش ینسبت ادینم ادمی-

 چشماشو گرد کرد...   الین

 ...  میکه دار کیبابا باهم سالم عل-

 لب زمزمه کرد   ریسرشو چرخوند و ز ریام

 ...  میکهش اونم نداشت یا-

 کرد   شتریفاصلشو باهاش ب کمیاخم کرد بهش و  ریزد که ام ریام یبه بازو یا گهیمشت د الین

 بهش بازوئه ها...   یزنیکه م ینیا-

 و زل زد تو چشماش ..   ریسرشو خم کرد سمت ام طنتیبا ش الین

 ماشاال چقدم سفته...  -

 گفت و صورتشو چرخوند سمت مخالفش...   ییبرو بابا ریام

 بهشا...   یودست زدر ییخدا یخشک و نچسبه ول یلیخ ایآر کردمیفکر م شهیمن هم یدونیم-

 جوابشو نداد...  ریام باز

 دوباره پر کرد...   نشونویفاصله افتاده ب الین

 ...  ایریمیم یافت یو بخور خودتم م ازیکم غصه ن-

 زد بهش...  یبهش ننداخت... سقلمه ا مینگاه مین یحت ریام

 باتواما...  -

 دستشو پس زد   یاز کوره در رفت... عصب ریام نباریا

 یگرفت تیمیدادم جو صم کی.. دوبار سالمتو عل نمیبب اریدر ن یباز شیریه... انقد ساه-

 ..   ارمیبه زبون ب دیحتما با یدرو ورم بپلک خوامینم یبفهم نکهیواسه ا ستین یچرا...رفتارم کاف
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 خنده   ریزد ز یبا تمسخر نگاش کردو پق الین

 اوهو... دلتم بخواد من درو برت باشم...  -

 بلند شدو با پوزخند نگاش کرد   ریام

 نباش...   زونیانگار تو از خداته... انقد آو یول خوادیمنکه دلم نم-

دوتا برادر دوقلو  نیبود... الحق که ا دهید شمیرفتار و چند سال پ نیرفت توهم... ا الین یاخما

مرد که  نیبه ا یحق چیاالن ه یبا بت اون برداشت ول دادیحق م ایاون موقع به آر دیبودن... شا

 ...  دادینم کردیبودو با تمسخر داشت نگاش م ستادهیروبه روش وا

 ...  دیرسیم ریگردن ام کیتا نزد بای... به خاطر قد بلندش تقرستادیا ریام یشدو روبه رو بلند

 شد تو چشماش...   رهیخ

 توبشم ؟!... هه...  زونیمن آو-

 نیاز ا ریام یمماس هم بود... اخما بایرقدم جلو گذاشت... تنشون تق هیزدو  یخند شین

 دیدستاشو گرف و خودشو کش الیعقب بزنه ن الرویرفت توهم... تا دستشو باال آورد که ن یکینزد

 جلو...  

 شوکه سرجاش خشکش زد...   ریام

 ...  دنشیبوس یقدم بشه برا شیپ الین نکهیو داشت اال ا یهر حرکت انتظار

 ...  کردیصادر نم الرمیتور پس زدن نشوکه بود که ذهنش دس اونقدر

 یکاف هیهمون چند ثان یخودشو جمع و جور کنه ول ادویتا به خودش ب دیطول کش هیثان چند

 عیو سر دیصحنه رو د نیا شهیکه از پشت ش یکردن همه احساسات دختر یمتالش یبود برا

 سرشو چرخوند...  

 ...  دیکشپشت سر هم  قیگذاشت و چند نفس عم وارید یرو دستشو

گ*و*ه بخوره دم از عشق بزنه... من  گهیدر دلمو که د رمیگی... من گل مکنمیم فراموشش م-

 .. من... 
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باالش زده WC یکه تابلو ییسمت راهرو دی... دودیچشماش زودتر از بغض گلوش ترکش بغض

 کرده بود...   یبهداشت سیسرو ریشده بودو اشاره به مس

 دهنش...   یدستشو گذاشت جلو و ییپرت کرد تو دستشو خودشو

... انقد سفت رهیدستگ ینصف صورتشو پوشونده بودن... دستشو گذاشته بود رو شیطال یموها

 شده بود...   دیسف دیکه دستش سف دادیفشاش م

 رو...   یاحساس لعنت نیا کردیتو وجودشو چال م کندیگور م هی دیبا

 حساس دوست داشتن اون...  داده بود به اون .. به ا حیرو ترج یهر کس ریام

 اشکاشو گرفته بود...   یزور جلو به

 براش تموم شده بود...   گهیمرد... د نیحس... ا نیروبه رو بشه...ا تیبا واقع نباریا خواستیم

 ***** 

 اول وارد بشه...   نیتا نازن ستادیا یباز کردو کنار درو

هردو تو هم بود و  یاخما نیبود نه نازنزده  یحرف ریاومدنشون به خونه نه ام ریطول مس تمام

 جا بود...   هیاخما و افکار هردوشون از  نیبود منبع ا نجایجالب ا

 رفت سمت اتاقش...   میوارد خونه شد و مستق نینازن

کدوم تو  چینذاشته بود ه ی... علیکتشو در آوردو خودشو پرت کرد رو کاناپه راحت ریام

 طه داروهاش خواب  بود...  به واس ازمیبمونن ون مارستانیب

 بره حموم...  دادیم حیترج

دروغ بگه تو همه  تونستی... به خودش که نمخوردیتنش وول م یتو یاون بوسه حس بد بعد

شده بود  دهیبودو بوس دهیبوس ادیداشت که به واسطه اونا ز یادیز یسالها دوست دخترا نیا

 نبود... که االن تو جونش افتاده بود ول کنش  یحس بد یول

 ...  کردیانزجارم داشت داغونش م دیحس شد چیبوسه نبرده بود که ه نیاز ا یلذت چیه
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 ومدنیآب فرو م یدوش... قطره ها ریو رفت سمت اتاقش... لباساشو از تنش کند و رفت ز پاشد

 ...  گردوندنیآرامش از دست رفتشو بهش بر م یرو تنش و کم

 واحد تمرکز کنه...   زیچ کی یرو تونستیم یاونقدر آشفته بود که به سخت ذهنش

 بخوابه...   رهیبود... دوست داشت بگ خسته

 یتو یاتاقش گذاشته بود خواست دست یکه تو یقد نهیتنش کرد رفت سمت آ حولشو

 کرد...   کیتحر شوینیب  یسلوال یندیو خوشا میمال یموهاش بکشه که بو

 درو بازش کرد...   رهیدستگ یسمت شونش و انداخت رو رفتیکه م دستشو

 بود...   دهیچیشکالت داغ تو کل خونه پ یبو

 سمت آشپز خونه...   رفت

 شرتیبسته بودو اون سو یکه موهاشو دم اسب ییدختر مو طال یا یدوست داشت به جا چقد

 بود ..   ستادهیپشت گاز ا ازیوتنش کرده بود االن ن دیسف

 ...  دیاز ترس کش ینیآشفته ه یحوله حموم و موها بااون ریام ییهوی دنی... از ددیچرخ نینازن

 دستاشو برد باال ..   ریام

 منم...  -

 ...  دیکش یقیچشماشو بست... نفس عم نشویقفسه س یدستشو گذاشت رو یناز

 برداشت...   وانشویگرفت و رفت و ل ری؟! نگاهشو از ام یدیترس-

 سرد جوابشو داد...  یلحن با

 ..   ستیمهم ن-

توش شکالت داغ و آماده  یکه ناز یکیفت کنارش... سرشو خم کرد سمت ظرف کوچر ریام

و گذاشت  یظرف خال وانشویل یکرد تو یتوجه بهش همه شکالتو خال یب نیکرده بود... نازن

 ...  نکیس یتو



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 316

 بخواد بهش تجاوز کنه...   الیمثله ن نیا دیترسیم یول یداشت بگه من چ دوست

 زد...   یفکرش ناخداگاه لبخند از

 ظهوره... آخر الزمان شده ها...  ینشانه ها نایا ازیبه قول ن-

 برد سمت دهنش...   دویظرف کش یاشارشو تو انگشت

 خودشم آماده کنه ..   یو برا ستهیکهحوصله نداشت با فیح یداشت ول یدلچسب مزه

 ...  راه افتاد که بره سمت اتاقش دویآب سردنوش وانیل هیشکالت داغ شدو  الیخیب

 کاناپه نشسته بود و با لب تاپش مشغول بود...   یتوجه بهش رو یب نینازن

 یتو دیعوض کردو خز یبلندو شلوار ورزش نیآست شرتیت هیداخل اتاقشو حولشو با  رفت

 تختش...  

 بخوابه...   رهیشام بشه و بگ الیخ یب دادیم حیترج

 حاکم...   یحکومت نظام نیو امتد  نیبه ا کردیعادت م دیکه معلوم بود با یاونجور

 نتونست به افمارش پرو بال بده و خواب بالفاصله چشماشو بست...   یخسته بود که حت اونقدر

نه  ای خورهیکه اون پخته م یاز شام ریام مدونستیقابلمه رو گذاشت و رفت سر ساالدش... ن در

 دو نفر غذا پخته بود...   یبه رسم ادبم که شده  برا یول

 یتو ب خواستی... مریام یبه حرفا زنهیم دیرفتار کنه که انگار مهر تائ ینداشت جور دوست

 ازش...   رهیفاصله بگ یتفاوت

 خونه رو پر کرده بود...  یخورشت کرفس بد جور یبو

 بود...  یگرفته بود... آشپز خوب ادی ازیرو از ن یاشپز

 هارم خورد کردو بلند شد دستشو شست...   کاهو

 یغذا خور زیم یاپن که ازش به جا یو قاشق و چنگال برداشت و گذاشت روبشقاب  هی

 ...  کردنیاستفاده م
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 آبو از توش برداره که تلفن زنگ خورد...  یو باز کرد تا بطر خچالی در

 تلفن...   یسمت گوش رفت

 الو...  -

 بود که نشناستش...   یآقا بزرگ واضح تر از اون یصدا

 جان...  نیسالم نازن-

و  ازین یقائل بود بعد ماجراها یادیمرد ناخداگاه احترام ز نیا یلبش... برا یاومد رو بخندل

 شد...   شتریب شترویمرد ب انیعالقش روز به روز به  غشیدر یب یتایحما

 ؟  نیسالم آقا بزرگ خوب هست-

 ...  دیچیپ یپر محبتش تو گوش یبا جذبه ول یصدا

  یکه الزم ندار یزیت روبه راهه چتو اوضاع یقوربون تو دختر... خوب-

 پا  یکاناپه و پا انداخت رو یرو  نشست

 ...  اسیمه یهمه چ نجایراحت ا التونینه آقا بزرگ خ-

 هیبه تکرار من نباشه فقط کاف یازیوارم ن دیام یکن کاریچ یدونیکه م یالزم داشت یزیاگه چ-

 ...  یبگ

 دخترونش گل کرد   یطنتایرگ ش باز

 ندارم...   یمن کم و کسر نالیمورد شوهر اورج هیون... چشم...فعال جز به فدات یا-

 ...  دیچیپ یخنده آقا بزرگ تو گوش یصدا

 خودم نگهت دارم...   شیپ ارمیبندازم ب یترش خوامی... تو رو مایح یب یا-

زدواج اجازه بدم آمار ا تونمی... من نمدیدر حق من نکن ایخوب نیوا آقا بزرگ تو روخدا نه از ا-

 ...  ادیتر ب نییکه هست پا ینیمملکت از ا

 خنده ..  ریزدن ز هردو
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 و دختر چلقوز من کجان؟  القوزیاون نوه  نمیبب-

 شد...   یجد یکم صداش

 نوتونم خوابه...   مارستانیکه امشب موند ب ازین-

 شد   یآقا بزرگ جد یصدا

 ...  دیاالن خونه ا ریخوابه ؟... تو و ام-

 اونجا...   مینذاشت شب و بمون ازیرگ... دکتر نبله آقا بز-

 گفت ..  یبزرگ آهان آقا

 کنم...   دارشیخان و ب ریبرم ام دییخوایم-

 چطوره...   ازی... اوضاع نکنمی... خستس حتما... بعدا باهاش صحبت مستین یازینه نه ن-

 بگه...   یچ دونستینرفت... نم لیتحل نینازن یصدا

 بگم آخه...   یچ-

 ...  هیاالن اوضاع چطور دونهیم یخودش بهتر از هرکس دادیآقا بزرگ نشون م قیعم سنف

 بگو ..   ریو ام ایبه من و آر یداشت اجیاحت یزی... مواظب خودت باش... بازم چزمیباشه عز-

 من راحت باشه...   تیاز با التونیچشم... خ-

 ؟  یبا من ندار ی... راحته... کارزمیراحته عز-

 ...  دیم برسوننه...سال-

 ... خدافظ...  زمیعز رسونمیم تویبزرگ-

 گفت و قطع کرد...   یخدافظ

 بود ؟  یک-

 انگار شوکش کنه ..   خواستیمرد امروز فقط م نی... ادیجا پر از
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 جاش بلند شدو رفت سمت آشپز خونه...   از

 ...  ستین یازیکنم گفت ن دارتیآقا بزرگ بودن... گفتم ب-

 رفته بود گفت   لیتحل ازهیکه در اثر خم ییو با صدا دیکش یا ازهیخم ریام

 بعدا...   زنمیخودم زنــــگ م-

غذا  دنیبا د ریساالدو خورشتم گذاشت جلوش... ام دویخودش کش یبشقاب برنج برا هی یناز

نتونسته بود  یزیچ چیاز صبح ه یوقت بود ول ریبه ساعت کرد... د یدلش ضعف رفت... نگاه

 بخوره...  

به قابلمه ننداخت و فقط رفت سمت  ینگاه نیهم یشکالته تکرار بشه برا هیقض خواستینم

 ... خچالی

 تو کلش چرخوند... دست بردو سه تا تخم مرغ برداشت  و درشو بست...   نگاشو

هست چون اگه  مییبگه غذا خواستینظر داشت... دلش نم ریحرکاتشو ز یچشم ریز نینازن

 ...  شکستیباز غرورش م زدیبه غذاش نم رلبیام

 گاز چشمش به قابلمه افتاد که پر بود...   یرو که گذاشت رو تابهیماه ریام

بود  دیداشت بع نیکه از نازن ی... با شناختدیچرخیو قابلمه ها م نینازن یبشقاب غذا نیب نگاش

 باز دودل بود...  یبزنه ول یتو قابلمه ها بزنه حرف یاگه دست به غذا

راهمون سوا از طرف  یگیم یکنیبارش م ادیاز دهنت در م یطرف هرچ هیاز خودش گفت  با

 چشت دنباله غذاشه ؟  گهید

تخم  ستیشکم گرسنه خدارم بنده ن کهیاونجا ازیول کردیبا خودش دو دوتا چهار تا م یه

 ی... نازدیخودش برنج و خورشت کش یبشقاب برداشت و برا هیو  تابهیماه یمرغارو ول کرد تو

 شو با غذا قورت داد...  لبخند

******* 
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به  ی...کش و قوسدیکش رونیب رشیو از ز شدنیم دهیمونده بودن و کش رشیکه ز موهاشو

 بدنش داد و به زور چشماشو باز کرد... 

 ... کجاست...  هی... فکر کرد امروز چه روزواریموندبه د رهیخ هیثان چند

 ...  زدیم جیگ کمی شهیخواب هم بعد

 بود...   یند سمت پنجره... هوا آفتابچرخو سرشو

 توالت...   زیم یرو کیچرخوند سمت ستعن کوچ نگاشو

 بود...   مینه و ن ساعت

 ششیپ خواستیشدنش م داری... تا قبل بازین شیپ رفتیم دیبلند شد .. با عیگفت و سر یآخ

 باشه...  

 ه بودن... گره خورد یبودن و حساب دهیچی... موهاش توهم پنییتخت اومد پا از

تخت و حاال  یرفته بود تو سیخ یسشوار با همون موها یقبل خواب حموم رفته بود و ب شب

 کورو باز کنه...   یگره ها نیتا ا کندیجون م دیدوساعت با

 یباال کردیجمع م شویبق دویکشیشونه م هیموهاشو  یبود به ال فاصله جلو رانیاالن ا اگه

 االن مجبور بود همشونو شونه کنه...   یول کردیم مقعنه و شال پنهونشون ریسرش و ز

 موهاش...  نیلب کردو به زور شونه رو فرو کرد ماب ریز یغر غر

 ازین یکرده... آوردن بهونم برا رید یحساب دونستیشده بود... م میحاضر بشه ساعت ده و ن تا

 نبود...   یکار آسون

 ... رونیاز اتاق زد بپالتوش  دنیسرش و با پوش یو کالهشو گذاشت رو شال

 ...  دیکشیم ریمعدش ت یخوردن صبحونه نداشت ول حوصله

 نه...   ایشده  داریب ریام دونستینم
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برداشتو گاز  بیس هی بیسبد س دنیو باز کرد... با د خچالیسمت آشپزخونه... در  رفت

 ازش زد...   یمحکم

 ...  رونیخونه زد ب از

 نوز تو خونست و خوابه...  ه دیفهم ریاسپورت ام یکفشا دنید با

 باال انداخت و رفت سمت آسانسور...   یا شونه

 بسته شدن در چشماش و باز کرده بود...   یصدا با

 ...  شدیم ازدهی کیابروهاش نگاشو چرخوند سمت ساعت که نزد نیب یاخم با

 ... دیکش شونشیپر یموها ونیم یتخت... دست یبرداشت و نشست رو زیخ یکم

و شامش افتاد که  شبید ادیکر...  یاومده تو... پف دمی... شارونیاز خونه زده ب نید نازنبو معلوم

 سکوت محض خورده شده بود...   یتو

 عقب زد...   شویشونیپ یبود رو ختهیآفتش کردو موهاشو که ر افهیو ق ختیبه ر ینگاه نهیآ یتو

 خانوم...   نیطلب نازن یکی-

 ...  یبهداشت سیوبلند شدو رفت سمت سر بالفاصله

 ... ازین دنید رفتیم عتریسر دیبا

 یزیچ مینازن نکهیا یعنی نیاز صبحونه نبود پس ا ی... خبررونیشدو از اتاق زد ب حاضر

 زد...  رونیصبحونه از خونه ب الیخینخورده... ب

 نبود...   ادیز مارستانیخونه تا ب ریمس

 ...  دیطول نکش قمیرسدنش ده د دیشا

 شد...   مارستانیب یراهرو وارد

بودن و  ستادهیافتاد که کار هم ا نیو نازن یچشمش به عل ازیسمت اتاق ن چهیخواست بپ تا

 به سمتش...   دی... قدم جلو گذاشت که سر هردو چرخکردنیداشتن باهم صحبت م
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 فقط سر تکون داد...   نیبه طور واضح جوابشو دادو نازن یبه هردو داد که عل یسالم

 به داخل اتاق کرد   یا اشاره

 شده؟  داریب-

 موهاش...   یال دیکش یکالفه دست یعل

 ...  دمیمنم االن رس دونمینم-

 نشد   یادامه صحبت عل منتظر

 .. گـــیتو د میخب پس بر-

 ... نیکرد و بعد نازن یشد با تعجب نگاه صورت عل دهیکه کش دستش

 گفت   دیترد با

 شده ؟  یزیچ-

   رونیبنفسشو کالفه داد  یعل

 ...  میکنیاتاق من صحبت م میبر دیایب-

جلو  یقدم نی... نازنیبود از مه چ خبریکرد... انگار اونم ب یتالق ینگرنش با نگاه ناز نگاه

 گذاشت  

 آره ؟  گهیمرتبه د یدکتر همه چ-

 هم...   یچشماشو گذاشت رو یعل

 حاال...   میبر دیای... بنطورهیکه هم شاالیا-

 راه افتادن سمت اتاقش..  یلدو دنبال ع هر

 نشست...  زشیوارد اتاق شدو بالفاصله پشت م یعل

 نداد...   نیبه نازن یمهلت زینشستن... ام یصندل یهم رو یروبه رو هردو
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 ؟!  یدیسکتمون م یشده ؟!... چرا دار یدکتر چ-

وک ... خودشم هنوز از شدیچشماشو بست و با انگشت شست و اشارش پشت پلکاشو مال یعل

 ...  کردیخانواده وارد م نیبه ا دیشک جد هی دیبود که با ومدهیدر ن

  دیغر یعصب نینازن

 دکتــــر -

 مقدمه گفت   یب دویکش یقیشد تو صورت هردوشون... نفس عم رهیآورد باال و خ سرشو

 حاملس...  ازین-

 بود که هردوتاشونو خشک کنه...   یقو یشوک اونقدر نیولتاژ ا زانیم

 بچه...   هیاتفاق بود...  نیباشه هم دیبع تونستیم یبرهه زمان نیا یکه تو یزیچ تنها

 بزنه...   یحرف تونستینم یول کردیبازو بسته م یماه نیبا بهت دهنشو ع ریام

 انگار زودتر به خودش اومد...   نینازن

 دکتر مگه...  نیگیم ی...چیچ-

 تکون داد...   نیکالفه سرشو به طرف یعل

ماهه چون داره به درمان  کی ی... فعال که حاملس و اونم احتماال باالدونمینم نمواقعا م-

 بدنش...   دهیواکنش نشون م

 ...  دیجلوتر...با بهت خند دیخودشو کش نینازن

 ...  دیکنیم ی... شوخیکه شوخ دی... بگیوا-

   نییصداشو آورد پا دیترد با

 ! ?نه  گهید دیکنیم یشوخ-

هر سه تاشون سکوت  نیب هیو داد... چند ثان نیربونس جواب نازن زودتر از یعل نگاه

 ... کردیدادمیب



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 324

 به خودش جرئت دادو سکوت و شکست ..   یعل باالخره

ممکن  تیوضع نیو االن خطر ناک تر دهیتر بچه رو بندازه ..درمان اصال جواب نم عیسر دیبا-

 ...  اسیدرمان یمیشرو ع ش یبرا

 ...  شدیونش باز بشه... باورش نمجون کند تا قفل زب ریام

 ...  یکی نیو داشت اال ا یهر خبر دنیشن یآمادگ االن

 اگه..اگـ... نشه؟! -

 نگاش کرد   یسوال یعل

 فشار داد ..   همینشه ؟ چشماشو سفت رو یچ-

 بچه... اگه... اگه بمونـ... -

 نذاشت حرفش تموم شه...   یعل

  ایحتمالش ناقص ا رهیوغ یدرمان یمیش یبه خاطرداروها-

   ادیب ایبه دن 

اگه بچه  یداد ول ینظر قطع شهیبچه اثر نداره فعال نم هیرو میمستق یچون پرتو درمان البته

 روند درمانش بهتره یو هم برا ازین یسقط بشه هم برا

 بود بهش...   رهیمات و مبهوت خ نی... نازنیصندل یبه پشت دیلب گفت و سرشو کوب ریز ییوا

 بود انگار   نیبرام سنگ ازمین یماریخبر ب دنیلحظه از شن نیخبر تو ا نیا ندیشن شوک

 

 باعث شد تا چشماش و باز کنه..  یعل حرف

 نبارمیا نکهیدوقلو بوده احتمال ا ازمیاول ن یباردار کهیی... از اونجاستیدوتا ن یکیدردسراکه -

 ...  ادهیز یلیچند قلو باردار باشه خ

 ...  یصندل یرفت رو گفت و وا ییوا نینازن
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 به زور آب گلوشو قورت داد...   ریام

 ؟  میکن کاریاالن... االن چ-

 باال انداخت...   یشونه ا صالیبا است یعل

 ..   میبه خودشم بگ دی... بادونمیواقعا نم-

 محزون گفت   ییبا صدا  نینازن

 روش...  نمیکمه ا الشیفکر و خ-

 شون کرد  نگاه هردو تیصاف نشست...باجد ریام

 تاکار از کار نگذشته...   میبه حالشون بکن یفکر هی عتریسر دی... باهیچاره چ-

 تکون داد...   دیبه نشونه تائ یسر یعل

 روند درمان و ادامه داد...   شهینم ی...با حاملگمیبهش خبر بد عتریآره... بهتره سر-

 در ه رفته نگاش کرد...   یا افهیبا ق نینازن

 ه ؟! سقط کن یعنی-

 نگاش کرد ..   یلظیبا اخم غ ریام

 ...  ادهی... وقت واسه بچه دار شدن وقت زهیخودش مهم تر از همه چ یفعال سالمت-

 تکون داد ..   یبا تاسف سر یعل

 بچه دار بشه...   تونهینم گهید ازینه متاسفانه...ن-

 داد نزنه...   گرفتیخودشو م یدستاشو مشت کرد... به زور جلو ریام

 ..  شهیم ریداره د نیسقط بچه ها رو بد بیعترترتی... سرگهی... دوتا بچه داره دستیمهم ن-

 شد بهش...   رهیحرف خ یب یعل
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 یوسط باز دیکشیو داشت م ازی... نکنهیامتحان م یچ یو برا یداره ک قایخدا دق دونستینم

 که دو سرش باخت بود...  

 کردن نبود...  یجز باز یچاره ا یول

 **** 

حدس  ریدرهم ام یو نگران دکتر و اخما نی... از چهره ماتم زده نازنکردیداشت نگاشون م رهیخ

 باشه...  یخبر جالب دنیمنتظر شن دینبا زدیم

 کرد لبخند بزنه ..  یسع دویکش یقیعم نفس

 دارم...  شوی... آمادگشنومیخب م-

 ...  دیواقعا خند نباریبود بهش... ا رهیخ یعل

 هست ؟  ستیکه ن میضیاز خبر مر دکتر بدتر هیچ-

 کش داد...   یلباشو مصنوع یعل

زمان  هیخبر خوب تو  هیهست فقط  میخبر خوب یعنیبگم آخه ..  ی... چیعنی... ستینه ن-

 بده...  

 خب... -

 بلند شدو رفت سمت پنجره...   ریام

 به داد زدن داره...   یبیعج لیچرا م دونستینم

 خــــب دکتر... -

 مفدمه گفت   یاشو بست و بچشم یعل

 ...  یحامله ا-

 زار دهنده بود...   نشونیسکوت ب ی... بد جوریبود به عل رهیخ

 ... با بهت...  دیخند شوکه
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 ...  دمیخندی... وگرنه منیندار یحال شوخ دونمیکه م فیعجبا...ح-

 بردو مالفهشو تو مشتش مچاله کرد...   دست

 باخودم کلنجار برم تا قبولش کنم...   یینهات دیبا کمی...دیتنهام بزار شهیم-

 بالفاصله بلند شد...   یعل

 نموند...   هیو منظر بق رونیاز اتاق زد ب عیسر نینازن

 سمتش...   دیقبل باز کردنش چرخ یول رهیدستگ یرفت سمت در... دستشو گذاشت رو یعل

 رفتن تو...  یعنیبه نگه داشتنش فک نکن... موندنش -

 ...  رونیکردو از ر زد ب ریبه ام ینگاه یش داد... عللباشو ک فقط

 چقدر الغر شده...   دیفهمیتازه م دشیدی... از پشت سر که مریچرخوند سمت ام نگاهشو

 .. ـیام-

 امروز تمومش کن...   نیهم-

 ...  دیکه شن یلحظه جاخورد از حرف هی

 ؟  یچ-

 سمتش...  دیچرخ ریام

 ...  شناختینم رویام نیزد از سرماش .. ا خی ازیکه تن ن یسرد بود اونقدر چشماش

... یفهمیم خوامی...نمازیاز دستت بدم  ن خوامی...نمیندار یوقت و از دست بدم ..وقت خوامینم-

 بهش زدو بغضشو پس زد   یلبخند

 ؟.. بزار فک کنم...   رونیب یریم-

 ..   وارید یناخداگاه رفت باال و مشتش فرود اومد رو صداش

 ...  تهی... مرگ تو دو قدمیواسه فکر کردن دار میمگه وقت یلعنت-
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 شد...   سیبست و مژه هاش خ چشماشو

 ...  رونیبرو ب-

   دینال کنهیکه انگار داره التماسش م یتختش... با لحن ی...خم شد روازیسمت ن اومد

 دلم... بفهم نگرانتم...   زی... عزازین-

 باز نکرد تا نگاهش کنه...   چشماشو

 ... برو...  فهمیم-

 ..   ازین-

 رو سر دلم مونده... برو...   نهیبا خودم... هضمش سنگ امی... بزار کار بریبرو ام-

 ... دستشو آورد باال...  ـــازین-

 ... لطفا...  ریبرو ام-

 ...  رونیازتخت جدا شدو عقب گرد کرد... از اتاق زد ب یعصب ریام

سرش...  یرو دیتخت و مالفه رو کش یرو دیراز کش... ددیو پشت سر هم کش قیعم ینفسا

 ...  ادیتا صداش در ن دادیلباشو به هم فشار م

 ...  دیبغض تو دلش نال با

 بنده هات ؟....  نیب میادیبا من... فقط من ز یکنیم کاریچ یخدا دار-

 خبر دنیبشنوه... دلش هواشونو کرده بود... موقع شن هادوینهال و ن یصدا خواستیم دلش

 بود...دستشو گذاشت رو دلش...   مارستانیاونام تو ب یباردار

 بغض گفت   با

 ...  یاومد خبریآخه فدات شم االن وقتش نبود... چرا ب-

 ...  شیبلند شدو دست برد سمت گوش عی... سرارهیو سد اشکش شکست... نتونست طاقت ب گفت
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 عکساش...   یگالر یتو رفت

 به عکس بچه ها...   دیرو کرد عکسا رو تا رس رویز

 خانواده شاد...   هیچهار نفره ..  یسلف هی

دور گردنش بودو  ایغنچه کردش... دست آر یبااون زبون دراز شدشو نهال بااون لبا هادین

 ...  یگوش نیبودن تو لنز دورب رهیپشمک به دست با لبخند خ

 عکسا هق هقش بلند شد... نید با

 بود دلکندن از خاطراتش...   سخت

 یموها هیسب بیکه عج شیو قهو کدستی یتاب...با موها یعکس نهال بود رو یبعد عکس

 یتا دست بکشه رو یصفحه گوش یبود .. دستشو برد رو شهیتر از هم یخودش بود خواستن

 ...  یدخترش که عکس رفت رو عکس بعد یموها

بودن و لنز  جلوشون شکلک در آورده یاینیزم بیو س ی.. با سرو صورت سس هادیو ن نهال

 خاطره ثبت کرده بود...   هیباز  نیدورب

 ...  یعکس بعد یرو رفت

 عکس دونفره...   هی

 ...  گهیخاطره د هیو چشماشو بسته بود و باز  ایچسبونده بود رو گونه ار لباشو

 دور چشمش...   ینایو اون چ ایبود به لبخند از ته دل آر رهیخ

 عکس...   نیبود تو ا یکه مردش چقد خواستن آخ

 ...  زشونیتولد آقا بزرگ و سوپرا یتند تند جلو زد... عکسا عکسارو

 شده بود...   نیزم یموجود رو نینهال بامزه تر قهیرنگ سل یبزرگ با اون کاله تولد صورت آقا

 صورتشو...   زدیم سیداشت ل ریبودو ام یکیکه سرو صورتش ک یهادین
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که با  ریمارک دار ام یویمخصوص شنا و ما یباد وپیت... اون ریام هادوین یو کادو یبعد عکس

 ...  کردنیبه مارکش اشاره م هادین

 شکمش بود...   ی... دستش رودادنیاشکاش امونش نم کردویعقب جلو م خاطراتو

 یزود جا یلی... خمیکنارشون باش میتونینم گهیکه د فیعکسا... ح نیتو ا هیجات خال یمامان-

 ..  کنارشون. شهیم یمنم خال

 روز مدرسه بچه ها...   نیرفتن جلوتر... اول عکسا

فرما و  یونیزانو زده بودو بچه ها با  نیزم یخاص خودش رو ژیبا کت و شلوار و پرست ایآر

 یسرشون تو یباال ازیو ن دنیبوسیبودن و داشتن صورتشو م ستادهیمدرشون کنارس ا یفایک

 عکس انداخته بود...   نهیآ

 یای... به خودت که مکنهیآرومت کنه داغونت م نکهیا یجا یخاطره ها شیتتف یزد... گاه زار

 حسرت...   ایدن هیو  دهیدل داغ  د هیبا  یآدم هی ینیبیم

و با  دیبغض و ترک هیشد  اشیسرش و هق هقشو ول کرد... همه دلتنگ یرو دیرو کش مالفه

 رو گونه هاش...   ختیاشکاش ر

 کنه خانوادش بود...   آرومش تونستیم کهیزیتنها چ االن

 کنارت   امیبشه دن یبازم... بزار رنگ ایب

 به راهت   رهی...چشام خرهیمن... دلم گ هنوزم

 بده پرواز   ادمیتا دل نمرده باز...بازم  ایب

 بازم...کنارتو بشه آغاز  میتا دلخوش ایب

 آغاز...  بشه

   رمیس یزندگ نیتو من از ا یب ایب

   رمیمیمگوشه  نیدارم ا یدونینم
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 بده پروا زو با ستات   ادمی ایب

 از دست داد   اشویبا رفتنت  دن دلم

   شهیما...هم میبازم...بزار باهم... بمون ایب

  شپهیتو...نم یب گهی... مرهی... تو بد گشهیپ دلم

 بده پرواز   ادمیتا دل نمرده باز...بازم  ایب 

 بازم...کنارتو بشه آغاز  میتا دلخوش ایب

 ز.. آغا بشه

   رمیس یزندگ نیتو من از ا یب ایب

   رمیمیگوشه م نیدارم ا یدونینم

 بده پروا زو با ستات   ادمی ایب

 از دست داد  اشویبا رفتنت  دن دلم

 بازم(.  _ایب#AP_آرش_حیمس#)

 ****یفردا شب با تا

به مقصدش  یپروازشون به سمت آلمان حرکت کردوک یفرودگاه و ک دبهیرس یک دونستینم

 ..دیرس

 ...دنیرس مارستانیبه ب یرفت و ک مارستانیبه سمت ب یک

 بود راه افتادن.. یبستر ازتوشیکه ن یبه سمت اتاق مارستانیب یازپرستارا یکی ییباراهنما

 بود.. دهیچیگوشاش پ یتپِش قلبش تو یتندو محکم بود..صدا قدماش

 ..کردیازرومین دنید یهوا شتردلشیب هرلحظهِ

 ...وفتهِیم یهم چه اتفاق دنِیباد دونستی..نمهیعکس العملشون چ ننیبب همو یوقت دونستینم
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 تنگ شده.. ازین یچقدر دلش برا نکهِیجزا دونستینم یچیه

 خوبه باهم بودنشون لَک زده.. یِروزا یبرا چقدردلش

 ستاد؛یدَرِ اتاق ا یرو روبه

 دوواردشد...آروم در روبازکر دیکه کش یقیکرد و بانفِس عم میسرشو تنظ یرو کالهِ

 ..نهیروبب ازیمقدمهِ تنهابره تواتاق و ن یب دارید نیداد توا حیترج ایحالِ آر نیا دنیخان؛باد فرخ

که  ییروزا نیازا کمیمبارزه کنه تابلکه توخواب الاقل  یداریب نیداشت باا ی..اما سعداربودیب

 کابوس بودن دوربشهِ... هی شترمثلِیب

 هادونهالِشین یکه ب یی..دوربشه از روزاگذشتیم اشیآرکه بدون  یتلخ یاز روزا دوربشه

 گذشت.. زاشیعکس عز دنیکه فقط باد یی..روزاگذشتیم

 'اسلحه داره... هیبه اندازه  یعکس؛قدرت هیوقتا.. یبعض

روازش  یکه وجودِشو احاطه کرده بودن و قدرِت انجام هرکار ییدوربشه ازتمام دردا خواستیم

 گرفته بودن....

 ..دیچیتو گوشش پ شدنیم کیکه اروم اروم نزد ییدن در و قدمابازش یصدا

 رونداشت.. یچی..حوصله هریام ای اپرستارباشهی زدیباشه..حدس م تیاهم یب خواست

 تودماغش.. دیچیکه پ ییعطرِ آشنا یقدما و بو یشدن صدا کیبانزد اما

چشماش رو باز  عیسر ِتشیموقع لِیو تحل هیفکرکردن و فرصت دادن به تجز یلحظه ا بدون

 کرد...

قلبش کل اتاق و  ی...انگار صداسادهیلحظه حس کرد زمان وا هیکه روبه روش  یکس دنیباد

و ثابت فقط به روبه  رهی.. نگاش خدیشنیرونم ییصدا چیقلبش ه یپرکرده بود..چون جزصدا

 روش بود..

که حضورش وکناره خودش حس نکرده  شدیم دَِتش؟چندوقتیکه ند شدیوقت م چند

 گرِمش محروم بود؟ یگرفتن دستا ایبغل گرفتنِ ساده  هیاز شدیبود؟چند م
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که  ی..کستونستیانگارنم یخواست بهش لبخندبزنهِ..ول دیرو که رو خودش د ازین ی رهیخ نگاهِ

 یزندگ یکه بابودنش معن یازِیخاطراتِ خوب و بدش نبود..ن ازی..نازیروبه روش بود؛انگار اون ن

 ..افهموندیروبه آر

 ..کردیم یرو دلش سنگ شیشترازپیب ایشده بودکه غم آر فیالغر و ضع یونقدرا

 داشت بغضِشوپنهون کنه گفت یکه سع ییگرفته ا یباصدا

 ..ازیسالم..ن_

 ..ستادیا ازیکنار تخت ن قیدق

فقط داره خواب  کردینگاش کرد..هنوز حس م شدیم یکه کم کم داشت اشک ییبا چشما ازین

 ...نهیبیم

 ..کردیم قیرو بهش تزر یاش حِس خوب گهید یبرخالفِ خوابا خواب که هی

 لرزون و پرازبغضش گفت یباصدا

 ..انجــی..تـ..تو..اایآر_

 جلو و نشست روش.. دیکناره تخت روکش هیصندل

 از؟ین یکنم..خوب زتی..خواستم سوپرانجایاوهوم..من ا_

 یبرا کردانگاریاش گوش مبه صد یجور هیشده بود.. اتنگیآر یازگفتناین نیا یبرا چقدردلش

 بشنوه.. ایباره اخره که قراره اسمشواززبونِ ار

فقط شد لبخنده محو وکمرنگ پراز  جَشیکش بده و لبخندبزنه نت یلباشوکم کردکهیم یهرکار

 ....یو..دلتنگ یخستگ ییدرد تنها یدلخور

 ..حالِ من...خوبه..اما..توباورنکن..لمِیف هی الوگِیبه قولِ د_

خودش  یبه رو یزیشد...قلبِش فشرده ترشد..اماچ نترازقبلی..نگاهش غمگازیحرفِ ن نیاباایآر

 ..اوردین
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 انداخت.. ازیازشون نبود روسرِ ن یخبر گهیکه د ییموها  یبه جا ینگاه

 زد.. یقورت دادولبخنِد تلخ بغضِشو

 !ی..چقدرخوشکل شدیراست_

 هیکه پشتِشون  ییبالبخنداداشت  یکه روبه روش بودو سع یچقدر دوست داشت مرد ازین و

 عالم درد،بود حالِشو عوض کنه..

 زد یپردرد لبخنده

 ؟یکنیمسخره ام م_

 ..ازیدستشوگذاشت رودست ن ایآر

 _ست؟یمو نداره خوشکِل ن یهرک یعنی_

  ستیخوشگلم  ن نیواال همچ-

 زشت عمته -

 اشت..دستشوبردسمت کالهِشو کاله رو از روسرش برد ایو منگ نگاش که آر جیازگین

خاص  ژهیظاهرش پرست شهیکه هم ییایروبه روش....آر یایمات نگاش کرد..آر ایحرکت ار نیباا

 از موهاش نبود..!! یخودِشوداشت االن خبر

 زده بود.. موهاروازته

 نگاش کرد.. ناباورانه

 ..ـای..آرـیآر_

 زد.. یلبخند

 جانم؟_

 لحنش ادامه داد باهمون
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 م؟یزشت شد یعنیحاالواقعا گمیم_

 بود.. ازهنوزتوبُهتین

 داد ادامه

 شده ها یکه هست ستِ خوب یهرچ یول_

تموم بوده..االن..بخاطره اون  یهمه چ شهیکه هم یعال دهیباورکنه..مرده ا تونستینم

 موهاشوزده..

از کنارِش نبودن  بیروزا عج نیکه ا یکس یجانم گفتنا یدلش لک زده بود برا چقدر

 ..دیترسیم

 رو گونَش.. قطره اشک افتاد نیاول

 ..چـ..چرا..ــایآر_

شده بودهمه  یبدجور ازِشوکهین یکرد..دوست نداشت االن که کناره همن اشکا یساختگ اخمِ

 ...نهیروبب اِزشین ی

 و باسرانگشت اشکِش رو پاک کرد ازیسمتِ صورته ن دستِشوبرد

 میایبه هم ب شترازقبلیاشکاتوخانوم..!!چرانداره که..خواستم ب نمینب_

 ...چقدر دوست داشت به مرده روبه روش بگه که تاچه اندازه دلتنگِشه..نییپا انداختنگاشو

 ..اشهیخوب ونهیاندازه دوسش داره و مد تاچه

آغوش گرِم  یشد تو ناخالصهیا یکه فکِر نبودنش کنارش چقدر براش عذاب آوره.. اماهمه  بگه

 وسرش..نشوندر ایکه آر یاروم یبوسه  یشدتو ناخالصهیا ی..همه ایآر

 ..ادورشیآر یمردونه  یحلقه شدن دستا یخالصه شدتو همشون

 ارامش دهنده بود.. شهیهم شیرپوستیز یایرو که خوب یعطره مرد دیکش نفس
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 ییلحظه هم که شده احساس تنها هیکنه واسه  یروکه باکاراش کار یداشت مرد چقدردوست

 نکنه..

 کنه..حالِشوخوب کنهِ.. داشت ارومش یبودکه سع یمسکنِ قو هیکه مثلِ  یمرد

 توهمون حالت موندن که باالخره سکوت روشکست و گفت قهیچنددق دونستینم

 ا؟یآر_

 ازیگوشِ ن سرشوبردکناره

 جانم؟؟_

 بازهم پرشدازحسِ ارامش وجودِش... و

 ؟یگیم ی..چهیآرزوت چ نیروز ازت بپرسن که آخر هیاگه..اگه _

 دوست داشت بدونِ جوابشو.. ی..ولدیازکجااومدوچراپرس یهویسوالِ  نیا دونستینم

تودستش باسرانگشت نوازش  ازروگرفتین جادکنه؛دستِیحالتش ا یتو یرییتغ نکهیا ابدونیآر

 کرد

بشه  ی..همه چمونیسره خونه زندگ میبشه..باهم برگرد ازخوبیکه..حالِ ن نهیآرزوم ا نیآخر_

 ..میکه باهم داشت یخوب یمثلِ گذشته..مثلِ روزا

 ..هادونهالیو تو و ن من

 ..نیریش رهییتغ هی..رییتغ هیامابا

 نشست گوشه لبش و ادامه داد یمحو لبخنده

اون موقع است که  مونیآوردم تو زندگ دیبچه جد هیاقدام کردم  یانتحار اتیعمل ی دیشا

 لهیتکم لیتکم پمونیت گهید
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 ییخنده هاموند به خنده هاش  رهینگاهش خ ازیو ن دیزد و بلند به حرف خودش خند حرفشو

 یی..جمله هاایآر یجمله ها یقفل شد رو ازیموندنیبه دلش م دنشیحسرت دوباره د دیکه شا

 ..گفتنیامیآخره آر یکه از آرزو

 ..گفتیتوحرفاش ازشون م یخاص اقِ یابااشتیداشتن و آر ینیریکه حس ش ییها جمله

 به شکمش انداخت.. ینگاه

 ..می..دوباره بچه داربشیعنی..دتوخونوادمونیجد یبچه  ربشهییاون تغ"

*** 

 شد.. مارستانیوارد ب عیسر یباقدما

 بود به راه افتاد.. یبستر ازتوشیکه ن یسمت اتاق به

 اشنابه گوشش خورد.. یصدا هیراه انگار  یوسطا

 ..زدیکه اسمشوصدام ییصدا

 ..ستادیبرگشت سمت صدا...مات سرجاش ا شوکه

 بود!! بیه کل براش شوکه کننده و عجفرخ خان اونم تو اون ساعت اونجا..ب دنیباد

 خودش رو به فرخ خان رسوند.. باتعجب

 ..نجایآقاجون..شما..ا_

 ریام یخان دستشوگذاشت رو شونه  فرخ

 سالمت کجاست پسر؟_

 که هنووز شوکه بود فرخ خان روبغل کردوگفت یحالت باهمون

 شوکه شدم...!! دنتید ییهویرونداشتم با دنتی..چون اصالانتظاره ددیسالم اقاجون..ببخش_

 دعقبیخودشوکش یکم
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 ..؟یخبر چیه ن؟؟چرابدونِیاومد یک_

 ازین یتااسمون با قبلنش فرق کرده بود..انگار اونم پابه پا نیانداخت که زم یریبه ام ینگاه فرخ

 ..شدیفترمیو ضع فیضع

 ..میبهت بد ینشد که خبر نیهم یشد..برا ییهوی..اومدنمون ااومدمیباآر_

 ..خواست لبخندبزنه..دی..نگاشوازفرخ دزایمِ اراس دنیباشن

 لبخنده تلخ.. هیشدبا  یتمام تالشش مساو یول

 رو حس کرد.. شیکه فرخ خان هم تلخ یتلخ لبخنده

 گفت عیسر رهینظرنگ رهیحالتاشو فرخ ز نیازا شتریب نکهیا یبرا ریام

 ن؟یکارکردیپس بچه هاکجان؟اوناروچ_

 ..راموندنیحم شِیخونه پ_

 به اطرافش انداخت وگفت ینگاه

 ن؟؟یاالن؟!استراحت کرد اکجاستیآر_

 دگفتیو باترد رانداختیبه ام ینگاه فرخ

 ..میهم نداشت ی...استراحتِ چندانازِین شِیاپیآر_

 منتظره بودبراش.. رهیو فرخ خان غ ایاومدنِ ار ییهوی نی..ادیموهاش کش یتو یدست

 فرخ خان کردوگفت روبه

 ..نیکن یاستراحت هیخونه  میبر نیخب اگه خسته ا_

 ..ازین دنید میای..بعددوباره مهیفکره خوب_

 به دور و برش انداخت و گفت ینگاه ریام

 ..می..که باهم برادیرو هم خبرکنم ب ایپس من برم آر_
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 راه افتاد.. ازیسمت اتاق ن به

 ..ستادیدرا یجلو

 روبه رو بشه.. یقراره باچه صحنه ا دونستینم

 بهش.. کنهیرو منتقل م یکناره هم چه حس دنشونید دونستینم

 که قبلِ بازکردنش دربازشد.. رهیدستگ ؛دستشوبردسمتیهمه چ الِیخیب

 ..دعقبیچهارچوب در خودشوکش یتو ایآر دنِیباد

 متعجبش؛ یو اون چهره  ریام دنیباد ایار

 اومدواروم در رو پشِت سرش بست.. رونیب ازاتاق

 زد یکمرنگ لبخندِ

 ر؟یام یسالم..خوب_

 ردستشوبردجلویام

 ؟ی..توبهترمیندار یفیسالم..خان داداش..!!ماکه تعر_

 فشرد یگرم رروبهیدست ام ایار

 باشم؟ یچطور یانتظاردار_

 تکون داد.. یسر ریام

 ..نیاومد دمی..ازاونجابودکه فهمدمی...سر راه اقاجون رو ددونمینم_

 ؟ییهوینقدریچراا

 بشیدستاشوبردتوج ایار

 ..گهیشدد ییهویداره..که چرا ن ییهوی_
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 یچجور دونستیشده..نم تیاذ یلیروزا خ نیاونم توا دونستی..مرانداختیبه ام یکل ینگاه

 بزرگترازخودش،بودن.. اشیکه خوب یبرادر نیا هیایجبران کنه خوب تونهیم

 دراشاره کرد ربهیام

 ازچطوره؟ین_

 ..دیخواب_

 ایببرم خونه استراحت کنه..توهم ب خوامیاقاجون رو م_

 دادبه در هیاتکیار

 نیباشم..شمابر ششیشترپیب کمی خوامی..ممونمینه..من م_

 کرد.. یلب خدافظ رهیتکون دادوز یسر ستیتعارف ن ااهلِ یار دونستیم رکهیام

 ..نتیرو پرازبرنج کردو گذاشت رو کاب سیقابلمه رو برداشت و د دره

 کِل اشپزخونه رو برداشته بود.. یقرمه سبز یبو

 حرکت کرد.. رونیو به سمت ب دیکش رونیب نتیاز کابتابشقاب  سه

 نشده بود.. رونیب یبه سفارش غذا یراض یمنتظره بود..ول رهیفرخ خان غ اومدنِ

 فرخ خان بلند شدو به سمتش رفت... اوردازکنارهیزمیکه بشقابارو به سمت م نینازن دنیباد ریام

 ..برمیبده من م_

 ..رینهار اماده بود..بشقابارو گذاشت تودستِ ام لِیساانداخت اکثره و زیبه م ینگاه نینازن

 ..دینگاشو ازش دزد عیسر ریدستش به دست ام بابرخورده

 فکرکنه.. دیکه نبا ییزایچ ربازبخوادراجبعشی..اصال دوست نداشت امدیلبشوگز گوشه

 ..زبردیبشقاباروبه سمت م نیتوجه به نازن یربیام

 دید خودش یفرخ خان رو که رو ی رهیخ نگاه
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 نگاش کرد.. یسوال

 شده اقاجون؟ یزیچ_

 به اشپزخونه انداخت یخان نگاه فرخ

 ..ادیهم ب نیبگونازن_

 نشست سرجاش ریبرنج؛ام سیبا د نینازن بااومدن

 خواست برگرده سمت اشپزخونه که فرخ خان گفت نینازن

 کامله.. یدخترم همه چ نیابشیب_

 زانداختیبه م یکل ینگاه ریام

 نیابشیاره ب_

 فرخ خان رفت و نشست.. یروبه رو یبه سمت صندل نینازن

 گذشت.. یا قهیچنددق

 باغذاش بود.. یباز مشغول

 فرخ خان هردوتاشون حواسشون به اطراف جمع شد یباصدا

 صاف کردوگفت ییخان گلو فرخ

 باهاتون حرف بزنم.. یموضوع هیراجبع  خوامیم_

 که مربوط به جفتتونه.. یموضوع

 شده اقاجون؟ یزیچ_آبش خورد وانیقلپ ازل هی ریام

 انداخت نیبه نازن یخان نگاه فرخ

 یپا زارمیروم یریگ میتصم نیباا ی...ولنینشون بد یحرفم چه عکس العمل دنیباشن دونمینم_

 خودتون..
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رو بهش منتقل  یندیفرخ خان حِس خوشا ینگفته  یتوهم...حرفا دیاخماش روکش ریام

 ..کردینم

 خونه.. هی..اونم تونی..هردوتاتون دوتا زن و مرد مجردنیزنتو و نا یعنیخب..شما.._

 کناره  همه.. شیبودن پنبه و ات هیشب گهیهم د شِیوجودشماپ

 ...ستین ندیخونه خب مطمئنن خوشا نیکنارهم اونم توا بودنتون

 وسط حرفش دیپر عیسر ریام

 د؟یرو بگ یچ نیخوایحرفام نیباا_

 ف فرخ خان بود..حر یو گنگ منتظره ادامه  جیگ نینازن

 شدگفتیخان همونطور که بلندم فرخ

 ..دیاگه موافق باش خوامیم_

 خونده شهِ... نیتو و نازن نیب تیمحرم ی غهیص هیخودمون سه نفره.. نِیب

 ..دیباهم راحتر ینجوریا

 بمونهِ و تحت مراقبت باشه.. مارستانیوقتارو قراره تو ب شترهیب ازهمین باالخره

 هم.. نجاکنارهِیوشماتنهاا

 ..نییسرشوانداخت پا یباشرم و خجالت..باحالت تعجب و ناباور نینازن

 و گنگ زل زده بود به فرخ خان.. رماتیام

 ن؟؟؟یگیم یچ نیدار نیفهمیاقاجون..شمام_

 کرد.. رنگاهیام یعصب یخان خونسرد به چهره  فرخ

 پسر.. گمیم یچ فهممیمن م_

 ..،بهترهیلیکه دادم واسهِ جفتتون خ یشنهادیپ
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 ...نیاریزود نه ن دیدارم که بهش فکرکن دیتاک یلیخ نیهم یبرا

. سرشو آورد باال... صالبت کالمش و لحن محکمش و به رخ  رونینفسشو با صدا داد ب نینازن

   دیکش

 من شرمندم آقا بزرگ... -

 زدو پشت بند حرفشو گرفت...   یسمتش... لبخند تصنع دیهردو چرخ نگاه

 تونمیشرمندم نم یول ارمیکه براتون قائلم و رو حرفتون حرف نم یمبا وجود همه احترا-

خان نبود به خاطر دختر  ریبه خاطر ام نجایو قبول کنم... من اگه اومدم ا نیکه داد یشنهادیپ

دارم که بدونم دست و پام خطا  مانیبه خودم و نفسم ا میخودم بودو واسالم .. اونقدر ییدا

 ...  رهینم

 کرد   یزیبزرگ اخم ر آقا

 به خاطـ...   شنهادویپ نیمن ا یول-

 به نشانه سکوت باال آورد ..   دستشو

 نیاول دمیم حیشرمندم... ترج یول نیداد شنهادویپ نیبه خاطر خودمون ا دونمی...مدونمیم-

دوست  هیو  لیفام هیآقا به چشم  ریشوهرم باشه... تا االنم به ام شمیکه باهاش محرم م یکس

 ...  نیادامه ند کنمیخواهد بود... پس خواهش م نیمطمئنن هم نمیبعد انگاه کردم و 

 ...  گهیم یچ دیفهمیدختر اصال نم نیتر شد... ا ظیاخماشو غل فرخ

 بودن شما کنار هم...   اریدر ن یبچه باز-

 میباش دهیهول و ند یخان اونقدر ریفک نکنم نه من نه ام یوسط حرفتون ول پرمیشرمنده م-

و  ییبه دا تونمیبده م نجایبودن من ا نیکنی... اگه فک مگیتو د میافت یب میحلکه ازشوق 

خان محرم  ریقبول کنم با ام تونمیشرمندتونم نم یکنن ول دایبرام پ گهید یجا هیپدرم بگم تا 

 شم...  
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بحث براش  یبرا ییجا گهیحرف زده بود که د حیانقد صر نیحرفشو ادامه نداد... نازن گهید فرخ

 ...  ریته بود... رو کرد سمت امنذاش

 بابت حضور تو بوده...   مینگران شتریمن ب یگیم یخب توچ-

 گفت  یسرو جد یلیخ ریام

... نیشناخت اشیانقد منو دله و ع یعنی دایکنیم نیبه شعورم توه نیدار کنمیآقاجون حس م-

 امانته...   یناز بود میخودم حال میبه فکر نبود ای نیدادیاگه شما تذکرم نم نیمطمئن باش

باهاشون  کردیکه انگار داشت اتمام حجت م یعصاش... با نگاه یشدو دستاشو گذاشت رو بلند

 شد بهشون...   رهیخ

تو امانت بلکه امانت  ینه تنها تو دستا نیخان نازن ریباشه...من سنگامو باهاتون واکندم... ام-

 مرمی...من منینکن دمیوارم ناام دیمن هم هست من هم مسئول اونم منو فراموش نکن... ام

 مونده باشه ..    یباق یحرف گهیاستراحت کنم...فک نکنم د

 گفت  نیبه نازن رو

 بود ینممنونم دخترم غذا عال-

 ..  کردیمدت اونجا استراحت م نیکه ا ریو راه افتاد سمت اتاق ام گفت

صورتشو چرخوند سمت  ری. امدر اتاق کامل بسته بشه بدرقش کرد.. کهیبا نگاهش تا زمان نینازن

 ...  نینازن

 فرصت به من و تو بده تا...   هی خواستیآقاجون دلخور نشون... فک کنم م شنهادیراجب پ-

 حرفش...   ونیم دیپر نینازن

 ... نیبب-

 ...  ریام یشد تو چشما رهیسردش خ یچشما با

ندارم...  هیزدن خودم و بق به قول یعالقه ا یعنی... شمیکه بهت داشتم نم یمن منکر عالقه ا-

 ...  میو نشد که بام باش میساال اگه قرار به فرصت داشتن بود ما فرصت داشت نیهمه ا یتو
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 ندارم...   گهیداشتم...د یحرفام بزنم بهت عالقه داشتم ول ریز یعادت ندارم الک من

 دستشو تو هوا تکون داد...   کالفه

ازت متنفرم  ینه... من حت سارهیق و نفرت فالنه و بعش نیتز بدم که فاصله ب خوامینم یالک-

 کهیدورتو... بزار رک بهت بگم همونجور دمی... منتها من خط کششهینم ی... عشق که زورستمین

 ...  یتو باهام رک بود شهیهم

فکر  یلیبچشم... خ رویو تحق نیطعم توه یحس پوشال هیبه خاطر  کهیارزشم باالتر از اون من

خوب فکر کردم...  یکه تو دلم نسبت بهت بود وقت یبا همه خواستن خودم شیکردم پ

 طرفه ارزششو نداره...   هیاحساس  نیا یعنی... یاونقدرام ارزششو ندار دمید میخودمون

و کنار  دمیتو رو... احساسمو... گذشتمونو... خاطرات تک و توک مشترکمونو بوس من

مدت همکارم بوده  هیکه  یو کس یدوستم نیتر زیمن فقط برادر شوهر عز یگذاشتم...االن برا

 وسالم 

 ... 

هم  یکه کم یو با لحن دیپاش ریسراسر از غرور به صورت ام یشد از سر جاش ولبخند بلند

 گفت...  دادیم هیکنا یبو

 زیتو فالم دنبال اسم تو بگردم... همه چ ایبرات پهن کرده باشم  یپس فک نکن ممکنه تور-

 مام...  من مختومس...ت یبرا

بمونه شروع به جمع کردن بشقاب  یباق ریاز جانب ام یحرف دنیمنتظر شن نکهیا یو ب گفت

 ها... 

لبش نشست... حاال  یرو ی... ناخواسته لبخنددیکش یقیپشت سرش بست و نفس عم درو

 داشت...   یحس بهتر

 غرور شکستشو جمع و جور کنه...  یحرفا تو نست تا حد نیبا ا کردیم حس

 رفته رفته مشت شد...   ریام یدستا
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رو چزونده  یاون ناز باری... کردیم ینیرو دلش سنگ یزیچ هی کردیحس م یچرا ول دونستینم

 نکهیو درک کنه... با وجود ا نیحال نازن تونستیحاال م یکم دی...شایبود و حاال برعکس... کم

 ... دادیحس پس زده شدنم داشت آزارش م نیا ینداشت ول نیبه نازن یعالقه ا

حرفا رو  نیا دنیلبش کرد... انتظار شن دنیپاش و شروع به جو یرو دیمشت کردشو کوب دست

 شد تو برجکش...   دهیبد کوب یباز بکوبه ول خواستینداشت... م

 ****** 

دستشو  عیباعث شد هول بشه و سر ازیآخ ن یدست انداخت دور بازوش که صدا یعصب ایآر

 عقب بکشه...  

 صورتش...   یاز درد مچاله شده بود... هراسون خم شد رو ازین افهیق

 بگو نـ...   یزیچ هیبخدا حواسم نبود...  دی؟... ببخش یخوب  ازی... نازین-

 ایخوبم... خوبم آر-

  ... 

 ..   ایآر یمظلومشو دوخت به چشما نگاه

 منو ببر تا بهتر بشم... -

 داد...   یجارناهن یکه صدا وارید یرو دیکوب نباریمشتشو ا ایآر

 ایاریکفرمو در م یدختر .. بخدا دار یگیم یور ی... چرا دردفعهید آخه تو چه مرگت شد -

 ...  ازین

 ...  نیزم یرو دیلجوجانه پاشو کوب ازین

 ...  رمیخودم م ایمنو ببر خونه  ای... یدرمان یمیش یبرا رمیبفهم که من نم ایآر-

سرخ از  ییحرکت با چشما یب ایآر دید ی. وقت..ایگفت و مصمم زل زد تو صورت آر نویا

 توجه بهش از کنارش گذشت...  یب کنهینگاهش م رهیخ رهیو داره خ ستادهیا تیعصبان
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 یکباب شد برا ازیدادو دل ن یبد یبه سر بدون موش زد که صدا یبا کف دست ضربه ا ایآر

 ...  ایآر

م با  کنهیم یر که داره خود زنبود انگا دهیچیسرش پ یکه تو یتوجه به درد یب یول ایآر

 .. دیشدش نال دیکل یدندونا نیصورتش و از ب یرو دیدودست کوب

  ـــازی...نازی... نازی... نیوا-

کارش  دونستی... مادیرقمه کوتاه ب چیه خواستینم یول شدیداشت کالفه م ایرفتار آر دنیبا د 

... ایآر یآرزو نی... سر آخرشدیام نیکنه سر آخر سکیکنه... ر سکیر خواستیم یحماقته ول

 ناغافل خدا...   هیهد نینقطه مشترکشون... سر آخر نیسر آخر

 مشت گرفت...   یرو تو ایآر یجلو بردو دستا دستاشو

 ...  دیچرخ ازین یچشما ینگاه سرگردونش تو ستادویا ایآر یدستا

 اومدم...   یو نم شکستی؟... کاش پام م یکنیچرا لج م-

و خودشو انداخت تو  ایسمت آر دیت رو هم فشار دادو ناغافل خودشو کشچشماشو سف ازین

 بغلش...  

 دور شونه هاش قفل شدن...   یکیدور کمرشو اون  یکیاز تو دستاش در اومدن و  ایآر یدستا

 ... ازین یکائنات بود برا یسمفون نیتر نیریاالن ش ایمنظم قلب آر تمیر

 چته تو آخه...   ازین-

 هاش...   هیرو ببلعه تو ر ایتا عطر تن آر دیکش یقیعم نفس

 کنم...   یزندگ خوامیم کنمیلج نم-

 بشتر شد...  ایآر یدستا فشار

 ...  میکنیم یو زندگ یشیخوب م-

 نشست رو لبش ..   یلبخند
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 ؟!  میکنیم یزندگ-

 منبع آرامش...   نیچشماشو بست و دل سپرد به ا ایآر

 ... هادیابق... من و تو...نهال و ن.. باز مثله س میکنیم یآره زندگ-

 ؟  میبزار یبعدا اسمشو چ میبچه دارشد یدوست داشت ایآؤ ی...راستهادوینهال و ن-

 ...  دیموهاشو بد به رخ کش یخال یسرش...جا یرو ایآر یدستا نوازش

 ...  یتو بگ یهرچ-

 من انتخاب کردم...   شی... دفعه پیتو بخوا ینه هرچ-

 رو لباش...  نشوند یلبخند ایآر

 دارم...   مانیتو ا یمن به انتخابا-

 جدا کردو نگاه چشماش کرد   نشیاز س سرشو

 ؟...  یدار مانی؟!... به انتخابام ا یراست-

 ...  طنتیبرق زد... برق ش ایآر یچشما

به خودش کرد  یو تو انتخاب )با دست اشساره ا قتیسل یستگیدارم تو شا مانیکه ا یپس چ-

 ...  یثابت کرد نایغبغبه انداخت(بهتربه  یو با د

 خنده...   ریشونش نشست و هردو زدن ز یرو ازین مشت

 ...  ایدستاشو قالب کرد دور گردن آر ازین

 ...  یزاریم ی... اسمشو چینه جد-

 فک کردن چرخوند...   یچشماشوبه معن ایآر

 ...  ادیم هادمینهال و ن... به انینو میزارینورا... پسر بود م میزاریاوم... دختر بود م-

 سرشو خم کرد...  ازین
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 خوبه...خوشم اومد...   یلیاهوم... خ-

 ...  ازین یشونیچسبوند به پ شویشونیخم کردو پ سرشو

 بچه...   ادیحاال مونده تا خوشت ب-

 با ناز گفت  ازین

 .. ـــایآر-

 زدو اداشو در آورد  ازین ینینوک ب یرو یا بوسه

 هــــوم؟ -

 ...  دیخند ایآر دویدخن ازین

 ...  یزاریمن احترام م یبه انتخابا-

 گفت  تیصاف کرد...با جد ییگلو ستادویا صاف

 اگه به نفعت باشه آره...  -

 ...  یباشه چ مونیخواستم ازت تو زندگ نیاگه آخر-

 دوست نداشت...   نارویآخر چوقتیبست... ه خی یدستاش به آن دویلرز ایآر دل

   واریشده د امیدن همه

   یسنگ یواراید پر

 منو در دا   کشنینم

  یدلتنگ یدردا نیهم

بشه  خواستیقصشون نم یجا چیتر... ه نیریبودو ادامه دادنش ش نیریبراش ش یزیهرچ شروع

 پارت...   نیآخر

 دل با من   یها یصبور
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 من برگشتنت باتو  به

 ازم عشقم  یدور چقد

 راهه ازم تاتو   چقد

 نزن...  باز  نیحرف از آخر-

 محکم روهم فشار داد   چشماشو

 آرزومه...  نیخواستته... حرفم آخر نیخواستمه... آخر نیحرفم از آخر-

 کن از هجوم درد   رهام

 هرزه   ییتنها نیازا

 من برگرد   یدلتنگ به

 مرزه  یکه ب ییایدن به

 ... ـاین-

   ییزهر تنها کشندس

   نوشمیمن هر لحظه م که

   ابیلحظه منو در نیهم

 برگرد به آغوشم  ایب

   

 دادیچشماشون بود که تو اوج سکوت ب ین یهم... هزار حرف تو ن یموندن تو چشما رهیخ

 ...  کردیم

 ...  شهیم ریزود د چقد

 نگفتنش...   ونیرو که مد ییزود از دست دادن فرصت دوست دارم گفتنا چقد
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 آوارم   هیتو  بدون

   وارمیصدتا د ریاس

 س باشه  که نف یوقت تا

 وارم   دیداشتنت ام به

بدم به تو به خودم... به خانوادمون... به بچه  یکنم... زندگ یتا زندم زندگ خوامیم ایآر-

 ... یلیاز خ شتریب یلی...خیلی... خایهامون...من عاشقتم آر

   کنم... یسپر انین چوقتیه دیکه شا ییروزا دیاز تو به ام یوقتمو تو دور هیبق خوامی...نمینم

   یاز حس دلتنگ پرم

   ارمیبس هیاشک و گر از

 ماستخستم  نیب یهرچ از

  زارمیب واراید نیا از

  ونمید هیبازم  یول

 عشقم همه جونم  ییتو 

 روز مرگ من جزتو   تا

  سپارمیدل نم چکسیه به

 یزندگبزار  ای... آرگذرمی.. از بچه هام نم مونیاز تو... از خوشبخت یول گذرمیم میمن از زندگ -

 کنم... 

که  یمرد سیخ یموند به مژه ها رهیبشه چشماش خ سیگونه هاش خ نکهیو قبل ا گفت

 مردونش گم شد...  شیته ر یصورتش سر خورد و البه ال یگوله اشک ازچشمش رو

  

  یبه من عشق یحت اگه
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 ممنونم  یباش نداشته

 روز مرگ من با عشق   تا

 جون دوست دارم  یپا تا

  "یاحقی از محسن وارید"

 ... لرزوندیم ازویدل ن دویلرزیم صداش

 !...  مون؟ی... سر زندگتیکنم سر زندگ سکیازم... که ر یخوایم یچ-

 ... شهینم یتو زندگ یکه ب یکنم سر زندگ سکیر خوادیم

 ... دیکردو لبشو گز یبغضش خنده ا وسط

من از تو  یول یمن بگذرواسه  دیشا تی...تو از زندگیلیخودخواهم... خ یلیمن خ ازین یدونیم-

 ...  گذرمینم

 از تو نه ازاون...  نه

 شد سمت باال...   دهیدناله انگشت اشارش کش ازین نگاه

 ...  گذرمیروزام نم نی... از اازین گذرمیمن از خدام نم-

 ...  نشیس یرو دیکوب یمشت

 صاب مرده...   نیعقده تو ا هیشدن  همشون

شد سهم خدا که تا اومدم بهش عادت کنم ازم  یهر کبستم... دل دادم به  یبه هرچ دل

 گرفتش...  

و من  ادین چوقتیکه ممکنه ه ییرو روزا یکن سکیر یتونینم یگی... تو متونمیبفهم که نم ازین

 کمتر زنده بودنت...   هیثان هی یکنم رو حت سکیر تونمینم گمیم
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 نمیبش دیعمر با هی دونمی..مچقد محتاج بودنتم. دمیفهم رید یلی... خدمیفهم ریمن د ازین

حاال اونقدر محتاج... )دستاشو گذاشت  یباشم و نبودم ول شدیرو بخورم که م ییحسرت روزا

 روبازوهاشو تکونش داد ( 

 بودنت...   شتریب هیثان هیداشتنت... به  شتریب یثان هیبه  مینه اونقدر معتادت شدم که راض محتاج

   خوامیتو من نم یو ب یزندگ نیاز دستت بدم... ا خوامیکه نم بفهم

 دستش گرفته بود.. یتو ازرویداده بودودستِ ن هیتخت تک یرو به لبه  سرش

 برده بود... هردوخوابشون

 چشماشوبازکرد.. عیسر ازیخوردن ن باتکون

 نگاه کرد.. ازین یبسته  یچشما به

 رو نوازش کرد.. ازیکه غرِق خواب بود..باسرانگشت دست ن یازین

اگر  ستمیمیصخره جلوت وا هیدارم..امامثلِ  مانیبهت گفتم به انتخابات ا ازین"زمه کردزم اروم

 "منِ... یبدون تو برا یِحس کنم آخرانتخابت زندگ

 انداخت.. دادیبهش آرامش م یکه بدجور ازین ی افهیبه ق یا گهیبلند شد..نگاهِ د ازجاش

 زد شیشونیبه پ یاروم یشد سمتشو بوسه  خم

 "ازیندوست دارم "

 ازپرستارا؛رفت سمتش  یکی دنیبزنِه..باد ازیبه دکتِر ن یسر خواستیاومد..م رونیب ازاتاق

داشته باشم  یبا دکتر معالجش صحبت خواستمیهستم م۴۰۳اتاق  ماریمن همسر ب خوامیعذرم

 دیکنیم مییراهنما

عجله اومد با  گهیپرستار د هیکردوتا خواست جوابشو بده  اداشتیبرگه  یرو ییزایچ پرستار

گفت  دکتر فعال  ایاومده تو اتاق عمل پرستار با عجله به ار شیپ یمشکل هی ایسمتش و  گفت ب

 ...و ازونجا رد شدستینجانیا
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* 

 فرخ خان.. یحرفا رهی..درگربودیذهِنش درگ هنوز

 ...نینازن نیسنگ یحرفا

قدم زدن  یو کمرفتن  رونیب هیبا دیشده بود..از جاش بلندشد..شا نیخونه براش سنگ یهوا

 ..شدیحاِلش بهترم

بختک افتاده بود توجونِش راحت  هی نِیکه ع یگَند یحال و هوا نیالاقل از ا شدینم بهترم

 ..شدیم

 خواست بلندشهِ  نکهیکفششو سفت بست و هم بندِ

 فرخ خان متعجب شد.. دنیباد

 پسر؟ یریکجام_

 باشیبرد سمت ج دستاشو

 ..گردمی..برمیهواخور کمی رونیب رمیم_

 رونیاز خونه ب یرلبیز یِ با خداحافظ رینگفت و ام یزیچ کردیرو درک م ریکه حالِ ام فرخان

 زد...

 خونه.. کِیافتاد سمت پارکِ نزد راه

 ..داشتیآروم قدم برم آروم

باشِه و جوابِ تک به تکشون  یکی ازداشتیکه چقدر ن ییپربود ازسوال...سواال رشیدرگ ذهنِ 

 روبده...

که  ینقطه ا نیبه ا دیشد که رس یشد..چ دهینجاکشیبه ا یشد که همه چ یچ نکهیا رهیدرگ

 باعث کم آوردنش شده... یاالن بدجور
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رو  ریبه اسم ام یتونستهِ کس شیتو زندگ یچجور دونِستیبود که نم ینینازن رهیدرگ ذهنِش

 جابده و دوسش داشته باشهِ...

براش کرده  یزده چه کار یه حرفگفته چ یعاشقش شده؟چ نیکرده که نازن کاری..چفکرکرد

 شد؟یعاشقش م دیاالن با نیکه نازن

 فکرا.. نیا یکه توسرش اکو داد خط زد رو همه  ییاماصدا

دمت گرم  هیتو سرش  یزدوبه صدا یلبخنده تلخ"؟یکرد که تو عاشقش شد یکار ازیمگه ن"

حتما اون ادم  ستین ؛الزمیدوست داشتنِ کس یبود که برا دهیباور رس نیکامالبه ا گهیگفت..د

 کرده باشه که بشه دوسِش داشت.. یکار هی

 که قرار دوست داشته بشهِ.. یکس ازندارهیکه ن یحسِ...حس هیداشتن  دوست

 انجام داده باشهِ... یکارِه مهم حتما

 دلِ غافل.. یا ینیبی..میایبه خودت ب یایکه تام هیزیداشتن چ دوست

 شِه عوض شده.. تیلو حا یخودت بفهم کنهیقبل از ا یچ همه

اگه '..باخودش گفتنیفرستاد..خودشوسرزنش کرد...سرزنش راجبع نازن رونیمحکم ب نفسشو

 رو محکوم کنهِ.. نینداره که نازن یپس حق لِیدل یب نقدریدوست داشتن هم

 یباهاش نداشت ینسبت چیکه ه ییبود که ازتو ،مَردیدختربودن اونقدر نِ یدختر در ع اون

 گذشت..

که زن برادرتهِ  یو ازکس یش کدلیکه باخودت  یهم جربزه ندار یتواونقدر ؟؟یاماتوچ

 ....یبگذر

 ...'برادر'تو سرش...رو تک تک کالماتش تمرکزکرد.. دیچیبرادر پ ی کلمه

 ".....ای...آرای..آرایآر"لب تکرارکرد: رِیز

و که نسبت ر یعشق کردیسخت و مغروربود..اما حس م دیکه شا ییای..آرایرفت سمِت آر فکرش

 داشت.. ازیبه ن
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سفت و سخت بود..اما دِلش پربود از  شهیرو که به ظاهر هم یاحساسِ مرد کردیم حس

 محبت..

 کرد..امابه خودش اومد.. یخودش باز یِ بازندگ رومادرشیکه بخاطره ام ییایآر

 از نو ساخت.. شویرفته بود..؛بازم برگشت..برگشت و زندگ نکهیباا

 دیخوش بهش نشون بده وچرابا یِرو یزندگ دیچرا نبا دونستیکه نم یازین یِرفت پِ فکرش

 اروم رو نداره.. یِزندگ هیبکشهِ..چرا حقِ  یسخت نهمهیا

 یرو کمرش و نشستنِ کس یشدنِ محکمه دست دهیغرق بود؛که با حِس کوب توفکراش

 د..که روبه روش،بو یبا شوک زل زد به کس رونیپرت شد ب الیکنارش..از عالم و فکرو خ

 به خودش اومد.. عیسر الین دنِ یپر خواست دهن باز کنهِ که با د باتوپِ

 کرد تعادلِش رو حفظ کنه.. یبود به هم..اماسع ختهیر یبدجور اعصابِش

کاشونو  یسنگِ پا ی!!روتو برم که روییبازم که تو_بود..  یلحنش همچنان عصب اما

 واسه ازجلو من رد شدن.. ذاشتیو کاله م یآفتاب نکیجات بود ع یا گهیبرده..هرکسه د

 دیبه کمرش کش یدست

 ؟؟؟یکنیمتوجه خودت م ینجوریکه ادمو ا یفرار کرد مارستانیمگه از ت یاخه روان_

 باز گفت شِ یکه انگار اصال قصده از رو رفتن نداشت با ن الین

 میخوبه..همه خوب ؟؟باباهمیمنم خوبممم..توخوب یاوال سالاام..مــرس_

 نگاش کردو روشو ازش برگردوند یکج ربادهنیام

 گفت ینشست رو لباش..بالحنِ معنادار یپوزخنِد کمرنگ الین

 کمکت کردم!! یغرق نش نکهیا ؛واسهیکردیشنام اهاتیتو عالِم رو یادیدوما تو ز_

 انداخت الین یبه سرتاپا یرنگاهیام

 باتو!! هیتاهم صحبت دمیم حیتدرج اهامویغرق شدن تو رو_
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 رو اعصاِبش رژه رفت الین بلند یخنده  یصدا

 دوجفت گوشت تلخ افتاده!!! رهیگ ازین چارهیآخه!!ب یگوشت تلخ نقدریپسر!!توچراا یه_

 از تو..! نمیا ایاز ار اون

 !یبه درمان دار ازیبه نظِر من تو خودت ن ریام نیبب

 !یغونحدس بزنهِ که چقدر دا تونهیم نهیهم بب یا بهیاونقدر ناالنه که هرغر گم؛چهرتیم یجد

 داشت صداش باالنره گفت یکه سع ینگاش کرد و بالحن یرعصبیام

بهشون مشاوره  یام که دار ییضایاز مر یکیمنم  یبه تو و حرفات ندارم..فکرکرد یازیمن ن_

 میمن دخالت نکن؛برو بزار به زندگ یِ!!توکارایخانوم سخت در اشتباه ؟؟؟نهیدیم

 !!یشیماجل معلق جلوم ظاهر  نهیع رمیبرسم!!هرجام

 ریام یروبه رو سادیاز جاش بلندشدو وا عیسر الین

 یزنیحرف م ینجوریکه باهام ا ستمیعاشِق چشم و ابروت ن اتیپسر من مثِل اطراف نیبب_

 !!رخانیام یطرفتو اشتباه گرفت

 ..ریام یابروشو انداخت باال زل زد به چشما هی

داره تو ذهنش رسوخ  الین کردیحِس م شیشترازپیب ریلبخنِد مرموز رو لبش بود که ام هی

 ..کنهِیم

 گرفت.. الیاز ن ظیرو باغ نگاش

به رفتن  ی..نگاهدیبه صورتش کش یو دست دیکش یقینفِس عم الیگفتِن ن ریشب بخ یباصدا

 ینداختیم نویا دمیتموم بودم..با یمن خودم همه چ ایگفت خدا رلبیانداخت و ز الین

 دویکش رونیب بشیرو ازج یدستش انداخت و گوش یرو لِیبه ساعتِ است یتودامنمون!! نگاه

 اروگرفتیبدون مکث شماره آر

 جواب داد.. ایکه آر دینکش هیچندثان به

 ازچطوره؟یا؟نیار یخوب_
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 یتو گوش دیچیپ ایار یخسته  یصدا

 مکث کردو ادامه داد ی... کمازِخوابهین_

 ...گهیکه بهم نم شیضیهست جدا از مر شیزیچ هی کنمیاماحس م_

 ؟؟یدونی..تو..نمریام

 یبه رو یزیکرد چ یبچه باشه..اما سع ی هیغض زدیگوشه لبشو به دندون گرفت..حدس م ریام

 ..ارهیخودش ن

 اونجا.. امیمن قطع کنم..فردا صبح م یندار ینگفته...خب..اگه کار یزینه..به منم چ_

 توگوشش دیچیپ ایار یصدا هیبعدازچندثان

 ...ریام_

 هوم؟_

از اون  ی..مرسیو هست یبود شهیکه هم یبودنات تو نبودنام...مرس یهمه  بابتِ ی..مرسیمرس_

همه  ونِی..من مدریکه بودنات باعث شد بتونم خودموجمع و جور کنم و برگردم...ام یچندسال

 بودناتم داداش...

 نشست رو لبش.. یبغض رلبخندپرازیام

ام نگرفته ها  هیبرو تا گرنکن!من چاکِر همه مشکالتتم هستم .. شیهند لمیداداشم ف یه یه_

 فعال

 ..بشیرو انداخت توج یگوش یبعدازخداحافظ

 رو به آسمون بلند کرد.. سرشو

 ا؟؟؟؟؟یخدا..خدا...چرا..چرا آر_

 ....کننیپاشون رو گلومه و دارن خفه ام م یبدجور ییزایچ هیراحتم کن.. ایخدا

** 
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 راه افتاد.. زیو به سمت م ینیرو اروم پر کردو گذاشت تو س یچا یفنجونا

 کنه.. داریراه افتاد که بره فرخ خان رو ب زیهارو گذاشت رو م ییچا

 ..ستادیکه از اتاقش خارج شد سرجاش ا ریام دنیباد

 ...زیکردو نشست پشت م یلب سالم رهیبهش انداخت و ز یرنگاهیام

 گفت عیسر نیرو برداره که نازن یاز دوتا فنجونِ چا یکی خواست

 ..زیمن پاشو واسه خودت بر یصدتا یدار کلیمالِ فرخ خان ماشاال ه شمیکیماِل منه  شیکی_

به  یزیخندش گرفت اما چ نینازن یظاهر تینگاه کرد..از ابن حرفا و جد نیمات به نازن ریام

 ..اوردیخودش ن یرو

 کردو گفت زیر چشاشو

 ؟؟؟یختیر ییداره که شمابراش چا یدست و پاش مشکل انایآقاجون اح دیببخش_

 نگاش کرد یچشم ریز نینناز

 !!لیفام یآقا زمیبر ییواسه توچا کشهیحسم نم رفقطینخ_

کرد و بلند شد تا  نینثار نازن ینچسب رلبیز ریزدو راه افتاد به سمت اتاق فرخ خانام یشخندین

  زهیبر ییخودش چا یبرا

.... 

 حرکت کردن مارستانیاز خوردن صبحانه هر سه به سمت ب بعد

** 

 مشغول خوردن قهوه بود؛پدرش  تواتاقه

 بازشد یدر توسط کس ادیکه به در اتاق خورد تا خواست به خودش ب یا باتقه

 سرشوبلندکردوازجاش بلندشد.. عیسر
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 اوردش... ادیبه  عیکه روبه روش بود نگاه کردسر یبه چهره کس نکهیهم

 فکر کرد دچار اشتباه شده  دیمخصوص دکتر د زیرو پشت م یدختر نکهیاز ا ایآر

 خانوم اشتباه اومدم خوامیعذرم-

 به حرف اومد الیرفتن کرد که ن قصد

 ،یبرعکس جفت بدعنِق گوشت تلخت ،تو خوب جا افتاده و پخته تر شد-

 زد و ادامه داد: یلبخند

 ی،خوش اومد ایسالم آر_

 یِاریشد،چهره اش براش اشنابود،اما ذهنش اونقدر خسته بود که  المتعجبین یاز حرفها ایآر

 رو نداشت دهیاونوکجا د نکهیاوردن ا ادیبه 

 و گفت: ارفتیبا لبخند به سمت آر الین

 ؟؟؟ینشناخت ا؟؟؟منویآر یخوب-

 انداخت الیبه ن یانگاهیآر

  رهیم ادمیوقتا خودمم  یکه بعض رهینه متاسفانه ،انقد ذهنم درگ_

 و دوقلوها و برادرت.... ازی...سفر با نشیرهنما،چندسال پ الیم ،ن الین-

 ...الکردیباتعجب به ن ایآر

 زیبود و از همه جالبتر پشت م یدرش بستر ازیکه ن یمارستانیرو دوباره اونم تو ب الین نکهیا از

 تعجب کرد یحساب دیدیمخصوص دکترا م

 هم از تعجب داشت زد و گفت: ییکه رنگ و بو ییآشنا یاز رو یلبخند

 !!یشد شوکه شدم ،چقد خانوم کمینجا؟؟ی؟؟ا ال؟؟توین یخوب-

 ادامه داد: یبا لحن موذ و
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 ادیچقد اصال خانوم شدن بهت نم-

بهش  ارویانگار دن ایو خانوم وار رفتار کنه با حرف آر نیمت کمیداشت  یکه تا اون موقع سع الین

 و با خنده گفت: ایپشت کمر آر دیمحکم کوب شیشگیعادت هم یدادناز رو

  شهیکنم اما نمخانومانه رفتار  کنمیم یسع یلیبخدا خ ایآر_

تُِنش باال رفته  کمیکه  ییبه کمرش زده بود تو  شوک بود ،با صدا الیکه ن یاز ضربه ا اهنوزیآر

 بود به حرف اومد:

 پشت ادم، یزنیم ینجوریکه ا یفرار کرد مارستانیدختر تو مگه از ت_

 رفت و نشست هایاز صندل یکیلب غرغرکنان به سمت  ریز بعد

 رافتادیام شبیحرف د ادیب کرد ،تعج ایاز حرف آر الین

 'یکنیآدمو متوجه خودت م ینجوریکه ا یفرارکرد مارستانیمگه از ت یهـــ'

 دو برادر اعتراف کرد... نیخودش به شباهت ا شیپ

 نشست ایآر یکه صورتش هنوز متعجب بود رفت و روبرو یدرحال

 باالانداخت ییابرو ایآر

  کردم بابا ی؟؟چرا ماتت برده ؟؟شوخ هیچ_

 زد یاللبخندین

 ؟؟یاومد ینه بابا راحت باش،چه خبر؟؟؟ک-

 الانداختیبه صورت ن یداد و نگاه هیتک یبه صندل ایآر

 اومدم  روزید-

خانوم  یاون سال بالاااا که قراره بش ینکرده بود ال،روین یگفت:راست یبا حالت طنز بعدم

 شن؟یدکتـــر،مگه زلزله هام دکتر م

 خنده ریبلندزد ز یباصداحرف خودش  نیبا گفتن ا  
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 هم با لبخندگفت: الین

 ازیمثل ن نمیتا بب یزهرهالهل ،اوال که زلزله دوتا فنچوالتن که هنوز عکساشونو نشونم نداد_

 دراومدن بیمثل تو و اون جفتت زشت و بدترک ایخوشکل شدن 

 باال انداخت و ادامه داد: ییابرو

 هیدکتر  شنیمملکت بشه ،زلزله هام م هیمهندس  نداره یکه تعادل روان وونهید هی یدوما وقت_

 مملکت

 دفاع از خودش گفت: یبرا عیبا اونه سر الیکه فکرکردمنظور ن ایآر

 ستم؟؟؟ییمنظورت که من ن ییییییه یه_

 به خنده افتاده بود گفت ایآر یکه از حالت تهاجم یدرحال الین

 شب چلـــههه ،ماهینه بابا تو ماهـــــــ-

 د سرش رو تکون داد و گفت :با لبخن ایآر

 ه؟؟؟ی، تخصصت چ نمیبیرو م تتیخوشحالم که موفق_

 :شدگفتیکه بلند م یدرحال الین

 ؟؟یچا ایقهوه  ایآر_

 شمیم ،ممنونیچا_

 اتاق بابــــ... نجایمن روانپزشکم و ا_

 نداد الیاجازه ادامه صحبت رو به ن ایآر لیزنگ موبا یصدا

 واب داد:رو ج یگفت و گوش یدیببخش ایآر

 ن؟؟یالو سالم اومد-ایآر

-.... 
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 امیمن االن م نیسیشما همونجا وا-ایآر

 برگشت  الیسمت ن به

چرا اومدم و باهم  دمیم حیتوض گردمیاومدن برم ریآقاجونم و ام نییبرم پا دیمن با الین_

 زد رونیو با عجله از اتاق ب میکنیصحبت م

 تکون داد  یبا تاسف سر الین

 اتاق باباست  نجایا نذاشت اصال بگم-

*** 

 دیو آقاجون دور خودش چرخ ریکردن ام دایپ یاومد و برا رونیب مارستانیاز ساختمون ب ایآر

 کرد ،با دو خودش و بهشون رسوند داشونیاورژانس پ یکنار ورود نکهیتا ا

 سالم...-

 یبرگشت سمت ناز یاز سر قدردان یدست دادو با لبخند ریفرخ خان و ام به

 ما یبا زحمتا زهیاله رخ یچطور-

 زد  یاز ته دل لبخند ایدرجواب لبخند آر یناز

 آره زحمته  زایچ یتحمل کردن بعض یرحمته ،منته ه،زنتیچ ؟؟زحمتیخوب ایسالم آر-

 بود یچ نیخوب متوجه شد که منظور نازن ریام

و  رهیبه خودش بگ یکرد لحن شاد یعوض کردن بحث سع یو برا دیبه صورتش کش یدست

 گفت

 باد و بوران موهاتو با خودش برده!! یومدیم یداشت ایآر_

 انداخت ایبه ار یدوباره نگاه نینازن ریحرف ام نیا با

 از ته زده شد.. یبااون موها ایآر دیجد ی افهیق یمتوجه  وتازه

 زد.. یلبخند
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 به وجوداورده بود قبطِ خورد ازین یبرا ایکه آر ینیریحسِ ش نیبه ا تودلش

 یبودنا ازمندهیکه ن یازین یبودن برا بانیدادن و پشت هیحِس روح نیبود ا نیریو چقدر ش"

 ابودیآر

 اومد.. رونیب ازیاتاقِ ن از

 راحت بود ازیاز جهت ن الشیو فرخ خان تو اتاق بودن و خ ریو ام نینازن

 منتظرشون موند ستادویسرجاش ا ومدیکه همراهش بودو به سمتشون م یو مرد الین دنیباد

 ایآر یبرا یاش هم بدجور افهیکه همراهش بود و ق یرسوند..مرد ایلبخند خودشو به آربا الین

 بود... دهیپوش یپزشک دِ یاشنابود روپوش سف

آوردنش  ادیبه  یِاریاز باباجانم که مطمئنم بازم ذهنت  نمیا ایآر_باهمون لبخندش گفت الین

 رو نکرده..!!

 دست داد الیزدو با پدرئ ن یالبخندیآر

 دواقعای..ببخشومدین ادمی یول دمشونیچقدرآشنان کجاد گفتمی.همش مآره._

 زد یلبخند الین پدرِ

 یلیبه کل خ ادیم شیکه واسه ادم پ ییروزا بامشغله ها نی!ادمیخداببخشه پسرم...بهت حق م_

 ..!!شنیم زافراموشیچ

 بگه گفت یزیچ ایار نکهیازا القبلین

 ازِ یبابام دکتره ن ایآر_

 باال دیابروهاش پر الین حرف نیباا ایآر

 گشتمیازمی...در به در اتفاقا دنبالِ دکتره ندونستمیواقعا؟ من نم_

 بالبخند گفت الیپدرن

 ن؟یینجایا ینبودم..شماازک نارداشتمیسم_
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 ..روزیاز د_

 دستش انداخت و گفت یتو یبه برگه ها ینگاه الین پدر

 ماچطوره؟دوقلوهامون چطورن؟؟ ضِ یخب حالِ مر_

 باشه.. هادونهالیمنظوِرش با ن زدیابروشوانداخت باال..حدس م هی ایآر

 ..اوردمشونی..نراننی..دوقلوهاهم که ادیحالِشو بهتربدون دیرو که شمابا ضتونیمر_

 گفت رفتیم ازیهمونطورکه به سمت اتاق ن الین پدرِ

 !!اینه قبل گمیرو م دتیجد یمن دوقلوها یدونیکه نم یکار یپدر شماکجا یآقا_

 ...ستادیو گنگ سرجاش ا جیگ 

 ...دیجد یشد..دوقلوها الیپدِر ن یجمله ها ماتِ

 نگاه کرد الیبه کمرش شوکه سرشو بلندکردوبه ن الیشدن دستِ ن دهیباکوب

 رفت توهم...   ایآر یبارداره؟؟؟اخما ازین یدونستیپسرر نکنه نم یوا_

 ...  ونشیوبق رویام دسمتیچشماش چرخ ین یمحض تو ن یجیو گ یسرگردون با

 ! ن؟یا گهیم یکرد(چ رتیاز سر ح یبا... باردا...)خنده ا-

 ..   کردیو بهش منتقل م یتک تکشون حس بد سکوت

 ..   سهینویم تیفال دهنتو تو سر خط زندگ یخدا تو بد موقع گنیم

 ی.. تو نجایخبرو داشت منتها نه ا نیا دنیانتظار شن یطیهر لحظه و هر مکان و شرا یتو ایآر

 ...  طیشرا نیا یتاق... توا نیا

 زود بود... االن اصال وقتش نبود...   االن

... مقاومتاش در برابر ازین یکنار هم... حرفا شدیم فیرد یکی یکیپازل تصوراتش داشت  انگار

 ... استرساش... همه و همه...  یدرمان یمیش
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 کردو با شک گفت  زیچشماشو ر نباریا

 ...  گهید یکنیم یدکتر شوخ-

 یباال داد و با انگشت شصت و اشاره چشما یکم نکشویکه بندو آب داده... ع دیفهم یعل

 ...  دیخستشو مال

 دونستنش بود...   یمحق تر از همه برا ایبود که آر یتیواقع نی.. ا یکه چ باالخره

 یشیصاحب دوتا بچه م یبار دار نیدوم یبرا گمیم کیمتاسفانه نه .. بهت تبر ایخوشبختانه -

 .. 

 نداشتشو ..   یتر نشون بدونه خوشحال یعیمسخرش طب یول یکرد با لبخند مصنوع یسع

تکونش نداده  ازین یماریب دنیخبر اگه اندازه شن نی... شوک اازیبود به ن رهیخ رتیبا ح ایآر

 باشه کمترم نبوده براش...  

 ..  ازی...نین-

دستش که الغر تر شده بودن  دهیکش یبود به انگشتا رهیو خ نییسرشو انداخته بود پا ازین

 گرفته بود...   مشویانگار... تصم

 ..   خواستیبچه ها رو م نیا اون

 دیام هیمعجزه...  هینشونه فرستاده ..  هیبچه ها رو به عنوان  نیاصال خدا ا کردیحس م یگاه

 ...  یدیناام ایدن هی یالبه ال

آرزوش  نیرو به آخر ایباهم بودناشون الاقل آر... تموم شه ژانر مشترک رهیقرار بود بره... بم اگه

 نهالش تنها نمونه...   هادویبرسونه... الاقل ن

 باز حس کنه حس خاص مادر بودنو...  الاقل

 خفه گفت   ییصدا با

 ... یبگم بهت ول خواستمیم-
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 موند بهش...   رهیو مات خ جیگ ایخوردو آر حرفشو

 ...  وارید ی... دستشو ستون تنش کرد روستهیر پا باس تونستیانگار... نم دیلرزیداشت م پاهاش

تازه جوونه  یخواست چنگ بزنه به موهاش که کف دستش از موها یعادتش از سر کالفگ طبق

 شد...   شیر شیزدش ر

 کرد به خودش مسلط باشه...   یسع

 درک کنه ..   ازویکامال ن تونستیم االن

 لبخند رو لباش شکل گرفت...  هیاز  یمبهم ریتنها تصو یکرد بخنده ول یسع

 به زور جمع و جور کرد ..  خودشو

 ...  هیچ فیخـ... خب االن تکل-

ظاهر آروم  نیتجربه داشت که بدونه پشت ا یانداخت .. اونقدر ایبه چهره آر یقینگاه عم یعل

 غوغا کرده...   یآشوب

 .. دیکش یقیعم نفس

که  یی.. بچه ها دهینم یدرمان یمیم که تن به شخانو ازی... ندیکن نییشما تع دیو که با فیتکل-

 شما...  نیب ستادمیوا فیکه بالتکل یو من کنیدارن رشد م

 باال آورد و نگاهش کرد  ازسرشوین

که همشونو ساکت  زدی... اونقدر تو صداش و تو قعر چشماش تحکم موج مدارمیمن نگهشون م-

 کنه... 

 سکوت و پس زدو دهن باز کرد   نیبود که ا یاون جمع تنها کس یتو دیشا الین

 ...  یکنیم یکه تو االن دار گنیم یکار نیبه هم قایحماقت محض دق-

 ییبچه ها نیا یحفظ زندگ یبرا یزنیزور م یامروز فرداس و دار ریخودتم گ یزندگ یفهمیم

 که هنوز... 
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 ساکت شو.....  -

 .. رونیبازدمشوداد ب یکه به سخت ایسمت آر دیهمه چرخ نگاها

 لطفا...  -

 ...  تیو مظلوم تیهمه معصوم نیکالفه بود از ا ایآر کردویمعصومانه نگاهش م ازین

بگم االن .. فک کنم بهتره بعدا صحبت  یچ دونمی...هه...واقعا نمدونمیشوکه شدم ..نم نیدونیم-

 ... من... من.. میکن

نوه  نیکرد که آروب... خوب ااشاره  ایساکت شد... با چشماش به آر ایدستشو آورد باال و آر فرخ

 ...  شناختیحساسشو م

 ذهنش قفل قفل بود ..  ایآر االن

 ...  یتنها باش کمی یدار ازیفک کنم ن-

 تکون داد...   دیبه نشونه تائ یسر ایآر

زد... طاقت موندن و نگاه کردن به  رونیو تند رفت سمت در اتاق و ازش ب دیدزد ازیاز ن نگاه

 و نداشت ..   ازین

 بره...   دیچرا با دونستیکجا بره... اصال نم دونستینم

 ... فهمهیو نم یچ دیفهمینم یکه حت یآدم تیشده بود حکا تشیحکا

نقطه  یلحظه تو ان نیا یکه چرا االن تو کردیفکر م نیو به ا نیبرل یابونایتو خ زدیقدم م ادهیپ

که االن خون  یینمردن بچه ها ایبردن  نیراجب از ب رهیگیم میو داره تصم ستادهیا نیاز زم

 اون تو رگاشون بود...  

تپششو...خودت  یخودت استارت زد یاز نبض تپنده ا یبگذر دیو بهت بگن با یپدر باش سخته

 به وجودش...  یوجود داد

که دست تو دست پدرو  ییشد به بچه ها رهیو خ ابونیکنارخ یسنگ مکتیکنار ن نشست

 ...  گذشتنیمادراشون از کنارش م
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 ...  کردیبچه هات کدوم و انتخاب م ایزنت  ایلحظه اگه بگن  نیا یفکر کرد که تو نیا به

 ایتر بود... زنش که مادر بچه هاش بودن  نیکدوم سنگ یکفه ترازو ازیو ن هادینهال و ن نیب ای

 که همه جونش بودن...   ییبچه ها

نده تر از اون از دست دادن سه کن وانهیو د هادشیگذشتن از نهال و ن یکننده بود حت وانهید

درک  تونستینم دیازوجودش بودن... شا ینفر همزمان... اون دو بچه االن بچش بودن... بخش

روحشم از وجودشون  یحت شیپ قهیچند د نیداشته باشه که تا هم یزیدوتا موجود ر ازیدرست

 ... تخبر نداش

 االن...   یول

 نیا نیبود که اونام ع نی... مگه جز اهادیکرد با نهال و ن سشونیآن مقا هیافتاده بود...  ریگ االن

 دوتا بچه هاش بودن...  

گلستون  هادشیخنده ن هیبا  دویکشیم شیآت ارویاخم نهالش دن هیبود که به خاطر  یمرد ایآر

 و...   یهر جهنم کردیم

 دوتا بچه...   نیا حاال

که سالها حسرتشو  ییده بود... سالهااز دست دا هادیبودن با نهال و ن یو برا یادیز یسالها

 خورد...  

پوست شکم  ریوارشون ز یماه یدوست داشت تجربه کنه حس ضربه زدنا و سر خوردنا بعدها

 ...  ازویبرجسته ن

صداشونو تو مطب دکتر ضبط کنه و اون صدا  دنیتپ تونستیکه م خوردیرو م ییروزا حسرت

تا  کردیتو گوشش و نفوذ م شدیپخش م شیکه از هندسفر شیزندگ یملود نیبشه قشنگ تر

 عمق جونش...  

 یکه بچه هاش رشد کردن بد به دلش مونده بودو کمتر کس ییها هیلمس همه ثان حسرت

 ییلحظه ها نیمرد آرزو به دلش مونده لمس همچ نیکه ا ییآرزو نیبزرگتر کردیدرک م دیشا

 کنار خانوادشه...  
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 شیکه چند سال پ ییاز بچه هاش... از دوقلوها گذشتیم دیبود که با ستادهیا یتو نقطه ا حاال

 خدا بهش دادو قدر ندونست...   نشونویع

بزرگتر از خواسته دلش  یزیچ یروز هی دیرو خواستش تا شا ذاشتیپا م شهیمثله هم دیبا حاال

 ...  گرفتیو از خدا م

 بود...   شتریارزشش ب ازین

 عشقش به زنشم بشه...  تونست منکر  ینم یهاشو دوست داشت ول بچه

 یآرزو م هیفقط در حد  شهیهم یحس برا نیبود که ا نجایا شی... بدگذشتیم دیبا نبارمیا

حس وحال نبودو  نیاز ا یخبر گهیبرگرده هم د یبه زندگ ازیروز ن هیاگه قرار بود  یموند... حت

 همش حسرت بودو حسرت بودو حسرت...  

  

 ********** 

کرد تمرکز کنه و همه توانشو جمع کنه تو سر انگشتاش تا بلکه بتونه  یسعتنش کرد...  پالتوشو

 کالفه اومد جلو  نیپالتوشو ببنده... نازن یدکمه ها

 ...  نییپا ایب طونیمرگ من از خر ش ازین یوا-

 زد   یبه چهره آشفته ناز یزورک یلبخند

 ندارم جون تو...   نمیماش دختر... من حال سوار شدن طونیگرفتن از خر ش یمن و چه به سوار-

 ... ــــــــازین-

بپره... گوشه پالتوشو گرفغت و از  نییباال و پا شیاسپند رو آت نیبود که ع رینوبت ام نباریا

 ...  دیدستش کش

 کن...   یاه کم با عصاب من باز-

 ... دیخند باز
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 دارم آخه...   کاری... من به عصاب تو چه؟یمگه اسباب باز-

 نیساکت تر دیکرده بود... شا یکه همشونو عصب کردیکاراشو م الیخ یآرامش و ب با یقدر به

 بود...   زکردشیکه عز یبود به دختر رهیبودو خ ستادهیگوشه ا هیبود که  یفرد اون جمع فرخ

هر آن ممکن بود موهاش کنده بشن و تو مشتش جا  کهیجور دیموهاشو کش یعصب ریام

 ...  رنیبگ

همه مارو به  یشو... انقد خودخواه نباش .. تو دار الیخی... تو رو جون مادرت بازین... ازی... نازین-

 ؟!  یفروشیدوتا لخته خون م

 نیاسم اخر ری... لخته خون ؟!... امستادیا کریپالتوش که داشت مرتب م قهی یرو دستاش

 لخته خون ؟...  ذاشتیرو م ایمشترکش با آر یمشترک زندگ یآرزو

 لخته خون ؟..  کهیدو ت گفتیکه با عشق به وجود اومده بودن و جون داشتن م ییبچه ها ربهیام

 ... نایاز آخر دیفهمیم یچ ریشد... ام لیپوزخند تبد هیرفته طرح لبخندش به  رفته

 آخرشه...   رهینم ادیکه براشون پررنگه و از  ییاولشن وا ونجا الیخیآدما ب شهیهم

 نگاه...   نیآخر

 قرار...  نیآخر

 بوسه...  نیرآخ

 دست تو دست گذاشتنا...   نیآخر

 خنده ها...  نیآخر

 قدم زدنا...  نیآخر

 بغل کردنا...  نیآخر
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 کشونهیم شیبه آت اتویکه آخرش همه دن یزیطرف اون چ هینایآخر نیهمه ا دیفهمینم ریام

باهم بودنامون  یخام خودمون برا الیکه دست تو دست هم تو خ هیمشترک یآرزوها نیآخر

 ... میداشت

 ... موننیکه فقط آرزو م ییآرزوها

مونده  یآرزوشونو دار بزنه تنها حس باق نیخودش طناب بنداز دور آخر یبا دستا خواستینم

 ..   نشونویمشترک ب

 لحظه...   نیتا آخر دیجنگیاگه بنا به مونده م یول رفتیم دیزود با ای ریقرار به رفتن باشه د اگه

 بوده...  ینعمت نباشه حتما حکمتبچه ها  نیاومدن ا اگه

درک  یو که حت ییدرک کنه حسا تونستیوقت نم چیکه ه یریبه ام گفتیم دیبا یچ

 کردنشونم عذاب بود...  

 برات بگم   یچ از

 نگفتنام  یوقت

 شده   نیاج بامن

 دلم   کنمیم حس

 دل   نیتر نیغمگ

 شده  نیزم یرو

لبش سرخوردو  یکیقطره سمج تا نزد نیاولسرشو تا سرشو آورد باال  یگذاشت رو کالهشو

 ... نییاومد پا

 دیفهمینم یهم... زبونشون بسته بود و کس یبودن تو چشما رهیشد.... خ یربارونینگاه ام یآن به

 نگاهاشون چه حرفا که ردو بدل نشد...   ونیم

ت خفش موند وغده تو گلوش که داش ریبلند خودشو رسوند به در...ام یبا قدما دویچرخ ازین

 ... کردیم
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 ایکه همه آرزوش از دن ییتونست حرف نگاهشو بخونه...خوب تونست بخونه راز چشما خوب

 بود...   یا گهیکسه د یایدن یبودول

رو صفحه  شدیو مات م شیک نبارمیا ریاحساسش و ام یپا موندیم شهیمثله هم نبارمیا ازین

 ...  یشطرنج زندگ

به حال  یریو داشت که بودو نبودش توف یسربازحکم  شهیزد به خودش که هم یخند کج

 ...  یاصل یمهره ها یپناه برا هیپر پرش  ایمدافع  شدیم ینداشت فقط گاه هیبق

 تونستینم یو داشته باشه که با وجود باختم کس یحکم شاه خواستیبد دلش م یگاه

 ... رونیازصفحه بندازتش ب

 یزن زاده شدن ول هیساعت از شکم  هی روز و هیکه تو  یخودش و مرد نیتفاوت بود ب چقد

 سرباز...  یکیشده شاه و اون  شونیکی

 مشت شد و چشماش بسته شد...   دستاش

 ... لعنت به تو .. ایلعنت به تو آر-

********** 

جواب بده... زنگ خوردو زنگ خورد تا قطع شد... دوباره  خواستی... نمدیلرز بشیتو ج شیگوش

   همون لرزش و همون صدا...

 ... کردیکالفه ترش م یگوش یبودو زنگا کالفه

روصفحه نشون از مخاطب  ری... عکس امرونیب دیو کش یگوش بشویدست انداخت تو ج یعصب

 ... دادیاون ور خط م

 الو  -

 ...  رونیزد ب مارستانیاز ب ازین-

 از جاش بلند شد...   عیسر

 ؟  یچ-
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 ...  یی... کجارونیزد ب مارستانیشال و کاله کرد از ب ازین گمیم-

 ... دیدندوناش غر نیب از

 شما...   نیکردیم یپس چه غلط-

 از کوره در رفت   رمیام انگار

 حرف دهنتو بفهم مر... -

 ...  مارستانیسمت ب دیو قطع کرد... دو ینموند و گوش ریمنتظر حرف ام ایآر

 ...  شدیم ونهید ازین یایخودسر نیروز از دست ا هی

زانوهاش  ی... خم شد رومارستانیدم ب دیرو برگشت... رس ررفتهیمس نیا یرچطو دینفهم یحت

 تازه کنه...    یتا نفس

توجه به نفس نفس زدناش  ی... بشدیم یکه داشت سوار تاکس یموند به زن رهیخ چشماش

 سمت زن و دستشو گرفت و چرخوند سمت خودش...   دیدو

 قدم عقب گذاشت...   هیت ناخداگاه نداش ازیبه ن یشباهت چیکه ه یچهره زن دنید با

 باال آورد...   دستاشو

-sorry…. I,m soryy   

 شد...   یکردو سوار تاکس یاخم زن

 ... ایآر-

 خودش...   ازیبود... ن ازیاشتباه نبود... ن نباری... ادیچرخ تند

 خودشونو بهم رسوندن...   عیبا دو قدم سر هردو

 ...  دیکاویو م ازی... نگاش سانت به سانت صورت نازین فینح یبازو ها یگذاشت رو دستاشو

 ! ؟یریم یکجا دار-
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   نیریش یلبخند زد... لبخند ازین

 تو...  شیپ ومدمیداشتم م-

 بود...   شیهنوزم همه زندگ یفروغ بود ول یب نروزایکه ا ییبو تو چشما رهیحرف خ یب

 .. ین-

 ...  ایصب کن آر-

 ...  دیمصممش چرخ یلبش و چشما یرو ازین دهیو کش فیطر یانگشتا نیب نگاش

 بزار حرفامو بزنم....  -

کنه که  نیتضم تونهیکس نم چی... همیاز فردامون خبر ندار یا گهیکس د چیمن نه تو نه ه نه

 دیفردا شا دیخدان... شا نای... مگه نه اعوذ باهلل ادونهیچه م ی... کسرمیمیم ای شمیمن خوب م

 ...  گهید ال... اصال صد سگهیسال د هی..  گهیماه د هی... گهیهفته د هی دیپس اون فردا... شا

 ... ستهیا یصفر درجه م یرو شیمدار زندگ یک دونهینم یچکی... هیچکیه

مدت  نیو... بزار تو ا یلعنت یضیمر نیاصال فراموش کنم ا خوامی... مایکنم آر یزندگ خوامیم

که همه عمر دلم  یشو بدونم و اونجور هیبه ثان هیر ثانقد نباری...بزار اادیز ایمونده... کم  یباق

 کنم...   یزندگ خواستیم

 مردم..   یبه دلم نمونه...بزار اگه روز یزیحسرت چ بزار

برجستش  یبه لبا یشتریفشار ب ازین یانگشتا یدهن باز کنه و بگه حرف مرگ نزن ول خواست

 تمرکز کنه...   دیداد و چشماشو بست تا شا

وصدات نلرزه... ترس نگات لوت نده...  ینیمرد حرفارو پشت سر هم بچ نیا یلوبود ج سخت

 مرددت نکنه...   ندهیاز آ دتیترد

 یفرصت باق نیتو ا خوامی...ممیخاطرات باهم بودنمون و کنار هم رقم بزن نیبزار آخر ای...آرایآر-

 ...  یفراموشم نکن ستمیکه ن ییمونده اونقدر باشم که روزا
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... مونیدست به دست هم داده واسه نابود کردن خوشبخت ینزندگیا یهمه چ میش کنفرامو ایب

 ...  میکمتر حسرت نبودنامونو بخور نباری.... امیقدر لحظه هامونو بدون شتریب نباری... امیبرگرد ایب

کنار شوهرم و بچه هام  نهیا ایدن نیخوب بشم من فقط االن همه خواستم از ا خوامینم من

 بارمیمن خود خواه باشم...  بارمی شهیم یچ ی...ولهیخود خواه دونمی.... مدوی...مکنم یزندگ

ا یدن هیبشم و برم نه با  ریدارم... بزار س یمن عطش زندگ ایزمونه با دل من ساز بزنه... آر

 حسرت...  

 گم شد...   ششیته ر یقطره اشک از مژه بلندش سرخورد و البه ال نیاول

 بدون اون از محاالت بود...  یتصور زندگ یتو ح یبغل کرد زن سفت

   دیکه به زور پنهونش کرد کنار گوشش نال یبغض با

 ...  میکنیم یباشه... زندگ-

 ... میکنیم یزندگ ایچشم دن یکور یبرا نباریا

تر از  عیدر رفته بود که لحظه هاشون داشت سر شونیزمان از دست ساعت شن اریع انگار

 ...  شدیم یط شهیهم

روز  کی یتو دویساعت به اطالع همه رس کی یلحظه گرفته شدو تو کی یکه تو یمیمتص

 بشه...   یرفت که عمل

فرخ  یحتایو نص نینازن یزور زدنا رویام یدادیتوجه به دادو ب یساکت و صامت ب ازین

واگذار کرده بودو داشت چمدونشو  ایکرده بودو همه رو به آر یو خال دونیناجوانمردانه م

 برگشت...   یبرا بستیم

 نیهمه فشار همه جانبه داده بود هم نیکه به ا یتنها جواب ایکم جز نزدن... آر الهمیو ن یعل

 کلمه بود   کی

  " میکن یزندگ مییخوایم"

 پس فردا بعد از ظهر بود...  یکرده بود برا هیته ایکه شکوفه به سفارش آر ییطایلیب
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 یبارم تا پا نیروز چند کی نیمدت هم ی. توداشت منصرفشون کنه.. یبا سماجت سع ریام

 رفته بودن...   شیپ ایزدو خورد با آر

انگار داشت کاسه صبر اونم  گهید یبه خرج بده ول یکرده بود صبور یسع شهیمثله هم ایآر

 ...  شدیم زیلبر

چشماشو بسته بودو  گهیکه د یدم آخر نیمخصوصا ا کردیم یرو ادهیداشت ز گهید ریام

 ...  کردیم ایوناجور بلد بود داشت حواله آر کیرکفوش  یهرچ

 ... دونستیرو تنها مقصر اتفاقات افتاده م ایآر شهیکه مثله هم انگار

 ...  رونیو از اتاق زد ب واریچمدونشو گذاشت کنار د ازین

 برداشت سمتش...   زیمبل بلند شد و خ یاز رو یعصب ازین بتیه یچرخ خورد رو ریام نگاه

و  یفرصت عکس المعل نکهینبود قبل ا ارشیاز حرکاتش تحت اخت کی چیانگار که ه یاراد ریغ

و داد فرخ  نیبلند نازن نیه یشد... صدا نیپخش زم ازیو ن نشیبده با دست زد تخت س ازیبه ن

 نتونست اونو به خودش برگردونه...   امیو آر

تا سر  یغلطتو بخور یمایچوب حماقتا و تصم دیبا ی... تا کیعاقل ش یخوایم یاحمق.... ک-

 ...  یایعقل ب

 یزندگ زونیانقد آو نکهیاز ا یهمه حماقت... خسته نشد نیاز ا ی؟... خسته نشد ینشد خسته

 یبرا بارمیکن...  یخودت زندگ یبرا بارمیکه از سر ترحم باهات مونده... د نفهم  یشد یمرد

 خودت بجنگ...  

 ...  ینگه دار یخوایرم م ننایحاال ا نبود که شیبراش کاف یتوله پس انداخت باری

 به عقب هل داد   رویجلو اومد و ام فرخ

 ..   ریبسه ببند دهنتوام-

 باز صداشو باال تر برد...   دویکش قد
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مرد کجاست ؟... ارزشت  نیا یتو زندگ گاهتیجا ینشده به خودت بگ باریآخه بد بخت -

 دست بکشه رو سروروت...   فهیظبراش و اونم از سر و یکه توله پس بنداز نقدرهیهم

 و دست زد...   دیخند کیستریه

 معاصر...   یلی... لی... فداکاری... اسوه نجابت... وفاداری... عجب زن نمونه انی... آفرولیبابا ا-

 رو دهنش...  دیکوب فرخ

 ...  گمیخفه شو پسر... خفه شو بهت م-

 ...  دیغر تیفرخ و پس زد و با عصبان دست

کرد که رفته بود  ییای)با دست اشاره به آرنیا یبرا شیچقد خفه شدم... کل زندگبسه هر -

 کردینگاهش م تیبازوش تا بلندش کنه و داشت با عصبان ریو دست انداخته بود ز ازیکنار ن

 کرد( 

 وفا داره...   یلیعاشقه .. خ یلی؟!... ثابت کنه خ یزد که چ یبه هر حماقت دست

 ...  ایشد به آر رهیبود خ دیبع ریکه از ام ینفرت با

اگه آدم بود به پدر خودش رحم  نیکه دودرجه برات تب کنه.... ا ریبم یکی ینه احمق برا-

   کردیم

 همه جا پر شد از سکوت...   هیو تو صدم ثان دیکه خورد تو صورتش برق از سرش پر یلیس با

که  یمونده بود به زن رهیخ یبا بهت و ناباور دهیگونش و با همون سر خم یگذاشت رو دستشو

 انگشتاش رد بندازن تو صورتش...   یروز کردیوقت فکر نم چیخوابشم ه یوقت تو چیه دیشا

 شتریو که گونه برادرشو سوزونده بود... زدو خودش دردشو ب یتو دلش داغ زد دست یزد ول ازین

 حس کردو... زدو خودش اشکش زودتر در اومد...  

انگشت و  سوزوندیبلکه تو دلش خودش داشت وجودشو م ریونه امکه نه رو گ یهمه درد با

   ریگرفت جلو ام

 ... یمنم بشنو یپس خوب گوشاتو باز کن تا حرفا یحرفاتو زد-
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 خوب... شوهرمنه...شو..هره...من..   ایبد  ایآر

 ونزی... من آومییمنو و اون فقط به دو نفر مربوطه اونم خودمون دوتا نیبفهم که مسائل ب نویا

بچه  یخودممم... زندگ یزندگ زونیدل خودمم... آو زونی... من... من آوستمین یکس یزندگ

 هامم...  

 بود...   ستادهیکه با چند قدم فاصله پشت سرش ا ایدستش اشاره کرد به آر با

 منه...  یشوهر منه... پدر بچه ها ستیآدم ن   یگیکه تو بهش م یمرد نی... انویبفهم ا-

 شکمش...   یرو گذاشت دستشو

از  یکی یاز جون منن... تاحاال تجربشو داشت یتوله بخش یگیکه بهشون م ییبچه ها نیا-

بچرخه... دردت که  تیلگد بزنه... با خوشحال تیپوستت ول بخوره... با ناراحت ریوجود خودت ز

 ؟..  رهیدردش بگ رهیگیم

 داد عقب  هلش

 ؟...   یباتوام تا حاال تجربشو داشت-

 ری... گوش کن امجنگمیبچه هام م یبخوام بجنگم برا ایداشتن آر یبرا نکهیمن قبل ا یفهمیم

 ...  شمیم ایکل دن زونیبودن که سهله... آو ایآر زونیآو میزندگ یخان نواب من برا

 قدم جلو گذاشت...   ریام

 ... یفهمیتو نم-

 داد زد و چشاشو بست...   ازین

 ...   یفهمینه تو نم-

 نگاهش کرد...   رهیکردو خباز  چشماشو

 ؟...   یتاحاال عاشق شد-
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تعادل بود که  یوارد کرد... اونقدر ب نشیبا انگشت به س یفیفشار خف ازی... ندیپر رینگاه ام رنگ

 ناخداگاه عقب رفت .. 

 ...  یتا حاال عاشق شد گمیباتوام م-

 باالتر برد...   صداشو

 ...  ؟ یجواب منو بده... عاشق شد یچرا الل شد-

 که عقب عقب رفت   یریو باز ام گهیفشار د هی باز

 ...  یعاشق شد گمتی؟؟؟هان ؟!... م یعاشق شد-

زودتر از  نبارمیسوال... فرخ ا نیعقب عقب... انگار که بخواد فرار کنه از ا ریو ام رفتیجلو م ازین

 هردوشون قرار گرفت و دستاشو باز کرد...   نیبه خودش اومد... ماب هیبق

 جان... بسه دخترم...   ازین-

 امویزونیآو لیحماقتامو بفهمه... دل لیعاشق شده که حال من و بفهمه... دل نمیبب خوامینه م-

 بفهمه...  

سه کلمه چه به روزگار من اورده که من شدم احمق و اون شده  نیهم فهمهیم نمیبب خوامیم

 عاقل...  

 سمت خودش...   دشیآرنجشو گرفت و کش ایآر

 بسه...   ازین-

 ...  دیچرخ ایآر رویام نینگاهش ب ازین

بدم بهش...  حی... بزار تو ضکونهیدرشت بار من و تو م زویداره ر زیر هیبسه ؟... دوساعته  ینه چ-

 بزا جواب.. 

 ...  ازیبسه ن-

 ...  ایآر-
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 بسه...  -

 شدن در شکست...  دهیکوب یو صدا ازین سکوت

 که رفته بود...   یریکه بسته بودو ام یت درسم دیهر چهار نفرشون چرخ نگاه

 شیزغال گذاشتن رو دستش... دستش آت کردیآن دلش گرفت از رفتار خودش... حس م هی

 ...  شیپناه یب یکه زد به صورت تنها پناه همه لحظه ها یلیگرفته از س

 ***** 

 ...  د؟یکشیبود که باال م کیپ نیچندم

... رهیبگ میتصم خوادیهست که م اریهش یز اونقدرهنو دونستیم یول دونستینم شمارشو

 و همه مشتقاتشو...   ازیازش ن رهیکه فاکتور بگ یا ندهی...آندشیآ یبرا رهیبگ میتصم

تا بشه آدم بده... تا  هیتلنگر کاف هیبهش ثابت شده بو هر چقدم خوب باشه آخرش فقط  امروز

 خودش گرمشون کرده بود...   یتابستنشون با دس خیکه موقع  ییصورتش سرخ بشه با دستا

خودش دستاشو گرفت   شیو که چند سال پ یزن شیاز زندگ رهیفاکتور بگ دیبود با دهیفهم

 رد انداختن رو صورتش...    شیبلندش کردو همون دستا چند ساعت پ

براش روشن  کردیرو که انکار م تایواقع یلیرو براش روشن کرد... خ زایچ یلیخ یلیس اون

 کرد...  

 ...  دادیتو سرش اکو م ازین جمله

 ؟...  یتاحاال عاشق شد"

 ... ها

  "؟... یعاشق شد گمتیم تاحاال

   یکه رفت یبه روز قسم

 ازم  یگذشت
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 که مست   ییبه روزا قسم

 تو سرم  فکرت

بزنه  یخونه و م یخورد از عشقش  بره تو م یلیتا شکست غرورشو س لمایف نینبود که ع یآدم

 و مست کنه... 

خلوص جنونش تا چه حده  نهیبب خواستی... مونهیو د لیمست و پات یبار کنار آدما نیا یتو 

قانع کردن خودش داشته  یبهونه برا هی مشیشد از تصم مونیاگه بعدها پش خواستی؟... م

 باشه...  

 ... هنگه هنگه... لهیتعط لهیکنه مست مسته... تعط نیبه خودش تلق خواستیم ینبود ول مست

 داده...  رد

  یبه سالمت زدمیکه م ییکایبه پ قسم

  یباش...خب به سالمت یخوش گنیم

 ...  رهیبگ شویزندگ میتصم نیبزرگتر یونگیتو اوج د خواستیم

 ...  شهیهم یبرا باری

از  دونهیکه نه سرشو م یا ندهیعمر پا بزاره رو ترسش و قدم بزاره تو آ هی یبرا باری خواستیم

 ...  شهیتهشو که به کجا ختم مو نه  شهیکجا شروع م

 ازشیاگه اون همه کس ن یو همه کس و حت یوبزنه... همه چ یهمه چ دیامشب ق خواستیم

 بوده باشه...  

 زنگ زد...   شیگوش

 ...  شدینهال بغل رو صفحش خاموش روشن م ایآر ریتصو

 بار...   رونیراه افتاد سمت ب دویآخرو سر کش کیپ

 ... دیرزدوباره و دوباره ل یگوش
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 سرش داغ و تنش سرد بود...   یبد بود ول یلیداشت... خ یسوز بد هوا

رو که  ییبود که تو سرش حرفا اریهشت یاونقدر یول رفتیم جیسرش گ ی... فقط کمیکم

 کنه...   فیبزنه رو رد خواستیم

 پاشو دراز کرد...   هیکنار پل و نشست

 صفحه...  ینگاهش و کشوند رو دویباز لرز یگوش

 زد...  ایبه عکس آر یپوزخند

 تماس وصل شد ..   دویصفحه کش یرو دستشو

 ... ایبچه باز نیساعت چنده ا یدونی... میهست ی... معلومه کدوم گورریالو... ام-

 داداش بزرگه...   ینگران-

... دلش گواه ریام یعیطب ریمست و غ یصدا یساکت شد... حواسشو داد پ ایپر التهاب آر یصدا

 ...  شیحس ششم لعنت نی... امان از ادادینم یخوب

با همه بابا نبودنش  شهیهم یول یسر چ دونمیوقت برا ما بابا نبود... نم چی... بابا هایآر یدونیم-

 رو تو حساب سوا داره....   کردمیحس م

 ... بلند کش دار...  دیخند

... یبود  شیحام ...یخب تو پسر بزرگش بود یمامانم دوست داشت... منم دوست داشتا ول-

 ..   یپشتش بود

اومدم به خودم بجنبم تو زودتر خودتو به چشم  یپخمه بودم... تا م امونیهمون بچه گ از

 ... یدیکشیم

 .. یدونیآقا جونم دوست داشت... م اصال

 ... بلند تر و بلندتر...  دیخند
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نواب  ریمن... ام هکیاون نهیکه... مهم ا ستنیولش کن... همشون برن به درک مهم ن الیخیب-

 دوسش داشتمم دوست داشت...  

 یدیدر آوردم... تا دل دادم و دل دل کردم برا گفتنش باز تو پر یباز... باز پخمه باز دمیجن رید

 ...  یوسط ماجرا و دل برد

 بگه   یچ خوادیم ریذهنشم حدس بزنه که ام یتو یحت خواستیبست... نم خی ایآر تن

 خو...  ایب زود میمنتظرت ریبسه ام-

 من دوسش داشتم... همه مدت دوسش داشتم واونموتورو دوست داشت... -

 نه...   ای یعاشق شد دیداداش بزرگه... زنت ازم پرس یدونیم

 بگم...  یچ موندم

 که شد زنِ  داداشم...   یآره زن داداش... عاشق شدم... عاشق زن یبگ سخته

خودشم افتاد کنار  دویدش زانوهاش لرزو پشت بن نیزم یافتاد رو ایاز دست آر یگوش

 واضح تر از قبل...   یحت شدیم دهیهنوزم شن ریام ی... صداشیگوش

 ... ارنیکه عشقه اسم داداشتو ب یسخته پشت بند اسم کس یلیبزرگه سخته... خ داداش

 ... سخـ... سخته

 یمرد دیو که کمرش شکست... ند یپشت خط برادر دیشد به هق هق و ند لیهاش تبد خنده

 کردن...   سیاراده اشکاش گونه هاشو خ یبهت ب یتو شیو که با همه مردونگ

 و که مرد...   یمرد دیند

 کشتش...   ریمردو ام ایآر

رو  دیکشته شد و خط بطالن کش لیروح هاب نباریا نکهیتکرار شدبا فرق ا لیو قاب لیهاب تیروا

 همه برادرانه ها...  
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و... گفت و تموم  یطناب برادر دیو با دست خودش بر گفتیم دیکه نبا ییزایگفت همه چ ریام

 کرد رابطه رو...  

که بند نفس  یتنش و قطع شد نفس یو آوار شد سقف اعتمادش رو یو کشت روح مرد گفت

 برادرش بود... 

 تو دلم مونده   یحرف هی

   یمونینم یریم بگم

 کن که اون لحظه   تصور

  یدونیتلخه نم چقدر

   نمیبیو مفردار دارم

 ...  مونمیپش

 .... یمونیپش

 یکه حسرت پدر بودنشون تو دلته... سخته بش ییبچه ها یبرا یکن یسخته نقش عمو رو باز-

 ...  تهیکه زندگ یزن داداش یداداش برا

 ...  یش ییهوا نکهیا یلمس دستاش ب سخته

 دلت بلرزه...   نکهیا یب یبغلش کن سخته

 .  دلت نخواد خواستنشو..  سخته

 بشکنه...   نیازا شتریبشنوه تا ب نیاز ا شتریب خواستی... نمیرفت سمت گوش دستش

 ...  شونیتموم شدن برادر یبرا کردیم تیکفا نجاشمیهم تا

 ...  نهیعمرک هی یبرا کردیم تیکفا نجاشمیهم تا

 عمر نفرت...   هی

 ...  الیعمرفکرو خ هی
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 قطع شد...   شونیقطع شدورشته برادر تماس

بالکن  یتو یکیکنار پل بارون زده و اون  یکی نیبرل یتو ایآر رویقطع شدو داستان ام استم

 خونش تموم شد...  

 ...  شدیم دینبا کهیقطع شد و شد اون تماس

 

 فصل اول...  انیپا

 *********** 

 برداشت و تن کرد...   اورکتشو

 .  سامسونتشو برداشت.. فیجمع و جور کرد...و ک زویم یرو یکاغذا

 انداخت و راه افتاد سمت در اتاق...   شیبه ساعت گوش ینگاه

 شرکت...   نگیرفت سمت پارک شدیداشت کم کم تموم م یکار ساعت

 ... دیلرز بشیج یتو ی... گوشنشیافتاد سمت ماش راه

 ...  زدیصفحه بهش چشمک م یبا اون لبخند گشاد رو الی... عکس نبشیج یبرد تو دست

 الو ..  -

 مشنگ...   یسالم مهندس کله خراب خودمون... چطور به به-

 جلف زد...   شهیدختر هم نیا یایور یبه در یلبخند

 ؟!...  یچطور-

 ...  ویموس ی...تو چطورمیعال یتا چشت در آد عال-

 دختر شر پشت تلفن با فرسنگها فاصله ازش...    یبود و حواسش پ نهیبه آ نگاهش

 ؟...   هیچه عجب خبر ...میچشم تو منم عال یبه کور-
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 منت سرت بزارم...   کمیخبر که نه .. زنگ زدم -

 ...  یستیمنت و برو سر عمت بزار بچه... در حدش ن-

 ؟...  یاقتیل یب یلیگفته بودم بهت خ ریام-

 ..  دیخند

 ...  ادیآره ز-

 ؟. یروس یبا درو دافا گذرهیبابا... مسکو چطوره ؟... خوش م ریبرو بم-

 .. دیخند

 ...ـــــــادیز-

 

 یشد یواسه خاطر اون درو دافا اونجا موندن دونمیمن که م تیحاال تو بگو واسه آرامش و امن-

 .. 

 نیبه ا شیسال کما ب هی... بعد گذشت دیچیپ نیماش یقهقهش تو فضا ی... صدادیخند بلند

 چرت و پرتشم عادت کرده بود...  یدختر لوس و حرفا

 ... شهیم تینکنه حسود هیچ-

 جناب...   یخوریبه ما نم یروس یبرنجا ریهمون ش ی... ارزوناهیاوه چه غلطا... صد سال س-

 درو ورش انداخت...   ینایبه ماش ینگاه ستادویچراغ قرمز ا پشت

 ...  یپس از کنار جوب رد شو که بهم نخور-

 ..  ازت بپرسم  یحال هیالدنگ... منو و بگو خواستم آدم حسابت کنم و  کهیگمشو مرت-

 خانوم دکتر...   یمتعال یمرحمت عال-

اونور  امیب نهیا سمسمیخواستم بگم برنامه کر قتشیکارش... حق یرفت پ میباشه بابا خر شد-

 ...  پیخوشت نیتدارکتو بب زیمهمون عز هیاز  یمهمون نواز یبرا
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زلزله ده  هیداشت خبر اومدن  دنشویکه انتظار شن یزیچ نیآخر دیمچاله شد... شا ریام افهیق

 درصد بود...   80 بیبا قدرت تخر شتریر

دورادور براش  الیحضور ن شهیهم یدختر بود ول نیحضور ا ونیآرامش االنشو مد شتریب نکهیا با

 دو نفر کار آمده...   نیا یرو بیعج یدوست ویبوده و تجربه نشون داده ضرب المثل دور دیمف

 با تواما...   اروی ی... هووقتی ینکن؟؟..سکته  یتو ؟... ذوق مرگ شد ییکجا یهو-

   دیلب نال ری... زدیکش یپف

 آره؟... جالب بود...   گهید یکرد یخودت به دادم برس... شوخ ایخدا-

هم  ایداشته باشم مردک... هم قدو قوارتم  تونمیم یچه شوخ طیکم شرا یآخه منه دکتر با تو-

 ... ل؟یسن و سالت فس

 گفت  و پارک کردو با بهت  نیماش

 مسکو ؟...  یایب یخوایواقعا م-

 بگه...   یزینبود چ یازیمحض بودو اصال ن تیواقع یایگو الین جانیپر ه یصدا

 ...  ادیکه ب کنمیم یدارم لحظه شمار التیشروع تعط یاهوم... و برا-

 ..   دیلب غر ریز یحرص

 ... ادیخبرت ب یا-

 نشد...    ریانگار که موجه غرلند ام الین

 ؟...   یفتگ یچ-

... یکی... مکزیسینداره... برو پار یجالب زیچ چیه نجایحاال چرا مسکو... ا گمی...میچیه-

 ...  ییایاسپان

خودش  ریاس ینجوریداره که تورو ا یچ  نمیاونجابب امیب خوامیدوست ندارم... م یینه... اروپا-

 ...  یروزم ازش دل بکن هی یساله حاضر نشد هیکرده که 
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 ... دینال صالیستبا ا ریام

 کجا بود...   نجایدرو دافا موندم وگرنه جاذبه ا ی... فک کن واقعا به هوایچیجون تو ه-

 ...  طنتیپر شد از ش لحنش

 ؟!...   نیگمشـــو... جاذبه بهتر از پوت-

 ...  شیشونیبه پ دیکف دست کوب با

زن و بچه  گمیفا جهت اطالع م؟... صر نجایا یایب یکوبیهمه راه و م نیا یدار نیپوت دنیبرا د-

 داره...  

 ستاینیبندازم بزارم ا نیباهاش تو کاخ کرمل یسلف هی خوامیخب داشته باشه  من همش م-

 گرمم...  

 نیا هی.. چه کار نیازت بغل به بغل پوت کنمیعکس درست م هیمن با فتوشاپ  این یخوایتو م-

 ...  نجایا یایعکس ب هی یبه هوا یهمه راه بکوب

 ...  ریو عصاب داغون ام الین طونیلحن ش زبا

 بغل به بغل نباشه بغل تو بغل باشه عکسمون..  شهیحاال نم گمیجون... م ریام-

 کوفت...  -

 بره باالتر...   میکالس کار خوامیخب م هیدرمون... انتر خان چ یدرد ب-

 داشته باش...   ایح کمی-

 ...  دمینفهم یکنیبرو بابا فک م-

 شد .. راه افتاد سمت خونه...   ادهیپ نیبرداشت و از ماش فشویتوهم... کرفت  اخماش

 ؟...   یدینفهم ویچ-

 ...  یبگ شهیمنتها روت نم یشد یرتیاالن غ نمی... سر همیعاشقم شد نکهیا-
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داشت که اگه کورو  نویا ییدختر توانا نیو گرفت جلو صورتش... ا یگرد شده گوش ییچشما با

 ...  یکیر بندازه به کچلم بود خودشو آخ

 دهنش   یو برد جلو یحرص گوش با

 بابا توهم...   ریبرو بم-

 انداخت و وارد خونش شد...   دیکشش کنه و قطع کرد... کل الفوحشیو منتظر نشد ن گفت

 عوض کرد...   یراحت یها ییبا دمپا کفشاشو

 و اوور کتشو پرت کرد رو کاناپه...   فیک

 نیکه از ماش یسوز برف صبح تو همون دو قدم راه یبرد...سرد و باال تر جیپک یدما یکم

 شدو تا خونش اومد بد به تنش نشسته بود...   ادهیپ

 غامیساز وزد به برق و راه افتاد سمت اتاقش تا بره لباساشو عوض کنه... سر راه پ یچا عیسر

 تلفن و زد...   یگو

... امشب ساعت هفت با بچه ها تو یندادجواب  توی؟... طبق معمول گوش یستیخونه ن ریالو ام-

 ...  میآخر هفته رو خوش بگذرون میخوای... مای... بمیدار یدور هم نیخونه کاتر

 عوض کرد...   یورزش یشلوار راحت هیخوش دوختشو با  یتنش کردو شلوار پارچه ا شرتشویت

 ...  دیچیپ یگوش یتو نیپر ناز ال یصدا نباریا

 تو...   شیپ امیخونه به من زنگ بزن من امشب م یدی... رسیدیاب نمجو توی... چرا گوشریام-

 هیباهاش آشنا شده بود...  هیاز سر تعجب رفت تو هم... دوماه بعد اومدنش به روس اخماش

مدت وارد  نیوقت تو ا یکه وقت و ب یدوست دختر موقت کیکنار  هزارو  یمعمول یدوست

  رفته بودن...  رونیشده بودن و ب شیزندگ

که باعث شده بود  یلیاز دال یکی... اصال ششیپ ادیبخواد شبا ب نیاومد ال ینم شیپ چوقتیه

بود بود که  نیال یخط قرمزا نیهم نیروابطش با ال یدخترا ثبات داشته باشه تو هیبر خالف بق

 ...  نداختیم یرانیا یدخترا ادیاونو  بیعج



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 391

و  نیکاناپه... شماره ال یو پرت کرد روو برداشت و خودش یشدو گوش الیخیو ب یبعد یامایپ

 گرفت...  

 ...  دیچیپ یگوش یتو نیال یچهارتا بوق صدا بعد

 سالم...  -

 ...  یسالم... خوب-

 اهوم.. -

 ...  دیپرس دی...با تردیکه صداش پر بود از انرژ شهیپکر بود بر خالف هم یصدا

 ..   یرسیحوصله به نظر م یشده؟ب یطور-

 ؟...   یهنوز شرکت ییوبم... کجاخ ستین ینه طور-

 لحنش کنه...   یقاط طنتیش یکرد کم یسع

 آره شرکتمو و روحمه که از خونه باهات تماس گرفته ..  -

 ...  دیچیگوشش پ یتو نیرمق ال یب یفقط تک خنده  یول دیخند خودش

 ؟!...   نجایا یایب یخوایم-

  آروم گفت...  ییباشه با صدا دهیکه خجالت کش انگار

 و مزاحم نباشم...   یاگه مهمون نداشته باش-

 مزخرف نگو... من منتظرتم...  یه-

 سر زنده شد انگار...   یکم لحنش

 ...  رمیبراخونت بگ رونیاز ب یندار ازین یزی... چامیباشه پس من م-

 گفت...   یسیرودربا یب نیهم یتعارف نبود برا اهل

 باهات...   کنمیحساب م ریبگ میر...شامم ندااریب ریهله هوله بگ کمیچرا -
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 ...  دیخند نیال گهید نباریا

 پرو...   یرانیا-

 ...  دیخند خودشم

 منتظرم...   ایزودب-

 قطع کرد...   یخدافظ یب

دختر  نیکه با ا یراحت شیزندگ یبگه تو همه سالها تونستیم دیبود... شا یدختر خوب نیال

اوج  یتو نیبود که ال نیا لشمیاز دال یکی دیاکدوم از دوستاش نداشت... ش چیداشت و با ه

 یبودنا به چشم نم نیبودن که درو ورش پر بودو ا یوقت هیو بق قشیشد تنها رف شییتنها

 اومد...  

کشوره  نیا یتو شویدوره زندگ نیحال سخت تر نیو در ع نیآروم تر دیگذشته شا کسالی تو

 یها دهیا ونیمد نویگذرونده بودو اازش نداشت و  یشناخت درست چیوقت ه چیکه ه بهیغر

 بود...   الیمزخرف ن

که باهاش در ارتباط بود همون  یو چند ساله گذشتش تنها کس یس یهمه گذشتش تو از

 ...  کردیازش فرار م یزمان هیبود که  یدختر

 کردیخب دور از انصاف بود اگه اعتراف نم یبود ول شیموجود زندگ نیقابل تحمل تر ریغ الین

 همون آدمه...   ونیش االنشم مدآرام

آدم بزرگا  نیع تونستیم یبچه گانش گاه یثابت کرده بود بر خالف خو و خصلتا الین

 کنه... همدم بشه... همراز بشه...  شییکنه... راهنما حتشینص

 ...  شیزندگ یآدما نیشده بودن پر رنگ تر ریام یزندگ ی... دوزن توالین نیع یکی نمیال

وقت نگاش  چیدور که ه یجا هیهمه آدما رو بزنه و بره به  دیق شهیهم یبرا خواستیم یوقت

 گرفت و مسکورو انتخاب کرد...   یرو جد الین ینکنه... حرف شوخ یتالق ییبه نگاه آشنا
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و  شیشد کل سرما ونیلیفقط پونصد ششصد م کشیموقع که با فروش شرکت کوچ همون

 ... دیبه دادش رس الیاز صفر شروع کنه... اون موقعم ن خواستیم

دارو تو آلمان بود  دیتول یکارخونه دارا نیاز بزرگ تر یکیکه پسر  کیپسرش فردر دوست

 نجات بده...   یو پوچ یچیاز ه رویو ام رهیتو مسکو بگ شونیندگیکارتو نما هیتونست براش 

ودنش و مرام و ب یرانیبه رسم ا یکرد ول دایپ گهیاف د یده تا ب کینزد کیبعد فردر الین هرچند

 حفظ کرد...   کیدوستانه با فردر یمعرفت رابطشو هرچند کم ول

آروم مسکو تو  یابونایاز خ یکیبود که تو  ییشرکت دارو هیسال  معاون  کیبعد گذشت  حاال

 آروم داشت...   یزندگ هی یآپارتمان پنجاه متر هی

فرودگاه  یتو یل گذشته از وقتسا کی یکه تو ی... دور از گذشته... گذشته اهیدور از حاش به

 ذهنش جلون بده...   ینذاشت تو کبارمی یشد حت ادهیپ مایاز هواپ توویشرم

 ادشیاونقدر سرش و گرم کرد تا  یفراموش نشد ول دی... شایفراموش یبرا دیجنگ سرسختانه

 که ازش کنده بود...   یتو گذشته ا دنیبره سرک کش

بهتر از  یخبریب دیبود که شا دهیباور رس نیو به ا یبرخیکنده بودوغرق شده بود تو ب ازشون

 ... هیهر خبر

 ...  یواریزنگ در اپارتمانش باعث شد نگاش بچرخه رو ساعت د یصدا

 عصر بود...   میو ن شیساعت ش تازه

 حد ممکن باز شد...   نیشدو رفت سمت در...با باز شدن در چشماشم تا آخر بلند

سر انگشتاش از شدت  کهیگل انداخته در حال یسرخ و گونه ا یبا لبخند بزرگ و دماغ نیال

 بود...   ستادهیسرما سرخ شده بودن درست روبه روش ا

 ...  گذشتیاز مکالمشون نم قمید ده

 تو...  -

 وسط حرفش...   دیپر نیال
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 کردم...  خیتو  امیسرده... برو کنار تا ب یلیخ رونیب-

 باال گرفت...   دشویخر سهیک

 تو ؟!  امیب یزاری... مدمیآخر هفته رم خر یه هاهله هول-

 دویخر یها سهیپا گذاشت تو خونه... رفت سمت آشپز خونه... ک نیال دویکنار کش تنشو

 ...  نتیکاب یگذاشت رو

 ...  یدوست دار یچ دونستمینم گهید دمیخر دویبه دستم رس یهرچ-

  ؟...  یکردیدرست م یرانیا یدنیخودت نوش یبرا یداشت اوه

 ریتاث نیدرست کنه وا ییگرفته بود چا ادیمدت خوب  نیشد... تو ا ییدم کردم چا مشغول

 داشتن بود...   یرانیا نیهمنش

 یروس یغذا هی...امشب میفکر کردم بهتره خودمون درست کن یول رمیخواستم شامم بگ-

 شما ..   یسبژ یقورم ایما بهتره  یغذاها ینیتا بب کنمیبرات درست م کیش

 ...  دیخند شیقرمه سبز بیغر بیبه تلفظ عج ریام

 کننده بود...   دیناام یول یستودن یگرفتن فارس ادی یدختر برا نیا همت

 داد به اپن آشپز خونه...   هیو تک دیخند

 ...  میکه تلفن و قطع کرد شهینم قمی؟... ده د یخونه بود کینزد-

 ... دیخند زیر

 ...  امیخونه تا ب یایدم تو ب... منتظر بوزدمیاهوم داشتم قدم م-

 گرد شد...   چشماش

 ؟  یشد دیسرخ و سف ینطوریکه ا یزنیقدم م یتاحاال دار یاز ک-

 یکاپشن خاک پیاپن... ز یاز دور گردنش باز کردو همراه کالهش پرت کرد رو شالگردنشو

 درش آورد...   نوییپا دیرنگشو کش
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 ... شتریب دمیساعت... شا کی دیشا دونمینم-

 ساز...   یو رفت سمت چا ریداد دست ام کاپشنشو

کنه و اوور کت پرت شده رو کاناپه خودشم  زونشونیشال و کالهشو برداشت و برد تا آو ریام

 برداشت...  

 قهیبزرگ به سل یکیسرام وانیل هیتو  میکیو  کیکوچ وانیتو ل یکی... ختیر ییدوتا چا نیال

 خودش...  

کاناچپه روبه روش  یرو گذاشت جلوش... خودش رو ییچا وانیل نیکاناپه نشست و ال یرو ریام

 شکمش جمع کرد...   ینشست و پاهاشو تو

شده بود و  دهیانگشتاش کش یکیتا نزد ناشیکه آست یبافت زیموند روش... بل رهیخ ریام نگاه

 کل گردنشو پوشونده بود...   قشی

دختر  نیا یسبز آب ینگاه چشمابودو  ختهیشونه هاش ر یرنگش آزادانه رو ییطال یموها

 بود...   ییچا یبه بخارا رهیخ

 یزندگ یتو چوقتینداره... ه یمدت اونقدر شناخته بودتش که بدونه  حال خوب نیا یتو

 بود...   یدوست نیدوام ا یاز رازها گهید یکی دیشا نیدخالت نکرده بودن و ا گهیهم د یشخص

که سالها  هیکله گنده روس استمداریس هیه پدرش بود ک نیا دونستیم نیکه از ال یزیچ تنها

 یکات... زندگ گهینداره و د یخواهرو برادر چیه نکهیها بوده...ا هیجزو بلند پا هیارتش روس یتو

که  ییتا جا شیخصوص یدو اطالعات خالصه شده بود و زندگ نیتو هم ریام یبرا شیخانوادگ

 روشن بود...   ریام یقرمزاش نرسه برا طبه خ

نگاهش کرد تا نگاه  رهیو نگاهش و زوم کرد روش... اونقدر خ دینفس قهوه سردشو باال کش هی 

 باال اومد و دوخته شد تو جفت چشماش...   نمیال

 شده...   یچ-
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 یمزخرف یکه بو نداختیم ینیچ یمزه واردات یب یعروسکا ادی رویام شیلبخند مصنوع یبو

 یجنسش ناب نبود... اصل نبود... تقلب یشت ولجلوه دا دیکشیجنس خرابشو به رخ م دادنیم

 بود... قاچاق بود... 

 ... من خوبم...  ستین یزیچ-

 جلوش...   یرونیپسر ا نیسنگ شهینگاه هم نیبود از ا یشاک نیکرد... ال زیر چشماشو

 آره ؟...   گهید هیلبخندات الک نیخوب بودنتم ع-

 ...  زدی.. برق چشماش چشمو منگاش کرد .. نگاهش غم داشت. رهیخ نیال نباریا

 ...  دمشونیامروز د-

و ربط بده به کدوم آدم مشترک تو  نیحرف ال دیفهمیهم... نم یرفت تو ریام یاخما

 ...  شونیزندگ

 و ؟!  یک-

 خاطره هاش...   یفنجون و انگار غرق شد البه ال یو چرخوند تو نگاش

خالء  هیحس پوچ بود...  هیتر بود... اولش سال ازم بزرگ ازدهی... دمیو د کیما شیسال پ زدهیس

 پر شد...   کیتو وجودم که با نبودن بابا به وجود اومده بودو با اومدن ما

... اونقدر کردمیحس م میمرد و تو زندگ هی یخال یدروبرم جا یدخترا هیبرخالف بق شهیهم

سال ازش  ازدهیکه  ینسبت به مرد یعاطف یریدرگ هیشدم که حس دخترانم شد  رشیدرگ

 بزرگتر بود...  

دختر هفده ساله بودم که تواوج احساساتم  هیعاشقش شدم... من اون موقع فقط  دونستیم

 نیدرستر کردمیفکر م میتو اون برهه از زندگ یبود ول یشده بودم که اشتباه یدلبسته مرد

 انتخابمه...  

 ... من دوست دخترش بودم...  میشد یوارد رابطه جد باهم

 ...  ریام یچشما یال آورد و با عجز زل زد توبا سرشو
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دوز  رفتیم شیپ شتریب یدختر احمق که هرچ هیمن دوست دخترش بودم...  ریام یفهمیم-

 ...  رفتیحماقتشم باال تر م

 که عاشقمه...   کردیزد(حداقل خوب تظاهر م یبود... )پوزخد تلخ عاشقم

 یچ یفهمیبودم... م یر بچه احساسدخت هیو کشوندم به تخت خواب... من فقط  رابطمون

 ...  گمیم

بارش بود داشت  نیو که اول ییمنتظربود بشنوه ادامه حرفا کردوینگاهش م رهیفقط خ ریام

 ...  یدخترروس نیاز زبون ا دیشنیم

 گفتی... من عاشقش بودم...مدمیکارو انجام م نیدارم درست تر کردیمن... من اون موقع فکر م-

 ن.. عاشق منه... م...م

 ...  رهیهجوم خاطرات و بگ یجلو خواستیسفت رو هم فشار داد... انگار م پلکاشو

 شهی... پدر مثله هممیدوستام و خانوادم مطرح کرد یجلو مونویبود... نامزد میهجده سالگ تولد

جزو همون فعل و انفعاالت  کمیما کردیفکر م دی.. شا ستیمهم ن دونستمیمادرم م ینبودو برا

وابستش شدم و چند وقت که  میجنس یشدن هورمونا نییکه با باال پا مهیو نوجوان دوره بلوغ

 ...  پرهیکم کم حال و هواش از سرم م رهبگذ

خانواده درست و  هیمرد پخته و متشخص از  هیبود ..  یعال کیما یعنیخوب بود ..  برخوردش

 فتهیدختر و ش هی نکهیا یراالزم و ب یها لیو ثروتمند... همه پتانس پی... جوون و خوشتیحساب

 خودش کنه رو داشت...  

 شد...   فتشیش مادرمم

 ...  ریام یتر شد درست مثله اخما قیعم پوزخندش

رفتم خونه  میاز تور اروپا برگشتم... مستق دیداشتم از تعطالت ع یوقت مونیماه بعد نامزد سه

 شه...  زیسوپرا خواستمی... مکیما

 تر شد  فیضع صداش
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 ییها هیاون ثان ادچقدریشدم... در آپارتمانش نشستم تا ب زیکنم و سوپرا زشیسوپرا خواستم-

 کردمیماهم عذاب آور بودخدا خدا م کی یو رفع دلتنگ دنشید یبرا کردمیم یکه لحظه شمار

 اومد...    ینم چوقتیکاش ه کردمیاومد آرزو م یو وقت ادیتر ب عیسر

دست هم وارد  یبودو دست تو نشیماش یکه تو یکنم زن باور خواستمیتنها نبود... نم یول اومد

 ...  شناسمیآپارتمانش شدن م

دست هم  یسر جام بودم و دست تو جیمن هنوز گ یباور کنم دوساعت بعدش وقت خواستمینم

کردم... همه  بشونی... تعقشناختمی... اون لبخدارو مشناختمیبازم اون زن و م رونیاومدن ب

اونطور عاشقانه تو بغل عشق من  دنیسرم که موقع رس یشد رو آوار یسقف آرزوهام وقت

 ..  دنیبوسیمهمو  دادویجولون م

پدر  شیبچگانم و فاش کردن رابطشون پ یفکریهمونجا تموم شد و من با ب کیمن و ما رابطه

 رابطه پدرو مادرمم تموم کردم... 

 د...  اونا انگار شروع شده بو یتازه برا یما تموم شد ول یبرا یچ همه

باهم ازدواج کردن و از مسکو رفتن .. گذشت تا االن...  دمیفقط شن دمشونیند گهید

 ...  دمشونیامروز....امروز  صبح د

... نگاه هرسه دمیباال بود... بوق زد... چرخ نشونی... سرعت ماششدمیرد م ابونیاز خ داشتم

 تامون افتاد بهم...  

 جالبه...   یلیجالبه... خ هه

 جلو...   دیشو کشخود ریام

 ... هوم؟... می... راجبش حرف نزنمیبحث و عوض کن یخوایم-

 فقط نگاش کرد...   نیال

 ..  دیخند
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به عشق ندارم...  یمدتهاس که اعتقاد یعنیو ندارم...  یعشق یماجرا دنیحوصله شن یدونمی–ُُ

  به دوست داشتنشون...  میدیکه خودمونو عادت م ییعادتن... عادت ها هیآدما 

 نیترک عادت موجب مرضه... من مخالف ا گهیم میضربالمثل دار هی ایرانیما ا نیال یدونیم

 یبعض یبرا ی... بد بودنشو بده ها ولمریآلزا نیدرمان... ع هی شهیخودش م یضیمر یحرفم گاه

 ... شهی... تموم مکنهیخاطرات تو مغزت... تموم م یزیخون ر هی یعنی مریآدما آلزا

 شد...   بلند

 شاممونو بدم...  بیگوش کردن به قصه مزخرف عاشقانه تو ترت یجا دمیم حیپاشو... پاشو ترج-

 و با حرص نگاهش کرد...   یشاک نیال

 برات...  کردمیداشتم درو دل م ریام-

 افتاد سمت اشپز خونه...  راه

دردو  یرو برا گهید یکیمتاسفم خوشگله... من گوش مفت ندارم قرضش بدم به تو... بهتره -

 ... ای...حاالم پاشو بیکن دایدل پ

 ...  یاحساس ی... واقعا بـــــــــریام-

 یب نیهم نیال یبرا نیتسک نیبهتر دینکرد... شا نیال یبه حرص خوردنا یتوجه گهید دویخند

 باشه...   تونستیم یتوجه

 دیو آدماش با یعشق یمجنون سرهم کنه... از شکستا یلیبراش قصه ل نهیبش خواستینم

 گذشت درست مثله طرف مقابلت که از ساده گذشت...  

 ...  اسیتحمل سخت یکال برا یپوروسه زندگ یهست  ول سخت

 یبرا حهیفقط زنگ تفر یزندگ یایرو تحمل کنن... خوش ایتا سخت انیم ایانگار آدما به دن اصال

 ...  ایبعد سخت میشروع تا

که   یدوباره دونفر دنیآوردن د ادیکنه از به  الیخیب نمیتا ال یالیخیکرد بزنه به رگ ب یسع

 داشت...   دنشونویند یهر شب و روز آرزو
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اون دو نفر کنار  دنی... حرف سر دستیاون دو نفر ن دنیبحث سر ند دونستیخوب م ریام

 همه...  

 خاطرات ممنوعه...   ینداد بحث و تا حواسش نره پ کش

 از نگفته هاش زده بود...  بار حرف  نیبود که اول ینیرو ال رهیخ نگاش

کرده...  یروحش مرده و بعدش فقط زندگ یسالگ ستیکه قبل ب یسالگ یدر آستانه س یزن

 جسم سرحال و روح مرده هیبا  یزندگ

********** 

 شکمش.. یتاپشو برداشت و گذاشت رو لب

 

 

  امیتا پ باز کرد...جز دوسه شویکار لیمیچک بکنه... ا لشویمیا بارینبود قبل ازخواب  بد

 

 

 چک  شمیشخص لیمیان به سرش زد که ا هیبنده که  خواستینداشت...م یخاص زیچ

 که چک نکرده بودش... شدیم یماه هی...بکنه

 

 

 شدن پشت سر هم همانا...  فیکه رد ییها امیپ لیکردنش همانا وس باز

 

 

 و عالمت زد بودن...همشون یغاتیتبل یامایکردو همشونو از نظر گذروند... اکثرا پ یپوف
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قفل  نتریا یاسم شکوفه دستشو رو دنیآدم د هی تیلیپاک کنه... لحظه آخر قبل زدم د که

 کرد...

 

 

 اسم فرستنده رو خوند... گهید باری دهیکه د یزیاز چ نامطمئن

 

 

 همه مدت نیا عدیو  باز کرد...  لیمیبه پا کرد...ا ییدلشوره تو دلش بلوا بیعج حس

 ساده نبوده ... یچاق سالمت هی یدادن شکوفه بهش فقط برا امیمطمئنن پ یخبریب 

 

 

 ...شدیو هر لحظه دست و پاش شل تر م دیرخیم امشیحرف به حرف پ یرو نگاش

 

 

 بهش رسونده بود... یخبریکه خبر مرگ آقا بزرگ وتو اوج ب یلیمیا

 

 

 بود...  شیو نگاه کرد درست ماله هفته پ خشیتار

 

 

 که کنار پدر بزرگش گذرونده  شیزندگ یصفحه و تک تک سالها خبره مونده به ناباورانه

 چشماش رد شدن... یاز جلو بود
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 بشه که راه گلوشو بسته بود...  ی...نمتونست منکر بغضکردینم باورش

 

 

 وقت نبود...پدر چیبودن ه نیتو ع یکه بود ول یپررنگ تر از پدر شیزندگ یسالها همه

 ...دیفهم ریر مرگشم دخب یکرد که حت یبراش پدر یبزرگ

 

 

 لمس شده بودن انگار...  دستاش

 

 

نداشت...شکوفه  شمیلیو تحل هیقدرت تجز یکلمات و حت یرو دیچرخینگاه سرگردونش م فقط

 ی....وقتومدیدمیبا ی... اصال چطوردیمویم دیبا ی... سرخاک کمومدیم دی... کجا باادیگفته بود ب

 ... کردیفکر امروز و نم چوقتیپشت سرش ه یبه شکستن پال میتصم

 

به اسم سرنوشت مجبورشکنه دوباره روبه رو بشه با  یزیچ یروز دیشا کردیفکر نم چوقتیه

 که فرار کرده بود از روبه روشدن باهاشون.... ییآدما

 

 یکه پدر یمرد دنیبار ند نیاخر یوجدانشو برا تونستیفکر برگشت بکنه نه م تونستیم نه

 ..کرده بود براش آروم کنه.
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 نکهیداغونترش کردتا ا ضیهجوم افکارضد و نق یآروم شه ذهنش ول دیبست تا شا چشماشو

 آرومترش کنه...

 

 تاپ و بست وکنار گذاشت.....                                           لب

 لحظه به لحظه ماتیتصم نیبود ب مردد

 

 سرشو و به یتو اوردیکه هجوم م یا 

 

 هیو جاشو به  دیکشیپر م دهیلحظه نکش 

 ...دادیم دیجد الیخ هیفکرو  

 

 گرفته بود... مشویتصم شیمدتها پ ریام

گذشتع بودو االن  مشیبود که کار از فکر به درست و غلط بودن تصم ستادهیا ییاالن تو جا 

 ....دادیتکون م شویبود که داشت زندگ میفقط عواقب اون تصم

 

 بلند شد... و دیانبوه موهاش کش نیماب یدست کالفه

 

 ... شدیم نییگلوش به زور باال پا بکیافتاد سمت آشپزخونه... گلوش خشک شده بودو س راه

 

 آب و برداشت... یو باز کردو بطر خچالی در
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 خاموش کرد... خیدرونشو با قلپ قلپ آب  شیو آت گرفتیم شیآت داشت

 

 ... یهست یفی... واقعا آدم کثرییییام-

 

 کردیم دادیتوش ب یکه سرگردون ییچشما دنیاز د نی... النیال یور دیروحش چرخ یب نگاه

 توهم... دیاخماشو کش

 

 حالت خوبه؟.. ریام-

  ینشست رو یحالیو ببنده با ب خچالیدر  نکهیا یو ب یغذا خور زیم یو گذاشت رو یبطر

 ... یصندل

 

مونده بود به نقطه  رهیشکه فقط خ یآدما هی... شبدیآن ترس هی ریحال و احوال ام دنیاز د نیال

 اطرافش... یایو پرت از دن زیم ینا معلوم رو یا

 

 ... دیکش رونیب رویکنار ام یو بست و صندل خچالیتند کرد و رفت تو آشپزخونه... در  پا

 

 ...ریشونه ام یگذاشت رو دستشو

  

 پسر تو چت شده ؟... یه-

 

صورتش  یتک تک اعضا نیماب نگاشو یشد.... با نگران بشیبود ک نص یتنها جواب یجواب یب

 چرخوند...
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 یترسونیمنو م یدار ریام-

 

در  ریکه از زبون ام یبشنوه... اصوات نامفهوم فارس رویزمزمه وار ام یکرد تا صدا زیت گوشاشو

 قابل درک بود...  ریبراش غ ومدیم

 

 ....کردیداشت کالفش م ریبد ام حال

 

 داد... ریام یبه بازو یبلندشو زد پشت گوشش و تکون یموها

 

 با توام...  ریچت شد...ام هویپسر تو -

 

 ... نیال رونیگره خورد تو نگاه ح سشینگاه خ دویچرخ ریام سر

 کنم ؟  کاریمن چ-

 

 چشماش چرخوند...  نینگاه پر سوالشو ماب نیال

 

 ...میراجبش صحبت کن ایآخه ؟ب ختیبهمت ر ییهوی ی...چر؟یشده ام یچ-

 

 از جا بکندشون...  خواستی... انگار که مدشونیموهاشو کش یالدستشو برد البه  کالفه
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 دستشو گرفت و از موهاش جدا کرد...  صالیبا است نیال

 

 نه؟ ای یزنی... حرف میکنیم وونمید یدار-

 

 ...دیخفه نال ییصدا با

 

 پدر...پدربزرگم مرده... -

 

به پدر بزرگش  یادیز یعاطف یوابستگ دیبا ریبازوش خشک شد... حس کرد ام یرو نیال دست

 ... ختهیبهم ر ینجوریداشته باشه که ا

 

 تکون داد... یتاسف سر با

 

 بگم...  دیبا یچ دونمیمن واقعا متاسفم...نم-

 

 یشو داد به صندل هیتک

 

 ...ستیگفتن ن یبرا یزی... چیچیه-

  

 نیهمچ کردمینبودم... فک نم تیخصوص یزندگ انیوقت در جر چیخب... خب من ه-

 ...ینکرد یوقت راجبشون صحبت چی... هیبه خانوادت داشته باش یعاطف یتگوابس
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کرده که باعث شده  یگذشتشو...روابطشو خط خط یرو هم گذاشت و فکر کرد چ چشماشو

 نکشه...  ونیازشونو به م یوقت حرف چیه

 

 خواستن و نخواستن...  نیرفتن و موندن... ب نیبود ب جیگ

 

نهال و  یبود عکسا ومدهیبا همه مقاومتاش بازم دلش ن کهیسته تر از اونبود... واب یوابسته ا آدم

 پاک کنه...  هادوین

 

 دیدیم ومدیو به خودش که م کردیخوبشونو م یروزا یدلش هوا یکه هنوزم گاه گدار اونقدر

 خوب...  یروزا نیخودشو از ا رهیفاکتور بگ دیبا

 

 ...ریام-

 

 ... نگاشو چرخوند سمتش...به خودش اومد نیزمزمه وار ال یباصدا

  

 ؟ میراجبش حرف بزن یخوایم-

 

 دونمینم یچی... هدونمینم-

 

خوب  یشنوا هیکه  ی... البته به شرطکنهیم ی... بهم بگو...حرف زدن آدم و خالمیحرف بزن ایب-

 شنونده مزخرف توذوق زن مثله تو...  هینه  یداشته باش

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 408

 کرد...  یرمق یب یحال بدش خنده  ونیم

 

 نباش دختر...  یا نهیک-

 

 ...دیبه بازوش زدو لب برچ یمشت نیال

 

 نیحاال بب ارمیسرت در م شویروز تالف هیمطمئن باش  رهینم ادمیکارتو  یول ستمین یا نهیک-

 گفتم... یک

 

 ... قشیعم یبود برا دردا یدختر مرحم خوب نیحرف فقط لباش کش اومدن... ا یب

 

 یبود که هواسش پ یریبازم ام ایهمه حواس پرت نیماب یبلد بود پرت کنه حواسشو ول خوب

 است... زیهمه چ

 

کرد   فیو تعر ازیپ رتایباهاش و از س نیال یو سفره دلشو باز کرد برا همسفرگ دیکش یقیعم دم

 براش... 

 

تمام  یبا صبور رفتیم شیکه پ ییتوجه به عقربه ها یبود... ب یشنونده خوب نیاون ال برخالف

 یچیه تیو در واقع دونستیراجبش م زایچ یلیکه خ یگ صبور پسرشده بود سن

 ... دونستینم
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به  شدیسرش تا اون سرش ختم م نیکه از ا یمثلث عشق یبرا خوردیدلش تاسف م تو

 شکست... 

 طرف... هیدلت و خواستش  یطرف... رابطه  هی یبرادر ی رابطه

 

بود... موهاشو زد  ریش به امو بلند شد رفت سمت قهوه جوش...پشت دیعقب کش شویصندل

 پشت گوشش... 

 

  ؟یبر یخوای... مه؟یچ متیاالن تصم-

 

 دونمینم یچیه جمیواقعا گ دونمینم-

 

 برو-

 آورد  باال و با بهت نگاش کرد... سرشو

 ؟یچ-

 نگاش کرد...  تیطرفش... با جد دیچرخ نیال

 اشتباهات شهیفرصتته... آدما هم نیآخر-

 به شونویزندگ هیبق نکهیبزرگتر از اشتباهاتشون ا ی..  ول.شنیمرتکب م  یبزرگ 

 اشتباه بدن بره...  هیاون  یپا 

 ی... برایبا همسرش روبه رو بش ایبرادرت  دنید یحتما بر ستین یازی... نریفرصتته ام نیآخر

 گردنته برو...  یکنیکه حس م ینید یادا یآروم کردن وجدانت برو... برا

 ... یعوضش کن یتونیشته... نمبد گذ ایخوب  گذشته
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 پس برو... یبر یدوست دار یلیخ دونمیحرف دلت گوش کن... م به

 جادیخودتو اونا ا نیکه تو ماب ی... شکافکنهینم رییتغ یزیروبه رو شو باهاشون بازم چ اصال

 رییتغ یزیهم چ یکنه پس نترس... باهاشون روبه رو بش میترم تونهیزمانم نم یو حت یکرد

 ...کنهینم

 ... پس به خاطر وجدان خودت برو جلو... مونهیم نیتا آخر عمرش ازت دل چرک برادرت

اشتباه از خودته...  یدونیم یتو نبودم پس حق ندارم قضاوتت کنم ول یوقت جا چی...من همن

 ...خوردیرقم م یا گهیقصه جور د نیا دیوگرنه شا یدیجنب رید

 ودت احترام  بزار...به خ باری... یخودتو حست گذشت از

جنبه به موضوع  نیاز ا تونهیعملت نه... الاقل م یاشتباه بود ول هیحست  دیاون سالها شا همه

برادرت و  یدر عمل پا یول یکرد انتیخ دیدلت شا ی... تویبرادرت نشد ونیکه مد ینگاه کن

 ... یبرادرانه هاتون موند

 ... ... از برگشتن نترسستین میخال یدستت خال پس

قراره فرار  ی... تاکیبرگرد یمجبور ییجا هی یروز هیروبه رو شو... باالخره  تیو با واقع برو

 ...؟یکن

 ... ریام یگذاشت جلو ویکیخودش و  یگذاشت جلو شویکیو  ختیرو ر قهوه

 ... دیکش شیو پ وانیکالفه ل ریام

 ... دیخند نیال

 هیوقت شب  نی... درست کردن قهوه اداسیپ حماقت آدما تو روزمره هاشونم ریام ینیبیم-

 حماقت...  هیاشتباه و خوردنش 

 ...میخواسته هامون مقاومت کن یجلو شهینم گهید میخب انسان یول

 خستشو بست  یو چشما دیبه پشت گردنش کش یدست کالفه

 ... نیفلسفه نباف ال-
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 ... یشیباشه... قهوتو بخور آروم م-

 کشوند...  شیقهوه گلوشو به آت ی... داغدیبرداشت و سر کشو  وانیدرنگ ل یب ریام

خودشم  وانیو ل دیخند نیتا سوزششو کمتر کنه... ال دیآب و برداشت و سر کش یبطر بالفاصله

 ... ریام یگذاشت جلو

 ... ریشب بخ-

 نگاش کرد... یجیگ با

 ...؟یپس قهوت چ-

هوا تکون  یتو یبود دست ریکه پشتش به ام یر... همونطورونیافتاد که از آشپزخونه بره ب راه

 داد...

 شهیم یمونده...امشب شب طوالن یلی... تا صبح خیکن دایپ اجیبهش احت شتریفک کنم تو ب-

 برات... 

 درست بود... نیال ینیب شیپ

 ..  دینخواب ریشدو ام صبح

 افکار درهمش... یموند وخودشو غرق کرد تو داریب

و چندسال گذشته رو با تک تک اتفاقاتش  یبود همونقدر که کل س ینمع یزمان براش ب گذر

 از نظر گذروند... 

 به خودش اومد...  نیال ریصبح بخ با

 ... دیپف کردش چرخ یآشفته دختر روبه روش و چشما یموها نیماب نگاش

 ... یباش دهیشب گذشته رو نخواب زدمیحدس م-

 صبح بود...  شیبه ساعت کرد...ش ینگاه

 زده بود کامل... رونیب تابآف
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 بود ریخوابم نبرد... ذهنم درگ-

 و صافشون کرد...  دیموهاش کش یتو یدست نیال

 ...د؟یرس مییذهنت به جا یریبود...خب درگ یعیطب-

 بلند شد ..  ازجاش

 دارم...  ازیدوش آب گرم ن هیاالن به  نکهیآره به ا-

 تکون داد...  یسر دویخند نیال

 ... ؟یدیرس جهینت نیو به ا یو فکر کرد شبی.... کل دهیبکر هوم فکر-

 یبهش زدو موها یتنه ا شدیداشت از کنارش رد م کهیزد و در حال یلبخند خسته ا ریام

 در اومد...  نیال غیکه ج دیاز پشت کش شونشویپر

 زده به سرت ها...  یخواب یچته... ب یریزنج وانهید-

 و آماده کن حرف نزن... صبحونه م رمیگیدوش م هیتا -

 مگه من خدمتکارتم؟-

 طرفش... دیچرخ

 اجارس...  ی... فک کن جایشب گذشته رو تو خونم پالس بود یمعلومه که نه... ول-

 نگاش کرد...  یحرص نی... الدیوبلند خند نوگفتیا

 ...من مهمونتم... یهست ینزاکت یواقعا آدم ب-

 اتاق داد زد... یتو از

 دعوتت کرده باشم...  داینم ادمی-

 ...دینشن  گهیود نیال یحمومو بست و صدا در

 رو زد وان و پر کرد...  ییدوش سرپا هی دی... قزدیمبهش چشمک یبد جور وان 
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 به در کرد...  ینجوریا شدیم دیشب گذشته رو شا یخستگ

 وان و چشماشو بست...  یتو دیکش دراز

 ...دیچیتو تنش پ یرخوت و آسودگ حس

 کنه... یخال یهم که شده سرشو از هرفکر قهیچند دق یبرا خواستیم

 غرق شد...  یخبر یتو عالم ب یک دیو نفهم دیکش  یقیعم نفس

 

 

 

******** 

 یتا همه کارهاش و سر و سامون بده و آماده رفتن به شود حت دیطول کش یسه روز دو

دو سه روزه کارهاشو انجام  نیهم یهفته بره هم با عجله تو نیا یکه مجبور بود تو یتیمامور

 رانیفرصت خودش رو به ا نیاول یکه تو خواستیخبر بدهد م یبه کس نکهیداده بود و بدون ا

 رساند یم

فرودگاه  یکه خودش رو االن تو یطور گذشتیم کردیکه فکرشو م یتر از اون عیسر زمان

 دستش بود رانیرفتن به ا طیکه بل دیدیم نیمقابله ال

مشتش  یتو دویدستشو آورد باال و کل نیگرفت سمتش... ال دویو کل نیت السم دیچرخ

 گرفت... 

 

 ؟  یکه گرفت یمیاز تصم یمطمئن-

 

 ...دیخند ریام

 ها شترهی...استرس تو از من بینکرد قمیچته...مگه خودت به رفتن تشو یه-
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 موهاشو زد پشت گوشش...  نیال

 افته...  یب یاتفاق بد ترسمینگرانم... م-

 زد... یطونیش چشمک

 

 ...یدیخونمو به گند کش نمیو بب امیکه ب ستین نیمن بدتر از ا یبرا یچیمطمئن باش ه-

 

 به بازوش زد... یمشت نیال

 خودت بود...  شنهادیگمشو...پ-

 

 فقط تعارف کنم...  یبله ول-

 

 ... میدونینم شمی... ما اصال معناسیرانیتعارف ماله شما ا-

 

 ... دیدونیم خجالت و که یمعن-

 

 رررریام-

 

  دیخند بلند

 مواظب خونم باش... -
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 چپ چپ نگاهش کرد نیال

 نزار...  خبری... توهم مواظب خودت باش... منو بیاوک-

 

 خونده شد...  ریپرواز ام شماره

 زد...  نیال یبرا یچشمک

 

 ... خدافظ... گردمیزود برم-

 

 تکون داد...  یخدافظ یشو به معندست نیچمدونشو برداشت و ازش دور شد... ال عیسر

 

 برد باال...  صداشو

 .... ریام-

 

 سرشو چرخوند عقب...  ریام

 نسبتا باال گفت  یدروبرش باهمون تن صدا یمالحظه به آدما یب

 

 ...کنمیم تیموفق یبرات آرزو-

 

 براش تکون دادو رفت...  یصورتش پخش شد و سر یرو ریام زیتشکر آم لبخند

 چمدون سفت شد درست مثله قدماش... دسته  یرو دستش
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 ... کردیکه ازشون فرار م ییکنار آدما گشتیبرم داشت

 

 ... شدیروبه رو م دیبا شهیهم یبرا باری

آماده کرده بود... رفت  شمیاحتمال دنید یخودشو برا یو خانوادش نبود ول ایآر دنید هدفش

 فرودگاه... یرانیتاکس ستگاهیسمت ا

 

 داد... لشیمحترمانه تحو یخندلب یرانیتاکس مسئول

 

 کمکتون کنم؟ تونمیم نیخوش اومد یلیسالم خ-

 

 بهشت زهرا... یبرا خوامیم نیماش هی-

  

 داده شد... لشیکه تحو یکه دوباره تکرار شدو قبض یلبخند

 

 یخروج یکه جلو یفیرد یها یو راه افتاد سمت تاکس دیچمدونوتو دنبال خودش کش دسته

 بودن... 

 

برداشت و زد به  شویآفتاب نکی... عکردیم تیداشت چشماشو اذ یودو آفتاب حسابظهر ب سر

 جلوش نگه داشت و سوار شد... یچشماش... تاکس

 

 چمدونش رو گذاشت صندق عقب و سوارشد... راننده
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 بهشت زهرا... نیبر-

 

 گذشته بود که رو کردسمت راننده... ریاز مس یگفت و حرکت کرد... مدت یچشم راننده

 

 کارت نگرفتم... می...من هنوز سرمیبگ تونیتماس باگوش هی تونمی... مخوامیمعذرت م-

 

 گرفت سمتش... شویگوش راننده

 بفرما.. هیچه حرف نیبله آقا ا-

 

 کنه.... دایوگرفت تا شماره شکوفه رو پ118شماره  اول

 دفترشو گرفت... شماره

 

 ...دیچیپ یگوش یتو یمنش فیظر یصدا

 

 ...دییر شکوفه بفرمادفتروکالت دکت-

 

 ابروش رفت باال .. دکتر... یتا هی 

 زدوصداشو صاف کرد... پوزخند

 

 با دکتـرشکوفه کار داشتم...  ریروز بخ-
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 د؟یهست نشونیاز موکل-

 

 بگه...  یموند چ دودل

 بله...-

 

 ...فتونیاسم شر-

 

 نواب... -

 

...چند لحظه ومدیواضح منا  کمیشرمنده نشناختمتون...صداتون  نییاِجناب نواب شما-

 .. کنمیاالن وصل م دیصبرکن

 

 ... دیخند یمنش یدلش به خنگ یاشتباه گرفتتش...تو ایبا آر نکهینبود حدس ا سخت

 

 الو...-

 

 ...دگفتیبا ترد دویکش یقیشکوفه اونو به خودش آورد .. نفس عم یصدا

 

 سالم..-

 

 گفت....  دیسکوت شد وشکوفه با ترد چندلحظه
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 ؟ ایآر-

 

 کردخونسرد باشه... یبست وسع چشماشو

 رمیام-

 

 ... یی!پسر معلومه تو کجار؟یام...ام-

 

 سر خاک آقا بزرگ... کجا دفن شده ؟.. رمی... دارم مرانمیا-

 

 ...یدیلموندیمیفکر کردم ا یاومد خبری؟...چه ب یرازی؟... االن ش یرانیتو ا-

 

 ...انه؟یکجاس  یگی... مدمیحاال که د-

 

 ... میدنبالت که باهم بر امی... میکن داشیپ یتونیمقره جدا براش بسازن...نم هی گفته ایآر-

 

 گفت... کالفه

 ...کنمیم دایبده آدرسشو پ-

 

 داره...  دینداره... درش قفله کل یا دهیفا یکن دامیلج نکن... پ-

 

 زد... یپوزخند
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 فقط... اسیالبد دست آر دشمیکل-

 

دنبالت  امیب یی... االن کجادهیبهت نم شناستتیمنتها نم دست نگهبان اونجاس دشمیکل هینه -

 ..    میباهم بر

 اونجا  ایسمت بهشت زهرا... ب رمیمن االن دارم م-

 

 ...گهیساعت د میتا ن رسونمیباشه... باشه خودمو م-

 

 لب برش گردوند به راننده... ریز یو قطع کردو با تشکر یگوش

  

 شده بود...  نیبراش سنگ یادیانگار ز رازیش یهوا

 ...دیکشینفس م سخت

 

 راه گلوشو بسته بود... هیچ دونستینم کهیزیچ

 شد  ادهیبهشت زهرا... و پ دیرس

 

 ؟  میآقا ما بر-

 

 خم کرد و رو به راننده گفت... سرشو

 ...گردمیبرم دیدرو ورا باش نیهم-
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 ... شهیحساب م ستادنایا نیما ا مایریگیم یساعت هیآقا کرا-

 

 تشو صاف کرد...ک ستادویا

 ...ستین یمشکل-

 

 ... یافتاد سمت ورود راه

 

 قدماشو تند کرد... یاتاقک مخصوص نگهبان دنید با

 آقا...  -

 

 سمتش...  دیچرخ نگهبان

 ...دییبفرما-

 

 مقبرم...  هیدنبال -

 

 کن...  داشیخب برو پ-

 

 رفت توهم...  اخماش

 مقبره فرخ نواب... کجاس؟-

 

 فتگ یبا بد خلق نگهبان
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 قبرش کجاس یاول بپرس یخواستیاه م-

  گهید یومدیبعد م 

 ریام-

 

 سمت صدا و چشمش خورد به شکوفه...  دیچرخ

 

 محسوس...  راتیتغ لونیاپس کی یآدم بود بدون حت همون

 

 کرد لبخند بزنه  یسع

 

 سالم-

 

 اومد جلو... شکوفه

 

 .. یخوش اومد یلی... خیخودت باش شهیپسر باورم نم یوا-

  

 دست شکوفه گذاشت و فشارش داد...  یتو شودست

  لمویمیا یفک کردم نخوند-

 

 متوجه شدم .. رید-
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 برسونم... یخاکسپار ینتونستم خودمو برا 

 

 شکوفه رنگ تاسف گرفت... نگاه

 

 لحظه منتظرت بودن.... خدا رحمتشون کنه... نیفرخ خان تا آخر-

 

 ...نیینزدو سرشو انداخت پا یحرف

 کسش بگذرونه... نیتر زیلحظات و کنار عز نیشت آخردوست دا خودشم

 

 ...گمیم تی...بازم بهت تسلرهیتاسف خوردن د یبرا گهی... دمیبهتره بر-

 

 رو کرد سمت شکوفه...  رویافتادن...ام هردوراه

 

  یریبگ دویکل یخوایمگه نم-

 

 ... ادیگفت خودش داره م اینه آر-

 

 ...ستادیت اآن پاهاش از حرک هیحرف   نیا دنیشن با

 

 نداشت...  نانیبود اطم دهیکه شن یزیاون چ به
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 !!ایآ...آر-

 

 ...سالم-

 

 سمت صدا...  دنیچرخ هردو

بود شونه هاش توان  یزیتر از چ نیسنگ ایآر رهیزود... نگاه خ یلیشوک... خ نیا یبودبرا زود

 تحملشو داشته باشن

 

 خشک شدشو از هم باز کرد  یزور لبا به

 سل...سال-

 

  دیدور شونش حلقه شدو حرف تو دهنش ماس ایآر یدستا

 

 یاومد دنیمو نفهم نیانگار اونم ا رنیگیم دمیمعرفتارو شن ی... بکهیداداش کوچ یچطور-

 رانیا

 

 جمله بسازه...  هیکنه و  فیکلمات و کنار هم رد تونستیرفته بود... نم ادشیحرف زدن  انگار

 

 بود ستادهیچوب خشک فقط ا نیع

 ... دیچرخیم یگرید کلیه ینگاه هردو رو دیقب کشع ایآر
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معلوم  یتک و توک کم ول دیسف یتارموها یول دیمحسوس نبود که بشه د یاونقدر راتشونیتغ

 گذشته یروزا نیبهش  راحت نگذشته ا نمیهمچ دادینشون م ایآر یموها یالبه ال

 

 کشیبود به برادر کوچ رهیخ خیسردو  ایآر نگاه

 

 یپا ذاشتیهردورو م رهیو شکوفه چقد احمقانه نگاه خ دیفهمینگاه و خوب م نیا یسرما ریام

 ... یدلتنگ

 

 یفاتحه ا هی میبر نیایب ادهیز نیهمو نگا کن نینیبش ریس نکهیخب خب دوتا داداش وقت براا-

 حتما خستس ریام میبر میبرا فرخ خان بفرست

 

 زد... یتصنع یلبخند ایآر

 ... میآره بهتره بر-

 

 از کنارشون رد شدو جلوتر راه افتاد...  رویآروم زد رو شونه ام دست با

 پسر... کجا خشکت زده... گهید ایب-

 

 کند...  ایآر یخال یحرف شکوفه نگاشو از جا با

 ...دیکش یقیعم نفس

 

 ...کردیخودشو جمع و جور م دیبا
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تک مفصلم آماده فصل ک هیخوردن  یحت یزیهرچ یهارو داشت...خودشو برا نیبدتر از ا انتظار

 یایبه نگاه برادرانه آر یشباهت چینگاه سرد که ه نیبود با هم نیا تیواقع یکرده بود ول

 دور نداشت خودشو باخته بود یسالها

 

 بود... ایمحکم آر یقدمها رهیو نگاش خ دیکشیم نیزم یرو قدماشو

 محکم بود... شهیهم ایبود.... آر نیهم ایاز فرقاش با آر یکی دیشا

  

 بلد نبود.... ریام یول هیباز نیشرط ا دویق یانگار برنده ب کردیم یباز یجور باختیم یوقت یحت

 

 ...ایو آر یکیکرده بودو اون  ریبلد نبودن اونو ام نینبود و هم بلد

 

شده  نیو ا ایاون شده بود آر یتخم وترکه... ول هیروز.... از  هیمادر... تو  هیپدر...از  هیاز  هردو

 .....ریبود ام

 

 گلوش خشک شده بود...  یدهنشو قورت داد ول آب

 

 به خودش مسلط بشه... یباز کرد حرف بزنه بلکه کم دهن

 

 ن؟یچرا مقبره جدا ساخت-

 

 شکوفه جوابشو داد... یجا ایمحکم آر یصدا

  خواستیخودش م-
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 نمونده باشه ساکت شد.... یباق یحرف یجا گهیکه د انگار

 

 شکوفه...  رویو جلوتر از هردو وارد شد و پشت بندش امدر مقره رو باز کرد  ایآر

 

 هیبغض... هیمثله  یزیتو سرتاسر جونش پخش شد... چ یبیگذاشت توحس عج تاپاشو

 حسرت... 

 چشماش پرشد... ناخواسته

 مشتش فشرد...  یو تو یقبر نشست و پارچه مشک سر

 

 اشک نشه.... که نشکنه... بغض مردونشو گرفت که ی... به زور جلوشدیم ریچه زود د یگاه

که فرخ  ییهاقطار از ذهن غبار گرفته شرط شد همه سال نیکه گذشته بود ا ییهاسال همه

وقت فراموش  چیجون گرفتن و بزرگ شدن ه ایآر ریدوتا نوش گذاشت و ام یرو پا شیزندگ

خودش  تونهیوقت نم چیه دینگفته شا یدرد ها یکرد که پدربزرگش چقدر مرهم بود برا ینم

 و راه کنارش نبود.....  یاز زندگ قیدقا نیآخر یتو نکهیرو ببخشه بابت ا

 نیع اینگاه آر ینیخاکش سنگ یبود به عکس فرخ رو رهیو خ فرستادیمدت که فاتحه م تمام

 ... کردیمته داشت مغزشو سوراخ م

 

 شیخون سکوت بود...درحال حاضر حرف زدن با برادر نیمدت سکوت بودو چقدر ممنون ا تمام

 بود... ایکار دن نیسخت  تر

 

 از سر خاک بلند شدو کت و شلوار خوش دوختشو تکوند... شکوفه
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.... یبکن دیاول با یاستراحت هیخسته باشه... فک کنم  یلیخ دیبا ری... اممیبهتره بر گهیخب د-

 ...میکار دار یکل

 

 ....نجایا ومدیم ییتنها دیوقت بهتر با هی دیبلند شد... شا رمیام

 .... ریام میبر-

 

 یاونقدرا سخت نبود ول ایبا آر ییرو ییایکرد کنار هم... رو فیکردو رد نیسبک سنگ حرفاشو

 ... کردینم یانقد آبرو دار ایمطمئنن بعدا آر

 

 و کنده بود.... یبه دست رشته برادر یچیق شیمدتها پ اون

 

 هتل رمیمن اتاق رزو کردم...م-

چرا رفت...چرا قطع رابطه کرد...  ریبفهمه ام ینذاشت کس چوقتی.... هرفت توهم ایآر یاخما

 ...شونیچرا تموم شد حس برادر

 برادرانه هاشون  دیته کش چرا

 نیبه تمام شدن ا شدیکه آخرش ختم م ییاز ماجرا یزیچ یکس خواستیاالن من م یحت

 اشه....ب شهیکرد فکرش منسجم تر از هم یو سع دیکش یقیبدونه نفس عم یرابطه برادر

 تنهاس... نهار درست کرده برات  رایخونه...حم میبهتره بر یچ یبرا-

 

 از بچه ها نبود... ینبود... حرف ازیاز ن ی... حرفرایشد... حم زیت ریام یگوشا

 منتظرش بود.. رایحم
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 نه آخه....-

 ... هیچ ایباز یغربت نیبرادرته...ا امی...آرگهیتو چته پسر...خونه خودتونه د ریبابا ام یا-

 

 توهم...  دیکش اخماشو

 کنه... کاریچ دیبا دونستینم خودشم

 گرفت سمت شکوفه... دویکل ایآر

 

 ...نیایپارکه... زود ب ییبدجا نیماش-

 ... رونیو زد ب گفت

بکنه فعال دور دور اون  یشکوفه مخالفت یجلو تونستینذاشته بود... نم یباق یمخالفت یجا

 نبود... حقشم نبود... 

 ...ریگرفت سمت ام دشوی... شکوفه درو بست و کلرونیبره زدن بمق از

 برگردم... گهیروز د۲ دیشا-؟یرانیا یتا ک-

 

 شکوفه گرد شد  یچشما

... الاقل تا شهیم یچ نایانحصار وراثت و ا ی... پس کارایبر یخوایم ومدهی... ن؟یزود نیبه ا-

 چهلم بمون...

 

 کار دارم اونور... اگه م تونمینم-

 ...موندمیم شدی
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 ...یرو شد رویشد... انگار کال زلزله شد... ز یچ ییهوی... اصال ییاالن کجا یراست-

 زد... یتصنع لبخند

 

 کرد  رییتغ دیبا  شرفتیپ یبرا یگاه-

 یمدت حرف نیا دمیبودن؟ند راتییتغ نی... اصالمگه خانوادت مانع اینطورناگهانینه ا یبله ول-

 ازت تو اون خونه زده بشه...

 

 ترشد ظیغل اخماش

 جور نبود... طمی... شرایکنیاشتباه م-

 تاسف تکون داد... یاز رو یسر شکوفه

 

 ای...آردیخانومم افتاد کال انگار خانوادتون از هم پاش ازین یکه برا یبعد اتفاق دمیبهت حق م-

 رازهینبود که بتونه ش یمرد بود که سرپا نگه داشت خودشو و خانوادشو کار هر کس یلیخ

 قصه محکم نگه داره تا از هم نپاشه... شونیزندگ

 

 ... دادنینم یخوب یبست... حرفاش بو خیتو رگاش  خون

 

 ....یحرف چیه یب شدیبسته م شدویگس بود... دهنش باز م تونیز نیع

تفاوت  یداشت بهش ب یگوشه ذهنش سع یرو که مدتها تو یجرئت نداشت بپرسه سوال یحت

 باشه...

 شد....  یچ ازین
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افتاده و چمدان  یو اونور دست کرد که بره  سالنه سالنه  با شانه ها یسمت راننده تاکس رفت

 یبود و سکوت مزخرف رونیشد نگاهش به ب نشیو سوار ماش ایآر نیبه دست رفت سمت ماش

 حکم فرما شده بود...  نشونیماب

 

 د...قطع بو ستممیس یصدا ی...حترین از ام ومدیدر م ایاز دهن آر یحرف نه

 بود...  یریآشنا تر از هرمس ریام یبرا ریمس

 

 ...یو نشناس رازیش یو کوچه پس کوچه ها یباش رازیش بچه

 

 ...یبه خونه پدر شدیکه ختم م ییکوچه پس کوچه ها اونم

 

 و برد تو... نیماش ایباز شدو آر اطیح در

 

 قبل بود اال آدماش و روابطشون... نیع یچ همه

 

که  رایحم دنیعقب برداشت تا خواست درو ببنده با د یدونشو از صندلشدن...چم ادهیپ هردو

 ناخداگاه لباش کش اومد... ومدیم نییداشت پله هارو تند پا

 ...رایحلقه شد دور گردنش و دستاش دور کمر حم رایحم یدستا

 

 ...معرفت یآخه ب یرفته بود یذره شده بود برات... کدوم گور هیدردو بالت تو جونم دلم  یاله-

 

  .. دیخند ی... بعد از مدتها واقعدیخند
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جون  یکنیکش م شیهم پ یریبود هم قوربون صدقه م یاالن فازت چ ریدردت به جون ام-

 آدمو

 

 به سرتاپاش کرد... یازش دور شد و نگاه رایحم

  

 بابا...  ریبگ لیمارم تحو یوقت کرد-

 اشک تو چشماش حلقه زد...  رایحم

 

زنگ زد گفت نهار  ایاز غصه... آر دیترکیدلم م نیداشت ا یدونیسر نم رهیبرات پسره خ رمیبم-

 معرفت .. ی... دل تنگت بودم بدمتیتا االن که د شدیخدا شاهده باورم نم یبپزم اومد

 

 دستاشو دور شونش حلقه کردو فشار داد... سفت

 

 ......من چاکرتم...نوکرتم...مخلصتمنهیتورو غصه دار نب رهیبم ریام یاله یا-

 

 ...ایرو کرو سمت آر رایحم

 به حق فاطمه زهرا دلت شاد شه بچه...  یقوربونت بشم...دلمو شاد کرد یاله-

 

 اخماش و پنهون کنه...  دیبه زور زد تا شا یلبخند ایآر

 

 پزه...  راینهار خوشمزه حم هیمنو شاد کنه  تونهیکه م یزیاالن تنها چ-
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 ..بدم نهارم پختم براتون. تیقورب ایب-

 ... دیکشون کشون دنبال خودش کش رویو دست ام گفت

 

 رفت سمت خونه... رایباخنده دست تودست حم ریام

  

 نیکنار ماش ریو قفل کرد... تاخواست بره تو خونه نگاش به چمدون جامونده ام نیدرماش ایآر

 افتاد... 

 

 ... نگاش و از چمدون گرفت...شدیمانع از رفتنش م یزیچ هی

 

ته ته دلش مانع از  یزیچ هی... ستادیکنه... هنوز دوقدم نرفته بود که ا یط یالیخ یب خواست

 بره...  یکه دست خال شدیم نیا

 

 سفت روهم فشارداد... چشماشو

 ... دیگرد کرد... دسته چمدونو گرفت و دنبال خودش کش عقب

 

 بود... دهیچیآشپزخونه پ یتو ریو ام رایحم یخنده ها یخونه شد صدا وارد

 

 کنه که باوراشو نابود کرده بود  یخرج برادر یبزرگوار تونستینم نیازا شتریب گهید

 

 تا دستاشو بشوره...  یبهداشت سیول کردو رفت سمت سرو یهمونجا کنار ورود چمدونو
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 کنه... کاریچ دیاالن با دونستینم

 بزنه... یحرف چه

 داشته باشه... ینوع برخورد چه

 

 سوال داشت...  یش جاخود ینگاه کردناشم برا یحت

 

 چرخوند...  نهیصورتش و نگاشو تو آ یرو دیآب پاش یمشت

 

خودش و برادرش و  یاهل شر به پا کردن با برادرش نبود... حاضر نبود سر آبرو یبود ول شر

 زنش قمار کنه... 

بود که هنوزم گوشش از  ییایآر یسخت بود هزار برابر سختر برا ریام یلحظه هرچقدر برا نیا

 زدیزنگ م شیپنهون زندگ شهیهم یقتایحق دنینش

 پس... ی... کجا موندگهید ایب اااایآر-

 تو درگاه آشپزخونه ظاهر شد...  ایتموم نشده آر جملش

 

 دیخودشو عقب کش یو صندل یغذا خور زیزدو رفت سمت م یآمرانه ا لبخند

 

حس و حال...  نیاز ا شدیحالش خراب م بیعج ریبدزده... و ام رینگاهشو از نگاه ام کردیم یسع

 ...اوردهیبه روش ن یزیفعال چ ایکه آر دیکشیانگار خجالت م

 

 ...زیم یرو ذاشتیداشت ظرف ساالدو م رایحم
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 ...یاومده چقد خوشحال م ریکه بفهمه ام یپس... وا انیم یبچه ها ک ازوین ایآر-

 

 ... ریسمت ام دیبشقاب نگاه هردوشو کش یکه افتاد تو یقاشق یصدا

 

 شد که دستش شل شد...  یچ دیلحظه نفهم هی

 "ادیم یازکین"

 "ادیم یازکین"

 .... دادیسرش اکو م یتو داشت

 هنوز زنده بود ازین یعنی نیضربان باال رفته قلبشو کنترل کنه... ا تونستینم

 

 ... زدیداشت رگ گردنشو م ایآر نیو سنگ رهیخ نگاه

 ... بزنه خیشاهرگ احساسشو از ب خواستیکه م انگار

 

 رفتار کنه...  یکرد عاد یسع

 زد... یزور یلبخند

 بچه ها چطورن... ازوین یراست-

 

 دستاش مشت شد... ایآر یبود ول نییپا سرش

 

 تاحاال ازش سراغ داشت جواب داد ریکه ام یلحن نیسرد تر با

 خوبن...-
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 رینشست کنار ام رایحم

بچه  نیاز بس ا یشیعاشقش م یوا ...ارویآر یفندق کوچولو نیکه... ا ینیبب ینبود یوا-

 وروجکه... نیجونش وصله جون ا امرزی... آقابزرگ خدا بشینیبب دی... بانهیریش

 

 کش داد...  لباشو

 بزرگ شده باشه...  دیمبارکه... با-

 

 هادیانگار ن نی... زهرا رو ببگهیاومده د ایبه دن یدوم هادیاوف نگو...انگار ن-

 

 توهم  دیکش ابروهاشو

 ؟ زهرا-

 پر شده بود از سوال و تعجب نگاهش

 ...رایحم یدوباره هجوم آورد تو چشما اشک

 میخدا سالم موندن اسمشو بزار دیبه ام ازیاگه بچه  و ن میمادر زهرا...نذر کرده بود آره

 دیزهرا...خدا  جفتشونو دوباره به ما بخش

 

 به من...  یدیدوغ م وانیل هیجون  رایحم-

 تموم کنه... نذاشت جملشو ایآر حرف

 

 ...ستین لیبحث ما نیبه ادامه ا ایمتوجه شد آر ریام
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 ادامه نداد...  نیهم یبکنه برا نشیحساس تر از ا خواستینم

 

زده نشد...  یتا آخر غذا حرف گهیبودد یزندس براش کاف ازیاالن مطمئن شده بود ن نکهیهم

 یلیم یب یوقت کردیم ینیمدت رو  دلش سنگ نیا یکه انقدر حسرت نگفته ها ییرایحم یحت

 ساکت شد... دیرو د ایدر هم آر یو اخما ریام

  

 دهیبود که از هم دزد ییجدال نگاها نشونیمدت بر خالف انتظار هردو تنها جدال ماب تمام

 ... شدیم

 

 یبا خنده   و سرخوش رایحم رویکه ام دیآشپزخونه کش یتو یکتشو برداشت ... سرک ایآر

 ... شستنیو م کردنیمع و جو مداشتن ظرف و ظروفارو ج

 

گلوشو  خیکه دست اندخته ب هیحس مزخرف چ نیدوست ا یموندن و نداشت نم نجایا تحمل

 تا خفش کنه... دهیسفت داره فشار م

 

 باال برد... یصداشو کم دویکش یقیعم نفس

 ...رمیم گهیمن د-

 

 عیشد که هردو سرلحظه نگاهشون قفل نگاه هم  هی یآن تو هیسمتش...  دیهردو چرخ نگاه

 ... گهید ینگاهشونو سر دادن جا

 

 ...رهیهردورو بگ یبود تا استرس سرتاپا ینگاه کاف هی نیهم
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روزگار  یگره خورده باسه ول شیبا زندگ تی... زندگیخون باش هی... از ینطفه باش هیاز  سخته

 رو چهرش بچرخه... الیخ ینگاهت با آسودگ ینذاره حت

 

 ...یریکجا م میکه بهم بزن میچقد حرف نگفته دار یدونیهمه مدت م نیوا مادر... بعد ا-

 

 زد... یمصنوع لبخند

 برم... دیاومده با شیبرام پ یکار هی... فعال راجونیشب حم امیم-

 

 ... دروغ که حناق نبود... گفتیم دروغ

هرز نگات  یبرادرش نگا کنه و بگه از ک یبرگرده و توچشا کنهیجرئت م یک دونستینم اصال

 رفت رو زنم...

 

 یکه برا یشد سهم تو و من شدم آدم بده قصه ا ازین  التیبه خ ینداشت بپرسه از ک جرئت

 ... یخودت نوشت

 

 خواستیجرئت م یول شدنیکه همه تو سرش عقب جلو م یهزار سوال کیو  هزار

 ... دنشونیپرس

 

 باز شد...  دنشیانگار تازه راه نفس کش رونیخونه که زد ب از

 

 انداخت دور کراواتشو گرشو شل تر کرد...  تدس



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 439

 

 ... دیکشیم ریت بیکه عج دیبه گردنش کش یدست

 

سال تمام  تو جنگ بود با خودش سخت  کیکه  یتسلط به عصاب یاز عصابشه ول دونستیم

 بود... 

 

 عقب...  دشیکش نکیدستشو گرفت و از کنار س رایحم

 

 مدت و... نیکن همه ا فیبرام تعر نیبش ارمیی ییتا منم دو تا چا نیول کن اونارو ببرو بش-

 

 گفت ذارنیبار م بتیغ گیدم در و د ننیشیکوچه بازار که م ی... با لحن زنادیخند ریام

 

 رتت؟ینشد بگ دایپ یکن هنوزم کس فیکنم برات خواهر... تو تعر فیو تعر یچ-

 

 بلند شد...  ریو خنده ام رایپر حرص حم یصدا

 

 ...رونیباسنش زد و از آشپزخونه پرتش کرد ب به یلیآروم س رایحم

 

 دوتا... نیداشتن ا یمادر پسر حکم

زن که کم  نیمادرانه ا  یایدلتنگ مهربون یدلش تنگ بود حت شدیم رشیهزارسالم ز ریام

 خرج نکرده بود... یبراش مادر
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بعد تو که اول باخودش داشت و  یجدال دنیبه خاطر اون رفته...سخت نبود فهم ایآر دونستیم

 ...ریسرش با ام

 لحظه قلبش انگار فشرده شد... هی یبرا

 هرچند سرد...  ایافتاد که آر یلحظه ا ادیآن  هی

 به تظاهر دستاشو حلقه کرد دورش و برادرانه هاشو خرجش کرد... هرچند

 ..بود با خودش روراست

 ...برادر بزرگه و سفت بغلش کنه یدست بندازه دور شونه ها خواستیم بیعج دلش

 دل... بگه گ*و*ه خورد... نیغلط کردم... بگه غلط کرد ا بگه

 در دهن دلشو که ناموس خودشو از خودش نخواد... رهیگیداشت بگه گل م دوست

 داشت بگه.. دوست

خان خودمون...آخ دلم لک زده بود برا کنارت نشستن  ریمخصوص ام ییجا هی نمیخب بفرما ا-

 خوردنا.. وهیم ییو چا

 ... دیبه روش پاش یپر محبت لبخند ریام

 منم دلتنگت بودم... -

 گرفت... یرنگ دلخور رایحم نگاه

 یآقا یاز مادرت نگرفت یوقت سراغ چیبه گردنت داشتم پسر... ه ینه قد من...من حکم مادر-

 دلتنگ؟

 نداشت که بزنه...  ی... حرفنییسرشوانداخت پا شرمنده

 نداشت....  یبود و جرئت گله گذارانداخته  ییگند زده بود... خودش جدا خودش

مدت که نبوده چه  نیدو نشون بزنه... هم بحث و عوض کنه هم بدونه ا ریت هیبا  خواست

 ... افتادهیافتاده و ن ییاتفاقا
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 ...چوندیپ دویخند

شد  ایمدت که من نبودم چ نیخواهر ا نمیپسرم... تو بگو بب یعروس شاالیبه سرم ا اتیگله گ-

خانوم   هیبچه دار شدن... حور ایباز شد شوهرش دادن... ک دهیچندتا دختر ترش نشد... بخت ایچ

 ...شهیسالش م۹۵داره  گهیاورد؟دیچطوره هنوز دندون دندون در ن

 ... دیخند رایحم

 پسر بوده...  نیا یطنتایدلتنگ ش بیعج دیفهمیم شتریب االن

 درد دلش باز شد... سر

 .... ارویدنیدن بگه و بشنوه همه نشنمدت نبو نیا یاز همه اتفاقا خواستیم

 نفس گرفت و شروع کرد...  یقیدم عم با

 شد همه برگشتن اال تو... خدااون روزارو ببره و برنگردونه... یچ دمیبگم منکه نفهم یواال از چ-

 شده بود... قوربون قدو باالش برم اصال آب رفته بود.... رتریسال پ یانگار قد س ایآر بچم

 بدتر...  گهیکه د ازمین

 خانواده زبونم الل... نیرو ا دنیو قطع کرده بودن... انگار که گرد مرگ پاش درمانش

 خبر... دنیمنتظر شن همه

 تو چشماش جمع شد  اشک

 ...گمیدارم م یاستغفراهلل... چ -

تا خود حرم آقا رفته بود و زنشوبچه هاشو نذر  ادهیپ یبود که رفت کربال با پا نیاربع ایآر بچم

 کرده بود.... نیمام حسا

نذر کرد اگه هرسه سالم باشن اسم دختراشو فاطمه و زهرا  ای... آرمیکرده بود ازینذرو ن یکل

 ..بزاره

 به ما برگردوند...  ازویبه مادرش تا ن میو قسمش داد نیحس امام
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 ...ارهیکه از کاراش سردر نم یشکیه یجز خود اون باالسر یبود ول معجزه

 بشه هفت ماهش...  ازیتا ن دیون لرزتن و بدنم خالصه

 نموند که نکرده باشه... یراتیخ امرزیخدا بود که هر سه سالم بودن... آقابزرگ خدا ب تیخدا

 

 میو برسون ازیاز بچه ها... تا ن یکیدور گردن  دیچیهفت ماهش که بود جفت انگار پ نکهیا تا

 رو  نجات دادن... یکیت اون مکافا کیعمل کردن و با هزارو  عیبچه خفه شده بود و سر

 برا دلشون فاطمشون رفت و زهراشون موند... رمیبم

و  ازیآمدن زهرا ن ایبازم خدارو صد هزار مرتبه شد... معجزه شده بود... بالفاصله بعد به دن یول

 گهید ای رونیب ادیبچه مثل اتاق عمل م ای ۵۰۵۰ گهیکه اولش کند دکترا گفتن د نیپرده ا

حالش خوب  ازیبود که ن ییکه خدا یدونیبه روز من واسه چشمات نم یچ یدونینم ادینم

 یو به ما برگردوند خدا بود که دلش به حال بچه هاش سوخت ونذاشت ب ازهاین داشد...خ

تا آخر عمرش حسرت دوباره  گهیبراش د رمیمادر... بم یمادربزرگ بشن... البته چه خوب شدن

 ...گهید هیتا کافهرچند سه  مونهیمادر شدن به دلش م

بازم خدارو  یو بزرگ موند واسش ول کیمرض کوچ کیمرض رفت و جاشو داد به هزارو  اون

ده سوراخ  یم شیآزما گهیم کباریهر سه ماه  گهی... االن بچم دمیشکر که بال رو از سر گذروند

 بازم خداروشکر هیچاره چ گهیخوب د یول شهیسوراخ م

 ساخت... گهید یایآر هی ایاز آر ایقضا نیمادر اصال ا ریام یدونیم

 متوسل شد...  دینا چکسیگرفت جز خود خدا به ه ادی انگار

االن اهلل و اکبر آخر اذون نشده با اهلل و اکبر خودش  زدینم هیثان یبرا شیکه از خوش ییایآر

 ...کنهینمازشو شروع م

 کرد... یخودش آشت یبا خدا انگار

 ...زهی. االنم اتفاقا تبر..دنشیخانوادش شکر خدا بخش ازمین
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عوض شه... اگه  یکم شونی... برد تا روحختنیبهم ر یلیآقا بزرگ خ امرزیها با مرگ خدا ب بچه

 بفهمه اومد....

 ... رایوسط حرف حم دیپر

 ...ییهوی...چرا انقد دیاز آقاجون بگ-

 حلقه زد... رتیحم یاشک تو چشما دوباره

احوال بود... کبدش مشکل داشت و  ضیمش بنده خدا مراواخر ه نی... اگهیواال کار خداس د-

 ...کردیتورو م الیفکر و خ میکل

 تا دم آخر چشم انتظارت بود رمیطرف... بم هیکه از  امیآر ازوین

بچه را بزرگ کرده بود از چشماش حجم غم و  نیهم که ا رایحم یحت یبزنه ول یحرف نتونست

 شهیم ریزود د یلیوقتها خ یبعض یرو تونستم بخونم ول یمونیغصه و پش

******* 

 ... زیپشت م نشست

 ...دیساعت چرخ یرو رایحم نگاه

 کجا موند ..  ایآر نیا دونمینم-

بشقابش و خودشو مشغول نشون  یتو ختیفسنجون ر ی... کمهیچ ایآر ریعلت تاخ دونستیم

 داد...

 اومده... شیبراش پ یحتما کار-

 ...دیخودش کش یغذا برا یبردوکم شیدست پ لیم یرابیحم

 ...دیچیخونه پ یتلفن تو یقاشق ببره سمت دهنش که صدا نیاول خواست

 مانعش شد... ریبشقاب برگردوند خواست بلند شه که ام یقاشق و تو رایحم
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 ...دمیمن من جواب م نیشما بش-

 

 بلند شدو رفت سمت تلفن...  زیپشت م از

 و برداشت... یگوش

 الو...-

 یـدیس ای کمیالسالم و عل-

تنشو به  یگوشش و تک تک سلوال یتو دیچیپ ازیشاد ن ی... صداستادیآن انگار زمان ا هی

 واکنش وادار کرد... 

 دوباره گوشش وپرکرد... ازین دیپر ترد یتر از حد معمول شد که صدا یطوالن سکوتش

 !!ا؟یآر-

 زور تونست خودشو جمعوجور کنه...  به

 ... رونیآروم داد ب مفسشو

 م...سـ..سال-

 بود تا خشکش بزنه پشت تلفن... ازینوبت ن نباریا

 ییصدا یحوالسش و داد پ نباریا یپشت تلفن ول یآشنا یاول دقت نکرده بود به تن صدا دفعه

 براش... زدیآشنا م بیکه عج

 بودنش با نبودن صرف شد .. ییهویکه  یدور...کس یاشنا هیپرداد سمت  الشویکه خ ییصدا

 زده باشه آروم زمزمه کرد... دیکه شا یمطمئن از توهم نا

 !ر؟ی..امـیام-

 ستیهمسن درد من ن یکس نجایا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 445

 شهرم نیساکن تو ا نیتر تنها

 فهمهینم یشکیه احساسمو

 آدما قهرم نیوقته باا یلیخ من

 تو دستش شل شد... یکنار تلفن  وگوش یصندل یشد رو ولو

 ...ری...امی... امکنمیواقعا؟... اشتباه نم یخودت ریا..ام-

گوش عالم و مردم  شییبزنه و تبل رسوا ینشد منتظر نشد تا دوباره دلش سازه ناسازگار منتظر

 و کر کنه

 باهام بد شه ایاگه دن یحت

 زارمیتنها نم موییتنها

 شمیخودمو حال بدم م غرق

 ....بارمیشونه هام بغضمو م یرو

 ذهنش خاطره هارو... کردویرد م ابونارویخ زونشینام یقدما

 ...دشیکش زیو ازپر ازین یکه قطع کرد رو یگوش

 که خاموش کرد... ییرایحم یگوش

 ...کردیفرار م داشت

 ازخودش و حسش و خاطراتش... کردیم فرار

 

 روزهیردیتقص امروزمن

 سوزهیرمیتقص یچه ب فردا

  روزهید ریمن تقص امروز
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 سوزهیم ریتقص یچه ب فردا

 

 دیچیپ رگبار خاطرات تو گوشش یخنده هاشون تو یصدا

" 

 ؟یعشق یلیخ یدونستیم ازین-

 "ییــــایداداش دن نیبهتر ـــــرتویام یوا-

 ورعدوبرق بوده دتگرگیمن از آسمون شا سهم

 هودهیب جهیشدن نت یهمه تکراروتکرار نیا

 کنهیسخت منو پر ازغم م یروزا نیا نکهیباا

 کنهیهامو دوست دارم...چون سبکم م هیگر من

" 

 "آرامشه محضه گفته بودم وجودت ریام

 روزهیردیتقص امروزمن

 سوزهیرمیتقص یچه ب فردا

  روزهید ریمن تقص امروز

 سوزهیم ریتقص یچه ب فردا

 ...زدیبه قلبشو احساسش م یشتریخاطره ها ن یادآوری

 ... ستین یازی... نستین یحس گهید نکهیبود اعتراف به ا دروغ

 خاطره... ی.کلتپش.. هیقلب...  هیبود...  زایچ یلیوسط فقط خ نیا

 برعکس بود..... زیاونطرف تر همه چ لومترهایک اما
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 ساک... یتو چپوندیدم دستش بود م یهرچ

 بود.... ستادهیسرش  ا یباال مادرش

 دختر.... دفعهیآخه چت شد -

 دینپرس... با یچی...مامان هیوا-

 شد.. یچ طایلی... بعتربرمیسر 

 شده...  یآخه چ یبگ یخوای...نمرهیپروازو براتون بگ نیآراز رفت آخر-

 ...ی...مفصله... هستـــکنمیم فیتعر ویمامان سر فرصت همه چ-

حسن  هیداشت  میهر بد ازین یماریبود بهش...ب رهیخ یسمت مادرش که بانگران دیچرخ

 داشت...

 تفاوت باشه به حس مادر بودنش...  یکه سالها بزرگش کرده بود نتوسنت ب یزن

 شو چال کرده بود نبش کرد کرد خاطراتشو...که برادرانه ها یبرادر

 سمت هم... دشونیکشیم خون

 ...مشیبگذرون یدوز نهیکه با ک یزیداد عمر ما کوتاهتر از چ ادشونی

 میکنیکه ادعا م ییکسا ارهیب ادمونیازدست دادن آدما الزمه تا  یتلنگربرا هیفقط  یگاه

 برامون...  زنیچقدر عز میازشون متنفر

 شده آخه... یچ یگی... چرا نمیم کرددلواپس ازین-

 ....رونیبا صدا داد ب نفسشو

 برگشته... ریام-

 پشت در اتاق ساک بچه ها ازدستش ول شد...  کهیگفت و حواسش نبود به زن ازین

آوار شدن کاخ آرزوهاش  یعنی ری...برگشت امدیکه شن یزینداشت به چ نانیزد... اطم خشکش

 نقش بر آب شدن همه نقشه هاش... یعنیکه تو سرش ساخته بود .. 
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 جون من آمادم... یهست-

 سمت نهال... دیچرخ نگاش

 صورتش چرخوند....دستاش مشت شد... یرو رشویخ نگاه

... کمربند مایهواپ یصندل یخطربراش به صدا در اومدن.... نشست رو یبرگشته بودو زنگا ریام

 ببنده... هادمیتا ماله ن دینهال و سفت و چرخ

 ...یصندل یو مسافرا مدام در حال رفت و آمد بودن... سرشو چسبوند به پشت رامهماندا

 وسط... نینبود ا ریاز اومدن ام یصحبت کرده بود... حرف ایامروز صبح باآر نیهم

 رویو مدام سراغ ام رانیبرگردن ا خواستنیکه م یدور تر... وقت یب کم دیپرکش ذهنش

 ...گرفتیم

 ...دیفهمینم ارویحال آشفته آر لیافتاد و دل یاز دهنش نم ریام ریسره ام هیفرودگاه  تاخود

 شد...تموم دیسرش کش ایکه آر یبا داد هاشیریبهونه گ آخرش

که  یاز موضع ارویآر یکه شوکش کرد ول یبزنه... داد ریاز ام یحق نداره حرف گهیگفت د یداد

 ...اوردین نییگرفته بود پا

که شد  یچ دینفهم چوقتیه ازیحرفش موند و ن یروسرسختانه  ایآر شهیهم یبرا کباری

 یم ریخودش او مقصر نبوده ام شهیوقت نتونست خودش رو ببخشه و هم چیشد... ه ینجوریا

 کدوم پاک نشه چیصحنه با هم بودنشان اونقدر تلخ بود که از ذهن ه نیدونست آخر

 غرق شد... یرخب یتو ب ازینشد و ن ریاز ام یخبر چوقتیه گهیاون بود که د بعد

 گلوش...  خیآخرشون باهم جلو چشماش بو و حس عذاب وجدان ب دارید شهیهم

 ...ریزددل خودشم به درد آورد چه برسه به ام ریکه به ام ییحرفا ادی

 اسم ممنوعه... هیشد  ریاون بود که انگار اسم ام بعد

 دو سوکت...فقط سکوت بو ایو تنها جواب آر اوردنیاسمشو و م اطیهمه با احت گهید
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 بگه یزیبرگشتن چ نیاز ا چوقتیقرار نبوده ه ایآر کردیچرا حس م دونستینم

 خودش بود... یبرادر تر از برادرا یکه حت یمرد یبرا دیکشی.... دلش داشت پر م

 کرد...  ازین یخودشو صرف بچه ها یساخت براش و زندگ شویکه زندگ یکس

 ... دنشویدوباره د دادیاز دست م دینبا

 بود... ایآر یمدت جوابشدن فقط اخما نیکه همه ا ییجواب سواال گرفتیم دیبا 

******* 

 و سرشو گذاشت رو شونش... دیباالتر کش  یبودکم دهیرو که خواب زهرا

 ...کردیتندش پشت سر حرکت م یقدما

 ""ازین

ش که جلو یاندام والغر کیاز زن بار رهینتونه نگاه بگ شدیکلمه باعث م نیگنگش از ا حس

 ...داشتیبلند برم یداشت با عجله قدما

 قرار بود پر بکشه و بره... ریبود و ام ریام دنیکه مدتهامنتظر د انگار

 نیهم ونیرفتن نقشه هاشو مد شیپ یبودش ول دهیند گهیرفت و د ریچرا ام دینفهم چوقتیه

 ...ربودینبودن ام

رو  ایخواد و اونجا دوباره آرو اگه تونست دوباره ازش کمک ب ریبره شرکت ام خواستیم یوقت

 ...دید

 ...دونستیداشت نم ایکه به آر یوقت خودشو مقصر عالقه ا چیه

 ...دیکه نبا ییآدم ها یخوردبرایسر م یگاه گهیبود د دل

 گهید شیماریکه بعد ب ازیمثله ن یبود نه زن بایزن سالم و سرحال و ز هی ایمثله آر یمرد حق

 قبلش نشد... هیشب  چوقتیه
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 ماستانیهفتشو تو ب هیداغون که از چهار هفته ماه  یو جسم ضیمر یالغر بود با روح یزن حاال

 دردسر ساز شه براشون... شیماریکه مبادا ب گذروندیم

 یاز در دوست دینشن یجواب یکرد و وقت کینزد ایبه زور خودشو به آر ریکردن ام دایبهونه پ به

 وارد شد...

 

 یباز بمیننه من غر یکردو با کل کیوم آروم به خانوادشون نزدترفند خودشو آر کیهزار و  به

 کنه که به عنوان پرستار خودشو بچه هاش پا بزاره تو خونش ..  یراض ازویتونست ن

 ...ایو قصد داشت پا بزاره تو خونه دل آر ازیگذاشت تو خونه ن پا

 کشونهیم شیه آتهمه مجذوبش کرده و داره تنشو ب نیمرد هست که ا نیتو ا یچ دونستینم

 ...کنهیو از درون ذوبش م

 مینگاه مین یحت ایو چقد تلخ بود براش که  آر ادیب ایکنه تا به چشم آر یبود هر کار حاضر

 و سه تا بچه هاش... ازیو غرق بود تو خودش و ن نداختیبهش نم

 فرصت و براش ساخت ک بشه پرستارش...  نیا ازیبد ن تیموقع

 . خاله خرسه قصشون..  بشه

 اومده بود تا بهم بزنه برنامه هاشو... ریحاال ام و

 کیگذشته بود و نزد مهیشدن... شب از ن یاونم حاال... هرچهارتا سوار تاکس ذاشتیم دینبا

 بود...  کیساعت 

 ... ازیسمت ن دیخودش جرئت داد و چرخ به

 ....ایبه آر یبهتر نبود زنگ بزن-

 ردو نگاشو تو صفحش چرخوند...روشن خاموش ک شویکالفه  صفحه گوش ازین

 کوتاه جواب داد  
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 نه -

 جلو... دیهم فشار دادو چرخ یرو دندوناشو

 

 یکردن برا یبکنه نقش باز تونستیکه م یو تنها کار دینقشه جد هی ختنیر ینداشت برا وقت

 بود... ریام

 ...کردیم دشیتهد دادیراهکار جواب نم نیبود... اگه ا یجد مشیتصم

 ...موندیم یناگفته باق دیکه با ییبه گفتن حرفا دکریم دشیتهد

 ...ستادیدم در خونه سابق آقابزرگ ا نیماش

 رو حساب کرد... بچه هامست خواب بودن... هیکرا

جلوتر ازش وارد شد... زهرا تو بغلش به  یبرداشت... درو باز کرد... هست دویانداخت و کل دست

 خواب رفته بود...

 خونه شدن... یواب آلو راهخ هادیسرش نهال و ن پشت

 چمدونارو ببره تو که خشکش زد.. دیچرخ

 ...خوردنی... دوجفت چشم سر گردون تو نگاه هم وول مستادیو اون لحظه ا هیاون ثان یتو زمان

 لب زمزمه کردن اسم همو... ریز ناباورانه

ه در بسته درو اون در زدو آخرش ب نیبه ا شیفراموش یبود که سالها برا ینگاه به زن غرق

 خورد... 

 رشته افکارش پاره شد...  نشیبه س دیکه خودشو کوب ینی... با حجم سنگکهیزن

 دور کمر زن داداشش ؟!  نداختی؟!...دست م کردیم دیبا کاریچ زده بود... خشکش

 

 پشت سر هم ؟ !  شدنیم فیرد یکه از سر دلتنگ ییبه حرفا دادیم جواب
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و که داد  یبره و پس بزنه عقل شیداد به حرف دلش پ حیجاومده فقط تر شیپ تیاز موقع جیگ

 دور کن از خودت...  ازوین زدیم

 ...دیحلقه شد دور کمر زن برادرش و تنک تو آغوشش کش دستاش

 بازوانت...  انی... منجاستیبهشت هم یگاه یهمه چ الیخیب

 نگاه صورتش کرد...  دویتند سرشو عقب کش ازین

 صحنه هارو... نینبودن ا ایثابت کنه به خودش رو خواستیسخت بود... انگار م باورش

 لمسش کرد... رویرفت سمت صورت ام دستش

 همزمان شد با بسته شدن چشماش... ریام شیته ر یدستش با زبر برخورد

 بود... شیمهربون زندگ شهیمرد هم نیتا چه حد دلتنگ ا دیفهمیبودتش م دهیکه د حاال

 ...نمتیبیدوباره دارم م شهیباورم نم-

  دیلب زدو زمزمه وار نال فقط

 منم...-

 ...نشیخورد تو س ازین فیضع مشت

... یخبر بزار یهمه مدت منو از خودت ب نیا یتونست ی... چطوریلی... خینامرد یلیخ-

 ...یعوض دمیکش یچ یدونیم

 ازیبهت ن شهیاز هم شتریکه ب میزندگ طیشرا نیمن ؟تو سخت تر یجا یخودتو گذاشت باری

 ...یتم نبودداش

که من  یفهمیبه من گذشت اصال... م یچ یفهمی... میانقد نامرد بش ییهوی یتونست یچطور

 بود یکوفت یضیسخته تحمل غم مر یلیتحمل نبودن تو خ یفهمیعادت نداشتم به نبودنت م

 چی... هازینه ن دی... تو دلش نالکردیبسته بودو به زور سوزش پشت پلکاشو پنهون م چشماش

 ... دیمنو نفهم یکس کهیهمونجور دمیهموقت نف
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داستان که محکومت  هی... دهیقصه خواب هیپشت هر حرفش  یحرفه ول ۵به ظاهر  اجبارفقط

کرد به خودش مسلط باشه... به زور  یکردن خودش... سه لیبه تحمل کردنش و تحم کنهیم

 چشماشو باز کرد... دویخند

 مگه مهمه؟... یول ... عوض شده بود دیچرخ ازیصورت ن یرو نگاش

 بغلش...  یتو دشیتنگ تر کش اتبار

 دلتنگت بودم...-

 ...یپر شد از دلخور ازین یصدا

 ش.... یکامال معلوم بود... اصال چ-

 بچه ها کوشن پس؟ -

 ... شدیو که آخرش به باز خواست ختم م یکرد حرف قطع

 حرفشو قطع کرد یهست یخواست لب باز کنه که صدا ازین

 ....گیو دت ایب ازین-

 

عوض کرد حرف تو دهنش  شویزندگ ریباهاش مس ییکه آشنا یتو آغوش مرد ازین دنید با

 ... دیماس

 ...ختیریم رونیازش ب ینیکه شک و بد ب ی... از نگاهریام خی... از نگاه گنگ و دیآن ترس هی

 بود...  ستادهیشده بود که جلوش ا رهیخ یبه زن جیگ ریام

بود که االن جلو روش  یهست دادیم دنشویاحتمال دوباره د ایدن که  تو ینفر نیآخر دیشا

 رود... ستادهیا

 زودتر به خودش اومد... یهست

 س..سالم...-
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 کلمه... هیبودو  رهیخ ینگاه رفقطیام جواب

 تو...-

 ...یهست دنیخوشحال نشد از د ادیز ریام کردیحس م...دیکش رونیب ریخودشو از بغل ام ازین

 میبا تو باش آشنا شد شیی... دوست من و پرستار بچه ها... به واسطه آشناتهادیو که  یهست-

 ...دیچرخیم یبود که نگاهش تو وجب به  وجب صورت هست یرینگاش به ام یول زدیم حرف

 آورد... یسر در نم ریرفتار ام از

 ....شناختیمردو نم نیا گهیانگار د اصال

 

 ...یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 زد و شونه باال انداخت...  ییون نمالبخند دند یهست

 که گفت دوستشم و پ... ازین-

 ... یداشته باش ازیبا ن یصنم ادینم ادمی-

 ابروشو داد باال... یتا هی

 و من خبر نداشتم... یداشت دمیشا-

 انگار از رو بسته بود... رویشمش ریکالفه دستاشو مشت کرد... ام یهست

 گرفت... رویدست ام ازین

 ...میحرف دار یتو  فعال کل میبر ای... بستیحرفا ن نیت ااالن وق-

 بود...  ستادهیهنوز دم در ا یکشون کشون بردش داخل... هست ریتوجه به ام یب

 ...ادینبود که راه ب یخوب شناخته بود...آدم رویبکنه... ام دیبا کاریچ دونستینم

 ...یپس کجا موند یهست-
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 به خودش اومد... ازین یباصدا

 اومد.... یاگه باهاش راه نم موندینم دیجز تهد یو وارد خونه شد... چاره ا دیچرخ

 عمر اونم حق داشت خوشبخت بشه نداشت؟ هی بعد

 زن سالم داشته باشه حق نداشت؟  هیحق داشت  ایآر

دوست  یبرا ریمگه خود ام گشتیاثبات خودش و کاراش م یبرا لیدنبال دل دیچرا با اصال

 داشت؟! لیدلو کاراش  ازیداشتن ن

 

 شونییهوی دنیشده بودو از د داریب راینبود انگار...حم ایاز آر یو خبر گشتیم ایدنبال آر ازین

 شوکه...

 ن؟یاومد یک ؟یمادر خودت ازین ییوا-

 کردیخوب تنظاهر م یکه کالفه بود  ول یبود به هست رهیکه خ یریسمت ام دینگاش چرخ هوی

 یبه خونسرد

 هزار راه رفت... دلم دفعهی یتو کجا رفت-

 شده ها... یکار دارم ...کار دارم... امشب چه شب گفتیم یه ادیکه نم امیآر نیا

 ...دیرتشو بوسوبغلش کردو ص ازین

 مونده پس؟ ومده؟کجایمگه ن ایسالم مهربون... آر-

 دهیآخه... زنگ زدم بهش گفت شرکته... کارش طول کش دونمی... چه میسالم قوربونت برم اله-

 ...انگار

 وقت شرکت بمونه...  ریتا د ایرفت توهم...سابقه نداشت آر ازین یاخما

 ...دادیو قورت م یهست قشیو عم بیکه فارغ از همه جا داشت با نگاه عج  ریسمت ام دیچرخ

 ...امیاالن م نینیبش
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 به دست رفت سمت اتاقشون... یگوش

 رو گرفت...  ایآر شماره

 صوت ممتد.... یپشت بوق و صدا بوق

 

 ...دیچیپ یخواب آلودش تو گوش یکه صدا شدیم دیگرفت... داشت ناان دوباره

 الو...-

 پس؟ ییتو کجا ایالو آر-

 جمع کرد... یمبل راحت یحواسش و جمع تر کردو پاهاشو از رو  ازین یصدا دنیشن با

 باشم... دیسالم قوربونت برم... کجا با-

 ...نمیبب خونه ایپس... پاشو ب یوقت شب کجا موند نیتاا-

 رفت تو هم  اخماش

 خونه؟-

 گفت یشاک ازین

وقته شب شرکت  نیبرگشته ؟... اصال تاا ریام ی... چرا نگفتعیسر نمیبب ایبله خونه... پاشو ب-

 تو  هان؟.... یکنیم کاریچ

 ... دیشنیو نم ازین یحرفا هیبق

 ...چاشیبرداشت سمت کتشو و سو زیخ

و  یگوش یهول هولک یگفت و با اومدم یلب لعنت ری... زکردینم میزیچ نیتصور همچ یحت

 قطع کرد...

 ...ریو ام ازین ییاز تنها دیترسیم انگار
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 فرمون فرود اومد... ی... اسمش و چند باز زمزنه کرد و در آخر مشتش روری...امری...امریام

 ...دیزد و خودش تنش از دادش لرز داد

 آخه چراااا....  یختیبهم ر ویچرا همه چ یلعنت-

 شتریب  هیجلو عتریسر خواستیم  دمیبهتون برسه  شا عتریگاز فشار داد تا سر یرو شتریب پاشو

  ردیباهم بودنشان را بگ

 ...چرخوندیم یهست یکرده بود و رو زیر نگاهشو

ماهرانه و  شی... مخصوصًا با اون آرادیرسیبه نظر م بایز یادیز ازیبرابر چهره از کار افتاده ن در

 شده بود  ادهیصورتش پ یرو یحرفه ا یادیزکه  ییعمل ها

 سردتر گفت  یسرد و نگاه یلحن با

  ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 کرد لبخندشو حفظ کنه و خونسردباشه... یسع یهست

 از بچ... ینگهدار ازین طیبا شرا کهیدونیبچه هام... م ازویمن... من که معلومه... پرستار ن-

 خونه و خانواده رو خواستم... نیو ا زاینباف... سنمت با ن سمونیآسمون ر-

 ...دادمیفک کنم جوابتو داشتم م-

 زد... یخند شین

 ...نباریاونکه دروغ بود راستشو بگو ا-

 ...دیکشیپا پس م دیکرد... نبا ریپاشو خونسرد نگاه ام یانداخت رو پاشو

به تو داشته  یه ربطخونه و خانواد نیندارم که بگم و دوما... فک نکنم سنم من به ا یاوال دروغ-

 باشه... 

 یپر بود از خشم و نفرت و بد جور ری... نگاه امدیاز جا پر یبلند شدکه هست یمقدمه ا چیه یب

 ... ترسوندشیم
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 ...کهیگوش کن زن-

 ... دیخورد و انگشتشو گوشه لبش کش حرفشو

خودم  شوایمن شبونه خط کش یریم یکه تو دار یراه نیمنو جمع کن کاسه کوزتو .. ا نیبب-

 کردم...

 زد... یحرص در آر پوزخند

  میریم راههیهردو ب یپس قبول دار-

 ... دستش رو هوا خشک شد.... نییاز پله ها اومد پا ازین دیتهد یخواست دوباه لب باز کنه برا تا

 ... شدیم نییزن باال پا نیا یکه هنوزم برا یضربان یلعنت کرد برا خودشو

بهش وارد  یسخت یبا رفتنش ضربه روح ریحواله کرد... ام ریام سمت هیپر ازگال ینگاه ازین

 کرده بود... 

 دیشده بود مز دارشونمید نیباشه... عذاب وجدان آخر ریام ایکه عادت داشت توهمه سخت انگار

 ... یروح یشکنجه ها نیا یبر علت برا

 گرفت...  یرنگ دلتنگ نباریکنارش ... نگاهش ا رفت

در  یباز یعوض یلی... خیجواب پس بد دیم برات... تا خود صبح... باحرف دار ی... کلنیبش-

به ما  ایچ یدونی... میبزار خبریرو ب هیهمه  مدت منو و بق نیدلت اومد ا ی... چطوریآورد

 ...یدونیگذشت...م

 ...ازین-

 بود براش... ایدن یکه مرد تر از همه مردا یمرد یموند رو رهیخ ازین نگاه

 زد  یتلخ لبخند

 دلتنگتون بودم... یلیخ-
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 نیتر نیریجمله و حس و حال ش نیا یگرفتیپر از اشکشو فاکتور م یچشما  یشور اگه

 بود... ازین یروزا نیا ینیریش

 ....دیچرخیم نشونیب یهست نگاه

 ینگاها رنگ و بو نیبود ا دهیساال نفهم نیچرا همه ا ازیهمه حماقت زد... ن نیبه ا یپوزخند

 برادرانه... یهاتیعشق داره نه حما

 بود... یزیآزار دهنده تر از هر چ ریام ینگاش برا ینیسنگ

 دختر درست وسط خونشونو کنار خانوادش نیو تحمل کنه اال ا یهمه چ تونستیم

 پا گذاشت تو خونه...  ایسالن باز شد و آر یورود در

 نگاهش گره خورد تو نگاه برادرش...  ازین قبل

 ...گردهیم یداره دنبال چ ریما یتو چشما دونستینم خودشم

 هم بودنشون اشتباه بود نبود؟ کی....انقدر نزدنشونیفاصله ماب یو سر داد رو نگاش

 

 ....پوشوند؟ینم پوشوندیموهاشو م دی... االن باازیکوتاه ن یموها یرو دیچرخ نگاش

به ذهنش و  کردنیحمله م رحمانهیمشت شده بودو افکار مزخرف پشت سر هم ب دستاش

 واراتش از برادرش... تص

ساال دلش  و خوش  نیکه تو همه ا یرابطه ا  یبردن رشته ها نیاز ب یبرا کردنیم حمله

 ... دشیپوس یکرده بود به تار ها

 کنه...  یانصاف یاومد  ب یدلش نم علقش

 ..ایآر-

 حواسشو پرت خودش کرد...  ازین یصدا

 تو... ییحالت خوبه؟... کجا-
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 رو به همشون زد... یتصنع یپا گذاشت تو خونه...لبخند جمع و جور کردو خودشو

 سالم...-

 رفت سمتش...  یهست

 من کتتونو... نیبد نیسالم خسته نباش-

 ...ازیبود به ن رهی... نگاهش خیکتشو در آوردو داد دست هست ایآر

 پا... خبریحالت خوبه؟... چرا ب-

 ن؟یشام خورد-

 د سمتش... همزمان سر هرسه تاشونو چرخون یهست سوال

فرود  خواستیدلش م یبود... دستاش مشت شدو بد جور ینگاه مشتاق هست رهیخ ریام نگاه

 رو صورتش... ادیب

 ...رونیاز آشپزخونه اومد ب رایحم

 ... یمادر توام اومد ایاِ...آر-

 نخورده بود... یزیچ رمی...امدیبخور دیای... بدیایبراتون شام گرم کردم ب اتفاقا

 و دستشو حلقه کرد دور بازوش... ایر آررفت کنا ازین

 که چقد دلتنگشم... یدونستیاومده؟م ریام یچرا نگفت-

 کوتاهشو زد پشت گوشش... یموها دویصورت زنش پاش یبه رو یپر محبت لبخند

 فردا بگم... خواستمیم-

 گوشش لب زد  یترو زمزمه وار تو کیبرد نزد سرشو

 تو تنگ شده بود... یدل منم  برا-

 ...دیخند ازین
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 فقط برا من؟-

 رهیو که خ یپر حسرت ینگاها دیند دویخند طنتیپر ش ازیزد  و ن یدر جوابش چشمک ایآر

 موند به لبخنداشون ..

شام توجه  زیشده بود سر م رید یادیخوردنش ز یکه برا یشام زیراه افتادم سمت م یهمگ

بود و حواس  یبه هست ریام کرده بود حواس یو کالفه و عصب ریام ایبه آر یهست یادیز یها

 که مبادا نگاهش هرزه... ریبه ام ایآر

شام سنگالخ  یبه جا ایآر ریام دیفهم ینم یگذشت و کس یهمشون سخت م یبرا لحظات

 دادند.... یقورت م

******🌹******* 

 بشه... داریب شهیتر از هم ریدوست داشت امروز د 

 کنه .. یریاز نفوذ اشعه آفتاب به چشماش جلوگتا بلکه  دادیهم فشار م یلجاجت پلکاشو رو با

 چند ساعت بخوابه...  نیاز ا شتریبازم نتونسته بود ب شبشید یها یخواب یوجود همه ب با

عقربه هاش که  واروید یناچار چشماشو باز کرد... نگاهش و چرخوند و رسوند به ساعت رو به

 ... دادیرو نشون م ۹ساعت 

و دست و صورتشو آب  ییراه افتاد سمت روشو حالیتخت بلند شدو ببود... از  دهیفا یب لجاجت

 از تنش بپره... یکسل نیزد تا ا

 ... رونیتنش کردو از اتاق زد ب یدیسف شرتیت

 ... نییپا رفتیکه  زهرا رو بغل کرده بودو داشت م یهست ینگاهش گره خورد رو همزمان

 صب کن...-

 ... دیسر شیقدم کیبه  ریشل شد... ام یهست یقدما

 بچه رو بده من... -
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 زد که دوست داشت دوستانه جلوه کنه...  ی... لبخند مضحکارهیمردو در ب نیلج ا دیترسیم

 ...ی... گرشناستتینم-

 یزگیم زهیکه از شدت ر یبغل کردن بچه ا ینداد حرفش تموم شه و دست جلو برد ب ا اجازه

 دست و پاش بشکنه تو بغلت... دیترسیآدم م

حد ممکنش باز کرده بودو  نیلبش.... زهرا چشماشو تا آخر ینشست رو یلبخند ناخداگاه

 تازه از سفر برگشتش... یبود به عمو رهیخ

 ... دیکش یقیو نفس عم دیکوچولو بوس یبرد و گلو کینزد سرشو

 نیبه قول اون جمله معروف اسکار بهتر دیعمق جونش نفوذ کرد... اصال شا یتن بچه تو عطر

 به عطر تن نوزاد.... دیرسیم دیعطر با

 ...گهید نییپا میبه من ؟!بهتره بر شیدیم-

 رفت توهم...  اخماش

 شرتو کم کن...-

 نگاش کرد... یهست

 ...فهممیمنظورتو نم-

 شد بهش...  رهیسراسر نفرت خ یباال آورد و با نگاه سرشو

 ...یخودتم دچارش شد یهمه رو نفهم فرض کرد یادیز دچونیشا-

 دیچرخ خونسرد

 ...گیم یچ فهممینم-

 شدو چرخوندش باعث شد حرف تو دهنش بماسه... دهیچیکه دور بازوش پ یدست

 ... دیرسیباهم به دو سانتم نم فاصلشون

 ...دیصورتش غر یرو ریام
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 یتهرون  بودو نرخت دست مردا یپاتوقت چهارراها شیرفته تا چند وقت پ ادتی دیشا-

 ....؟یبرا من آدم شدتو خونه برادرمو  یتهرون...االن اومد

 ...دیبا حرص کش دستشو

 تو  خونه برادرتو چشمت دنبال زنش... ی... اومد یزمان هی یرفته مجنون بود ادتی دیتوام شا-

لباش به گز گز افتاد از سوزش  ندفعهیتفاوت که ا نیبا ا یول دیحرف تو دهنش ماس نبارمیا

 که خورد تو دهنش...  یلیس

 ... رهیهرز م یادیخودت ز نیع... دهنتم یگیم یبپا چ-

 قرمزش...  یشد به انگشتا رهیلبشو و خ یرو دیپشت دست کش با

توجه به بچه  دستشو برد  یب ری... امگرفتیم شینق نق زهرا در اومده بود... داشت  گر یصدا

 به دو طرف گونش وارد کرد...  یو فشار محکم یسمت صورت هست

 خانوادمو نداشته باشه...  یخوشبخت دنیو که چشم د یاون چشم ارمیمن در م-

 رو مخش رفت... یهست پوزخند

 چرخم بکنه... یرو که چوب ال یاون دست شکونمیمنم م-

 ...اوردیکم ن یول ترسوندشیم ریسرخ ام یچشما

قمار  شونیبرا از دست دادن ندارن رو زندگ یچیمثله من که ه ییبترس از من... آدما-

 .. کنمیرم نابود م هیاگه قراره نابود شم بق ای برمیم ای.. ...من برا بردن اومدم.کننیم

 موند... دستش مشت شد...  ریرفت و ام نیی... پله هارو پادیو تند سرشو عقب کش گفت

و مهلت نداد تا دنبال اون دختر بره و خرخرشو بجوئه... راه  دیچیزهرا تو گوشش پ هیگر یصدا

 ... نییافتاد سمت پا

 آخر نذاشته بود  خشکش زد... پاشو رو پله  هنوز

 ....ریییییعمو ام-
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 خشکش زد...  هادینهال و ن یباصدا

 نگاش قفل شد روشون... 

 بچه هابود...  نیاکه چقدر دلتنگ آخ

 برداشتن سمتش... زیخ

 دست بغل کرد...  هیدو زانو خم شدو هردورو با  یرو

 گرفت...  ریبغل ام با خنده بلند شدو رفت سمتشون... خم شدو زهرا رو از ازین

 ... تونیاول صبح زیاز سوپرا نمیا-

 رو بشنوه..... هیبق  یصدا دادیپر شور و شوقشون اجازه نم دادیدادو ب یصدا

 شده بودن... زونیو از گردنش آو دنیپریم نییها باال پا بچه

 ...شیزندگ یکسا نیزتریتونسته بود  دل بکنه از عز یبغلشون کرده بود... واقعا  چطور سفت

 بیکه عج ایچهره پراخم آر یرو دیبچه ها چرخ ی...نگاهش از رورونیاز اتاقش اومد ب یهست

 تو فکر بود...

 رفت سمت لبش... ورمشو با رژ قرمز پوشونده بود... دستش

 بود... ستادهیسرشون ا یکردکه با خنده باال ازین نگاه

 آس.... تیوقعم هیبراش بشه  دیاصال شا ریاومدن ام کردیکه فکر م شتریب

 

 و مات کردن خودش...  شیشاه مهره برا ک شدیم

 زد...  یلبخند دادیکه تو سرش جولون م یفکر از

 (game overاور) میخان....گ ریام-

******* 
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 بدزده...  ازینگاشو  از نگاه  ن کردیم یسع

 ...دیبه موهاش کش یتنش کرد و دست کتشو

 سمتش... دیرو خودش چرخ ازینگاه ن ینیاز سنگ کالفه

 بهم...  یزل زد یستادیوزغ دوساعته وا  نیع  یخوایم یچ هیچ- 

 از در برداشت...  شویتک ازین

  یبهم بدهکار حیتوض هیکنم فک-

 زد  طنتیپراز ش یلبخند

 کنم باهات... هیباش تا تسو-

 کرد اخم

 ... میمن جد ریام-

 بهش زد .. یچشمک

 تو؟! یبود یک تو...جذاب یشیچه جذاب م یشیم یجون جد یا-

... به زور لباشو جمع کرد تا شکل خنده ریام طونیکرد مقاومت کنه در برابر لحن ش یسع ازین

 ...رنیبه خودشون نگ

 بهش کرد یکج دهن

 ... یبانمک شد-

 انگشتاش... نیجلو برد و دماغشو قفل کرد ب دست

 ....زهیبانمک بودم خاله ر-

 ...ریقهقه ام یدر اومد و گم شد البه ال ازیداد ن یصدا

 جوجه پشت سرش... نیع ازمی... راه افتاد سمت پله هاو نرونیکنار زدو از اتاق رفت ب ازوین
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 ... زنمیدارم حرف م ریام-

 خب نزن... -

 ...رییییام-

 ... میعمو...عمو.... حاضر-

 بودن... ستادهیو حاضرکنار هم   ا یکه ح هادیسمت نهال و ن دنیچرخ هردو

 شو داد باال...ابرو یتا هی ریام

 ...شاالیکجا ا یبه سالمت-

 شونه باال انداخت... یدیق یخودش با ب نیع هادین

 ...گهیگردش د میخب بر-

 شاال؟یا یباک-

 سمتشو خودشو پرت کرد تو بغلش...  دیدو نهال

   دشیبه زور باال کش ریام

 شکست...  الاقل مراعات سن و سال منو بکن کمرم یکنینم کمتویعموجون مراعات ش یوا-

 با ناز  دستاشو دور گردنش حلقه کرد...  نهال

 ...رونیب میریامروز باهم م یبرات تنگ شده بود... مگه خودت نگفت  ی.... خب  دلم کلعمو-

 کاشت... ریگونه ام یرو یگفت و بوسه ا نویا

 کرد... ازینگاه ن یچپک ریام

مدت باال سرتون نبودم هر کار  هی... گرفتنا ادیاز تو  ارویباز یقرت نی...اریبگ لیتحو ایب-

 ... نیطفل معصوما در آورد نیاز دستتون بر اومده جلو ا  یخاکبرسر

 بهش رفت... یچشم غره ا ازین
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 سر به راه بودن... یلیخ یتو بود ستین-

 کرد سمت بچه ها...  رو

 ... میریباهم م یهمگ ی... عصررونیبره ب دیبچه ها عمو فعال کارداره با-

 زد یبشکن ریام

 ... پس خودتو جوجه هاتو جمع کن بزا برم به کارام برسم... کالیآبار-

 درآورد...  غشویاز لپ نهال گرفت که ج یگاز

 ... دیموهاشو کش یحرص هادین

 

 ...گهید مینیبی...شمارو هرروز مگذرهی... با عمو خوش مکاریچ میخوایمامان شمارو م-

 ... دیخند ریگرد شده نگاش کردو ام ییبا چشما ازین

 عشق و حال...  میبر یمجرد خوانیجون م یا-

 سر خر حله؟  یصفا تا شب ب  میریم امیم گهیدو ساعت د نیش حاضر

 ...دنیاز سر ذوق کش یغیج هادیو ن نهال

 حله-

 سمت پله ها... دیو  چرخ نیزم یگذاشتش رو دویو بوس نهال

 ... یبا یبا گهیخب د-

 ....نیزم یرو دیرفته بود با حرص  پاشو کوبکه هنوز جواب سواالشو نگ ازین

 رییییام-

 گفت... یبلند یبراش رو هوا تکون داد و با صدا یبچرخه سمتش دست نکهیا یب ریام

  یبیب یبا یبا-
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 که  یمقبره رو باز کرد و شمرده شمرده ،آروم آروم رفت سمت مقبره مرد در

 کرده بود.... یپدر براش

 سنگ قبر و شست.... یتازه نشسته رو یخاکها کنار سنگ قبرش و گرد و نشست

 °آقابزرگ° یو از سنگ قبر کند و برد سمت عکس قاب گرفته شده  نگاهش

 اما مهربونش زد. یجد یبه چهره  یلبخند

 اومدم نه؟؟!! ریسالم!!د-

 !!!شما ببخش.... یبخشش از بزرگاس،شمام که آقابزرگ گنیم

 ....رونیبا صدا داد ب نفسشو

  گذشتیم دیبرگشتن نداشتم ، چندسال با یبزرگ!!!  رو آقا یدونیم-

 نمونه! یزخم دلم درمون بشه و جاش باق تا

 وقتش نبود. االن

 کنه...سربازکنه...!!! یزیدوباره خونر خوادیم یکه زخمم و انگولک کرده باش انگار

 رفتن دارم ..نه دل موندن. ینه پا یبمونم ول خواستیم دلم

 بعــــد.... امیباخودم کنارب دیبا نیازم دلخور نباش...گردمیچهلم برم یبرا

 بشینگاشو از عکس گرفت...دست برد و ازج...دیچیمقبره پ یفضا یتو لشیزنگ موبا یصدا

 ...رونیب دیرو کش یگوش

به اسم برادرش زد و تماس و وصل  نیغمگ یافتاده بود...پوزخند یصفحه گوش یرو ایآر اسم

 کرد...

 الو..-

 !!؟؟یصبحسر یکجا رفت-
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 ..دیکش یقیعم نفس

  گردمیسراومدم سرخاک آقابزرگ...االن برم هی-

 !!؟یداشت یچطور؟؟کار

 دنبالت؟؟! امیب یخوایم-

 .امینه خودم م-

 باشه،منتظرم.-

 .نمتیبیم-

 نشسته بود.... ریام یلبا یپر حسرت رو یقطع شدتماس قطع شده بود و لبخند تماس

دغدغه و  یهاشون به راه بود و ب یپشت تلفن خنده و شوخ بودکه برادرانه ییدلتنگ روزا چقدر

 ....کردنیخالصانه خرج هم م یمحبت ها  یفارغ از هرمشکل

 ..دیسنگ قبرکش یرو یدست

 نبود!!! خواستمیکه من م یزیاون چ نیدرست کنم...ا رویدعام کن...دعا کن بتونم همه چ-

 .ستین یدرستو موندن کنارشونم کار  ستیکندن از اونا کار من ن دل

 دل دل کردنا  نهمهیبا ا امیکن کنارب کمکم

 ی، کم مونده بود تا ساعت رفتنش ول رفتیزودتر م دیباشد و خاک شلوارش و تکوند. بلند

 خلوت کنه و بعد بره... شیکودک یداده بود اول با مرد همه سالها حیترج

قربه ها عقب مونده بود کورس ع یخوش...تو امیا ادیگردش سه نفره به  هیکارش شد  نیآخر

 کهیجور

رو از آغوشش جدا  رایگذشت...به خودش که اومد ،داشت حم یزمان چطور دینفهم گهید

 یخداحافظ هادیبا نهال و ن یچطور دینفهم یدادحتیرو فشار م ایآر یو مردونه دستا کردیم

 کرد!!
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بود که تمام مدت  ینگاه پر تمسخر هست دادیآزارش م  یخداحافظ نیاز ا شتریکه ب یزیچ تنها

 !! کردیم ینیروش سنگ

 

که فقط خود  یجور رلبیبرداره...آروم ز یهست یخم شد تا دسته چمدونشو از کنار پا یوقت

 بشنوه زمزمه کرد:  یهست

باهات  یا گهیبرگردم خودم جور د یوگرنه وقت یو بر یکن هیتا برگشتنم خودت تسو دوارمیام-

 !!!!!کنمیحساب م هیتسو

 

 نبود.. یتالف یبرا یو لبخندش لجش و درآورده  اما وقت یهست سکوت

 

خانوادش  شیمثل هربار قلبشو  پ یرفت ول یبا خداحافظ نباریا ریپرواز خونده شد و ام شماره

 جا گذاشت و رفت...

 

 راه افتادن سمت خونه. ریبعد از بدرقه ام یهمگ

بود که  یزیچ نیاول یت هستو بچه ها ،سکو ازیو ن رایزودرس حم یبعد از دلتنگ نیماش یتو

 اومد. یبه چشم م

 

 رو کرد سمتشون  ایخونه آر دنیرس نکهیبعدا

 

 ...ادهیکارم ز امیوقت م رید کمیشرکت ،شب  رمیخونه من م دیشما بر-

 

 ...دیبه روش پاش یلبخند پرمحبت ازین
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 خسته نکن. ادیخودت و ز-

 

 چشماش  یداد و دستشو گذاشت رو ییبایجوابشو با لبخند ز ایآر

 

 روجفت چشام خانومم-

 

 یزد و جوابشو همونطور یچشمک ایبراش فرستاد که آر یبوس هینامحسوس دوراز چشم بق ازین

 بوسه رو شکارش کرد!!! نیبود که ا ینگاه هست نباریا یداد منته

 و بست.. نیدلش زد و در ماش یتو یپوزخند

********** 

 گرفت  لی. چمدونش و تحو

 شوکه شد و برگشت عقب... نیال یکه با صدا ذاشتیم بشیج یمدارکش و تو داشت

 

 !!یســـالم... خوش اومد-

 

بود و داشت  ستادهیلبخند  گشاد روبروش ا هیکه با  دیچرخیم ینیال ینگاش رو باتعجب

 ...کردینگاهش م

 

 آخه؟؟! یکنیکارمیچ نجایتــــــو!!!...تو ا-

 

 الن چرخوند چشماشو گرد کرد و نگاهش و دور تا دور س نیال
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 !!!گهید شوازتی!اومدم پست؟؟یواقعا معلوم ن-

 

 گرفت... خندش

 

 ...!ــــنیال-

 

 و دست برد سمت چمدونش  دیاز خودش خند تیهم به تبع نیال

 

و  نیکه االن ماش میبر ایبعد بدو ب یبذار برا یول یدل تنگم بود دونمیخبـــ.......خب م-

 ....برنیم

 ...یدر خروجسرهم راه افتادن سمت  پشت

خبر    ی...وقتکردیکم م شیفکر یاز مشغله ها یگاه شیپوست ریز یو محبتا نیال حضور

 استقبالش....  ادیمنتظرش باشه و ب ایسر دن نیا یکس کردیفکرشم نم یبرگشتنشو داد حت

 

 ..بود  یخوب یلیدوست خ نیال

 شدن و کمربند هاشونو بستن نیماش سوار

 

 فوت پدربزرگت و... گمیم تیبازم تسلچه خبر؟؟.. رانیخب از ا-

 

 زد... یلبخند خسته ا ریام
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 ممنونم یلیخ-

 

 کلمشم جاننداز هی ی،حت زیب ر زیر نمیکن بب فیخب تعر-

 

  رونیداد ب قیو نفسشو عم یصندل یداد ب پشت هیخسته سرشو تک ریام

 

 بعد یاالن فقط خستم... بذارش برا-

 

 به بازوش دیکوب یمشت نیال

 من؟؟؟؟!!!! یبرا یآورد توی... خستگیــهــــــ-

 خستمـــا یبگ یایصبر نکردم ب نهمهی،ا یکن فیبرام تعر ویهمه چ ینیبش دیبا

 

 ...دیخند زیر ریام

 کنمیم فیمن تعر میدیو بکن برو خونه،رس تیباشه خب...حاال تو رانندگ-

 

 و چشماش و بست... نیماش شهیگفت و سرش و برگردوند سمت ش نویا

 

 ......یخستش کرده بود حساب یطوالن پرواز

 ...نیماش یبه صندل دیخودشو کوب ریاز سرو کله زدن با ام کالفه

***** 
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باهاش تا  یهمراه یو برا نیهمه اصرار ال نیا لیبهش کردو خندشو خورد...دل ینگاه مین ریام

 ...دیفهمیرو نم رانیا

 نکنم... تیباشم و اذتو دست و پات ن دمی...قول مکنمی...لطفا...خواهش مریام_

 باال انداخت... ییابرو

 نچ..._

 رنگ التماس گرفت... صداش

 لطفا... ریام_

 نچ نچ..._

 تو بازوش دیحرص کوب با

 ...ریبرو بم_

 خنده ریزد ز ریام

 محاله... الی...خرانیا یایب یافت یفکرشم نکن بزارم دنبالم راه ب_

منو  دیشده پس...االن تو با یچ تیون نواز...فرهنگ مهمیاز ادب نبرد یینزاکت...تو بو یب_

 خودم خودمو... نکهینه ا یدعوت کن

 گفت... یباال انداخت و با بدجنس یشونه ا ریام

 توبه کردم... گهی...دیبر ینداشت الیو خ یماه خونم بود هیک دعوتت کردم تا  یدفعه اخر_

 گرد شده نگاش کرد... ییچشما با

 از خونت مراقبت کردم... یبود رانیک ا ی...من همه مدتیشعوریواقعا ب_

 نبود براش... یحیکم تفر نمیو آزار ال تیگوشه چشم نگاش کرد...اذ از

 ...یبودن از بس بهشون آب داده بود دهیهمه گالم پالس ادمهیهوم...قشنگ _
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 من نبود... ریبهشون آب بدم تقص یخب خودت گفت_

 زن ک...از وسطشون رودخونه ب ایگفتم آب بده نگفتمکه ب_

 من نبـــــــــود ریتقص_

 باال اورد میدستاشو به نشونه تسل ریام

 تو نبود... ریباشه بابا...تقص_

 ...گید امیپس بذار ب_

 و پارک کنه... نیبود تا بتونه ماش واریکالفه نگاهش به در و د ریام

 همه مشتاقت کرده... نیک ا رانهیتو ا ی...چیداد ریچرا گ نیاه ال_

 خوش بگذرونم...  کمیتا  امیفک کن دارم م... ریام- 

 با تو ندارم که... یکار

 و پارک کرد و کمربندشو باز کرد .. نیماش

 ... اهاا مشهد...ییجا ی؟ خب برو اصفهان اسینجوریاِ ا-

 مشهد ؟... اونجا کجاس ؟-

 تهیشهر عشاق اهل ب-

 گردو و دهن باز تکرار کرد  یچشما با

 ؟؟!!! تیاهل ب-

 کرد و کالفه گفت : یپف نیاز سرو کله زدن با الخسته  ریام

 بکن یبکن یخوایم ی... هر کارنیول کن ال-

 بهش انداخت... اقیپر از اشت ینگاه نیال

 ؟ امیب یعنیواقعا ؟؟؟؟ -
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 ...ایاره ب یکن یباباتو راض یاگه تونست-

 شد... ادهیپ نیگفت و از ماش نویا

 شد... ادهیپشت سرش پ نیال

راحته...  الشیخ امینداره با تو که ب یکردن تو بود وگرنه بابا که حرف یراضجاش  نیسخت تر-

 ؟ گهید رمیو بگ طیپس بل

 گرد شده نگاهش کرد... ییبا چشا ریام

 نداره که... ایم ای... تو بالد کفر بزرگ شده حیرانیا یناموسا دخترم دخترا-

 ؟! ـــــــامیب ریام-

 کچل من بردار... فقط دست از سر ایبابا ب ریاه... بم-

 ...دشیسمتش و دستشو انداخت دور گردنش و سفت بوس دیبا ذوق پر نیال

 برادرا کننیقلم پاتو خورد م یایب یبخوا ینطوری... اایح یاستغفراهلل... بکش کنار ب-

 بهش زد و با ذوق گفت : یپس گردن نیال

 حرف مفت نزن گهید-

 خنده... ریبا بهت نگاهش کرد و زد ز ریام

 آخرش بود... گهیدختر د نیا

 یلیبشه...خ ریکرد تا همراه ام هیته طیبا سماجت بل نمیشدن چهلم آقا بزرگ ال کینزد با

 هی... دو تا چمدون لباس  و هدنهیکه توش بزرگ شده رو بب ییوجا ریدوست داشت خانواده ام

 بار خورده بودن...در آورده  بود چون  اضافه  یحساب رویجمع کرده بود  باخودش ببره  و کفر ام

 شده بودن  رانیا یچپونده بود وراه ریاضافه رو تو چمدون ام یزهایچ ییآخرم با پرو در

******** 
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  میشد ادهیدر خونه نگهداشت و پ یجلو یتاکس 

 ...دیچرخیدورتادور کوچه م نیال نگاه

 نجایواو...چقد خوشگله ا-

 و به در خونه اشاره کرد.. نیرو کردسمت الآورد ...  نییپا یگفت و چمدونا رو از تاکس یاوهوم

 اونجاست... م،یبر-

 تکون داد و دسته چمدون و گرفت... یسر

 نهی..سنگدارمیبذا خودم برم-

 کرد  یزیر اخم

 نمیخانوادتو بب خوامیتر م عیسر میبر ایب ینینه بابا چه سنگ-

 

 یاسمشو چ ونستدیرفتن سمت خونه ، دست بردم زنگ و فشار داد....نم گهیهمد دوشادوش

  دادیکه گلوشو فشارم یبزاره  حس مزخرف

 چیه گهیهاش د یباهمه دلتنگ دادیم حیبرگشته بودخوشحال نبود.ترج نکهیاز یبود ول بیعج

 خونه نذاره و چشم تو چشم نشه با آدماش... نیوقت دوباره پاتو ا

 

 ...دیچیپ فونیتو آ رایحم یصدا

 !ه؟؟یک-

زد و  یاما گل و گشاد یلبخند مصنوع اره،یبودن درب یپکراز اون حالت  افشویکرد ق یسع

 ...نیدورب یسرشو برد جلو

 ...نیاهلل...حاج خانوم مهمون دار ای-

 پخش شد... فونیتو آ رایحم جانیپره یصدا
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 قربون قد و باالت برم... یاله-

هش که با لبخند داشت نگا ینیال یرو دیتر شد، نگاش چرخ یواقع ریبازشد و لبخند ام در

 ..زکردی...چشماشو رکردیم

 !ه؟یها؟!چ-

 لبخندش عمق گرفت نیال

  یبودم انقدر از ته دل بخند دهیتا حاال ند-

بازم از  کردنیجون به جونش م د،یپشت گردنش کش یانداخت و دست نییپا سرشو

 خونه و آدماش... نیدل بکنه از ا تونهیمعلوم بود نم یهزارفرسخ

 

رفت  ادیو در و کامل باز کرد تا به خودش ب اطیتو ح دیچیپ رایو داد بچه ها و حم غیج یصدا

 و بچه ها از سرو کولش باال رفتن رایتو بغل حم

 

ملموس و  یلیکه خ یمحبت میحجم عظ نیبود به ا رهیبود و خ ستادهیا یبا لبخند کنار نیال

 یپا رو مدت مقاومت کنه و نیتونسته ا یچطور ریام نکهیبود و متعجب بود از ا یلمس کردن

 یحواله پسر یسراسر دلتنگ یازش جدا شد و نگاه رایخونه...!! حم نیدلش بذاره و پا نذاره تو ا

 بود... زکردشیعزکرد که 

  دیو بغل کش هادیخم شد و نهال و ن ریام

حرکات دستاش موقع حرف زدن،  یعموش بود، حت هیشب بیبود که عج یهادین رهیخ نیال

 شکارشون کرد... ینیزبیر یباکم شدیکه م گهید تیصخصو کیصداش و هزار و  جانیه

 

 هادینهال و ن دنید یانگار از عالم و آدم کنده شده بود و همه وجودش چشم شده بود برا ریام

 عموشون بگن... یکه جمع کرده بودن تا برا یینگفته ها دنیشن یو گوش برا
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 سمتش... دیپرسشگرانه چرخ رایحم نگاه

 جلو گذاشت... یقدم

 هستم.. نیم... السال-

تابلوتر از  افشیهرچند ق ست،ین یرانیکه ا دادینشون م شیدست و پاشکسته فارس لهجه

 لهجش بود...

 

 برداشت یپشت لبخندش پنهون کنه، قدم شویکرد کنجکاو یسع رایحم

 

 رامیمنم حم ،یخوش اومد یلیخ زمیسالم عز-

 کرد  ریحواله ام یچه کرد و بوسباالخره دل کند از بچه ها و سرپاشدنهال لباشو غن ریام

 قوربونت بشم من عشقم...دستت طال..بزن..بزن..-

 

توجه به نگاه متعجب همشون خم  یروش، ب دیخنده .. نگاه همشون چرخ ریبا صدا زد ز نیال

 زانو و دستش رو برد سمت بچه ها یشد رو

 

  نمیمن ال تون،ییسالم خوشبختم از آشنا-

 

 گفت: یاخت جلو و با چابلوسقبل نهال خودشو اند هادین

 باشما ییخوشبختم از آشنا اریبس اریو بس هادمی... منم نبایسالم خانوم ز-
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 دادش در اومد یکه صدا دیازپشت گوششو آروم کش ریام

 ...چته عمو؟؟یی...آییآ-

 

  رهیو بگ دنشیخند یجلو تونستینم نکهیکنه غافل از ا یکرد اخم یسع ریام

 

 بچه  اریرند یباز زیه گمیبهت م-

 نگاهش کرد یطرفشو شاک دیچرخ هادین

 تو رو نگاه کنم پس؟؟؟؟ امینگاه نکنم ب نویا گه،ید دنِیکجابود...خوشگل واسه د یزبازیاِ...ه-

 

  رخندهیزدن ز یگفت و با اخم و تخم جلوتر راه افتاد و رفت سمت خونه، همگ نویا

 

 یاز مادرش ارث برده بود با لحن طناز بیکه عج یو با ناز نیدستشو گذاشت تو دست ال نهالم

 منم نهالم-گفت:

 

 به روش زد  یلبخند مهربون نیال

 بایخوشبختم خانوم ز-

 

 گفت: یآروم یو با صدا دیخند زیر نهال

 

 خانوم  نهیبیم بایشما ز یچشما ست،یاز من ن یخوشگل یول یمرس-
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 کرد.. یگرد شد...پوف ریام یچشما

 

 بچه بزرگ کردنشون واال نیدرد نکنه با ا ایو آر ازیاوووووف، دست ن-

 

  دیسر نهال کش یرو یدست رایبرد سمت چمدونا که برشون داره حم دست

 نگو، مگه بچم چشه  ریوا ام-

 گفت: یباحالت کالفه ا ریام

خودش فکر  شیمهمون بدبخت من پ نیداخل خونه تا ا میبر یجون اگه دوست دار رایحم-

 !!!میستیبلد ن یمهمون دار ایرانینکنه ما ا

 

 به صورتش انداخت و گفت: یچنگ رایحم

 داخل، دییجان، بفرما نیال دییاوا خاک برسرم، بفرما-

 

نهال و داداشش پاک حواس مارو  نیرفت و ادامه داد، ا ریبه ام یدرهمون حال چشم غره ا 

 .میپرت کردن مادر تورو سرپا نگه داشت

 

حال   متوجه منظور  نیاما با ا شدیو متوجه مر یاصطالحات فارس شیکم و ب نکهیبا ا نیال

 با حالت تعجب گفت: نیهم ینشد برا« اوا خاک برسرم»از گفتن  رایحم

 

 جون . رایسرتون حم یرو دیزینداره من دوست ندارم خاک بر یچرا خاک؟!! اشکال-
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همون چمدونش و گرفت و در یدسته  ریبه خنده افتادن ، ام ریو ام رایحم  ن،یحرف ال نیا با

 گفت: نیحال به ال

 

 رو دستم. یمونیم اریبه مغزت فشار ن ادیتو ز م،یبر ایب-

 

 کرد و جلوتر از او به راه افتاد. ینگاه ریبه ام یحرص نیال

 

                      **** 

 

در اتاق گذاشت و در و  کینزد ییبهش نشون داد شد و چمدونشو جا رایکه حم یاتاق وارد

 بست.

 

 شد. نیال یداشت که باعث خرسند اطیرو به ح یه اپنجر اتاق،

 .دیکش یبنفش رنگ رو به کنار یسمت پنجره رفت و پرده ها به

 

 انداخت و به فکر فرو رفت. یروش نگاه شیپ یمحوطه  به

 

 .ختیدر افکارش رو بهم ر یصدا

 

 دییبفرما-

 

 شد. انینما ریام کلیو ه دربازشد
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 !؟یهنــوز لباسات و عوض نکرد ،یکنیر نمباو ییتو از نسل حلزونها گمیمن م-

 

 به خنده افتاد نیال

  یییدوسش دارم مخصوصا پنجره اش رو، مررررررس یلیخوبه خ یلیاتاق خ نیا ریام-

 

 نییپا ایکاراتو انجام بده ب عتریخواهش باو، اگه ممکنه سر-

 

 امیباشه تو برو من م-

 بست و با لبخند به سمت چمدونش رفت ریام یو رو در

 

                  ******** 

 

 تامل کرد یلحظه ا دیرس ایبه در اتاق آر یبه سمت پله هارفت و وقت ریام

 گرفت و رفت. اینگاه از اتاق آر رایحم یصدا با

 

 خاتون رایجووووووون دل حم_

 

 ؟؟یباخودت آورد یبرداشت هیدختره ک نیا نم،یبب نجایا ایزهرمار!!ب-

 !!!دهیکردنت به سر رس ینه فضولکه آستا نمیبیم راجونیحم-
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 پرت کرد  ریکه در دستش بود رو به سمت ام یمالقه ا رایحم

 

  دهیته کش تتی!! چند وقت باالسرت نبودم تربتیترب یب-

 خم شد و مالقه رو برداشت و در حال فرارکردن گفت: ریام

 

 خاتووووووون!!!! رایحم یشیداف تر م یخوریجـــون، حرص م-

 

 پدر سوخته ایبحث و عوض کرد دمیاهلل!!فکر نکن نفهم ال اله اال-

 

 یدست از سر خانوادش برداشته و رفته روبه رو یهست کردیخودش فکر م شیکه پ یدرحال

 و با موهاش کلنجار رفت ستادیا یکنار جاکفش ی نهییآ

 کجان؟! ازیو ن ایجون آر رایحم گمیم-

 از اشپزخونه اومد: رایحم یصدا

برگردن، بذا زنگ بزنم بگم  دیبا گهیوقته رفتن االنا د یلین  چکاب ماهانه، خرفتن زهرا رو ببر-

 انی،زودتر ب یاومد

 اومد  ازین یبعد هم صدا نیترمز ماش یلحظه صدا همون

 

رد شم  یبچه چجور نیساختمون، االن من با ا یجلو اریو انقدر ن نیصدفعه گفتم ماش ا،یآر-

 آخه

 ریننداز تقص یالک شنیرد نم نجایاز یکیخ یعلومه آدماخانوم من ، م ریبگ میرژ کمیخب -

 آ....آ... شمیمن چه راحت رد م نیعسل بابا ،بب
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 تهیریکبیاون داداش ا یکی!!! خ ــــایآر-

 

 خودش انداخت و در و باز کرد  کلیبه ه ینگاه دن،یباال پر ازیحرف ن نیبا ا ریام یابروها

  یتنسیف نیبه ا کلیت، هو خانواده مثال محترمت  نکب یخودت یکیخ-

 

 بود مات موندن ستادهیا ریکه پشت سر ام رایو حم ریام دنیبا د ازیو ن ایآر

 به حرف اومد یبا لحن خنده دار ازین

 !!!خبری!چه ب؟یاومد یک ر،یامــ-

 !!ایشد یموذ دایجد

 یبرگشت خبریکه باز ب ،حاالمیگردیبرم خبریب ،یکنیولمون م خبریب

 

 و گفت رایبرگشت سمت حم ریام

 !!!یکه مثال باال سرش بود ینیا ایشدم  تیتربیخانوم من ب رایحم-

 

 رفت و دستش رو دراز کرد  ایسمت ار به

 ایسالم آر-

 

  ریمکث دستش رو گذاشت تو دست ام یبا کم ایآر

 

 !؟یدیرس ی!کیخوش اومد-

 ومدمیالبته تنها ن شه،یم یساعت کیممنون، -
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  ادیداره به سمتش م ریه شد امنگاه کرد که متوج رایبه حم ازین

 فنچ عمو رو نیبده من ا-

نگاه   نیال یدراز کرد و باهم دست دادن صدا ازیو دستش رو به سمت ن دیرو بغل کش زهرا

 همه رو به سمت داخل کشوند 

 ن؟؟ییکجا ر،ییام راجون،یحم-

 

 هول گفت: رایحم

 زشته دختر مردم تنها بمونه میبر نیایب-

 

باشن  ازیو ن ایآر زدیکه حدس م یزن و مرد تازه وارد دنیبا د نیدن، الوارد خونه ش یهمگ

 گفت: ییرسا یزد و باصدا یخودش رو جمع و جور کرد و لبخند

 باشما خوشوقتم یی، از اشنا ریهستم، دوست ام نیسالم، ال-

سخت  ادمیدختره ز نیهم ریمهمون ام نکهیاول با تعجب نگاهش کردن حدس ا هردو

 با دقت براندازش کرد... اینبود...آر

 چشم دوخت، نیبه لبخند ال ازین

 بهش منتقل شد  نیازلبخند ال یخوب حس

 سمتش و دستش رو دراز کرد  رفت

 ریهستم، زن برادر ام ازین زم،یسالم عز-

 هستن ریهمسرم و برادر ام ایخوش اخمم  آر یآقا نیا

 به اسم... میهم دار گهیجکه دوروالبته دوتا کم،یدختر کوچ ره،یکوچولوهم که بغل ام نیا

 حرفش اومد نیب نیال
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 !!!هادینهال و ن-

اما نهال به شما و همسرتون  رهیام هیشب یلیخ هادیهستن،ن ینیریش یوروجکا دمشون،ید

 شباهت داره

 گفت: نیجلو گذاشت رو به ال یباالخره قفل سکوتشو شکست و قدم ایآر

 با شما خوشبختم بانو ییبنده هم از اشنا-

 رو مخاطب قرارداد: نیال کردیکه تا اون لحظه ساکت نگاهشون م ریام

 

 جوجه! کردمیم تونیبعد خودم معرف میبرس یذاشتیم-

 

 نواب خان  ریام یآقا خوادینم یوص لیآدم زنده وک-

 

 باحرص گفت: ریام

 نواب خان بابام بود عمرشو داد به شما -

 گفت: رایه حماز اون نشستن ک تیهم به تبع هیمبل، بق ینشست رو و

 

 نیشربت درست کردم ببر بخور ایتوهم ب ریشام و حاضر کنم، ام رمیمن م-

 

 ازیاصال ن د،یکن ییرایازم پذ دیغربت اومدما، شما با اریمن از د نکهیخانوم مثل ا رایاِ...اِ...!حم-

 ازیپاشو ن اره،یم ادیم

 جان آشنا شم  نیباال شتریب نیال خوامیکارخودت و به من نندازا، پاشو برو من م ر،یام یه-
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 باز موند ازین ییهمه پر رو نیدهنش از ا ریام

  شهیگرده نوبت مام م نیبمونه زم ادتیشمام  رهینم ادمیخانوم باشه...من  ازیباشه ن-

 

  نهیبش نیبهش گفت  و بلند شد رفت تا کنار ال ییبرو بابا ازین

 

 گفت: ایروبه آر ینیریبا لبخند ش نیال

 

  نمیبیرو در شما نم یاما اصال شباهت ظاهر دیدوقلو هست ریشما و ام نکهیبا ا-

 

 زد  یاما لبخند سطح ومدیبحث خوشش نم نیاز ا نکهیبا ا ایآر

 

 هم مشخصه  افشیسرزنده تر از من بوده که ازق شهیهم ریام م،یندار یبله شباهت-

 

 متعجب گفت: نیال

 !!ر؟؟سرزنده؟؟جالبهیام-

 

 گفت: نیداخت و رو به الان ایبه آر ینگاه ازین

کرباسن  هیسرهتا پا  یدوتا چوب خشک و ولش کن جون به جونشون کن نیجون، ا نیخب ال-

 ، از خودت بگو 

 !ن؟یاز کجا آشنا شد ،یهست یاصالتا روس چندسالته،
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حرفاش سر در  یبعض نکهازینسبت به خودش به خنده افتادبا ا ازین اقیهمه اشت نیاز ا نیال

 خودش حوصله اونو سر ببره  ینخواست با سواال یول اوردینم

 

 ....رهمیهستم ، با ام یسالمه و بله اصالتا روس ۲۳من - 

 

 هم شربت مخصوص سرآشپز نیخــــب، ا-

 ناتموم بمونه  نیباعث شد حرف ال ریام یصدا

 

که زده  یگذشت و طبق حرف ازیو بهش تعارف کرد، بعد از کنار ن نیرو اول برد سمت ال ینیس

 بود بهش شربت تعارف نکرد

 گذاشت یعسل یرو رو ینیو س ایکنار ار نشست

 

 گفت: یبا حالت تهاجم ازیو ن دیبه صورتش کش یکالفه دست ایآر

 حداقل جلو مهوونت خجالت بکش رخانیام-

  شناسمیو م ریام دیپل رتیجان،من س ازیراحت باش ن-

 باال انداخت  ییحرف ابرو نیگفتن ا نیح در

 دختر هم شناختتت. نیکه ا یداشت یچه رفتار ستیر، معلوم نبال به دو-

 دیشربتش رو سرکش ریام

من  ،یشربت شروع کن وانیل نیاز هم دیبا یریبگ میرژ یبتون نکهیا یبرا از،ین یزنیچقدر غر م-

 دختر کلتمیبه فکر ه
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 با داد گفت: ازیرفت و ن سهیاز خنده ر نیال

  شهیم از گور تو بلند شایآت نیهمه ا ایآر-

توجهش و  ایار ینگاه کرد که صدا ازین یپا انداخت و با لبخند به حرص خوردنا یپا رو ریام

 جلب کرد:

 

 نه؟؟؟!! ینکرد دایکوتاه تر از من پ یوارید-

 

 مین نیا ارهیبروم ب کردیجرات نم رهمیام یزدی!اگه تو اون حرف و نمگم؟یخب مگه دروغ م-

 مثقال تو پر بودنم رو 

 

 گفت: یثین خببالح ریام

 !؟یهست یکیخ یپس خودتم قبول دار-

 کشمتای!مرییییییییییییام-

 زد  یباال انداخت و پوزخند حرص در آر ییابرو ریام

 جوج نمتیبیم زیر-

 برد ورشی ریحرف به سمت ام نیبا گفتن ا ازین

 

 ازین یلوو ج دیداشته باشه مثل فنر از جا پر یبرخورد ریبا ام ازیکه اصال دوست نداشت ن ایآر

 رو گرفت

 

 جفتتون  دیکن تیرعا کمیمهمونمون لطفا  یزشته جلو زم،یعز-
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 گفت: نیانداخت و رو به ال ریبه ام یهیبعد نگاه عاقل اندر سف و

 برم استراحت کنم تا شام اماده بشه کمیبا اجازتون من -

  دیراحت باش-

                    ***** 

 تا موهاش و با سشوار خشک کنه، به فکر فرو رفت. نهییآ یاومد و رفت جلو رونیحموم ب از

همکالم بشه، چه  ازینخواد با ن یکه حت دادیحق م ایکه خودش مسببش بود به آر یاون گند با

 بذاره  ازیمثل قبال سربه سر ن نکهیبرسه به ا

 

 و سشوار و خاموش کرد دیکش یپوف

رو رد  یسالگ یتنها  که بحران سبود  یمرد ریروبروش تصو ریبه خودش انداخت، تصو ینگاه

 کرده بود... 

 بابتشون دونستیکه خودش رو مقصر م تیمشت خر هیشده بود  شیزندگ

 

 اومد  رونیهم از اتاقش ب ایو رفت سمت پله ها، همزمان آر رونیاتاق زد ب از

و  نهیپر از ک اینگاه آر ،یپر از حسرت و سرخوردگ ریموند، نگاه ام رهیجفتشون به هم خ نگاه

 بدون لطافت.

 

 ؟یاومد خبریچرا ب-

 

 زد و به حرف اومد یشخندین ریام

 کنه  زیخانوادمو سوپرا یاعضا خواستهیبوده، مثال م نیخواست ال-
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 راه افتاد ریزد و جلوتر از ام یپوزخند ایآر

 

 شوکه شد دیکه شن یگذاشت، با حرف پلهنیاول یپا رو نکهیهم ریام

 جون؟؟ نیمگه نه ال اد،یرنگ مو بهت م نیچقدر ا یهست-

 

 خب... ینبود ول نیکه من انتخاب کرده بودم ا یالبته رنگ ،یلطف دار از،ین یمرس-

 

 دستاشو مشت کرد و راهش و ادامه داد یهست یدوباره  یصدا دنیاز شن یمات و عصب ریام

 

 که شاخ شمشاداتم اومدن ایجون ب رایحم-

 

 تو گلوش  دیپر ازیحرف ن نیبا ا دیکشینوشابه ش رو سر م وانیکه داشت ل یهست

 تا مثال سرفه هاش قطع شه یاستفاده کرد و مشتش رو کوبوند پشت هست تیموقع نیاز ا ریام

 

 ناخونک بزنه هیعادت نداره به سهم بق یکس نجایا ،یبخور یتونیآرومتر هم م -

 

  گهید نیبش ایو معدش اومد تو حلقش، ب یجان مر ریام-

 

 نشست  یصندل یرفت کنارش رو کرد و نیبه ال ینگاه
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 لبخند زد انهیکرد و ناش ریبه ام ینگاه یهست

  ریبخ دنیآقا رس ریسالم ام-

 

 جواب داد ینگاهش کرد و با لحن نچندان دوستانه ا رهیخ ریام

 

  میکنینم ارتتونیز گهید کردمیسالم ! فکر م کیعل-

 

 هم سالم کرد  ایرو نداد و به آر ریجواب ام یهست

 

 طاقت به حرف اومد یب ازین

 

 که از دهن افتاد  میشام و بخور گهیخب د-

 بردار که حرف نداره  مهیخورشت ق نیجون از نیال

انقد بهم تعارف نکن دختر راحت باش وگرنه من  ستم،یتعارف بلدن ایرانیمن مثل شما ا ازین-

 کشمیخجالت م

 

 رو مخاطب قرارداد: نیال یا یموذبا لحن ریام

  یبلد دنمیالت کشا..ا..مگه خج-

  ریام یپاشو محکم کوبوند به ساق پا یتالف یبرا نیال 

  رجانییییاز شامت لذت ببر ام-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 494

مراسم چهلم فرخ خان الزم دارن  یرو که برا ییلهاینشستن تا وسا ایو آر ریاز شام ام بعد

 ...رنیبگ ستیل

 

                  ******* 

 

 ...ستین گهیکه فرخ خان د شدیباورشون نم چکدومشونیگذشت چهل روز، هنوز هم ه با

 

 داشت... یخاص یمعن هیهرکدومشون  یخان برا فرخ

کرد و حاال سخت بود  یرو که فرخ براش پدر یاون چند سال رفتینم ادشیوقت  چیه ازین

 تحمل نبودش

 

 نکنن یبودن تا مهمونها احساس ناراحت دهیچ ینواب رو صندل یدور مقبره خانوادگ دورتا

 

که بودنش و حس  ییچشم دوخت به عکس آقابزرگ...دلش تنگ شده بود واسه روزا ریام

وجود داشت، نه  یازیکه نه ن ییقبل ترها، همون موقع ها یلی...واسه خدونستیو قدر نم کردیم

 شیتو مدرسه آت ایدوتا برادر فاصله بندازه، همون موقع ها که با آر نیب ازین لهیکه بوس یکدورت

 ....پوشوندیگندشونو م ومدیو م زدنیپدرشون به فرخ خان زنگ م یاج و سوزوندنیم

خرما رو دست گرفت و به مهمان ها تعارف  ینیداد و بلند شد، س رونیرو مثل آه ب نفسش

 کرد...

 

صرف نهار دعوت  ینواب همه رو به رستوران برا یخانوادگ لیو شکوفه ، وک ایاز مراسم آر بعد

 کردن..
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 ...دیرو شن ازین یها هیگر یصدا سمت مقبره که برگشت

 

 یباچ تونیخال ی...جایپناهمون کرد ی...چرا بیآقابزرگ چرا...آخه چرا تنهامون گذاشت-

 خونه بزرگتر نداره... گهیپربشه؟د

 

 رفت... ازیکالفه به سمت ن ایآر

 

  میینجایمهمونا رفتن زشته ما هنوز ا می....پاشو...پاشو برازیبسه ن-

 

اگه حالش خراب شه  کردی...درک مدیب چشماش کش یدست یکرد،به سخت سرش و بلند ازین

 نکرد  یلجباز نیهم یبه روز همه برا زنهیگند م

 

 باشه، بچه ها کجان؟؟؟-

 

 و بلندش کرد... ازین یبازو ریدست انداخت ز ایآر

 

 ما... یشده له له بچه ها چارهینشستن، ب نیتو ماش نیبا نازن-

 بهتر کنه   ارویکرد حال دمغ آر یسع

 

 رفتن؟؟؟ نیو ال ریام ا،یزنیم ییحرفها ا،یآر فشهیپوف...!!وظ-
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 میفتیما باهم راه ب نینه اونام رفتن کنار ماش-

 

 داشته باشن  یباهم بحث نیو نازن ریباز ام خواستیحرف پا تند کرد، دلش نم نیا دنیبا شن ازین

 

 و صدا کرد ریشد و ام نیماش کینزد

 

 انداخت ازیبه ن یو برداشت از چشمش و نگاه شنکیع ری... امریام-

 

 شده؟؟ یزیجانم؟ چ-

 

 کارت دارم... نجایا ایاره ب-

 

 نگاهش کرد یو سوال ازیرفت سمت ن ریام

 

به  نیکه نازن یدونیم نمیا ،یزیکه چقد برام عز یدونیبگم...خودت م یزیچی خوامیم ریام نیبب-

 نیب هم نداشته باش یته، خواهشا کارگذش نتونیب یکه چ دونمیمن م نمیجونم بستس، ا

 

 نگاه کرد و گفت: ازیمتعجب به ن ریام

 

 لتویراحت حوصله کل کل با فام التیخ از،ین ایجونت دارم، توهم زد یوصله  کارهیمن چ-

 زشته جلو مهمونا م،یدیلفتش م میاز حد دار شتریب میبر ایندارم، حاالم ب
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 نشیافتاد سمت ماش راه

 

 بچه ها نمتونیبی...رستوران ممیبر ایب نیال-

 

                    ***** 

 

 و بست و کفشاش و در آورد...رفت آشپزخونه تا آب بخوره در

 

 بود خچالیکه کنار  دیرو د ایآر

 

 ...زحمتیآب منو بده ب یبطر ایداش آر -

 بچه خودت بردار... یجیو زَهَر مگه افل ایداش آر-

 ....کردنیخاطره فکر م هینداشت جفتشون به  ایاز ار یت کمهم دس ریبود که زد، ام یحرف مات

 

* 

 گفت:  ایداد به اُپن و به آر هیتک ریام

 

 آب من و بده بزنم به بدن یبطر زحمتیب ایداش آر-

 

 بچه  خودت بردار  یجیو زهرمار مگه افل ایداش آر-
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 بزرگترم قهیازت چند د مثال

 دیچیقهقهشون تو خونه پ یآورد و صدادر  یناهنجار یدهنشو پر باد کردو صدا ریام

** 

 

  رونیزودتر به خودش اومد و از آشپزخونه زد ب ریام

 

 بود  ستادهیهمچنان منگ و مست وسط آشپزخونه ا ایار

 

 شد... رهیقورت داد و به کف آشپزخونه خ بغضشو

 

 دلم مسخرس،دلم و شکونده، کمرم و خم کرده...نفرت و کاشته تو  یلیاقا بزرگ، خ ینیبیم-

  اشیواسه خل و چل باز کشهیدلم داره پر م نهایبا همه ا اما

 

  رونیو از خونه زد ب دیکش یآه

 

 من....  دمیکش ایتو چ بدون

 من.... دمیند یخوش یول یخوش 

 

 ....یخوشبخت ریاول مس تو

 من.... دمیرس ایدن تهه
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 ...کردیرو تماشا م ایبود و رفتن ار ستادهیپنجره ا پشت

 رفته بود...کاش آقا بزرگ بود تا باهاش درد و دل کنه...گ بیعج دلش

 

 

 من سرت چقدر گرمه... بدون

 فهمه.... یروزامو م نیحال ا یک

 

 تو... یدارم گناه نکرد قبول

 رحمه.... یب یایدن کار

 

 رحمه.... یب یایدن کار

 

 

 اهنگ و داد اخرِ اخر.... یرو پدال گاز محکم فشار داد و صدا پاشو

 

 ....رهیگیر مارو معم زمونه

 ....رهیبرادر از برادرش س 

 

 رهید یلیخ یدیرس رید تو

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 500

تمام برادرانه هاشونو تو عالم  ریکه ام ییبعد از اون شب کذا یبغض لعنت نی...باالخره اشکست

 خراب کرد شکست.... یمست

 

 

 کردم... یتو هرکار بخاطر

 برگردم... یمن چجور یتو رفت 

 

 دورت بگردم.... ایب خودت

 

 

 و رفت پشت خونه... نییپله ها اومد پا از

  اطیح یدوخت به تابه گوشه  چشم

 

  خوندنیتاب درس م نیرو ا ایبود که با ار ییروزا چه

 

 یعادت داشت روبه رو ریروتاب اما ام شستیمثل آدم م ایهم اولش بحث داشتن ،آر شهیهم

 تاب  یتاب دراز بکشه و پاهاشو تا زانو بذار رو

 

* 

 تاب؟؟؟ یرو ینیبش زادیمثل آدم شهیم ریام-
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فرشته ها که مثل آدما  یدونینرفته، آخه م زادایبه آدم میچینه جون داداش من کال ه-

 ...شنینم

 

 و جفتشون به خنده افتادن.... ریام یکتابشو پرت کرد برا ایآر

** 

 

 کن... صدام

 صدام کن مهیبچگ هیتو الال یصدا

 

  همینصفه ن یخسته ام از عشقا گهید

 

 کن نگام

 

 جون ندارم که بگم.... گهیجون چشات د به

 

 و سرشو گذاشت رو فرمون و مردونه هق زد ابونیکنار خ دیو کش نیماش

 

 

 ...شهینم

 شهیکه زندگ یآدم از اون گذرهیم مگه
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 شه یساقه هاش خسته م یاز زرد شهیر مگه

 

 جون ندارم که بگم گهیجون چشات د به

 

....... 

 ( ادهزیمحمدعل-)برادر

 تو چشمش دیتابیم میمستق دیچشماش و باز کرد، نور خورش لشیزنگ موبا یصدا با

 

  دیکش ریبرداره... سرش ت نیرو از کف ماش یشد تا گوش دوال

 به شماره انداخت یدرد سرجاش نشست و نگاه با

 

 بود!!! شکوفه

 

 زد بهش و منتظرشد تا جواب بده... زنگ

 ؟؟؟یسالم زنگ زده بود-

 

 ؟یچرا جواب نداد ا،یرسالم آ-

 

 افتاده؟؟؟ ی...اتفاقیتا جواب بدم قطع کرد-

 

 ؟؟؟یا ؟؟خونهییکجا-
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 چطور؟؟؟ رونم،ینه ب-

 

جور نشد،  تشیبگم که خب موقع ریمسئله رو به تو و ام نیخواستم ا روزی...من دایار نیبب-

 خودش ینامه نوشته و من و وص تیوص هیکه فرخ خان چند ماه قبل مرگش  یدونیم

 نامه باز شه  تیروز بعد از چهلمش حتما وص کیقرارداده...گفته که 

 نیحتما حضور داشته باشه... االن بهتر ریبود که ام نینامه ا تیباز شدن وص یاز شرطها یکی

 نامه  تیباز کردن وص یبرا تهیموقع

 

 داد نییرو پا شهیو ش دیبه چشماش کش یبود... دست دهیخواب از سرش پر ایآر

 

 خونه میدنبالت باهم بر امیب ی... اگه خونه ایاوک-

 

 شکوفه خوشحال شد  یصدا

 

 منتظرتم  ایآره... آره... ب-

 

 و قطع کرد و  راه افتاد تماس

 

 

                    * 
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 ...زدیزنگ م ایآر یو به گوش کردیم یرو ط ییرایو پذ یدر ورود نینگران فاصله ب ازین

 

 تو؟؟؟ یی....کجاایالو آر-

 ...دیچیپ یتو گوش ایخسته آر یاصد

 نکهیخونه...مثل ا امیشکوفه رم بردارم ب رمیسر راه م ازیفقط ن ام،ی... االن مرونمی...بزمیسالم عز-

 اومده شیپ یمسئله ا هی

 

 ....ایآر یکنینگرانم م ی؟؟؟داریچه مسئله ا-

 

فعال  ،یکنیم ینجوریا یاالن دار نیکه تو از هم سین یمسئله خاص چیهجان  ازیاوف...ن-

 ...نمتیبیم

 

با  نیشونه تکون داد و نگاهش به پله ها افتاد، نازن ایمتعجب از رفتار آر ازیقطع شد...ن تماس

 اومد نییاز پله ها پا یخنده دار افهیق

 

 ازین ریسالم، صبح بخ-

 

  یباج یمتعال یعجق وجقت...صبح عال یماه و موها یسالم به رو-

 

  یکنار جاکفش نهیینگاه کرد و رفت سمت آو  ازیبا حالت منگ ن یناز

 چشمش به خودش افتاد دهنش باز موند از تعجب  تا

 موهاش و بهم گره زده بود!!! یکینبود اما االن انگار  ینجوریموهاش ا دیخوابیکه م شبید
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  یکیسمت پله ها که محکم خورد به  دییدو

 بر کرده بوده که سد مع یعجل معلق ک نیا نهیو بلند کرد تا بب سرش

 و دهنش باز مونده بود....  یناز یکه زوم کرده بود رو موها ریاام دنید با

 و از پله ها رفت باال دیکش یفرا بنفش غیج

 

 گوشاش و گرفت و اخم کرد... ریام

 

بود پس موهاش چرا مثل پشم گوسفند فر  یبود؟؟؟ اگه ناز یناز نیا ازیتو...ن یریحناق بگ یا-

 بود؟؟؟ یفر

 

 خندش گرفت  ریام یحرفها از ازین

 

  انیو شکوفه دارن م ایصبحانه رو اماده کنم ،ار رمیبود...فرکرده موهاشو...من م نیاره نازن-

 

 به دنبالش راه افتاد  ریام

 

 نجا؟؟؟یا شهیم دهیکش یکش تنبون ه نیشکوفه چرا ع-

 

 چپ چپ نگاهش کرد... ازین

 ادیداره م یمسئله ا هیگفتن  یبرا گفتیم ایار-

 باال انداخت یا شونه



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 506

  مینیبب ادیب-

******* 

 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 دور دهانش و پاک کرد و ازجاش بلند شد  شکوفه

 بهتون اون مسئله رو بگم؟؟؟ دیمن کجا با ایآر-

 دیسر کش شوییچا ایار

 میایبرو اتاق آقا بزرگ ماهم االن م-

 تکرار کرد یدیتکون داد و با حالت تاک یسر شکوفه

 خانوم رایده به اتفاق حمخانوا یلطفا فقط اعضا-

 

که ته توشو  نیا یبرا دیترکیم یداشت از فضول ینبود، اما هست الشونیخ نیع نیو نازن نیال

 دراره بلندشد و رو کرد سمت شکوفه 

 اتاق رو  دمیمن بهتون نشون م نطرفیاز دییبفرما-

 نگاهش کرد یباحالت خاص شکوفه

 !خودم بلدم اتاق موکلمو!!!!! دیزحمت نکش-

 کنف شده نشست سرجاش  یهست

 خنده...همه با تعجب نگاهش کردن  ریزد ز ریام

 لقمشو درست کردو گفت: هیو بق ریتوجه به ام یب نیال

  شهیداره خل م ریاگه خدا بخواد ام-

 و گفت: دیخودش رو از دستش کش یکه درست کرده بود برا یبا حرص  لقمه ا ریام
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 نجایا ارمیب نداختمیاقص االخلقه رو دنبال خودم راه ننمن یخل که بودم اگه نبودم تو-

 نشدو راه افتاد سممت اتاق آقا بزرگ نیجواب ال منتظر

  **** 

 نشست.... اینفر بود که وارد اتاق فرخ خان شده بود....در و بست و کنار ار نیآخر ازین

 طاقت به حرف اومد یب ریام

 اومدن دنبالتون!!! یگرام یاخو یاول صبح شدهیه، بگو چعروس خانواد نمیخب ا-

 نگاهش کرد...  رهیخ ایآر

 کرد و به حرف اومد یسرفه ا شکوفه

 چهلم جناب نواب بود... روزی...ددیدونیخب همونطور که م-

من قرار دادن تا  ارینامه نوشته بودن و  دراخت تیوص کیچندماه قبل از فوتشون  بایتقر شونیا

هست  ریام دمیمن د نیهم یبعد از چهلمشون باز بشه، اونهم در حضور همه وراث...براروز  کی

 بار رو از دوشم بردارم... نینامه رو باز کنم و ا تیشما وص یفرصته که جلو نیو تا نرفته بهتر

 رو باز کنم  تنامهیمن وص دیموافق باش اگر

 از کردموافقتشون رو اعالم کردن و شکوفه پاکت نامه رو ب همه

 «میبسم اهلل الرحمن الرح»

 .... رازی...ساکن شرازی... صادره از ش۷۸۵... به شماره شناسنامهریفرخ نواب... فرزند اردش نجانبیا

بدون اکراه و  تیو رضا اریخداوند متعال، درحال صحت و سالمت با اخت یگانگیاز اقرار به  پس

خود  یخانوادگ لی.... و نزد وکدارمیمرقوم م لیخود را به شرح ذ یایاجبار...با حواس کامل وصا

 تا پس از مرگم قرائت شود. گذارمیبه امانت م

نامه  تیوص نیکه اسم انها در ا یمگر به شرط حضور همه کسان شودینامه باز نم تیوص نیا

 شده.. دیق
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الح مص تیشرع و رعا نیطبق قوان دوارمیو ام کنمیم یمعرف لیرا به شرح ذ می... ناظر و قیوص

 ...دیعمل نما یاله تیو رضا

 

 ...نیشکوفه... فرزند.. حس ای... پوریجناب آقا یوص

که در حساب دارم پرداخت  یمراسم از پول یها نهیمراسم کفن و دفن و هز هیدرابتدا کل   

پرداخت  لمیحساب تحت نظر وک نیاز هم زیمن ن ونیها ود یبده یتمام نیشود...همچن

 ها.... ییمنقول من و دارا ریموال منقول و غشود.... اما در مورد ا

 از بار گناهانم کم شود.. یبلکه بار کنمیم هیریسوم اموال خود را صرف امورخ کی ابتدا

سالها زحمت  یبرا یو ساکن بودم به پاس قدردان کردمیم یکه خود در آن زندگ یمسکون منزل

 .طلبمیم تیحالل و کنمی... واگذار میاحمد رایبه... حم یو از خود گذشتگ

و همسر  یینوا ازی... نمیعروسها نیمن در شرکتها و کارخانه جات نصف ب یاصل هیو سرما سهام

به نوه  مابقی درصد پنجاه و ٪۲۵-٪۲۵شود به صورت  میتقس یبه صورت مساو ریام ندهیآ

 ....شودینواب واگذار م ریو ام ایآر میها

 

حساب  کیدر  یها، همگ یکفن ودفن و بده یها نهیهز یمنها ،یمبلغ حساب بانک هیکل

 نیب یبه صورت مساو یبه سن قانون میها جهینت دنیتا رس لمیمشترک بلند مدت تحت نظر وک

 یاموال باق هیو کل یمسکون یو مجتمع ها نهایاموال...ائم از زم یشود و درمورد مابق میانها تقس

نواب  رینواب و ام ای... ارمینوه ها نیب یبه صورت  کامال  مساو یهمگ یمانده با ارزش گذار

 شود میتقس

صورت از  نیا ریساکن شود در غ رانیبرگشته و در ا شهیهم یبرا ریکه ام یبه شرط کنیول

 حق و حقوق وارث محروم شده... هیکل
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برمن داشته اند و دارند و نتوانسته ام ادا کنم طلب بخشش  یکه حق یاز همه کسان انیپا در

 . طلبمیم تیو حالل کنمیم

 م یعَل ع  سَمی هَٕ  انَّ اللّ بَدِّلُونهُ یُ نَ یالَّذ عَلَی ُِث مُهُ ٕ  ا ُِنَّمإ  سَمِعَُه فَا فَمَن  

 نواب فرخ

مثل ابر بهار اشک  ازیو ن رایحم خوندینامه رو م تیکه شکوفه داشت وص یتمام مدت 

 ...ختنیریم

 ذاشته بود... بودنکه آقا بزرگ گ ینامه و شرط تیاخر وص کهیمسخ ت ایو آر ریام اما

 دیبنداز یخودتون هم نگاه دیتونیم دیخواینامه... اگر م تیاز وص نهمیخب...ا-

کاغذ ندارن دوباره جمعش کرد  کهیاون ت دنیبه د یو رغبت لیم چکدومشونیه دیکه د شکوفه

 ...ری... رو کرد سمت امفشیو گذاشت تو ک

 میتو و برادرت تقس نیالش و نصف بپدربزرگت تمام امو ،یجان خودت که گوش کرد ریام-

 به اون اموال دستــــ یتونیم رانیدر ا شهیهم یکرده اما تو به شرط موندنت اونهم برا

 ...مونمینم-

 نگاه کردن... ریقطع شد و همشون شوک زده به ام رایو حم ازین هیگر یصدا

 پوزخند زد... ایآر

  ؟؟؟یگیم یچ یدار یفکر کرد ؟؟؟یمونیچرا نم-

 کالفه از جاش بلند شد و رفت سمت پنجره... ریام

که  ومدمیمن اصال ن گمی... در حضور همتون دارم ممونمینم گمیآره فکر کردم که دارم م-

 گردمی...برممونمینم رانیکه برام گذاشت... اما من ا یبمونم، از آقابزرگم ممنونم بخاطر ارث

 ... هیروس

 ...دیدرهم کش یاخم ازین
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 بهش؟؟؟  یدیچسب یداره که دو دست یچ هیر؟؟؟روسیام یاریبدست م یچ-

 مستاصل داد زد  ریهم فشرد و ام یچشم رو ایآر

اونور تا  رمی...مرمیدرمون... م یدرد ب یو کل رسهیبهم م راثیبمونم فقط ارث و م رانیمن ا-

 ارمیبدست ب اتیماد نیا یرو جا یارامش کوفت دیشا

 بشو تکون داد..کرد سمت شکوفه و انگشت سبا رو

  کنمیم میتقس ایآر یبچه ها نیو ب دیکه بهم رس یدفترت و همه اموال امیقبل از رفتنم م-

به خودش  ازین یرو که مات مونده بود از حرفشبا صدا ییایار افهیق دیو ند رونیاتاق زد ب از

 اومد...

  کنهیم یداره چه غلط فهمهیانجام بده ها...اصال نم نکارویا یذارینم ایآر-

 رو مخاطب قرار داد... ازیو ن رایداد و حم رونیو محکم ب نفسش

 ...دیرو چند لحظه تنها بذار ایمن و پور شهیاگر م-

 رفتن رونیبهم انداختن و از اتاق ب ینگاه رایو حم ازین

 نداره که... یاعصاب خورد نهمهیا گهیبمونه، د کنمیم یو راض ریمن ام ایآر-

 ارویکه اومد اموالشو واگذار کنه تو همه کاغذ باز یبکنه فقط.... وقت خوادیم یرنه!!! بذار هرکا-

من اما بعد رفتنش همه رو پاره  یکه فکر کنه اموالشو داده به بچه ها یجلوش انجام بده جور

 اموالش و بده به بچه هام....بجاش نگهشون دار... خوامیکن چون نم

و  یداری...اموالش و نگه مگهیچه ده سال د گهید الکسی...چه گردهیروز برم هیکه  باالخره

  یدیم لشیتحو دیموقعش که رس

 ایآر نیب یزیچ هی... ستیوسط درست ن نیا یزیچ هی کردینگاهش کرد، حس م قیعم شکوفه

 !!!ستیدرست ن ریو ام

دورش  حرفاست که بشه نیزرنگ تر از ا ریانجام بدم،هرچند ام تونمیچکار م نمیباشه... حاال بب-

 من برم  یندار یبا من کار گهیزد اگه د
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 کنمیبدرقت م می.... بریدینه، زحمت کش-

 ...رونیهم از اتاق زدن ب دوشادوش

 شکوفه گره خورد  ایکه نگاهش با نگاه پور ومدیم رونیداشت از آشپزخونه ب نینازن

 ریدختر رو با ام نیکه هنوز هم نسبت ا نیا یاور ادیبا  نیکرد و سر برگردوند سمت ال یاخم

 کرد... یپوف دونستینم

 

 خانوم یناز رسهیپووووووف، هر دم از چپ و راست برات م-

 

به  یبچه نبود که از طرز نگاه اون پ یشکوفه خودش مشغول نشان داد اونقدر ایتوجه به پور یب

 منظورش نبره

******* 

 

 

 

مثل عجل معلق جلوش سبز  ریام هویگفت و راه افتاد سمت اتاقش که  یریشب بخ رایبه حم 

 شد

 

 منو یچه وضعشه..ترسوند نیاههههه...ا-

 باال انداخت... ییابرو ریام

 

 کنه؟؟؟یم ینینحست رو خانوادم سنگ هیو هنوزم سا یترسیخوبــــه، ازم م-

 ما یاز زندگ رونینگفتم جل و پالستو جمع کن و بکش ب مگه
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  یزنیدارم که جوش متو کاری...من چیگیواس خودت م یدار ی...چیه یه-

 

 شد شتریب تشیدختر عصبان نیا ییپروو از

 

 چرا!! ایبا من نه اما آر-

 یکه حت ارمیبه سرت م ییاخر بال میخانوم رو دم من پا نذار،من بزنم ب س یمن و هست نیبب

فردا صبح از  دمیبار اخر بهت اخطار م یدارم برا ،االنیبش مونیهم پش یاومد ایکه بدن نیاز

  نمیشب کابوس بب خوامی!!!حاالم گمشو نمیوگرنه گور خودت و کند یریم انجیا

کرد ترس نبود  یفکر م ریکه ام یانداخت قدر ریام یبه سرتا پا یزد و نگاه یپوزخند یهست

از دست دادن نداشت و اومده بود  یبرا یزیکنه چ یو خال دونیم یتوخال یدهایتهد نیکه با ا

 ....مزخرف شو نجات بده یکه زندگ

 

 تخت دراز کرد... یو پاهاشو رو ایآر یشونه  یو گذاشت رو سرش

به  نیهم یبرا دیخوابیقبل از اون نم ایآر دونستیانداخت... م ایآر یبسته  یبه چشما ینگاه

 حرف اومد...

 

 ....گَیم-

 

 !!سیییییییه-

 

 گرد شد... سیمثل توپ تن ازین یچشما
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 تعجب دوباره صداش زد با

 

 ...گمیم ایآر-

 

 !!! ازین سیییییییییه-

 

 ایکالفه نشست، رو کرد سمت آر ازین

 

 حرف بزنم مثال!!! خوامی؟؟؟میکنیم سیه سیه کنمیدهن وا م یدهه!!چته ه-

 

 گفت: طونیچشمهاشو باز کرد ش ایآر

 خو اخه تو دهن وا کردنت دست خودته اما بستنش دست خدا -

 

 زد... ازیبه ن یکو چشم نییپا دیتخت پر یتموم شدن حرفش از رو با

 ...ایبا حرص افتاد دنبال آر ازین

 

 اره؟؟؟ گهیکه من فکم شله د-

 

 تخت... گریطرف د ازیو ن ستادیطرف تخت ا هی ایآر

 حاج خانوم دمیحرف و زده؟؟؟من؟؟؟!!!من به گور خودم خند نیا یک-
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 ازین ادیش بتا به خود ایتخت و رفت سمتش، آر یرو دیبود پر دهیکه به مرز انفجار رس ازین

 تخت... ی... تعادل جفتشون بهم خورد و پرت شدن رودیموهاش و کش نیچنگ انداخت ب

 

 گاهش قرار داد... هیو دستش رو تک دیکنار کش ازین یخودش رو از رو ایآر

 شد بهش رهیصورتش کنار زد و خ یرو از رو ازین یموها

 

 ...ازین-

 

 و لبخند زد... ایآر یشد تو چشما رهیخ

 

 ازیدل نجان -

 

 صورتش رو نوازش کرد...  ازین یدر چشما رهیخ ایآر

 

 عاشقتم -

 

اون  یبرا رفتیدور نموند.... دلش ضعف م ایبرق از نگاه آر نیو ا زدیبرق م یاز خوش چشمانش

 برق نگاه....

 

 عاشقتم آقاااا  شتریمن ب -

 

 باال انداخت... ییابرو ایآر
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 من عاشقترم-

 

 ادامه داد... ثیگردنش داد و خب یقر ازین

 

 گهید هیعیخب طب-

 

 و قلقلکش داد... ازین یدستاشو گذاشت دو طرف پهلو ایآر

 

 آره؟؟ گهید یعیا پس طب-

 

 گم شده بود ازین یخنده ها یتو صدا ایآر یصدا

 

  ااااااایآر ییییمردم از خنده....وا ییییی... توروخدا...ول کن...واای... آر..ایآر-

 

   ازین ینیبه ب زدیو آروم م شینیبرداشت و صورتش رو برد جلو... ب ازیدن ندست از قلقلک دا ایآر

 

 بخند... -

  گمیم یخندیم یوقت 

 ....الشیخیرو ب غصه
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 نیکه بهتر یپهن مرد نهیس یحلقه شد دور گردنش و صورتشو گم کرد تو ازین یدستا

 بود شیزندگ

از خواب صبحش لذت ببره،  نیاز ا شتریتا ب ذاشتیآفتاب نم دی***نور شد                   

داشت مثل فشنگ  اطیرو به ح یاتاقش پنجره ا نکهیا یاداوریتخت نشست،با  یبلندشد و رو

 شد رهیخ رونیو رفت سمت پنجره، پرده رو کنار زد و به ب دیازجا پر

 

 رونیرو به ب یاتاقش پنجره ا رفتیدوست داشت هرجا که م شهیهم ومدیم ادشیکه  یوقت از

 کنه  نگاهرو رونیب یه باشه تا بتونه فضاداشت

 گرفتیتمام وجودش رو فرام یلذت خاص نکاریا با

 

 رو از دست نداد یخوب یجا نیهمچ ریام هیالک یخودش فکرکرد که خوب شد بابهونه ها با

 

 

                 *** 

 

 ....خورنینشستن و دارن صبحانه م زیهمه دور م دیکه د نییپله ها رفت پا از

 

  دارشدمیب رتریاز همه د نکهیمثل ا ریسالم، صبح بخ-

 

 ...نیرو داد دستش و با لبخند برگشت سمت ال هادین ریش وانیل ازین
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 ایب ،یدادیپز و از دست م ریاملت ام یومدیم رتریکه اگه د نجایا ایب ا،یسالاااااام خوشگللل...ب-

  نیبش یکنار ناز

 

 نشست یکنار ناز عادت لباشو غنچه کرد و یاز رو نیال

 !د؟؟یلطفا ظرف عسل رو بد شهیخان م ایآر -

 زوم کنه روش ریباعث شد ام یپر ناز و عشوه هست یصدا

 یکرد و هست زیرو جلب کنه چشماشو ر ایداشت توجه آر یلباسش و حرکاتش که سع دنید با

 رو مخاطب قرار داد

 هیبرام جالب شد  دمینپرس نویاتا کالس چنده اصال من تاحاال  التتونیخانوم شما تحص یهست-

 لحظه؟

 ....دیدست از خوردن کش د،یپرس ریکه ام یمتعجب از سوال یهست

 

 نتونستم بخونم... شتریب پلمیمسائل تا د یسر هیمن... خب من بخاطر -

 

 خودش درست کرد یبرا یباال انداخت و لقمه ا ییابرو

 

  ؟؟گه؟ید دیبچه رو داشت یپس حتما از قبل سابقه پرستار-

 

 ...دنایسوال پرس نیداره از ا یتین هی... مطمئن بود ریام یکالفه شده بود از دست سواال یهست

 انداخت و جواب داد: نییزد، سرش و پا یلبخند

 ...ریپ هیدوماه پرستار  یکیگُفت اما  شهینه سابقه که نم-
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 نذاشت حرفش و ادامه بده... ریام یجد یصدا

 

 !!!!!!!!!!!رهیو م پوشهیو م فرمشیونیسرکارش  رهیرم که مرفتگ هی یکه حت یدونیپس م-

 

 و بهش چشم دوختن... دنیاز خوردن دست کش ریام حرفنیبا ا همه

 

 بله؟؟! متوجه حرفتون نشدم... -

 

 ادامه داد... ریام

 

با  ادیبرسه و بمد شده که پرستار بچه نوزاد به قر و فرش دایکجاس؟؟؟ جد فرمتیونی-

 غذا بخوره؟؟؟؟؟ زیصاحبکارش سرم

 

 همه جارو فراگرفت... یبد سکوت

 کنه  کاریچ دونستینم ادیز تیاز عصبان یهست

 ....به حرف اومد یدفاع از هست یبرا ازین

 

 کمک حال من شده...دوست منه که لطف کرده و یطرزه حرف زدنه؟؟؟هست چهنیا ریام-

 

 ...ازیچرخوند سمت نبا تمسخر نگاهش رو ریام
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که  ییتو، تا جا قیشف قیشده رف رونیکه من از خونم پرتش کردم ب یحاال دختر تا یاز ک-

  ینداشت یا گهیدوست د نیاز نازن ریتو بغ ادیم ادمیمن 

 

 کرد یطرفدار یخودش بازهم از هست یبه زندگ ندازهیم یشیبدونه داره چه ات نکهیبدون ا ازین

 

 کنه نینداره بهش توه یم حقه یکه دوست منه، کس هیساله خورده ا کیاالن  یهست-

 

 هیخودش و تو چشم بق نکهیا یو برا کردینگاه م ریو ام ازین یبا لذت به بحث کردنها یهست

 از جاش بلندشد   یبغض دار یمظلوم نشون بده با چهره 

 

 تو اتاقم.. رمیجان، با اجازتون من م ازین گنیدرست م شونیا دیبسه،لطفا ادامه ند-

 

 ... ییییهست -ازین

 داده بود به حرف اومد... حیکه تا اون موقع سکوت رو ترج ایآر

 

که  نارویخداس... ا بیخونه رو نداره...مهمون حب نیا یبه مهمونا نیکس اجازه توه چیه-

 !!ر؟؟ینرفته ام ادتی

 

 متعجب گفت: ریام

 

  ادیدختره خوشم نم نیکنگر خورده لنگر انداخته!!! از نکهیمهمون؟؟!!ا-
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 دامه دادخونسرد ا ایآر

 نیخونه توه نیا یبه ادما دمیبهت اجازه نم اد،ینم ای ادیخوشت م یتو از چ ستیاصال مهم ن-

 نیتو گذشته اتفاق افتاده ب یکه چ ستیکدوم از ما مربوط ن چیباشه... به ه یهرک خوادی،میکن

 کنه یم یزندگ نجایاز خانواده ماست و ا یاالن اون جزئ یخانوم ول یشما و هست

 ...دیبه صورتش کش یالفه دستک ریام

 ازین ی دهیدوسته تازه از راه رس نیبا ا یا یحساب کتاب شخص هیمن  ا،یتورو خدا آر الیخیب-

 دینکن یدخالت چکدومتونیخانوم دارم که بهتره ه

 

 بلند شد زیتموم شدن حرفش دور دهنشو با دستمال پاک کرد و از پشت م با

 نوش جانتون-

 

با  تونهیم یا یچه حساب کتاب شخص ریام کردیبا خودش فکر م ریر اممتعجب از رفتا نینازن

 داشته باشه!!!  یهست

با تعارف    دونستیگذشته  نم ریو  ام نمونیب یچ نکهیا یبود ول ادشیرو  یهست یخوب به

 زد  مشغول صبحانه شد  نیبه صورت ال یگرفت  و لبخند  ریحواسشو  از ام  نیال

****** 

 با حرص وارد اتاق شد و در را بست ید... . هستاتاقشو باز کر در

 

  کنهیم رمیهمه تحق یکه جلو هیفکر کرده ک ،یپسره عوض-

 یخورد یو چجور یاز ک ینفهم ارمیبه سرت ب یینواب چنان بال ریکن ام صبر

 

                       ***** 
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 و برداره.... نیچمدون خودش و ال نیو خاموش کرد و رفت تا از صندوق عقب ماش نیماش

 

 سنگ و کلوخ ایلباس با خودش اورده  سیدختره معلوم ن نیاه، ا-

 

  ایشیغر غرو تر م یشیم رتریپ یهرچ ر؟یام یگیباخودت م یچ-

 

 خندونش روبه رو شد افهیبرگشت و با ق ازین یبا صدا ریام

 

  نهیازبس چمدونش سنگ دمیقرارم تیرو مورد عنا نیدارم اموات ال -

 

  رینزار ام افهیگرفت از قخندش  ازین

 

 رو... یهست ای یدیقرار م تیو مورد عنا نیاموات ال ای دایجد هیچ-

 

  کشمیجماعت زن م نیاز دست ا کشمیم یهرچ-

 تکون داد  ریبا تاسف برا ام یخنده سر ریبلند زد ز ازین

 درست کرده بود. الیو اطیآقا گوشه ح دیکه س یراه افتاد سمت باغچه ا و
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شرکت و بسپاره دست شکوفه و  یتنها بود ازش خواست تا کارا ایبا ار یوقت شیز پرو چند

 یچند روزه برا طیبل هیهم  ییهوی میتصم کی یشمال..... ط ارنیگردش ب یبرا نیوال نینازن

به مشهد و  رایکردن حم یرو بفرستم مشهد به آرزوش برسه بعد راه رایمشهد گرفتن تا حم

مونده  یچند روز باق نیحرکت کردند سمت شمال... دوست داشت ا ودشانرزرو هتل و تور خ

 بودن.... دهیساعت بود که رس میخوش بگذرونند...تازه ن یرو حساب

 

 یو در و باز کرد، صدا نیی.... چمدون و گذاشت پاالیو راه افتاد سمت و دیکش یقیعم نفس

 ...دیبه گوشش رس هادین

 

 م؟؟؟؟یاس بزن یباهم پ یایجون م نیال-

 

 یفشنگ از بغلش رد شد و دست به کمر جلو نیو بده نهال ع هادیتا خواست جواب ن نیال

 ....ستادیا هادین

 

 جنگل  میبر انیقراره با من ب شونیا رم،ینخ-

 

بازهم  نیباعث شد ال نکارشیباال انداخت و دست کرد تو موهاش که ا ییابرو ریمثل ام هادین

  رهیام یشده  کیونه کوچپسر نم نیخودش اعتراف کنه که ا شیپ

 

 دادم پس تو با اون مو زردک برو جنگل  شنهادیپ نیمن اول به ال-

 

 مو زردک!! یجون گفت یکه باز به هست گمیبه مامان م-
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 خواهد بود  بیغر بیعج یدعوا هیبه سکوتش ادامه بده شاهد  نطوریاحساس کرد اگه هم نیال

 

 میکن کاریکه چ گمیعدالت برقرار بشه من م نکهیا یلحظه ساکت، برا هی...!! ی...هیه-

 !؟؟؟یاوک

 

 هم نازک کردن و باهم گفتن: یبرا یپشت چشم هادیو ن نهال

 

 چِشم قشنگ  یاوک-

 

جفتشون فرستاد.... چشمش  یبرا یاز حرفشون به خنده افتاد و لبشو غنچه کرد و بوسه ا نیال

و داشت براش خط و نشون  بود ستادهیکه دست به کمر کنار چمدونش ا یریافتاد به ام

 دیکشیم

 

حمله کردن  ایانگار زامب رونیب یدیپر نیرو خوابوندم همچ یدست شه؟؟تایتو عدالتم سرت م-

سنگ و کلوخ بعد واس من دم از  ایتوش لباسه  سیچمدون خانوم که معلوم ن نیمن موندم و ا

 !!! زنهیعدالت م

 بود ستادهیمات سرجاش ا نیال

 ادهیاطرافش شده بود و دل تو دلش نبود تا پ یها ییبایشده بودن محو زوارد رامسر  یوقت از

و  نییپا دیپر نیاز ماش نیال دیرو کش نیماش هیدست ریام یوقت نی...  بخاطر همنیشه از ماش

 ...رهیبرنگشت که چمدونش رو بگ یحت

 چمدونش رو گرفت یدسته  ر،یراه افتاد سمت ام یشرمندگ با
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 ییبایخوشگله... محو ز نجایمن اصال حواسم به چمدونا نبود... انقدر که ا... ریام دیببخش یوا-

 شده بودم  نجایا

 

 به خودش گرفت  یخسته ا افهیلبخندش و قورت داد و ق ریام

 

 در بره  میخستگ نجایا نمیبش کمیچمدون منم ببر... من  یریم ینداره... حاال دار بیع-

 

و چمدونش  ریبه ام ینگاه نکهی... بدون اشناختیبشر رو نم نیا ثینبود اگه ذات خب نیال

 بندازه راه افتاد سمت پله ها و گفت:

 

 

 

 .... نه خدمتکارت!!!نمی.... من الززززززممیعز یاشتباه گرفت-

 

 دختر باز مونده بود  نیا ییپر روو نهمهیاز ا دهنش

 افتاد الیحرف ن ادی

 "نهیقزو یسنگ پا  یروس یانسان شده  ینمونه  نیال"

 یرنگشو انداخت رو دیتکون داد و رفت اتاق خودش... موهاشو با کش مو بست و شال سف یسر

  رونیسرش، از اتاق زد ب

آسمون و  دنینبود... چشمش افتاد به پنجره... با د دشیتو د ی... کسانداخت ییرایبه پذ ینگاه

 ستاره هاش باخودش گفت

 بود؟؟؟ دهیچند ساعت خواب مگه
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 عقربه ها چشماش چهارتا شد  دنیداخت... با دبه ساعتش ان ینگاه

 بود!!! دهیخواب کسییییساعت ف ۸

 

 افتاد سمت مبل و نشست روش... راه

 و گرفت ازیدر آورد و شماره ن بشیاز ج شویگوش

 

 گوشش... یتو دیچیپ ازین یاز بوق سوم نگران خواست تماس و قطع کنه که صدا بعد

 

 ؟؟؟یدارشدیب یجانم... ک -

 

 د به مبل و چشماش و بست...دا هیتک

 

 شما؟؟؟ نیی... کجاشهیم یربع هی -

 

 ...میخوریم نجای... شام و همایلب ساحل... لباس بپوش ب میاومد -

 

 امیباش... م-

 

 گرفت... شیو راه ساحل و در پ رونیزد ب الیو قطع کرد و از جاش بلند شد... از و تماس

 داشت...سفر ن نیبه ا یچرا... اما حس خوب دونستینم
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کردن اون جمع به هدر  یهمراه یلحظه هم وقتشو برا کی ینبود... حت ازیبه اصرار ن اگر

 ...دادینم

 

 کنه  داشونیبه اطراف انداخت تا پ ینگاه

 ...دادیکه داشت براش دست تکون م دیرو د نیال

 شد کشونیاجبار زد و نزد یاز رو یلبخند

 

 سالم... -

 

 با لبخند نگاهش کرد  ایآر

 

 یدیخواب ی... همون اولش گرفتحیتفر یالم خانووم... ماشاهلل.. مثال اومدس-

 

 شن ها نشست... یرو ازیزد و کنار ن یخجالت زده لبخند نینازن

 

 خسته بودم... دیببخش -

 

 رو مخاطب قرار داد ایرو سمتش گرفت و آر ییچا وانیل ازین

 

که اومده  ستین شتریساعت ب کیبود  ... داداش خودتم که تا االن خوابیدار یبه ناز کاریچ -

 کنارمون 
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 باخنده دستاشو برد باال و گفت: ایآر

 

 نشسته  نجایا نیمدافع نازن لیرفت که وک ادمیحاج خانوم  خوامیعذرم -

 

 رو بده... ایجواب ار ازینذاشت ن ریام یصدا

 

من سرما بخورم  لب ساحل... فکر کدومتون بوده؟؟؟ نیمارو اورد یهوا واس چ نیانصافا تو ا -

 گرفتن منو بکشه ها  نیجور ف دیخودش با

 

  ریکرد و رو کرد سمت ام ینوچ  ازین

 

 !!ریام یچندش یلیاهه... خ -

 می... مگه اومدمیخوب شد که اومد یلی... بنظرم خهیهم هوا عال یلیجون بود... خ نیال شنهادیپ

 !!!!میبمون الیشمال که تو و

 

 زمزمه کرد رلبیز تکان داد و یچندبار سر ریام

 ادم بالغ هی مینه عقل سل کنهیاون خطور م هیفقط به مغزِ فندوق شنهادایپنیهموووون!!! ا-

 بهش رفت... یچشم غره ا نیال

 ریام ایگفت یچ دمیشن -

 

 دندوناش مشخص شد  فیزد که رد یلبخند حرص درار ریام
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 !!!گهید یخو گفتم بشنو -

 

 !!!یچ ریدرگ دونستیبود... اما خودش هم نم ریدرگ فکرش ش،یآت یشد به شعله ها رهیخ

 

 استارتمون رو بزنه... یکمه ر یکی میدار ازیکه ن میرسیم یاوقات ما آدما به نقطه ا یگاه

 

 هادیکه روبه روش نشسته بود و با نهال و ن یا ینگاهش افتاد به هست شیات یپشت شعله ها از

 کردیم یباز

 

... بخاطر حماقت و ایو ار ازین یمثل بختک افتاده وسط زندگ یفکر کرد اگه االن هست باخودش

 اونه!! یجایب هیدلسوز

دختر رو  نی...! اما خون نواب تو رگاش نبود اگه حال استین ریمعروف، خود کرده را تدب بقول

 ..گرفتینم

 شک نکرده!!! یهست یبا اون همه هوش و زکاوت چطور به رفتارها ایعجب بود که آر در

 

 .دیکش رونیسرو تهش ب یب یال اونو از وسط فکرانه یصدا

 

 باشماست... ییعمو جون بابا -

 

 برخورد کرد... ایار رهیچرخوند و نگاهش با نگاه خ سر
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 ؟؟یگفت یزیچ-

 

 کرد و گفت: زیچشم ر ایآر

 

 نداره ظاهرا!!! یریتوف چی... بودنت با نبودنت هالیپاشو برو و یساکت باش یخوایم-

 

 "یهست"جواب گذاشت یرو ب  ایآر کرد و حرف یاخم

 

 .یصندل یسماور و نشست رو یرو گذاشت رو یچا یقور

 شده بود... یتاحاال نقشه هاش عمل گشتیبرنم ریپا تکون داد... اگه ام یعصب

هم قفل کرده بود روش  ریام نکهیسخت تر شده بود، بخصوص ا زیهمه چ ریحاال با وجود ام اما

 ...دادینشون م یرو با هر عملش عکس العمل بدت

 

 ...ایسراغ آر رفتیسرجاش و بعد م شوندیو م ریام دیبا اول

 

 زد... یا یطانیبود لبخند ش دهیکه به ذهنش رس یفکر با

باز  دشیهنوز بخاطر نقشه جد ششیاشپزخونه بود... ن یکه تو یو رفت سمت پنجره ا بلندشد

 بود..

  زدنیکه داشتن باهم قدم م یریافتاد به نباز و ام چشمش

 تر شد... قیاونها لبخندش عم دنید با
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 ریام یکرد نتیمن و سوار ماش یاون شب بارون نکهیاز یش مونیکنم کارستون که پش یکار-

 ..دیاز جا پر ایار یخان!!! غرق فکر کردن بود که با صدا

 ریصبح بخ-

 قلبش گذاشت و برگشت... یدست رو دهیترس

 

 نواب یمنو اقا نیترسوند یوا -

 شرمنده نگاهش کرد... ایآر

 قصد نداشتم بترسونمتون... خوامیعذر م-

 

 موهاش و زد پشت گوشش  یبا عشوه خاص یهست

 ....یبر ییبراتون چا دینینداره... بش یاشکال-

 وسط حرفش... دیپر ایآر

 

  ن؟؟یدیو ند ازیخانوم شما ن یهست -

 

 گفت:  یباال انداخت و با لحن متعجب ییابرو

 بودن رونیباهم ب نکهیاومدن داخل... مثل ا اطیکه با برادرتون از در ح دمید چرا!! از پنجره -

 

 رو شاد کرد!! یبدجور دل هست ایآر یمنقبض شده  فک
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نشسته بودن و حرف  مکتین یکه رو یازیو ن ریشد به ام رهیرفت سمت پنجره و خ ایار

 .زدنیم

 

 گهیشخص د ینداشت بجز اون براحق  ازی... حق نداشت!!! نختیاعصابش و بهم ر ازین لبخند

 دلبرانه لبخند بزنه  ینجوریا یا

 

 سرش یآوار شد رو یمثل پتک یهست یصدا

 

 کمی... بنظرم با اومدن برادرتون شهیداره بهتر م شیجون حال روح ازین نکهیخداروشکر مثل ا -

 ریتاث شیروح یرو نیباهم جورن و ا یلیعوض شده... چون کامال مشخصه که خ شیروح

 ذاشته...گ

 

پر از شرارت و  یچشما دیو ند رونیجوابشو بده از آشپزخونه زد ب نکهیبدون ا یعصب ایآر

رو صدا  ازیو ن دیکش یقی... نفس عمستادیپله ها ا یرو... در و بست و رو یهست ثیلبخند خب

 زد

 

 ازین -

 

 لند شده بود از جاش ب یخونسرد افهیکه با ق ریصحبتشون قطع شد، زل زد به ام ایار یصدا با

 

  ازیجان دل ن -
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  ازیبرگرفت و راه افتا  سمت ن ریاز صورت ام نگاه

 

 نگرانت شدم... ام؟؟یباهات ب ینکرد دارمیتو؟! چرا ب یصبح خروس خون کجا رفت -

 

 و دست انداخت دور گردنش ایآر یباعشق زل زد به چشما ازین

باهاش  یرو ادهیپ رهیداره م ریام دمید اطی... اومدم حومدیکنم اما دلم ن دارتیخواستم ب -

 رفتم...

 

که  یمثل قبل نبودن اما هرچ گهیسال بود د کیانداخت... درسته که  ایبه آر ینگاه مین ریام

کالفه و  یزیچ هیاز  ایرو از بر بود... االنم مطمئن بود آر ایبود جفت هم بودن، حرکات آر

  هیعصب

 ا؟؟یآر یخوب -

 

 ه اجبار جوابش رو دادنگاهش کرد و ب رهیخ ایآر

 

 خوبم-

 

 زد و گفت: ینیریلبخند ش ازین

 شما؟؟؟ نیصبحونه خورد-

 ..امی... تو برو منم مکردیخانوم داشت اماده م ینه هست -

 ...ایهم راه افتاد سمت در ایکه رفت آر ازیبه صورت همسرش زد و رفت... ن یا بوسه
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 .. دیرو از پشت کش ایدست آر ریام

 ه مرگته !چ نمیبب ستایوا-

 موهاش... یکالفه دستشو برد ال به ال ایآر

 ...ریتنهام بزار ام-

 چته .. گمیم-

 ...ریتنهام بزار ام-

 سخته تحمل برادرت کنارت ؟؟ بم؟انقدیکه انگار من غر یکنیرفتار م یچته .. چرا جور گمیم

 هم فشار داد .. شمرده شمرده گفت یچشماشو رو ایآر

 ..زار....تن...هام.....ب.گمیم-

 دستشو گرفت که برش گردونه سمت خودش ریام

 حرفتو بزن.... ستایوا-

 و داد زد.... دیدستشو پس کش یعصب ایآر

پشت  شیسال پ هیمن و تو  ی....حرفایکشک چ ی...حرف چ؟یچ یعنیولم کن  گمیم تهیحال-

 اون تلفن زده شد و تموم شد.....

 خوندم و صلواتشم فرستادم... شیال پس هیهمون  مونویسخته چون من فاتحه برادر تحملت

 دارم که بگم برات.... ی...اصال چ؟یبشنو ویچ یخوا یم

 که حاال تحمل دست زدنت به دخترمم ندارم چه برسه به هم کالم شدنت با زنم... یکرد یکار

زن  شیکه چهار سال تموم همه فکر و ذکرت پ کنمیفکر م نیبه ا یزن من...وقت یفهمی...مزنم

که ساکت و صامت  یریانگشتشو گرفت سمت ام ی.....عصبشم؟یم یچه حال یفهمیممن بوده 

 ....نیبود به زم رهیخ
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 شتریکه از جفت چشام ب ی...کسیکسم بود نیکه جونم بسته بود به جونت...محرم تر ییتو..تو-

 داشتم بهم گفت به زنم نظر داشته..... مانیبهش ا

 ؟.... ریام یشیم یحال چه

 تو مشت گرفت و سفت تکونش داد... شوقیبرد و  دستشو

....تحمل حضورشو کنار زن و ؟یدار دنشوی...چشم دیشیم یدِ حرف بزن....بگو.....بگو چه حال-

 ...ها باتوام....؟یبچت دار

دوخته شده  نیکماکان به زم ری...نگاه امشدینم دهیتو فضا شن ایآر یجز نفس نفس زدنا ییصدا

 پشت سر هم کردیم فیرد ایکه آر ییسواال به جواب کردیبود و داشت فکر م

....چرا میبا نبودنت کنار اومده بود یوقت ی...چرا اومدیتو چشام نگا کن و بگو...بگو چرا برگشت-

 حاال...دِ المصب نگام کن بگو چـــــــــرا......

 ...دیپس زد و داد کش قشیدستاشو از  ریام

 ازدواج کنم... نکهیبرا ا-

برادرانه فقط بغض و  یآشنا یاز اون نگاها گهی...دزدنیهم نفس نفس م یتو چشما رهیخ هردو

 موند و بس..... یباق نهیحسرت و ک

 یبودن و حواسشون به چند متر اونورتر نبود که زن ستادهیهم ا یساکت و صامت رودر رو هردو

شکست.... فرخ خان  شینشست و همزمان همه باوراش از قهرمان زندگ نیزم یسر خورد رو

 ست... گهید زیچ کی ریام گفتیم شهیهم

 نداره  ایداره آر ریکه ام یمحکم بار اومده اما مرام و معرفت ایآر نکهیا با

 نداره... ایداره آر ریکه ام ییایحجب و ح گفت،یم

بود که اونو قهرمان  یچشمش دنبال دختر اشیبامرام و باح ی... نوه رشیبود که بشنوه ام کجا

  دونستیم شیزندگ

 و حاال.... دونستیرو با ارزش تر از پدرش م ریام یحت زاین
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که دوستون  ییکسا یاز استادا سرکالس گفته بود مراقب باورها یکیاول دانشگاه که بود  سال

 دیدارن باش

  دیباورهاشون خراب نشه رو جفت چشماشون جا دار یوقت تا

آب خوردن از چشمشون  یتکه باورهاشون نسبت به شما شکسته بشه به راح یامان از روز اما

  دیفتیم

 از اون روز... امان

 لب زمزمه کرد: ریز

 باتوام جوابمو بده...-از امروز... امان...  امان

 

پنهون  ایکه پشت  ار یازیسرشو بلند کرد و نگاهش کرد... چشمش افتاد به ن ایآر یبا صدا ریام

 شده بود

متوجه شد و سرش و به چپ  ازیکه ننشون بده  یموند... وحشت زده خواست عکس العمل مات

  ازیو راست  تکون داد و فرار کرد...با دور شدن ن

 و گفت : ایار یماتشو دوخت تو چشما نگاه

 

 ...یبا ک گمیم رازیش میرفت یازدواج کنم وقت خوامیاره م-

 

 :دیپرس یکرد و با لحن مشکوک زیچشماش و ر ایار

 

 ؟؟؟ینگفت یاومد یپس چرا وقت-

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 536

 بشیج یو دستاش و گذاشت تو زد یپوزخند

 

 !!!ینه مراسم نامزد رانیچهلم آقاجون اومده بودم ا یمن برا-

 

 ... ریام یشد تو چشما رهیساکت خ یلحظه ا ایآر

 گفت: یبا لحن مسخره ا ریام

 

 ازدواجم نکنم؟؟  ه؟؟یچ-

 

 زد یپوزخند ایار

 

 یورت و گم کن هرچبکن... فقط گ یبکن یخوایم یدور و بر زن منننن نپلک... هر غلط-

 زوووودتر 

 

به موهاش  ی... باحرص چنگالیتوجه بهش راه افتاد سمت و یب ایخواست جوابشو بده که ار ریام

 انداخت...

 

 رو گرفت.... ازین یدر اورد و شماره  بشیو از ج شیگوش

 

 شد... رهیتو دستش خ یگوش به

 زد... یرو تکرار کرد و پوزخند ریلب اسم ام ریز چندبار
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 ...فتهیاتفاق ب نیاشتباه بود که باعث شد ا ریرفتارش با ام یجاک

 ...شدیبود رو باورش نم دهیکه شن ییحرفا هنوز

 و اشکهاش و پاک کرد... دیبه صورتش کش یدست

 داده بود... امیزنگ پ یجا نباریدوباره روشن شد... ا شیگوش صفحه

 

 "برات لطفا بهم فرصت بده دمیم حیتوض وی... من همه چمیباهم حرف بزن دیازباین"-

تخت و بالشش و بغل  یرو پرت کرد رو یلباش... گوش ینشست رو یخنده ا تیعصبان از

 گرفت...

 نمک نشناس... یو بگ یچ یخوایم نمیبده بب حی!!!... اره توضیدیم حیتوض-

 

خودش رو هم  یحوصله  یدر چشماش و بست... االن حت رهیتکون خوردن دستگ یصدا با

 نداشت...

 

 وارد اتاق شد و در و بست... ایآر

 انداخت که خواب بود... حولش و گرفت و رفت حموم... ازیبه ن ینگاه

 چشماشو باز کرد... ستین دشیتو د ایکه مطمئن شد ار ازین

 شد به سقف... رهیخ

 اون حرفا بوجود اومده بود.. دنیبود که بعد از شن ییپر از چراها ذهنش

 

و  شیبود گوش دهیکه به ذهنش رس ی... با فکرشدیپرت نم یزیچحواسش به  کردیم یهرکار

 داد امیپ ریبرداشت و به ام
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 ؟؟؟ییباشه... کجا-

 جواب داد ریام قهیچند دق بعد

 تو اصطبل... یپشت اطیح -

 برخورد کرد... یکه با ناز رونیشد و از اتاق زد ب بلند

 

 ...زدیصورتش بد تو ذوق م یرد اشک رو ازیشد تو صورت ن رهیخ نیشدنازن رهیخ نینازن

 

 از؟؟؟ین یکرد هیگر-

 

 و پا تند کرد سمت پله ها دیبه صورتش کش یهول دست ازین

 

 اطراف نیبزنم ا یدور هی رمینه، من م-

 

 شونه تکون داد و رفت تو اتاقش... ازیمتعجب از رفتار ن نینازن

 

 :دیپر از جا ریام یبه اطراف انداخت که باصدا یاسطبل که شد نگاه وارد

 

  نجامیمن ا-

 

 ...دیکش یقیقلبش گذاشت و نفس عم یرو یدست دهیترس
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 ... ریام یشد تو چشما رهیخ

 حرفاتو.. شنومیم-

 

 چشم دوخت.. نیو به زم دیبه صورتش کش یدست ریام

 

 نکهیاز همون اول ازت خوشم اومده بود... نه ا میآشنا شد نیبا تو و نازن یوقت شیهشت سال پ-

فکر  نیهم یبرا ایتا آر ی... تو با من رله تر بودشدمیبودم نه!!! داشتم جذبت ممجنونت شده 

و من  نیجفت شد ای... خواستم بهت بگم اما متوجه شدم با ارادیتوهم از من خوشت م کردمیم

 کنار!!!  دمیکش شهیاومد وسط مثل هم ایاسم ار یوقت

وقتا من از حقم  شتریاما ب میدوقلوا ایار من و نکهیبوده... با ا نیتا بوده هم ازین یدونی... مهه

 گذشتم بخاطرش و اون...

 که با پدرم کرد نبودم... یوقت موافق کار چیتا پدرم... ه بردمیحساب م ایوقتا از ار شتریب

 

من کنارت باشم پس  ایار یبا خودم عهد کردم که اگه نشد جا هادیاومدن نهال و ن ایبه دن بعد

کردم  یسع یعاشقت نبودم نه... ول گهید گمیبمونم و موندم... نم برادر کنارت هیبه عنوان 

 چشمام هرز نره...

 

 وسط حرفش... دیپر ازین

 

 و نه زاهد!!! ی... تو نه عابدشهیکه رفت... چشمات هرز رفت نگو نه که باورم نم -
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 گرد شده از تعجب نگاهش کرد یبا چشما ریام

 

 بارمی یحت ازین بار،ی یشده بود حت ،یکنیم یامردن یاوال که نپر وسط حرفام... دوما دار-

 ی...تو اون سالها حتکنهیم یکه داره نامرد دونستیم ازینگاهم بهت بد شده؟؟؟ن یاحساس کن

بهش داره... اما االن دست خودش نبود... باورهاش نسبت به  ینگاه بد ریحس نکرد که ام بارمی

 برادرشه خراب شده بود کردیکه فکر م یکس

.. 

 ادامه داد... دینشن ازیاز ن یکه جواب ریام

 

رو زخم من...  یدیپاشیکردم فراموشت کنم... اما نشد... توهم اون روزا ناخواسته نمک م یسع-

 ...هیکه دوسش دارم ک یدختر یبفهم یخواستیم

 

 زد و بحرف اومد یپوزخند ازین

 ...دهیز پردلت هر دونستمینم یو دوس دار نیتو نازن کردمیآره من احمق فکر م-

 

 ادامه داد ازیبه حرف ن تیاهم یو ب دیکش شیشونیبه پ ی... دستشدیم یداشت عصب ریام

 

... دمیکشیعذاب م شتریو ب یدوسش دار دمیدی... مشیبرگشت و موند سر خونه زندگ ایآر-

که  شدیکمتر م کمیداشت  دنتونیرفتم تهران که ازتون دور باشم... داغ دلم با ند نیهم یبرا

 معالجه... یالمان برا میو رفت یشد ضیرتو م

 

 و پوزخند زد ازین یشد تو چشما رهیخ
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خودت و به خطر  ی... بخاطر بچه سالمتیبرنداشت ایار یکردن برا یاونجام دست از فداکار-

و  مارستانیب یداشتم قانعت کنم که دوباره برگرد ی... سعی... کفرم و در اورده بودیانداخت

 ...یمنو از خودت روند ادیز یرحمیاما تو با ب یدرمان و ادامه بد

 یبود که گند زدم به تمام برادرانه ها یخورده بودم شب یلیبار ازت س نیاول یکه برا اونشب

 ...زدمیم دیزدم که نبا ایو به ار ییحرفا ی... تو عالم مستایخودم و ار نیب

ساکت نگاهش  قهیچند دق ازین... یدونیکه خودت م شمیتهران... بق نیو شما برگشت دیفهم ایار

 کرد و با بغض به حرف اومد

 

 کردمیفکر م یبرادرت پشتم در اومد یاونکار و کرد و تو جا ایکه آر شیچندسال پ-

 ...یعشقم بود تو برادرم بود ای... اگه آرنمتیخودم بب یبرادرا مثلتونمیم

 شیپ یمشکل هی... اگه یبودمن  یحام ییجورای... یفرق داشت ای... با ارکردمیحساب باز م روت

 ...ریام خوردمی... من رو اسمت قسم میگیم یچ نمیچشمم به دهن تو بود که بب ومدیم

من و نسبت به تو تحت الشعاع  یکه تموم باورها  شنومیو م فهممیم ییزایچ هیامروز،  اونوقت

 قرار داده...

 با من؟؟؟ یکرد کاریچ تو

 نیمن ا ری... داداش امیرم... تو برادر من و از من گرفتبهت اعتماد ندارم...باور ندا گهید من

 ...شناسمتینم گهینبود... من د

 

  نییکه از گوشه چشمش سر خورد و اومد پا یشد به قطره اشک رهیخ ریام

 

 و اشکاش و پاک کرد دیبه صورتش کش یدست ازین
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که من  دونهیون اون نمرو برطرف کنم... چ ایشک ار تونمیادامه داد... نم شهینم ینجوریا یول-

 یفراموشم کن دیاما با یچجور دونمینم ،یاز تو بخوام که منو فراموش کن تونمیاما م دونم،یم

 دوسط بو نیا یو اگه عالقه ا یتو حکم برادرم داشت روزیندارم... تا د یچون من به تو عالقه ا

 ... یخواهر به برادرش بوده اما تو امروز اون عالقه رم کشت یعالقه 

 واسه دوست داشتن تو نداره ییهمسرم و دارم ، بچه هامو دارم عاشقشونم و قطعا قلبم جا من

 

 و قطع کرد ازین یزد و حرفها یاز سر لجاجت مشت شد... پوزخند ریام یدستا

 

برگشت کنارت و داره باهات  ی... فکر کردیواقعا ساده ا ازیخوشه؟؟؟ هه!! ن ایدلت به آر -

 عوض شده؟؟!! ایار ی!! فکر کرد؟؟یاوک یهمه چ کنهیم یزندگ

 

 و خم شد سمتش و ادامه داد شدکینزد ازیبه ن یکم

 

 یکرده باشه اما ذات نه!! از کجا مطمئن ریرفتارش تغ دیقبله... شا ایهمون آر اینه جانم... آر-

 ؟؟ کنهیولت نم شیاالنم مثل هشت سال پ

که بوده  یهمون عوض ایه؟؟؟ اراونم دوست دار یکه تو دوسش دار یانقد یمطمئن ازکجا

 هسس...

 

 صورتش... یتو دیدستش و باال آورد و محکم کوب ریام یاز حرفها یعصب ازین

 خورد ساکت شد... ازیبار دوم از دست ن یکه برا یا یلیشوکه از س ریام
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 تکون داد ریصورت ام یانگشت سبابش و جلو یعصب

 

 ...ستیسابق ن یایاراون  گهیوقته که د یلیخ ایببند دهنتو... ار-

 

که بخاطر شوکه بودن اروم شده بود بحرف  یصورتش برداشت و با لحن یدستشو از رو ریام

 اومد

 

بد است... تو خودتم  ادشینگردد.. چون که بن کویخانوم ذات بد ن ازیکرده... اما ن ریآره تغ-

 افتاده تو شک  ینجوریکه چشمات ا یمن و قبول دار یحرفا

 

از  ازیپشت سر ن قهیبعد از چند دق ریرونامینگاهش کرد و از اصطبل زد ب یعصب پر حرص و ازین

  الیو رفت سمت و رونیاصطبل زد ب

نزده... خودشم  یخوب یحرفا دونستیبود... م ستادهیپله ا نیاول یکه رو یازیافتاد به ن چشمش

شد که  یچ یفهم یکرده اما لج کرد و اون حرفا رو زد خودش هم نم ریتغ ایباور داشت که ار

 شناخت  یشد حاال خودشم خودشو انگار نم یانقدر عوض

 شد  خکوبیسرجاش م یو هست ایآر یخنده ها یکه با صدا الیدر و باز کرد و رفت داخل و ازین

 ستادهیکه با فاصله کم مقابل هم ا یو هست ایآر یموند رو رهیصدا رفت و چشمهاش خ دنبال

 قطع شه  شیتا گر دادیزهرا رو تکون م یبودن و هست

 

 به خودش اومد یهست یصدا با

 

  کنهیمثل مامانش فقط دهنش بازه و زر زر م نمیا گهید گمیخب راس م-
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  کنهیداره از دور نگاهشون م ازیخنده و حواسش نبود که ن ریزد ز ایآر

 

 

 خورد یفیتکون خف دهیدر گوشش ترس ریام یبا صدا 

 

خورده تو  شهیدختر ش نیر کنم موضوع روچقد گفتم ابرات باز ت ای ینیبیم یباچشمات دار-

 کارشه...

 رو مخاطب قرار داد یهست یجد یلیخ ،یو هست ایراه افتاد سمت آر ریتوجه به ام یب 

 

 بدش من بچمو... کنه؟؟یم هیچرا گر-

 

 گفت: یو با لحن اروم ازیزهرا رو داد بغل ن یهست

 

 ... دونمینم-

 

 طعنه گفت:باال انداخت و با  ییابرو ازین

 

چشه که داره نفسش  یدونستیباشه به زهرا بود االن م انتیحواست به اطراف نکهیا یاگه جا-

 ...هیاز گر شهیبند م
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زهرا شروع  یلب برا ریراه افتاد سمت اتاق، ز ایتوجه به ار یجوابش و بده و ب یهست نذاشت

 کرد ب شعر خوندن:

 

 ...دهیپوش یقشنگ من آب عروسک

 ...دهیخمل قرمز خوابتخت خواب م رو

 ...دهیبازار اونو خرجونم رفته مامان

 ...دهیکس ند چیاز عروسکم ه قشنگتر

**** 

 

 ...حیتا االن که مثال اومدن شمال تفر گذشتیخوش م شتریکه بودن بهش ب رازیش

 

از  یبا چه وقاحت فتهیکه م شیچند لحظه پ ادیچشه...  ستیکه از صبح تا حاال معلوم ن رمیام

 ...واریسرش و بکوبه د خوادیدلش م تیاز عصبان رونیانداختتش باتاق 

حوصلم تنهام بذار نه که دهن باز نکرده  یبگو ب ستیاحمق... خب اگه حالت خوب ن ی پسره

 ....رونیگمشووووو ب یداد بزن

 

 مبل نشسته... یرو ایآر دیکه د منیکرد و رفت سمت نش یپوف

 

 ا؟؟؟یآر یکنیم کاریچ یدار-

 

 برداشت... ونیزیبه خودش اومد و چشم از تلو نیال یصدا با
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 ...نمیبیم ونیزیدارم تلو-

 

 مبل نشست... یانداخت و رفت رو ینگاه ونیزیتلو اهیمتعجب به صفحه س نیال

 

  کنن؟؟؟یخاموش شده هم نگاه م یو یت رانیتو ا-

 

 نگاهش کرد.. یسوال ایآر

 

 کرد... ونیزیبه تلو یبا لبخند اشاره ا نیال

 

 ...یکنینگاه م شویخاموشه .. چ یو یپسر خوب... ت -

 

 کرد  یخسته ا یشده بود خنده  شیکه متوجه سوت ایآر

 

 شده؟؟یخب چ خوام،یتو فکر بودم عذرم-

 

 گفت: ینیپا انداخت و با لحن غمگ یپا رو نیال

 

 داتونیپ چکدومتونی... اما از صبح همیبگرد میکه بر نجایا میمن حوصلم سر رفته... مثال اومد-

  رونیدر آورد و پرتم کرد ب یباز یعوض ر،ینبود... عصرم که رفتم اتاق ام

 نثارش کرد  یلب فحش ریافتاد و ز ریکار ام ادیحرف باز  نیگفتن ا با
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 شرمنده نگاهش کرد ایآر

 

 اما... دیکن حیکه تفر میاوردو نیواقعا شرمندم... حق باتوعه... تو و نازن-

 م؟؟؟یبر یکجا دوس دار خب

 

تا بناگوش باز شد که  ششیزد و ن یمثل بچه ها چشماش از ذوق برق ایسوال ار دنیبا شن نیال

 شد... ایار دنیباعث خند

 

- 

دوست دارم اونا  یلیخوبه خ یلیداره که خ یهفتگ یبازارها کی نجایگفت ا یجون م رایحم - 

 نمیرو بب

 

 تکون داد  یسر ایآر

 

 یدوس دار م؟؟یمنطقس... االن کجا بر نیچون فردا روز بازاره ااما فردا،  میریم یبازار هفتگ-

 ؟؟؟یشهرباز میو بچه ها بر ازیبا ن میبر

 

 از او بلند شد... تیهم به تبع ایازجاش بلند شد و ار نیال

 

 ...دیاماده ش ازیشمام با ن دمیجون خبر م یمن به ناز ،یشهرباز میبر هیاره... عال-
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حاضر بشن  عتریدارد و سر یمیگفت چه تصم ازیسمت اتاقشون به نتکون داد و رفت  یسر ایار

 ینفهمه  سع یزیچ ایآر نکهیا یبرا یحوصله نداشت ول نکهیبا ا  ازیهم خبر داد  ن نیو به نازن

 نکرد . یکرد حفظ ظاهر کنه  و  مخالفت

 گفت: نیو در همون حالت به نازن نهیبش یصندل یرو نینهال کمک کرد کنار ال به

 

نهال  گهید نیببرمت اصال دکتر... اهه بش ایبده ب یلیاگه حالت خ م؟؟؟یاصال ماهم نر یخوایم-

 ...یجون و له کرد نیال یپا

 

 با ناز جواب داد نهال

 

جون و له کردم؟؟ واقعا که  نیال یچاقم و پا یگیبه من م میمستق ریغ یله نکردم... دار چمیه-

 ...ییبابا

 

 :ستادیکرد و صاف ا یهال وا موند و بعد پوفن یاز حاضر جاب یلحظه ا ایآر

 

 م؟؟؟یبر ای میبمون ؟؟؟یناز میکن کاریچ-

 

 رو مخاطب قرار داد... نیشد و نازن زیکه تا اون مدت ساکت بود صبرش لبر ازین

 

  نجایا میاگه نه بگو که ما هم االف نش میبر ایب یایاگه م-
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کرده بود  یباز آب روغن قاط ازیاشت که ن.... شک ندشییدختر دا یشد تو چشما رهیخ نینازن

 ...ای... رو کرد سمت آرستیربط ن یصبحشم ب یکردنا هیکه به گر

 

 ... خوش بگذره بهتون... ایار دیشما بر-

 

 مانع شد... یهست یرو بده که صدا نیخواست جواب نازن ایآر

 

  ام؟؟؟یمنم باهاتون ب شهینواب م یآقا-

 

 شد... ادهیپ نیسرعت از ماشبه  یهست یصدا دنیبا شن ازین

 

 ...یبله... بفرما-

 

انداخت و با  یهست یقرمز و مشک پیبه ت یوسط حرفش... نگاه دیادامه بده، پر اینذاشت ار ازین

 اونو مخاطب قرارداد...  یلحن نه چندان دوستانه ا

 

 یکه مراقب زهرا باش یمراقب زهرا باشه؟؟؟ اومد یک یایتو ب-

 

اجازه داد  یاز هست یعذرخواه یبود برا ومدهیخوشش ن ازیرد نکه از طرز برخو ایار

 کنه... شونیهمراه
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 ...دیسوارش دییخانوم بفرما ستین یمشکل-

  یکرد سمت ناز رو

 

 حواست به زهرا باشه... میتا برگرد زحمتیپس ب یناز-

 

 تکون داد  یسر نینازن

 

 کرد  ازیبه ن ینگاه ایار

 

  میبر-

 

 یرفتو برا ازیهم چشم غره به ن ایشد... آر نینازک کرد و سوار ماش ایار یبرا یپشت چشم ازین

 بود انداخت و گفت : ستادهیفاصله کنار هم ا یکه با کم ریو ام یبه ناز یبار اخر نگاه

 

 گه؟؟ید یاینم یمطمئن-

 

 گفت: یچشماشو گرد کرد و با لحن خنده دار یناز

 

 شد... نیسوار ماش ای... آرنهکیاالن ترورم م ازی... نگهیبرو د ایسر جدت ب-

 چشماش... یدوخت تو رشوی... نگاه خیسمت ناز دیچرخ

 ...رونیداد ب قینفسشو با دم عم 
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 ؟ یخوریقهوه بخورم... توهم م هی خوامیمن م-

 باال انداخت...  یتفاوت شونه ا یب ساعتش انداخت و ب ینگاه یناز

 ... ادیبدم نم-

 شدن .. یهمراه همراه

 ...داشتیکه شونه به شونش قدم برم بودیبه ناز رهیخ رنگاهشیام

 بود... ومدهیکه هنوز ن یا ندهیخودش آ یبرا کردیم یذهنش حالج یتو داشت

***** 

خورد شده پخش تو  یکه با موها ینیبود به نازن رهیگاه صورتش کرده بودو خ هیتک دستاشو

 بود... ریصورتش درگ

 کالفه موهاشو کنار زد از صورتش... یناز

 ... ریام رهیکرد با نگاه خ یتالق نگاهش

 ؟ یکنینگاه م یبه چ-

 قالب کرد... نهیس یصاف نشست  و دستاشو رو ریام

 موهات...-

 باال انداخت... ییابرو یناز

 موهام ؟-

 موهات  به جونت بستس.... گفتیم شیهم ازین-

 زد... یخند شین

 ...ستیبسته به جونم بود ..االن ن-

 چرا ؟-
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  انداخت... باال یا شونه

 ایدن نیبه ا اشونیدلبستگ فهمنیم رهی... سنشون باال تر مشنیبزرگت م یخب ادما هرچ-

 ... ایدن نیبلندم هستن تو ا یمهم تر از موها یزای...چهیمعن یب یلیخ

...آدم و موننیم اشونیآدما تا آخر عمرشون با وجود همه تالشاشون دلبسته دلبستگ-

 ... اشیدلبستگ

 ...ریرو استدالل ام دیخط بطالن کش یناز پوزخند

باشه به همون  شتریب اشیدلبستگ یآدم هر چ دمیرس جهینت نیمن به ا یول دونمیتورو نم-

 ینقطه ضعف چیه یمونده عمرمو ب یساال دمیم حی...ترجشهیتر م فیتر و ضع رینسبتم حق

 بگذرونم...

 قهوه جلوشوتو دستش چرخوند... فنجون

 ... شتریخواهشه ب هیکه نه...  شنهادینگاهش کرد(پ رهی... )خدارم شنهادیپ هیبرات -

 گرد شده نگاش کرد  یچشما ب

 ... شنومیخواهش ؟... تو از من؟؟!!!... م-

 ... زدینبود... رک وپوست کنده حرفشو م ینی... اهل مقدمه چرونینفسشو با صدا داد ب ریام

 ... میفرصت دوباره به خودمون بد هیازت خواهش کنم  خوامیم-

 ....دیشک پرس با

 ؟یچ یفرصت دوباره ؟... برا-

 یبرا خوامیفرصت دوباره م هیکنم...  یازت خواستگار خوامیمن م یعنیازت....  خوامی... مخوایم-

 ... میمدل درستش کنار هم تجربه کن نباریکنار هم بودن و ا نکهیا

که حرفاروتند و پشت سر  یریبود به ام رهیبرق گرفته خشکش زده بود وخ یآدما نیع نینازن

 داد...  لشیکرده بود و تحو فیهم رد
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 ؟... یگیم یدار یچ-

 ... کنمیم یدارم ازت خاستگار-

 ... دینداشت خند ریاز دهن ام دنشویوقت انتظار شن چیکه ه ی... شوکه از حرفدیخند

 هه...مسخره...-

 لحن ممکن حرفشو ادامه داد...  نیتر یجد با

 مینداشت نویوقت فرصت ا چیمن و تو ه کنمیبه گذشته که نگاه م یدونیم... نینازن میمن جد-

تو مارو از هم دور  یغرور منو لجباز دیشا دونمینم یزیچ هی شهی... هممیبشناس گرویکه  همد

 نگه داشت... 

بهم  تونهیکه م نمونهیما ب یادی... نقاط مشترک زمیهم باهم فرق ندار یلینظرم ما خ به

 وصلمون کنه...

... وقتشه برا هردومون میبگرد مونیزندگ ییایو منتظر آدم رو مینیاز جفتمون گذشته بش گهید

 ...میآل برا  خودمون بساز دهیا یزندگ هیبا منظق 

 از نگاهش بخونه... مشویکرد تا تصم نیکه تموم شد با دقت نگاه صورت نازن حرفاش

 آل ؟ دهیا یزندگ-

 ...دیفنجون قهوشو سر کش دویخند

 ازین یزندگ یلشکر ماجراها یاهیس شهیهم نکهیا شیکی... ادهیمن و تو نقاط اشتراکمون زآره -

 ...میباهم داشته باش ینقاط مشترک کنمی...برخالف تو من اصال فک نممیبود ایو آر

 ...گهیباهم د میبود یدوتا نقطه اشتباه جفتمون

 ... یدیمن به تو وقت تموم شد که عالقمو ند عالقه

 ... دیموهاش کش یتو یدست کالفه ریام

 فرصت دوباره خواستم...  هیازت -
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 ... میستیهم ن یایمن و تو آدم رو-

 ...ستین دهیچیپ یکنیاونقدرام که فک م ی... زندگمیخودمونو بساز میتونیم-

انتخابم  شیقرار بود من انتخاب تو باشم چند سال پ راگهیام میکنیم دشیچیپ یادیما آدما  ز-

 ...یکردیم

 دستشو باال برد...  ریام

 ... کنمیمشترک صحبت م ندهیآ هی... من دارم برات از میگذشت رو فراموش کن ایب نینازن-

... فکر نی... همیفرصت به جفتمون بد هی خوامی...فقط و فقط مخوامیازت نم یجواب چیه االنم

   یفکر کن شنهادمیباشه اگه ازت بخوام فقط به پ یادیز ینکنم تقاضا

 وگفت:  زینگاهش و دوخت به م نینازن

 یحرفا از زبون تو بود ول نیهم دنیاوج همه آرزوهام شن  شیتا چند سال پ دیشا ریام نیبب

 حاال...

 زد  یپوزخند

 نبودم...  دنشیوقته با خودم کنار  اومدم و منتظر شن یلیخ

 کت کنم...مدتهاست که تونستم از قلبم پا یکه بهت داشتم و ول یعالقه ا کنمیکتمان نم من

 گهیقلبم د یول ستنیدست بردار ن یبیذهنم نه ها خاطراتت و عالقه کورکورانم به طور عج از

 .... دهیحسم بهت ته کش یعنی نیو ا تپهینم یاونجور

 یاون آدم گهی... من دشهیو مشکالتم سخت م ایتحمل کردن سخت کشهیحس آدما ته م یوقت 

 م... باها یایکه کنارت باشم تا کنار ب ستمین

 هیجا برا ما دوتا  چیسرنوشت از اولم  ه دونمی.... حاال مکنهیکمم برات  منو داغون م نکهیا حس

 سرمشق و ننوشته... 

  میباهم باش میفرصت چه  ده فرصت بتون هیکه چه با  میستین یآدم ما
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 من.... که حتما دوتا آدم خوب ماله ه ستین یقانون چیه ینه... ول مایباش یبد یآدما نکهیا نه

که از کنارش  یشروع کنم کس یا گهیبا کس د گهید یجا هی مویزندگ دمیم حی.... ترجمتاسفم

 خوشبخت تر شدن یبرا رمیعشق ادمو عشق بگ رمیبگ یبودن حس خوب

 زدو از کنارش رد شد یلبخند

 شد...  رهیخ نینازن یخال یمتفکر به جا ریام

 که پسش زده... یل بکنه از کسجربزه نداشت که د نیبود اما اندازه نازن مرد

 جز درد و رنج براش به همراه نداشت... یزیکه تا االن چ یزندگ نیخسته بود از گهید یول

 

به دست  یآرامش تونهیدست نکشه نم ازیاز ن یتا وقت دونستیخوب م نویآرامش بود و ا دنبال

 ...ارهیب

رو وارد  نینازن شیود که کاش سالها پب دهیرس جهینت نیهر بار به ا بایو فکر کرده بود تقر کلروز

 انقدر براش پر رنگ نباشه.... ازیکرد تا ن یم شیزندگ

 

 نبود که ممکنه از طرف اون هم پس زده شه... ادشیاما اصال  کنهیقبولش م نینازن کردیم فکر

 

داشت و االن  نیکه با نازن ییبه خاطر رفتارا شدیاز خودش متنفر م کردیگذشته که فکر م به

 نخواد باهاش هم کالم بشه... یکه حت دادیرو به اون م حق

 

 شد... رهیو به سقف خ دیتخت دراز کش یو رفت اتاق خودش، رو رونیآشپزخونه زد ب از

 افتاد... الیحرف ن ادی

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 556

دست  مینمون ای میعاشق طرف بمون نکهی... اما استیعاشق شدن دست خودمون ن ر،یام نیبب"

شتن هرکدوم معقوله جدا از همن...دوست داشتن با دل و منطقه... دوست دا ایخودمونه... عشق 

 یشیعاشق م یتو وقت یول یریگیم میچشمات بازه و با منطق تصم یو دوست دار یکی یوقت

... شهینه بسته م ایعشق درست هست  نیا نکهیاصال ا ایطرف  رادیب و ایع یچشمات به رو

 یکیمال  ازیکه ن یقبول کن یخوای... نمیتو هست که االن یزیادم عاشق کوره... چ ایمیبقول قد

و به ارمغان  یزیادم چ یکه جز درد و عذاب برا ی... عشقیفراموشش کن دیییو با گستید

 ادیو ارامش م رهیگیم گهیرنگ د هی یکند و انداخت دور... اونوقته که زتدگ دیبا ارهینم

هم نکرده بود  یسع یبود... حت ازیط نبود... تا االن تو فکرش فقط و فق الیحق با ن"سراغت... 

  ادیکنار ب شیزندگ یبا نبودنش تو خواستیکه فراموشش کنه... فقط م

 ...ادیکه خوابوند تو گوشش باعث شد بخودش ب یا یلیبهش زد و س ازیکه ن ییامروز، حرفا یول

ون بود که وسط فقط ا نیخودشون رو داشتن و ا یزندگ ازیو ن ایار ؟؟یبود اما تا ک ازین عاشق

 هنوز سردرگم بود...

 

 کوبوند  شیشونیکه زد افتاد... کف دستش و محکم به پ یصبح و گند ادی

 

 ...یزر زد یتو که الک یازدواج کن یخوایم ی... اخه با کیزنیگند م یکه فقط دار ریام یبترک-

 ...هووووووووووف

 

کرد و  یاهنگ پل نیاول یو... ردیبرداشت و دوباره درازکش شویو هندزفر یکنار تخت گوش از

 چشماش و بست..

 ....رهیعاقالنه بگ میتصم هیاالن ذهنش آرومتر بکند تا بتونه  دادیم حیترج
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 شهر قهر با من.... نیتو انگار ، کل ا یب

 

 نفس هام اشتباهن اشتباهن.... یستین یوقت

 

 نگاش ا نگام خسته شد... یبسته شد وقت راه

 فت..ر ییهویداشتم و دادم  یهرچ

 ...رمیجلو م دمیرحم که بر یزد شکست دلو ب یطوری

 ...زمیتو آروم عز یها ب هیثان

 ...ضمیخوبه حالتو من داغون و مر تو

 گذره اگه چشامون نباشه تر... ینداره نه نم قانون

 تو رو شونه هام کوهه درده... یب

 ...گردهیبرنم وونهیاون د گنیم همه

 سرده... خونمون ستین یکه وقت آخ

 من رو پر از غصه کرده... یایدن

****** 

 

 تو چشماش... کالفه چشماشو باز کرد و نشست... زدیم میافتاب مستق نور

حس دست انداخت و  ی... بکردیم تشیشده بود و اذ دهیچیمثل مار دور گلوش پ یهندزفر

 و پرتش کرد رو تخت... دیو کش مشیس
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 یک دیبود اصال نفهم ریانقد که ذهنش درگ شبیبود... دصبح  ۱۰به ساعت انداخت...  ینگاه

 خوابش برد...

 

نازک  یپشت چشم نیتو چشم شد، ال چشمنیو رفت تو اشپزخونه... با ال نییپله ها اومد پا از

 گرفت... ریکرد و نگاهشو از صورت ام

 

 بشنوه گفت: نیکه ال یلب طور ریکرد و ز یپوف ریام

 

 ... رهیگیم افهیواس من ق منیکه ا دهیکارم به کجا کش-

 

 به صبحانه خوردنش ادامه داد... تیاهم یبود ب یازش عصب روزشیکه هنوز بخاطر کار د نیال

 

 ...یبا تعجب نشست رو صندل ریام

 

  نیال-

 

 نیکه ال شیشونیپ یخم شد و دستش رو خواست بذاره رو زیم یرو دیازش نشن یجواب یوقت

 با حرص دستش و پس زد و گفت:

 

 کش کنار حوصلتو ندارم...ب-

 

 کرد و نشست سرجاش...  یبا تعجب خنده ا ریام
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 دقت نکرده بودم ااایشیزشت تر م یشیم یوحش-

 

 

 برداشت و پرت کرد سمتش... یشکالت دیبه نقطه جوش رس ریحرف ام نیا با

 

 

 ...ی... عوضشمیآره تازه شکل تو م-

 

 طراف کرد و صداش زد...به ا ینگاه رهیدلگ یاز چ نیال دونستیکه م ریام

 

 ... نیال-

 

داشت لباش و  یکه سع ریام یلوچ شده  ی افهیق دنیگفت و نگاهش کرد که با د یهوم نیال

 غنچه  کنه خندش گرفت  یماه یمثل لبا

 

 واقعا که!! یکن یم یازم معذرت خواه یدار یعنیاالن  نیا _

 گرفت....  یش رفت و لقمه ابه یبا لبخند چشم غره بامزه ا رهیخودشو بگ یجلو نتونست

 

 خوش گذشت؟؟؟ شبید-
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 فیلبهاش نشست و با ذوق شروع کرد به تعر یرو ینیریلبخند ش شبید یاور ادیبا  نیال

 کردن...

 

 بود... به عمرم انقد بهم خوش نگذشته بود... یکه عال یدونینم ررریام یوااااااااااااااااا-

انقد خوشگل بود که هنوز فکر  دمیکه اونجا د یظره امن ی... وامیسوارشد نیتله کاب میرفت اول

 ینشست رو یاخم دیحرفش که رس ینجای... به ایشهرباز میخواب بوده... بعد رفت کنمیم

 صورتش...

 

 شده نگاهش کرد... زیر یبا چشما ریام

 

 خوش نگذشت؟؟؟ یشهرباز-

 

 استکانش چرخوند  یباال انداخت و قاشقش و تو یشونه ا نیال

 

 چرا بد نبود  میریو فاکتور بگ یدا اطوار بچه گانه هستاگه ا-

 رفت توهم  ریام یاخما

 ادا اطوار -

 هوم...-

 ریشد تو صورت ام رهیخ

... فک نکنم کنهیم یدلبر یچه مدل یک یزن داره برا هی فهممیزنم خوب م هیمن  ریام-

 سربه راه باشه و سرش تو کار خودش  یهست نیا گنیکه م یانقدر
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 تر شد  ظیغل اخماش

 چرا... واضح حرف بزن...-

 جاتینخواستم  چون فک کردم ه ازیسوار رنجر بشه... من به خاطر ن خواستیبه اصرار  م-

 ارمیکفش کردو گفت اال و بال رنجر... دست آر هیپاتو   یهست یخوب نباشه ول ادیبراش ز

لوس   یکه خودشو ه میبش شیمسخره و الک  یحالت تهوع ها  الیخیکشوند و برد...حاال اگه ب

 شد...  الیخیب شهینم ازوین یاخم و تخما ایبرا آر کردیم

مشت  ریام یدستا گهیحس ششمم داره م شونیتو زندگ ارهیم شیدختر داره آت نیا

 صحنه رو شکار کرد نیا نیال  یشدوچشا

و حرفاش واسه  روزشید یخودشم از لج باز ریوقتا عدو شود سبب خ یگفتن گاه میقد از

بهانه واسه رو کردن  دست   هی شدیم نیا دیخب  شا یحالش خراب بود ول ایب کردن آرخرا

 شیو کندن شرش از سر زندگ یهست

 بخودش اومد... نیال یباصدا

 

 نه؟؟ یدونستیتوهم م-

 

 نگاهش کرد.. جیگ

 

 و؟؟؟یچ-

 

 یدیم ریچپ و راست بهش گ یهست ه نمیهم ی... برایدونستیرو!! م یذات خراب هست-

 !اره؟
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 تکون داد.... یصورتشو با دستاش پوشوند و سر کالفه

 

 ادامه نداد... گهیو حس کرده بود د ریام هیکه کالفگ نیال

 

**** 

و  ایار کردن،یم یداشتن شطرنج باز نیو ال ری... اممنیاومد و رفت سمت نش نییپله ها پا از

 ...کردنینگاه م ونیزیهم تلو یناز

 

 ست...نش نیگفت و کنار نازن یسالم

 

 رخ صورتش شه...  مین خیم ریزد که باعث شد نگاه ام ییبایو لبخند ز ازیبرگشت سمت ن نیال

 

مزاحمت  گهی.. منم دگفت تازه خوابت برده ایصبح اومدم دم اتاقتون آر ؟؟؟یجون بهتر ازین-

 نشدم

 

 زد و گفت: یلبخند خسته ا ازین

 

 .شده.. فیپاهام ضع کمیآره بهترم خوشگلم... فقط -

 

 گفت: یکامل برگشت سمتش و بامهربون نیال

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 563

هم خونده بودم  یمقاله پزشک هیساق پاتو ماساژ بدم؟؟ کالساشو رفتم، تو  کمیمن  یخوایم-

 .. ستین ریتاث یب

 

 حرف بزنه، با تمسخر گفت: ازیوسط و نذاشت ن دیپر ریام

 

 خانم، دکتر پرستارن؟؟؟ -

 

 و مخاطب قرار داد ازیاره نبهش رفت و دوب یبرگشت و چشم غره ا نیال

 

 ...کنمیمن هستم کمکت م یاگر دوس دار-

 

 ...ینه ممنون خانوم-

 

  کردینگاهش م نهیکه دست به س ریباال انداخت و برگشت سمت ام یا شونه

 

 ؟؟یدی...؟ خوشگل ندهیها..؟ چ-

 

 و گفت: دیخند یموذ ریام

 

 بودم... دهیه  تاحاال ندکن یکه شطرنج باز یدرخت مونی.. اما مدمید ادیخوشگل ز-
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 ایار لیزنگ موبا یخواست داد بزنه که با صدا ریاسبشو پرت کرد طرف ام یحرص مهره  با

فاصله گرفت و  یگفت و کم یدیببخش ای... اردیخط و نشون کش ریام یساکت نشست و برا

 تماس و وصل کرد..

 

 ..ایالو پور-

 

 ه بهت اطالع بدم...واجب بود ک یمزاحم شدم ول دیببخش ؟؟یسالم خوب-

 

 داد... هیکرد و به ستون وسط خونه تک یاخم

 

 افتاده؟؟؟ یاتفاق-

 

 نیبراهم یشرکت به تو زنگ زده توهم جواب نداد یاز کارکنا یکی روزید نکهیآره... واال مثل ا-

باز افتادن به جون هم و جو شرکت و بهم  یو محب ییبه من زنگ زد... فکر کنم رضا

 ...رازیش یبرگرد یتونیشرکت گفتم بهت خبر بدم که اگه م رمیدارم م ...من االنختنیر

 

 داد... لشیتحو یو لبخند ازیچشمش افتاد به ن ایار

 

 ...دمیتو فعال برو شرکت من بهت خبر م -

 

 فعال... یاوک-
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 یعصب یهست شبیکه بخاطر کار د ازیزد... ن یچشمک ازیحرف تماس و قطع کرد و به ن بدون

 دیازش پرس یس العملبود بدون عک

 

 شکوفه بود؟؟؟-

 

 تکون داد و گفت: یسر ایار

 

 بهت... دمیاومده برگرد.. منم گفتم خبر م شیواسه شرکت مشکل پ گفتیآره... م-

 

 بحرف اومد... ستین یراض یهست یسفر بخاطر کارا نیاز ازین کردیکه احساس م نیال

 

استراحت  دیبا ازمی... ندمیو ند رازیش یندید ی... من هنوز جاهارازیش میبرگرد گهیبنظرم د -

 ...فتهیبراش ب یمن اتفاق حیبخاطر تفر خوامیکنه نم

 

و داشت  زشیر یتایحما بیعج یخودش نبود ول نیکه از سرزم یشد به دختر رهیخ ازین

 ...کردیحس م

 

اد سمت سفر نداشت از جاش بلند شد و راه افت نیبه ادامه ا یلیتما گهیهم د ریدودل بود ام ایار

 اتاقش و گفت:

 

هم  نیانتقال ارثمو انجام بدم و زودتر برگردم مسکوال یکارا دیبهتره منم با میبنظر منم برگرد-

 از جاش بلند شد و رو به جمع گفت:
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 م؟؟یفتیراه م یجمع کنم، ک لمویوسا رمیمنم م-

 

 که هنوز دو دل بود گفت: ایآر

 یرادیا چیاز نظر من ه میرو بگرد نجایا ی گهید یجاها میوبر رازینرم ش تونمیمن م نیال-

 نداره...

 

 میمسکو پس بر میزودتر برگرد یهم کار داره و قراره هرچ ریکه ام یدی... دمی... برگرداینه آر-

 بهتره

 

 تکون داد یسر ایار

 ...میفتیباشه صبح راه م-

 

 گفت و اونارو تنها گذاشت... یبا اجازه ا نیال

 

 و با دست ساق پاهاش و ماساژ داد... یعسل زیم یپاهاش و گذاشت رو ازین

 

 شد...  کشینگران نزد ایار

 

 رازیسمت ش میفتیاالن راه ب نیهم ستیاگه حالت خوب ن ازین-

 

 تکون داد و گفت: یسر
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 ..دینه فقط خستم... با-

 

 حرفش و ادامه نداد... یهست یباصدا

 

  راز؟؟؟یش میبرگرد میخوایخان م ایسالم، آر-

 

و  پیدختر ت نیا د،یرسیم ریبه حرف ام کردیدقت م شتریب کمیبهش... االن که  شد رهیخ

 شیواقعا راه دادنش تو خونه و زندگ دیاال پرستار بچه بودن... شا خورهیم یزیبه هرچ افشیق

 بوده... یکار اشتباه

 اونو به خودش اورد... ایار یصدا

 

 ...میفتیصبح راه م دیجمع کن لتوتوی. وسا..رازیش میبرگرد دیاومده با شیپ یکاریسالم... بله -

 

 ...ازیگفت و رفت سمت ن یچشم یهست

 

 زم؟؟؟یحالت خوبه عز ازین-

 

 با طعنه جواب داد: ازین

 

 برات بهتر بود... یومدیاگه نم شبید ؟؟یمن که خوبم... تو بهتر-

 

 ...ایشد به ار رهیزد و خ یلبخند یهست
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 بهم خوش گذشت... یلینه اتفاقا خ-

 

رو گرفت  ایدختر خونش ب جوش اومده بود از جاش بلند شد و دست ار نیا ییکه از پررو ازین

 ...نیو رو کرد سمت نازن

 

 زهرا رو ببند.. فیک یتونیتو اگه م میجمع کن الرویکه وسا میریم ای... من و اریناز-

 

 تکون داد و بلند شد... جلوتر از اونها راه افتاد یسر نینازن

 

 

 ...دییشد و گوشه لبشو جو رهیخ ایو ار ازین یابه دست یهست

 

 زد و گفت: یدور نموند... پوزخند ازین یاز چشما یحرکت هست نیا

 

 ...نشیقفل کرد رفت سمت ماش الرویو در

دست  ایشدن به ار رهیهم از خ ازین یجلو یعوض یانداخت.. دختره  یبه هست ینگاه

 ...نیرفت سراغ البود  دهیکه به ذهنش رس ی... با فکرداشتیبرنم

 

 نیال گمیم-
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 یشد تو چشما رهیو خ دیدست از کارش کش کردیموهاش و مرتب م نهییکه داشت از تو ا نیال

 ... ریام

 

 بله؟؟-

 

 و گفت: دیبه گوشه لبش کش یدست

 

 انگار... سیهم که اصال تو باغ ن ای... ارستیول کنم ن ایدختره رو مخمه... زل زده به ار نیا-

 

 شد... ادهیانداخت و پ ایار نیبه ماش ینگاه یجد نیال

 

 زد و گفت: ریبه ام یچشمک

 

 بسپرش ب من...-

 

 داد... نییرو پا شهیکه متوجهش شده بود ش ازی... نایار نیافتاد سمت ماش راه

 

 زم؟؟یشده عز یزیچ-

 

 و سرش و برد داخل... نیداد به در ماش هیتک نیال
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تو  ایکه با ماست... توب نمینازن مییتنها نیها تو ماشبا بچه  ریجون... منو ام یهست گمیم-

 نشه...  تیو بخوابونه و پاهاش و دراز کنه تا اذ شیصندل ازیما که ن نیماش

 کرد ظاهرا خونسرد حفظ کنه  یو سع دیکش یقینفس عم یهست

  میاریکه جا کم م یطور نیا زمیآخه عز-

استراحت کند من با آهنگ تو خود  کمی ازین گذرهیاتفاقاً خوش م میارینه بابا چرا جا کم ب-

 ریبه قول ام میبد رشیق  رازیش

  دیخند نیبه لحن ال ریام

 نه قر  ریق-

 دیموهاشو کنار زد از صورتش و خند نیال

صحبت  یبهتر فارس یرانیا هیاالن از  گفتیاستادم م ینگرفتم هنوز ول ادیاصطالحات و کامل -

 درست بگم  نارمیدفعه بعد هم دمیقول م کنمیم

 محبت نگاهش کردو گفت ازبایو ن  دنیخند هرسه

 تر از ماست  یعال تیتو فارس زمیآره عز-

 گفت یزدو رو به هست ینیریلبخند ش نیال

 زم؟یعز یاینم-

 

قبول کرد و از  کردینگاهش م ایدوس نداشت اما چون ار نکهیزد، با ا یلبخند یزورک یهست

 شد...  ادهیپ نیماش

 

 به راه افتاد... یو روشن کرد و با تک بوق نیماش ایآر یستشدن ه ادهیپ با
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 و سوارشدن...  نیرفتن سمت ماش یو هست نیال

 

* 

 

 ... دنیرسیم گهیساعته د میخوابش گرفته بود... ن د،یبه چشماش کش یدست

 انداخت... نیبه ال ینگاه

دن فقط سه ساعت راه افتا یدختر، از وقت نیرو هم از پشت بسته ا یدست خرس قطب ماشاهلل

 و بچه ها هم بدتر از اون  نیبود!!!!!نازن داریب

 

 !م؟؟یرسیم یک-

 

 ابروهاش بهم گره خورد... یهست یصدا با

 

 ...گهیساعت د مین-

 

 شد... رهیخ رونیتکون داد و بدون حرف به ب یسر یهست

 

 شونیگدختر و از زند نیقبل رفتنش ا دیخودش خفش کنه... با یدوست داشت با دستا ریام

 ...رونیب کردیپرت م

 

بود که سهم االرثش و واگذار کنه به برادر زاده هاش... بعدم رو  نیا کردیم دیکه با یکار نیاول

 ...شهیهم یودر اخر پرواز به سمت مسکو برا یکردن دست هست
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... خندش گرفته بود رفتینم شیطبق برنامه پ یچیاما ه کردیم یزیتو ذهنش برنامه ر شهیهم

 لب زمزمه کرد.. ریزد افتاد... ز ایکه به ار یحرف ادی وهیکه 

 

 شده قوز باال قوز  نمیپوووووف... ا -

 

 نظر داشت با تمسخر گفت: ریو حرکاتش و ز ریکه ام یهست

 

هم که  یسکته ا گفتیم ازین ،یزنیروانپزشک نشون بده... با خودت حرف که م هیخودت و به -

 مغزت تاب برداشته باشه !! یاشتکه د یامکانش هست با سکته ا یهست

 

 زد... یپوزخند ریام

 

 !!!چیواس خودت نسخه بپ یچیتو اگه نسخه پ-

 

 و زمزمه کرد... نیماش ی شهیسر برگردوند سمت ش یهست

 

 ... صبر کن!!!دایکه اون سرش ناپ چمیواست بپ ینسخه ا-

 ...دیبه گردنش کش یو خاموش کرد و دست نیماش

 رو مخاطب قرار داد: یو باز کرد و هست ادهیشد و در سمت ن ادهیپ

 

 در خونه رو باز کن...-
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  دیکشینهال و دنبال خودش م گهیو بغل گرفت و با دست د  هادیدست ن هی با

 

 نیاز هم نهیکه انقد سنگ دهیکش یبه ک یداداشت معلوم ن ایتند تر راه ب کمی زمینهال.. عز-

 االن

 

 خواب جواب داد: جیگ نهال

 شماس... هیشب هادین گهیم جون نیال-

تختش و راه افتاد سمت اتاق  یو گذاشت رو هادیکرد و وارد اتاق شد،  ن یپوف یحرص ریام

 افتاد... نیال ادیخودش که 

 ...شیشونیبه پ دیدست کوب با

 اه... اه... اه...  -

 شهیبود به شداده  هیکه فراغ بال سرشو تک ینیشد به ال رهی... خاطیداد و رفت ح ریتغ رشویمس

 بود... دهیو خواب نیماش

 و بس!!! نیخرسسسسس... هم یعنی نیال-

... دیبا ترس از خواب پر نیمحکم بازش کرد... ال یثیو با لبخند خب نیسمت در ماش رفت

 ...ریبه ساختمون خونه انداخت و برگشت سمت ام ینگاه

 کردنه؟؟!  داریچه طرزه ب نیا-

 شلوارش و ابرو انداخت باال... بیدستاشو گذاشت تو ج ریام

 بود...  ادیواست ز نمیکنم؟؟؟ هم دارتیبا ناز و نوازش ب یخواستینکنه م-

 به بدنش داد  یشد...  دستاشو باز کرد و کش و قوس ادهیکرد و پ یپوف یعصب نیال
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 فرهنگ   یچمدونم و بردارم... ب خوامیبزن صندوق و م-

 شد و چمدونش و داد دستش... رهیخ نیال یِهپل افهیلبخند به ق با

 ...زنهیسنش کمتر از تو غر م نیجون با ا رایچمدونت... حم نمیا-

زنگ  یراه افتاد سمت خونه.. با صدا ریتوجه به ام یچمدونش و ب یزد به دسته  چنگ

 تخت... یچشماشو باز کرد و نشست رو شیباطن لیرغم م ی... عللشیموبا

 کرد و تماس وصل کرد... یشماره نوچ دنیبرداشت... با د رو یو گوش دیبه چشمش کش یدست

 الو...-

 رو از ازگوشش فاصله بده... یپشت خط انقد بلند بود که باعث شد گوش یصدا

 ییالو خانم نوا-

 ...دیکش یقیبست و نفس عم چشماشو

 ... امرتون؟؟دیی... بفرماپوریعل یخودمم اقا-

شرکت  نیتو ا دیتونیکه م هیماه، ماه آخر نیکنم ا یاور ادیخواستم  نکهیغرض از مزاحمت ا-

 که!!! دی... مطلع هستدیکار کن

 حوصله جواب داد: یب

صبر  کمیفقط  دمیم لشیهم گفتم تا اخر ماه استعفا نامم و تحو سیبله اطالع دارم... به رئ-

 کنم... دایکنن تا کار پ

 کرد: شیپر تمسخر مرد حرص یصدا

 مسافرت!!! نیرفت ای نیکن دایکار پ نیرفت-

 گفت: پرحرص

 نداره اقا... روز خوش!! یبه شما ربط-

 کنسول... یرو گذاشت رو لیو قطع کرد و موبا تماس
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شکوفه زنگ زد شرکت و گفت  یفکرکرد... وقت شیسال پ هیدستاش صورتش و پوشوند و به  با

  نکهیسرش...باا یرو ختنیوش رسطل اب ج هیبهش وکالت داده تا شرکت و بفروشه  انگار  ریام

 یبهانه دلش نم نیوقت اسافا نامشو امضا نکرد  و به هم چیه ریام  یاز اونجا استفاء داده بود ول

 اومد از اون شرکت دل بکنه...

 دی... بادادیاستعفا م دیمشغول شد که ازاونجاهم تا آخر ماه با یا گهید یجا  ریاز شرکت ام بعد

 کرد...  نانیکه بشه بهش اطم ییجا شدیم...کم گشتیدنبال کار م

 ...شناختنیو م خواستنیم شویاز زن فقط همخوابگ  پورکهیمثل عل ییباوجود الشخورا مخصوصا

 که از  المان برگشته بودن..  یی... فکرش رفت سمت اون روزادیکش یقیعم نفس

 ریا اصال امعالمت سوال تو ذهنش بوجود اومده بود، که چر یبود... کل یبد یلیخ یروزا

 ... چرا رفت مسکو...رانیبرنگشت ا

کرده بود خودش و  یخورد شه... سع نیاز شتریو عزتش ب تیشخص خواستینم گهیخب د یول

معتقد بود  شهیو نداشته باشه... هم ریروزمرش غرق کنه تا اصال وقت فکر کردن به ام یتو زندگ

 کمرنگش کنن... توننیعشقشونو فراموش کنن اما م نیتجربه اول توننیادما نم

 در بخودش اومد.. یصدا با

 تو ایب-

 گفت: یسرشو داخل آورد و با لحن بامزه ا نیال

 ... نییپا ایبه توان دو زودتر ب یخرس قطب میبش یخوایاگه نم-

 بود... یلباش اومد، دختر بانمک یخنده رو نیاز لحن ال نینازن

 ؟؟یچرا خرس قطب-

 ...واریداد به د هیو تککامل وارد اتاق شد  نیال

به من   رهیراست م رهیم رچپیحاال ام دمیخواب نیو تو ماش روزیکردم  د یشاشتباه هیمن  -

 ...یخرس قطب گهیم
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 شد... رهیزد و به روبه رو خ یعادت داشت لبخند محو ریام یکه به رفتارا نینازن

 تختش کمه... هیکال  ریناراحت نشو... ام-

 برگشت سمتش... نیقهقهه ال یصدا با

 (ونسی)دهیزیکر کمیبشر  نیاز من هم اعتراف کرد که ا ریغ یکیبود... باالخره  یواااااااااو... عال -

 با لبخند سرشو تکون داد و ازجاش بلندشد... نینازن

 ...میاالن صورتمو بشورم باهم بر سایوا نجایهم-

 حله دااا... هادیبقول ن-

**** 

 نییپا از پله ها نیبا ال

 شدن... خکوبیسرجاشون م ایکه با حرف آر ومدنیم 

 هست؟؟!! یک یکه قراره باهاش نامزد کن یخانوم نی... حاال اریخب ام-

خندش گرفته  ایاز حرف آر نی... الزدیحرف نم یکس چیحکم فرما بود... ه یوحشتناک سکوت

 خنده... رینخنده اما نشد و محکم زد ز کردیم یسع یلیبود... خ

 پشتش تا نفسش آزاد شه... دیکوبیم نیبه سرفه افتاده بود... نازن ادیشدت خنده ز از

 گفت: یدورگه ا یدستشو باال اورد و با صدا قهیچند دق بعد

 ... رمیم ایاز دن دهیو ند ریمن زن ام یزنیکه تو م نجوریجون، ا یبسه ناز-

از جوک  یازدواج کنه... حت ریام کهنیاال ا دیرسیبه ذهنش م یزیخندش گرفته بود... هرچ باز

 سال هم خنده دار تر بود

از بازوش گرفت و در گوشش  یشگونیشده بود ن نیال دنیخند لیکه حاال متوجه دل نینازن

 زمزمه کرد:

 تو دختر یریبال نگ-
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 زد... یکرد و پوزخند ریبه ام ینگاه نیو نشستن... نازن زیرفتن سمت م باهم

 ...کردیجمعش م دیبود که خودش زد و خودشم با یبست... گند چشماشو از حرص ریام

 مخاطب قرارش داد.. ازیحرف بزنه که ن خواست

 ؟؟یازدواج کن یخوایواقعا م ریام-

 نظر داشت...  ریو ز ازین یشده عکس العملها زیر یبا چشما ایآر

 

 شد... رهیخ شدیکه از فنجونش بلند م یبه بخار ریام

 

 دی... شایزیمن و بهم بر یقرار نبود برنامه ها ایخود طرف صحبت نکردم... اربله اما هنوز با -

 بهم خورد!!! یجواب رد گرفتم و همه چ

با  کردیم تیلیو ت ریاالن مغز ام دیبود شا یا گهیتکون داد و ساکت شد... اگر هروقت د یسر

شکر اب بود  نشونیب یعکسش و نشون بده و... اما االن که همه چ ه؟؟یسواالش... که دختره ک

 و از جاش بلند شد... دیو سر کش رشیمثل قبل بود... ش شدینم گهید

 قدم بزنم... کمی اطیح رمینوش جونتون بچه ها... من م-

با  ازین کردیفکر م ایرفتنش رو با چشم دنبال کردن... ار ازیمتعجب از رفتار ن ایو آر نینازن

 ختهیتمام معادالتش بهم ر دیکه ازش د یلعملاما با عکس ا شهیخبر خوشحال م نیا دنیشن

 بود...

 نیا یهم بهش عالقه داشته باشه... تمام ازین دیطرفه نباشه... شا کی ریام یواقعا عالقه  دیشا

 خوره به جونش افتاده بود نیشک ها ع

 اومد.. رونیاز فکر ب نیال یصدا با

  ه؟؟؟یدختره ک نمی... بگو ببریام یه-

 نبود... نیو حواسش به ال ازین هیخال یکرد، زل زده بود به جا ینگاه ریام به
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به صورتش از فکر در اومد...  یزیبرداشت و پرت کرد سمتش... با برخورد چ یکرد، قند یاخم

 ..ومدیفقط ازون برم نکارهایرفت.. ا ینگاه کرد و چشم غره ا نیبه ال

 با خنده گفت: نیال

 شیهم من خال کیمبرلی. به من چه!!! از نظر تو حتما گودال تبود.. ای... کار اریییی..هییییه-

 کردم!!! 

 خندشو قورت داد و گفت: ریام

 به قند نبود!!! یازین دادم،یجواب م نیکردیصدامم م-

 با تمسخر گفت: ایار

 !!!میصداتم کن یخواستیم یتو جواب نداد دیازت سوال پرس نی!!! الیشیکر هم م یماشاهلل دار-

انداخت  نیگذرا به نازن ینگاه د،یکش یقیو نفس عم ایشد به آر رهیحرف خ یب هیند ثانچ ریام

 رو مخاطب قرار داد: نیو ال

 ن؟؟یال یدیپرس یچ-

 ه؟؟یعمر تو رو تحمل کنه ک هیکه قراره  یاون دختره بدبخت گمیم-

 شد.. نهیباال انداخت و دست به س ییابرو ریام

 قراره بشم ساالررررررش...از خداشم باشه که من  دیبا-

 :دیمتعجب نگاهش کرد و پرس نیال

 ؟؟؟یچ یعنیساالر؟؟؟ -

 گفت و از اونها دور شد... یدیببخش لشیجوابش و بده که با زنگ خوردن موبا خواست

 بله شکوفه؟!-

تو هنوووووز راه  بندمیمنتظرتم و شرط م نجایساعته من ا میهنوز؟؟؟ ن یتو آدم نشد ریام-

 !!یدفتاین



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 579

 پشت گردنش... دیکش یدست یطونیبا لبخند ش ریام

 اونجاااام...  گهید نیبه جون شکو ده م-

 شکو و مرض...-

 ...ایخنده و بدون حرف تماس و قطع کرد... رو کرد سمت ار ریزد ز ریام

 ایلحظه ب هی ایآر-

 ت...تعلل از جا بلند شد و سمتش رف یبهش انداخت و باکم ینگاه یرچشمیز ایار

 امضا... یسر هیواسه  یایالزم شد ب دیباشه شا لتیبا شکوفه قرار دارم... حواست به موبا من -

 یپاپاس هی خواستیشکوفه... اصال دلش نم شیپ رهیداره م یچ یبرا ریام دونستیخوب م ایآر

 پدربزرگش باشه...  یاگه اون مال و اموال برا یهم از اون به بچه هاش برسه... حت

 !!!دهیرس یلیاز توو به ما خ ،یاونکارو انجام بد ستین یازین-

 کرد و گفت: میمشت شدش و پشتش قا دست

 کارارو براتو نکردم... نیمن ا-

تاب نشست  ی... رورونیاز خونه زد ب یرو گوش کنه، بدون خداحافظ ایتا جواب ار منتظرنموند

 زد...  ریبه ام شیکه چند روز پ یلیشد... فکرش رفت سمت حرفها و س رهیو به رو به رو خ

که  یدست بکوبه تو صورت کس نیدوبار با هم کردیوقت فکرشم نم چیشد به دستش... ه رهیخ

تکونش  یکیاالن  خواستیبود... برادرش بود... بغض کرد... چقد دلش م زشیبود... عز شیحام

 ...فیح ی... ولینیبیخواب م یبده و بگه پاشو، دار

 ازین-

 بهش کرد  یبه خودش اومد و بغصشو قورت داد... نگاه ایار یباصدا

 جانم...-
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شونه هاش و موهاش و  یو گذاشت رو ازیتاب نشست... سر ن یسمتش و کنارش رو اومد

 نوازش کرد...

 ؟؟یستیخوب ن کنمیشده؟؟ چرا حس م یزیچ ازین-

اش حرف بزنه و درد و دل که باه یکیداشت به  ازینبود... اما االن ن یا یآدم نازک نارنج ازین

 کنه..

 دایو اشک ها راه خودشون رو پ دیترک کردیکه داشت خفش م یبغض مزخرف ایسوال ار با

 کردن... هق زد

و تاب  ازین یموها یرو دیکش یدست ایدلم... گرفته ار دونمی... فقط.. فقط مایآر دونمی..نمدینم-

 تکون داد...  یرو کم

 دلت گرفته عشقم؟؟ یاز چ-

 زمزمه کرد... یبا لحن اروم ازین

 رهمیخبر ازدواج ام دنیاز شن یحتاصال حوصله ندارم... انقد دلم گرفته که ی... ولایآر دونمینم-

 ... خستم... ستیخوشحال نشدم... دست خودم ن

 ...دیدر آغوشش کش شتریزد و ب ازین یموها یرو یا بوسه

گشت و گذار...  نیبر یو هست یو ناز نی.. با ال.یکن تو لک نباش یسع یول ازیچته ن دونمینم-

 ...شهیاشنا م رازیبا ش نیهم ال یایدر م یحوصلگ یهم تو از ب

 فاصله گرفت... یکم ایکرد و از ار یبند اومد، اخم شیگر یاسم هست دنیبا شن ازین

 اد؟؟یب یواسه چ یهست-

 باال انداخت ونگاهش کرد... یشونه ا ایار

 ... ادیاونم ب یدوست داشته باش دیون دوستته شاگفتم چ دونمیچم-

 جواب داد... یبا لحن تخس ازین
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 توجه کنه  شتری... بهتره که به کارش بکنهیم یاز زهرا کنار ما زندگ یپرستار یبرا یهست-

هم بود    رهیآغوشش  نگاهشون خ یتو دیکش شتریب ازویلبخند  سراسر از آرامش زدو     ن ایآر

 ...شدیاز هم داشت کم و کمتر مفاصله سراشون 

 ممکن بود  زیچ نیتو اون لحظه بدتر دیوسط حس و  حالشون شا دیکه پر نیال یصدا

شمام  نیایب مینیبیم لمیف میدار یکه مزاحم خلوت عاشقانتون شدم... منو ناز دیییییییببخش-

 ...چسبهینم ییتنها

 قفل شدش جواب داد: یدندونا نیاز ب ایار

 االن... میایمام مبرو-

 گفت: ایزد و خطاب به ار یچشمک ازیبه ن نیال

 خوش بگذره مستر نواب...-

 شد بهش... رهیبا لبخند خ ایخنده و ار ریزد ز ازین ن،یرفتن ال با

 بخنده حاج خانوم... یک یاره بخند... تو نخند-

**** 

 

 شد... نیو سوار ماش رونیزد ب ایدفتر پور از

نداشت... مهم خود آقا بزرگ  یبراش ارزش اینجام داد... مال دنو ا خواستیکه م یکار باالخره

 بود به برادرزاده هاش... دهی... ارثشو تمام و کمال بخشستیاالن ن گهیبود که اونم د

سهم االرثش  یسالگ جدهینه... از االن تا ه ایقبول کنه  خوادیم اینداشت که ار یتیاهم براش

 برسن... ین قانونبود تا بچه ها به س ایامانت دست پور

 و روشن کرد و راه افتاد...  نیماش

 که عجله داشتن واسه عبور... ادهیپ یشد به عابرا رهیو خ ستادیچراغ قرمز ا پشت
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 چشم ازشون برداشت و تماس و وصل کرد... لشیزنگ موبا یصدا با

 ...نیبله ال-

 

 روزهاش بود... نیمثبت ا یاه یدختر منبع انرژ نیلبخند به لبش اورد... ا نیال یپر انرژ یصدا

 باشههههه؟؟؟ ایپاپ کرن بخر ب یایم یفدات شه دار الی... نریییییییییییام-

 خنده... با سبز شدن چراغ دنده رو جابجا کرد و راه افتاد... ریز زد

 من نوکرتم؟تو، مگه یدار الیبه ن کاریچ-

 کرد..  کرد خودش و لوس کنه با عشوه صداش یشده بود سع وسیکه ما نیال

 ...رییییییییییییییییییام-

 شد... ادهیسوپر ماکت نگه داشت و پ هی یبه ابروش انداخت جلو ینیچ

 ..خرمیمدل حرف زدنت... نم نیبا ا یزهر مارررررررر... حالم و بهم زد-

به سمت خونه  نیال یپاپ کرن سفارش دنیو قطع کرد و رفت داخل مغازه... بعد از خر تماس

 پارک کرد... ایار نیپشت ماش و نشیرفت و ماش

 

و قفل  نی... در ماشادیب ریرفت دم در و منتظر موند تا ام نیترمز ماش یصدا دنیبا شن نیال

 لونیپاپ کرن داخل نا دنیبا د نیبه سمتش گرفت، ال یلونینا ن،یکرد و رفت سمت ال

 باز شد... ششیچشماش برق زد و ن

 ... یتو معرکه ا ریام یوااااااا-

 ...دیخند یباال انداخت و موذ یا شونه

 همتا ندارم...که دونمیخودم م-

 گرفت و اونو دنبال خودش کشوند.. بهش رفت، دستشو یچشم غره ا نیال
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 ...مینگاه کن لمیباهم ف ایکم به خودت بناز... ب-

 ...دیدو نیدنبال ال بایو تقر دیبه موهاش کش یدست

 ما...خانوم خان امایب تونمیهم خودم م یمنو نکش-

 گفت: هیرو به بق ریتوجه به حرف ام یب نیال

 ... ریاز ام نمیخببببب.... ا-

 پاپ کرن و تکون داد... لونیو نا ازیو ن یکرد سمت ناز رو

 ...دیپاپ کرنمونم رس-

 کیمبل نزد یتکوت داد و رو یبا تاسف سر ریکرد... ام یرو پل لمیسرجاش نشست و ف رفت

 نشست...  ایآر

 اون سه نفر بود...  یپاپ کرن خوردنا یصدا شدیم دهیکه شن ییتنها صدا لمیشروع شدن ف با

 ...نیصورت نازن ی... نگاهشو سر داد روونیزیشد که زل زده بود به تلو رهیخ ایار به

از  کردیاستارت م یر بردیمغزش و م لمیاخر ف دیقرار گرفته بود... با ازیو ن نیال نیب چارهیب

 دوتا!!! نیدست ا

 ونیزیاز تلو ازین یبود... باصدا ختهیشد... ذهنش بهم ر رهیخ ونیزیبرگردوند و به تلوو  سرش

 چشم برداشت...

 

 !!ه؟؟یاون دختر ک یحداقل بگ ای ؟؟یبهم نشون بد یکه انتخابش کرد یدختر یخواینم ر،یام-

 موضوع نبودن انگار... نیشده بود... ول کن ا دستپاچه

 نشست... صاف

 .. گمیچرا... م-
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که!! من هم خواهرشوهرشم، هم  یدونی... مهیک میخب... من منتظرم... دوس دارم بدونم جار-

 ...شیجار

 نگاهش کرد... رهیشد و خ ازیمتوجه منظور ن ریام

 و حس کرده بود با تمسخر گفت: ریام هیکه دستپاچگ نینازن

 !کردنش!! یجواب نه شنفته ازش که دو دله واسه معرف دیشا از،یاصرار نکن ن-

و  دیدیم لمیتنها شخص حاضر در اون جمع بود که هم گوشش به بحث اونا بود و هم ف نیال

 شدیبود که م یموضوع نیهنوز هم مزحک تر ری... از نظرش ازدواج امخوردیپاپ کرن م

 راجعبش بحث کرد... 

که به ذهنش  ی... نگاهش کرد، با فکرنیکه چشمش افتاد به ال دیکش شیشونیبه پ یدست ریام

 ...ازیخطور کرده بود برگشت سمت ن

 ...نهی... اون دختر النیال-

شد تو  رهیشوکه خ نیگلوش... نازن یتو دیحرف... هول کرد و پاپ کرن پر نیا دنیبا شن نیال

 نبود... نیو حواسش به ال ریصورت ام

ب و ا وانیل زیم یزد و از رو نیبا دست چند ضربه به کتف ال ن،یبلند شد و رفت سمت ال ریام

 داد دستش...

 چشماش...  یزل زد تو رویبرگشت سمت ام ن،ییو اورد پا وانیل دیاز آب و سر کش یکم

 مانعش شد... ریام یمخالفت کنه اما چشما خواستیم

 کرد... یدستش باز یتو وانیو با ل نییمکث سرش و انداخت پا یکم با

  زنهینم یحرف نیکه مطمئن صد ال ریام

لبخند به لب داشت و  ازیکرد... ن ینگاه هیسرجاش نشست  و به بق تمام برگشت یخونسرد با

شده نگاهش  زیر یهم باچشم ها ای... اریعسل زیشده بود به م رهیهمچنان شوکه خ نینازن
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واقعا  ریبود که ام بینظر داشت، براش عج ریو ز ریشده حرکات ام زیر یبا چشما ای... آرکردیم

 کنه!! اجبخواد ازدو

که واقعا  کردیگفت تا دهنشو ببنده اما فکر نم یزیچ هیدعواشون  نین روز باو کردیم فکر

 باشه... یجد مشیتصم

 شد... رهیخ نیچرخوند و به ال یو کم سرش

رو  نیخنده رو بهمراه داشت ال یها هیکه ته ما یخندش گرفت... با لحن نیال جیگ افهیق از

 مخاطب قرار داد...

  نیییال-

صحنه  نیا دنیبا د ازیو ن ای... آردیاز جا پر یکم ایبلند ار یبا صدا هپروت بود یکه تو نیال

 زد..  یخجالت زده لبخند نیخنده و ال ریزدن ز

دسته مبل و چونش و به  یآرنجشو گذاشت رو ،یصندل یپا انداخت و لم داد رو یپا رو ریام

 یرو برا طیود که شرانب یزد... ادم یانداخت و پوزخند نینازن افهیبه ق یداد، نگاه هیدستش تک

فکر و  خواستیبده، م ریو تغ شیگرفته بود روال زندگ میکنه، تصم ایشدن خودش مه عیضا

 خوادیگفته بود م ایبه آر صالیاجبار و است یاز رو نکهیکنه... با ا رونیو از ذهنش ب ازین الیخ

اشتن و ادامه دوست د نیا گهیبود که هرچقدرم د دهیرس جهینت نیازدواج کنه اما بعدش به ا

 دست بکشه... شیارزشمند زندگ یزایچ یلیاز خ دیبده با

اگه با  کردیبود، فکر م نیبود نازن دهیازدواج به ذهنش رس یکه برا ینفر نیاون لحظه اول تو

ک در حقش کرده بود و جبران  ییایتمام کوتاه تونهیحرف بزنه و ازش فرصت بخواد م نینازن

درصد هم احتمال نداده بود  هیاصال  یول رهیرو ازش بگ استخویکه م یکنه و در عوض ارامش

 پسش بزنه...  نینازنکه ممکنه 

 برگرفت... نیاومد و نگاهش و از صورت مات نازن رونیاز فکر ب ازین یصدا با

 نه؟! یصحبت نکرده بود نیفک کنم اصال با ال ر،یام-

 انداخت... ینگاه مین ایمبل جا به جا شد و به ار یرو یکم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 586

 نیتو و شوهرت طبق معمول گند زد یمطرحش کنم، ول ینجورینه... اصال قرار نبود که االن ا-

 من... یتو نقشه ها

 برداشت... ریمکث نگاهش و از صورت ام یباال انداخت و با کم ییابرو ازین

 ری... اگر امشدیبازم نم رونیو از ذهنش بندازه ب ریاتفاق چند روز اخ کردیم یکه سع هرچقدرم

.. دیپریم نییخبر ازدواجش داشت باال پا دنیخراب نکرده بود االن قطعا از ذوق شن ویه چهم

 گفت: ریبغضش و قورت داد و از جا بلند شد و رو به ام

خاص خودتون رو  یطاینه... باالخره هرکدوم شرا ای دیتفاهم دار دینیبب دیباهم صحبت کن-

خودمون  ی... اگه جواب به بله رو گرفتمیصحبتهاتون هست جهیمنتظر نت ای... من و اردیدار

 یخواستگار میایو م میزن یباال م نیواست آست

 از تموم شدن حرفاش راه افتاد سمت اتاقش، وارد اتاق شد و در و بست  بعد

 کنن... دایداد به در و اجازه داد اشکاش راهشون و پ هیتک

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

بود و داشت با  نیینگاهش کرد.... سرش پا یو کم نیرو کرد سمت ال ریام ازیاز رفتن ن بعد

 ...کردیم یانگشتاش باز

 نیال-

 ...شیمشک یسرش و بلند کرد و چشم دوخت به چشمها ریام یباصدا

  ایتو هم اماده شو ب مونمیمنتظرت م نیتو ماش رمیمن م م،یباهم صحبت کن دیبا-

... رونیگفت و از خونه زد ب یخداحافظ لب ریز نیو نازن ایجا بلند شد و بدون نگاه کردن به ار از

 شده بود ریمنتظره غافلگ ریغ یادیکرد ز یصحبت م ریحتما با ام دیبا

 گفت: نیو نازن ایمکث بلند شد و رو به ار یکم با

 آماده شم... رمیمنم م دیببخش-
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 ریفرش ز یبود به گلها رهیبود و خ نییهمچنان ساکت سرش پا نیتکان داد و نازن یسر ایار

 اش...پ

 انداخت و از جاش بلند شد.. یبه ناز ینگاه

 ..ازین شیپ رمیم  یناز-

 باال انداخت و تنهاش گذاشت... یشونه ا ستیاصال حواسش ن نینازن دید یوقت

... همزمان دیکش یقیمطمئن شد سرش رو بلند کرد و با درد نفس عم ایکه از رفتن ار نینازن

مون چشماش شده بود سر خورد افتاد رو مه شیپ قهیکه از چند دق یقطره اشک سمج

 دستش...

 لب زمزمه کرد... ریو مشت کرد و ز دستش

 نواب...  ریتو را فراموش ام ادمی-

********** 

 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

. و اشکهاش و پاک کرد.. دیب صورتش کش یدست پاچه دست ازیاتاق شد و در و بست، ن وارد

 گفت: یبا لحن شمرده ا ایآر

 !؟یکرد هیباز گر-

 بزنه... یکرد لبخند یبه همسرش کرد و سع ینگاه ازین

تنگ شده بود... داشتم به قبالمون فکر  ریبا ام امیلحظه دلم برا خل باز هی ا،یآر ستین یزیچ-

 شد... ریاشکام سراز یک دمینفهم کردمیم

 ...تکان داد و برگشت سمت در یمشکوک سر ایار

 اومده بودم بهت سر بزنم-

 سرجاش متوقف شد... ازین یباز کرد که با صدا درو
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  ؟یریکجا م-

  یهوا خور اطیح رمیم-

 ...اطیو راه افتاد سمت ح دیکش یقینفس عم رون،یاتاق زد ب از

فکر مدام ذهنش و آزار  هی... از صبح ریام نیماش یخال یشد به جا رهیپله ها نشست و خ یرو

اشتباه  دیخوشحال نشده بود... شا ریخبر ازدواج ام دنیاز شن ازیاش سوال بود چرا نبر داد،یم

و  دیشا یداشته باشه.. ه یهم بهش حس ازین دیکطرفست،شای ریام یکه عالقه  کردیفکر م

 شدیم دهیکش دیکه نبا ییکه به جاها ینو ذه دیشا

 برگشت... یهست یبا صدا د،یبه گردنش کش یدست کالفه

 ا؟؟یآقا ار دیخوب-

 چیبدون ه ایار دیکه د ی... هستشیتکون داد و دوباره برگشت به حالت اول یحرف سر بدون

 پله نشست... یاونجا نشسته... رفت کنارش و رو یسرخر

 شد... رهیکرد و به آسمون خ یلب پوف ریز ایآر

 افتاده؟؟ ی!! اتفاقایاقا ار دیناراحت یزیچیاز  کنمیاما من فکر م-

 جواب داد: یاروم اما عصب یمشت کرد و با صدا بشیج یو تودستش  ایار

 !فتادهینه، ن-

 با عشوه موهاش و پشت گوشش زد و گفت: یهست

از دستم  یاگه کمک نمی!! فقط خواستم ببنیدروغم نگ ی... ولنیخب نگ خوادیاگه دلتون نم-

 نکنم.. غیدر ادیبرم

 داخت، تند رفته بود... ان یبه صورت هست ینگاه میمکث برگشت و ن یبا کم ایآر

 نیهم یو ازدواجشم برا ریام ینگران زندگ کمیروزا  نیاگه بد حرف زدم... ا خوامیعذرم-

 کالفم...
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 گفت:  یتکون داد و موذ یسر یهست

مسئلس چون اصال خوشحال  نینگران ا یلیجونم مثل شما خ ازی!! فک کنم ننطوریاهاااا... که ا-

جورن و اون چند  یلیبا برادرتون خ گفتیره اونطور که خودش م... البته حقم دادیرسیبنظر نم

... مسلمه کردنیم یبرادرتون زندگ شیو بچه ها پ ازین دینبود رانیکارتون ا یکه شما برا یسال

 یلیکه خ شهیم ییکسا ندهینگران آ نهیخصلتش ا زادیباشن... ادم شونیاالن نگران زندگ هک

 خان؟؟؟ ایدوسشون داره... مگه نه آر

 یرو دوست نداشته باش یبود، تا کس یبه فکر فرو رفت... حق با هست یهست یبا حرفا ایآر

 ... یشینگرانش نم

  ایآر-

 یهست یکرده  شیبه صورت ارا یفکر کردن رو بهش نداد... نگاه شتریاجازه ب یهست یصدا

 بگه منتظر ادامه حرفش شد یزیچ نکهیانداخت و ا

 پا انداخت... یقرار داد و پا رودوتا دستاشو از پشت ستون  یهست

 نطوریهم شه،یدوسش داره که نگران زندگ ادیز یلیمعلومه خ ازیخوشبحال برادرتون!! ن گمیم-

 مثل شما داره...  یکه برادر شایم میاوقات بهش حسود ی... گاهخورمیشما... بحالش غبطه م

رو از  یلفن نگاه هستزنگ ت یاورد... صدا یهست یلبا یلبخند و رو ایار یمنقبض شده  فک

 گرفت  ایار

متشنج شده  یرو با افکار ایگفت و ار یبا اجازه ا د،یبه شلوارش کش یجا بلند شد و دست از

 تنها گذاشت...

*** 

 ینیو خاموش کرد و برگشت سمت ال نی... ماشدیرو کش یپدال ترمز و دست یرو پاشوگذاشت

 بود به جلو... رهیکه ساکت خ

 میدیرس-
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 نشون نداد و همچنان به جلو زل زده بود... یعملعکس ال نیال

 به خودش اومد و نگاهش کرد... نیتکونش داد که ال یبا دست کم ریام

  میدیرس-

به اطرافش انداخت... از  ینگاه نیشدن... ال ادهیپ نیاز ماش نیباز کرد و همزمان با ال کمربندشو

 وند...پنهون نم ریام دیمنظره روبروش تعجب کرد که از د دنید

 !!ینشون داد یعکس العمل هیچه عجب تو -

احاطه کرده  یادیز یکه اطرافش و درختها یشد به مقبره ا رهیخ ریتوجه به ام یب نیال

 بودن.... مسخ شده زمزمه کرد...

 کجاس؟! نجایاَاَاَ... ا-

 و گفت: یراه افتاد سمت در ورود ریام

 ست... هیحافظ نجایا-

کرد دنبال  یمخف ییجا نیهمچ دنیغنچه کرد و ذوقشو از دلبشو  یشگیبه عادت هم نیال

 راه افتاد.. ریام

 یلب فاتحه ا ریز ستاد،یقبر و ا یخم شد و با انگشت دوبار زد رو ریوارد مقبره شدن... ام باهم

 خوند...

 لب؟؟ ریز یگیم یچ-

 

 شد به قبر... رهیو خ بشیج یگذاشت تو دستشو

 آرامشش دعا خوندم یبرا-

 گفت به اطراف نگاه کرد... یآهان نیال

 ... لفتش نده حاتتمیمن منتظر توض ریام-
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شد به  رهیمقبره قرار داشت... روش نشست و خ رونیکه ب یمکتیکرد و راه افتاد سمت ن یپوف

 رو به رو

 مکث رفت و کنارش نشست... یبا کم نیال

 کرد و شروع کرد به حرف زدن... یا رسرفهیام

که  میهم اعتراف کرد یرو برا ییمن و جفتمون دردا یخونه  یاومده بود ش،یماه پچند-

 ...دنیدارن زجرمون م یقیطر هیهرکدوم به 

 که هم برادر بود هم پدر... یخودم و برادر یزدم ب زندگ یگفتم که چه گند برات

... شدمیم یحقم داره!! منم بودم شاک ،یشده که چرا برگشت یبا برگشتنم همون برادر شاک حاال

 و تاپ هم و بحثمون شد... پیب ت میزد میکه بود شمال

ازدواج کنم  خوامیگفتم م دیاز دهنم پر یچرا ول دمیمنم نفهم ،یدعوامون گفت چرا برگشت نیب

 ....رانیخبر و بدم اومدم ا نیا نکهیو واسه ا

 و ادامه داد: شیرنگ یچشما یشد تو رهیخ نیمکث کرد و برگشت سمت ال یکم

و  یکنیازدواج م یشده که ک چیاون حرف و از رو هوا زد، االنم سه پ ایارزدم و  یحرف هیمن -

 یول ایاون حرف و زدم به ار یاولش الک دیخسته شدم... شا نیال یدونی... مهیاون دختر ک

 رییکردن و ندارم دلم تغ یمدل زندگ نیکشش تحمل ا گهید دمیبعدش که فکر کردم د

نسبت به خودم خبر داشتم رفتم سراغش و ازش  نینازن یعالقه  ازچون قبال  خواد،یم

 رم،یازش عشق و ارامش و بگ تونستمیبه من داشت م نیکه نازن یکردم... با عالقه ا یخاستگار

خب  ی... ولشهینه در دلت به روش باز م ادینه تو چشمت م ینیمحبت نب یکیکه تا از  یدونیم

 داد... ردمن جواب  یها یتوجه یاون بخاطر ب

دختر  کینبود غرور  ادمیسالها غرورشو له کردن به  نیهمه ا دمیبهش حق م تمسین یشاک

 ...یتنها دختر هیاون دختر ک دیازم پرس ازین ی... و وقتزشهیهمه چ

 وسط حرفش... دیپر نیال



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 592

 من بودم!!!!! دیکه به ذهنت رس-

 خسته نگاهش کرد و ادامه داد... ریام

دو  ریت هیبا  خواستمیبود... م یبا اون بودن جد یبرا ممیچون تصم نیمن رفتم سراغ نازن-

 یزندگ هیبه خودم فرصت  نکهیمن کم شه دوم ا یرو ایار تیحساس نکهینشون بزنم، اول ا

 رو خوشحال کنم نیهمرا با ارامش رو بدم و نازن

 زمرمه کرد... شرمنده

م تو رو بگم... مجبور شدم اس نیهم یخودش نخواست... برا یرنجوندمش... ول ادیز یلیقبال خ-

 ...یکمکم کن خوامیازت م

 از سکوتش استفاده کرد و به حرف اومد... نیساکت شد... ال دیحرفش که رس ینجایا به

 یلی... خمیباهم ندار یتیسنخ چیباهات ازدواج کنم... من وتو ه یمن جد یخواینگو که م ریام-

کمکت  تونمیرهنگ... من نم... مذهب... فنیواسه مشترک نبودن... د میدار یمحکم یلهایدل

 کنم پسر... 

بود که خود  ییزهایچ نیشده بود برگشت سمتش و دستش رو گرفت... همه ا دیکه نا ام ریام

 دونستیم یبهتر از هر کس ریام

درک کن  نویا یو منطقتم قبول دارم ول لی.... همه دالیگیم یکه چ فهممیمن... من خوب م-

ها رو مجبور شدم اون حرف نیهم یاحساس کنم...برا نیاز ا شتریرو ب ایآر خوامیکه نم

از  یفقط تا وقت یکن یم یواقعا همراه نکهینه ا یخوام کمکم کن یبزنم....االن هم فقط ازت م

 که زدم رو جمع کنم... یاز گند یکمکم کن تا کم میبر رانیا

مغزش  ردکیو صورتش و با دستاش پوشوند... احساس م دیکش رونیب ریرو از دست ام دستش

 ...رونیب زنهیسرش دود م یداغ کرده و داره از رو

 تر کنه  دهیچیخودش پ یو برا طیفقط بلده شرا ریبود، ام الیبا ن حق

 برداشت... یاز صندل شویکرد و تک یهوف



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 593

 

نبود  یکار میشناسیم گرویکه همد یسال و چند ماه کی نیتو ا ،ی... تو دوست منریام نیبب-

 نیبرات جبران کنم اما... خب ا دیکه االن با شمینم نیمن منکر ا یه باشکه بخاطرم انجام نداد

 ....ن؟؟یدوباره سراغ نازن ی!! چرا نرفتستیدرست ن

 یکم دیبا یسالها غرورش رو له کرد نیکرد تو همه ا یقبول م یکردیم یپافشار کمی دیشا

دارند که حس  ازین کنه....همه زنها ایرا اح یکه کشت بود یا هیتا روح یدادیبهش فرصت م

حرف باد هواست و به  هایرانیوگرنه به قول شما ا یجنگیم یبه دست آوردنشون دار یکنند برا

 گفت شهیهمه م

 بروبابا تکون داد... یزد و دستش رو به معن یپوزخند ریام

 رو ول کن، من از تو کمک خواستم... یناز نیکنه؟؟؟ ال عمیسراغش دوباره ضا رفتمیم-

 میبود... تصم ریام یحرفا ریرو به روش و فکرش درگ یشده بود به درختا رهیخ ساکت نیال 

کدوم باشه... بعد ده  رویپ دونستیبراش سخت بود... عقل و دلش باهم جنگ داشتن... نم یریگ

 و دو دل به حرف اومد... دیکش یقیفکر کردن نفس عم قهیدق

 شرط...  هی... اما به کنمیباشه... من... من کمکت م-

 مثل بچه ها ذوق کرده بود دستش و گرفت و گفت: نیکه با حرف ال ریام

 باشه قبوله!!! یباشه هر شرط-

 زد به بازوش... یمشت یکرد و حرص یپوف نیال

!!! یبعد قبول کن یشرط و بشنو دیاول با یدونیکه هنوز نم یهست ی... تو چجور انسانییییه-

 بزرگ شوووو... کمیفقط  کم،ی ریهوووووف ام

 داد... هیتک یبهش انداخت، دستش و ول کرد و به صندل یهینگاه عاقل اندرسف ریام

 ... گرفتمیوگرنه حالتو م رهیکه کارم بهت گ فیح-

 ...ریام دطرفیداد و چرخ رونینفسش را با صدا ب نیال
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 میواقعا با هم ازدواج کن ستین یازی...نیکن یمنو از پدرم خواستگار هیموقع برگشتن روس-

ازدواج نکردم پدرم اجازه  ینشه من تا وقت مونیتنها میوارد حر یتا کس میه هم کمک کنفقط ب

 کنم یکنم تو به من کمک کن منم به تو کمک م یمستقل زندگ دهینم

 انیبه بودن م شوییخودش بود تنها هیشب یلیدختر خ نیزد.. ا یحرفاش لبخند دنیبا شن ریام

 یداده بود به پشت هیکه سرشو تک ی. همونجورداد.. یم حینبودن ترج شیکه شب ییآدمها

 داتیآخه تو از کجا پ یسگ یو زندگ یهمه شلوغ نیلب گفت وسط ا ریز نیبه ال رهیخ مکتین

 یشد فرشته روس

 اجازه رو بهش نداد... نیا لشیزنگ موبا یبزنه که صدا یخواست حرف ریام

 ود ب ایبه شماره انداخت، آر یدر اورد و نگاه بشیرو از ج یگوش

 ...ایبله آر-

 نه؟؟ ای نیایشام م-

 انداخت... نیبه ال ینگاه

 خونه... میایم-

و سرشو برد عقب، چشماش و بست و  یداد به صندل هیبدون حرف تماس و قطع کرد... تک ایار

 ...دیکش یآه

 و داشته باشم تا بتونه حالم و خوب کنه...  یکی خوادی... دلم منیخسته شدم ال-

 یادیز گهیدرد و رنج د نهمهیا ریحق داشت ام ر،یاراحتش زل زد به صورت امن یبا چشما نیال

 فشارش داد... یشونش و کم یاز حد بود... دستش و گذاشت رو

 خونه، پاشو میپسر... پاشو بر شهیدرست م یناراحت نباش، همه چ-

 بلند شدن و اونجارو ترک کردن... مکتین یمکث از رو یکم با

 (  www.nevisadl.com سایسط انجمن نوشده تو هی)ساخته و ته

*************** 
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 مامااااان من گشنمه...-

 برداشت.... ونیزیکرد و چشم از تلو یکالفه پوف ازین

 

 ...گهید میتا شام بخور انیب نایصبر کن عمو ا زدلمیعز-

 ..دیپر نییو دوباره باال و پا ازین یخودشو چسبوند به پاها هادین

 ههههههه...من.... گش.. نَمهه-

و  تشیعصبان شیات یرو یمثل اب ریام نیترمز ماش یشده بود خواست داد بزنه که صدا یعصب

 برد... نیاز ب

 ....مینیبچ زویجونم اومدن... پاشو کمکم کن م نیخان، عمو و ال کمویش ایب-

 بلند گفت.... یسمت آشپز خونه با صدا رفتیکه داشت م یناز

 ...نمیچیودم ماستراحت کن، خ نیبش اینه  ن-

 از اون داد زد... تیهم به تبع ازین

 من حالم خوبه ، انقد لوسم نکن...-

 گرفت و گفت: ازین یاز بازو یشگونیباعث شد گوشاش سوت بکشن... ن ازیزنگ دار ن یصدا با

 ...یزنیداد م یستادیا زی.... مگه سر جالدیتو!! گوشم سووووت کش یبترک-

 دنیهم وارد شدن، نهال با د نیو ال ریا بلند شد... همزمان امخندش و قورت داد و از ج ازین

 ...دیدوپا نشست و نهال و در آغوش کش یرو نیو رفت سمتش، ال نییپا دیمبل پر یاز رو نیال

 خوش گذشت؟ رونیجون ب نیال-

 دفعه با.... نیاره خوشگلم ا-

 رونیب نیال مثل جت از بغل الرو نداد... نه نیاجازه ادامه دادن به ال یشام ناز دییبفرما یصدا

 با خنده سرشو به چپ و راست تکون داد و به دنبال نهال راه افتاد  نیاومد و رفت آشپزخونه، ال
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 یسالممم به همگ-

نگاهش کرد...  یخنث یتکون داد و هست یسر ایهمزمان باهم جوابش رو دادن، ار نیو نازن ازین

 کنار خودش اشاره کرد و گفت: یبه صندل ریام

 ی... هرکسخوردیبود که بهم م ییقاشق چنگاال یصدا شدیم دهیکه شن یی.. تنها صدانیبش ایب-

خوشش  تیوضع نیکه از ازیببره... ن نینبود اون سکوت رو ازب لیما یتو فکر خودش بود و کس

 شروع کرد به حرف زدن... ومدینم

 شد؟؟  یچ جهینت ن؟ی... باهم حرف زدنیو ال ریخب، ام-

بودن  هادیشدن به اون دو نفر... تنها نهال و ن رهیو خ دنیهمه دست از خوردن کش ازیحرف ن با

 که فارغ از همه جا مشغول غذاخوردن بودن...

 انداخت... نیب ال ینگاه میدور دهنش و با دستمال پاک کرد و ن ریام

 ... قرارش....میآره صحبت کرد-

 داد...وسط حرفش و اجازه ادامه دادن رو بهش ن دیپر نیال

 بذار خودم بگم... ریام-

 به نشانه موافقت تکون داد... یمکث سر یشد و با کم رهیخ نیال یتوچشما

 کرد و ب حرف اومد... یسرفه ا نیال

من مال کشور و  دیدونی... همونطور ک ممیحرف زد زهایچ یلیامروز از خ ریخب من و ام -

قانع کننده  لیدل توننیم ییه تنهاب نهایکه هم ستمین دیهست روشیکه شما پ یو مذهب نید

ک  هیوقت نیکه االن بهتر میدونیو م نیاما... اما جفتمونم ا رهیازدواج سر نگ نیباشن تا ا یا

مدت  هی میگرفت میتصم نیهم یبرا میمشترکمون باش یخوب واسه زندگ کیرش هیدنبال 

 .نیهم ،یمثل نامزد یزیچی. ..انهی میایباهم کنارب میتونیم مینیتا بب میوقت بگذرون شتریباهم ب

 تکون داد  یسر نیال یبا تموم شدن حرفها ایار
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ما  یبرا دیریکه بگ یمیهر تصم دمیمنم بهشون حق م گهیکامالً درست م  نهیحق با ال -

 محترمه 

 کرد ینگاه نیزد و به ال یلبخند پهن ازیگفت و مشغول خوردن شد.... ن -

 ...نیبرس یخوب یها جهیکه به نت دوارمیموافقم... ام متونی... من با تصمزمیحق باتوعه عز-

 درون بشقاب و ساکت بود... یکه زل زده بود به غذا یریدوخت به ام چشم

 ... برات خوشحالم...ریام-

 رو داد... ازیچشم از بشقاب برداشت و با لبخند جواب ن ریام

 زمیعز یمرس-

****** 

به  دیشد به سقف و ذهنش پر کش رهی، خدر اتاق و بست... رفت سمت تخت و ولو شد روش 

 ...کردیکار م ریتو شرکت ام شکهیدوسال پ

  یخاستگار ایتو باهام ب رمیکه من خواستم زن بگ گمیم یناز -"

 ...دیزد و فنجون قهوه شو سر کش یتلخ لبخند

 چرا اونوقت؟؟؟-

 باال انداخت... ییو ابرو دیخند یموذ ریام

 بختت باز شد  دیشا-

 ...ریرو صورت ام ختیقهوه شو ر یکرد و ته مونده  نگاهش یکفر

 که بختم باز شه... دمیزهر مار، مگه ترش-

 لبش و گاز گرفت و گفت:  ریام

 سرکه هفت ساله.... گنیم گهیگذشته... به تو د یکارت از ترش زمممینگوووووووو عز-
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 "...رونیو از دفتر زد ب دیاز جا پر ریبرد سمتش که ام هجوم

بالش  ی... صورتش و تودیبغضش ترک ریبا ام نشیریش یول کیخاطرات هرچند کوچ یادآوری با

 پنهون کرد و زار زد....

 خودش و دل شکستش...  یزد واسه بدبخت زار

 که زنده بگورشده اند، به نام بغض... ییاست پرازاحساسها یقبرستان میگلو کنج

 گم شده من!! عشق

 که هرگز یکند،وآدمهائینم جبرانشان یبودن چیهست که ه ییها نبودن

 .…شوند یتکرارنم

 …یآنگونه ا وتو

 …نیهم فقط

****** 

 تو گلوش... دیقاشق نبات داغ رو هم به خورد زهرا داد که پر نیآخر یهست 

 ... کردیبود فکر م دهیکه کش یزهرا و به نقشه ا یشد به صورت کبود شده  رهیخ

 حواسش جمع زهرا شد... نیدستپاچه نازن یصدا با

 ...شهیحواست کجاس داره خفه م-

گرفت و به پهلو برگردوند، پشتشو ماساژ داد و با ترس صلوات فرستاد...  یرو از دست هست زهرا

 ... هیگر ریبلند زد ز یبرگشت و با صدا یماساژ مداوم.. زهرا به حالت عاد قهیبعد چند دق

 !! گهید یجاو فکرش  نیبود به نازن رهیشده خ زیر یتمام مدت با چشما یهست

دست داشت تکون داد تا بلکه آروم بشه حاال  که از آروم شدن  یتمام مدت زهرا رو رو نینازن

 ...رونیو از اتاق زد ب دیرو کش یگهواره و دست هست یزهرا مطمئن شد اون رو خوابوند تو

  حرکت و نداشت چند قدم به عقب پرت شد... نیکه انتظار ا یدستش رو ول کرد... هست یعصب
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 بحرف اومد: ینچندان آروم یو با صدا یصورت هست یشد تو رهیخ

 ! ؟یکنی... چرا حواست و جمع نمشدیزهرا داشت خفه م-

 نگاهش کرد... نهیموهاش و داد پشت گوشش و دست به س الیخیب یهست

 یازیشلوغش نکن.. من کار خودم رو خوب بلدم ن ینشده!!! الک شیزیاتفاق بود.. حاال که چ هی-

 نکنم کاریچکار کنم چ یبد ادیتو به من  ستین

 :دیغر یشد و عصب کشیدختر به ستوه اومده بود نزد نیا هیخونسرد نهمهیکه از ا نینازن

زل زده  دمیمن کورم؟؟ خودم د ینکنه فکر کرد نمیبوده؟؟؟ بب یشلوغش نکنم؟؟ اتفاق یالک-

 ینکرد یبهش اما براش کار یبود

 چند قدم عقب رفت... یهست

 کنم!!! کاریچ دیبا دونمیبود... من پرستارشم بهتر از تو م یاتفاق گمیم-

 رو بده... یجواب هست نیاجازه نداد نازن ایار یصدا

 چه خبره؟؟  نجایا-

که با چند قدم فاصله  ریشد به ام رهیخ ی... هستایبرگشتن سمت ار یعصب یو هست نینازن

 ...کردیداشت نگاشون م یبود و با کنجکاو ستادهیا ایپشت ار

 :دیدوباره پرس یبلند ی... با صدادینشن یکه جواب ایار

 !!!ومدیم اطیچه خبره؟؟ صداتون تا ح نجایگفتم ا-

 به حرف اومد.. یزودتر از هست نینازن

خس خس  یکه صدا شدمیاتاق زهرا رد م شیاومدم باال، داشتم از پ نایا ازیبعد رفتن ن-

 ...کنهینم یچکاریو خانوم زل زده بهش و از قصد ه شهیزهرا داره خفه م دمیرفتم تو د دم،یشن

 ...نیبرگشت سمت نازن یعصب یهست

 حواسم نبود... گمیاز قصد!!! م گهیباز داره م-
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 و ادامه داد... ایکرد سمت ار رو

لحظه  هینکنم  یطفل معصوم و کار هیخان من مگه قاتلم که زل بزنم به خفه شدن  ایار-

 کاریچ دیکه با دونمیخانوم م نین پرستار زهرام پس بهتر از نازنحواسم پرت شده بود... ضمنا م

 کنم...

 بشیچند قدم جلو اومد و دستاشو تو ج دادیکه تمام مدت ساکت به حرفاشون گوش م ریام

 گذاشت...

جلز و ولز  ینجوریکه داره ا یکرد نکارویکه مرض نداره دروغ بگه حتما ازقصد ا نینازن-

 ... کنهیم

 اجازه نداد... ایگفت و خواست جوابش و بده که ار یا یعنتلب ل ریز یهست

 االن زهرا کجاست؟؟ -

 زمزمه کرد... یاروم یبا صدا نینازن

 خوابوندمش...-

 ...دیب صورتش کش یدست ایار

 ی... حاال که خوبه... شمام دفعه اخرت باشه که سهل انگاردیبحث نکن گهیخب، د یلیخ-

 ...یکنیم

 ... دنیفهمیرو نم ایبودن ار الیخیب نیا لی... دلایعجب زل زدن به ارمت نیو نازن یعصب ریام

 زد و سرتکان داد... یلبخند دیرو به نفع خودش د تیکه وضع یهست

 ...خوامیبله حتما عذرم-

 ...دیغر یعصب ریام

 نجا؟؟یاز یاصال تو چرا هنوز گورت و گم نکرد خوره؟؟؟یعذر تو به چه درد م ؟؟؟یخوایعذرم-

غرور  کمیچرا  ه؟؟؟یچ یدونی... غرور منجاینگفتم جل و پالستو جمع کن و گم شو ازمگه بهت 

 خانواده  نیبه ا یدیو مثل کنه چسب یندار
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 و داد زد... ایکرد سمت ار رو

تو  د؟؟؟یحاال که خوبه بحث نکن یگیبعد تو م کردهیمعلوم هست چته؟؟ داشته بچت و خفه م-

  ؟؟؟یپدررر

 گرفت... رید... انگشت سبابش و سمت امبهم گره خور ایار یاخما

 کنمیم نیی... ضمنا من تعیپدر بودن من رو بسنج ستین یازیتو سرت به کار خودت باشه... ن-

 خونه...  نیبره از یبمونه و ک یک

 مکث اونجا رو ترک کرد...  یو با کم ایار یبه خون نشسته زل زد تو چشما یبا چشما ریام

 زد و راه افتاد سمت اتاقش... یشخندین ریام یخال یبه جا یهست

********** 

 ...دیچرخی... کالفه دور خودش میپشت اطیخونه رو محکم بست و رفت ح در

... ابله... شیتو زندگ ندازهیو م شیخودش ات یداره با دستا فهمهیخل شده... نم-

 هوووووووووووووف...

  ؟؟یکنیم نیبهش توه ینیبیرو م یهروقت هست یواسه چ-

 ...دیکش یقیو برگشت سمتش... نفس عم ستادیثابت ا ایار یاباصد

 ...نجای... دوس ندارم بمونه اادیدارم... چونکه ازش خوشم نم لیچونکه دل-

 زد... یپوزخند ایار

 یکه من چ نهیمهم ا ،یو ندار یدوس دار یکه تو چ ستیمهم ن نجایاون دفعه هم گفتم ا-

رو ترک  نجایکه بخواد ا نمیبینم یلیدل چیو من هدوس دارم... اون دختر پرستار بچه منه 

 کنه...

 برداشت... ایو مشت کرد دو قدم به سمت ار دستش

 ... بذار دکش کنم شرش کم شه..ستین یدختر ادم خوب نی... اشناسمیدختر و م نی... من اایار-
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 ....دونمیکه من نم یدونیم شیزندگ ی!! چش؟یشناسیازکجا؟؟ ازکجا م-

 داد.. تکون یسر ریام

لب جاده و  ستنیمی... ازون دختر خراباس که واسه چندرقاز واشناختمشیم ازین یضیقبل مر-

با  ی... داری... بارها خواستم دکش کنم نذاشتنجاسی... االنم با هدف اکننیم یخودفروش

 بدبخت... یکنیو م تیخودت گور زندگ یدستا

 شد... رهیاخم کرد و به رو به رو خ ریام یحرفا دنیبا شن ایار

  کنم؟؟یتو رو باور م یمن حرفا یکنیچرا فکر م-

 داد... هیتک واریکرد و رفت به د یپوف

 ... ارمیبرات مدرک م-

 تکون داد و چند قدم عقب رفت... یمتفکر سر ایار

اما اگه دروغ  رهیم نجایداشته باشه اون دختر از تیمنتظر مدرکتم... اگه حرفات واقع یاوک-

  ییگم کنه خود تو نجایگورشو از دیبا که یاون یگفته باش

مکث اونجارو ترک کرد... نگاشو  یبرادرش و با کم یشد تو چشما رهیتموم شدن حرفاش خ با

 زدیگوشش زنگ م یمدام تو ایار یسر داد رو سنگ فرشا، حرفها

اما اگه دروغ  رهیم نجایداشته باشه اون دختر از تیمنتظر مدرکتم... اگه حرفات واقع یاوک-

 !!!ییگم کنه خود تو نجایگورشو از دیکه با یاون یفته باشگ

 زمزمه کرد... رلبی... زدیخند یحرص

 ...یمن گورم و گم کنم و اون دختر بمونه!!! هه، کورخوند-

*********** 

 زد... یخودش لبخند ریبه تصو نهیلباش و از تو آ یرو دیرنگش و کش یزرشک رژ

 شت سمت در...تقه، از خودش دل کند و برگ یصدا با
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 ...دییبفرما-

 قرار گرفت... واریدر و د نیب هادیباز شد و سر ن در

 عمو منتظرتونه...  گه،ید نیایزن عمو ب-

 تو بغلش... دییمکث دو یبا کم هادیزد و دستاش و باز کرد، ن هادیبه زن عمو گفتن ن یلبخند

زد، هنوز هم  هادین یبه موها یبا لبخند بوسه ا نیحلقه کرد... ال نیدستاشو دور گردن ال هادین

جالب بود خودش  یلیو نهال عادت نکرده بود... براش خ هادین یبعد چند روز به زن عمو گفتنا

 گهیلقب صدا کنه و االن دو نفر د نیخودش رو با ا یوقت نشده بود زن عمو چیسن ه نیتا به ا

 !!!کننیلقب صدا م نیو با ا اون

 من.... ی هیشوال میبر-

 زد و گفت: نیبه گونه ال یخوشحال شده بود بوسه ا دشیه از اسم جدک هادین

 من!!! یبانو میبر-

 ...رونیتکون داد و از اتاق زدن ب یباخنده سر نیال

***** 

 ر؟؟یام نیریکجا م-

 که بهش زل زده بودن .. نیو نازن ازیشد به ن رهیخ

 و بعدش شام...  یگرد نیتریو میبر میخوایم-

تکون داد و  یبا لبخند سر ازیانداخت... ن نییزد و سرش و پا یبار لبخند حسرت نینازن

 ...هادیو ن نیموند به ال رهیخواست جوابش و بده که نگاهش خ

 پله ها... کیزد و رفت نزد یسوت نیال دنیرو دنبال کرد و با د ازیرد نگاه ن ریام

 توووووو یبود یخوشگل ک-

 زبون در اورد و از کنارش رد شد یموذ نیال
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 خوشکل بابام...-

 راه افتاد... نینگاهش کرد و دنبال ال یچپک ریخنده و ام ریزد ز یپق ازین

 تو کجا؟؟ هادی!!! ننیاحساس یجون ب جونتونم کننا ب-

 و ول کرد و زانو زد جلوش... هادیدست ن ریحرف ام نیبا ا نیال

 تون! یمن، ممنونم از همراه هیشوال-

 خم شد  یم کرد و کمسر خ یبا حالت مودبانه ا هادین

 من... یباعث افتخار بود بانو-

 ..ازیو هلش داد سمت ن دیو کش هادیباال رفته دست ن یبا ابروها ریام

 ... زنهیپدر سوخته، جلو من داره مخ زن من و م نمیبرو بب -

 و در اورد... ریفرستاد که داد ام نیال یبرا یو بوسه ا ازیرفت سمت ن هادین

  نمتازیم هاااااااادین-

 ...رونیب دیو دنبال خودش کش نیال از،ین یبه خنده ها تیاهم یو گرفت و ب نیال دست

 خانوم!!! چندتا چندتا؟!  نیال ایهست یشناگر ماهر ینیبیآب نم-

 و گفت: نیراه افتاد سمت ماش یخاص یبا عشوه  نیال

 !!!یستین ینه ؟ تو که موندن ایزاپاس داشته باشم  یکی دیباالخره با -

 شد و راه افتاد.... نیباز مونده از تعجب سوار ماش یبا دهان ریما

 ***** 

که انداخته بود  یا یبا اون شال صورت نیال افهیق ن،یو پارک کرد و برگشت سمت ال نیماش

 زد.. یبود.... لبخند مهربون دهیبود که تا به حال تو عمرش د یا افهیق نیتر یسرش نمک یرو

 شو خوشگل... ادهیپ-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 605

 و گرفت... ریتا بناگوشش بازشد و هول مچ دست ام نیال شین

 نه؟؟؟ یکرد فیمستقبم ازم تعر ری.. االن غ.ررریام-

 زد... شخندینگاه کرد و ن نیمنتظر ال یباال انداخت و پشت سرش رو خاروند، به چشما ییابرو

 نهههههه-

نداشت و  یگاهیجا چیه نیال یخنده، خجالت در فرهنگ لغو ریشد و زد ز ادهیپ نیماش از

 کنه...  تشیبخواد اذ شتریب ریام شدیباعث م نیهم

چشم غره  ریبه محض برگشتن ام نی... خندش و قورت داد و برگشت... النیباز شدن درماش با

 شد...  ریدوباره ام دنیبهش رفت که باعث خند یا

 شد... رهیدن خبو یکه مشغول باز ییراه افتاد سمت پارک و به بچه ها ریتوجه به ام یب نیال

 

 ...گهید امیمنم ب سایوا-

 

 و ابرو باال انداخت.... ریسمت ام برگشت

 

 خندت تموم شد؟؟ -

 

که به سرش خورد  یقبل دوباره خندش گرفت که با ضربه ا قهیچند دق یاور ادیبا  ریام

 خندش و قورت داد و با دست سرش و ماساژ داد...

 

 !؟یزنیتو چرا م یشوهر بش یب یاله-
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 نگاهش کرد و گفت: یعصب نیال

 

 !!زمیحقت بود... نوش جونت عز ؟؟یخندیمگه من دلقکم که بهم هر هر م-

 

 ...دیشد، با دست لپشو کش کشیلبخند زد و نزد انهیدلجو ریام

 

 خانووم!! یخوشگلترم شد پیت نیاالن با ا یتو خوشگل بود ن،یکردم ال یشوخ-

 

 ...چشم نگاهش کرد و لبخند زد یاز گوشه  نیال

 

 یها یبخر... از اون بستن یبرو واسم بستن یمن اعتراف کرد یخببببب حاال ک به خوشگل-

 پاستا هست یکه توش رشته ها رازیمعروف ش

 

 به قهقه شد...  لی.... کم کم خندش تبددیمات نگاهش کرد و اروم خند یلحظه ا ریام

 

 خوب دوست دارم........ یول یکنم خنگ کارتیچ -

 

 ...دیبرد پشتشو خودشو مثل بچه ها به چپ و راست تکون داد و خند دستاشو نیال

 فالوده برگشت...   یبا دوتا بستن ریبعد ام یکم

 

 ...مینیبش میبر ایب-
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نشستن و شروع کردن به خوردن... نگاهش قفل  مکتین یراه افتاد... رو ریهم به دنبال ام نیال

 ... خوردنیتاب م یلکه سوار تاب بودن و با خوشحا ییبچه ها یشد رو

 زمزمه کرد... رلبیز خوند،یواسش م یموقع تاب باز شهیافتاد که مادرش هم یشعر ادی

 

 یتاب تاب تاب باز"

 

 یمُن ننداز خدا

 

 یپناهم باش خوامیم

 

 یباز نیآخر ا تا

 

 امییدلتنگ یخدا

 

 مهربونم یخدا

 

 یشنویحرفاُم م تو

 

 دونمیکردم و م بد
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 از تو دورم دونمیم

 

 سوت و کورم یصدا

 

 گم شدم تو راهه من

 

 و بد عبورم خوب

 

 ،یببخش که گاه منُ

 

 کردم و شکستم شک

 

 یکمیکه نزد نیا به

 

 ساده بستم چشامُ 

 

 یببخش که گاه منُ

 

 بازمیم ارم،ییم کم

 

 یره تو هست یم ادمی
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 ازمیکه پر از ن من

 

 یریگیدستاُم م تو

 

 دلم روشنه هنوز

 

 منبض ترانه هنوز

 

 زنهیخاطرت م به

 

 یهوامُ دار هنوز

 

 یرسیداد من م به

 

 آرامش نیتر قشنگ

 

 یتو ندارم کس جز

 

 یتاب عباس تاب
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 یمُن ننداز خدا

 

 یپناهم باش خوامیم

 

 "یباز نیآخر ا تا

 

 !؟یخونیم یچ-

 

بود به گلوش قورت  دهیکه چسب یهمراه با بغض کنه ا شویبستن ی گهینصف د نیال یصدا با

 ی... لبخندنیکرد و برگشت سمت ال یگلوش و بسوزه انداخت... سرفه ا یبستن یداد، خنک

 زد...

 

 ...خوندیبرام م یافتادم که مامانم موقع تاب سوار یادشعری-

 

 تکون داد... یسر نیال

 

 خب بخون شعرش و برام...-

 

 انداخت... نییزد و سرش و پا یتلخ لبخند

 

 ...الیخیب-
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 کرد بحث رو عوض کنه...  یحس کرده بود سعو  ریکه بغض نگاه ام نیال

 

 م؟؟یگردیبرم یک ریام گمیم-

 

 داد... رونیو سرش و بلندکرد... نفسش و با آه ب دیبه صورتش کش یدست

 مسکو... میگردیو برم دمیچندروز انجامش م نیدارم ا یکیکارکوچی... میگردیزودبرم یلیخ- 

 داد... هیکت یدستاش و با دستمال پاک کرد و به صندل نیال

 ا؟؟یآر یبه نام بچه ها یتو واقعا تمام سهم االرث تو زد ،یباشه... راست-

 تکون داد و چشماش و بست... دییبه نشونه تا یحرف سر بدون

سخت  شناختیکه خوب اون رو م ینیال یمشغوله برا یادیز ریکه االن ذهن ام نیا دنیفهم

 ....ادیو حس و حالش کنار بادامه نداد و گذاشت با خودش  نیهم ینبود...برا

***** 

 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

نشسته بود که  ونیتلوز ینداشت... فقط جلو دنمید لمیو خاموش کرد، حوصله ف ونیزیتلو

 وقتش بگذره

 خشکش زد... نینازن یبلندشد که باصدا ازجاش

 گذرهیم شتریب یهرچ یول یحداقل ادم هست یتسین یاگه ادم با احساس کردمیفکر م شهیهم-

 مثل تو دل بستم... یبه ادم یروز هیچقدر خربودم که  فهممیم شتریب

و  یکی نیاومد... حوصله ا یبه مزاجش خوش نم نینازن یابروش و باال انداخت حرفا یتا هی

 ...نینازن یشد توچشما رهیخ ینداشت... با خونسرد

 ؟؟یبش یادم نیهمچ یته مجبورت کرده بود که دلبس یک-
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 تا عمق وجودش و سوزوند... نینازن پوزخند

 ! حماقت از خودم بود و والسالم..!یگیراست م-

 دنشونیبه شن یعالقه ا ؟؟یو از حماقتات برام صحبت کن نجایا یسیباعث شده وا یحاال چ-

 ندارم...

 با دستش سد راهش شد... یرد شه که ناز یاز کنار ناز اومد

 احمقانت؟؟ شنهادیبا اون پ یبه کجا برس یخواستیچرا؟؟ مفقط بگو -

بشه که با هر بار له کردن غرور من  یعقده ا نقدریا شهیباعث م یدوست دارم بدونم چ فقط

 عقده هات ارضا بشه

 قضاوت و دوست نداشت... نیچشماش و بست... ا ریام

 بدم...  تیباز خواستمیمن نم -

 !!!دهیمو نشون ن نیجز ا یزیظاهرا که چ-

 

 !!!ستین قتیحق یهمه  دهیکه ظاهر نشون م ییهمه اونا شهیهم-

از خورد  رسهیبهت م ی!!! چیو تو بهم نشون بد نمیبیکه تو باطنشه و من نم یاون خوامیم-

بهت بدکردم که تاوانش شده  میشناسیکه همو م یاز لحظه ا مونیزندگ یکردن من.... کجا

 ؟؟یو سرشکستگ رشدنیهمه سال تحق نیا

 تو! یبرا یبود... نه سرشکستگ ریقصدم نه تحق-

 شد تو چشماش... رهیو خ دیچرخ

 !؟یکنیم نکارارویپس بهم بگو چرا... چرا ا-

 بود... یجد شنهادمیمن پ-

 بود!! یهم جد نیبه ال شنهادتیپ-
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 ...نینازن نیغمگ یشد تو چشما رهیموهاش.... خ یالبه ال دیکش یدست کالفه

 م؟؟؟یصحبت کن رونیب-

تا چند  دیفهمیرفتارها رو م نیا لیدل دیداد... با رونیانداخت و نفسشو با آه ب نییو پا سرش

 ...نهیاحمق و روبه روش نب هی ریبه خودش نگاه کرد تصو نهیتو آ یسال بعد وقت

شدن به  رهیپشت سرش راه افتاد... هر دو کنار هم خ ریگرفت... ام شیو پ اطیازش راه ح جلوتر

 ...یکیتار

 خب...-

 ....دیکش یقینفس عم ریام

 چوقتیکاش ه ی... ادونمیماها نم نیب ی... رابطه ستین یکنیکه تو فکر م یاونجور هیقض-

 شیداشت درست پ یوسط همه چ نی... ارهیهم شکل بگ یتا رابطه ا میشدیهم نم یوارد زندگ

 اگه... رفتیم

 

 به موهاش زد... یچنگ کالفه

که فکر کردم  ی... وقتدیکه نبا یزن یبرا دیکه دلم لرز ی.. وقت.اوردیدر نم یاگه دل من باز-

حس احمقانه  نیدست از سر ا یداشتنش محال ممکنه ول دونستمیشدم که م یعاشق زن

... اونقدر ازمیباورم شده بود عاشق ن گهیکه خودمم د یبرنداشتم... بهش پر و بال دادم، اونقدر

 خودم و اعتماد برادرم... یتو سرم قصه بافتم که گند زدم به زندگ

بدون که  نیازون روزا صحبت کنم هم خوامیحس احمقانه رو... نم نیکه فراموش کنم ا رفتم

به تو و بعد  شنهادمیشد پ جشینت میسر و سامون دادن به زندگ یخودم برا میو تصم ایاصرار ار

 ...نیبه ال

 شد... یکه چ نمیا ریشد که خودم هنوز گ ینجوریو چرا ا شدیکه چ رینگ شویپ

 با بهت نگاهش کرد... نینازن
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 تو... عاشق... یعنی... یعنی-

 

 دستشو به نشونه سکوت باال برد... ریام

چرا منم جوابت و دادم  ی... گفتیبچگ هیاشتباه بود... کیحسم فقط  گمی... مرینگ شویگفتم پ-

 یبرا زندگ ممیتصم یکنم... فقط خواستم بدون رتیتحق اینخواستم خردت کنم  چوقتیه

بهم آرامش و  تونهیداره... م یباشه که بهم حس یدوست داشتم اون آدم که کنارمه کس ه،یجد

 یها یها بر سر شکستگ یکه کنارش همه بدشانس خواستمیرو م یمن آدم بدهآروم  یزندگ هی

و رفتم  ی...تو نخواستیبرام باش یهمراه خوب یتونیتو م کردمیجبران کنم و فکر م مویزندگ

 و بسس... نی.. همنیغ السرا

 جاش بلند شد و پشت کرد بهش...  از

که دوس دارم بسازم... دفتر عشق  هیا ندهیگذشته هرچقدر هم که مهم باشه مهم تر از اون آ-

بخاطر ارامش خودم...  کنمیفراموش نشه اما کمرنگ چرا... کمرنگش م دیبسته شد... شا ازین

 یدیو شن یامشب گفت یدوباره برگرده... هرچ ایمن و ار یبرادرانه ها یروزی دیشا نکهیبخاطر ا

 .ریبمونه... شب بخ یتو خاطر ادم باق زایچ یبعض ستیچال کن... خوب ن نجایرو هم

 یخال یشده بود به جا رهیترش کرده بود... خ جیو که با حرفاش گ یو تنها گذاشت دختر رفت

 یو توجه ها ایتمام اون دل نگران یاال معنکه گذشته بود رو مرور کرد... ح ییو تموم سالها ریام

و درک نکرده  ریام ینگاه ها یکه معن ازی... چقدر خنگ بودن، هم اون و هم ندیفهمیو م ریام

طرفه  کیو عشق  ایبه ار ازیدانشجو بودنشون خالصه شده بود تو عشق ن ی... اون روزهاودنب

  ریبه ام یناز

 نبود...  ریده امغم ز ینگاه ها یکدومشون حواسشون پ چیه

چند برابر اون نابود شد  ریکه ام کردیبه خودش اعتراف م دیمنصفانه فکر کنه با خواستیم اگر

 ... هیقض نیا یتو
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 کیوقت  چیه ریشده بودند و ام یهر دو بازنده قمار زندگ دیدیم کردیکه خوب فکر م حاال

کمرش رو  ینیه چقدر باخته سنگکس نفهم چیتا ه دیخندیبود که م یبرنده نبود بلکه بازنده ا

 شکسته

 به خودش اومد و به ساعت نگاه کرد...  اطیح یگربه تو ویم ویم یباصدا

 هیکه همشون و به  یگذشته بود اون غرق شده بود تو گذشته نکبت ریساعت از رفتن ام کی

 آزرده بود... یقیطر

 گرفت...  شیجاش بلند شد و راه اتاقشو در پ از

****** 

و  یتخت... گوش یرو دیاتاقش و دراز کش ی... رفت تورونیبا صابون شست و اومد بو  صورتش

 داد... امیپ ریبرداشت و به ام

 ؟یداریب-

 و باز کرد... امیروشن شدن... پ شیکنار گوش ینوارها قهیچند دق بعد

ت بابا میفردا پس فردا که برگشت شهیبخواب پوستت خراب م ری! بگ؟یداریاره، تو چرا هنوز ب-

 هیدادم تو مثل  لتیتحو دهیدستمال اتو کش هی... دخترمو مثل یکه چ چسبهیخر من و م

 ...یدستمال که از دهن گاو درش اوردن پسم داد

 

 ...دیکشیکردن اون نم تیوقت دست از اذ چیپسر ه نیخندش گرفت، ا ریام امیخوندن پ با

 بهت زنگ بزنم... خوامیم-

 و گرفت و منتظر موند... ری.. شماره امو ارسال کرد و سر جاش نشست. امیپ

 ...یروس یخانوم... تحفه  نیسالمممم ال-

 نثارش کرد... یلب فحش ریو ز دیخند
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  ریام-

 جواب داد.. یبا لحن لوس ریام

 جانممممممم-

 اومد... شروع کرد به راه رفتن... نیکرد از تخت پا یشیا نیال

 ... جانم یگیقد نچسب ممن نامزدتم که ان یفکر کرد یجد ینکنه جد یهو-

 خندش و قورت داد و گفت: ریام

  نمی... بنال ببیندار اقتیل-

 اتاقش... یدر اورد و رفت سمت پنجره  یزبون یاز پشت گوش نیال

 اد؟؟؟یاز دست من برم ی... کمکینرمال نبود ادیامشب ز ر؟؟یشده ام یزیچ-

 کرد و گفت: یپوف ریام

 ...کردمیبودم فکر م دهیکه کش یداشتم به نقشه ا یچیه-

 م؟؟؟یو ما خبر نداشت یگجت شد ؟؟یچه نقشه ا-

 ...شیشونیپ یرو نهیباعث شد اخم بش ریتلخ ام خنده

 شهیدوشم برداشته م یاز رو یبار هیبره  شیتله... اگه خوب پ یرو بندازم تو یهست خوامیم-

 ترک کنم...  شهیو واسه هم رانیراحت ا الیباخ تونمیاونوقت م

 رو جابه جا کرد... یتکون داد و گوش یسر همتفکران

 ه؟؟یخب نقشت چ-

 بخواب تحفه فرنگستون... ریبهت حاال... بگ گمیم-

 ریام نکهیفکر ا یول دیو قطع کردن و خواب یگوش قهیبودو بعد  چند د دهیفا یب نیال یاصرارا

 ...ذاشتیلحظه راحتش نم کیبکنه  خوادیم کاریچ
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******* 

افتاد که ازش خواسته  ریتماس صبح ام ادیبه سر در کافه انداخت و  ینگاهشد،  ادهیپ یتاکس از

 ... فرستهیکه براش م یبود بعدازظهر بره به آدرس

و  یداده به صندل هیکه تک دیو د ریکافه شد... نگاهش و دور تا دور رستوران چرخوند... ام وارد

 تو دستشه. یگوش یحواسش پ

همه  ادگاریاومد  یکه موقع راه رفتن م یی... عشوه هاآروم و شمرده رفت سمتش یها باقدم

تا  دیکشیو م یونیلیچند م ینهایماش کیتهران کش یبود که کنار چهار راه ها ییاون سالها

 و اون باشه... نیشبم مهمون تخت ا هیشده برا 

سرش و اورد باال و  د،یخط کش ریمخ ام یرو یصندل یها هیپا یعقب... صدا دیو کش یصندل

 ...شیزندگ یروزها نیادم ا نیتر زیشد به نفرت انگ هریخ

 ...ریشد به ام رهینشست و خ زیپشت م یهست

که  یعشق ممنوعه... عشق هیبه  گشتیهردو برم نیب یساکت و صامت بودن... دشمن هردو

 بهش... دنیرس یهر دو ممنوع بود و هر دو سالهاست که دست و پا زدن برا یبرا

 یعمر حسرتش تو هیکه  یعشق یکرد برا یاز خود گذشتگ یکیبود که  نیفرق هر دو تو ا یول

که حقش  یبه عشق دنیرس یهمه رو برا یزندگ کردیداشت فدا م یگریو د مونهیدلش م

 نبوده....

 ...شنومیخب م-

  زیم یو پرت کرد رو یو گوش دیموهاش کش یالبه ال یکالفه دست ریام

 !؟یبردار ایار و ازین یتا دست از سر زندگ یخوایچقدر م-

 ...ریام شیبود که حکن نفت رو نداشته باشه رو آت یواضح نر از اون یهست پوزخند

 !؟یزنیحرف م یراجعبه چ-

 ...دیخودشو جلو کش ریام
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 ؟؟یبردار شیتا دست از سر برادر من و زندگ یریگی... چقدر مکنمیدارم واضح صحبت م-

 تر از قبل پوزخند زد... بلند

 ...کنمیخودم و م یبرادرت و زنش ندارم دارم زندگ یبه زندگ یمن کار-

تو  نی... هان؟!! مگه هماسیو آر ازین یزندگ ختنیکه بهاش بهم ر یخوایم یچ ؟یخوایم یچ-

وسط  یحاال اومد یکردیم یهرکس و ناکس یچندرغاز دم چهارراها تنتو ارزون یکه برا ینبود

 ...دمیباشه م یاش هرچ... بهیبکش کنار هست ؟؟یبرس یاونا که به چ یزندگ

 زدیم یدست هی!!! داشت بهش زدیحرف م یداشت راجع به چ ریتا ابروش و انداخت باال، ام هی

 شده؟؟!! رشیگ بانیکه گر یو عشق ایکه دست بکشه از ار

 اونو احمق فرض کرده... ایخودش احمقه  دونستینم

به قول خودش با  ریام حاال دیرسیاگر به خواستش م شدیمال اون م ایدار و ندار ار همه

 ناکجا ابادکنه... یاونو راه خواستیچندرغاز م

 ...!!خواستیفقط پول نم نباریا یهست نکهیاز غافل

و تحمل  یتومن کنار چهار راه ها هر خفت و خار ۳۰۰ ای ۲۰۰شده  یشب یبرا یموقع هی دیشا

.. اون همه خوشبخت شدن فقط پول نبود. یبرا خواستیم یکه هست یزیاالن چ یول کردیم

که  یهمه اون خوشبخت خواست،یهمه توجهش و م خواست،یرو م ایعشق و عالقه و احساس ار

خودش و داشتن خانواده  یبرا دونستی... محق مخواستیخودش م یرابود و ب ازیصرفا واسه ن

 وقت تجربش نکرده بود... چیکه ه یا

 یبه خوشبخت دنیمانع رس نیگتربزر ریو االن ام خواستیرو هم م ایعالوه بر پول خود آر اون

 و اونه... نیبه ناحق دست ا کردیسالها تصور م نیبود که همه ا

که  ینواب... اون رخانیبرادرت دارم ام یبه زندگ کاری... من چ؟؟یکنیبا من معامله م یهه!! دار-

 رفته چه ادتی نکهی... مثل استمیمن ن شیوسط زندگ دوونهیپا کرده تو کفش برادرت و موش م

رو  ایکه ار ی... خود تو نبودیدونستیو حق خودت م ازیکه ن یتو نبود نی... همیزدیم ییحرفا

 ؟؟یدونستینم یزندگ نیا قیال
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 ؟؟؟یستیعاشق زن داداشت ن گهی... نکنه دشدهیچ حاال

 ...زیم یرو دیمشتش و کوب ریام

 ...ییهرجا کهیخفه شو زن -

 د و از جاش بلند شد ز یخونسرد لبخند یسمتشون، هست ریسرا چرخ همه

 ...زیم یزد و خم شد رو یپوزخند

 نواب... ریام یی... خود توستمیمن ن زهیریرو بهم م ایار یزندگ کهیاون-

 کافه... یو گفت و راهش و گرفت سمت خروج نیا

 لب زمزمه کرد: ریز

 نواب... ریام یمونده حاالحاال ها منو بشناس یلیخ-

 یدور هرجور که شده، حت نداختیو م کندیم دیهرز و با علف نیو محکم فشار داد... ا مشتش

 به زور...

درهم  افهیپا تند کرد و رفت داخل کافه... از ق عیسر رونیکه از کافه زد ب یهست دنیبا د نیال

 اخماش رفت تو هم... ریام

 ؟؟ی! ضبط کردشد؟یچ-

 

در آورد و  فشیکاز  شویهندزفر نیو هل داد طرف ال یداد ب دستش و گوش هیسرش و تک ریام

 و زد و حرفاشونو گوش کرد... ی... پلریام یوصل کرد به گوش

 یلبا یرو رو یپوزخند نیال یلحظه لحظه تو هم رفتن ابروها ن،یشد به صورت ال رهیخ ریام

 نشوند.... ریام
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شالش و از  ی... حرصزیم یو از گوشش در اورد و پرت کرد رو یهندزفر نیال قهیچند دق بعد

به جونش افتاده بود خنک  یهست یکه از حرفها یشیات نیتا ا دادید و محکم تکون مهم باز کر

 شه.... 

 ... فتهیو گرفته که پس ن شیدست پ شعوریب یدختره -

... اصال حال حرف زدن و نداشت... فکر دیکش یقیو نفس عم زیم یسرش و گذاشت رو ریام

 نقشه هاش و نقش برآب کنه...  یکه هست کردینم

 شکسته شد... نیال یبا صدا نشونیب سکوت

 منو... سرت و بلند کن...  نی... ببریام-

 ... نیال یرنگ یمکث سرش و باال اورد و زل زد تو چشما یکم با

باهات شرط ببندم  تونمیم یول یچجور دونمیمن مطمئنم اون از نقشت باخبر شده بود... نم-

 صحبت کرده...  ینجوریکه از قصد ا

 زمزمه کرد... یدور تا دور کافه انداخت با لحن ارومبه  ینگاه کالفه

که حاضرم برم زندان  دمیرس ییگند زد به همه برنامه هام... به جا ن؟؟؟یکنم ال کاریحاال چ-

 راحت شه... المیبکشمش تا خ یول

 فشارشون داد... یزد و کم یدستش گرفت، دوستانه لبخند یتو ریام یخم شد و دستها نیال

 ای... دنمیکنیم یا گهیفکر د هی مینیشی... مهیپسر خوب... غصت برا چ ینبود ینجوریتوکه ا-

و کمک  میزنیزنگ م الیبه ن میدینرس یا جهی... فوق فوقش اگه به نتدهیکه به اخر نرس

 هووم؟؟ م،یخوایم

 آخه؟!  یچه فکر-

 و چشمک زد: دیخند یبعد موذ یساکت نگاهش کرد، کم نیال

رو انجام  یمزد و مواجب کار یبگم من ب نکهیفقط ا کنم،یم بسپرش به من... خودم حلش-

 دماااااااااینم
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از دستش  یشگونیخندش گرفته بود، ن نیال یلوچ شده  افهیدرهم از ق یاونهمه فکرا نیب ریام

 ...یداد به صندل هیگرفت و تک

 ...یدندون لق و بکشم بندازم دور نوکرتم هستم چشم گربه ا نیتو کمک کن ا-

 نینبود ا نیاعتراف کرد که اگر ال ریدرشت شد و ام دشیلقب جد دنیبا شن نیلا یچشما

دهنش و  یو انداخت تو السیگ نیاز سر بگذرونه... اخر ییتنها تونستیگند و نم یروزها

 انداخت... ایبه ار ینگاه

 و آب دهنش و قورت داد... یدست شیو انداخت و پ السیکه به سرش زد هسته گ یفکر با

 ...ایآر-

 نگاهش کرد... یو سوال نیبرگشت سمت ال ایار

 زنگ بزنم به پدرم؟؟  هیمن  یو بد تیگوش شهیم گمی... مزهیچ-

 وسط حرفش و گفت: دیمتعجب پر ازین

 زم؟؟یخودت کجاس عز یپس گوش-

 دستش تکون داد... یتو شویزد و گوش یلبخند لکسیر نیال

رفته... پدرم  ادشیگفتم شارژش کنه  رهمینداره... به ام یاعتبار کاف ی... منتهنجاسیا-

 حالش و بپرسم.. خواستمیداشت م کسالتکمی

 رو گرفت سمتش... یبا لبخند از جاش بلند شد و گوش ایتکون داد و آر یسر ازین

راحت  الینه، با خ اینداره خارج از کشور باشه  یمشکل چیه ریتماس بگ یخوایهرجا م -

 صحبت کن با پدرت...

 تکون داد و تشکر کرد... از جا بلند شد و رفت طبقه باال...  یخوشحال سر نیال

 نوشت ..  امیپ ریام یدر آورد و برا بشیو از ج شیگوش

 "نبرد رهیخونه که فرشته نجاتت داره م ایب"
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 و ارسال کرد... امیزد و پ یطونیش یلبخند

 یزخونه لبخند موذاشپ یتو یهست دنیرفت... با د نییصبر کرد و بعد از پله ها پا قهیدق چند

 کرد...  یلبش نشست... وارد اشپزخونه شد و سرفه ا یرو یا

 زد... یبرگشت سمتش و لبخند نیسرفه ال یبا صدا یهست

 

 آب بدم بهت؟؟؟-

 

 ...دینفس سرکش کیگرفت و  یاب و از دست هست وانیتکون داد و دوباره سرفه زد... ل یسر

 

 ...شدمیه م... داشتم خفزمیعز ی... مرسشییییییییآخ-

 

 گفت و بکارش ادامه داد...  یکنمیخواهش م یهست

 

 جون؟؟؟ یهست یخوایکمک نم-

 

جلو لونش سبز  ادیبهش انداخت... مار از پونه بدش م ینگاه میبرگشت سمتش و ن یهست

 هم جز همونا بود...  نیمتنفر بود... ال شدیمربوط م ریکه به ام یو هر شخص زی... از هرچشهیم

 

 ساالد درست کن... یتونیاگر م مزیچرا عز-

 

... مواد ساالد و برداشت خچالیتکون داد و رفت سمت  یباال انداخت، خوشحال سر ییابرو نیال

 ...دییپایرو م یهست یچشم ریز گرفتیرو پوست م ارای... همونجور که خیصندل یو نشست رو
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 کنن؟؟یم یزندگ رازیجان ، پدر و مادرتونم ش یهست-

 

 ...ستنین اتیح دیدر ق پدرو مادرم -

 

 گفت: یو نگاهش کرد... با لحن متاثر دیدست از کار کش نیال

 

 رفته بود... روحشون اروم... ادمیگفته بودا  ریام دیآخ ببخش-

 

 داد... هیتک نتیکرد، برگشت سمتش و به کاب یمتعجب اخم یهست

 

 بهت گفته؟؟ ایچ گهید ریگفته بود؟؟ ام ریام-

 

 ... یهست یشد تو چشما رهیداد... خ هیتک یصندل کرد و به یمکث نیال

 

 یچیخونواده به تو ه نی!!! ازیپهن کرد ییکه بتونم بگم تورت و بد جا دونمیم یانقد-

 ...الیر کی ی... حترسهینم

 

 زد و سرش و به چپ و راست تکون داد...  یشخندین یهست

 

 حرفات و واضح حرف بزن... فهممینم-
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 رو پشت گوشش زد...  یهست یو موها ستادیا یهست یوبروازجاش بلند شد، ر نیال

 

کم عقل تو کلت باشه  هیاگه  یهم که باش ینداره، مال هرکشور یو روس یرانیا زم،یعز نیبب-

خودت و  یزندگ گهیادم د هی یزندگ یها رانهیرو و یتونیوقت نم چیکه ه یفهمیو م نیا

 ابونیصبح تو خ یدم دما دارتونید نیاز اول رو راجعبه تو بهم گفته... یهمه چ ری... امیبساز

... یو انکار کن دتیذات پل ستین یازیتو کافه... پس ن روزید نیبارون تاااااااااا هم ریتهران اونم ز

 چیخانواده ه نیا یکه تو تو نهیا یاصل قتی... حقنیو بب قتیحق ،یچشمات و باز کن هست

... که ادیبدست نم ینجوریا یکه دنبالش یا ی... خوشبختیندار یحق چی... هیندار یگاهیجا

 ... رونیخونه بکش ب نیا یادما ی... پاتو از زندگستیراهش ن نینداره... ا یدوام ادیاگه هم ب

 

 نیبود که االن ب ا دهیکارش به کجا رس د،یکش یقیچشماش و بست و نفس عم یعصب یهست

 ...دادیجواب پس م دیهم با یغربت

 

اون  شاتی... خورده فرمادمینکش یبدبخت نهمهی... ایخبر ندار زیچ چیاز هتو  یکنینه اشتباه م -

رو  ایکه االن به حرف تو اون نامزد احمقت بکشم کنار و ار دمیرو به جون نخر یمردن ازین

حقمه که بخوام کنار خودم  یسخت نهمهیو مال و منالش حق منن... بعد ا ایکنم... آر ازین میتقد

 یبکشم که حت شیو به ات شیوگرنه چنان زندگ چهیگفتم ب پروپام نپ ریداشته باشمش... به ام

 یتوهم باهاش بسوز یخوایخاندان نواب... اگه نم یبعد ینمونه واسه نسلها یخاکسترشم باق

 ... ادیپاتو بکش کنار و بذار باد ب

 

 داد...  هیاشپزخونه و به اپن تک یورود کی... رفت نزددیخند یحرص نیال

 

بود و نبودتم واسش مهم  یو دوست داره... حت شیزن و زندگ ایتو دختر... آر ییروپر  یلیخ-

 حق توعه؟؟؟ ایار یگیبعد م سین
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دختر و حرفاش  نیکرد که صدا باال نره... ا یتکون داد و رفت سمتش... سع یسر یعصب یهست

 بد خط انداخته بودن به اعصابش....

 

 نهیو دوست داره مهم ا یک ایار سی... مهم نکنمیدلم بخواد م یمن هرکار یمنو اجنب نیبب-

... پس ازین یحت ذارمیو همه کس پا م زیبدست اوردنش رو همه چ یو برا دهیمن دلم براش لرز

 کولت و گورت و گم کن.... ی... دمت و بذار روینیبیدماغ من نشو وگرنه بد م یمو

 

به صفحه  یدر آورد و نگاه بشیج رو از ایار یخنده و چند قدم عقب رفت... گوش ریزد ز نیال

 کرد...  رهیرو قطع و بعدش ذخ یصوت لیباال انداخت و فا ییانداخت... ابرو

 و گفت: یهست یشد تو چشما رهیخ

 

  ده؟؟؟ینشون م یو گوش بده چه عکس العمل لیفا نیا ایبنظرت ار-

 

 ...دیچیاشپزخونه پ یتو یهست یزد... صدا شخندیرو پخش کرد و ن یصوت لیفا

 

 "بهت گفته؟؟ ایچ گهید ریگفته بود؟؟ ام ریام"

 

 ...یهست یزل زد به صورت وحشت زده  یا یو استب زد و با لبخند موذ لیفا

 

 تو!!! یبلددد دنمیمگه ترس ؟؟یدی... ترسی... ناززززییییاوووووخ-
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م ... چرا به ذهنشریوحشت زده نگاهش کرد... رو دست خورده بود... اونم از نامزد ام یهست

... قطرات عرق که از ترس رو بدنش نشسته فتهیب یاتفاق نیخطور نکرده بود که ممکنه همچ

 شروع کرد به حرف زدن... یلرزون یبودن کالفش کرده بود... با صدا

 

 به من وگرنه... شیدیرو م یاالن... اون... گوش نی... همنیمنو... هم نی... ببنیبب-

 

  ؟؟یکنیم دیو بازم تهد شهی. دستت داره رو متو دختر.. ییچقدر پرو ؟؟؟یوگرنه چ-

 

 ...دیغر یرفت سمتش و عصب یهست

 

 المصب و.. یبدش من اون گوش-

 

 فاصله گرفت...  یقدم از هست هیدستش نگه داشت...  یرو سفت تو یکرد و گوش ینوچ نیال

 

 رو... یبده من گوش-

 

 ...یکن یتونیم کاریچ نمیبب خوامی... مدمینم -

 

بود دستش  دهیکه ترس نیزد و نگهش داشت... ال یکرد سمتش و به موهاش چنگ پاتند یهست

 دور نگه داشت... یرو از دسترس هست یو باال برد و گوش
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حنات  گهیدست رو شدو د یوقت نمیبب افتویدوست دارم ق یلی... خدمشیبکش کنار... گفتم نم-

داره چون وجودش و گندو کثافت محبت کردنم ن اقتیمثله تو ل ینداره... آدم یرنگ ایآر شیپ

 فهمهیو نم یپوشونده قدر مهربون

 

فرار از دستش چند  یبرا نی... الزدیسرخ شده بود و نفس نفس م تیاز عصبان یهست صورت

کرد با دست چپش موهاش و از  یاشپزخونه گذاشت و سع یپله  یقدم عقب رفت و پا رو

 ...ارهیدرب یچنگ هست

 

مدرکم رو  نیسرو صدا گورتو گم کن تا ا یگمشو ب اریدر ن یباز ی... کولیول کن دختره عوض-

 نشه

 

بهم خورد و از پله ها  نیداد و با تمام قدرت هلش داد... تعادل ال یلب فحش ریز یعصب یهست

 شد... هوشیستون کنار پله ها برخورد کرد و ب یزی... سرش به تنیپرت شد زم

کرده بودن... با  سیو خ نیخوشرنگ ال یوهاکه م یشد به خون قرمز رنگ رهیشوکه خ یهست

که  یازیو ن یشد به ناز رهی... خییرایبه خودش اومد و برگشت سمت پذ نینازن غیج یصدا

 نیرو از دست ال ی... گوشنیی... وحشت زده از پله ها اومد پانیزل زده بودن به ال دهیترس

باعث  ازیداد ن یهمزمان صدا برخورد کرد... یکه با کس یسمت در ورود دییو دو رونیب دیکش

 شه به مانع روبه روش... رهیشد سرش و بلند کنه خ

 

 ... نذار فرار کنه...ریییام رررررشیبگ-

 

و وحشت زده چشماشو رو هم  وسی... ماستادیو زمان ا ریام یشیآت یدوخت تو چشما چشم

 فرار کنه... ریکرد از دست ام یفشار داد و سع
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وحشت زده  یو چشما نیصورت غرق در خون ال نی. نگاهش بولم کن... ولم کن کصافط.-

که تونسته  یخوب فکر کنه... تنها کار تونستیدر گردش بود... مغزش ارور داده بود... نم یهست

 بود... دهیرو محکم چسب یبود که مچ دست هست نیبود انجام بده ا

 

و داد  ازید سمت ن... رو کرزدیم فینبضش، ضع یو دست گذاشت رو نیسمت ال دییدو ایآر

 زد...

 

 ابغوره گرفتن...  یزنگ بزن اورژانس جا-

 ...دیو غر ریسمت ام برگشت

 رو سرمون... میزیبر یچه خاک نمیتا بب نیباال سر ا اید ول کن اون و ب-

 

 ...نیسمت ال دییو دو واریرو پرت کرد گوشه د یبه خودش اومد و هست ایبا داد ار ریام

 شد.... خکوبیم سیپل ریآژ یا صداکه ب اطیتو ح دیدو یهست

 

**** 

 

 *فصل اخر*

 

زد و رو کرد  یدستش... پوزخند یشده بود به دستبند تو رهیانداخت که خ یبه هست ینگاه

 سمت سرگرد...
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دارم... نامزد من و هل  تیخانوم شکا نیبا برادرم ندارم... اما من از یجناب سرگرد من کار-

 تیشکا شونی... من از اومدهیکه هنوزه بعد از دوروز بهوش نهنوز  واریداده سرش خورده به د

 ... کنمیم

 

کرد و  ی... اخمیتکون داد و برگشت سمت هست یسر ریام یتو چشما رهیخ یمحب سرگرد

 اون و مخاطب قرار داد...

 

 ؟؟؟یبهش خبر بد یرو دار یکس-

 

 یمرد زد... اگه کس نیبه حرف ا یبه نشانه نه تکون داد... در دل پوزخند یساکت سر یهست

 ...شدینم دهیکش یبه تباه شیرو داشت که زندگ

 

 ...دشونیبازداشتن... ببر شونیا یسروان اشرف ،ییپس تا زمان دادگاهت مهمون ما-

 

کلمه هم  کی یتا االن حت شیکه از دو روز پ ییایجا بلند شد و چشم تو چشم شد با آر از

و گوشه چشمش و خاروند... لرزش دستاش از چشم باهاش حرف نزده بود... دستاشو باال اورد 

 خکوبیم ایآر یانداخت و راه افتاد سمت در که با صدا نییدور نموند... سرش و پا ایو ار ریام

 شد...

 

... یرو نداشت یاونهمه محبت و آزاد اقتینقل و نبات!!! ل متیگفتن خر چه داند ق میاز قد-

 بهت خوش بگذره دیجد یزندگ
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رو که مهمون گلوش شده بود رو قورت داد و  یلباش... بغض کنه ا یشست رون یتلخ لبخند

 زد... رونیهمراه سروان از اتاق ب

 

زد و  یلبخند رینامه از جا بلند شدن و با سرگرد دست دادن... ام تیاز پر کردن فرم شکا بعد

 گفت:

 

 در حق ما... نیکرد یازتون ممنونم جناب سرگرد... لطف بزرگ یلیخ-

 

 رو فشرد... ریزد و شونه ام یلبخند خجول دسرگر

 

رو تو  یافسانه ا یدوقلوها یاونهمه تقلب رسوندنا دیبود... باالخره با فهیوظ کنمیخواهش م-

 ... کردمیجبران م رستانیدب

 

 زد...  یجلو رفت و لبخند محو ایخنده و اتاق و ترک کرد... ار ریاون روزها زد ز یاور ادیبا  ریام

 

 ... ینکنه محبدستت درد -

 

 داد دستش...  شویبرادرانه دستش و فشرد و گوش سرگرد

 

 ...گنیازشون تشکر بشه دونفر د دیکه با ییبود... اونا فمی... وظاینکردم آر یمن کار-
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تکون داد...  یزد و سر یلبخند تلخ ریو صورت خسته ام نیچهره غرق در خون ال یآور ادی با

شد  نشیحرف سوار ماش یب ریام رون،یزدن ب ی... از کالنتررونیکرد و از اتاق زد ب یخداحافظ

و  دیکش ی... کالفه پوفیشرمندگ ایدن هیافکار درهم و  یموند و کل ای... آرمارستانیو رفت ب

 یافتاد، وقت شیدو روز پ ادیتو دستش و باال آورد و زل زد بهش...  یِشد... گوش نشیماشسوار 

کرد... از  یپل ریو ام ایار یرو جلو یصوت لیگرفته بود و فا یرو از دست هست یکه سرگرد گوش

و متوجه شده بود و  ریام یحرفا ی... اون لحظه تازه معنمونهیگفتن ماه پشت ابر نم میقد

که  یگناهی... دختر بومدینم نیاالن اون بال سر ال کردیاگه حرفش و باور م خوردیحسرت م

دختر الجون افتاده بود گوشه  هی یدوبرادر و تنگ چشم یشخص یبخاطر خصومتها

 کنارش و استارت زد... یصندل یرو پرت کرد رو ی... گوشمارستانیب

 

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

 

 رو گرفت و منتظر موند تا جواب بده... یناز شماره

 

 جا... الو...-

 

 شد...  ادهیزد و پ یناز مهیبه جانم نصفه ن یشخندین

 

 ومد؟؟یسالم، بهوش ن-

 

بهوش  میمنتظر بمون دینرماله فقط با یکرد و رفت، همه چ نشیتازه اومد معانه... دکترش -

  یعکس بردار یتا ببرنش برا ادیب
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درخت  ریو قفل کرد و رفت ز نیعقب برداشت، در ماش یتکون داد و غذا رو از صندل یسر اروم

 نشست... مکتین یرو

 

 برات غذا گرفتم...  نییپا ایب-

 

 ...ختیبهم ر شتریاشتش و باعصاب ند یخسته ناز یصدا

 

 ادیبهوش ب ترسمیخوردم... م کیو ک رینه ش-

 

 ... خستم کل ننداز با من... منتظرتم نینازن نییپا ایب-

 

چند  یکرد برا یمخالفت کنه و تماس و قطع کرد... چشماش و بست، سع نیاز ا شتریب نذاشت

 یمدام تو نیال یبای. صورت زکنه اما نتونست.. یاز هر فکر یهم که شده ذهنش و خال قهیدق

 شد...  یداد و چشماش و باز کرد که متوجه ناز یلب فحش ری... کالفه زبستیذهنش نقش م

 

 سالم...-

 

 ...یصندل ینشست و با دست زد رو صاف

 

  می... توروهم خسته کردنیبش ایسالم، ب-
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 دنیو باز کرد، با دبرداشت... درش  ریام یپا یزد و ظرف غذا رو از رو یلبخند خسته ا یناز

دور نموند... قاشق  ریام زیت یبرق از چشما نیزد که ا یمورد عالقش چشماش برق یغذا

بود... طعم خوش کباب لبخند  دهیاز غذا خورد... عاشق کوب یرو برداشت و کم یکیپالست

قع مو ینظر داشت با لبخند ناز ریرو ز نیکه حرکات نازن رینشوند... ام اشلبه یرو رو ییبایز

 و لبخند زد... دیکش یقیخوردن غذا نفس عم

 

 شد؟؟یچ یهست-

 

 ...دیپاش کوب یرو یمشت یاون مار خوش خط و خال عصب یاور ادی با

 

 ... فعال بازداشته تا فردا منتقلش کنن دادگاه...میکرد تیازش شکا-

 

چنگال و  نیگرفت... نگاهش ب ریام یاز کباب رو جلو یتکون داد و با چنگال تکه ا یسر یناز

 درگردش بود... یناز مرخین

 خودت بخور... خورمینم- 

 

... ومدیصورتش نگهداشت و کوتاه ن یهمچنان چنگال و جلو یعکس العمل چیبدون ه نینازن

زحمت   رایحم نکهیچند روز بود که از خورد و خوراک درست درمون افتاده بودن... با ا

اما باز هم نه اون دست و دلش به خوردن  اوردیم کردیجفتشون غذا درست م یو برا دیکشیم

 ...رینه ام رفتیم

 

 بخورمشون... بخور لطفا... تونمینم ییتنها ر،یام ادهیز-
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بود...  نیال ریکباب و برداشت و انداخت دهنش... فکرش درگ ی کهیکرد و با دست ت یمکث ریام

بود و  ونشی... مدشدیدختر م نیشرمنده مرام و معرفت ا شتریب گذشتیکه م هیبه ثان هیثان

بار براش فرستاد بغضشو با غذا قورت داد و  نیکه اخر یامیپ یاور ادیفرصت جبران نداشت... با 

زانوشو صورتش و با دستاش پوشوند...  ی... خم شد و آرنجشو گذاشت رودیکش یقیعمنفس 

 ید... اهسرجاش بو زیفرخ خان و کرده بود... فرخ خان که بود انگار همه چ یدلش هوا بیعج

کنارش نشسته بود که دل عاشقش با هر  یکه چند وجب اونطرف تر دختر نیغافل از ا دیکش

... بغض کرد ریشد به ام رهیو خ دیکردنش... دست از غذا خوردن کش مواسه آرو دیلرزیآه اون م

نوشت خودش بود... دل زبون نفهمش  یشونیتر از پ اهیکه س بشینوشت عج یشونیبخاطر پ

... اب دهنش و قورت داد که چشمش ریام دنیبا د گرفتیاز قبل ضرب م بتریا عجروزه نیا

... هول ازجاش بلند شد مارستانیب ساختمان هیسمت ورود رفتیکه داشت م ییایخورد به ار

 وداد زد:

 

 اااااایاِاِ... آر -

 

 برگشت سمتش... دهیو ترس دیاز جا پر نیداد نازن یبا صدا ریام

 

  نجایا مارستانهیسکته کردم خب... مثال ب... ایزهرماِر ار-

 

 ... دیشرمنده نگاهش کرد و لب برچ نینازن

 

 ...مارستانیداخل ب رفتیبود... داشت م ایخو آر-

 

 لب زمزمه کرد... ریکرد و ز یپوف ریام
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 ... ال اله اال اهلل...کهی... مرتکشمیاز دست اون م کشمیم ینشم من که هرچ ایآر یب یا-

 

باعث  یو کار هست نیال تیاز جا بلند شد و چشم دوخت به صورت برادرش... وضع ایراومدن ا با

 ....رهیهم عذاب وجدان بگ ایشده بود ار

 

 ن؟؟یسالم، چرا تو محوطه ا-

 

 قبل از اون به حرف اومد... نینازن

 

 چطوره؟؟ ازی... ننییبرام نهار آورده بود اومدم پا ریام ،یسالم... خسته نباش-

 

 انداخت... ریبه ام ینگاه میو ن بشیج یاشو گذاشت تودست ایار

 

بسکه آبغوره  کنهیم نیچطور باشه... داره واسه ده سال بعدمون غوره تام یخوایم یچیه-

 نکرده؟ یریچطوره؟؟ تغ نیکه نذاشتم... ال مارستانیب ادیب خواستیگرفته... م

 

مصرف و جمع کرد و  کباریف ... خم شد ظردیکش یپوف ایتکون داد و ار یناراحت سر نینازن

 ...ایو آر ری... دستش و با دستمال پاک کرد و رو کرد سمت امکیپالست یانداخت تو

 

 باال...  دیایساعت مالقات ب دیسیباال... شماهم وا رمیدستت دردنکنه... من م ریام-
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 نکهیبدون ا ریرو بدرقه کردن... ام نیتکان دادن و با نگاهشون نازن یبرادر بدون حرف سر هردو

 و سرشو گرفت تو دستاش... مکتین یبه درو برش بندازه نششت رو ینگاه

 رو نداشت ..  ایخودشو آر نیب ینیسر سنگ نیتحمل ا یزیاز هرچ شتریب

 دماغش سرشو باال آورد...  یتو ایآر یشگیعطر هم دنیچیو پ ینشستن کس باحس

 ایآر یبندازه ک صدا نییت سرشو پابود...باز خواس مارستانیب یبه ورود رهینگاهش خ ایآر

 باعث شد مکث کنه... 

 ... میهممون به نوبه خودمون کم اشتباه نکرد نمیبیم کنمیبه گذشتمون فک م یوقت-

 ... میگند بزن یکیاون  یبه زندگ میداشت فهیهرکدوم از ما وظ انگار

هرکدوم مقصر  ییجاادامه داشت و ادامه داشت تا اون یو پشت سر هم ه رواریزنج اشتباهاتمون

 ... میشد یکیاون  یخراب کردن زندگ

 ...یکیاون  یبه زندگ میگند زد یجور هی ییجا هی...تو... هرکدوم ازی..بابا... زنش...من...ن مامان

 ماجراها چشامو رو اشتباهاتم بسته بودم... نیا تاقبل

 که شده... نمبشد  ینیو نبودم االن ا بودمیم دیباتوئه...اگه اون موقع که با حق

انتظار داشته باشم  هی... خودخواهیجاها اشتباه کردم... اشتباه کرد یلیفلسفه ببافم...خ خوامینم

 بگذرم...  تونمیاز اشتباهم بگذرن و خودم نم

 فراموشش کنم...  تونمینم یچال کنم ول نجایبوده هم یدارم هرچ دوست

 . ..شهیو نم یباش خوادیتحمل بودنت کنارم... دلم م سخته

 یکه آب فیح ی... دلم تنگ برادرانه هامونه... دلم تنگ گذشته هاس ولشدینم ینجوریا کاش

 ... شهیجمع نم گهیشد د ختهیکه ر

 کنم دلم باهات صاف شه...  کاریچ دونمیتو کارخدا نم موندم
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 امیباالخره کنار ب یروز هی... گهیده سال د گهیسال د هی گهیماه د هی دونمینم یروز هی دیشا

 االن.... یباخودم... ول

 دست برد تو موهاش  کالفه

مثله  یباخودم تا دوباره همه چ امی... بزار کنار بامیمدت دور باش... بزار باخودم کنار ب هی... ریام-

 ... میمدت بگذره... بزار تلخ تموم نکن هیبزار  یول تونمیگذشته شه... االن نم

 ... میتا تلخ تمومش نکن یسمونیبه هرر ازمندیدارم چنگ م یآخرش ول شهیم یچ دونمینم

 وقت بده...  بهم

 بهت طلب دارم  یکی... یبهم برگردوند مویزندگ

... 

شد...  دهیپشت سرش کش ریگفت و بلند شد... نگاه ام نویا تونمیاالن نم یول کنمیم جبرانش

نداخته بود دالشون فاصله ا نیکه ب یا نهیتا ک گذشتیمدت م هی دیبود با ایحق با ار دیشا

 ییحرفا هی ییجا هیجز خودش...  ستیکس ن چیه یمقصر اصل دونستیکمرنگ تر بشه... م

 شهیفاش بشن م یروز هینکرده  ییدلت که اگه خدا یبشن و بمونن تو ازر دیبا شهیهم یبرا

 ...ستنیعالم نکننت دست بردار ن یتا رسوا خایزل ییطبل رسوا نیع

***** 

زهرا  یو ایتخت... نگاه ار یرو ذاشتیداشت زهرا رو م ازیاز کرد... نبه در زد و ب یتقه ا ایآر

 ...دیچرخ

 !د؟یخواب-

 بست... دییتا یچشماش و به نشونه  ازین

 گونش گذاشت.... یرو یزهرا و بوسه اروم فیجلو رفت و اروم لباشو گذاشت رو گونه ظر ایآر

رو  ایدست ار عیسر ازیرد... نتو جاش خو یصورت کوچولوشو قلقلک داد و زهرا تکون ششیر ته

 ...دیگرفت و عقب کش
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 به زور خوابوندمش... نمیبب نوریا ایب یوا-

 

 ...ازینگاه پر محبتشو از زهرا گرفت و دست انداخت دور شونه ن ایار

 

 فنچول بخوابه... نیبذا ا رونیب میبر ایب-

 

 ...رونیاز اتاق زدن ب ایدور زهرا و همراه ار دیبالشها رو چ ازین

 

 م؟؟؟یقهوه دو نفره بزن هی میبر-

 ... هادینگاهشو چرخوند سمت اتاق نهال و ن ازین

 مچاله شد... افشیق ایآر امیسر به بچه ها بزنم و ب هیمن  یباشه تا تو اماده کن-

 

 نگو نه... اااایریدر م رشیخوب از ز-

 

 ایگونه آر یرو یاپنجه پا بلند شد و بوسه  یکرد و رو یبا عشوه مخصوص خودش خنده ا ازین

 کاشت...

 

 باشه ها نیری... ماله من شامیتا منم ب نییبدو پسر گل بدو بدو پا-

 

 خالف جهتش رفت سمت اتاق بچه ها... ازیو ن نییکرد و از پله ها رفت پا یلب غرغر ریز ایآر
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 کردن بودن... یباز میطبق معمول مشغول گ هادیو ن نهال

 

 تون؟؟؟برا ارمیب دیخوریم یزیبچه ها چ-

 سرشونو باال انداختن.... رنینگاه از صفحه تبلتشون بگ نکهیا یب هردو

 

 تکون داد... یبا تاسف سر ازین

 ...دیمنو صدا کن عیکرد سر هیکوچولوتون باشه هااا در اتاق بازه گر یپس حواستون به آبج-

 ...شد نییطبقه پا یراه ازیلب گفتن و ن ریز یکنن چشم ازینگاه ن نکهیا یب بازهم

 بود... دهیچیخوش قهوه تو اشپزخونه پ یبو

 

 ...یراه انداخت ییچه عطر و بو-

 

 با لبخند نگاهش کرد... ایار

 که...! یدونیشوهر گلت چه کرده، قدر نم نیبب ایب-

 برداشت و شست. وهیو م خچالیسمت  رفت

 

 نشد؟! یخبر مارستانیبعله آقا من قدردان زحمات شما هستم... از ب-

 

 رفت توهم... ایار یاخما

 کرده؟! ریچرا د راینه هنوز... حم-

 ها  یدست شیتو پ دیچیو م کندیها رو پوست م وهیم ازین
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 اد؟؟یپس چرا بهوش نم ستیبد ن نیال تیوضع گنی... دکترا مدونمینم-

 خچالی یاز تو کیک ازینرماله... ن شی... همه چادیبهوش ب گهیاحتماال امروز د گفتیدکترش م-

 ...زیم یإاشت رودرآوزد و گ

 نشست روش... دویکش رونیب ازوین یروبه رو یبرگشت و صندل ایآر

 چند روزه به کل از تو و بچه ها غافل شدما... نیازخودت چه خبر...ا نمیخب خانوم گل بگو بب-

 گذاشت جلوش... دویبر یکیک کهیت ازین

 بدخت... ریو اون ام چارسیطفل ب نهیکه بده اون ال یهم من خوبم هم بچه ها... تنها کس-

 اومد ثواب کنه کباب شد... یطفلک

 تاسف تکون داد... یاز رو یسر ایآر

االن کار به  گرفتمشیم یبهم هشدار داد جد ریمنه اگه همون موقع که ام ریهمش تقص-

 ...دیکشینم نجاهایا

 کردوموهاشو زد پشت گوشش... یازپوفین

وگرنه  مایدیبود رس ییاحمق باشه...خدا تونهیزن انقد م هی میدونستیم دیآخه مااز کجا با-

 ...ادیب نیسر ال یینکرده معلوم نبود چه بال ییخدا

 بهه موهاش زد... یچنگ ایآر

 خدا بهمون رحم کرد... خدا رحم کرد...-

 ...ازین نیغمگ یرفت سمت چشا نگاهش

 ...نهیغم چشاتو نب رهیبم ایچته...آر-

 هم...رفت تو شهیتر ازهم ظیاخماش غل نباریا

 ...هیمزخرفات چ نیاِ ا-

 ...هیبرا چ یناراحت نیخب تو بگو ا-
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  ازین

 انداخت و با لبه فنجون قهوش مشغول شد...  نییپا سرشو

 ...ستمیناراحت ن-

 اگه زنمو نشناسم... بگو چته...  ستمین ایمنم آر-

  ایآر -

 پر شد از عشق... ایآر نگاه

 خانومم...  ایجان آر-

 یاالن همه چ میفک کن میای... تا ممیما کنار هم باش خوادیخدام نم کنمیفک م نیبه ا یگاه-

 ... زهیریبهم م مونویافته که آرامش زندگ یم یاتفاق هیخوبه اوضاع آرومه 

 ندارم... گهیهمه مشکالت و پشت سر هم واقعا د نیشدم... کشش ا خسته

 ....شیم دیوقتا ناام یگاه

 سیییییه-

 ع از ادامه حرف زدنش شد... لباش مان یرو ایآر انگشت

 ...نشیغمگ یبود تو چشما رهیخ ایآر یجد نگاه

به  میبرس نجایکه به ا میدیکش یکه نرفته چقد سخت ادتی....یحرف بزن یدیاز ناام یحق ندار-

 ... میستادیکه االن توش وا یینجایهم

نگا به خودم  هین اال ینرفت ول شیپ میکه ما خواست یاونطور زایچ یلیوقتا خ یلیدارم خ قبول

 و خودت بنداز... 

 ستمیحاضر ن چوقتیافته من ه یکه ب می... هر اتفاقمیخانواده ا هی میبچه هامونو دار میدار همو

 اجازه بدم خانوادم از هم بپاشه...  یمتیق چیبه ه
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چنگ و دندون  نکهیا یبشه زندگ یزندگ هی نکهیمشکل دارن... اصال اصل ا شونیتو زندگ همه

 یکه آرامش مطلق توش باشه که زندگ ینگهداشتنش وگرنه زندگ یبرا یوزگار بدنشون ر

 ... یمرداب... تکرار شهیکم کم م ستین

 رو...  ینه ارزش اون زندگ فهمنیموقعس که نه قدر بودن همو م اون

 راحت تر از نگه داشتنشه...  یزندگ هیدست آوردن  به

 برات چقدره...  یزندگ نیارزش ا یا ثابت کنت ی... بجنگیداشته هات بجنگ یبرا دیبا یگاه

جلو راهمون باشه  گهیقراره چقدرمشکالت د ای میچقدرمشکالت و پشت سر گذاشت ستین مهم

 ... میای... هممون باهم از پسشون بر میمن هستم... تو هست نهیمهم ا

  زود از دستم برن... دمیوقت اجازه نم چیه یول دمیفهم مویقدر زن و زندگ رید من

 ... مهیزندگ یحواسم پ کشمیکه هنوز نفس م یوقت تا

 ...میچشم و گوشمونو باز کن شتریپ نکهیا یتجربه برا هیتجربن...  هی نایا همه

 ... میبدون شتریب مونوی... قدر زندگامونیدرو ور یپ میحواسمونو بد شتریب

 ... میستیفقط خودمون ن گهیچون د میاریکم ب ستین قرار

مقاوم  دیاونا با یخوشبخت یبرا خودمونم ک نشده برا نیبچه هامونو دار میردا گرویهم د ما

 ...میباش

 ....دیچیتو خونه پ ایذر یگوش یبزنه که صدا یلباش به لبخند باز شد... خواست حرف ازین

 برداره... شویبلند شد و رفت سمت اپن تا گوش ایآر

 افتاد...  نیبه شماره نازن چشمش

 ...نهینازن-

 از جاش بلند شد و اومد کنارش  عیسر ازین

 الو -
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باز  شونویپلنگ یخانوم باالخره افتخار دادن چشما نینواب بزرگ... آقا مژده بده ال کمیسالم عل-

 کردن... 

  رونیداد ب الیخ ینفسشو با آسودگ ایآر

 اوف خدارو شکر... -

 

 ...دیو از دستش کش یگوش عیسر ازیزدن... ن یاز سر شاد یلبخند هردو

 به هوش اومد... یالو ناز-

 نداده؟  ادتیاول سالم بده...ننت -

 کالفه موهاشو زد پشت گوشش... ازین

 حالش چطوره... نیبابا... ال ریبم-

بچت  نیبب ینیخودت ا گهی... دشونیجامعه بد لیکه تو قراره تحو یاون سه تا بچه ا فیح-

 ... شهیم یچ

 دستشو زد به کمرش... یحرص

 ... شترهیدخترم ب ریپ یمن درست صحبت کنا... اونا ادبشون از تو یاراجب بچه ه یهو-

وگرنه من  یازدواج کرد یسر یگیدیاز ترش ترش یهل بود یادیتو ز ستمیدختر ن ریمن پ-

 ... برمیلذت م میمجرد یدارم از زندگ

ز دستش و ا یگوش ازیتوجه به ن یتا صلح کلکلشون به راه بود... ب کردیکرد... ولشون م یپف ایآر

 و راه افتاد سمت پله ها  دیکش

 ...زدمایداشتم حرف م ایااا آر-

 خرجش کرد... یتوجه یب ایآر

 رو به راهه  نیکم زر بزن دختر... حال ال-
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 عیاختالط کنم سر مییبا دختر دا امیم قهیدو د هی... چیزنتو ندار یالیفام دنیچش د هیچ-

 اصال مرد.... کنمایمن شوهر نم نهی... همیریگیم مانیدرد زا

 قطع شد  نینازن ی... صدانیناااااازن-

 خوبه... نیحال ال گمیکم ور ور کن... م-

 دختره واال از من سر حال تره...  نیبه خدا... ا یادب یزنت ب نیتوام ع-

 ...کنمیآخ و اوخ م شتریب نیبزنه از ا شیپشه ن منو

  دیکتشو پوش ایآر

 ...یبا امیدارم م-

 نهیب س نهیس ازیکه با ن رونیب ادیخواست از اتاق ب بشیج ینداخت توو قطع کردو ا یگوش

 شد...

 ام؟یمن ن-

 قاب گرفت... ازویدستاش صورت ن با

 ...ریگفتم ک خانومم... خ-

 شد تو چشماش رهیخ ازین

 سالم برسون... نمیپس مواظب خودت باش به ال-

 یببوسه که تو ازوین یلبازد... سرشو آورد جلو تا  زیآم طنتیش یگفت و چشمک یجشم ایآر

 که انگار دعواشون شده بود بلند شد... هادینهال و ن یدادایزهرا و دادو ب هیگر یصدا یسانت هی

 لب گفت... ریبست و ز چسماشو

 بر پدرتون... یا-

 ...رونیو از اتاق زد ب دیبوس ازوین یلبا یمعطل یب عیسر

 تا برگردم نیمواظب خودتون باش-
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****** 

 ...نیقدرشناسانشو دوخت به نازن نگاه نیال 

 

چند روزه چقدر زحمت  نیگفت که ا ریازت تشکر کنم، ام یچطور دونمیممنونم... نم یلیخ-

 ...یدیمن و کش

 

 زد...  ینیریلبخند ش نینازن

 کنه... ادیداغشو ز ازیعادت داره پ رینکردم که ام یبابا کار هیچه حرف نیا-

 انداخت...  نینازن یتو چشما یقینگاه عم نیال

 ؟؟؟یشناسیو م ریوقته ام یلیخ-

 باز کنه... نیال ینگاهش مچشو جلو خواستیدلش نم چیکرد نگاهش و بدزده، ه یسع نینازن

 االن... نیتا هم رازیتو ش ییدانشجو ی... ازسالهاشهیسال م یلیآره خ-

 

 ...هیپسر خوب-

 به لبخند باز شد... نینازن یلبها

 رانت بود...نگ یلی... خهیاره پسر خوب-

 

 تکون داد... یباخنده سر نیال

 

 فاشیتعر دمیفهم دمتونید یوقت از،ی... از تو... نکردیم فیازت تعر یلینگرانه... خ شهیاون هم-

 همه بجا بوده...
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 ...دیباال پر نینازن یابرو یتا هی

 

 کرد( عمرا... یاز من؟؟)تک خنده ا ری... امی!! اونم کف؟یتعر-

 

 کرد... یناز یحواله بازو یرد و مشتک یاخم تصنع نیال

 ...نینشست گوشه لب نازن ی.. پوزخندگفتیم ازیاز تو ون شهیهم گمیچرت نگو دارم راست م-

 ...نطورهیکه هم شاهللیا-

 ؟؟یگیسوال بپرسم راستشو م هی-

 

 پا انداخت...  یو پا رو یداد به صندل هیتک

 

 اره حتما... بپرس-

 ؟؟؟یداد یجواب منف ریچرا به ام-

 

ازش بپرسه که خودشم جواب  یسوال جاخورد... انتظارش و نداشت سوال نیا دنیاز شن نینازن

 براش نداشت... یدرست و حساب

 ...دیچرخیحرف تو دهنش نم گه،ید زیچ هیو حسش  گهیم زیچ هیعقلش  کردیفکر م که

 

... هر دومون میمونیمپازل  هی نی... عنی... عمیستیچفت هم ن ری... منو امری... منو امیدونیم -

 ...میستیاما قطعه کنار هم ن مایپازل هیماله 
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 !شه؟ینشوندمون کنار هم که م شهیاون گوشه... بزور نم مونیکیگوشه پازله...  نیا مونیکی

 

 ... شهیباهاش باشه خوشبخت م یکه هر دختر هیپسر ری! ام؟یکنیم یفکر نیچرا همچ-

 نیخواست نازن ریفرق که نه خود ام نیبا ا دونستیمو خوب  نیزد... ا ینیلبخند غمگ نینازن

بشه اون زن  نینازن ذاشتیباشه که قراره خوشبختش کنه نه دست روزگار م یاون دختر

 خوشبخت....

 لباش قاب کرد... یرو یمصنوع یجاش بلند شد و لبخند از

 

 اقتیجفتتون ل ...دیخوب برس یباهم به جاها دیبتون دوارمیام هیمرد خوب ریحق باتوعه... ام-

 ...دیرو دار یخوشبخت

 

 !؟یریکجا م-

 

 امیب عیسر رمیدوش بگ هیخونه  رمیم-

 

 کرد... یزیاخم ر نیال

 ...ایچونیپیم یدار هادیبقول ن-

 

 ..دیخند یناز

 

 برات؟؟ ارمیاز خونه ب یالزم ندار یزیفکر کن... چ ینطوریتو ا-

 و باهمون اخم نگاهش کرد... نشیزد به س دستاشو
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 ... الزم ندارم... مواظب باش...ریخ-

 

بخش  یدوشش و از راهرو یانداخت رو فشوی... کرونیگفت و از اتاق زد ب یخداحافظ نینازن

 ...ریچشمش ورد ب ام رونیکه زد ب

 بهش برسه... ریتا ام ستادیا سرجاش

 

 ؟؟یریم یسالم کجا دار-

 

 ...یهل داد داخل روسر موهاشو

 

 ...امینه... لباس عوض کنم بخو رمیدوش بگ هی رمیدارم م-

 

 تو دستش و باال اورد... یپاکت داروها ریام

تکون  دیبه نشونه تائ یسر نیبرسونمت... نازن امیب یبدم به پرستار نارویخب صبر کن ا یلیخ-

 داد 

 رو باال گرفت نیماش چییسو ریام

 امیتوش تا ب نیم..بش ایب_

سابق آقا بزرگ  نی...رفت سمت ماشرونیزد ب نمارستایو گرفت و از در ب دیحرف کل یب نینازن

 و نشست توش 

که سال ها عالرغم هم  یبا کس ییارویبراش سخت بود رو شدیتر تموم م عیروزا سر نیا کاش

 از عالقش نسبت بهش کم کنه... یوقت ذره ا چیتالشها نتونست ه
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از دورو برش فارغ  یوقت یهر بار به نحو یادم ول نیاومد که دل بکنه از ا شیها و بار ها پ بار

 ...ستین یادم کار اسون نیکه دل کندن از ا دیرس جهینت نیشد تو خلوت خودش به ا

و کمربندشو  نینشست تو ماش ریبه خودش اومد...ام نیبسته شدن در ماش یصدا با

صد به  رهیسمتش بندازه صورتشو چرخوند سمت پنجره و خ ینگاه مین نکهیا یب نیبست...نازن

 ...ابونیخ

 !؟یقهر_

 کند و با تعجب نگاش کرد ابونیدل از خ ریام یصدا با

 ؟یچ یقهر...قهر برا_

 باال انداخت... یشونه ا ریام

 ..یباال گفتم البد قهر یاون طرف نوک دماغتم داد یاخه صورتتو کرد دونمیچه م_

 کرد  یخنده ا تک

 خستم  کمی...ستمیقهر ن_

 باال یه و نوک دماغتو بدسمت پنجر یبچرخ دیبا یحاال چون خسته ا_

 زد دوباره سرشو چرخوند سمت پنجره... ینگاش کرد و لبخند یچپک نینازن

 شد؟ یچ یهست_

 عمد  ریغ ایخب اقدام به قتل کرده حاال عمد  یول کنهیرو دادگاه روشن م فشیتکل دونمینم_

  افتدین نیال یبرا یخدا رحم کرد اتفاق_

پارک  ابونیکنار خ قهی...بعد چند دقابونیواسشو داد به خلب گفت و دوباره ح ریز "یهوم" ریام

 نگاش کرد... یطرفش و سوال دیچرخ نیکرد...نازن

 اشاره کرد... مایهواپ یفروش طیبا دست به دفتر بل ریام
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 میندار نجایتو ا یکار گهید میبرگرد دیبا گهیکنم هفته د یاوک طیبل نیخودم و ال یبرا رمیم_

  میکه انجام بد

 شد پس؟! یازدواجتون چ قراره_

 کرد... یخنده ا تک

 هیدوست خوب یهر ک یول میهم هست یبرا یخوب یو من دوستا نیشد...ال یاونکه فعال منتف_

 باشه... میهمسر خوب شهینم لیدل

 .. هیال دهیاز همه لحاظ دختره ا نیال_

 شد... ادهیرو باز کرد و پ نیماش در

 .. امیتا ب نیبش_

 دنبالش کرد... ییمایوارد شدنش به آژانس همواپ با نگاهش تا نینازن

من  یول ایخوب یلیتو خ گفتیجزء اون دسته ادما بود که م ریلباش ام ینشست رو یپوزخند

ادم متاهل  هینبود که بشه روشون به عنوان  ییادما هیوقت شب چیه ریتو رو ندارم ام اقتیل

 ...شدیاز تعهد و تاهل سرش نم یچیه ریحساب باز کرد...ام

ساعت بعد بود که  میام هاش شد...حدود ن یدر اورد و مشغول چک کردن پ بشیاز ج شویگوش

 ...نیرو انداخت رو داشبورد ماش طی...بلنینشست توش ماش ریباز شد و ام نیدر ماش

 ...فشیو خاموش کرد و انداخت تو ک یگوش نینازن

 فتم آخرهفته بعد رو گر یپرواز برا نیاوف پدرم در اومد...اول_

  دیاگه خدا بخواد قراره از دستمون راحت ش گهید

 چپ نگاهش کرد  ریلب گفت که ام ریز ییشاالیزد و ا یلبخند نینازن

گله و  چیه یبود ب یبستر نیکه ال یدختر بود...تمام چند روز نیا یها یمهربون ونیمد یلیخ

رو با گذشت و  ریل اماز قب شتریتمام روز باال سرش بود و هر لحظه ب یو هست هیو کنا شین

 کرد... یشرمنده م شیمهربون
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 سوال بپرسم؟ هی_

 ابروشو داد باال  یتا هی یناز

 بپرس _

 که سه تام بچه داره... ازهیامثال تو ن یریسروسامون بگ یکن یچرا ازدواج نم_

 کرد... یخنده ا تک

 ...یکن یم سهیمامانم منو با اون مقا نیهول بود زود شوهر کرد تو چرا ع ازین_

ام هم  ی...تو سستیبه حالش گر دیبا ستیبه ب دی...دختر که رسیچه هول یناز گمیم یجد_

 ماشاهلل ماشاهلل... یرد کرد

 نگاهش کرد... یچپک

...تو خودت یسر خود دوا نمود یبود بیکل اگر طب گنیکه م یدیشن نمیا یاتفاقا...ول دمیشن_

 شهیم یفوق العاده ا کیو به نظر من شربر خالف نظر ت نیال نیهم یریگیچرا سروسامون نم

  تیزندگ یبرا

 یناز یچشماش تا موقع زل زدن تو چشما یزد رو شویافتاب نکیبود به جلو...ع رهیخ ریام نگاه

 راحت تر صحبت کنه...

بکنم...با همه نقاط مشترکمون  یادعا روشن فکر خوامینم میبا هم فرق دار یلیخ نیمنو ال_

...ما فقط یاجتماع طیو مذهب و شرا نیتا د ری.از فرهنگ و خانواده بگ..میفرق با هم دار یکل

 و بس... نیهم میهم هست یبرا یخوب یدوستا

به  دیبود...دوتا دوست خوب صرفا نبا ریحق با ام دیتکون داد...شا دییبه نشونه تا یسر نینازن

 مشترک کنار هم بخورن... یدرد زندگ

 حق با توئه... یگیتو درست م_

 کردیم شونیدور اشنا یسالها هیشب یلیکه اونو خ یذات طنتیابروهاشو باال انداخت و با ش ریام

 گفت
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تو  ازویاز جنم ن کمیرنگ دندونات شه.. ساتیگ نیحق با منه...تو بش شهیصد البته که هم_

 االن نوت بغلت بود  یداشت

 دهیباور رس نیبه ا هگید یحالش خوب بود ول شهیهم ری...کنار امدیبلند و با صدا خند نینازن

  زدیگوشس زنگ م یافتاد که مدام تو یاهنگ ادیاونه... یزندگ یادم اشتباه ریبود که ام

 "دل بستم  یبه هر کس یدل و دستم...از دستم رفت به هر کس نیب هیدونم چه راز ینم"

●○●○●○●○□○●○●○●○ 

باال  الیبود و انگار خ نییدستبند خورده پا گذاشت تو اتاق...سرش پا یاتاق باز شد و هست در

 اوردنم نداشت...

 که گفت: یمامور زن یصدا با

 یازین یموند رو رهینشه...سرشو اورد باال...خ شتریوقت دادن...ب قهیجناب سرگرد فقط ده دق_

 قفل کرده بود روش... رشویخ ستاده،نگاهیکه سر پا ا

 سالم..._

 شد... بشیجواب سالمش نص یبود که تو یزیتنها چ یسرد و سراسر تنفر هست نگاه

  میاومدم با هم حرف بزن_

 حوالش کرد باعث شد اخماش بره تو هم... یکه هست یپوزخند

 با تو دارم اخه؟ یمن چه حرف_

  یبهم بدهکار باش یحیتوض هیفک کنم _

 پوزخندش واضح تر شد... نباریا

رو به  ازیزدم ها؟ ن بتویج ای...چه خبر عالم و ادم از ما طلب دارن...ارث باباتو خورد یاوهک_

 ...ستادیروش ا

 !ست؟یکم ن یشوهرم...خانوادمو ازم بدزد یخواستیم_
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 انداخت... ازین یبه سر تا پا ینگاه یهست

 فعال که نتونستم بدزدم برو سفت بچسبشون... جفتش ور دلتن..._

 در هم گفت: ییبا اخم ها ازین

 ...فقط اومدم بپرسم چرا ؟!یبد لمیرو تحو ها یور یدر نیا نجایا امیب دمیهمه راه نکوب نیا_

 دم؟یبه حقم جنگ دنیرس یچرا؟...چرا برا یچ_

 به سرتاپاش انداخت  یبا تمسخر نگاه ازین

 من شده حق امثال تو... یتا حاال زندگ ی...از کیزنیحقت؟...از کدوم حق و حقوقت حرف م_

 یم ایبه دن یتیخانواده در پ هیمن تو  نیمن نکن...اگه تو ام ع یمن...زندگ یانقدر زندگ_

 تو ماله من بود... یزندگ دیشا ؛االنیخانواده درست حساب هیتو تو  یو من جا یاومد

 که صورتشو قاب گرفته بود... ینارنج یروسر ریموهاشو زد ز ازین

 ایبه دن یتو چه خانواده ا کنهیانتخاب نم یشکیخانوادت...ه یپا سیخودتو ننو یها یهرزگ_

اومدن  ایتر از خانواده تو به دن نییداغون تر و سطح پا یها به مراتب تو خانواده ها یلی...خادیب

 یخودشون اوار بشن تو زندگ یساختن زندگ یشرفشونو نفروختن...مثل تو نخواستن برا یول

  گرونید

 باال اورد  دیبه نشانه تهد انگشتشو

با سه تا  یزن سرطان هیاوارست  تو یزندگ شمینجورینشدما...هم تی...من اواره زندگیهو یهو_

 یقد...داشتم بهت لطف م میبمونه با سه تا بچه قد ون ایبه درک و ار یتوله...هر ان ممکنه بر

 ...کردمیم یباز متیتی یبچه ها یبرا یکردم نقش مادر

 انگشت اشارشو اورد باال ازین نباری...ادیکه خورد تو صورتش حرف تو دهنش ماس یلیس با

من _ یترحمم ندار اقتیتو ل نمیبیم یبده ول تیکنم رضا یراض نیو ال نمتیبب اومده بودم_

 به ترحم تو ندارم  یازین

 زد و با حقارت نگاهش کرد... فشیبه ک یچنگ ازین
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 ...یترحم ندار اقتیتو ل_

 ...رونیتکون داد و از اتاق زد ب یگفت و با تاسف سر نیا

 ...رهیاز اول بناش کج گذاشته بشه تا اخر کج باال مکه  یواریبود که د دهیباور رس نیبه ا تازه

 دادیاز قبل حواسشو م شتریب دیبا گفتیراست م یاشتباه بود...هست نجایاولشم اومدنش به ا از

 دزد نکنه شویتا همسا دیچسبیمالشو سفت م دی...باشیزندگ یپ

******* 

 اومد  یاز اشپزخونه م رایبچه ها و حم یخونه شدن صدا وارد

باال  ریاز سروکله ام شهیطبق معمول هم هادیکردن نهال و ن ییو سالم بلند باالد هر

 گفت: یبه ناز یدیجلو اومد و خسته نباش رایرفتن...حم

 

 چطور بود؟ نی... الزمیعز یخوش اومد_

  دیبه گردنش کش یو دست ینهار خور زیم یگذاشت رو فشویک نینازن

  شهیپس فردا مرخص مفردا  گفتیبهتره دکترش م یلیخداروشکر خ_

 ...ینهال رو گذاشت رو اپن و رو کرد سمت ناز ریلب گفت، ام ریز یخداروشکر رایحم

 !مارستان؟یب یبر یخوایم یناز_

 تکون داد  دییبه نشونه تا یسر نینازن

  رمیاستراحت کنم م یکم رمیدوش بگ هیاره _

 حرفش  ونیم دیپر رایحم

 ششیپ رمیم امشبو من یخسته شد گهیتو د زمینه عز_

  دیپاش رایحم یبه رو یلبخند مهربون یناز
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 دیباش نجایهم فهممینم یاز بچه دار یزیبهتره...من که چ دیباش نجایجون شما ا راینه حم_

 هستم  نیال شیمن پ ازیکمک دست ن

 مادرانه گفت: یبا لحن رایحم

از بچه  یزیچ یگفت ی...بعد نمی...االن خودتم بچه داشتیواال اگه به وقتش شوهر کرده بود_

  یدونینم یدار

 بهش رفت. یظیچشم غره غل یخنده و ناز ریزد ز یپق ریام

  دمیبس نبود حاال شما نگو ترش ریجون...ام رایحم نیبارم کن کهیمونده بود شما ت نمیهم_

 زد تو صورتش  رایحم

 رو زدم؟  یحرف نیهمچ یوا خدا مرگم بده مادر من ک_

 وسط حرفش  دیپر هادین

  رهیرو بگ یخاله ناز ادینم یکس ینی گهید یهمونو گفتخب _

  دیرو کش هادیمحکم لپ ن یحرص نینازن

  یوجب مین یریمنو بگ یایمنتظرم تو ب_

 براش نازک کرد  یپشت چشم هادین

  یعروسک فرنگ هی ریبه قول عمو ام ای رمیگیم یزنه چشم ابرو مشک هی...من اهیوا صد سال س_

 شون کرد به جفت یدهن کج نینازن

 ها رو تور کرده بود... یاز اون عروسک فرنگ یکیعموت اگه عرضه داشت و بلد بود تا حاال _

 گفت : طنتیبا ش ریام

  مارستانهیدور مونده رو تخت ب نیادیاز م تی...فقط االن به علت مصدومگهیتور کردم د_

 براش نازک کرد  یپشت چشم نینازن
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 ارو با خنده هاشون جا گذاشت و رفت گفت و اون نویاره ارواح خاک عمت ا_

 باال انداخت  ییرو دنبال کرد...با تعجب ابرو نیپشت سر نازن راینگاه پر حسرت حم ریام

  یکنیجون نگا نگا م رایحم هیچ_

 سمت گاز  دیو چرخ دیکش یقینفس عم رایحم

  یچیمادر...ه یچیه_

 اتاقشون کرد... یو راه نیزم ینهال رو گذاشت رو ریام

 نگا نگا... یجور هیخب نه _

 یریگیرو م نینازن نیا یایروز سر عقل م هی ایار نیتو ام ع گفتمیم شهیهم یدونیاخه مادر م_

خب ماشاهلل هزار  ی...ولنیایچقدر به هم م کهیدونی...بخدا نممیکن یم یزندگ نجایبا هم هم

 نداره... یکم از خانوم نمیماشاهلل ال

  ستادیو کنارش ا نتیزد به کاب هیبا خنده تک ریام

 !؟یخب پس چ_

  رونیکالفه نفسشو داد ب رایحم

 گفت هنوز ازدواج نکردم... ییاهل کجا دنیبگم از مرده پرس یواال چ_

تورم  شکونهیم گهید یاجنب گهیباالخره اخر اخرش د نینباشه ال یهر چ گهیتوئه د تیحکا

 همونجا... برهیم

 خنده  ریبلند زد ز ریام

 یالیبودن اون تو چه فکر و خ یالیخ تو چه فکر و نایا_

 با مالقه زد رو شونش  رایحم

  گهید گمیم یجد دهیند رینخند پسره خ_

 جون... رایبابا حم اریدر ن یاز االن مادر شوهر باز_
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 ...شهیتو ش میکنیخونشو م یکن فیک ارهیبرات در ب یچنان خواهر شوهر باز ازمین یپس چ_

 رفت تو هم... ریام یاخمها

 کجاست...خوابه؟ ازین یتراس_

من  شیبچه ها رو گذاشت پ رفتیکجا داشت م دونمی...نمیظهر چه خواب 12نه مادر ساعت _

 شه... داشیپ گهیاالناس که د رونیو رفت ب

 به باال کرد.. یبا سر اشاره ا ریام

 زهرا خوابه؟_

  دیکوتاهش کش یبه موها یدست رایحم

 ...شهیم داریبچم ب ستیواسشون نبچه ها که ح نیاره...سه سر بهش بزن ا_

 لب گفت و رفت باال... ریز یبرداشت و باشه ا زیم یرو وهیاز سبد م یبیس ریام

 قلمبه و درشت شده زهرا خندش گرفت و رفت جلو... یچشما دنیاتاق رو اروم باز کرد...با د در

 تو پدر سوخته یچطور_

 یکرد...صدا یبرد تو شکم زهرا پف ...خم شد و سرشریشد به ام رهیدرشتش خ یبا چشما زهرا

خنده هاشون تو اتاق  یشد...صدا یکی ریخندش با قهقه ام یخنده زهرا کوچولو بلند شد...صدا

 خشکش زد... دفعهیبود زهرا رو برداشت و تو هوا چرخوند که  دهیچیپ

 زد... یلبخند هول ازین دنیروشون زوم بود...با د ازین رهیخ نگاه

 ؟یسالم...او...اومد_

  دیدزد ریرفتار کنه...نگاهشو از نگاه ام یکرد عاد یسع ازین

 ...دمیاالن رس نیسالم هم_

جلو  ازیباز کرده بود...ن ازیبغل کردن ن یکرد و دستاشو برا یورجه وورجه ا ازین دنیبا د زهرا

 گرفت... ریرفت و زهرا رو از دست ام
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 چطوره؟ نیال_

 ...دیپشت گردنش کش یدست ازین یها نیکالفه از نگاه دزد ریام

  ششیپ میبر رهیرو اوردم دوش بگ یخوبه خداروشکر...ناز_

 تکون داد... دنیبه نشونه فهم یسر ازین

 اوهوم...خداروشکر..._

  دیپشت گردنش کش یباز دست ریبودن ام ستادهیوسط اتاق ا فیدو بالتکل هر

 ...رایحم شیپ نییخب من برم پا_

 ستادیکه سرجاش ا رونیب زدیاتاق مداشت از  رینزد...ام یحرف ازین

 حرف زدن و نزدن  نیمردد بود ب ازیسمت ن دیچرخ

 ...ازین_

 سمتشو منتظر نگاهش کرد دیچرخ ازین

  نییسرشو انداخت پا ریام

هم خودمو به اب و  شهیزم،همیرو بهم بر ایتو و ار نیوقت نخواستم رابطه ب چیمن...من ه_

 یبدون خوامیم یول نجایبه ا میدیشد که رس یدونم چ ی.نمزدم تا شما رو به هم برسونم.. شیات

 که من...

 حرف زدن راجبش هم سخت بود... یبه موهاش زد...حت یچنگ

که  یمن اونقدر فرق داشت یخودمو بزارم کنار تو...تو برا المیتو خ دمیکشیخجالت م یمن حت_

 اسم حسم بهت و... ستمیمطمئن ن یحت

 خورد... حرفشو
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...من خطا یکه االن نگاتو از نگام بدزد یینجای...انجایبه ا میخواستم برس ینم من...من ازین_

 ینیا ریلحظه از ته دل ارزو نکردم کاش غ هیقد  یبه روح مادرم قسم حت یکردم قبول ول

 که شد  شدیم

 ستیکه مهم ن ییزایچ یبرا دی...باور کردم نبااسیجاش فقط کنار ار ازیباور کردم که ن من

 یحس خواهر برادر نیقد هم دیهمه سهم من از تو شا یستیو ن یو سهم من نبودبجنگم...ت

 باشه...

 یالقل سع خوامی...مخوامیحداقل م یول شهیمثل قبل نم یچیوقت ه چیه گهید دونمیم

 فراموش کنه... امیکه ار یو کمک کن یکن ی...سعیکن

وقتا  یبود براش کاش بعضو معرفت  یتب مردانگ یزمان هیکرد که  یبا حسرت نگاه مرد ازین

 موند  یم یراز باق هی شهیحرفا هم یبعض

 کاش..._

که  یکاش...سخت بود فراموش کردن اتفاق یا مینگ چوقتیموندن تو نگاه هم...کاش ه رهیخ

 فراموش شن  خواستیکه زده شد...زمان م ییافتاد...حرفا

 رو زبون نچرخه اسمت یحت گهیکه د دمیقول م"

 عشقت  خودهیبهش بگم ب خواستیم حسم باز تو رو اگه

 المیاز خ یکه لحظه لحظه دور بمون دمیم قول

 بهت ندارم  یحس گهیکار د نیشروع ا واسه

 یرو گونش برا ختیسمج از چشمش ر یکه قطره اشک یازیو ن رونیو از اتاق زد ب دیچرخ ریام

  نشونیمرگ خاطرات مشترک ب

 ومونه خونه واسه هر د نیبمونه ا یکه جات خال سخته

 از تو نمونه  یزیچ چیه یکه من باشم نباش سخته

 عطرت تو اتاقم  چهیپیم المیخ یو هوات تو حال
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 سراغم  یایتو م یروز هیاما  یریمن نم ادی از

بود  یمرد یاخر قصه دلدادگ نیزد به در چشماشو رو هم فشار داد...ا هیاتاقشو بست و تک در

انداخت  رشیکه سرنوشت گ یود وعاشق موند...مردعاشق ب هیفقط تو سا شهیکه مظلومانه هم

  دنیبه نسبت نرس شدیکه ختم م یا کطرفهیعشق  ریمس یتو

 بهم حق بده  تیواسه بد خوامتینم گمیم نکهیا

 پس بده  مویادگاریازم دل و ببر  یگفت

 سراغ لحظه هام  انیتو م یقشنگ حرفا دستات

 نموند برام یزیاشک چ جز

 ام از فکرت در  ستین راحت

 زهرا خفه کرد... یگلو یهق هقشو تو ازین

 خونه واسه هر دومونه  نیبمونه ا یکه جات خال سخته

 از تو نمونه  یزیچ یکه من باشم نباش سخته

 اتاقم  یعطرت تو چهیپیم المیخ یتو از

 "سراغم یایروز م هیاما  یریمن نم ادی از

 " ییاحمد صفا_دمیقول م"

 لباس... یلبخند نشست روحلقه شد دور کمرش  ایار یدستا

 خانوم گالب  یتو فکر_

 ...دیکش یقینفس عم ازین

 گرفته  طیهفته بعد بل  یبرا ریام گفتیم یناز_

 هم فشار داد... یچشماشو رو ایار
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  دونمیاره م_

 اومد... یذهنش م یکه تو ینزدن حرف ایزدن  یدل بود برا دو

  یریجلو رفتنشو بگ یخوایم_

 داد  رونیبنفسشو اه مانند  ایار

 نه...!_

 ستاره... یموند به اسمون ب رهیبا اخم خ ایدهنشو قفل کرد...ار ایقاطع ار جواب

وقت الزمه تا  یچقدر ول دونمینم خوامی...وقت مامیباهاشون کنار ب دیهست که با ییزایچ ازین_

 ...ریسراغ ام رمیکردم م دایکنم...خودمو که پ دایخودمو پ

 ...زایچ یلیکنار اومدن با خ خواستیبود.. زمان م ایدو ساکت شدن حق با ار هر

... ستیاالن وقتش ن دونستنیدلشون خوب م یهر دو تو یول دیرسیبالخره وقتش م یروز هی

 تخت... یپاهاشو دراز کرد رو

به ساق پاش زد که پاهاش از رو تخت پرت  یگرد شده نگاهش کردو مشت ییبا چشما نیال

 ...نییشدن پا

 ...یوحش ... چتهیهوو-

 بهش رفت... یچشم غره ا نیال

  یریادبگی ستیآداب معاشرتم بد ن کمی-

 بهش کرد  یدهن کج ریام

 البد ازتو...-

 براش اومد و با ناز گفت  یچشم پشت

 ... نطورهیصد در صد که هم -

 خنده  ریزد ز ریام
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 د برام رجز بخون...بع یاریبابا...بزا اول مراحل تشکراتت به خاطر نجات جونت و به عمل ب ریبم-

 بود... تیانسان فهیوظ یزاریو م یمنت چ-

 زل زد تو صوتش  ییبا پرو ریام

 نمیبب دیو با یخرج تو بکنم ک تیآقا من نخوام انسان-

 کرد  یبه در ورود یبا چش ابرو اشاره ا نیال

 اونو....-

و رفت  دیره چرخزنگ خوردو دوبا شیکه گوش دیو د نیآن نازن هیسمت در...  دیچرخ ریام نگاه

 جواب بده  شویتا گوش

 ابروشو باال انداخت  یتا هی

 اووونو؟-

 بعله اونو... -

 ؟ شونی. با ایاونوقت واسه چ-

 ...نییآورد پا یمالفه رو کنار زدو صاف نشست... صداشو کم نیال

  ؟یکنیفک نم یمعلومه واقعا دوست داره چرا روش جد هیدختر گل یلیخ  ریام-

 کرد... نگاش یچپک ریام

 تو نخ ما دوتا  نیهمتون رفت هیچ-

  نیایبهم م-

 چشاشو گرد کرد  ریام

 درووووغ-

 زهر مار-
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 ادامه داد یبالودگ

 امیبه همه م مونمیم یلباس مشک نیمن ع نیال یدونیم-

 اومد تو اتاق...  یبهش بده که ناز یبهش کرد...خواست جواب دندون شکن یدهن کج نیال

  میکن که بر هیخان بفرما برو صندوق تسو ریام خب بچه ها حله... فقط-

 حد ممکن باز کرد نیچشاشو تا آخر ریام

 کنم؟ هیمن تسو-

 بهش کرد  یا هانهینگاه عاقل اندر سف یناز

 من برم حساب کنم یخواینه م-

  ییبشه اونم تو دایورا پ نیا یآدم حساب هی دونستمیآ قوربون دستت از اولم م-

 عمو به فدات  برو

 حواله بازوش کرد  یمشت نیال

 ... هیاداها چ نیگمشو برو حساب کن ا-

 مچاله گفت  یا افهیک ماساژ داد...با ق نیضربه ال یرجایام

 من و اون نداره که...  بیج گهیحساب کنه د خوادیم یبه تو چه ناز-

  دیخند نینازن

 ها...  ییپرو یلیخ-

 باز شد... ریام شین

  ستیدختر جوون نشسته جاش ن انجیکه ا فیح یدیتازه کجاشو د-

 گمشو مسخره... -

 جاش بلند شد...  از
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 :اسم بابات اصغره گفتیبود االن م یخال هادین یجا-

 با چشم غره گفت  یناز

 با خنده گفت نیال ستین دیازش بع زایچ نیا یکه عموش تو باش یبچه ا گهیمعلومه د-

 شهیم یچ نیبچه ا نیتو بب-

 ... رونیبراش اومد و از اتاق زد ب ییخنده کنان چش ابرو ریام

 ...ادیخودش فاصله گرفته بود... وقتش بود به خودش ب طونیجلد ش نیوقت بود از ا یلیخ

وقتش بود هم  گهیفراموش کنه د شویخواسته بود از خودش دور شه و خود واقع یهرچ بسه

 فراموش کنه هم حسشو... ازوین

 و گرفت و رفت سمت صندوق نیال شیف

و به سرفه  نیال رایاسپند حم یشه... بو ادهیپ نیکمک کرد تا ال نیشدن... نازن ادهیپ نیشما از

 انداخت... 

و  حیمحمد و آل محمد... خداروشکر... خدار و صد هزار مرتبه شکر که صح یالهم صل عل_

 خونه عروس خوشگلم...  یسالم برگشت

ه و جلوتر از همه راه افتاد سمت خند ریزد ز یپق رایعروس خوشگلم گفتن حم دنیبا شن ریام

خونه انداخت،  نیا یبه ادما ینگاه نیبودن... ال ستادهیپله ها منتظر ا یباال ازیو ن ایخونه... ار

اما االن که دوباره  شناختنیو م گریفقط چند وقت بود همد نکهیداشت... با ا یخوب یلیحس خ

 ییجورایبغض کنه...  یخوشحالو داشت باعث شده بود از  دنشونیبعد اون اتفاق فرصت د

 که تا االن فقط پدرش بود و بس.... یهمشون مثل خونواده نداشته خودش بودن... خونواده ا

 گونش کاشت... یرو یو گرفت و بوسه ا نیدست ال ازیپله باال رفتن، ن از

 خونه... شرمندتم دختر...  یخوشحالم که برگشت یلیخ-

 و مخاطب قرار داد... نیو با لبخند ال گذاشت ازین یشونه  یدستشو رو ایار

 ... نیال یخوش اومد-
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که  یبخاطر کار ی... دوست نداشت کسدیکش ازین یبه موها یزد و دست یخجول لبخند نیال

 بدونه... ونیانجام داد خودش و مد

... شرمنده خورهیبه چه درد م تیانجام دادم... پس انسان فموی... وظازین یزنیم هیچه حرف نیا-

 اش... نب

 گفت: یو به شوخ دیخند

 غصت نباشه... ستادمیجلوت ا فلیحاال که مثل ا -

 گفت: یاز داخل خونه با لحن مضحک ریام

 مدام...  یسیسرپا وا دیچهار ساعت نبا سیداخل دکترت گفت تا ب اریب فیخانوم تشر فلیا-

 به صورتش زد... یهول شده کنار رفت و چنگ ازین

 ... برو...زدلمیخدا حواسم نبود... برو تو عزب دیخاک برسرم... ببخش-

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

 ریخوردن بودن و طبق معمول ام وهی... همه مشغول مییرایو قطع کرد و رفت سمت پذ تلفن

نگاهش کرد و با  ازیمبل نشست... ن یرو رای... رفت و کنار حمذاشتیم نیداشت سربه سر ال

صحنه رو با چشماش  نیکه ا ریزد... ام یلبخند تکون داد و یسر نیزد... نازن یچشم اشاره ا

 به حرف اومد... یشکار کرده بود موذ

و اشاره  مایها کر و اللن با ا چارهی... بشهیم دهید یو ناز ازین یرفت تو کما... عوارضش رو نیال-

 ...زننیحرف م

 کنن...  تونستنیدست تو دماغشونم نم ریخنده... از دست ام ریزد ز نینازن

 ؟؟؟یما دار یبه حرفا کاریچ ؟؟یگه تو فضولآخه م-

 تو جاش جابه جا شد یباز شد و کم ششین ریام

من تو  یاگه نگ نی... ها؟؟؟ ببازیبه ن یگفت یجون من چ یناز گمی... فضولم... مگهههیاره د-

 ها... شهیبچم لوچ م یاونوق چشا مونهیدلم م
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 خنده افتادن...به  هیبه صورتش زد و بق یچنگ ریحرف ام نیبا ا رایحم

 اخه بچه... یزنیتو م هیچه حرف نیخدا مرگم بده... ا-

 و تو دستش چرخوند... شیتکون داد و گوش یبا خنده سر نینازن

که فرم پر کرده بودم برا  یباهام تماس گرفتن از شرکت مارستانیبابا... صبح تو ب یچیه-

... زیامشب... قراره برم تبر یبرا رمیگب طیقبولم کردن االنم رفته بودم بل نکهیاستخدام... مثل ا

 ... نیمنم گفتم حله دا هم شدیاشاره زد چ ازین

موز  یتکه ا نیتکون داد... ال یشد و بدون حرف سر یجد نینازن یحرفها دنیبا شن ریام

خودش  دیو د ریام یالیخیب یبزنه اما وقت یحرف ریبرداشت و انداخت دهنش... انتظار داشت ام

 رف زدن...شروع کرد به ح

 زم؟؟یعز یدار طیساعت چند بل-

 کرد... یبه ساعتش نگاه یناز

 باشم فرودگاه... دیبا گهیچهارساعت د-

خوب و  یجاها یاونجا و ببرمت کل یایب باری دیمسکو... حتما با میگردیبرم گهیماهم هفته د-

 یجوری دیبابراتون دردسر درست کردم  یمدت من کل نی... اایو ار ازی... هم تو هم نینیبب

 جبران کنم... 

 جواب داد یکرد و زودتر از ناز یدست شیپ ازین

نه  ییما زدلینه تو... وگرنه تو عز میجبران کنه ماهست دیکه با ی... اونزدلمیحرف و عز نینزن ا-

 دردسر... 

 کرد... یتو دستش باز یزد... موهاش و پشت گوشش زد و با چاقو ینیریلبخند ش نیال

چون  ستمین مونیاصال پش رانیا امیخواهش کردم تا بذاره باهاش ب رینهمه به اماو نکهیمن از-

وقت کاملشو  چیکه ه یاز خانواده خودم... خانواده ا یعضو نیبا شما ها اشنا شدم... شد

 رابطم با شما ادامه داشته باشه...  نیکه ا خوامینداشتم... از ته دلم م



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 667

اش و با دستش پاک کرد و سرش و بلند کرد... از گونه ه یکه سر خورده بود رو یاشک قطره

 تنهاشون گذاشت.. دیببخش هیجاش بلند شد و با 

********* 

 (  www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

اون  یکه با وجود مخالفتها ینیو ال ریشد به ام رهیپاش قرار داد و خ یچمدونشو جلو نینازن

 ه بودن...بدرقش اومد یبازم برا

 فرودگاه...  نیایراه ب نهمهیواقعا الزم نبود ا ن،یدیزحمت کش-

 چشماش... یشد تو رهیکرد و خ یکالفه پوف ریام

... یکنیتعارف م یانقد که از سر شب تا االن دار ی!!! مغز مارو نمودیناز گهیاه باو بسه د-

 ؟؟؟یدار کاری... اصن تو چمی... دوست داشتمیبدرقت کن میایدلمون خواست ب

چشم از  نیال ی... با صدادیفهمیو نم ریام یایبد اخالق نیا لیمتعجب نگاهش کرد... دل یناز

 برداشت.. ریام

 !!!یشد تلریهو چته تو... باز ه-

 لب زمزمه کرد... ریکرد و ز یحوصله خنده ا یب ریام

 ه... باش یتعارف دیمنه نبا شیپ ینگرفته که وقت ادی نویشده اما هنوز ا ریخو پ -

 ...دیو در آغوشش کش نیزد و با خونده شدن شماره پروازش ال یلبخند محو نینازن

  یو بهت دادم گمش نکن لمیمیخوشحالم که باهات اشنا شدم خوشگلم... ا یلیخ -

 زد و ازش فاصله گرفت... یب کمر ناز یضربه ا نیال

 نشه... مراقب خودت باش... رتیحواسم هست... برو د زمینه عز-

سرگردونش...  یشد تو چشما رهی... خریتکون داد و برگشت سمت ام یبا لبخند سر یزنا

 زد  یلبخند تلخ
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 ... مراقب خودت باش... خدافظ...ریام یخوشبخت بش-

و به  دیکش یقی... نفس عمیبزنه... چمدونش و گرفت و راه افتاد سمت پله برق یحرف نذاشت

 کرد:لب زمزمه ریکنن... ز دایاشکاش اجازه داد راهشونو پ

و  کردمیهام اونو کنار خودم تصورش م ایکه تو رو یکس یسخته دعا کردن واسه خوشبخت--

 بشه  گهید یکی یاالن قراره سهم آرزوها

زل زد به ساعت رو به رو...  جیمادرش چشماش و باز کرد... از جاش بلند شد و گ ی... با صدا

 ینگذشته بود... نوچ شتریب دنشیعت از رس... سه سادادنیصبح و نشون م ۸عقربه ها ساعت 

 ...کتریمادرش نزد یبعد در اتاقش باز شد و صدا قهی... چند دقدیکرد و دوباره دراز کش

 من!!! زنمی... مگه صدات نمنینازن نمیپاشو بب-

 گفت و سرش و تو بالش فرو برد... یهوم

 ...یکمکم کن دیهام بابعد از ظهر دست تن میال اله اال اهلل... پاشو بچه مهمون دار-

 نیو از یکردن و لبخند زدن الک ییرایدر اومد... اصال حوصله پذ غشیاسم مهمون ج دنیشن با

 ملحفه غر زد... ریسرش و از ز یرو دینداشت... ملحفه رو کش زایجور چ

 ...نایخونه عمه ا رمیمامان... من حوصله ندارم... م هیاخه االن چه مهمون اومدن-

 از بازوش گرفت... یشگونیو ن دیلحفه رو از سرش کشم یعصب مادرش

خونه عمه  یبر یخوایبعد تو م ادی... قراره برات خاستگار بگمتیسر بلند شو م رهیدختره خ-

 جونت؟؟؟

 زل زد به مادرش...  یوزغ یتخت و با چشما یحرف درجا نشست رو نیا دنیشن با

ن من خستمممممم.... چرا با من هماهنگ خاستگارررررررررررررر؟؟ اونم امروووووووز؟؟؟ ماما-

 ... ده دفعه گفتم من قصد ازدواج ند....اخه نیکنینم

 وسط حرفش... دیپر یعصب مادرش
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که ما  یباش یدیمنتظر اون شاهزاده سوار بر اسب سف یخوایم یتا ک ن؟؟؟ینازن یتا ک-

و بخاطرش  یواخیو م یکیکه خاطره  ستین مونیمن و پدرت حال یفکر کرد ه؟؟یک میدونینم

اشک  میفهمینم یکنیفک م اد؟؟؟یخوب که سراغت م یشانسا نهمهیبه ا یزنیپشت پا م

برات  انیاغچیمن تا خود  یگیم ی یوقت یدیفهمیوگرنه م یستیشبانت و؟؟؟ مادر ن یختنایر

طرف شناخته شدس... سرش ب  ندفعهیقبله... ا یدفعه ها یسوا ندفعهی!!! ارمیدو ماراتن م

که من و پدرت  یفکر کرد نی... به اتیب زندگ یگند بزن یالک یالک ذارمیه... نمارز یتنش م

 شهیم یچ میریبم میفتیفردا و پس فردا ب

  نیوسط حرفش نازن دیبگه که با مادرش پر یزیسرشو آورد باال تا چ 

حرف پشت  یخواستگار داره بعدش کل ییجا هیدارد دختر تا  یسن و سال هی یزیدر هر چ ما

حرفا  نیا یفهمیم رتشیبگ ومدهین یداشته که کس یرادیو ا بیع یکه علت ب ادیر مسرش د

 شکنهیکمر من و پدرت رو م

 مادر... زدلیعز ایخودت ب به

سالها  نی... تو همه اگفتی... راست مکردیمادرش گوش م یانداخته بود به حرفا نییو پا سرش

... تا حاال همه زدنینم یدش حرفپدر و مادرش غم تو چشماش و خونده بودن اما بخاطر خو

 هی دی... بقول مادرش باپروندیم شدیارزش قائل نم یزیکه براش پش یخاستگارا رو بخاطر مرد

زد  یعمل کرد نه حرف زد... لبخند تلخ دیبا ری... واسه فراموش کردن امدادیم دشبه خو یتکون

 مادرش... ینمناک اما عصب یو سرش و بلند کرد، زل زد تو چشما

... من نوکرتم پوکهینکن که دلم م سیو خ تیرنگ یباشه طراوت جون.. چشم... شما اون زمردا-

 هستم...

تک دخترش نشوند و از اتاق زد  یشونیپ یرو یزد، خم شد بوسه ا یخانم لبخند طراوت

 ...رونیب

 ...نجایا رسنیم گهیصبحانت و بخور و اماده شو چند ساعت د ایپس پاشو ب-

 هول شده گفت: یزیچ یورا ادیبا  نینازن
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 اروووو؟؟ی نیهست ا یمامان حاال ک-

 ... شینیبیم ادیم-

داشت...  ریحر کیدنباله کوچ هیکه  یرنگ یزرشک زیشد به شوم رهی... خنهییا یجلو رفت

شده بود تاج سر مادرش  ومدهیاما هنوز ن هیک دونستیبود که نم یفکرش مشغول خاستگار

 شیکرد و مشغول ارا یکرده بود... نوچ فیتعر ارویاون  ییاقا بسکه از صبح تا حاال از منش و

 کردن شد...

 امروز بود...  یخاستگار یصورتش برا نتیخط چشم ساده تنها ز هیو  یرژ زرشک هی

 نی... اخررستانیتو دوران دب شیلیشد به عکس فارغ التحص رهیو خ شیصندل یرو نشست

 زنگ هول از جا بلند شد... یزد و با صدا یخندبود از که از ته دل زده بود... پوز یلبخند

 در و باز کن مادر اومدن.... ایب نینازن-

 مامان... امیاالن م-

رو باز کرد... با  یو زد و با استرس در ورود فونی... دکمه ارونیبه اتاقش کرد و زد ب ینگاه

 زد و رو به اشپزخونه داد زد... یاسوده خاطر اما متعجب لبخند ازین دنید

 ...ستیدردونت ن زی... خاستگار عزنانیا ازیمامان ن-

 کرد... ینگاه هادیو نهال و ن ایو گرفت و متعجب به ار ازین دست

 اره؟؟؟ ادیقراره برام خاستگار ب یدونستیم روزیتو د ازی...!!! ننجایشما... ا-

 خنده و رفت سمت مبل... ریزد ز ازین

... گفت بذار تو دیاشت... همون اولش نوک منو چبهت بگم اما عمه نذ خواستمیم یبخدا من ه-

 ... میعمل انجام شده قرارش بد

 بود... ستادهیکه هنوز دم در ا ایو رو کرد سمت ار دیبا دست براش خط و نشون کش نینازن

 رفتن؟؟؟ نایا نی... الگهیتو د ایب ییتو چرا هنو اونجا-
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 کفشاش و در اورد و وارد شد... ایار

 هم سالم رسوند برات... یداشتن... کلاره صبح پرواز -

به  فونیبعد دوباره زنگ آ قهینشست... چند دق ازیدسته مبل ن یتکون داد و رو یسر نینازن

 ...ازی... با استرس رو کرد سمت ندیهول شده از جا پر نیصدا در اومد... نازن

 شدما... یگرفتار ... اه... چهستمیبرو تو در و باز کن خب؟؟؟ من... من اصال اماده ن ایب-

 ...فونیبا خنده هلش داد سمت ا ازین

 پاشون...  ریغر نزن دختر... درخت سبز شد ز-

بزنه که  یخواست حرف ازیرو باز کرد... برگشت سمت ن یبه ناچار دکمه رو زد و در ورود یناز

 شوکه برگشت... نیال یبا صدا

 سالم عروس خانوم...-

رفته  ادشیبسته و قلبش  خیرگاش  یخون تو کردیس ماحسا ریو ام نیو ال رایحم دنید با

سرگردون بود... دهنش  ریو گل تو دست ام نیال یتو دستا ینیریش نیبزنه... نگاهش ب یچجور

قصد نداره مهمونهارو  نینازن دی... مادرش که دشدیباز و بسته م یگفتن حرف یبرا یماه نیع

 ..گرفت. نیو از دست ال ینیریو ش جلودعوت کنه رفت 

 نیدی... دخترم چرا زحمت کشنی... صفا اوردنیخوش اومد یلیداخل حاج خانوم... خ دییبفرما-

 اخه... 

 ... راوردیام یلبا یخنده رو رو یناز قینفس عم یزد... صدا نینازن یبه پهلو یضربه ا ازین

 شد و دم گوشش گفت: کشینزد ازین

 ما... شیپ نیایو ب ریبگ ریامتوهم گل و از دست  میری... ما میانقد چت نباش ناز-

 قصد جونش و کرده بود... یکه با کت شلوار دوماد یریشده بود به ام رهیحرف خ یب

 کرد و گل گرفت سمتش... یتک خنده ا ریاز تنها شدنشون ام بعد
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  ؟؟یخاله قز یچطور-

 شینشویپ یرو یعرق سرد نینازن رهی... از نگاه خریبود به ام رهیحرف همچنان خ یب نینازن

 ...یو گل و انداخت تو بغل ناز دیبه صورتش کش ینشست... دست

 خجالت بکشم...  ستمینگاه نکن منو بلد ن ید اونجور-

 یتو یشد به گلها رهیدستاش به خودش اومد و خ یرو یزیچ ینیبا احساس سنگ نینازن

 دستش...

 گفت: یزیر ی... سرش و بلند کرد و با صداشیشونیپ ینشست رو یاخم

 یدست گل و اون کت شلوار جلو نیبا ا نجایپس االن ا ؟؟؟یباش مایتو هواپ دیگه االن نباتو م-

 ؟؟؟یکنیم کاریمن چ

 لباش نشست...  یرو ینیریخنده ش ریام

 ایراحت برگردم مسکو... حاالم ب الیسرجاش تا با خ ذاشتمشیم دیسرجاش نبود با یزیچ هی-

 ... کننید مبد ب ی... زشته فکرامیموند نجایا یلیخ میبر

 زد و ادامه داد... یچشمک طونیش

 بد بد کنن اما تو...  یالبته من که از خدامه فکرا-

به ساق پاش  یباخنده دست ریام به ساق پاش زد و جلوتر از اون به راه افتاد.. یلگد نینازن

شو از جا بلند شد و دستا دنشیبا د رایشدن... حم ییرایو پشت سرش راه افتاد وارد پذ دیکش

 باز کرد...

  نجایا ایفدات بشم من دختر خوشگلم... ب یاله-

 یرو ی... بوسه ارایدست گل و گذاشت بغل مادرش و خجالت زده رفت تو بغل حم نینازن

باعث شده  نشونیانداخت... سکوت ب نیینشست و سرش و پا رایگونش کاشته شد... کنار حم

 شه و هل ازجاش بلند شه... شتریبود استرسش ب

 ... با اجازه...ارمیب ییچا رمی... من مزهین... من... چم-
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باعث شد  نیو ال ازیو ن ایخنده ار یداد... صدا هیاشپزخونه تک واریبا دو ازونجا فرار کرد و به د 

 به سرش زد و با خودش گفت: ی... ضربه افتهیخودش به خنده ب

 ... ای... چته تو... به خودت بستیاالن وقت گاف دادن ن یه -

که از قبل مادرش اماده کرده بود و  ییچا ینیاومد و س رونیمادرش از هپروت ب یصدا با

... خواست خم شه ستادیا ریبرداشت و راه افتاد سمت جمع و تعارف کرد.... اخر از همه مقابل ام

 رو برداشت... ییازجاش بلند شد و چا یکم عیسر ریکه ام

 ...یزحمت نکش... مرس-

 نوش جان...-

 و گفت: دیکش یبه صورت ناز یدست هادیبغلش گرفت... ن یو تو هادینشست و ن سرجاش

 واس ما...  مونهیمثل نهال م یکیاونوقت  کنهیخوشگله رو عمو تور م یچرا هرچ دونمینم-

رو کرد  رایرفت... حم هادیبه ن یچشم غره ا ازیخنده و ن ریحرف زدن ز نیا دنیبا شن همه

 وع کرد به حرف زدن...و شر نیسمت پدر و مادر نازن

تا  نجایا میاومد دیسخن دوست خوشتر است... حاج اقا اگر اجازه بد میبگذر یخب از هرچ-

 تونی... که اگر خدا بخواد پسرمون غالممیکن یپسرمون خاستگار یعروسک خوشگلتون رو برا

 رو کنه...

 یش اومده بود و برابود... خوش ی... رسم جالبکردیبا لبخند و نگاه متعجبش نگاهشون م نیال

 حرف نشسته بود...  یساکت و ب نیهم

 کرد...  یپا انداخت و سرفه ا یپا رو نینازن پدر

نواب از خودشون صحبت  یخود اقا دیاجازه ماهم دست شماس حاج خانوم اگر احازه بد-

 کنن...

 جان مادر... ریبله بله حتما... ام-
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 نیانداخت... از نییپاک کرد و سرش و پاو  شیشونیپ یکه استرس گرفته بود عرق رو ریام

 متنفر بود...  تیموقع

 ینشستن تنها خانواده  نجایکه ا ی... افراددیشناسیم شتریبگم... خودتون که مارو ب یواال چ-

مادر  هیسرم بود که عمرشونو دادن به شما االنم  هیاقا بزرگ سا شیمن هستن... تا چند ماه پ

 دیزحمت نکش ایمن و ار یکم برا رایر و مادرم فوت شدن اما حمبرادر... درسته پد هیدارم و 

هست که بتونم قاطع  ی... در امدمم شکر خدا انقدستیاون و مادرم ن نیب یفرق نیهم یراب

تهران دارم  یتو نیزم هی... نهیبا اون درامد تام ندشونیبهتون بگم هم همسرم و هم بچه هامم ا

 یزندگ رانیکه من ا نهیکه دونستنش واجبه ا یزیچ... تنها هیمسکو، روس یخونه تو هی

انتقال دادم  مویسرما نیهم یبرم برا رانیگرفتم از ا میتصم شیپ کسالی یلیدال به... بناکنمینم

پدرم...  یدست شما... شما هم جا یچیو ق شیر نی... همکنمیم یبه مسکو و االن اونجا زندگ

من  یکنم ول یم یمسکو زندگ یع که من توموضو نیبا ا نیایبهتون راحت کنار ن دمیحق م

 شتریممکنه چند سال ب یحت ای هیبه کل منطف رانیامکان اومدن به ا ندهیسال آ ۶-۵حداقل تا 

 هم طول بکشه

 کرد... نییو باال و پا حشیتسب یتکون داد و دونه ها یمتفکر سر نینازن پدر

رو  یه پسرم... من همه چشاد باش تیکسب و کارت پر برکت و زندگ شهیانشاهلل که هم-

... بنظرم میا چکارهیه نجایمراسم و ماها ا نیکنه ته ا نیتع دی... اونه که بانیدست نازن سپارمیم

 یینواب و راهنما ی... دخترم اقاخوادیم یخدا چ مینیتا بب دیداشته باش یصحبت هیباهم  دیبر

 کن

تا  ستادیا یکنار ریاشاره کرد... ام حرف پدرش از جا بلند شد و با دست به اتاقش نیبا ا نینازن

 وارد شه... در اتاق و بست و دورتا دور اتاق و از نظر گذروند... نینازن

 ... یدار یاتاق مرتب-

 اشاره کرد... یکرد و به صندل یتشکر نینازن

 ... یصندل یرو نیبش-
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و قالب هم دستاش  نیو نشست روش... نازن یناز یرو اورد روبه رو یگفت و صندل یهوم ریام

 کرد و اجازه نداد... یدست شیپ یبزنه که ناز یخواست حرف ریکرد و زل زد بهشون... ام

 یمنو پس زد شهیبهت اعتماد کنم، توهم تونمیمن نم ریام-

 خونسرد نگاهش کرد ریام

که اون اشتباه ادامه داده نشه  نهی... مهم ادنیانجام م شونیتو زندگ یادیز یادما اشتباها-

ادم  دیبا یخوشبخت کن یتونیرو م یهرمرد ،یهست یکه چه دختر خوب دونمیوب مخ نوهمیا

 نیشانسمو با تو امتحان کنم... اگه ب خوامیباشم که اون مرد من نباشم، م یبدشانس یلیخ

که دوست داشتن و با تو  خوامیوجود داشته باشه من م یواقعا فرق عشقدوست داشتن و 

 یفیبالتکل نیوقتشه که منم از گهیاروم داشته باشم... د خوب یزندگ هی خوامیتجربش کنم، م

 ...امیدرب

 تکون داد  یسر نینازن

 !!یبر رانیاز ا یخواستیتو که م-

 بهونم واسه موندن!!! هیاره... اما معطل -

 متعجب زمزمه کرد... یناز

 و اون بهونه منم؟؟؟ -

 ...مشیباهم بسازکه قراره  نیباش یا یاون بهونه بله  تو و زندگ خوامیاره م-

 :دینگاهش کرد و پرس هیعاقل اندرسف نینازن

 م؟؟یبساز دیجد یزندگ هی هیتو روس یخوایم-

همون مکان باشه واسه  تونهی... مسکو مدهیمکان جد هی ازمندهین دیشروع جد هیچرا که نه؟؟؟ -

 من و تو....  دیشروع مشترک جد

  ؟ین بدو سرو سامو یزندگ هیو  یمتاهل ش یخوایتو م یعنی-

 موشکافانه نگاش کرد  ریام
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 شرط داره -

 رفت توهم  نینازن یاخما

 شرط-

 ... شمیمتعهدم م شمیبله متاهلم م یاگه زنم ش-

 ...  دیپشت بندش خند رمی... امنینازن یناخواسته نشست رو لبا یلبخند 

 ... کنهیبود که  با گذرش دلهارو بهم وصل و   فصل م یزیتنها چ زمان

 همشون رقم بخوره...  یتو زندگ یدیبود فصل جد دهیش رسحاال وقت و

طبق معمول   ایو آر ازیوصل هم شن و   ن  نینازن رویام یکه توش   قرار بود دلها یفصل  

و بخشش و گذشت و   به   کوله بار   تجربه هاشون اضافه   یاز اتفاقات زندگ رنیدرس بگ

 کنن... 

 ... زنهینو رقم مداستانمو یآدما یتازه که زندگ یفصل  

 رنیبگ ادی دیآدما با  دانیمیش هیخودشم خبرنداره... به قول  گهیکس از  دو ساعت  د چیه

 مخرب.... میهم باشن  نه آنز زگریکاتال گهیهمد یبه خوشبخت دنیرس یهم   برا یزندگ یتو

د برسونن وارد داستان ما شدن تا به مقص ییجا هیهردو از    نیمثله ال یکیو  یمثله هست یکی

که  ییکسا یخوشبخت  یبرا یبدن بهشون گاه  ایداستانمونو  تا  یآدما یزندگ  ریمس نیا

 ... میریبگ ادیو گذشت و  یفداکار دی... بامیاز خودمون بگذر  دیبا میدوستشون دار

 ... مینکن یاشتباه یآدما یرابطه هامونو فدا نیبهتر میریادبگی 

 رو سر خودمون...  شهیآوار م یکی یکردن زندگ نرویو یبرا دنینقشه کش  میریادبگی

که  ییزایاون چ شهیهم دیرس یگذشت از عشق تا به خوشبخت دیبا  یگاه یمقدسه... ول عشق

 ... ستنین یزندگ نیسهم ما از ا مشونیخوایم

و  میزاریرودخونه رو  پشت سر م هیبهش    دنیرس یو برا میدوئیسراب م هیوقتا دنبال   یگاه

 ... میمونیم ازش غافل
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 داره... انیکماکان جر یزندگ یتو تموم شد ول مجنون

 چنان کن سرانجام کار  یاله

 و ما رستگار یباش توخوشنود
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