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 بپذیرند، را آن توانندمی نه اجباری؛ دوراهی یک. گیرندمی قرار دوراهی سر بر ها آدم اوقات، گاهی
 ونچ کنند؛ ردش توانندمی نه و دهندمی قرار تاثیر تحت هم را بقیه زندگی کردنش، قبول با چون
 .شوندمی آن عوارض اسیر خود

 ات شودمی برگزیده دارد، وجود پیرامونش که چینی دسیسه افکار از غافل که ستدختری تبسم
 سردرگم احساس و عقل دوراهی بین تبسم که رسدمی زمانی اینکه تا شود؛ سرنوشت بازیچه

 .شودمی
خوش پایان



 

 
 
 

 



 

 

2 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 
 
 
 خدا نام به

 اول فصل
 ولی خواهمت می»

 .دوری خیلی خیلی
 رسد، می دستانت به دستم نه
 !نگاهت به چشمانم نه

 كن؛ ای چاره
 نیست، كم داشتن، كم را تو
 !«است ددر

*** 
 آینده از پارتی

 .برام تری دشمن دشمن، صدتا از تو. رفیق نگو من به -
 .مجبور لعنتی، شدم مجبور. بده گوش حرفم به! تیرداد -
 از .رفتمی پایین و باال مدام اش،سـینه یقفسه و بود شده تند هایشنفس عصبانیت، شدت از

 مانچش با. بودند شده آتشین هایگلوله همچون شهایگونه و ریختمی عرق قطره قطره اشپیشانی
 .شد خیره روبرویش فرد به نشسته خون به
 نه، شتپ از. كردم اشتباه ولی داداشمی رفیقمی، كردممی فکر من. فطرت پست نگو هیچی! شو خفه -
 .نامرد زدی خنجر بهم جلو از

 .نداشت فایده كند، اثبات را اشتقصیری بی تا كردمی تالش چه هر. نداشت فایده
 س،تر شدت از اما بود مرد! بود ترسیده. نشد موفق اما كند پیدا را كلمات تا كشید عمیقی نفس

 .بود افتاده شماره به هایشنفس و لرزیدمی دستانش



 

 

3 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 ...چرا. بهش نرسوند آسیبی یعنی. نکردم كاری من -
 هان؟ كنی؟ خواستیمی چیکار دیگه -

 ارب اولین برای. داد هل را او و زد صورتش به محکمی مشت. ردك حمله سمتش و شد لبریز طاقتش
 چه تدانسنمی. كرد می تماشایشان تنها شده، گیج و ترسیده دخترک! شدندمی گالویز باهم كه بود
 باورش. دید را دو آن از یکی خون در شده غرق جسم آمد، خود به تا. نبود اطراف آن كسی. كند كار

 !نداشت امکان این. ..شدنمی
*** 
 .گشود را چشمانش آرام

 اشپیشانی به لـختش موهای و بود كرده عرق. دادمی نشان را صبح پنج اتاقش، دیواری ساعت
 .كشید قیعمی نفس و گذاشت قلبش روی را دستش. تپیدمی شدت به هم قلبش ضربان. بود چسبیده

 به را اشمشکی بافت. شد بلند جایش از و كرد پاک اشپیشانی روی از را عرق بلوزش، بلند آستین با
 و ردك باز كند، تولید را صدا كمترین كه جوری را در و برداشت حیاط سمت به گامی آهسته. كرد تن

 .برداشت حیاطشان كوچک حوض سوی به قدمی
 آن دور تا دور كه اشداشتنی دوست و كوچک حوض. نشست حوض كنار و كرد رد را پله سه-دو

 آبی هم هایشكاشی. بود گرفته قرار سرسبزشان حیاط وسط و بود شده كاشته قزنب و سوسن هایگل
 و بود حوض درون قرمز و كوچک هایماهی عاشق. كردمی تداعی برایش را دریا خوب حس و بود

 لـذت برایش و گرفتمی حوض آب درون را وضویش هم همیشه. كردمی تماشا را هایشان شیطنت
 و رفت اتاقش به. بود خواب هنوز پدرش. بازگشت اتاقش به گرفت، را ویشوض اینکه از بعد. بود بخش
 كوچکش یسجاده روی نماز، از بعد اشهمیشگی عادت طبق. سركرد به را اشگلی گل سفید چادر

 :كرد دل و درد خدایش با و نشست
 دیدمش،ن كه میشه سال ده میدونی. براش شده تنگ خیلی دلم نه؟ مگه داری، هوامو جونم؛ خدا -

 نه؟ مگه
 و ودب ندیده را اشكرده عزیز هنوز. نباید بود،می ضعیف نباید. كرد پاک را اشگونه روی مزاحم اشک

 ار اشسجاده. بود او با دیدار منتظر است، فرزندش راه به چشم سال چندین كه مادری مانند چنان،هم



 

 

4 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 كاغذ. نوازش روح اما یمتر ده اتاق. گذاشت اتاقش كنار كوچک یطاقچه روی و كرد جمع
 هك هم اتاقش فرش. بود شده حکاكی رویش ریز، هایگل نقش و بود صورتی رنگ به هایشدیواری

 تداش قرار بود، شده ست دیوار رنگ با آن روكش كه اشچوبی تخت اتاق، یگوشه در! بود عروسکی
 انآس آن به دسترسی تا بود شده گذاشته تختش كنار در هم اشعالقه مورد هایكتاب هایقفسه و

 .باشد
 .خزید اشعروسکی پتوی زیر و كرد بیشتر را اتاقش بخاری و برداشت اتاقش كردن كنکاش از دست

 .برد خوابش و شد گرم هایشچشم اتاق، بخش لـذت گرمای از
*** 

 .زد كنار صورتش روی از را موهایش و برخاست تخت روی از. شد بیدار زنگ صدای با
 ستنش از بعد و كرد مرتب را لباسش. بست اسبی دم مویش، كش با را موهایش و آمد پایین تخت از

 غلغل صدای با كه بود غرق فکرش در. كند آماده را صبحانه تا رفت آشپزخانه به صورتش، و دست
 هم قدرهاآن نه، كه نامادری. شدند بیدار هم نامادریش و پدر كرد، دم كه را چای. آمد خودش به سماور

 .گرفتنمی را مادرش جای ولی بودن بد
 .بابا سالم -
 یخاص احترام دهیارشان، همانند روستا، اهالی كل. مردبزرگ و بود مغرور. كرد اكتفا سر دادن تکان به

 به نیاز خودش كه هاییزمان حتی! كند كمک اهالی یهمه به داشت عادت همیشه. بودند قائل برایش
 .نمیزد كسی یسـینه به رد دست هم داشت كمک
 .دانستمی بیش و كم را سردی این علت. زد نمی حرفی ولی گرفتمی پدرش سردی از دلش گاهی

 نداری؟ الزم چیزی مرضیه. شهر میرم روزی چند یه -
 .هست چی همه آقا، نه -
 بـرده ارث به مادرش از كه هاییچشم همان كرد؛ نگاه درشتش و گرد چشمان در و دخترش به كرد رو

 .بود
 تبسم؟ چی تو -
 .میدم اسماشونو االن. خوام می كتاب فقط كتاب، -
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 عاشق. بود خواندن كتاب اشعالقه تمام. آمد اشایغنچه لبان روی لبخندی اسامی، دادن از بعد
 بود نگینس برایش اشعارشان. كند برقرار ارتباط خوب توانستنمی سعدی و حافظ با. نیما و بود سهراب

 .پروین و خواندمی فروغ عرهایش توانستمی تا اما
 .نداشت كتاب جز هم تفریحی. كردنمی رها را خواندن كتاب شد،می كه هم جانش به جان
 در. رصنوب و كاج درختان از پر و سرسبز دشت. برد دشت سمت را گوسفندان پدرش، شدن راهی از بعد
 :برخورد روستا اهالی از یکی به راه،

 (دختر سالم) دتر سالم -
 .حیدرآقا المس -
 (هستی؟ خوب) هسی؟ خار -

 به نگاهی. بود معروف بشاشش همیشه یچهره به آقا حیدر. زد چروكش پر یچهره به لبخندی
 بار هیزم همچنان اش،خمیده كمر و سال و سن آن با! بود همین كارش. كرد دوشش روی هایهیزم

 .زدمی
 .ممنون بله، -
 (ست؟خونه پدرت! دختر...كه میگم) ره؟د سره یر پی ته! كیجا...كه گومبه -
 .شهر رفت پیش دقیقه چند نه، -
 (من پیش بیاد بگو اومد هروقت. )پلی مه بیه باییر وره بیمو هروقت -
 .چشم -

 مادرش گفت،نمی سخن اشمحلی زبان به اگر نداشت تعجب جای. داد ادامه راهش به خدافظی از بعد
 و كردمی زندگی شهر در اش،خانواده جداشدن از قبل دقیقا الگی،س نه تا .شمالی پدرش و بود تهرانی
 .آمدمی روستا به تفریح برای گاهی

 خال تنش كه ایبامزه سگ. كردمی بازی باوفایشان، سگ ،«تدی» با و بود گله همراه غروب تا
 و هاكودكی در غرق سن، سال ۹۱ با هم هنوز. داشت مشکی و سفید هایرنگ به هاییخال

 .بود هایشادگیس
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 شده ساخته جنگل وسط در كه ایكلبه. رفت كوه دل در اشمخفی یكلبه به گله، برگرداندن از بعد
 ار كلبه كه بود مزاحم هایخزه از پر كلبه اطراف. بود گرفته نم هایشچوب باران، بارش بخاطر و بود
 وجود آن رد كشو یک فقط كه چکكو ایكلبه. نداشت خبر كلبه این از كسی. بود داده زینت خوبی به

 خاطراتی تمام. شد داخل و كرد باز را اشقدیمی قفل آرام. بود عکس از پر دیوارهایش، روی و داشت
 پدرش كه مبادا بود شده پنهان آنجا در هایشان،فیلم و هاعکس همراه به داشت، برادرش و مادر با كه

 بود، نیامده كنار كنارشان از مادرش رفتن با پدرش هم هنوز. ببیند
 یگوشه. آوردمی گیر كسی از آدرسی حتی یا اینشانه ردی، كاش. داشت را برادرش هوای دلش چقدر
 عکس. بـوسید را بود برادرش ـوش*آغـ در كه ایدونفره عکس نشست، كوچکش چوبی یكلبه

. ودب شده ارهپ شده، خشک قطرات بخاطر عکس، از كناری در و بود برگشته آن هایگوشه كه قدیمی
 .چکید رنگش مشکی چشمان از اشک و لرزید اشچانه كرد، بغض

. ایموابسته هم به چقد دونستمی كه مامان دونستی،می كه تو. داشتمت كاش... بودی كنارم كاش -
 نبودم؟ شبچه من مگه نبرد؟ خودش با منو جدایی بعد چرا. تونمنمی تو بدون روز یه دونستمی

 دكن دل درد كسی با نداشت عادت. بود روزش هر كار. كردمی خالی هاعکس روی را اشدلتنگی تمام
 .ریختمی خویش درون را چیز همه و

 .برگشت خانه به شد، سبک حسابی اینکه از بعد
 !تبسم -
 جون؟ مرضیه بله -
 .زد زنگ من به همین واسه بودی نداده جواب گوشیتو. میاد احمد فرداشب -

 .داشت دوستش اما نبود شیدایش و عاشق. اشداشتنی دوست نامزد بود، نامزدش احمد
. ردك عوض را لباسش همین برای. رسدمی دیگر ربع یک تا دانستمی جانش، مرضیه هایحرف طبق

 و پوشید رنگ قرمز لباس دست یک. دارد دوست را قرمز رنگ كه شناختمی را او عالیق خوبی به
 مانشچش تا كشید رنگی كم چشم خط را چشمانش پشت. شیدبخ لعاب و رنگ كمی را گردش صورت
 از هك بود اتاقش كردن مرتب مشغول. بود شده آماده كامال و بود بافته هم را موهایش! شود تر درشت

 هب هفته یک از بعد پوشش شیک مرد. رفت استقبالش به. شد او آمدن متوجه بیرون صدای و سر
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 را نگاهش .كنند رفتار آمیزتر مسالمت كمی و شده ترمیم بینشان سرد روابط كرد آرزو! بود آمده دیدنش
 كج هم را موهایش. بود زده هم را بویش خوش عطر و بود كرده تیغه شش همیشه مثل دوخت؛ او به

 .آمدمی صورتش به كه بود كرده
 .ماند جوابش منتظر و داد او به سالمی

 .من خانوم خوشگل سالم به، به -
 .زد شرم روی از لبخندی

 .نباشی خسته سالم، -
 .رفت تنم از خستگی دیدم كه رو تو -
 .خداروشکر -

 و باشد شیطان باید دختر او نظر از اصال. شدمی حرصی خجالتش همهاین از احمد و بود خجالتی
 جمح این با دختر این كردن تحمل گاهی. بود تصوراتش مخالف ینقطه دقیقا تبسم اما. بازیگوش

 .بود ابعذ خجالتش وسیع
 .زد کیهت پشتی به و نشست زمین روی مرضیه، با بوسی دست از پس و شد خانه وارد گویان اهلل یا

 نانز بافت دست هایشانفرش شده، ساخته گل با دیوارهایشان كه بود اینگونه روستایی هایخانه
 وعشر هاپرسی احوال همیشه معمول طبق. بود شهری زندگی از دور به و ساده هایشانزندگی و روستا
 اشمشکی دوخت خوش كت نگران بیشتر و بود شده خسته مسخره هایبحث این از احمد و بود شده
 !نریزد هم به استایلش و نشود چروک كه بود

 :گفت و پرید حرفشان میان جو، این از فرار برای
 .هبمون پیشمون رو روزی چند یه شهر، بریم تبسم و من بدید اجازه اگه! جان مامان -

 :گفت و كرد تبسم به نگاهی مرضیه
 .اختیاری صاحب -
 در كه را روزهایی. بود بیزار نامزدش یخانواده هایكنایه و نیش از. برود نداشت دوست تبسم اما

 ده دلتنگی از بدتر حتی! میشد محسوب اشزندگی روزهای بدترین جزء گذراند،می آنها یخانه
 !بودن بلد را كردن دفاع هم تبسم و شدمی شروع هاكنایه سیل فت،رمی احمد منزل به هرگاه. اشساله
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 .زدنمی دم و كردمی را پدرش حال مراعات ک حیف
 :گفت و شد جمع حواسش احمد توسط گرفتنش قرار مخاطب با
 جانم؟ -
 .كنیممی حركت دیگه ساعت نیم شو، آماده. سالمت جانت -
 .باشه -

 .آورد در را كوچکش ساک و رفت اتاقش سمت
 ماشین به. رفت احمد سمت اش،چهارخانه مانتوی پوشیدن از بعد و برداشت را اشضروری هایلباس
 .بود ایستاده كج كمی و بود داده تکیه
 موسمل طبیعتش، تمام كه خدا یشده نقاشی یمنظره. شد خیره اطراف یمنظره به و شد ماشین سوار

 اصلی یادهج كنار تابلوی به چشمش... برف از پوشیده و زیبا و بود كوهستانی روستایشان. بود معركه و
 «كلکنار» بود شده نوشته روستایشان نام كه خورد

 ساكتی؟ چرا -
 .ندارم حرفی -

 هایشخواسته نتواند كه بود آنقدری بینشان سردی اما ساده دخترک این بود حرف از پر گفت،می دروغ
 .بگوید را

 .كرد او سمت را رویش و كشید درهم را اخمانش احمد
 باشی؟ نداشته حرفی میشه مگه -
 .شده كه فعال -
 .افتادم تو گیر بد بخت از منم و گیرن می زن ملت. گرفتنم زن این با منم! هه -

 کیی خلوتشان در اما كند رفتار عاشقانه و خوب او با بقیه جلوی كه بود كرده عادت! بود همین همیشه
 شچشمان. كرد سکوت هم باز اما كند خالی را حرصش تمام و بکشد ادد خواستمی دلش. شدمی دیگر

 .بود فشرده را گلویش بغض، و بود شده پر اشک از
 یرتحق همهاین علت دنبال و گرفت درد شوهرش اصطالح به هایحرف از قلبش قلبش،. گرفت دلش

 .بود
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 كنی؟ تحملم تونینمی وقتی خواستگاریم اومدی چرا -
 .خر شدم، خر -
 یشیشه و گرفت دهن به زبان. نه قطعا داشت؟ هم ایفایده زدن حرف كرد، سکوت و زد وزخندیپ

 حال این با. دنبو گرم هم پاییز هوای كه هرچند كند، گرم را بینشان فضای باد تا كشید پایین را ماشین
 !شمال ماه شهریور هوای مثل درست داشت، دوست را پاییز عاشقانه

 هك پاییزی هایبرگ خش خش مخصوصا. كرد نمی عوض چیز هیچ با را پاییز در عاشقانه زدن قدم
 مدت این در هم را ساده زدن قدم همین احمد اما. دادمی او به سرخوشی حس و شدمی له پاهایش زیر
 .بود كرده دریغ او از

 است؟ كرده نامزد او با چه برای ندارد او به ایعالقه وقتی فهمیدنمی هم هنوز
 خوش ساری، نارنج، بهار شهر مازندران، سرسبز دیار به» یجمله به چشمش وقتی ساعت دو از بعد

 راتخاط از مملو شهری. اشداشتنی دوست و كوچک شهر. آمد لبانش روی زیبا لبخندی افتاد، «آمدید
 .مادرش و برادر با او

 هب خودش، توسط شده ریدهخ هایلباس با باید او كه بود احمد عادت. بروند خرید به هم با بود قرار
. خرندب لباس دست چند تا رفتند شهر پاساژهای بهترین از یکی به عادتشان، طبق! برود آنها یخانه

 .كند حل را مسائل آرامشش با كردمی سعی. بدهد كش را هایشان دعوا نداشت عادت
 .جاستهمین -
 .اوهوم -
. است اجبار چه هر از بود متنفر و كند تحمل ودب مجبور اما آمدنمی خوشش مردم یخیره هاینگاه از

 .دوزد نگاه پاساژ رنگارنگ هایویترین به و نکند كسی به توجهی كردمی سعی
 :گفت و ردك داشت قرار پشتش رنگی آبی و كوتاه نسبتا مانتوی كه هاویترین از یکی به ایاشاره احمد

 .قشنگه لباسش ببین، هم داخل اون برو -
 .باشه -

 وارد و گفت فروشنده به را سایزش! آبی و زرد و سفید هایرنگ از جالبی تركیب شدند، فروشگاه وارد
 طرحی. میشد بسته ستش كمربند با و بود دستانش مچ از باالتر كمی تا آستینش،. شد هااتاقک از یکی
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 اما یدهكش های ابرو و مشکی چشمان. كرد برانداز خوب آینه در را خودش! دخترانه و شیک كامال
 رضایت لبخند. آمد می صورتش گردی و پوستش سفید رنگ به خوبی به لباسش مدل و رنگ! كلفت

 .گفت سپاس را احمد یسلیقه حسن و زد بخشی
 .شد خارج فروشگاه از همرنگش، شلوار خرید با و شد خارج پرو اتاق از

 داشت فاصله وا با كه احمد به هینگا تبسم. برسند پاركینگ به تا رفتند پیاده كمی كردن، خرید از بعد
 :گفت و انداخت

 نمیای؟ راه كنارم چرا -
 .دیگه كنارتم -
 .بهم نمیزدن تنه اینهمه بودی كنارم اگه بینمون؟ میگه چی فاصله همهاین پس كنارمی؟ -

 :گفت و زد پوزخندی
 باشه؟ سمتمون هانگاه میاد خوشت -
 نمیکنه؟ نگاهم كسی بگیری فاصله ازم تو اگه اونوقت آها، -
 .نمیشم مردم سوژه من الاقل -

 .كرد نگاهش زده شوک
 چی؟ -
 بدن؟ نشون دست با منم كه نداری انتظار میگم؟ دروغ -
 !احمد -
 .مرد احمد -

 گذاشت؟ مرد شودمی را نامش. كرد نگاهش ناباورانه
 .كن صبر -
 چیه؟ دیگه -
 .بگیر جوابتم كن صبر گفتی خواستی چی هر -
 كردی؟ نمی رو و شتیدا زبونم -
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 اومدی ربا سه و دنبالم بودی افتاده چجوری كه كنم یادآوری تا كن باز گوشاتو خوب پس داشتم، آره -
 مزاحم؟ شدم من شده چی حاال. كرد قبول پدرم تا خواستگاریم

 .تونمنمی میبینم حاال اما بیام كنار تونممی كردم فکر اوایل -
 نشده؟ دیر فهمیدی؟ االن -
 .نه -

 بود؟ ارزش بی اینقدر. لرزاند را تنش تمام گفتن نه این
 كردی؟ نامزد باهام... چرا... چ -
 .میاد بارون داره. بریم بیا بیخیال، -

 گفت؟نمی را او با نامزدی علت وقتهیچ چرا
 .بریم بیا گفتم -
 .بزنم قدم بارون زیر دارم دوست. نمیام -
 روستا؟ نرفتی حرفا همین خاطرهب مگه مردم؟ هاینگاه از میبری لـذت -
 به اصال. كنمنمی زندگی مردم برای من. دیگه شدم خسته ولی رفتم مردم همین بخاطر آره -

 .جوریمچه من كه نداره ربطی كسهیچ
 .بکن خوایمی غلطی هر پایین، بیار صداتو -

 را یزیچ چه تاوان فهمیدمی كاش. شد رفتنش مات. رفت كرده بغض تبسم به توجه بی و گفت را این
 .پردازدمی
 .بارانم منتظر»
 .آیدمی باد هایمكوچه خلوت در

 .هستم من اینجا
 .نیست تنگ دلم
 ...هایشقطره تا بارانم منتظر تنها

 هایملحظه بودن نمناک برای باشد ایبهانه
 .«چشمانم گناهی بی بر اثباتی و
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. بود احمد یخانه یزده زنگ در جلوی آمد، ودخ به وقتی كه زد پرسه باران زیر هاخیابان در آنقدر
 وایدع یک دانستمی. شد شوهرش مادر یخانه وارد اهلل، بسم گفتن با و بود گذشته هشت از ساعت
 دوجو با مگر اما بگذرد خیر به نحس یچهارشنبه این كردمی خدا خدا. كشد می را انتظارش حسابی
 شد؟می هاییآدم چنین

 آتشین های تیر ورود بدو از. شد شوهرش مادر آمیز طعنه هاینگاه متوجه و داد آرامی سالم لب زیر
 یطوفان هایشب شبیه درست كه جنگلش رنگ به سبز چشمان هم آن. كرد حس را بانو مریم نگاه
 !بود شده

 :كرد شروع ایمقدمه هیچ بدون و بود ایستاده كمر به دست
 هان؟ بود؟ كجا موقع این تا عروسم! باشه خوشم -
 ...راستش... من... خب -
 .كرده تربیت دختریم چه. خان حسین كردن بزرگ به ماشاال -

 .شدمی محسوب اشزندگی هاینیش ترین خطرناک جزء زبانش، نیش
 این پس از چرا؟ دروغ. گفتنمی چیزی ولی بود آمده جوش به پدرش بردن سوال زیر از خونش

 و بیاید در پشتش احمد كه بود ایمسخره انتظار. دكر سکوت همیشه مثل. آمدنمی بر جماعت
 تا رفتگ پیش در را آشپزخانه مسیر آنها به توجه بی و داد ماساژ دست با را اشپیشانی. شود اشحامی
 .كند پیدا را مسکن قرص

 هك گرفت پیش در را آشپزخانه مسیر. داد دستش كار باالخره ماندن باران زیر. سوختمی گلویش
 را او اش،كنجکاوی حس و كرد مکثی بانو، مریم مادرشوهرش، و احمد هایحرف شنیدن با ناخواسته

 كرد،می جدا پذیرایی از را آشپزخانه كه تنگی راهروی وجود بخاطر آنها اما كرد دادن گوش به وادار
 .است رفته او كردندمی فکر و نبودند او حضور متوجه
 .برد موهایش میان كالفگی، ویر از را دستانش و آورد در را كتش احمد
 :گفت و نشست رنگشان شیری یكاناپه روی

 .بریدم كشم،نمی بخدا! مامان -
 :گفت و گرفت را دستانش بود، عقیده هم او با كه هم بانو مریم
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 .سخته چقدر عفریته این با ساختن میدونم منم. بذار جیـگر رو دندون -
 ...نیست معلوم اصال كی؟ تا من؟ مادر آخه كی تا -

 !موقع بی هایعطسه به لعنت. شد قطع تبسم ناگهانی یعطسه با احمد، حرف
 .رفت سمتش محکم، های گام با و كرد تبسم سمت را خشمگینش نگاه

 میکنی؟ چیکار اینجا تو -
 .رم... خو... ب... قرص... تم... رف... می... م... داشت... چی... هی... هی-
 چرا؟ میزنی تپق چیه؟ -
- ... 
 شدی؟ الل -
- ... 

 را رنگش سیاه مواج و بلند موهای و انداخت دست. كردنمی لرزانش تن به توجهی احمد و بود ترسیده
 :گفت و انداخت اش مردانه پرپشت های ابرو میان اخمی. شد بسته چشمانش درد از. كشید

 .اتاق تو شو گم حاالم. واینیستی فالگوش دیگه باشه یادت -
 كرد؟نمی درک را او خانه این در كسی چرا. ریخت اشک آرام و رفت اتاق به بود؟ رچقد مگر طاقتش

 كردند؟می رفتار شاندشمن مثل او با چرا
 .بماند خانه این در اوضاع، این با توانستنمی

 .دارد بازگشت قصد امشب و هست شهر در هم پدرش كه آورد بخاطر ناگهان
 در ماندن بیشتر. بازگردد روستا به همراهش تا زد زنگ پدرش به و كرد پاک را هایشگونه روی اشک

 در. نداشت را آنها از دوباره شنیدن حرف طاقت. نرفت بیرون اتاق از پدرش آمدن تا. نبود جایز خانه این
 آمدن تا. ریخت می اشک هایشكسی بی برای و بود كرده جمع را پاهایش اتاق یگوشه تاریکی
 .شد خارج اتاق از و برداشت را وسایلش زنگ، نیدنش با و نکشید طولی پدرش

 كجا؟ -
 .دنبالم اومده باباست، -
 زدی؟ زنگ بهش -
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 زدم؟می نباید -
 !نه -

 دلش. كرد هاآن یخانه به را نگاهش آخرین رفتن قبل اما. كرد رها را احمد با بحث و نکرد تعلل
 .رفت آنها روح بی و كوچک حیاط سمت به و گرفت
 و دكر پاک را اشگونه یشده خشک هایاشک. است دیده را نجاتش یفرشته انگار دید، كه را پدرش
 زبان به را بینشان هایبحث و هاحرف از چیزی. شد ماشین سوار ساده خداحافظی یه حتی بدون
 دشمی وارد اگر. نداشت را پدرش هاینگرانی طاقت. شود خانه وارد پدرش بود نگذاشته حتی. نیاورد
 .فهمیدمی هاآن جو از را چیز همه

 رخس چشمان از و بود پدرش حال هر به. برد پی دخترش تشویش و بد حال به زود خیلی خان، حسین
 .شد اوضاع متوجه اشکش از شده

 :گفت و داد قرار مخاطب را او
 .باباجان تبسم، -
 .بابا دلم جان -
 میکنه؟ اذیتت احمد -
 .نه -
 .دادمن یاد رو گفتن دروغ بهت من -
 .بابا نمیگم دروغ -
 .نمیگن اینو چشمات -

 سخت را خود داشت سعی كه پدری سرد؟ ظاهر به پدر این برای دهدمی هم را جانش كه بود گفته
 !بود هاحرف این از ترنرم اما دهد نشان

 ...دادمنمی رضایت اگه. باباجان منم مقصر -
 .ـوسید*بـ نرمی به و گرفت را پدرش دستان



 

 

05 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 النما. نذاشتید كم هیچی. جون مرضیه حتی برام كشیدی زحمت خیلی تو. بابا نزن رو رفح این -
. كنمنمی عقد فوقش... فوقش. مونده ماهش دو فقط كه ست ماهه شش یصیغه یه نشده چیزی
 ...یعنی

 میشه؟ چی ت آینده -
 .ابد تا میشم شما نوكر من بشه؟ میخواد چی -

 را بحث ،همین برای. كند پیدا ادامه بحث این این، از بیشتر خواستنمی. زد پدرش نگرانی به لبخندی
 :كرد عوض

 .داشت كارت حیدر عمو بابا راستی -
 داره؟ چیکار نگفت -
 .نه -
 .شه خونه برا احتماال -
 مگه؟ شده چی ش؟ خونه -
 میشه یکارچ مببینی شیم جمع باید. شه خراب باید و جنگله تو كه دادن گیر طبیعی منابع از. هیچی -

 .براش كرد
 .میشن سرپناه بی شه خراب اگه. بد چه! وای -

 نگران اصال. داد می دستش كار اشاندازه از بیش هایدلسوزی این همیشه. دلسوزش دختر از امان
 از تا داشت زبان كمی دختر این كاش. كردنش سکوت و بودنش صبور نگران. بود او پاک قلب همین

 ...اما كند دفاع بتواند خودش حق
 .میشه حل...انشاا. باباجان نباش نگران تو -
 .خداكنه -

 الیخ و خلوت هاجاده شب از ساعت آن در. گذشت سکوت به راه باقی و نشد زده بینشان حرفی دیگر
 هم را رشس خواستمی دلش. برد بیرون را دستانش و كشید پایین كمی را ماشین یشیشه! بود آدم از

 .شدنمی حیف ولی! بکشد جیغ دل ته از و ببرد بیرون
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 با و ادد جانش مرضیه به سرسری سالم شدن، پیاده از بعد و رسید كرد،می را فکرش كه آنچه از زودتر
 ات رفت اشداشتنی دوست اتاق به پارمیدا، رنگارنگ هایشکالت و داغ شیركاكائوی لیوان یک

 .بود هایشكتاب خواندن اقمشت صبرانه بی. بخواند را اشدرخواستی هایكتاب
 ختت روی بر خودش، به مخصوص و خاص لذتی با! میرفت بین از تشویشش خواندن كتاب با فقط
 :كرد باز كودكانه شوقی با را سهراب كتاب و گرفت جای اشنفره تک

 !بیجاست نگرانی اندیشی، می چه به»
 !اینجاست هم خدا و اینجا عشق
 .دریاب را ها لحظه
 ردا،ف در زندگی

 !است امروز همین نه،
 !«گذار راه در پای دریاب، را هالحظه
 زنگ عاشق. است زدنش ورق و آن هایورقه لمس به خواندن كتاب حال و حس تمام بود معتقد

 شآرام جوری صفحات صدای. گذراند می دیگری از پس یکی را صفحات كه وقتی بود كتاب صدای
 یا دبو شادمهر یا موسیقی زیباترین او برای اصال! شنود می را شادمهر ساز صدای انگار كه كرد می

 !كتاب
 اخمانش «احمد» نام. شد پرت حواسش اشگوشی زنگ صدای با كه بود غرق اشعار شیرین دنیای در
 .داد پاسخ را اشگوشی میلی بی با. كشید درهم را
 خوبی؟. سالم -
 .خوبم -
 قهری؟ -
 .نه -
 ونو؟بحثم قضیه نگفتی كه بابات به -

 !بردمی حساب پدرش از چقدر كه دانستمی خوب. زد پوزخندی
 .نداره منو برای خوردن غصه طاقت بابام قلب. نگفتم نه، -
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 !آفرین هستی، خوبی دختر -
 شد؟ تموم -
 .خداحافظ. آره -

 از و ـردهب قضیه به پی پدرش كه دانستمی اما است نگفته گفت! بود حد همین در مکالماتشان تمام
 سمت و بست را كتابش. آورد نمی دوام قطعا كرد،می سکته دوباره پدرش اگر. ترسیدمی ینهم

 باسل تنقالت، كمی برداشتن و لیوان شستن از بعد. بود پریده خواندنش حس تمام. رفت آشپزخانه
 در فسین. گرفتمی بازی به را روانش و روح شمال بکر طبیعت. بزند گشتی بیرون تا پوشید گرمی

 تمام كاش و بود شده كاسته ذهنش تشویش از كمی. كرد تازه كوچکش روستای پاک یهوا
 .دیدمی را، تیردادش را، برادرش كاش. یافت می پایان هایشنگرانی

 از ساعت آن در. برگشت خانه به سریع و آمد خودش به نشست، صورتش روی كه باران ریز قطرات با
 نزدیک. دبازگرد باران شدن شدید قبل تا كرد تند پا. ودبر اشهمیشگی یكلبه به توانستنمی شب
 انج نیمه جسم و شد خانه وارد ترسیده. شد مواجه جان مرضیه پی در پی هایجیغ صدای با شانخانه

 بی ایمجسمه مانند و لرزیدمی تنش! داد دست از را زدنش حرف قدرت و كرد یخ دید، كه را پدرش
 .كند صحبت توانستنمی خوبی به و ودب شده دوخته هم به زبانش جان،

 شده؟... چی... چی -
 :داد را پاسخش گریه با مرضیه

 .قلبش رو رفت دستش دیدم كه بهش گفت چی نمیدونم و بود خورده زنگ گوشیش. نمیدونم -
 بود؟... كی... ک -
 .نمیدونم -

 تا داشت؟ داشت،ن او جز را كسی. بود سخت پدرش دادن جان یصحنه دیدن كوچک دختر این برای
 .ردندب اطراف بیمارستان نزدیکترین به را پدرش و كشید طول ساعتی نیم روستا به اورژانس آمدن
 تمركز كه كرد قراری بی آنقدر راه میان در بود؟ كسی مگر هم او از تر قرار بی و نداشت قرار و آرام

 و داد کیهت صندلی به رساندند، انبیمارست به را پدرش اینکه از بعد! خورد بهم هم آمبوالنس مسئولین
 رعشه هم هنوز چه؟ شدمی چیزی را پدرش اگر. لرزیدمی تنش هم هنوز. بست ایلحظه را چشمانش
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 جانش همرضی حرف یاد ناگهان. شود كم بدنش لرزش تا كشید نفس كمی. كردمی حکمرانی بدنش بر
 ار او گوشی آخر یلحظه كه داشت خاطر به. است زده زنگ پدرش گوشی به كسی گفت كه افتاد

 چک را تماس آخرین و رفت بود افتاده كناری كه پدرش كت سمت عجله با. بود گذاشته كت درون
 هك احمد به لعنت و موبایل به لعنت اصال. دوخت چشم موبایل لعنتی یصفحه به مبهوت. كرد

 .نداشت برایش چیزی بدبختی و نحسی جز وجودش
 یزش،عز كه گفته پدرش به چیزی چه نبود معلوم. لرزیدمی خشم روی از کهبل ترس روی از نه باراین

 ینا جواب قطعا و بود كشیده برایش نشان و خط هزار هزاران ذهنش در. بود افتاده بیمارستان یگوشه
 چیزهای حاضر دكتران. بود پدرش بد حال حواشی، این تمام از ترواجب فعال. دادمی پس را كارش
 طعاق بار این. دادمی دست از هم را پدرش اگر نبود انصاف. شدند دعا خواستار و بودند نگفته خوبی
 .آوردنمی تاب حسین حاج ی دردانه
 .داشت وجود پدرش نجات برای هم دیگری راه كاش و خواندمی قرآن یو سی آی در پشت هاساعت

 كیه؟ تبسم -
 .شد جمع حواسش پرستار، جانب از گرفتنش قرار مخاطب با
 .منم -
 .تورو ببینه كه داره اصرار پدرت. بیا -

 .شود دلگیر پدرش كه مبادا دادمی قورت مرتب را بغضش و رفت عزیزش سمت مکث بدون
 قرمز چشمانش مردمک و بود گرفته بخار شبش رنگ به چشمان كرد؛ نگاه پدرش یچهره به خوب
 صورت روی هم ماسک و بود وصل او به دستگاه كلی كه وضعیت آن در پدرش دیدن با. بود شده

 :گفت و شد پدرش نزدیک. فشرد را گلویش بغض اش،شده چروک
 ...با... با -
 :گفت ضعیف صدایی با
 .بابا زندگی ترنزدیک بیا -

 .شد نزدیک و كرد پاک را صورتش رو لجوج اشک قطره
 :گفت و گرفت را دختركش كوچک دستان
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 .ترنزدیک بیار سرتو -
 .آمد می در چاه ته از صورتش روی ماسک و بیماری بخاطر پدرش صدای. برد درشپ نزدیک را سرش

 بابا؟ جانم -
 .كنی بغض نبینم. سالمت جانت -

 .لرزید صدایش
 .كنمنمی. بابا نه -
 .بهت كنم محبت خوب نتونستم ولی زندگیم تموم شدی مادرت بعد -
 .باباجون كردی تالشتو همه شما -
 .مادرتی شبیه -

 :داد ادامه و كرد ایسرفه
. بری تمادر همراه نذاشتم اگه ببخش. ببینی برادرتو هاسال این تو نذاشتم اگه منو ببخش دخترم، -

 .باباجان منو ببخش. من از دیدی مهری بی اگه ببخش
 بابا؟ زنیدمی شما آخه حرفیه چه این -
 .زندگیمه آخرای میدونم دیگه. باباجان بگم بذار -

 :گفت گریه با و كشید پدرش گندمی جو یموها روی را دستش
 .میشم تنها من! توروخدا بابا،. نرید شما. بابا نه -
 همین برای. نداشتم ازم، شی دور نداشتم تحمل. منی چیز همه تو. نکن گریه... بابا عزیز نکن گریه -

 ردیكمی زنده مادرتو یاد چون بودم سرد. بدم دست از مادرت مثل هم رو تو تونستمنمی. بری نذاشتم
 .بودی نفسم خداشاهده ولی برام

 :داد ادامه و كشید دختركش موهای برروی دستی
 باشه؟. باش دور احمد از بابا، گل فقط. بیای بر خودت پس از كه هستی محکم اونقد -
 .نرید فقط. نیستم قوی اصال. بابا خوام نمی -
 .برم راحت بذار. بابا عزیزدل نکن گریه -
 ...بابا -
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 ...میگرده بر اون...میگرده بر اداشتد -
 !صاف هایخط از ماندنش مات و دیجیتالی یصفحه به تبسم یخیره نگاه و ممتد هایبوق و

 ایفایده پرستاران هایشوک قیمتی؟ چه به بود؟ داده دست از را پدرش راحتی همین به. ماند مبهوت
 از اما ردكمی التماس. نگشت باز پدرش لبق ضربان كردند، تالش چه هر. گشتنمی بر پدرش. نداشت

 شدمی داده اكو ذهنش در كلمه یه فقط. فهمید نمی را چیز هیچ. فهمید نمی. بود خارج همه توان
 «متأسفیم»

 دل ته زا. نشست زمین روی و رفت بیمارستان سرسبز حیاط سمت لرزان لرزان حرف، این شنیدن بعد
 مردمان و عابران توجه «من؟ چرا: »گفت می كه فریادش لندیب. شود تخلیه كمی تا كشید بلندی جیغ

 و ردك نثارشان را غمگینش نگاه. كردند بلند را او و شدند نزدیکش هاآن و كرد جلب خود به را حاضر
 تان،بیمارس سرد زمین روی و كرد حمل را لرزانش تن. شد اصلی ساختمان وارد لبی، زیر تشکر از بعد
 اشک آرام آرام. بود شده تنها واقعا دیگر. زد زار هم باز و گذاشت پاهایش روی را سرش و خورد سر
 .آورد باال را سرش جانش مرضیه صدای با كه ریختمی
 تبسم؟ -
 جون؟ مرضیه بله -
 .خودت با اینجوری نکن. دختر شو بلند -
 من؟ چرا باشم؟ آروم چجوری. بردنش و بود زندگیم تمام. بود گاهم تکیه بود، بابام. تونمنمی نمیشه، -

 گرفت؟ عزیزامو یهمه خدا چرا
 .حسین عزیز بمیرم. ت كشیده زجر قلب برا بمیرم. آخ دختر، آخ -

 یه شدل. بود خسته. گذاشت اششانه روی را سرش تبسم،. كرد نوازشش و نشست كنارش در مرضیه،
 همین به را اشدگیزن ستون را، غرورش كه بپذیرد توانستنمی. مرگ عمیقی به خواستمی خواب
 مایتح را او تا نداشت را كسی دیگر یعنی. نداشت امکان اصال. ندارد وجود دیگر و داده دست از راحتی
 و كوفتمی اشسـینه روی بر را پی در پی هایمشت. فشرد و گرفت دستانش میان را سرش كند؟

 حمل را او جان نیمه جسم آنها، و زد صدا را پرستاران ناچاری روی از. نداشت را او كنترل توان مرضیه
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 خترد این. ریختمی اشک نرم نرم و كشید موهایش روی دستی مرضیه. خواباندند تخت روی و كردند
 .بود نکشیده سختی كم
 ...!«قلبش و داند می خودش فقط را دردهایش كه دختری درک است سخت»

*** 
 یدنبوی با و بود شده حبس پدرش اتاق در روز هفت این تمام. نداشت را پدرش و بود گذشته روز هفت

 رفتارهای مثال. آمدمی بنظرش عجیب چیز همه روزها این. گرفتمی زندگی امید كمی پدرش پیراهن
 هایمحبت این پشت شومی نیت دانستمی خوبی به كه اشخانواده و احمد مهربان اما مشکوک
 اخطار با مخصوصا. بود شناخته را نـیفشا*كثـ ذات خوبی به كوتاه مدت همین در. است دروغین
 .بود مانده شهر در و بود نرفته روستا به روز هفت این در. پدرش
 پدرش پیراهن اشهمیشه معمول طبق. رفت می كنارش از عمرا و بود شده دفن جا همین هم پدرش

 .شد اتاقش وارد احمد كه بویید می را
 .كردی ضعف. بخور چیزی یه بیا پاشو تبسم، -
 .زد لبخندی مصنوعی هایمحبت ینا به
 .بیرون برو. نمیخورم -
 .نداری جون بخور، میگم بهت. لجباز -

 را زچی همه تبسم كه فهمیدمی اگر. نداشت را منفور موجود این با كردن بحث اعصاب و كرد سکوت
 و رفت بیرون اتاق از دید، را او لجاجت وقتی احمد. شدمی تمام مسخره نمایش این قطعا داند،می

. بویید ار پدرش پیراهن و كشید دراز تخت روی و شد بلند جایش از. كشید آسودگی رو از نفسی تبسم
 .دید پدرش پیراهن با باز را او و زد در به ایتقه مرضیه،. لعنت دلتنگی، به لعنت

 .حسین ی دردونه نکن جوریاین. دخترم نکن -
 .فهمیدمی را شتهفر این قدر زودتر كاش و زن این بود خوب چقدر

 ادزی همین واسه و مامانتی شبیه گفتمی ش همه. بداخالقیاش و سردی همه تنگه. تنگشه دلم -
 راچ پس میگفتم خودم با ش همه. میندازمش بدش هایخاطره یاد گفتمی. شم نزدیکش ذاشتنمی

 خودش؟ با ببره منو مامان نذاشت
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 نه؟ مگه فهمیدی، -
 دونستید؟ می شما... ش -
 .كرد می نابود رو بانیش و باعث افتادمی تنت رو خط یه. بود جونت وصل جونش. عزیزجان آره -
 نه؟ مگه بودم، بدی دختر خیلی -
 .ندیدم تو از ترخانوم. نه كه معلومه حسین، عزیز نه -

 .زد مهربان لبخندی
 پاهاتون؟ رو بذارم سرمو میشه -

 .كرد بود، شده پناه بی عجیب روزها این كه دختر این روی به اخمی
 .ببینم بیا. نگیر اجازه دیگه -

 .گرفت آرام داشتنی دوست یفرشته این وجود از و آدم ظاهر به این پای روی گذاشت را سرش
 دهات رممی بابات چهل بعد. ندارم خونه این تو جایی دیگه. هستم من ولی كنارت نباشه بابات شاید -

 .بهم درداتو نگی منی مدیون اما خودم
 .بمونید میشد كاش. چشم -
 .نیست حسینم كه ایخونه تو موندن سخته. حسین دختر گل نمیشه -
 عاشق نیست بلد كه خوردمی حسرت و كشد می زجری چه جانش مرضیه دانستمی خوب تبسم و

 .كند آرام را پدرش
 عادت .یرسیدم نظر به ترشکسته روز، چند این در و بود شده سفید اششده رنگ همیشه موهای حتی

 اشكرده توت ابروهای حاال اما كند دلبری پدرش برای تا بود آراسته همیشه. ببیند چنیناین را او نداشت
 !نبود اشكشیده هایچشم پشت چشم خط از خبری و بود ریخته هم به حسابی

 .جون مرضیه ممنونم -
 .بود كوچک كه الحق و كوچک طفل این به خندید

 ه؟چی احمد با تصمیمت -
 .جدایی -

 .نبود تبسم مرد مرد، این. جدایی این با موافق و بود او با حق. نزد حرفی دیگر
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 :پرسید كنان من من و مکث كمی از پس تبسم،
 كنید؟ نوازش موهامو شه... می... می -

 :گفت و كرد مصنوعی اخمی
 .میشه كه معلومه -

 :گفت كرده بغض
 مامان زخمام، مرهم بشه كه نداشتم مامان موهام، رو بکشه نوازش دست كه نداشتم مامان من -

 هاینوازش تمام حسرت میخواد دلم كنید؟ نوازش صبح تا میشه. دردام صبور سنگ بشه كه نداشتم
 مانما آخه میترسم، خیلی تنهایی از بخوابید؟ من پیش امشب میشه. كنم جبران امشب رو نکرده

 .شتمدا مامان كاش. پیشتم من نترس، بگه كه نداشتم
 ینتسک حرف هیچ كه بد چه و دختر این كسی بی برای ریختمی اشک و بود كرده سکوت مرضیه
 وزشس تا گفتندنمی چیز هیچ و بودند شده رحم بی هم كلمات لحظات این در حتی. نداشت ایكننده
 .شود كمتر دختر این قلب

 داری؟ دوست الالیی -
 .اوهوم -
 .ببند چشاتو قطف. خونممی عزیزم، برات خونممی -

 :جانش مرضیه نواز گوش الالیی به داد گوش و بست را خیسش چشمان
 مهتابه و ماه الالیی -

 خوابه مونس الالیی
 هاس گل ی قصه الالیی

 آبه از پر آفتاب از پر
 آیینه و رسم الالیی
 شیرینه شعر الالیی
 ساده و صاف و روون
 آیینه مثل زالل
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 دختر این. گرفت آرام بود، نخوانده برایش كسی وقتهیچ كه ییالال با اش،نشسته اشک به چشمان
 .نداشت تحمل جز ایچاره و حسرت پای رد از بود پر اشزندگی تمام
 :كرد زمزمه گوشش در آرام رفتنش، خواب به از بعد
 .دردات میشه تموم و میاد زود تیردادت. نخور غصه -
 باشی، كه دلشکسته»

 .ارهمی در اشکتو حرفا ترین ساده
 !نیست پیچیده شکستگی،دل
 خورده ترک های آرزو بغض، یه آسمون، یه دل، یه
 !«سادگی همین به

*** 
 لقمه دو یکی خوردن از بعد و پوشید را اشمشکی مانتوی. برود پدرش سرخاک تا شد بیدار زود صبح

 سیك بود نگذاشته. رسید مقصدش به كوتاهی، زمان گذشت از بعد و شد تاكسی سوار زوری، هم آن
. كند خلوت عزیزش پدر و خدایش و خودش با خواستمی كه بود روزهایی آن از امروز. برود همراهش

 شکا قطرات و بود شده آب از پر چشمانش. نشست قبر سنگ كنار پدرش، یقطعه كردن پیدا از بعد
 .باریدمی چشمانش از باران، شبیه درست
 :گفت و كشید سرد قبر سنگ روی دستی

 بی و تنهایی احساس اینقدر االن و بودی كاش. گذشتا روز چهل باباجونم؟ خوبه حالت. بابایی مسال -
 و چیزهیچ كه تنگته دلم اونقدر. شدمی سپری اخمات با روز هر مثل بازم كاش. كردمنمی كسی
 .كنه آرومم نمیتونه كسهیچ
 :داد ادامه و ریخت آب سنگ روی كمی

 .نخوری سرما باش مواظب. میشیم نزدیک زمستون به داریم آخه نمیشه؟ سردت -
 شد؟ می مگر ولی نشکند بغضش تا كشید عمیقی نفس

 بنده من مگه برام؟ بمونی تو الاقل نذاشت چرا چرا؟ ازم؟ گرفت عزیزامو همه خدا چرا. آخ بابا، آخ -
 گیره؟می عزیزامو دونه دونه چرا نیستم؟ ش
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 .چرخاند آسمان به رو را سرش و كرد مکثی
 نرسیده؟ من تفریح زنگ میکنی؟ امتحانم هی چرا میکنی؟ اذیتم چرا. آدمم منم! خدایا -

 درشپ قبر كنار شب تا كه بود پر قدرآن. شد پی در پی های جیغ به تبدیل و گرفت شدت اشگریه
 بود شده شب آمد، خود به وقتی كه بود زدن حرف در غرق. شود آرام كمی شاید تا كرد دل درد و ماند

 از بعد و نهخا رسید نه ساعت حدود. برگشت خانه به تاكسی اولین با لباسش، روی خاک تکاندن بعداز و
 كرده تشمس لوبیاپلو بوی. رفت آشپزخانه سمت سر، به حوله. شد آرام كمی گرم، آب دوش یک گرفتن

 .ندنک ربیشت را جان مرضیه هاینگرانی دل تا كاشت لبانش روی مصنوعی هرچند لبخندی و بود
 .باشه عافیت دختر، گل سالم -
 .بو این با كردی چه. ممنون -
 .داری دوست دونستممی. تنت تو نمونده جون بشین، بیا -
 .عزیزم چشم -

 :گفت و خورد قاشق چند. كشید خودش برای را غذا و گرفت بشقابی
 .مرسی. جون مرضیه عالیه -
 .جونت نوش -

 او به عجیب غذا این و بود نخورده چیزی حسابی و درست روز لچه این. زد برق غذا طعم از چشمانش
 ستنش مشغول خودش و كند استراحت كمی تا فرستاد بیرون را مرضیه غذایش، اتمام از بعد. چسبید
 .شد هاظرف

 تبسم؟ -
 جانم؟ -
 .میخوره زنگ گوشیت -
 .اومدم -

 به نداشت عادت. شد یرهخ ناشناس شماره به هایش،دست كردن خشک از پس و بست را آب شیر
 .كرد برقرار را تماس و شد تسلیم گوشی یدوباره خوردن زنگ با اما دهد پاسخ ناشناس هایشماره

 .بفرمایید سالم، -
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 ریاحی؟ تبسم خانم. سالم -
 .هستم خودم بله، -
 .بخونم و خدمتتون بیارم رو نامه وصیت چهلم، از بعد بودن گفته ایشون. پدرتونم وكیل من -
 :گفت تعجبش از شده گرد چشمان و سوالی ایقیافه با
 نامه؟ وصیت -
 .شما به بدمش تا بود سپرده من به و بود كرده تنظیم نامه وصیت یه فوتش قبل پدرتون. بله -

 بود؟ كرده تنظیم نامه وصیت پدرش. بود شده متعجب
 ریاحی؟ خانم -

 :داد جواب و شد جمع حواسش
 .له... ب -
 خدمتتون؟ بیام نم هستید فردا -
 .بله... ب -
 .پیشتونم صبح ده ساعت راس خب، بسیار -
 .حتما... حت... ح -
 .فردا تا پس -
 .خدافظ -

 .بگذارد اینامه وصیت پدرش نداشت لزومی اصال. فهمیدنمی را نامه وصیت جریان هم هنوز
 چرا؟ فکری تو تبسم؟ شده چی -
 گذاشته؟ نامه وصیت بابا دونستیدمی شما -
 .دونستممی چیزایی یه ولی نبودم جریان تو خیلی -
 نگفتید؟ بهم چرا -
 .كردی تعجب اینقدر كه نیست عجیبی چیز -
 .خوامنمی بابا مال از چیزی من ولی -
 .نداشت كسیو كه تو جز پدرت -
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 چی؟ شما -
 .بس و بودی تو عزیزش -
 ...اما -
 .نکن بزرگش رو سادگی این به مسئله یه و نگیر سخت. دختر كمه سنت -
 .چشم -
 رو؟ خودت یا شستی ظرف تو دختر. كردی خیس رو ش همه كه كن عوض لباستو برو االنم. بال بی -

 :گفت زد لبخندی
 .لباسم رو شدمی پخش آب كوتاهه قدم خب -
 .بیان میخوان احمد خانواده كه كن عوض زودتر. دختر تو دست از -
 چرا؟ دیگه اونا -
 .میشه تموم محرمیتتون و صیغه مهلت دیگه روز دو .ظاهرا رفته یادت -
 .نداره اومدن كه این! بهتر -
 .كنن صحبت عقد به راجع میخوان -
 عزاداریم؟ كه ندارن شعور شرایط؟ این تو االن؟ -
 .نگو جوریاین تبسم، زشته -
 .من حرف نه اوناست كار زشت -
 .نه میگیم بیان بذار حاال. تو دست از امون -
 .نمیشیم خالص راحتی به اینا دست از. جون مرضیه وشهخ دلت -
 .برخدا پناه. واال نمیدونم -
 دایص آمد،می بیرون اتاقش از كه زمانهم و پوشید مشکی و ساده لباس دست یک و رفت اتاقش به

 هم خودش. آمدنمی خوشش متظاهر یخانواده این از اصال. كرد باز را در و شد نواخته هم زنگ
. شناخت را او زود كه كردمی شکر را خدا ولی شده احمد چیز چه مجذوب اوایل آن تدانسنمی

! بود آبی گرن به تنش لباس! كرد اجباری روبوسی خانم مریم با و رفت استقبالشان به میلش، برخالف
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 هم را موهایش حتی بود؟ آمده عروسی مگر! آرایش در غرق هم صورتش بود؟ پوشیده روشن لباس
 !هاآدم این از اكبر اهلل! بود ریخته روشن رنگ

 مادر؟ خوبی. گلم عروس سالم -
 :گفت سرد و زد پوزخندی

 .بفرمایید. ممنون -
. رفتگ جای شهریشان نقلی خانه نفره تک مبل روی همه به توجه بی و بیاید هم احمد تا نکرد صبر

 باتواج جزء او به احترامی بی او نظر به! كردمی فرق احمد اما كند احترامی بی كسی به نداشت عادت
 را موهایش! بود پوشیده رنگ سفید شلوار و كت هم او. شد وارد باالخره هم احمد! شدمی محسوب هم
 بانو، مریم حرف با. كرد مشت را دستانش و فشرد را چشمانش! بود زده دامادی اصطالح به هم

 .شد او معطوف حواسش
 .نمیشه باورمون هنوزم. ترف شد حیف. رو خان حسین كنه رحمت خدا -
 .طورهمین ماهم -
 كنی؟نمی قراری بی زیاد كه تو -
 .كنم عادت میکنم سعی -

 :پرسید مکث كمی از بعد مادرشوهرش
 روستا؟ نمیری دیگه -
 .میمونم منم و اینجاست پدرم. نه -
 نیست؟ سختت -

 .شد اشكنایه متوجه
 .نه -
 ثروت؟ اینهمه با كنی چیکار میخوای -
 .زد زل بانو مریم كشیده و بادامی شمانچ در
 .باشه مربوط شما به این كنمنمی فکر -
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 میان اخمی و شد هم در بانو مریم صورت. گرفت دهن به زبان اجبار به او و زد تشر جانش مرضیه
 .كاشت ابروانش

 .میان در آدم روی تو چه ماشاال. قدیم دخترای دخترم -
 بود دهش تلخ عجیب بود، شده تلخ. برنجد جانش مرضیه و یدبگو چیزی مبادا تا كشید عمیق نفس

 .شدنمی بلند حیا، و ادب از صدایش كه دختری
 :گفت مسخره بحث این كردن عوض برای

 .شد سرد. بخورید چاییتونو بفرمایید -
 انگار. دبو جالب برایش احمد سکوت حتی. بود فهمیده خوبی به را اشكالفگی. انداخت احمد به نگاهی

 .داشت حضور مهمانی این در زور به او مثل هم وا
 :مرضیه سمت كرد رو و گذاشت نعلبکی در را چای باریک كمر استکان بانو، مریم

 هفته این آخر باشید راضی اگه و میشه تموم جوون دوتا این محرمیت مزاحمت، از غرض خب -
 .كنیم رسمیش

 بود داغدار هنوز وقتی را مسئله این بود داد زهاجا خودش به چطور. ماند مات زن این وقاحت از تبسم،
 كند؟ عنوان
 زا قبل همین برای. دهدمی را جوابشان تندی به تبسم نگوید، چیزی اگر دانستمی خوب مرضیه
 :كرد میانی در پا تبسم،

 .عزاداریم میدونید كه شما -
 .یدبیار در هم رو هاسیاه لباس باید دیگه االن. گذشت روز چهل! بابا ای -

 :تگف مقدمه بی مالحظه؟ بی انقدر هم آدم! كند خفه را زن این و شود بلند جایش از خواستمی دلش
 .نیستم ازدواج این به راضی من -

 :گفت اشآمده در كاسه از چشمان با. پرید بانو مریم گلوی در چای
 چی؟ -
 .نیستم راضی -
 چیه؟ بازیا مسخره این چی؟ یعنی -
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 .حقیقته. نیست بازی مسخره -
 .نداریم این جز حقیقتی و مایی عروس تو -
 .بخوابم میرم م، خسته االنم زدم، حرفمو من -

 اشپیشانی میان اخمی و برخاست جا از اشهمیشگی جذبه با احمد. كرد احمد به ایاشاره بانو مریم
 از. نبود مهم شبرای چیزی كه بود وقت خیلی تبسم اما. شود مطیعش و بترساند را تبسم مثال تا كاشت
 انبار دمانن تا بود اشتباه یک منتظر فقط انگار. نبود مهم دیگر اشزندگی بر زد ریشه كه وقت همان
 و فرتن محرک او، از پدرش گرفتن با خوب هم احمد. كند باز را اششده بسته زبان و شود منفجر باروت

 .داد او به را گستاخی
 ...تبسم -

 .برنگشت اما ایستاد
 چی؟ یعنی رفاح این -
 حرفا؟ كدوم -
 .بود تحمل غیرقابل كه واقعا. خورد حرص دختر این دست از
 .شه رسمی عقدمون خوای نمی كه همین -

 .كشید كوچکش یچانه به دستی و كرد او سمت را رویش
 بودی؟ نبودی، كه كر. آها -

 :غرید لب زیر
 !تبسم -
 میزنی؟ ت سینه به منو سنگ چرا چیه؟ -
 .زنمی -
 ؟كنارش بودن از میشدی اذیت بری؟ راه كنارش كشیدیمی خجالت كه منی آره؟ زنتم؟ من! البهج -

 من؟ من؟ بذاری؟ وقت برام كه برات نداشتم ارزش اونقدر حتی كه منی
 .داره فرق شرایط االن -
 فرقی؟ چه -
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 ...خب... خب -
 .دوخت نگاه روبرویش یدرمانده مرد به و زد لبخندی

 .من مرد تو نه و دلخواهتم دختر من نه. نده كش و نه گفتم -
 دهاص تنه یک االن و بود زبان بی قبال. شد مانده در رویش پیش گستاخ دختر به دادن جواب از احمد،

 .حریف را نفر
 .بودند بینشان بحث گرنظاره تنها كه جمعی به كرد رو تبسم

 .كنم مالقات باید پدرمو وكیل حمصب فردا و م خسته واقعا االنم. زدم حرفامو من ولی ببخشید -
 :سیدپر ناگهان. كند درگیر هم را مرضیه تبسم، جز كه بود محسوس قدری به بانو مریم چشمان برق

 نه؟ میرسه، تو به پدرت اموال تمام -
 :داد پاسخ متعجب

 .نمیدونم -
 هواس. بندازه راه كاری و كسب یه احمد به بده برات زیاده پول همهاین دختر. میرسه تو به معلومه -

 .خوبه شمام زندگی
 .آمد لبش میان پوزخندی

 .مخالفم من. نیستید متوجه شما كنم فک خانم، مریم -
 حاال؟ هست چقدری -

 از بعضی چقدر. فهمید می كذایی وصلت این برای را زدنشان له له علت حاال. بود گرفته اشخنده
 و احمد مثل درست. گیرندمی پیش را دشانخو راه بقیه احساس به توجه بی و اندحریص هاآدم

 .اشخانواده
 .نمیرسه احمد به نه و شما به نه چیزی باشه هرچقدرم -
 .بگیره رو پاپتی توی میاد كی. شوهرت بشه من پسر باشه خداتم از -
 .شد عصبی هم مرضیه باالخره و
 .كنه توهین دخترم به نمیدم اجازه كسی به ولی واجبه احترامتون و مهمونید -

 .گرفت پیش در را اتاقش مسیر مسخره، بحث این از خسته تبسم،
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 كجا؟ -
 .دوخت چشم روبرویش منفور پسر به
 بگم؟ باید -
 خبریه؟ نکنه. برداشتی دور -

 .دبو بیزار ناتوانی این از و شود مرد این حریف تا نداشت را كافی قدرت هنوز و آمد جوش به خونش
 .شو خفه -
 !تبسم -
 .بخوابم میخوام بیرون برو االنم. مرد تو برای. داحم مرد -

 نشدستا میان را سرش و خورد سر در پشت. بست رویش به را اتاقش در و بدهد جوابی تا نکرد صبر
 .بود متنفر او از رفتارهایش، با حاال، و داشت دوست را مرد این زمانی یک. گرفت

 :گفت درد پر
 .نذار نم،بشک نذار. بده توان بهم خودت خدایا؛ -

 و تبس را چشمانش و رفت تختش سمت به و برخاست جایش از شد، بهتر كمی حالش اینکه از بعد
 تا كرد كوک صبح هفت روی را ساعت رفتنش، خواب به از قبل. گذاشت چشمانش روی را آرنجش

 .كند آرام را متشنجش اعصاب و بگیرد دوش پدرش وكیل آمدن قبل
 آدمی، میشد كاش»

 گاهی
 هیگا فقط

 .بمیرد نیاز اندازه به
 شود، بلند بعد

 آهسته، آهسته
 !بتکاند را هایشخاک

 خواست، دلش اگر
 اگر و زندگی به برگردد
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 !«ابد تا بخوابد نخواست دلش
*** 

 هب خودش پدرش، وكیل نامدار، آقای كه خوب چه. كرد مالقات را پدرش وكیل شده، گفته ساعت سر
 .قبلی قرار طبق منظم، و دقیق. بود آمده او دیدن

 هب عجیب لبانش، روی لبخند و گندمی جو موهای جذابش، و مشکی كت آن با پوش، شیک مرد این
 گوش دقت با هایشحرف به و نشست نامدار آقای روبروی چرمی مشکی مبل روی. نشستمی دل
 .كرد

 .بود بزرگی مرد واقعا. پدرتون فوت بابت میگم تسلیت من ریاحی، خانوم خب -
 .ونممن -
 .داشت كنارش در را پدرش نامدار آقای جای كاش. گرفت دلش هم باز
 .پدرتون وصیت خوندن یعنی مطلب اصل سر برم بدید اجازه اگه -
 .بیاد هم جون مرضیه كنید صبر قبلش فقط بفرمایید. حتما -

 یمهربان دلبخن مرضیه و بود مالحظه با دختر این چقدر. داد جای كنارش در و زد صدا را جانش مرضیه
 .خان حسین به آفرین و بود شده تربیت خوب كه واقعا. زد

 چشمانش به هم را اشمطالعه عینک. آورد در سامسونتش كیف از را نامه وصیت مکث، كمی از پس
 .كرد خواندن به شروع پاكت، از كاغذ آوردن در از بعد و زد
 .خریف خانم میرسه شما به ریاحی یآقا خونه از طبقه یه و زمین تیکه چند نامه، وصیت طبق خب -

 !نبود كارش در چینی مقدمه مرد، این
 .بود نخواسته خودش یعنی برسد او به چیزی نبود قرار. شد متعجب مرضیه
 ...من... ولی: مرضیه

 :گفت حوصله بی
 به ،خانم تبسم رضایت شرط با اموال، بقیه. میکنم رسانی اطالع دارم نامه وصیت طبق من! خانم -

 .میرسه تیرداد شونپسر
 :داد ادامه و كرد تر زبان با را اششده خشک لب



 

 

34 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 سهم برادرشون بدن، رضایت ایشون اگر و خانمه تبسم مال اموال رسما یعنی رضایت؛ صورت در -
 شمام رضایت با وگرنه كنه مراقبت شما از نبودشون در حتما كه كردن ذكر ریاحی آقای البته. میبره
 !نمیرسه بهشون چیزی
 بقیه الاص انگار. آورد باال شدت به بود، پایین موقع آن به تا كه را سرش برادرش، نام شنیدن از تبسم

 !بود نشنیده را وكیل حرفای
 تیرداد؟ -
 .خانوم بله -
 ...كه تیرداد ولی -
 .میکنم صحبت دیگه وقت یه ایشون با من. نباشید نگران -
 :گفت لرزان صدای با
 كجاست؟ میدونید شما -
 .گفتن بهم فوتشون قبل ریاحی، آقای. بله -
 كجاست؟ تیرداد دونستمی بابا یعنی -
 .دونستنمی ایشون. بله -

 بود؟ نگفته او به چیزی چرا پس. بود شده باز ممکن حد آخرین تا چشمانش
 بود؟ نبرده تیرداد از اسمی وقتهیچ چرا

 سال همهاین كه وقتی هم نآ بود؟ كرده پنهانش و است برادرش جانش دانستمی خوب پدرش
 !بود دنبالش

 :پرسید بهت با
 نگفت؟ بهم بابا چرا دونیدمی شما -
 .بدن دست از رو شما ترسیدنمی احتماال ولی نه دقیق -

 را او و است برادرش قرار بی دانستمی پدرش هاسال. كند درک توانستنمی را پدرش خودخواهی
 كرد؟ محروم

 ریاحی؟ خانوم -
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 .شد عجم حواسش
 بله؟ -
 وندونفرت هر كه میذارم قرار یه زدم، حرف برادرتون با اینکه از بعد ایشاال. دادم انجام مو وظیفه من -

 .بدم توضیح رو شرایط و شرط سری یک و نهایی هایصحبت و باشید
 میاد؟ رادرم... ب... ب -
 .میان ایشون بله، -

 بییند؟ را عزیزش انستتومی یعنی شد؟ تمام یعنی. شد وكیل هایحرف میخ
 هم ار احمد دروازه، كنار راه، میان در هرچند. برسد او به تا كرد تند پا تبسم نامدار، آقای رفتن از قبل
 امروز. بود شده جذاب عجیب مشکی جذب تیشرت آن در و بود پوشیده شیک همیشه مثل. دید

 .كرد می برابر چندین را بیتشجذا كه بود زده باال سمت به هم را موهایش روزها، سایر برخالف
 نامدار؟ آقای -
 بله؟ -
 كنم؟ مالقات تیرداد با زودتر میشه... می -
 .میکنم سعیمو همه من -
 .ممنون خیلی -

 .آمد شاندونفره جمع میان هم احمد
 .سالم -

 .نداد جوابی تبسم
 .سالم: نامدار
 .تبسم سمت كرد رو نامدار آقای

 .بااجازه میکنم، زحمت رفع من ریاحی خانم خب -
 .خداحافظ. هستم خبرتون منتظر پس -

 :داد قرار مخاطب را تبسم و نیاورد تاب احمد
 تبسم -
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- ... 
 .دختر نکن عصبیم -
 هوم؟ -
 یارو؟ این بود كی -
 .پدرم وكیل -
 خب؟ -

 هم را او با دعوا و جنگ یحوصله اما بدهد را پاسخش خواستنمی. انداخت او به تفاوت بی نگاهی
 .داشتن

 .بخونه بابارو وصیت اومد -
 .دیگه مشخصه -
 چی؟ -
 .تو به رسیده اموال كه -

 :گفت بدجنسی با و زد لبخندی
 .تیرداد به رسید چی همه اتفاقا نه -
 میکنی؟ شوخی تیرداد؟ -
 .جدیم كامال. نه -
 .نیست كه وقته خیلی. نداره حقی اصال اون. نداره امکان این -

 :داد تندی به را جوابش حالت انهم با و بود شده عصبی
. شدی نزدیکم پول واسه كه میخوره بهم ازت حالم. چی همه. شده تموم ما بین چی همه. كن بس -

 و نیاورد طاقت بابام قلب كه گفتی چی گفتی؟ پدرم به چی روز اون... سوال یه فقط. متنفرم ازت واقعا
 هان؟ ندارمش، االن

 علت حاال. بفهمد را حقیقت تبسم كردنمی هم را فکرش وقتهیچ .خورد جا تبسم هایحرف از احمد،
 .فهمیدمی را تبسم ناگهانی تغییر

 حرف؟ كدوم میگی؟ داری چی -
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 .بگو بهم حقیقتو فقط. راه اون به نزن خودتو -
 پشیمان كه بود هاحرف این از تروقیح او كه هرچند. ندارد ایفایده بافتن دروغ بود فهمیده هم احمد

 .كشید گردنش میان دستی و زد پوزخندی. شدبا
 ودخترش كه برام نکشه نشون و خط الکی كه. نداره ارزشی دخترش بگم تا زدم زنگ. زدم زنگ آره، -

 .خوامتمی كه پولته بخاطر من و اجباره سر از هم وجودت تو كه. نکنم اذیت
 :پرسید گیجی با تبسم

 خــ وت كردن فرض انسان میدونی؟. میخوره بهم ازت حالم. معنایی تمام به ـافت*كثـ یه... تو... تو -
 .شو گم حاال. نشو سبز رام جلو دیگه. بشریت جامعه به بزرگیه ـیانـت

 فرود صورتش روی ینشده هاینوازش جای اشمردانه دستان و بود سنگین احمد برای هایشحرف
 .نشست او ظریف و گرد صورت روی محکم و آمد

 نگاه ود،ب زده زل او به جانب به حق و نبود پشیمان كه اویی به اشنشسته بغض به چشمان با تبسم
 .دوخت

 :گفت بغض با
 .متأسفم خودم برای واقعا. داشتم دوستت كه روزایی حیف حیف، -

 ار سرش و نشست نوازشان دل حیاط ی پله روی. بست را در و شد حیاط وارد حرف این بعدازگفتن
 .گرفت دستانش میان

 لد دختر این تأخیر بخاطر كه مرضیه. نداشت موضوع این به توجهی و چکیدمی خون اشنیبی از
 .رفت سمتش به سراسیمه شرایط آن در او دیدن با و آمد حیاط به بود، شده نگران

 عزیزم؟ شده چی -
 .انداخت او ـل*بغـ را خودش و نیاورد طاقت

 .بریدم شدم، خسته نیست؟ بس بال همه این نمیشه؟ تموم... جون مرضیه -
 ادتی. دخترم خدا به كن توكل. بیاری كم كه حرفایی این از ترقوی تو. عزیرجانم حرفارو این نزن -

 .ایشاال شکنهب دستش. شده خونی كه كن پاک بینیتو شو بلند حاال. میشن ساخته مشکالت با آدما باشه
 دیدید؟ چیو همه -
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 قراره تمدونسنمی. كنید حل تونیدمی خودتون كردم فکر جلو نیومدم اگه. برم قربونت آره عزیزم، آره -
 .كردی تجربه چیزارو این سن، این تو كه بگردم دورت. منو ببخش. شه بلند صورتت رو دستش

 جون؟ مرضیه -
 جانم؟ عزیزم، جانم -
 .میخوام معذرت باهات بودم ناسازگار كه هاسال این تموم بابت. دارم دوستت خیلی -
 .گردهمی بر داره ت گمشده كه پاشو. عزیزم پاشو. رو حرفا این نگو -

 .گشتبرمی تیردادش واقعا. شدنمی باورش هم هنوز. بازگشت اشرفته هایانرژی تمام حرف، بااین
*** 
 دوم فصل

 تیـرداد* رو یکیشون همین واسه. داریم ریاحی تیرداد تا دو داستان، روند طبق گلم، دوستای: نکته* 
 .مینویسم تیرداد عادی كه هم رو یکی اون و میدم نشون

 و شد پیاده ماشین از داشت، ایسرمه شلوار و كت پوشیدن به عادت كه اش،همیشگی استایل با
 و ریختمی بهم را موهایش هم باز پاییزی باد اما كند مرتبش تا برد لـختش موهای میان را دستش

 چروک كمی كه را اشایسرمه كت یگوشه و دش موهایش بیخیال! شدمی آنها شدن افشان باعث
 به ار خیابان عرض! مرد این برای مثبت نکته یک! دقیق و بود حساس. كرد مرتب دست با بود، شده

 جلوی. شد می جذاب عجیب كارشاین با. كشید لبش یگوشه را شستش انگشت و كرد رد آرامی
 بیلیارد. »ختدو چشم بود، شده مزین مشکی و سفید رنگ به كه شیکش تابلوی به و ایستاد باشگاهش

 «بارعام
 هك زد دادی چنان باشگاه، شرایط دیدن با. شد باشگاه وارد و زد كنار را اشپیشانی روی لجوج موهای

 منتظر كرده، سکوت و گرفته دهن به زبان خطاكار، هایبچه مثل و آمدند خود به تیـرداد* و یاشار
 .دوخت نگاه اشاری به كرده اخم. بودند او واكنش

 !یاشار -
 داداش؟ جانم -
 نیار؟ باشگاه كاریاتو ـافت*كثـ گفتم چندبار -
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 .دستم از رفته در آمارش. داداش نمیدونم -
 .بود رلكنت غیرقابل پسر این خشم وگرنه كند سکوت كه زد یاشار یشانه به آرام ایضربه تیـرداد*
. كن زتمی باش زود االن. باشگاه بیرون ببر اتوكاری ـافت*كثـ یاشار. كنممی تکرارش باز پس -

 .بیرون ببر بطریارم
 .الساعه. بخواه جون تو -

 :تیـرداد* به كرد رو! شدمی آدم یاشار اگر عمرا
 مرتبه؟ اوضاعت داداش؟ خبر چه -
 .مرتبه آره، -

 به ودب مئنمط. نکرد اصراری. كردندمی ثابت را حرفش خالف ترسانش چشمان. كرد او به عمیقی نگاه
 لیاردبی میز سمت و آورد بیرون تن از را كتش. گویدمی او به را چیز همه و كرده باز زبان خودش وقتش

 جذب پیراهن آستین! آورش عذاب و تلخ هایكودكی همان از. بود حرفه و بازی این عاشق. رفت
 پی ضربات با. زد دورنگ توپ به آرام ایضربه و گرفت دست به را بیلیارد چوب و داد باال را سفیدش

 به و گذاشت میز روی را چوب یاشار، صدای با. شدمی خالی عصبانیتش و گرفتمی آرام هاتوپ پی در
 .رفت او طرف

 شده؟ چی باز -
 .بهتر هم اولش روز از. كردیم تمیز رو باشگاه. واال هیچی -
 .خوبه -

 :گفت و كرد او به حرص پر نگاهی یاشار
 .بود م وظیفه. نکن م مندهشر! توروخدا نه -
 خوای؟می تشکر االن -
 كنی؟ تشکر نباید -
 !نه -
 .نداره نمک كه یاشار بشکنه دستت -
 .كن تموم بازیاتو دختر و خوردنا ـیدنی*نوشـ این و شو آدم و كنار بذار لودگیتو -
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 .بزن سـینه تیـرداد! *منبر باالی رفتی تو باز هیچی -
 ودشخ كنترل او هایبازی مسخره با خندید،می زیرزیركی رفیقش انیتعصب ترس از كه هم تیـرداد*
 .زد قهقهه و داد دست از را
 .افتادم دیوونه دوتا گیر! هوف -

 و بودن كسی خیابان زیبای اما تنگ هایكوچه در. رفت بیرون و برداشت را كتش حرف این زدن از بعد
 هایشانعیب تمام با و بود تیـرداد* و یاشار عاشق .شدمی كمتر عصبانیتش گام، هر با. زدمی قدم تنها

 تشویش درگیر هم هنوز فکرش. بس و داشت را دو همین دنیا تمام در. دادمی آنها برای هم را جانش
 اصال. ودش تمام برایش سنگین تاوانش كه باشد نکرده كاری باز كردمی خدا خدا. بود تیـرداد* چشمان

 .دهد دست از هایشانكاری ندانم اطربخ هم را آنها خواستنمی دلش
 را آن الفوتب توپ مثل و كردمی وارد ضربه پایش زیر سنگ تیکه به و بود شلوارش جیب در دستش

 ،ایبچه پسر صدای با كه بود پایش زیر سنگ با بازی مشغول. كردمی پرت طرف آن و طرف این
 :شد او معطوف حواسش

 خری؟ می گل یه آقا آقا -
 هر از ترمعصوم چشمانش! بور مو خردسال پسرک. كشید او سر روی دستی و شستن زانو روی

 .بود شده سیاه كثیفی از زیبایش صورت و بود معصومی
 میدی؟ چقدر شو همه. جون عمو میخرم كه معلومه -
 شو؟ همه -
 .ازت میخرم شونو همه آره -
 :گفت كودكانه ذوق با
 .عمو تومن سی میشه شون همه -

 .شد بلند جایش از و داد او به تومنی پنجاه تراول یک تیرداد
 .زیاده خیلی این عمو ولی -

 شهایبچگی شبیه درست پسر این. رفت و تکاند را كتانش شلوار روی هایخاک جوابی دادن بدون
 هافتاد عقب كارهای به باید. شد ماشینش سوار و كشید سردی آه! كس بی و مظلوم قدرهمان! بود
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! نندك خرابکاری بودند بلد فقط. شدنمی بلند بخاری كه نفر دو آن از. كردمی یدگیرس هم باشگاه
 .شیدك لبش یگوشه را شستش انگشت هم باز و داد تکیه ماشینش یپنجره یلبه به را دستانش

 مقصدش به تا بود راه در ساعتی نیم. كرد حركت و گذاشت جلو صندلی روی را بو خوش رز هایگل
 .آمدندمی باشگاهش به هاشب درد بی و پولدار هایپسر اكثر و بود شده شش كه هم ساعت. رسید
 كه ودب كارش سرگرم. كند رسیدگی هاكتاب و حساب به تا نشست مخصوصش میز پشت و شد داخل

 .شد او پرت حواسش یاشار، گیری معركه با
 !پخ پخ و آوردم در رو دار منضا چاقوی منم! یکی منم بودن تا چهار اونا. گفتممی داشتم خب خب -

 ...رفتن و ترسیدن شون همه
 .ماند تمام نیمه خورد، تیرداد از كه گردنی پس با حرفش ادامه

 میزنی؟ چرا -
 اصال؟ دیدی نزدیک از رو دار ضامن چاقوی تو. بزن بلوف كمتر -
 آخه؟ كنیمی ضایع چرا -

 مه تیرداد! دوخت چشم تیرداد به مخش با و شد ساكت تا كرد جان نوش هم دیگر گردنی پس یک
 .شود ساعتش چند نگرانی جویای تا رفت عزیزش رفیق سمت و كرد او به آمیزی شیطنت نگاه

 تیـرداد؟* -
 !نبود دنیا این در انگار

 تیـرداد؟* -
 ها؟ -
 تو؟ كجایی پسر -
 !اینجا -
 .پسر گفتم حواستو -
 !اینجا بازم. آها -
 داداشم؟ شده چی -
 .نیست چیزی -
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 مطمئنی؟ -
 :گفت و كشید نفسی كالفگی رو از
 .آره... آ -

 و گرفت او از نگاه. بود مرگش یک قطعا پسر این. زد زل چشمانش در و انداخت او به عمیقی نگاه
 و بودند هاتوپ كاشتن حال در «راک» با پسرها از تا دویکی. شد رنگی هایتوپ و بیلیارد میز به خیره

 رو. شد لندب و كشید لبش یگوشه را شستش انگشت. زدندمی ضربه «پیتوک» هب مغرورانه، حالتی با
 :گفت و او سمت كرد

 .خونه برو زودتر رو امشب تیـرداد* -
 .میریم باهم هستم نه -
 .دارممی نگه رو یاشار. نیست نیازی -
 .باشه -
 دردهای. نکند فراموش وقتهیچ را اشگذشته و بگذارد گلدان در را رز هایگل تا شد بلند جایش از

 .بردنمی یاد از هرگز را این و بودند ساخته را امروزش شخصیت دیروز،
 .یــــبِخوان تَوانیـنِمی هَم خواهیـــــِب اگَر راــــَم دَردهایِ»
 ،دـــــاَن تِهـــوِشــنِ دــسِفی خُودكارِ با راـــَم ایِــدَرده جاــاین
 .«یــباش ”نــم”ِ مدَردــه هــــِك دـَـباش یاهــس روزِگارَت دــــَبای

 .داشتند حضور كمی تعداد باشگاه در. داد سامان و سر هاكتاب و حساب به كمی
 معمول طبق كه هم یاشار! كند قفل را در خودش بعد و شوند خارج باشگاه از هم آنها تا كرد صبر

 !بود رفته همیشه از زودتر
 ساعت. شد خانه راهی میزها، و چوب كردن مرتب از بعد دادتیر و شد آدم از خالی باشگاه باالخره
 ایینپ و باال را هاكانال و داد لم تلویزیون جلوی. كشید بیرون تن از را كتش و رسید خانه به دوازده

 .شد اخبار محو و ماند خبر یشبکه روی هم آخرش. كرد
 اومدی؟ -

 !تیـرداد* سمت گوشش و بود تلویزیون سمت چشمانش
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 .آره -
 خوردی؟ چیزی -
 .آره -

 .كرد نگاهش خیره و نشست روبرویش
 تیرداد؟ -
 داداش؟ جان -
 .زدم گندی یه -
 !زدنید گند حال در ش همه یاشار و تو! نیست جدیدی چیز -
 .میکنه فرق دفعهاین نه -
 .زد را چشمانش در
 فرقی؟ چه -
 .كردم ـمار*قـ -
 .نمیدید گوش. نکنید گفتم بار صد. نیست بارت اولین -
 .باختم -
 باختی؟ چقدری. ببری ش همه نیست قرار. همینه من، برادر همینه -
 !میلیون هفتصد -

 .كند حالجی ذهنش در را مبلغ تا كشید طول مدتی. زد خشکش تیرداد
 :گفت بریده بریده

 چقدر؟... چ... چ -
 !میلیون هفتصد -

 .برد موهایش میان حرص با را دستش. داد بیرون صدا با را نفسش تیرداد
 !كشتمی را پسر این وگرنه باشد آرام كردمی سعی

 .شدم بدبخت -
 .زد زل او به شد،می ترسناک عجیب خشم موقع كه رنگش سیاه چشمان با
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 داری؟ وقت چقدر. نکن گفتم صدبار. نکنه لعنتتون خدا -
 .هفته یه -

 !هفته؟ یک. گفت لب زیر لعنتی
 هان؟ كنیم؟ جور میلیون هفتصد چجوری هفته یک تو -
 .بدترم خودم بخدا. دونمنمی -

 :زد فریاد و گرفت را او ییقه و داد دست از را كنترلش
 میلیون صدهفت هم بفروشیم رو خونه و باشگاه. دوتا شما دست از سرم بریزم خاكی چه ببینم شو بلند -

 .نمیشه
 بفروشی؟ رو باشگاه -
 !پوف... حقته یعنی تونیمی. شریکی توش هم تو داریم؟ ایدیگه چیز -
 ...باشگاه ولی نه -

 :گفت و برد موهایش میان را دستش. نشست و كرد ول را رفیقش ییقه
 .ساخت میشه باز. بیخیالش -
 گاهباش این تا كشید زحمت چقدر رفت نمی یادش. كردمی درک را رفیقش چشمان غم كامال تیـرداد*
 .بودمی خگوپاس باید او اشتباهش بخاطر حاال و بخرد را

 را شسکوت باالخره! كردمی زمزمه را نامفهومی اصوات لب زیر تیرداد. گذشت سکوت به ایدقیقه چند
 .شکست بود، شده كم اشدرونی عطش از كمی كه وقتی

 ات بگیریم وقت یکم الاقل. كردی ـمار*قـ كه اونایی پیش بریم زود صبح فردا كه بخواب برو -
 .بره فروش

 بریم؟ كجا خودمون روشیمبف رو خونه -
 راجح به داراییمونو كل دارم فقط. میگم چی فهممنمی االن. كنم فکر بذار بکپ برو! قبرستون -

 .كرد میشه چه ببینم كنم فکر من برو! ذارممی
 و وا بالی سپر تیرداد هم بچگی از. است بدتر همه از او حال دانستمی. نگفت چیزی و كرد سکوت

 .بود یاشار
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 .داشت هایشپدرانگی بی تمام جبران به را او كه خوب چه و بود پدر یک بارز نمونه
 .انداخت تیرداد به نگاهی و شد بلند جایش از
 من؟ به زدی زل چیه -
 .تیرداد تویی زندگیم نامردای از تر مرد -

 :گفت و كرداو به چپی نگاه
 .زنمتمی سگ مثل اونا جای خودم وگرنه نباش چشمام جلو برو. ندارم تو حوصله االن -

 .زد لبخندی
 .بگم چیزی اگه نامردم بزن تو -
 نه؟ یا میری -
 .بخواب هم تو. رفتم -
 .نشه اذیت چشمات كن خاموش برقارم. باشه -

 !بود و است دلسوز پدری مثل بود گفته
 .بخیر شب. باشه -
 .بخیر -
 نبـاشـــد، آرام كـــه دلــت»

 هیـچ، هك بازیهایت مسخـره و هـا خنـده
 .نمیکننــــد دوا دردی هــم هـایـت بیخیالی

 شـــود، جــــور اش بهــانـه كافیـــست
 .«نمیدهد امـــــان ”بُغـــض“
 .رفت تیـرداد* سمت باز نیمه چشمان با. مالید را چشمانش و شد بیدار خواب از زنگ، صدای با
 .پاشو. تیـرداد* -
 هوم؟ -
 .شو بلند. شـرفا بی اون پیش بریم شو بلند. درد و هوم -
 .اوهوم -
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 یده،ترس. شد بلند جایش از باالخره تا زد او به لگدی و رفت سمتش به. شود آرام تا كشید نفسی
 .نشست سرجایش كرده، پف باچشمان

 چرا؟ شدی وحشی -
 .دری دم پایین سه بشمار. شو بلند -
 .بابا باشه -

 :پرسید مکث كمی از بعد
 دونست؟می یاشارم -
 .آره -
 .زدین گند باهم دوتاییتون. به به -
 .تم شرمنده -
 .بریم باید اونم دنبال. شو حاضر زود -
 .هاخوابه -
 .كنممی بیدارش من نزن حرف اینقدر و شو حاضر تو -
 .باشه -

 .كنند خود همراه هم را او تا رفتند یاشار خانه سمت باهم هردو شدن، حاضر از بعد
 .بیام تا بشین -
 كنی؟ میخوای چیکار -
 داری؟ چسب -
 .هست داشبرد تو. آره -
 .من بدش -
 ...تیرداد -
 !شه بیدار تا زنگ به بزنمش میخوام چیه؟ -
 !تو نداری اعصاب داداش -
 شماها؟ ذاریدمی -
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 و ادد یاشار تا ماند منتظر زنگ به آن زدن و چسب گرفتن از بعد. بود او با كامال حق چون كرد سکوت
 هایلب تراس، كوچک یپنجره از یاشار غرغرهای صدای با كه بود نگذشته زیادی انزم. كند بیداد

 .شد باز لبخند به تیرداد فرم خوش
 میکنم؟ اووردوز خواب تو نگفتی. روانی بکشتت، خدا -
 .بریم شو حاضر زود! پیشکش خودت اووردوز نباش من اووردوز باعث تو -
 .پس بگو خریدی، گل دیروز دیدم من! دنامر ای خواستگاریه؟ سالمتی؟ به كجا -
 خواستگاری؟ میرن صبح سر باهوش آخه دِ -
 .من برادر برعکسه چیت همه تو -
 .تیـرداد* طلبکارای پیش بریم بپوش لباستو نزن حرف فعال -
 گفت؟ بهت -
 .باش زود. آره -
 .شماها دست از شدیم گرفتار. بابا باشه -

 :زد تشر
 !یاشار -
 یرو چتری و بود ژولیده هم موهایش. آمد او سمت برهنه پا پایش یک و بود پا نگهل یه كهحالی در

 !بود ریخته اشكشیده صورت
 .دیگه اومدم -
 .الاقل شستیمی صورتتو -
 تو؟ گذاشتی -
 .بشور هست آب بطری ماشین، تو بیا -

 .شست تیرداد رانندگی حین در را صورتش و شد ماشین سوار
 مسیر؟ كجاست -
 .میگم بهت برو -

 .شد نمی زده بینشان حرفی تیـرداد* و یاشار های دادن آدرس جز
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 :گفت و شکست را سکوت یاشار
 .اینجاست -

! بس و بود هخراب شبیه بیشتر خانه گفت شدنمی. رفت شده گفته مکان سمت به و كرد پارک را ماشین
 داشت قرار خاكی جاده یک نتهایا در كه ایخرابه! بریزد بود ممکن لحظه هر دیوارهایش كه ایخرابه

 !بود كثیف و قدیمی هایشدیوار و در حسابی و
 ان؟دخمه تو كه میکنن چیکار رو پول اینهمه -
 !نشه ریا كه نمیدن نشون. بابا زرنگن -
 !یاشار -
 .یاشار میره چپ یاشار میگه میره راست. من میشم الل -

 .دنبو دیگری خاص شخص نفر، چند جز. انداخت خلدا به نگاهی و شد وارد دو آن به توجه بی تیرداد
 داری؟ كار كی با -

 هم اشیافهق! مافیایی یک بارز نمونه! قد بلند و بود هیکلی. انداخت روبرویش پوش سیاه مرد به نگاهی
 از را اشآفتابی عینک! بود گذاشته یادگاری صورتش روی هم چاقو رد! بود خشک و جدی كه

 .شد خیره او شمانچ در و آورد در چشمانش
 .رئیست با -
 شما؟ -
 .میفهمه تیرداد بگو بهش -

 پوش اهسی مرد لحظه چند از بعد! نبودند سوءاستفاده اهل هم اصال! بود اینجا هایشاناسم تشابه خوبی
 .آمد
 .داخل بیا -
 :تیـرداد* و یاشار سمت كرد رو
 .بیام تا باشید جا همین -
 .باش مراقب -

 :گفت و كرد یاشار به نگاهی
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 .كنی سکته ترس از مونده كم. باش خودت مراقب تو -
 به لعنت هم باز و ماند مات روبرویش فرد دیدن از. شد داخل مرد، همراه حرف، این زدن از بعد
 !آنها ـمارهای*قـ
 !الشخور -

 .گرفت باال برتری نشانه به را سرش و كرد روبرویش فرد به مغرورانه نگاهی
 !دیدار مشتاق! عزیز تیرداد به به -

 .كند تحمل بود مجبور اما نداشت او با شدن كالمهم به ایعالقه
 .طلبکارن بهت هابچه شنیدم -
 .شنیدی درست آره، -
 .پولتو بدم تا ازت خواممی مهلت -
 .هفته یک -

 :غرید لب زیر
 ...سهراب -
 .نیارم اونا سر بالیی نمیدم قول بعدش. هفته یک فقط -
 .فطرت پست -

 :گفت و كرد شیطانی یخنده ابسهر
 !پسر نزن جوش -

 :داد ادامه و شد جدی
 .ندارم شوخی كسی با پولم رو من بفهمون بهشون -

 :گفت و سایید هم روی را هایشدندان تیرداد
 !تویی خود تو، از تر شرف بی. میدونم -
 .برم باید االنم. زدم حرفامو. میدونی كه خوبه -
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 و اشبدبختی حبسش، هایسال تمام. رفت بیرون و كوبید در به بانیت،عص فرط از را مشتش تیرداد
 وارس تیـرداد* و یاشار به توجه بدون. بود نکشیده سهراب جانب از كم. آورد خاطر به را هایشتنهایی
 !رفت و شد ماشین

 رفت؟ -
 .آره -
 تیـرداد؟* میگم -
 هوم؟ -
 رفت؟ چرا -

 :گفت و كشید عمیقی نفس
 .دید ور سهراب چون -
 كیه؟ اون سهراب؟ -
 .كشید حبس سال دو بخاطرش تیرداد كه كسی -
 تیرداد؟ كی؟ -

 .كرد مکث كمی
 .منتظره تیرداد. بریم پیاده جاده تا بیا حاال. بعدا میگم برات مفصله، جریانش آره، -
 .رفت كه اون دِكی، -
 .دیگه بیا. زنیمی حرف چقدر -
 .بابا باشه -

 گاهین یاشار. آنهاست منتظر كه دیدند را تیرداد و رسیدند اصلی جاده به روی، پیاده دقیقه ده از بعد
 .كرد تیـرداد*به
 .نرفت جدی جدی. داداش گرم دمت -
 .بهت كه گفتم -

 .دوید ماشین سمت و گذاشت اششانه روی را اشمشکی سوئیشرت یاشار
 !برود و بگذارد گاز روی را پایش او هم باز ترسیدمی
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 .رفیق شقهع مرامتو -
 دكر زیاد را آهنگ صدای و بود زده زل جلویش به كرده، اخم. زدنمی حرفی و بود كرده سکوت تیرداد

 .زد تیـرداد* پهلوی به ایسلقمه یاشار. نشنود را كدامشانهیچ صدای تا
 چته؟ -
 .ببین رو پسره این چمه؟ من -
 .داغونه كه نداد فرصت احتماال -
 .خر كره مرتیکه كنمنمی حاللش شیرمو. االایش شه ذلیل. نامرد ای -
 بگی؟ جلوش داشتی جرئت -
 !نه -
 :گفت و كرد كم را صدا هم تیرداد زمانهم. آورد باال «سرت تو خاک» معنی به را دستش تیـرداد*
. ریدن بیرون من یاجازه بدون. كنیم جور میلیون هفتصد تا داریم وقت روز شش فقط و فقط االن از -

 .میکنن هركاری رفاش بی اون
 :دادند جواب هم با هردویشان

 .داداش چشم -
 این راگ. ترسیدمی همین از و است وجدان بی دانستمی كه سهرابی به كردن فکر و بود تیرداد باز و

 .آوردمی سرشان بالیی یک قطعا شد،نمی جور پول
 !سهراب ذات هب تف و بود نبرده یاد از را اشناعادالنه رفتن زندان روزهای هنوز

 زده تیرداد سر به خوابی بی. رفتند خانه به كه هم خودشان و رساندند را یاشار. كردند سکوت سه هر
 ساعت به نگاهی. كردمی طی را اتاق عرض و طول بود، خواب در غرق كه تیـرداد* خالف بر و بود
 قدم یالبیخ! بود نخوابیده هنوز و رفتمی باشگاه باید صبح هفت. انداخت دادمی نشان را صبح سه كه

 اب و بست را چشمانش. كشید دراز رنگ ایقهوه یكاناپه روی و شد شانمتری چهل پذیرایی در زدن
 .رفت خواب آغـوش به باالخره چیز همه به كردن فکر

 نیست؟ بس خدایا؛»
 ای داده مرخصی عزرائیل به
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 !«نیستیم؟ بلد را كردن زندگی ما یا
*** 

 میلی. وشیدپ لی شلوار با را رنگش ایسورمه كوتاه آستین پیراهن و شد بلند جایش زا حوصلگی، بی با
 یحوصله و حال كه هرچند. رفت باشگاه سمت تیـرداد،* از زودتر همین، برای نداشت، خوردن برای

. كند ورج را میلیون هفتصد تواندمی روز شش طی چگونه كه بود این فکر در. نداشت را رفتن باشگاه
 چقدر كوچکشان متری صد یخانه. داشت كم كمی هم باز فروخت،می هم را خانه و باشگاه راگ

 هاینا فروش با اصال كردند؟می سپری چگونه را روزها باقی فروخت،می را باشگاه اگر رفت؟می فروش
 ایهم جان از كه باشگاهی همان باشگاه، دادمی رضایت چگونه بود؟ بیهوده كار یا شد می جور پول

 برسد؟ فروش به گذاشت،
 تشکس هم و نداشت را باشگاه فروش توان هم. بود سختی دوراهی. كشید كالفگی روی از نفسی

 شد بیعص باز. رسدنمی فروش به كم مدت این در بود مطمئن كه چند هر. بود سنگین برایش رفیقش
 پایین هم را ماشین شیشه و گذاشت گاز پدال روی را پاهایش. كردنمی آرامش زدن قدم بار این و

 اشمردانه صورت روی بر قطرات برخورد از خوبی حس. كند برخورد صورتش به باران تا كشید
 ات نبود سیگار اهل. زد آن به محکمی پک و آورد بیرون داشبورد از را مارلبرو یبسته. گرفتمی

 !قبل هایزمان و النا مثل درست بگیرد را او كه نباشد دستی و بیاورد كم مردانه كهزمانی
 !نخ ده... نخ سه نخ، دو نخ، یک
 خودش، با رفتن كلنجار از بعد. كشید دست اشبیچاره هایریه كردن نابود از و نشد آرام هم باز

 كه هرچند دبفروش زودتر بتواند بازی پارتی با شاید تا زد زنگ رفیقش بنگاه به و برداشت را اشگوشی
 به !نزند سر و نرود هم روز یک! شد باشگاه بیخیال رفیقش با صحبت از دبع! امیدوار او و بود محال
 .شود خالص سیگار بوی شر از و بگیرد دوش تا رفت خانه

 تیرداد؟ -
 اومدی؟ كی -

 :وگفت زد هایششانه به دستی یاشار
 .نیست وقت خیلی -
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 :پرسید تردید با
 چیه؟ حبست قضیه -
 میمونی؟ امشب. نیست چیزی -
 یگی؟نم. آره -
 .بدونی نیست نیازی -

 .بیاورد چای برایش تا رفت آشپزخانه به و نکرد اصرار یاشار
 .میشی گرم. بخور بیا -
 .باشه -

 :گفت خورد، كه قلوپ دو یکی
 و ردمم به فروختن گل بود كارم و خوابیدممی خیابونا تو. برم نداشتم جایی بودم، كه ساله هفده -

 كه ممن و كنه كمکم خوادمی گفت بهم یکی كفش، زدن واكس بعد شب، یه. كفشاشون زدن واكس
 .كردم قبول بودم، بچه
 .باشه گفتم منم و كنم تعمیرشون اینه كارم گفت. بود دوچرخه مال كه تعمیرگاهش بردم

 :داد ادامه باز و كرد مکث كمی تیرداد
 شب اون... ولی غذا و دارم جا كه بودم خوشحال. هادوچرخه و بودم من و نبود كسهیچ شب، یه -

 .دنرسی دادم به كسی و كردن دستگیر تعمیرشون و هادوچرخه دزدیدن جرم به منو و ریخت پلیس
 چی؟ كارت صاحب پس -

 .فشرد محکم را چشمانش تیرداد
 قالب به چسبوندم و هاشطعمه كرم بود كرده منو كه بود ـرف*شـ بی سهراب همین كارم صاحب -

 .هاشخواسته
 خودمون؟ ابسهر همین -
 .آره -
 .نامرد. این باز ـرفیه*شـ بی چه -
 .میفته ایمخمصه بد تو تیـرداد* وگرنه پولش شه جور باید -
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 .نفر چند به سپردم منم. كنیممی جورش -
 االن؟ كجاست خودش. خوبه -
 .میاد بیرون میره گفت دونمنمی -
 بیرون؟ نرید من اجازه بدون نگفتم مگه -
 .كه نمیده گوش حرف شناسیش؟مین تو من، برادر -
 میدی؟ تو -
 !نه -

 .رفت تراس روی و شد بلند جایش از. بخوابد عصبانیتش تا كشید نفسی تیرداد،
 :كرد زمزمه و شد خیره ماه به
 .باش داشته هوامونو خدایا -
 سنگین سرم»

 گفتن از خالی لبانم
 ابری هوا

 غمگین و خسته وجودم
 هم باز ولی
 راهی دلم

 باقی زدن رپ توانِ
 مهتاب دیدن برای

 خیالی
 «جاری سرم در

*** 
 دبای رفیقش بخاطر بار این اما بود، نگرفته قرض پولی كسی از اشمردانه غرور خاطر به حاال تا

 .گرفتمی نادیده را غرورش
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. افیناك هم زمانشان و نبود كمی پول. بدهند قرض او به توانستند، اگر تا بود سپرده نفر چند به
 هم پشت و داد لم اشچوبی نفره تک تخت روی. بود شده خرد اشزندگی هاینشدن از بشاعصا
 .كشیدمی عمیق نفس

 تیرداد؟ -
 .دوخت نگاه یاشار زاغ چشمان به و كرد باز را چشمانش

 هوم؟ -
 هن بدهکاری تو میکنه فکر آدم. ایخونه تو ش همه. روز چهار این تو پوسیدی. بخور هوا یکم برو -

 !اون
 .ست ریخته بهم اعصابم. ندارم رفتن بیرون حوصله -
 شد؟ چی باشگاه و خونه فروش راستی، -
 .فشرد هم روی درد روی از را چشمانش بخرد، نقد نیست حاضر كسی اینکه آوری یاد از
 .نمیره زمان این تو و مبلغ این با حداقل. نمیره فروش -
 !شدن ما ضد كائنات همه! دكی -
 كردی؟ چیکار تو! كائنات آقای -
 !كنم جور تونستم میلیون پنج حدود -

! شدمی میلیون دص پولشان تازه میلیون پنج این با كجا؟ میلیون هفتصد و كجا میلیون پنج. كشید پوفی
 !عمرا كرد؟ جور میلیون ششصد شدمی روز دو عرض در

 .نشست كنارش تخت روی یاشار
 .كنیمی نابود داری خودتو سخته، میدونم. بیخیال داداش، -
 .دردشو ببینم تونمنمی. داداشمه -
 .كنم كاری تونستممی كاش -

 !كاش. شدمی باز رویشان به راهی كاش. مطلق سکوت هم، بعد و كردند هم به درد پر نگاهی
*** 
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. ودب نشده جور ولی بود سخت آنها سه هر برای هم باورش. بود نشده جور پول و بود مهلت آخرین فردا
 آرام ات كوبید میز روی محکمی مشت تیرداد! بود نشده جور هم باز ولی بودند زده آتش و آب به را خود
 .نشد آرام نشد،. شود

 .بود كرده سکوت هم یاشار حتی. بود آنها یهمه از تر كالفه تیـرداد*
 .رفت در سمت و برداشت را اشآبی كاپشن تیـرداد*
 میری؟ كجا -

 .بود بس پسر این كشیدن عذاب. نداختا هایش تنهایی رفیق به نگاهی
 .نداره فایده نشستن اینجا. باشگاه میرم -
 داره؟ فایده رفتنت باشگاه -
 .بینمنمی داغون جوریاین رو تو ولی نه -

 .شدمی او رفتن مانع و كردنمی كاش ای كه كرد صادر را او رفتن اجازه و كرد سکوت تیرداد
 :یاشار سمت كرد رو
 .ساكتی چیه؟ -
 !پامون به بریزه پول و شه باز نیست قرار آسمون فردا تا! ببین رو اوضاع ـصم؟*برقـ برات -
 .شو بلند ،بده دستش كار ترسممی تنهاست پیشش، برو شو بلند. میکنه كار زبونت هنوز خوبه، نه -
 .باشه باشه، -
 .باشید هم مراقب نباش، هوا به سر -
 .میگم خودت برا نباش، وسواسی اینقدر پسر! ت بچه و زن به بده صبر خدا -

 .كرد پرت او سمت و برداشت مبل روی از را كوسن تیرداد
 .بودم كرده درست تازه موهامو اه، -
 .ببر كلیدم. برو -
 .خداحافظ -
 .بسالمت -
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! اریاش به رحمت صد و آورد می لبانشان روی محو چند هر لبخندی یاشار، بودن نمکین اوضاع، این در
 .داشتند را یاشار شیطان شخصیت كه بود خوب چه

 اعتقاد« !باداباد چه هر» یجمله به و بود بیخیال چیز همه به نسبت كه بود یاشار تنها آنها، بین شاید
 !داشت

 .شد نمایان یاشار نام و خورد زنگ اشگوشیش كه بود نگذشته یاشار رفتن از هم ساعت یک
 چیه؟ -
 ...د... دا... ر... تی... تی -
 ترسیدی؟ چرا شده؟ چی -
 ...باشگاه... باشگ -
 .لعنتی بزن حرف -
 ...زدن آتیش باشگاهو داداش، -
 زد؟ آتیشش كی چی؟ -
 ...داداش... نمیدونم -
 كجاست؟ تیـرداد. *خودم بیام كن صبر چیه؟ -
- ... 
 الو؟ -
- ... 
 یاشار؟ -
 .بود باشگاه داخل تیـرداد... *داداش -

 داخل عزیزش، برادرش، جانش، رفیقش،. برد ماتش و افتاد دستش از گوشی .شنیدنمی را چیزی دیگر
 .ممکن جای ترینخنک در او، و بود آتش

 یک اتنه كه نکرد توجه حتی. رساند مقصد به را خودش سرعت آخرین با سریع، و كرد قطع را گوشی
 .است سرد بیرون هوای و دارد تن بر نازک و طوسی گرمکن
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 محض به! رفتنمی ترمز روی پاهایش و كرد رد را هاقرمز چراغ تمامی كه داشت عجله قدرآن
 .رفت یاشار سمت و شد پیاده ماشین در حتی بستن بدون رسیدن،

 یاشار؟ كجاست -
 .ریختمی اشک مردانه یاشار

 .دستشه تیـرداد* ساعت ولی سخته هویت تشخیص. آوردن سوخته جنازه یه. داداش نمیدونم -
 !بود شده پا بر جهنم انگار. زد زل مقابلش آتش به و شد خم تیرداد زانوی
 .بخشیدمی نور حسابی را شب تاریکی و كشیدمی زبانه ناشیانه طور به آتش
 .زاندسو را رفیقش كه آتشی مات. برد ماتش تیرداد. بود ریختن حال در و بود سوخته ساختمان تمام

 .رهندا امکان این! لعنتیا! نه! نداره امکان این -
 .شدنمی او حریف یاشار و كشیدمی نعره

 لندب او روی دستش كه بود بار اولین برای. زد صورتش به محکمی مشت و برد یورش یاشار سمت
 .شدمی
 هان؟ باش؟ مراقبش نگفتم مگه ـافت،*كثـ -

 :گفت خون از پر بینی و گرفته صدای با یاشار
 .باش آروم بود، شده سوزی آتیش من رسیدن قبل -
 فهمی؟می بهم، بود ترنزدیک داداش از سوخته كه آدمی اون یاشار، باشم؟ آروم -
 فهمی؟می نمیشه، باورم منم. فهمممی -

 .چسبید را یاشار ی یقه تیرداد
 .شو خفه فقط. نگو باشه؟ باش، آروم نگو پس -
 ...تیرداد -
 .شو خفه -

 .بود شده گذاشته آن در عزیزش رفیق كه شد سفیدی پارچه نزدیک
 هقرار گفتیمی ش همه نیست؟ یادت. ندیدی خواهرتو هنوز تو لعنتی. شو بیدار من جون داداش، -

 .شو بلند منتظرته؟ گفتینمی مگه. شو بلند لعنتی. ببینم خواهرمو
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 ار چشمانش اشک. بودند گرفته را جانش و بود جانش كه تیـرداد* یک و بود او. نبود خودش دست
 .كرد پاک

 چیکارش كن تماشا و بشین داداشم. حیوونو مرتیکه براش دارم. مادره پدر بی سهراب اون كار -
 .كنممی

 .رفت یاشار سمت اشنشسته خون به نگاه با و كشید لبش روی را شستش انگشت
 .كن روشن ماشینو بپر -
 وضعیت؟ این تو بری كجا -
 .كنم ریس و راست رو كارا خرده سری یه میرم بیار، ماشینو برو. اینجا بمون تو -
 بری؟ میخوای قبرستونی كدوم سرت؟ به زده -
 .سهراب -
 كنی؟ میخوای چیکار -
 .یاال باش، زود. نزن حرف -

 .دوخت چشم او به و آورد را ماشین اجبار به یاشار،
 .بزن زنگ خواستی كمک. باش مراقب من جون -
 .میام من باش اوضاع مراقب. همینجا بمون -

 .روبرویش مرد برای ردك می دل دل یاشار،
 !تازه داغ و ماند تیرداد هم باز
 و کتاری یدخمه سمت شتاب با. كرد طی ساعته نیم را ساعته یک مسیر و راند وار دیوانه سرعت با

 هب صدایش اما كرد می صدا را سهراب و كشیدمی نعره تیرداد! نبود آن در كسی اما رفت قبل مخوف
 .رسیدنمی جایی

 .ـافت*كثـ -
 بی برای. زد زار اشزده یخ قلب و اشرفته دست از رفیق برای. زد زار و نشست خاكی زمین روی
 و شد خیره نقطه یک به. زد زار خودش برای رفیقش، انتظار چشم خواهر برای پسر، این هایكسی



 

 

61 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 را كنشگرم روی خاک و شد بلند جای از. شدندمی خشک او، یسبزه پوست روی چشمانش، اشک
 .رفت ماشینش سمت تعادل، داشتن بدون و لنگان لنگ! سوختمی روحش تمام. دتکان
 :خورد زنگ اشگوشی زمانهم
 بله؟ -
 ...ماه چهار -
 كجایی؟ ـرف،*شـ بی -
 !ریاحی تیرداد بدی پس پولمو داری وقت ماه چهار -
 .بیرون بیا مردی اگه المصب د -
 رو تو ولا. كنممی استفاده فامیلیتون و اسم تشابه از وگرنه چهارماه، فقط نره یادت. میام وقتش به -

 .رشس نیارم بالیی نمیدم قول. یاشار آها، بود؟ چی اسمش... ژیگول ی پسره اون بعدم زندان میندازم
 .میارم سرت بالیی چه ببین و بشین. صفت بی كنممی جورش بمیرم شده. كنممی جور شو، خفه -
 .ادزی عزت. پسر نخون كری من واسه -
 .كنه لعنتت. سهراب كنه لعنتت خدا... الو... الو -

. چکیدمی خون و بود شده خونی مشتش. زد ماشینش یشیشه به محکمی مشت و دست از را كنترلش
 .كشیدنمی درد كم هم او. برود یاشار پیش تا شد ماشین سوار اشخونی دست همان با

 یب چه. بودند داده دست از را عزیزجانشان رفیق فرن دو انگار نه انگار. خلوت و بود شب یازده ساعت
 !شب سکوت بود رحم

 .یددو سمتش او دیدن با و كندمی پاک را چشمانش اشک كه دید را یاشار دور از و رسید مقصدش به
 همین انگار نه انگار. شدمی محو شب تاریکی الی به ال دود رد تنها و نبود خبری آتش آن از حاال
 !بود شده پا بر یامتق پیش، ساعت یک

 ...تیرداد -
 داداش؟ جان -
 .قانونی پزشک بردن رو جنازه -
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 یاشار، .باشد مقاوم یاشار جلوی تا كرد سعی. شد فشرده سوز این از تیرداد قلب و گفت را این سوز با
 .ببیند آسیبی خواستنمی اصال و داشت حساس ایروحیه
 :گفت و خورد را صدایش بغض

 .ش جنازه تحویل واسه میریم وقت لاو فردا. باشه -
 .سوخت كلش باشگاهم -
 .كرد نمیشه كاریش. فداسرت -
 خوبه؟ حالت -
 .نه -

. ردك طی را مسیر پیاده خودش و نخورد سرما تا داد یاشار به را كنگرم تیرداد. نگفت چیزی دیگر
 .انداخت آسمان به را نگاهش

 دنیا! رکد به ما اصال ازم؟ بگیری رفیقمو كه بود؟ ینا كرمت، قربون. باش داشته هوامونو بودم گفته»
 یهست خدا؛ نسوخت؟ اونم برا دلت داداششه؟ منتظر كه نکردی دخترو اون فکر. نبود ما مال اولشم از

 خدا، شدم تهخس كن، حس منم ببین، منم تم،بنده منم لـامـصب میبینی؟ تیردادتو میبینی؟ منو اصال؟
 .«خسته

 پانسمان و سوخت می زخم جای. افتاد مشتش روی خون لخته به گاهشن و نشست جوب یلبه
 با كه هرچند. گذاشت مشتش روی و آورد در دستمال شلوارش كوچک جیب از. نداشت همراهش
 .آمدنمی بند خونش گذاشتن، دستمال
 .بست را چشمانش و گذاشت صورتش طرف دو روی را دستانش

 !«بازی منم حاال از باشی، داشته نظر هامداشته رو ذارمنمی هدیگ. بازمنمی سهراب، نمیدم باخت من»
 كسی چه دانم نمی»

 گرفت را امزندگی خوب هایاتفاق دست
 «افتند نمی دیگر كه

 فاقاتات و بود بیدار شب تمام. كرد رسیدگی كارها به و رفت بیمارستان یاشار همراه وقت، اول صبح
 !بود نشده اورشب هنوز. كردمی حالجی ذهنش در را اخیر
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. باشد هداد دست از را رفیقش راحت چنیناین كه نبود باور قابل اصال. دیدمی كابوس و بود خواب انگار
 .نکشید طول هم روز نصف رفیقش كردن دفن شاید
. گرفتند ممراس و نشستند عزیزشان خاک سر یاشار با تنهایی. نداشتند مراسم گرفتن برای هم را كسی

 نبود، عیدب او از چیز هیچ كه سهرابی از. ترسیدمی اما دهد گزارش پلیس به گرفت تصمیم بارها تیرداد،
 هك مادری. مادرش یدردانه پسر بود، یاشار برای بلکه نبود خودش برای ترسش. ترسیدمی عجیب
 .بود كرده بزرگ را او پدر، بدون سختی، به و نداشت هم را پسر این سرماخوردن طاقت

 .میاد بارون رهدا شو، بلند -
 .گرفت فاصله قبر، از آرام آرام و شد بلند تیرداد كمک با یاشار

 ...تیرداد راستی -
 هوم؟ -
 .خورهمی زنگ دیشب تیـرداداز* گوشی -
 كیه؟ -
 .نداره اسم -
 .زنممی زنگ خودم بذار -

 مارهش باالخره هاشماره كردن پایین و باال از بعد تیرداد،. داد او به و آورد در جیبش از را گوشی یاشار،
 ونآیف روی را گوشی. برداشت را گوشی مقابل، طرف بوق، چند خوردن از بعد. كرد پیدا را نظرش مورد

 .بشنود هم یاشار تا گذاشت
 ...و بودید گرفته تماس خط این با شما سالم، -
 ریاحی؟ تیـرداد* آقای. بله بله -

 :گفت و كرد سوءاستفاده فامیلیشان و اسم تشابه از هم باز. بگوید چه بود مانده
 .هستم خودم -
 جریانید؟ در كردن، فوت ایشون. پدرتون وكیل نامدارم، من -
 !مرده؟ بابا نه، -
 ببینمتون؟ حضوری میشه. كردن فوت كه میشه روزی چهل ایشون بله، -
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 مورد؟ چه در -
 .نامه وصیت و ارث -
 .میام بگید هروقت چشم، -
 خوبه؟ هفت ساعت -
 .خوبه -

 :یاشار سمت كرد رو تماس پایان از بعد
 .بگم تلفن پشت نتونستم. رو ماجرا بگیم بریم هفت ساعت بیا -
 .كردی خوبی كار -
 باهم پیشت میام شش ساعت. شده نگرونت دل مادرت نرفتی، كه روزه چند. خونه برو االن آره، -

 .میریم
 .فعال باشه، -
 .فعال -
 .برو ماشین با... كن صبر -
 ...اما -
 .میرم پیاده من -

 سرما بخاطر كه دهانش بخارهای. كرد رفتن راه به شروع پیاده هم خودش و داد یاشار به را سوییچ
 .داد می او به بخشی لـذت حس بود، سیگار دود مثل

 .او بدون باراین اما كردندمی را كار این تیـرداد* با همیشه
 چهار تنها. نبود دادن نشان ضعف و آوردن كم وقت دیگر ناال. گرفت درد خاطرات یادآوری از قلبش

 كارش و نداشت فروش برای هم باشگاهی دفعهاین. بود كردن جور به امیدوار و داشت فرصت ماه
 ها،عقربه. انداخت اشمردانه مچی ساعت به نگاهی. نشست پارک سبز نیمکت روی. بود شده سخت
 به و نشست جاهمان. نبود رفیقش وقتی نداشت را رفتن خانه یحوصله. دادندمی نشان را چهار ساعت

 .شد خیره پارک هایآدم
 .خندیدندمی دل ته از و بودند بازی مشغول چیزی هر از فارغ ها،دختربچه
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 «بخندم؟ دل ته از دخترم با منم میشه روز یه»
 ماشین اما رودمی نبالشد به او كه بود گفته هرچند. بیاید دنبالش تا زد زنگ یاشار به و كشید آهی

 .شد سوار و آمد خود به ماشین بوق صدای با كه بود غرق فکرش در. بود او دست
 ...تیرداد -
 هوم؟ -
 .نفعته به كنی قبول حرفم، این به كردم فکر خیلی راستش -
 .بگو نچین، مقدمه -
 .حسینی حاج پسر كه كن قبول -

 .شد خیره او به زده، حیرت نگاهی با و برگرداند را سرش
 میگی؟ داری چی -
. دادیتیـر* كه كن قبول نداری؟ هیچی وقتی بیاری بدست میخوای چجوری میلیونو هفتصد تو -

 .طلبش جای بده بگیر اونو ارث الاقل
 .كنم قبول نداره امکان نه، -
 .دیده داداششو كه میکنی شاد دخترم اون دل تازه. كنیمنمی كه دزدی نکن، لج -
 پدر منا صدور، محل ها،شناسنامه كد. شبیهه فامیلیمون و اسم ما كردم، قبول یریمگ چی؟ بفهمن -
 ...و
 .كن قبول فقط من، به بسپار اونو -
 گیر وراهید بین. كشید كالفگی رو از نفسی. برد اشمشکی پرپشت موهای میان را دستش. شد دل دو

 را زچی همه. كند فکر كمی تا داشت نگه ایگوشه را ماشین. نداشت هم دیگری یچاره اما بود افتاده
 از هك را كسی نه و بدهد قرض برای تا داشت پولی نه. بود یاشار با حق واقعا اما كرد حالجی ذهنش در
 مقصد، هب رسیدن تا. میکرد قبول باید. شد خیره سفید ابرهای به و كرد بلند را سرش. كند قرض او

 بولق باالجبار. كردمی حفظ را یاشار جان ،كار این با اقلال. نداشت دیگری راه اما شد پشیمان بارها
 .كرد

 .مجبورم اما كنیممی ضرر تهش میدونم باشه، -



 

 

65 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 بریم؟ گفت كجا. فهم چیز آدم قربون -
 .جاستهمین -

 طراحی با كوچک و دنج ایكافه. رفتند قرار محل سمت هم دوشادوش و داشت نگه را ماشین یاشار،
 ات انداختند اجمالی نگاه. نداشتند حضور آن در زیادی تعداد. بودند چوبی هم هامجسمه حتی! چوبی
 كنار در هم آن بود، داده تکیه صندلی به پوشی شیک مرد كه بود میز یک تنها. كنند پیدا را وكیل
 هك زدند حدس. رسیدمی گوش به حیاط درون آبشار شرشر صدای و بود كافه حیاط به رو كه پنجره

 .باشد او باید
 نامدار؟ آقای -

 .بود شده بزرگ حسابی حسین حاج كوچک مرد انداخت؛ روبرویش تنومند مرد به نگاهی
 درسته؟ تیـردادی،* كه شمام. بله -
 .بله -
 .بگم میخوام چی كه هستید جریان در حدی تا -
 .بود وصیت و ارث مورد در. بله -
 ...شرط یه به اما زده شما نام به رو اموال تمام پدرتون درسته، -
 شرطی؟ چه -
 .نذاری تنها رو تبسم -

 .بست تایید ینشانه به را چشمانش و كرد تیرداد به نگاهی یاشار
 .چشم... چ -
 رو ملی تكار و شناسنامه مثل مداركتون البته پدرتون، یخونه بیاین، میگم كه آدرسی این به فردا -

 .ونهویتت شه بررسی باید اما، نشه توهین. بیارید هم
 .انداخت آن به سرسری نگاهی و برداشت را یادداشت تیرداد

 .حتما -
 .برم دیگه من. بودید دوتاتون كه وقتی برای باشه حرفا باقی -
 .خداحافظ كنم، می خواهش -
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 .فعال -
. نه ای بود درست كارشان آیا كهاین فکر. رفتند فرو فکر در و انداختند هم به نگاهی تیرداد و یاشار
 زدیکترن هم برادر از كه رفیقی به ـیانـت خــ آنها دوی هر برای. نه یا گفتندمی را حقیقت باید اینکه
 مثل وجدان عذاب. شدنمی محسوب ـیانـت خــ كاش و بود او بخاطر هااین تمام و بود سخت بود،

 .داد می آزار را او بد خــیانـت، حس. بود افتاده جانش در خوره
 ریاحی تیـرداد* جدی او حاال و كرد جعل تیـرداد* مدارک روی از ساعت، سه-دو عرض در یاشار،

 با هك تیردادی هم آن! رفتمی استقبالش به فردا و اوست منتظر هاسال خواهر یک كه تیردادی! بود
 !بود نشده كالم هم حتی جماعت دختر

 ونهچگ. است كردن تظاهر در ضعف عاملش دانستمی خوب كه ترسی. برگرفت در را او عجیب ترسی
 :رسید ذهنش به حرف یک و چیز یک تنها بزند؟ برادرش جای را خودش توانستمی
 ...بود شده دیر خیلی و!« كردمنمی قبول كاش»

*** 
 سوم فصل
 به. ردك انتخاب آسمانی آبی رنگ به شیکی و بلند پیراهن حساسیت با تبسم،. بود موعود روز امروز،
 مه را موهایش. كرد آرایش را صورتش و ایستاد آینه جلو. كردمی شجذاب و آمدمی سفیدش پوست

 متوجه برادرش اول همان از خواستنمی. شود نمایان كمتر صورتش سوختگی تا كرد كج فرق
 شامشکی روسری. دارد را یلدا انار رنگ كه هاییسرخ همان از. كرد سرخ را لبانش. شود او سوختگی

 بارها و نبود دختر این دل در دل. نشست صندلی، روی آماده، و كرد سرش وكیل حضور بخاطر هم را
 .رفتمی راه اتاق در
. ودب نیامده هنوز و بود شده چهار ساعت. كندمی را لبش پوست و مالیدمی بهم را دستانش استرس از

 .داد تکان را پاهایش و نشست مبل روی انتظار، این از خسته
 را ماندن منتظر طاقت اما كرد باز را در و رفت آیفون سمت ذوق با. دش انداز طنین زنگ صدای باالخره
. دش خراشیده و كرد برخورد دیوار كنار كوچک میز یلبه به پایش كه دوید ورودی درِ سمت. نداشت
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 رادرشب به و ایستاد شانخانه زیبای ایوان روی. دوید دوباره و شد بلند و داد تکیه دیوار به را دستش
 .ماند روبرویش تصویر تما. زد زل

 تیـرداد* پوست آمدمی یادش! ماه مثل درست بود زیبا برادرش چقدر! رعنا و بود شده عوض چقدر
! داشت ریش ته حاال اما آمدنمی خوشش ریش ته از تیـرداد! *بود شده سبزه حاال اما بود سفید

 حاال اما بود درشت او مانند هم برادرش چشمان! بود زده حاال اما زدنمی ژل وقتهیچ را موهایش
 بود؟ عادی تغییر همهاین! رسیدمی نظر به تركوچک
 .شد تبسم هایتعجب متوجه تیرداد،

 .كرد ایوان روی دخترک یخیره را نگاهش تیرداد،. آورد باال را سرش باالخره اما دزدیدمی را چشمانش
. بود كاسته دختر این زیبایی از كمی اش،برآمده یگونه روی سوختگی جای اما برو دل تو و بود بامزه

 .آمد او سمت و كرد طی را هاپله آرام آرام دخترک،
 !كرد؟ می چکار باید االن

 ...تیرداد -
 :گفت فکر بدون

 !برگشتم من -
 ات كه اویی برای. لرزید نزدیکی این از تیرداد و كرد رها او ـوش*آغـ در را خودش مکث بدون تبسم،

 :گفت و كرد جدا خود از را تبسم دستانش با. بود سخت عجیب نبود، دختری با حال به
 .سردمه. داخل بریم... خب -
 و دنبو منتظرش او یعنی كرد؟ برخورد او با سرد اینقدر چرا انداخت؛ برادرش به نگاهی تعجب روی از

 خواست؟نمی را دیدار این
 .رفتند داخل هم با و گرفت را او دستان كرده بغ و نگفت چیزی

 چرم لمب دست یک. بود شده چیده سلیقه با كوچکشان پذیرایی. دلباز حیاطی با صدمتری یخانه
 قهسلی با خانه یگوشه گوشه در. بود لیمویی-كرم هم دیواریشان كاغذ. LCD روبرویش، و بود مشکی

 در دیمیق ظروف كه داشت قرار چوبی دكوری تلویزیون، از دورتر كمی. بود گرفته قرار زیبایی هایگل
 !دبو ها پله این زیر دقیقا هم آشپزخانه. شدندمی جدا پذیرایی از پله دو با هم هااتاق. داشت قرار آن



 

 

68 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 اشهتجرب تیرداد كه زندگی. دادمی زندگی بوی كوچک، فضای این اما بود هاخانه تمام مثل فضایش
 و طعم خوش. كرد مزه را بود آورده برایش تبسم كه چایی و نشست چوبی صندلی روی. بود نکرده
 .بو خوش

 ولی شود صورتش سوختگی جویای داشت دوست. بود خوبی كدبانوی ساله نوزده دختر این
 .دهد عذاب را روبرویش كوچک دختر سوال این با خواستنمی

 نمیاد؟ وكیل -
 .میاد -

 طبق هم باز. بود وكیل آمدن از حاكی بود، شده انداز طنین كه هم زنگ صدای حرف این زدن از بعد
 هانآ دوی هر به سالمی و بود پوشیده خاكستری رنگ به شیک شلواری و كت اش،همیشگی معمول

 .داد
 بود ایصحنه چنین مشتاق خیلی بزرگ، ریاحی آقای. میبینم هم كنار هردوتونو كه خوشحالم... خب -
 .نشد... اما

 .رفتگ را تبسم چشمان غم غبار و نشست شانچهره روی غم ایلحظه
 :تیرداد سمت كرد رو وكیل،

 .هستید پسرشون جدی شما و نبود مشکلی. كردم بررسی تونوشناسنامه من خب، -
 !كند حفظ اشایحرفه هایرفیق آن با را یاشار خدا. كشید آسودگی روی از نفسی تیرداد،
 !رسید می حسابش به بعدا هرچند

 .میرسه شما به ایشون رضایت شرط به لاموا تمام شما، مونده گفتم هم خانم تبسم به من -
 دونب توانستنمی قطعا گرفت؟ می را رضایتش چگونه تبسم؟ رضایت! كرد یخ حرف این شنیدن از

 !«بهم بده اموالو:»بگوید ایزمینه هیچ
 ولی ودش نزدیک او به خواست بارها تبسم! بود نشده وكیل رفتن متوجه كه بود افکارش در غرق قدرآن

 .كردمی دوری ارهرب تیرداد
 .شد جمع حواسش تبسم، صدای با
 برات؟ بپزم داری دوست چی -
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 .نکش زحمت. نداره فرق -
 داری؟ دوست پلو زرشک هنوزم -
 .آره...آ -
 صبح؟ تا بمونیم بیدار بچگیامون مثل. دارم حرف باهات دنیا تموم قدر -
 .بمونیم -

 یک هیجان و آوردن كم از ترس. داشت هیجان هم ترسید،می هم. كرد پاک را صورتش روی عرق
 !دكن فرار و بگیرد را پول تا نبود مراقبت شرط كاش! بامزه كوچولوی دختر این همراه تازه زندگی
 دلت كه هاییهمان از دهد،می خانگی غذای بوی تنشان كه هاییزن همان از خانه، زن مثل تبسم،

 دقیقا. كند می اتدیوانه ـانگیشان*زنـ بوی كه هاییزن همان از. بگیری ـوشت*آغـ در خواهدمی
 تیرداد. زد صدا را عزیزش و چید را میز سلیقه با و حوصله با! بـانـو گفت شودمی كه هاییهمان شبیه
 هزاران و بود ـل*بغـ یک دختر این دستمزد االن. شد روبرویش غذای محو و پیوست او به هم
 !دنیا یهانامحرم و محرم بابای گور! ـه..وسـ..بـ
 .دختر كردی چه -
 .شده خوب ببین بخور باش زود -
 باشه؟ بد میشه مگه -

 :گفت بود، دوخته نگاه او به استرس با كه تبسمی به و خورد قاشق چند تیرداد،
 .بانو نباشید خسته. ستمعركه -
 .نیاد خوشت بودم ترسیده چقدر. آخیش -
 .مرسی دستت -

 تیح خوردنش، غذا برادرش، داشتن یصحنه. كردمی نگاهش عشق اب تبسم و خوردمی ولـع با تیرداد،
 نپایی و باال دوباره را برادرش صورت اجزای دقت با. بود دنیا هایصحنه بهترین جزو زدنش، لبخند

 .كرد
 تیغه شش صورتش. گوشتی هایلب و مردانه بینی. مشکی و متوسط چشمان! مرتب اما پرپشت ابروی

 .داشت ریش ته و نبود
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 برادر فقط یا كردندمی تغییر قدراین همه! بینشان اشتراک وجه تنها. كالغی پر و بود پرپشت موهایش
 بود؟ شده متفاوت حد این تا او
 من؟ به زدی زل چرا چیه؟ -
 .كردی تغییر چقدر -

 .داد او به را آب لیوان سراسیمه تبسم و پرید گلویش در غذا،
 خوبی؟ -
 .آره -
 یهو؟ شد چی -
 .هیچی.. .هی -
 .خب باشه -

 .گرفت جای تیرداد كنار در و شست را هاظرف غذا، اتمام از بعد
 ایوون؟ رو بریم -
 نمیشه؟ سردت -
 .نکنم حس رو سرمایی هیچ كه داره گرما اونقدر حضورت -
 .بریم پس -

 .نشست و كرد پهن ایقالیچه ایوان روی
 .یندبنش كنارش تا كرد اشاره بود ایستاده كه تیردادی به
 !شد شروع تبسم بازجویی -
 .پس كنه رحم خدا -
 چیه؟ كارت اینکه اول -
 .داشتم بیلیارد باشگاه -
 چیه؟ مدركت اینکه دوم. رسیدی آرزوت به خوشحالم. داشتی دوست رو بیلیارد بچگی از-
 !دارم دیپلم فوق همین واسه. بخونم درس نشد -
 .بود حساس خیلی كه مامان چرا؟ -
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 .كرد سکته سال چهار بعد مامان -
 :گفت و گذاشت دهانش روی را دستانش

 ...تنهایی... تو... تو! وای... مامان یعنی -
 .بگذریم -
 .حقش در كرد بد خیلی. بابا به كرد بد مامان -

 !كردمی تایید فقط و نبود حوادث جریان در خیلی تیرداد
 .شکوند رو بابا ـانتش*خیـ -
 ـیانـت؟ خــ -
 ی؟كرد تعجب چرا -

 دانست؟نمی چیزی واقعا یا بود پرت حواسش زیادی! انداخت او به موشکافانه نگاهی
 اینجا؟ نشستی تیشرت با نیست سردت تو دختر. جوریهمین... هم -
 .آقا نخیر -
 .بیا بپوش گرم لباس برو -
 .میام زود چشم، -

 را تداش آن روی فیدس خرس كه صورتی بلوز و آورد در تن از را اشعروسکی طوسی تیشرت تبسم،
 .گرفت جای تیرداد كنار در دوباره! عروسک و خرس و بود فانتزی چیزهای عاشق! پوشید

 .لباست از اینم بستی، خرگوشی كه موهاتو. سالته نوزده انگار نه انگار! كن نگاه -
 و نشیم واردش كه بهتر همون. نداره لـذت بزرگا آدم دنیای جون مرضیه قول به! بهتره جوریهمین -

 .نکنیم خراب رو بچگیمون رنگارنگ دنیای
 وارد یازهن یکم. ها میشه داره سالت بیست شما كه كردمی ذكر اینم باید جونت مرضیه ولی. آفرین -

 .بشی ما دنیای
 !كنممی فکر بهش -
 داری؟ زبون اینقدر همیشه -
 .بچگیمون همون مثل دارم تو جلوی فقط! نه -
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 .شد خیره آسمان به و ردك دراز را پاهایش تبسم،
 .زد زل رنگ سیاه آسمان به
 زدی؟ زل چی به -
 .هامستاره عاشق هاش،ستاره و آسمون -
 .البته نور پر هایستاره اون فقط. منم -
 .نورم كم هایستاره اون عاشق من. نوچ -
 .كوچولو نورن پر عاشق همه نور؟ كم چرا -
 یزیچ نمیاد خوشم منم. نداره دوست كسی رو نور كم هایستاره بعدشم. خودتی كوچولو اینکه اول -
 فقط هك راحته خیالم اینجوری! مثبت امتیاز یه میشه پس باشه داشته دوسش كسی دارم دوست كه رو

 .دیگه كس نه مهستاره به خودم حواس
 .بهم میده قدرت حس نور پر یستاره ولی بود قشنگی استدالل -
 چرا؟ قدرت حس -
 .داره قدرت كه كسی مثل درست میکنه خودش مجذوب و سمتشه هاگاهن یهمه چون -
 !جالبیه استدالل -
 .تقلیدكار -

 .خندید ریز تبسم،
 .تمپرورده دست -
 .بخونیم رو نمازمون بذار الاقل بخوابیم نذاشتی میگه، داره اذان شو بلند. دراز زبون -
 .سرد آب با بیشتره كیفش. بگیر حوض تو وضوتو بیا. چشم -

 و ودب هاآن ینفره دو صبح نماز اولین این. بست قامت تیرداد و شدند خانه وارد وضو، گرفتن از بعد
 !تابستان گرم روز یک در هندوانه شیرینی به لذتی. بود لـذت غرق تبسم

 .آقا باشه قبول -
 !انشیط اما امآر. ساده و پاک دخترک. بود هافرشته مثل آن در كه زد زل پوشی چادر دخترک به تیرداد

 .بخواب برو حق، قبول -
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 .بخوابی نذاشتم كردم اذیتت ببخشید. برو هم تو چشم، -
 .بعدا باشه هاحرف باقی. سرت فدا -
 .منه اتاق كنار راهرو انتهای اتاقت. اوهوم -
 .باشه -

 .دلنشین اما ساده اتاقی. رفت اتاقش سمت
 از ایگوشه در. بود آبی و سفید از مخلوطی هم تاقا هایپرده. هایشتختی رو مثل بود آبی دیوار رنگ
 روی را ساعدش. كشید دراز و رفت تخت روی. بود نشسته دلش به. داشت قرار تحریر میز اتاق،

 رد! كوچک دخترک این فکر. انتقامش فکر. تیـرداد*فکر. رفت فرو فکر در و گذاشت چشمانش
 .آمد خودش به در یتقه با كه بود غرق افکارش

 ...اومم... تیرداد... میگم... وممما -
 .بگو -
 !بخوابی؟ من اتاق بیای میشه... می -

 !تبسم با ـوشی*آغـ هم. بود نکرده را جااین فکر قضایا، این تمام بین. زد زل او به متعجب
 بخوابی؟ ترسیمی -
 .خب بیا ولی نه -

. بود شبنف و صورتی اتاقش تمام ست. بود گرفته اشخنده. شد او رنگی دنیای وارد و كرد قبول ناچارا
 تک تخت. بود كرده انتخاب بنفش هم را هاآن رنگ و بود نکرده رحم هم هایشخرس به حتی
 به هك بود بزرگی ی پنجره اتاقش، جالب چیز تنها! آرایشش میز هم كنارش و بود دیوار كنار اشنفره

 .نشست تخت روی تبسم كنار. دادمی انتقال اتاق به را نور خوبی
 .هستم من بخواب، -
 .باشه بوده خواب یه اینا تموم و نباشی تو پاشدم كه صبح ترسممی -
 .رویا نه واقعیم من نیست، -
 نری؟ دیگه میدی قول -

 گفت؟می چه باید
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 .كنممی رو سعیم تموم اما نه قول -
 .شد راحت خیالم -
 .بخواب حاال -

 .بود دوخته چشم او به هم تیرداد. ترف خواب به زود خیلی و بست را چشمانش آرام
 مال. ودب ابروانشان حالت و بینی فرم در تفاوتشان. بود برادرش مثل اشخطی لبان و پرپشت هایمژه

 بزرگ بتانس تیـرداد* مال و كوچک تبسم بینی. مردانه و پرپشت تیـرداد* و دخترانه ابروهایش تبسم،
 .آمدمی صورتش به كه
 و ردك لمس را صورتش كمرنگ زخم رفتن قبل. شد بلند جایش از و داشتبر دست كردن كنکاش از

 :كرد زمزمه
 !كوچولو فنچ -
 خوابم؛ می»
 ببینم، خواب تا
 ببینم خواب تا

 !«بینم می را تو خواب كه
*** 
 خانهآشپز به و پوشید را اشعروسکی روفرشی. آمد پایین تخت روی از و داد بدنش به قوسی و كش
 .بچیند را نهصبحا میز تا رفت

 ینا از خسته. ببندد آن با را موهایش تا نبود كشی او نزدیکی در و كردمی اذیتش بلندش موهای
 :زد غر لب زیر كشمکش

 «چیکار؟ خواممی رو مو همهاین آخه. نکنه لعنتتون خدا»
 .غرغرو بخیر صبح -

 !تپیدمی تندتند. گذاشت قلبش روی را دستانش و كشید هینی
 .ترسیدم -
 .ببندش بگیر خب. ببخشید -
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 .خب اتاقمه تو كشم -
 .دوخت چشم تیرداد به مظلوم و برچید را لبانش

 میاریش؟ برام -
 دقیقا؟ كجاست -
 .میزم رو -
 .باشه -

 .رفت تبسم سمت دقیقه، سه یا دو از بعد
 .ببافم برات كن پشت -
 بلدی؟ -
 .نگی بگی هی -

 .كرد بافتن به شروع و كرد مرتب دست با را بلندش موهای
 .افتاد مادرش بافتن قالی یاد! رو یکی زیر یکی
. بافدب را موهایش فقط و نیاورد یاد به را اشگذشته كرد سعی. بافتمی را هافرش گونههمین دقیقا
 با اچر اینکه! فهمید نمی. كردمی لبریز را تحملش و دادمی قلقلک را تیرداد دل موهایش، خوش عطر
 !فهمیدنمی را كند می حتیرا احساس دختر این

 .شد تموم. بیا -
 .بود كرده مدیوونه. مرسی! آخیش -
 .برسم كارام به بیرون برم باید من. نزن غر حاال -
 چی؟ صبحانه -
 .خورمنمی -

 .دبیاور را پرت و خرت سری یک تا زد یاشار به زنگی و برداشت را اشمشکی-سفید سوئیشرت
 .ودترز بیا. مكوچه سر من یاشار، -
 .پیشتم دیگه دقیقه پنج یه باشه، -
 .المصب سرده تر،سریع -
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 .چشم -
 .داد دستش به را وسایلش و رسید او به تاخیر دقیقه ده با یاشار،

 .ترافیک هم هاجاده بود بارون هوا. زودتر نشد خدا، به مشرمنده -
 .شیم گرم بخوریم چایی یه بریم بیا باشه، -
 .اشهب سختش شاید بابا، نه -
 كی؟ -
 مگه؟ هست هم ایدیگه كس تبسم و تو جز -
 !نه -
 .بعیده تو از. زنیامی گیج -

 .برد خانه به خودش همراه و كشید را دستش و انداخت او به چپی نگاه تیرداد،
 ...خونه صاحب! یاشار! منم! خونه؟ صاحب. اهلل یا -
 وروده؟ اعالم طرز چه -
 .خانه یاشار به منحصر -
 .داخل وبر! پوف -
 .باشه نداشته حجاب شاید بابا -
 !گذاشتم حجاب منم كردی حضور اعالم تو كه جوراین -
 !شدم قانع -

 پسرک هایشیطنت از. پراندمی مزه همیشه مثل هم یاشار و كرد استقبال یاشار از روییخوش با تبسم،
 .اندام خوش و سفید. بود بامزه. بود گرفته اشخنده روبرویش بور

 .هاغربی شبیه و بود زاغ شچشمان
 .شمایید تبسم پس... خب -

 :گفت و زد خجولی لبخند
 .بله -
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 ورمانیک ناخن نگران فقط ما اطراف دخترای واال. بگیرن یاد باید بقیه. خانوم چقدر ماشاال ماشاال -
 ییغج چنان. شده زمون آخر انگار شکستمی وقتی وای وای. نشکنه نکرده خدایی كه بودن شونشده
 .كشیدمی سوت روز چند تا گوشامون كه كشیدنمی

 :غرید تیرداد
 !یاشار -
 خانم؟ تبسم نداری قبول شما. دیگه میگم حقیقتو دارم! مرض -
 !حدی تا -
 .روزه دو دنیا. بابا بخند كنی؟می تخم و اخم فقط میرغضب عین چیه. عروس مادر تایید اینم. بیا -

 !كردمی قیچی را درازش زبان باید. سایید هم روی را هایشنداند و زد لبخندی حرص روی از تیرداد
 ماش به نباشه توهین حاال. موجوداتین چه دخترا این موندیم خودمونم ما واال گفتم،می داشتم خب -

 كه میدن قری یک میدن، نازی یک. خوردن غذا موقع مخصوصا اوه اوه. الزمه ایوب صبر كل در ولی
 كور ما اشتهای خوریمی ناز با شما. بخوریم راحت هم ما بذار بخور قشنگ دربرا دل عزیز خو. نگـو
 .شه تحـریـک آدم كه بخورن باید اشتها با همچین. میشه

 .دخترا ما از پره دلتون چقدر -
 ...آخ. گفتی آخ. گفتی آخ -
 شد؟ چی -
 .هیچی -

 رفتهگ پاهایش ران از محکمی شگوننی. كردمی نگاه را او مرموزانه كه انداخت تیرداد به نگاهی یاشار
 !حرص پر یاشار دل و بود شده خنک تیرداد دل! آمد در آخش كه بود
 .بود بسته پایش و دست ک حیف. كردمی تالفی قطعا نبود تبسم اگر

 :كرد زمزمه تیرداد
 .سرت تو بخوره هوایی یه بریم پاشو! زنیمی حرف چقدر. بریم شو بلند -
 .ببرم لـذت ضاف این از گذاشتی اگه -
 فضایی؟ چه -



 

 

78 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 داره؟ آرامش چقدر شونخونه كردی توجه. فضا همین -
 !داری آرامش حس جا همه كه تو -
 نداری؟ قبول. عالیه خیلی زندگیش بوی. داره فرق جنسش اینجا. بابا ای -
 .كردم حسش منم اوهوم، -
 .بیرون بریم پاشو. زدن حرف زیركی زیر بسه -
 كجا؟ -
 شدی؟ عاشق. بیرون ریمب گفتی خودت -
 !نه -
 !مشخصه -

 :تگف كرد،می بازی اشمشکی روسری یلبه با و بود نشسته زیر به سر كه تبسمی به تیرداد
 .نکش ناهارو زحمت. بیرون میریم داریم ما -
 .نمیشه كه جوریاین -

 :گفت و آمد حرف میان یاشار
 !من خدمتم در شام! بپز شامو ولی میشه -
 .ممیش خوشحال -

 .پیوست او به تاخیر كمی با هم تیرداد و رفت بیرون زودتر رفیقش ترس از یاشار
 چیه؟ موندنت شام. ایشاال شی الل -
 بمونم؟ پیشت شام میخوام بده -
 .تیـرداد* قبر سر بریم بزن. بیخیالش. نه -
 .براش تنگه دلم -
 .منم -
 مامت نگران .نگران و بودند آشفته درون از اما دادندنمی بروز شاید. شد فرما حکم بینشان سکوت و

. باریدیم نم نم هم باران. آیدمی پیش چه نبود معلوم كه لحظاتی نگران. آینده نگران. شرایط و اوضاع
 .شدمی لباسشان و صورت شدن خیس باعث و كردمی برخورد صورتشان با قطراتش
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 رفتیم؟می گل تو و دویدیممی بارون زیر تیـرداد* و تو و من یادته؟ -
 .دستمون از خوردمی حرص چقدر بانو ماه. آره -
 فرار و زدیممی مردمو زنگ و بارون زیر رفتیممی. داشت حق ولی. خودمه عشقه كه بانو ماه -

 .شدمی عاصی شیطتنتامون از چقدر! كردیممی
 و بود نوبا ماه پاهای رو خوبمون، حس كه دورانی همون به برگردیم. برگردیم شدمی كاش -

 .خونگیش هایشیرینی
 ...شدمی كاش. آره -

 امروز هم آسمان. دید را ابری آسمان و گرفت باال را سرش. كشید آهی خاطرات آوری یاد از تیرداد
 .باریدمی و بود پر دلش آنها مثل

 .ابریه آسمونم -
 .ما زندگی مثل -
 میشه؟ چی تهش -
 انمنگر فقط. شده ظلم حقش در ک تیـردادی* یشرمنده. مشرمنده ولی دونمنمی هیچی. دونمنمی -

 .نیستم داداشش من بفهمه دختر این
 .دادمنمی رو پیشنهاد این وقتهیچ وگرنه باشه مظلوم انقدر دختر این كردمنمی فکر -
 .كردممی قبول نباید منم -
 .شه تموم خوب تهش ایشاال. شده كه كاریه حاال -
 .ایشاال -
 ...صورتش سوختگی -
 .نگو چیزی خوشمزگیات الی به ال هم تو. شه معذب خوامنمی. ازش نپرسیدم -
 .ها درسته كارت هم تو. چشم -
 .شاید -

 بخاطر. درفتن مزارش سمت گل، شاخه چند و آب یشیشه گرفتن با و بودند رسیده قبرستان به دیگر
 .شدند بلند زمین روی از سنگش، شستن و فاتحه خواندن از بعد و نماندند زیاد باران بارش
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 .بیاد خاكسپاریش روز بانو ماه نذاشتی كه گرم دمت -
 .بدیم دست از اونم الل زبونم بود ممکن وگرنه. ذاشتیممی نبایدم -

 .شد او قدمهم و كرد حلـقه تیرداد گـردن دور را دستانش و كرد پاک را خیسش صورت یاشار
 و بود نشده هم روز دو هنوز. بود تبسم خوب حس عاقط دلیلش و داشت خوبی حس تیرداد روزها، این

 .ترسیدمی قرارش بی قلب و دختر این عجیب كشش از. بود شده وابسته دختر و خانه آن به او
 .بشود پول بیخیال و بزند جا زودی همین به نبود جالب اصال و داشت آوردن كم ترس
 !باید گرفت،می زودتر را پول شده جوری هر باید

 .بود شده دلگیر و تاریک هوا اما بود شش ساعت هاینک با
 !میفته هاشغصه و غم یاد آدم كن، نگاه رو هوا -
 داری؟ هم غصه و غم تو -
 !داره غصه و غم تیرداد فقط پس، نه -
 هات؟غصه این چین ببینم بگو خب -
 .هاتغصه به شه اضافه خوام نمی نه، -
 .نمیشه -
 نمیشه؟ -
 !نه -
 !ندارم ایغصه و غم هیچ كنممی توجه دارم كه االن -
 !یاشار -

 :گفت و كوباند دهانش روی آرام را دستانش
 .شدم ساكت -

. دهدن كشتن به را هردویشان و نشود پرت حواسش تا كرد نگاه جلویش به و زد آرامی لبخند تیرداد،
 وارد هوا ات كشید نپایی را ماشین یشیشه. بود شده ترافیک حسابی باران بارش بخاطر كه هم خیابان
 .بود آمده اش پیشانی روی و بود شده خیس قطرات ریز برخورد از موهایش. شود ماشین

 !آمدمی پایین هم باز كه چند هر. كرد مرتبش كمی دست با



 

 

80 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 ...كه میگم -
 هوم؟ -
 .نمیفته زحمت تبسمم جوریاین. رستوران بریم -
 .كردی دعوت خودتو جنابعالی چون تو، با پولش -
 .آوردیا گیر ضعیف بابا، باشه -
 .كن سفت یکم دهنتو زیپ اون فقط. رسیدیم شو پیاده اتفاقا، نه -
 ورّاجم؟ من -

 با در. داد فشار را زنگ او به توجه بی و گرفت مظلومی قیافه یاشار،. داد تکان «آره» معنی به را سرش
 .شدند وارد و شد باز چیکی صدای

 .میخوری سرما. نیا لباسا این با بپوش. برات هست لباس اتاقم تو... یاشار -
 هستن؟ خوشگل -
 .نپوشیا رو دیگه چیز. مشکی-سفید پیراهن و مشکیه لی شلوار یه ببین. آره -
 .برادر باشد -
 پیراهن و رنگ كرم كتان شلوار. كرد انتخاب را دیگری لباس او، یگفته برخالف و رفت تیرداد اتاق به

 .آمد بیرون اتاق از و زد هم را تیرداد قیمت گران رعط! كمرنگ آبی یمردانه
. دآمنمی دلش كه حیف اما زدمی را او مرگ حد سر تا باید االن. زد زل او به شده گرد چشمان با تیرداد

 هنوز .بود پوشیده مشکی ست معمول طبق هم خودش. شود حاضر سریع كه بود گفته هم تبسم به
 .آورد در تن از را اهسی رخت كه بود نشده برادرش هفتم

 قبوله؟. سنتی رستوران یه برمتونمی. من مهمون امشب -
 .میام جهنمم تا توعه با پولش چون -
 .بابا باشه -

 و پوشیده یمشک كتان شلوار و لیمویی رنگ به كوتاهی نسبتا كاپشن كه تبسم سمت كرد رو تیرداد
 :گفت

 .ریخومی سرما. سرده هوا باالتر، بکش كاپشنتو زیپ -
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 شدستان و رساند تیرداد به را خودش. كشید باالتر را زیپ و رفت ضعف برادرش توجه از دخترک، دل
 بود دهش شدیدتر باران بارش. نگفت چیزی و كرد او به نگاهی نیم تیرداد،. كرد ـقه*حلـ بازویش دور را
 ماا نبود راه زیاد نظر مورد رستوران تا. برسند خانه به زودتر تا بودند تالطم در مردم. آب پر هاجوب و

 باز را شدستان. زدمی قدم آرام تبسم یاشار، و تیرداد برخالف. كردندمی طی پیاده باید را كوتاهی مسیر
 كه خورد تیرداد چشمان به چشمانش و كشید عمیقی نفس. كردمی لمس را قطرات و بود كرده

 .كردمی نگاه را او متعجب
 شده؟ چی -
 میای؟ آروم داری ارونب این زیر دختر -
 ازش؟ برینمی لـذت چرا. خوب حس یه یعنی بارون میاد؟ دلت -
 .ها شدیده خیلی ولی دارم قبول رو خوبش حس -
 كدومش هر بارون قطرات میدونی؟. كنمنمی عوض هیچی با رو خوبش حس من. نیست مهم -

 .میکنه خیس تنمو وقتی دارم شدن پاک حس. داره آرامش
 ...یعنی بارون -
 .خدا تا چین نقطه -

 :كرد تکرار و زد تبسم تعبیر به لبخندی
 .خدا تا چین نقطه یعنی بارون -

 !خندیدندیم تشویشی، هیچ بدون دل، ته از و بودند ایستاده باران زیر. شد باز لبخند به هم تبسم لبان
 .كرد نگاهشان مبهوت و شد نزدیکشان یاشار

 ده؟خنمی و میکنه بحث آدم بارون زیر عزیزانم، خواهرم، برادرم،! درب سیزده اومدیم كی با باش رو ما -
 .كردم جمع خودم دور دیوونه تا دو. بیا. داخل بریم بیا. «رفته برآب» توی موشه این شبیه شدم

 از ار عقلشان شد مطمئن كه هم یاشار. خندیدند دل ته از و كردند دیگرهم به نگاهی تبسم و تیرداد
 !دادند دست

 فضای. شد داخل یاشار، همراه و داد قورت را اشخنده خورد، بازش دهان و یاشار به كه نگاهش دادتیر
 خوش هایگل انواع و بود درخت از پر آن دور تا دور. ساكت و دنج فضای. بود معركه رستوران، داخلیِ
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 زرگب حوض کی. داشت قرار رویایی فضای این وسط دقیقا ها،تخت. بود شده كاشته بو، خوش و رنگ
 و ندنشست هاتخت از یکی روی. بود شده نهاده زیبایی آبشار رستوران، از ایگوشه در و داشت قرار هم

 .دادند سفارش
 .بود شده گذاشته هم باریک كمر استکان چند همراه به سنتی كوچک سماور تخت، روی

 !شدندمی خیس حسابی وگرنه بود اشپوشیده سر فضای رستوران این خوبی
 مه را غذایشان چای، خوردن از بعد. شوند گرم تا ریخت چای تعداد، به و برداشت را هااستکان یردادت

 .شد یاشار اشاره متوجه كه بود خوردن غذا مشغول تیرداد. بودند آورده
 تازه .بود نخورده چیزی و كردمی بازی غذایش با. كرد اشاره تبسم به یاشار كه كرد نگاهش سوالی

 .شد اطراف صداهای جمع حواسش
 .صورتشو... الهی -
 .ستسوخته صورتش! وای -
 .بده چه آخی، -

 :داد قرار مخاطب را تبسم و كشید هم در را اخمانش
 خوری؟نمی چرا -

 :گفت كرده بغض
 .خورممی -
 مهمه؟ -
 چی؟ -
 .مردم غاز یه صدمن حرفای -
 .نه -
 شده؟ پر چشمات چرا پس -
 .بدن نشونش دست با اینکه. هاحرف این تحمل دختر رایب سخته. عذابه شنیدنش چون -

 .شد عصبی ای،لحظه برای فقط
 خوبه؟ میشکونم، دستاشونو -
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 نفرو؟ چند دست -
 .شونوهمه -
 چی؟ زبونشون نمیشه، -
 .میارم درش -
 چی؟ گذشته زبون زخم همهاین چی؟ جاش -
 .كنم می پاكش -
 تونی؟می -
. کردهن كم زیباییت از نیست، مشخص زیاد هم جاش. نیست یقعم سوختگیت درضمن،! تونممی -

 !من برای الاقل. خوشگلی هنوزم
 .كافیه همین -

 !نبود حساس چنین این كس هیچ روی حاال تا. شد متعجب هایشحرف از هم خودش
 .بخور حاال -

 .بود شده مرگش یک پسر این. كرد تیرداد به نگاهی هم یاشار
 بگم؟ چی یه منم -
 .بگو! میریمی نزنی رفح تو -
 ستد با باشی خوشگل. اونه و این كردن سوژه كارشون كه مردمی بیخیال. موافقم تیرداد با منم -

 دست با كال نداره فرقی كچل كور، پول، بی پولدار،. میدن نشونت دست با باشی زشت. میدن نشونت
 شما. تنیس ظاهر فقط یتجذاب. باشی جذاب داری دوستشون كه كسایی برا كن سعی! میدن نشونت

 .ازتون بسازه زیبا ی چهره یه كه هست اونقدری ادبت، متانتت، شخصیتت،
 :گفت و كرد او به ایقدرشناسانه نگاه تبسم

 .قشنگتون حرفای بابت ممنونم. درسته -
 .نداشت قابلی -
 بودی؟ بلد حرفام این از -
 .باشما مودب ذارینمی. بلدی تو فقط! پس نه -
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 .نذارم كه كیم من! بابا نه -
 .عامله یه خودش تیردادی كههمین -
 .كنید تموم شمام. كردم تموم من نکن، شروع باز -
 .بده امون. باشه -

 ناهپ و پشت. بود همین همیشه! بود نامردی آخر. كند حساب یاشار نگذاشت تیرداد غذا، اتمام از بعد
 كل و تیرداد یک. خوردمی قسم سرش كه بانویی ماه و بود تیرداد یک! پرورشگاه در حتی. همه
 در ودب مرد! پدری بی عین در بودن پدر و تیرداد. مردانگی دنیا یک و تیرداد یک. فروش گل هایبچه

 .بود نشده كم اشمردانگی از چیزی هم باز بازی این شروع با و نامردان دنیای
 را تبسم تیرداد. رسیدند خانه به دوازده، ساعت حدود و شدند خارج رستوران از كردن، حساب از بعد

 .كند بدرقه را یاشار تا ماند بیرون هم خودش و فرستاد داخل
 مونی؟نمی -
 .منتظرمه مامان نه، -
 .باش مواظب. باشه -
 .باشی مواظب باید تو -
 من؟ چرا -

 .انداخت او به شیطنت سر از نگاهی
 كیه؟ سوم نفر تنهان خونه پسر و دختر یه وقتی میگن مگه؟ نشنیدی -
 شیطون؟ -
 !میگه هم دادتیر شر از خدا به برممی پناه یه تازه! تیرداد باز! بابا ای میگه ببینه رو تو شیطون! نخیر -
 میگه؟ چی ببینه رو تو پس میگه اینو ببینه منو -
 !من دیرین یار! یاشار سالم! به به -
 .حافظخدا بسه، ریختن مزه. میدی درس شیطونم كه داری قبول خوبه -
 .خداحافظ! خدا هی -
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 !فهمیدنمی هم خودش. افتاد تبسم یشده افشان موهای به چشمش و شد خانه وارد و بست آرام را در
 دهش ریاضی در مجهولی چند یمعادله یک مثل دقیقا. كردنمی درک را او به حد از بیش كشش این
 !بود
 .نمیشه شونه -
 شدی؟ درگیر موهات با باز -
 .نمیشه شونه. دیگه خودت ببین خب -
 .كنم ششونه بشین بیا -
 .باشه -

 یشبرا بانو ماه هایكردن شانه یاد. زدمی شانه را موهایش آرام او و نشست تیرداد به پشت زمین روی
 .شد بلند و داد دستش را شانه اتمام، از بعد. بود حالت خوش و نرم موهایش. شد تداعی

 .بخوابم برم من -
 .ممنونم حرفات و امشب بابت -
 .بخوابی خوب. گفتم حقیقتو -
 اتاقم؟ تو بیای امشبم نمیشه -

 .كند رد نیامد دلش كه بود مظلومانه لحنش قدرآن
 .باشه -

 هم باز. گرفت جای كنارش در هم تبسم. زد تکیه تخت پشت به و نشست تختش روی تبسم از زودتر
 شبی ماندن دور خاطر به یعنی كرد؟می دوری او زا چرا چرا؟. كرد متعجبش او از تیرداد گرفتن فاصله

 !نیست برادرش او كردمی حس گاهی بود؟ سال چند این در حدشان از
 .آروم شبت -

 دور بسمت دستان شدن ـقه*حلـ با اش،بسته چشمان. كرد اكتفا سر دادن تکان به و نداد جوابی تیرداد
 بر حیملی لبخند كه انداخت تبسم به نگاهی نیم. گرفت شدت قلبش ضربان و شد باز ـمرش*كـ

 .بود گرفته آرام و بود لبانش
 :زد لب آرام



 

 

87 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 !نفهمی حقیقتو وقتهیچ كاش -
 !صبح اول حواسیِبی از وای»
 برود سرت از دیشب رویای شیرینی بخواهد تا

 !«دستت روی مانده چای، فنجان دوتا بینیمی
*** 

 هب اشمشکی چشمان با. بود شده خشک دنشخوابی نشسته بخاطر كمرش. خورد تکانی جایش از
. ردكمی اذیتش و بود شده پخش صورتش روی اشمشکی موهای. بود شده خیره خواب در غرق تبسم

 .نداشت را كسی چنین كه حیف و بود آرامش منبع دختر این. زد كنار صورتش از را موهایش
 .شد خارج اتاق از و كشید رویش را پتو آرام

 از. بود زود تبسم شدن بیدار برای هنوز. انداخت داد،می نشان را صبح هفت كه ساعت به نگاهی
 كردن ارك هرچند. باشد داشته ربط اشحرفه به كه كاری. گشتمی كار دنبال باید. بود كالفه بیکاری

 هب ارث از پولی هیچ اما بود آور عذاب برایش بود، باشگاه یک مدیر خودش وقتی دیگر، كس برای
 !فاجعه عمق یعنی این و بود نشده اریزو حسابش

. كرد سندهب بیسکوئیت، تکه دو-یکی خوردن به تنها و شست را صورتش و دست و شد بلند جایش از
 وا نبود از كه گذاشت تبسم برای یادداشتی شدن، خارج قبل و پوشید را اشمشکی جذب پیراهن
 اشپیشانی اخم باعث و كردمی برخورد وا چشمان با نورش و بود آفتابی دیشب برخالف هوا. نترسد

 .بودمی خودش پناه و پشت خودش باید هم باز و نداشت را كند پیدا كار برایش كه را كسی. شدمی
 دلیصن روی جاهمان. خرید را كاریابی هایروزنامه و ایستاد رسید، كه فروشی روزنامه یدكه اولین به

 به كه شغلی نهایت، در و كردمی رد را هاشغل دانه دانه. دآور در جیب از را اشآبی خودكار و نشست
 مردم به و انداخت ایگوشه در را هاروزنامه بیهوده، كار این از خسته. نیافت را باشد مربوط بدنی تربیت

 به و كرد باز را دستانش. خوردمی بسته در به كردمی هركاری اینکه از بود شده خسته. دوخت نگاه
 .دز تکیه صندلی

 «خدا بده نشونم راهی یه. مونده ماه چهار از كمتر...پـوف»
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 وزشس این در كه دید را ایبچه پسر فروشی، سیگار كوچک یدكه یک سقف زیر خیابان، یگوشه در
 شده پهن كوچک كارتن روی كنارش و رفت سمتش. است مردم كفش زدن واكس مشغول سرما،

 .نشست
 .میشی خسته تنهایی. بزنم كسوا برات منم بده. جون عمو سالم -
 .كننمی دعوام ببینن. آقا نه -
 كی؟ -
 .كنممی كار براش كه آقایی اون -
 .بزنیم واكس دوتایی بیا حاال. كنه دعوات ذارمنمی. نترس -
 .میشه كثیف لباستون -
 .نیست مهم. چشمات فدای -

 داده انجام را كار این سالگی هد از. شد مشغول عابران هایكفش زدن واكس به حرف این زدن از بعد
 روی بر باران قطرات چکیدن با. شد خیابان یآواره و داد دست از را اشخانواده كه وقتی درست. بود

 مزقر هم كوچکش بینی. زد زل پسرک سرمای از شده كبود صورت به و آمد بیرون فکر از دستش،
 !گلگونش هایگونه مثل درست بود، شده

. است سخت چقدر سرما تحمل كه كردمی درک كامال. جوشیدمی خونش هاصحنه این دیدن با
 .بود كرده اشتجربه هم خودش

 یدكش عمیقی نفس. كنندنمی ها بچه این خرج و گیرندمی را پول دزد كارای صاحب دانستمی خوب
 .شود آرام تا
 داری؟ هم خانواده -
 .فروشهمی گل كه خواهر یه. آره -
 نیست؟ سردت -
 .گیرهمی كاپشن برامون كنیم، كار خوب اگه كه گفت آقا اون ولی عمو اچر -

 .خریدمی چیزی برایشان اگر عمرا. زد پوزخندی
 .میشی خیس. چیزی ای،مغازه سقفی، زیر برو پاشو -
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 .میاد گیرم پول عوض در. عمو نداره عیب -
. زدنش فحر لحن مخصوصا. بود بامزه خیلی. بـوسید را كوچکش پیشانی و كشید موهایش بر دستی
 شب. ردك كمکش و ماند كنارش تاشب. بود زود خیلی كارها جوراین برای و زدنمی سال هفت از بیشتر

 ستج به باز قطعا و نبود ناامیدی اهل. برگشت خانه به شغل، كردن پیدا بدون و درازتر پا از دست هم
 در را تبسم و رفت خانه داخل عجله با بارش و سرما بخاطر و انداخت را كلید. رفتمی كار جوی و

 .كندمی سرفه كه دید حالی
 .سالم -

 !داغ داغِ. گذاشت اشپیشانی روی را دستش و شد نزدیکش
 .موندنه بارون تو عوارض! داری تب چقدر ببین. سالم -

 :داد جواب و كرد ایسرفه
 !داشت ارزششو -
 .پزممی خودم. بپزی شام خوادنمی برو -
 بلدی؟ -
 .آره -
 !بلدیا چیو همه -
 .اتاقت میارم شامتو. كن استراحت برو. من مثل میشی شی بزرگ تنها -

 ات آورد در یخچال از را گوشت همین برای نبود بلد كه سوپ. شد كار به دست او كردن راهی از بعد
 را آنها و آورد در هم را هازمینی سیب و گذاشت تابه در را آن گوشت، شدن پز آب از بعد! كند پز آب
 .ردب اتاقش به را سینی و گذاشت بشقاب در تبسم برای را غذا شدن، آماده از بعد! كرد پزشان آب
 در را او غذای و شد خارج اتاق از. كند بیدار را او نیامد دلش. بود خواب تبسم اما كرد روشن را برق

 مبل روی كردن، مرتب و خوردن از پس هم خودش. بخورد خواست كه هروقت تا گذاشت ظرفی
 قبل و برخاست جا از هایش،چشم شدن خسته با مدتی، از بعد. شد تلویزیون تماشای مشغول و نشست

 تب شآت در دختر این. شد ریزش هایناله متوجه كه شد نزدیکش. زد تبسم به سری رفتنش خواب به
 .بود كرده عرق و سوختمی
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 شانن را یک كه ساعت به نگاهی ترسیده د،تیردا. گفتمی هذیان و بود شده قرمز سفیدش صورت
 .نبود بند جایی به دستش و بود دیروقت. انداخت داد،می
 و وردآ كوچکی تشت همین برای. كردمی پاشویه را پرورشگاه هایبچه مواقع جوراین. افتاد بانو ماه یاد
 .كرد خیس را دستانش و صورت رنگ، سفید یپارچه با
 ...مد...اح...یاد...م...د...ب...زت...ا...مد...ح...ا -

 .كردمی تکرار را همین مدام
 «میاد بدم ازت احمد»
 .بود شده او ترس موجب كه شد نامی احمد درگیر تیرداد ذهن و

. رسدبپ او از بعدا تا شد قضیه این بیخیال! داد؟می آزار را دختر این نامش حد این تا كه بود كه احمد
 امانس و سر خانه نامرتب اوضاع به و شد خارج اتاق از شد، راحت تبسم بابت از خیالش اینکه از بعد

. شود دیدش تبش باز كه مبادا ماند بیدار صبح تا و نگذاشت برهم چشم او یدوباره تب ترس از. بخشید
 .بخوابد خواستنمی اما رفتمی هم روی هایشپلک و بود شده صبح پنج ساعت
 نزدیک را آب لیوان و داد او به را هایشقرص. پراند سرش از ار خواب تبسم، مداوم هایسرفه صدای

 رفتنگ حتی توان و بود شده زرد صورتش. بنوشد آب بتواند خودش كه بود آن از تر رمقبی. كرد لبش
 .نداشت را آب لیوان

 خوری؟نمی چیزی -
 .گشنمه ولی نه -
 .بخور چیزی یه بیا -
 .بخورم تونمنمی -
 .بخواب پس -
 وابیدی؟نخ تو -

 :گفت و كرد اششده زرد یچهره به نگاهی تیرداد
 .تونستمنمی داشتی، تب. نه -
 .بخواب. بهترم االن -
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 :پرسید ناگهان
 كیه؟ احمد -

 :گفت و كرد او معطوف را جانشبی نگاه تبسم
 .نامزدم -
 داری؟ نامزد! نامزدت؟ -
 .داشتم. نه -
 چی؟ یعنی -

 .دوخت او به را اشخسته نگاه
 .زنیممی حرف بعدا بذار -

 .كرد سرزنش را خودش مسخره، سوال این مطرح بابت و كرد خودش نثار لعنتی
 .شی اذیت خواستمنمی. باشه -
 .اوهوم -

! بود مانده دختر این دردهای از تیرداد، و رفت خواب به و بست را چشمانش حرف این گفتن بعد
 .رفت روف فکر در و كرد خواب در تبسم یخیره را نگاهش

 !«كشیدی درد چقدر»
 هستند اشــکهــا بعضـی»

 دلیل بــی
 بهانــــه بـی

 ای دفعـــه یــک
 شبـــی نصفـــــه

 ...«كنندمی آرام را آدم عــجـیـبـــــ،
*** 

 كو اام نماند باران زیر كه بودند گفته بارها! كردمی درد وجودش تمام. شد بلند جایش از حالیبی با
 یرو از لبخندی. انداخت بود، بـرده خوابش تخت كنار كه تیردادی روی را خودش یپتو! شنوا گوش
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 هب دادن سامان و سر از بعد. سوختمی همچنان گلویش. كرد ایسرفه تک. رفت بیرون و زد مهربانی
 آشپزخانه ردنك كثیف با حسابی تیرداد. كشید كثیف یآشپزخانه بر دستی رویش، و رنگبی یقیافه
 !بود دهكر غوغا

 زا را اشعالقه مورد آهنگ لب زیر. كرد ظروف شستن به شروع و كرد دستش را رنگ آبی دستکش
 .شد آشپزخانه وارد كرده، پف چشمان و ژولیده موهای با تیرداد كه خواندمی شادمهر

 نکنی؟ صدام و سر نخونی؟ خوابه یکی ندادن یاد بهت خانوم، -
 .ها شده ظهر! خواب ساعت -
 !برد خوابم صبح هفت تو دست از! بود دراز زبونم خوابیدممی منم -

 :گفت مظلومش یقیافه با و كرد آویزان را لبانش
 .خب ببخشید -
 .شدی بخشیده. نکن مچاله توقیافه -

 ازب! پرید تیرداد سر از برق! انداخت او ـل*بغـ را خودش ناگهان اش،كفی دستکش همان با تبسم،
 !قراربی را اشجنبهبی قلب و بود دهكر گل دختر این شیطنت

 .دنیایی داداش بهترین -
 !نیا...د...خواهر ترین...به...هم تو...ت -
 .كاشت اشگونه روی ایـه..وسـ..بـ و شد جدا ـوشش*آغـ از

 !دانستنمی و بود كرده غوغا حسابی امروز
 را بحانهص میز هم تبسم! زدمی تند تند قلبش هنوز. بشوید را رویش و دست تا رفت و شد جدا تبسم از

 ات نشست صندلی روی. بود برادرش هایمراقبت مدیون را این و بود شده بهتر حالش. چید آرام آرام
 .شد آشپزخانه وارد كرد،می چکه موهایش از آب حالیکه در تیرداد. بیاید دم هم چای

 .كردیمی خشک الاقل -
 .نکردم پیدا رو حوله -

 متبس هاینفس برخورد از. كرد پاک را خیسش موهای و آمد سمتش دست به لهحو مکث، كمی از بعد
 هم تبسم تیرداد، یخیره هاینگاه زیر. بود زده زل او به ناخواسته، و شدمی مور مور صورتش، روی
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 موهایش شدن خشک از كه خیالش! نیست؟ برادر شبیه او رفتارهای چرا بود مانده و بود شده معذب
 .آمد تیرداد سمت چای، ریختن از بعد و انداخت كناری را هحول شد، راحت

 .مرسی -
 !میشه خواهش -

 :گفت و خورد پنیر لقمه دو یکی
 روستا؟ بریم میای...اومم -
 كجاست؟ روستا؟ -
 :گفت تعجب با
 !خودمون روستای -

 !گفتمی برایش روستایشان از تیـرداد* كه را خاطراتی نبود یادش اصال
 !مثال مریضی تو ولی بریم... هوم -

 بودن دور بخاطر هااین تمام یعنی! شناختنمی هم روستایشان حتی. كرد او به شک روی از نگاهی
 !دانستنمی هیچی واقعا انگار. بود عجیب رفتارهایش ؟...یا بود مدتش طوالنی

 .نمیشه چیزی. بهترم -
 ودب شده تمام آشپزخانه در كارش. ردك جمع را سفره صبحانه، اتمام از بعد و زد پس را مزاحمش افکار

 .رفت بود، زوم ورزش شبکه روی هم باز كه تیردادی سمت و
 !تیرداد -
 هوم؟ -
 میریم؟ كی -
 كجا؟ -
 :گفت و سایید هم روی را هایشدندان حرص از
 .دیگه روستا -
 .یمبر آورد وقتی كه باش آماده هم تو. بیاره زنممی زنگ بهش. یاشاره دست ماشین! آهان -
 .باشه -
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 وقتی ودنب بیشتر تعداد به نیازی. برداشت لباس دست دو یکی و رساند اتاقش به را خودش عجله با
 !داشت لباس كلی هم آنجا

 دهش فوتبال در غرق آنقدر دانستمی خوبی به. كرد جمع هم را او هایلباس و رفت تیرداد اتاق سمت
 دست به ساک یاشار بعدازظهر، چهار ساعت اطراف! ماندنمی هایشلباس كردن جمع برای حواسی كه

 !آمد سمتشان
 !بریم خب -

 :گفت و كرد او به مشکوكی نگاه تیرداد
 !بیای؟ خوایمی توام نکنه -
 !نیام درصد یه كن فکر! میام كه معلومه -
 !یاشار -
 .طبیعت برا زده لک دلم. نداره راه داداش جون -

 !رفتگ جای جلو صندلی روی و كرد آمیزی شیطنت نگاه ،خورد گوشش به كه تیرداد یكالفه نفس
 !یاشار با رو سفر این كنه بخیر خدا -
 تیرداد قول به و مزخرف هایآهنگ آن از و كرد زیاد را ضبط صدای یاشار افتادن، راه محض به
 و ساكت تبسم،! نبود هوش و رفت دیگر فضای به انگار آهنگ، پخش با. گذاشت را «وپرت چرت»

 .كردمی نگاه دلربا یمنظره به لبخند با و بود نشسته پشت ،آرام
 !كرد نگاه او به عصبانیت با یاشار كه كند كم كمی را صدا تا برد دست تیرداد

 چته؟ -
 !میکنم حال دارم! نکنیا كم -
 .رفت سرم -
 !سردرده دوای آهنگا این نداره، عیب -
 !یاشار -
 .نکن خیشو من با آهنگ این سر. نداریم یاشار -
 !لیتو؟ -
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 !هوم -
. ودب نیامده مسیر این به وقتهیچ. دوخت چشم روبرویش به و داد تکان برایش تاسف روی از سری
 .بود زیبا واقعا
 مه مردمشان. بود سرسبز عجیب اما نبود بزرگ خیلی. رسیدند روستا به رانندگی، ساعت دو بعد

 و بود تهبرگش سال ده بعد تیرداد كه بود بار اولین. دكردن پذیرایی هاآن از خوب خیلی و بودند گرمخون
 .بودند او با دیدار مشتاق و راه به چشم اهالی یهمه
 زا بعد! چی همه از فارغ و بود گوشش در هندزفری كه هم یاشار. داد سالم آنها تک تک به و رفت جلو

 روستا پاک هوای و كشید یقیعم نفس. رفتند شانگلی كاه و كوچک یخانه به اهالی، با نسبی آشنایی
 .شدند وارد تایی سه و كرد باز را در تبسم. كرد استشمام لـذت با را

 البته! لگِ از پوششی دیواری كاغذ جای بود بافت دست گلیم فرش جای! روستایی كامال و نقلی خانه
 .بود خانه این جذابیت تنها این و! بود شهری و شیک كامال خانه كل برخالف تبسم اتاق
 و بود زدهن سر جااین به بود وقت خیلی. بود نشسته خاک میزها روی و بود شلخته و نامرتب كمی خانه

 .كشید گوشش از را هندزفری و رفت یاشار سمت تیرداد. داشت نیاز حسابی گردگیری یک به
 .داریم گردگیری شو بلند -
 !رو اینجا برسه چه كنم تمیز تونمنمی خودمو من! ولکن داداش جون -
 كنم؟ بلندت دیگه جور یا میشی بلند -

 .انداخت بود شده خشمگین كه او به نگاهی
 !نبود شوخی تیرداد خشم

 !میشم بلند -
 .ایستاد دست به جارو و بست سرش دور پارچه یک حرف، این زدن از بعد
 !شودمی وارد یاشار داش كه برید خب، خب -

! ندكمی كارچه نبود معلوم. دوخت چشم روبرویش دلقک به و زد اشپیشانی به آرامی ضربه تیرداد،
 .بود نیامده و بود رفته بیرون هم تبسم. كردمی پخش را هاخاک بدتر
 !دادمی باد به را خانه كل وگرنه كردمی آرام را یاشار زودتر باید
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 :زد تشر
 .كنی كاری خوادنمی بشین برو! یاشار -
 .شدم گرم تازه نه، -
 .پسر رفت زدی گند -

 !همیشگیشان معمول طبق. بود آنها دعوای شاهد و پیوست جمعشان به هم تبسم
 .كنممی تمیز خودم بشینید دوتون هر. خوادنمی -
 تنهایی؟ -

 .زد برادرش روی به مهربان لبخندی
 .اریشتمیزك نیست سخت كه شده ساخته گل از كه متری شصت خونه یه تازه،. نیست بزرگ خونه -
 .بزن صدا یاشارو شدی خسته ولی. باشه -
 .بذار مایه خودت از! داداش ا -
 :گفت كشیدمی هم روی را هایشدندان كهحالی در حرص، روی از
 !شو خفه -

 رنگی سیاه یپارچه. آورد در نایلون درون از بود خریده كه را ایشوینده مواد و كرد ایخنده تبسم،
 هایپرده. شد دیوار كنار كوچک چوبی یبوفه كردن تمیز مشغول و زد او به را شوی شیشه و گرفت
 .نداشت شستن به نیازی و نبود كثیف خیلی سفیدشان، حریر
 .شد كشیدن جارو مشغول آنها، اتمام از بعد و كرد تمیز را چوبی و ایشیشه وسایل فقط
 و اتمام زا پس. تپرداخمی كاری تمیز به طمانینه با كه كردندمی نگاه او به سکوت در تیرداد، و یاشار
 را هاظرف هم خودشان و كردند درست حاضری چیز یک پسرها گلی، كاه خانه نسبی شدن تمیز

 .كردند را كار این خرابکاری بدون اما بود بعید كه هرچند! شستند
 مکك با تبسم و رفتمی سردی به رو هوا. بودند نشسته تایی سه هم دور و بود شده شب نه ساعت
 و آتشی بخاری یک و بود روستا یک اصال. كرد روشن را آن و كرد هیزم از پر را آتشی بخاری تیرداد
 دنش تمام از بعد! خوردندمی را آتشی زمینی سیب خاصی لـذت با! آن روی زمینی سیب شدن كباب
 گفتن بخیر شب از بعد كه هم خودش و كرد پهن پذیرایی در را تشک آنها برای تبسم ها،زمینی سیب



 

 

97 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 عجیب برادرش حضور خوب حس. رفت روز چند این فکر در و كشید دراز تخت روی. رفت قشاتا به
 هفاصل حساب روی را آنها و نبود درک قابل برایش نقیضش و ضد رفتارهای هرچند. بود دلنشین
 !گذاشت

 ...رفت خواب آغـوش در باالخره كه كرد فکر مختلف موضوعات به قدرآن
*** 

 !صدا؟ و سر همهاین و بود نشده صبح هفت هنوز. شد بیدار خواب از بیرون صدای و سر با
 !بودند رفته هم ها پسر او از قبل. رفت بیرون خمـار چشمان با و برداشت را شالش

 .باریکال! تنها و خونه تو پسر تا دو با حسین حاج دختر! آفرین! آفرین -
 :گفت! بانو مریم به رو و آمد حرف میان

 بحی؟ص اول شده خبر چه -
 برسی؟ كاریت ـافت*كثـ به زدی؟كه پس منو پسر كارا همین واسه -

 !باش زدنت حرف مواظب خانم: تیرداد
 كه کنیب خوایمی غلطی یه دونستممی دونستم،می. سفید چشم دختره. بکنه كی نکنی دفاع تو -

 .زدی بهم عقدو
 !بود خونسرد بقیه برخالف اما تبسم

 شد؟ تموم حرفاتون -
 !چی؟ -
 نه؟ یا شد تموم حرفاتون -
 .كردی تباه پسرمو زندگی. نه كه معلومه -

 .زد پوزخندی
 یمعرف ضمن، در. بردارید سرم از دست فقط. رفتار چه حرف چه جانبتون، از هیچی. برام نداره ارزشی -

 .برادرمه ایشون میکنم
 .گفتنمی چیزی و ودب شده الل! بود؟ تیرداد واقعا او. كرد نگاه تیرداد به متعجب بانو، مریم

 بگید؟ خوایدنمی چیزی -
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 !نه -
 .خوبه -

 شبغض تا كشید عمیقی نفس. كرد رها را خودش زمین روی و رفت خونه داخل حرف، این گفتن بعد
 .نشکند

 كیه؟ بانو مریم -
 .احمد مادر -
 .دادمی آزار را دختر این نامش، حتی كه پسری. آمد زبانش به احمد نام هم باز و
 كیه؟ احمد این كه گینمی -

 یاشار و دز یاشار به چشمکی تیرداد. بگوید چیزی او جلوی بود سختش. انداخت یاشار به نگاهی تبسم
 .رفت بیرون چیزی بهانه به
 .میشنوم... خب -
 لاوای. كنی فکرشو كه چیزی هر از سردتر بود، سرد مونرابطه. داشتم دوستش... بود نامزدم احمد -

 یلیخ. تیرداد بود سخت. شد نزدیکم پول برا فهمیدم اواخرم این. نشد اما میشه تدرس كردممی فکر
 اختهس رویا من. پولته هدفش صرفا كه نداره، دوست كه. خوادمی پول بخاطر رو تو یکی بفهمی سخته
 .كرد سکته بابا كاراش بخاطر حتی... حتی. كرد خرابش و بودم

 مه روی درد از را چشمانش. بود شده نزدیک پول خاطرب هم او! سنگین سکوتی. كرد سکوت تیرداد
 .ریختمی اشک تبسم حاال و نداشت را اشک دیدن طاقت. فشرد
 !شد؟می چگونه حالش او حقیقت فهمیدن بعد یعنی

 .باش آروم هیش،. هستم من. شد تموم. نکن گریه هیش، -
 .بود جون مرضیه كاش. دارن برنمی سرم از دست. شرایطو ببین خودت. تونمنمی نمیشه، -
 .باش آروم. پیشش برمتمی -

 او به بتنس توانستنمی. گذاشت پیش پا روبرویش دخترک كشیدن ـوش*آغـ در برای بار اولین برای
 کشاش تا زدمی پشتش وار نوازش را دستش. بود رفیقش خواهر اما نبود خودش خواهر. باشد تفاوتبی
 .دش آرام تا كشید طول مدتی. بیاید بند
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 .بشور روتو و دست برو شو بلند -
 .باشه -
 .آمد هم یاشار او، رفتن محض به
 اومدم؟ زود داداش، -
 .بود موقع به نه -
 !كوه دشت، بریم بزنیم. هوله و هله و پفک و چیپس. گرفتم چیا ببین بیا -
 .باشه -
 .نداری حال انگار! شده؟ چیزی -
 !یاشار -
 داداش؟ جان -
 كردیم؟ ارچیک ما؟ كردیم چه -
 .نکردم كاری من بخدا! دونمنمی -
 مشدی و دادیم شرفمونو كه سرمون تو خاک. همین هم ما و شد نزدیکش پول واسه... احمد پسر این -
 .ـرف*شـبی یه
- ... 
 .بزن حرف نکن، سکوت -
 ...داره درد خیلی ـرفیم؟*شـبی یه هم ما اینکه بگم؟ چی از -
 ...باتوعه حق آره، -
 .گرفت جای تیرداد كنار و كرد رها ایگوشه در را نایلون یاشار. بست را چشمانش درد روی از
 !حرفا این زدن برای شده دیر خیلی دیگه االن داداش، بیخیال -
 .زنیمی حرف داری راحت چه -
 !فهمی؟می. انداختم تكله تو فکرو این من گفتم، بهت من چون بیشتره من درد. نیست راحت -
- ... 
 كنی؟می سکوت و نکن سکوت یگیم -
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 .شود آرام شاید تا كشید آرام و برد موهایش میان را دستانش. انداخت او به نگاهی
 .رو چیزی نفهمه اومد تبسم كن، درست توقیافه و ریخت -
 .باشه -
 اتاق، ایفض. رفت بیرون و گفت ببخشیدی تیرداد! است شده چیزی انگار نه انگار و آمدند خودشان به
 .بود آور قانخف
 رفت؟ كجا -
 .میاد. نباش نگرانش! دونمنمی -

 رونبی نخ یک و آورد در را وینستون یبسته و زدمی قدم روستا گلی هایكوچه پس كوچه در تیرداد
 هك خورد پسری به نگاهش مسیر، در. فرستاد بیرون محکم را نفسش و زد آن به آرامی پک. كشید
 !بود او احمد پس. بود ایستاده بانو مریم كنار

 !هیکل خوش و بلند قد! بود خوشتیپ. كرد او به سردی نگاه و كشید لبش روی را شستس
 رد را پدرشان بود، تیـرداد* اگر. برداشت كردند،می نگاهش زخمی ببری مثل كه هاآن از را نگاهش

 یک دادن آزار فهماندمی پسر این به قطعا. كردمی را او هاینبودن جبران اما نبود كه حیف. آوردمی
. ودب شده ترآرام اعصابش! كردمی له پایش زیر را سیگارها! فهماندمی قطعا. دارد اینتیجه چه دختر
 یگارس پناهش تنها كه بود زیاد رویش فشار آنقدر روزها، این. كردمی كمتر را سیگارش كشیدن باید
 .بود شده

 .سرد خیلی بود، شده سرد. كرد نگاه روستا یگرفته مه هوای به و كرد بلند را سرش
 .برود آتشی بخاری كنار زودتر تا كرد تند پا

 .نشست صورتش روی محکمی مشت ناگهان كه بود خودش عالم در! آتشی بخاری از آخ
 .بیاید بند خونش تا گذاشت اش بینی روی را دستش. زد زل احمد به تعجب با
 !روانی مردک -
 هان؟ هستی؟ كی تو -

 :گفت لبخند با. رفتگ اشخنده
 !ریاحی تیرداد -



 

 

010 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 .میگی دروغ داری دیگه، همین دِ -
 ینهم برای و بینندمی خود دید زاویه از رو بقیه هاآدم بود معتقد همیشه. كرد سکوت و زد پوزخندی

 او به نگاهی. نداشت را بحث و دعوا اعصاب! احمد مثل درست. كنندمی فرض خودشان مثل را همه
 !راحت و خونسرد! داد ادامه راهش به او به هتوجبی و كرد

 !رفت العملی عکس هیچ بدون! ماند متعجب احمد
 !تیرداده؟ واقعا -

*** 
 .شد داخل و رسید گلی كاه خانه به باالخره

 به شچشم یاشار! بود زده یخ هایشاستخوان تمام. شود گرم تا نشست بخاری كنار مکثی هیچ بدون
 .افتاد بود، بسته رویش خون لخته كه اشبینی

 ...دماغت داداش، -
 .كنم پاكش بده چیزی دستمالی یه فقط. نیست چیزی -
 !كردی؟ دعوا -
 .نه -

 شاید ای! بود سنگین عجیب دستش. كرد پاک را شده خشک خون و گذاشت اشبینی روی را دستمال
 !رسیدمی نظر به سنگین برایش ضربه ناگهانی، و بود سرد صورتش چون هم
 !گی؟نمی -
 .شد جوریاین نبود حواسم منم. زد یهو احمد. نزن قفلی -
 ...مرتیکه. كنه بلند داداشم رو دست نباید كه بفهمونم بهش برم من بذار -
 .بشین خواد،نمی -
 ...ولی -

 .شد ساكت كه انداخت او به جدی نگاه
 كجاست؟ تبسم -
 .بیرون رفت -
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 .دوختمی هم به رو زمان و زمین دماغم رو خون با وگرنه خوبه -
 .بست را چشمانش نشسته هم تیرداد. كشید دراز تیرداد كنار و كرد ایخنده تک یاشار
 در محلی نان كهحالی در تبسم. كرد باز را چشمانش در صدای با .نگیرد را دامنشان احمد شرّ كند خدا

 .بود بـرده سرش از هوش محلی، نان خوش بوی. شد وارد بود، دستش
 هك داشت ورم كمی فقط و است شده قطع اشبینی خون كه بود راحت خیالش. داد خودش هب تکانی
 .نبود دید قابل

 !محلی نون جون آخ -
 با عجیب. آورد هم گوجه و خیار و پنیر تبسم،. گرفت دستش از را هانان فراوان شعف و شور با یاشار
 .گرفتمی لقمه و پیوست هاآن جمع به هم تیرداد. چسبیدمی روستا سرد هوای در هم آن داغ نان

 نیست؟ تیرداد واقعا كه ببرد پی نکند. بود احمد نگران هنوز
 .انداخت او به را نگاهش تبسم

 خوری؟نمی چرا -
 .خورممی -
 شده؟ چیزی -
 !نه -

 اریاش! سکوت یعنی! خودش و هست خودش یعنی. دهد ادامه خواهدنمی یعنی! تمام یعنی و نه گفت
 .شد آوار سرش روی مشکالت هم باز. دوخت او به را نشنگرا نگاه

 .شد تیرداد نزدیک و كرد تشکر اشخوشمزه نان بابت تبسم از. كشید پوفی
 .بزنیم حرف بیرون بریم بیا -
 .دونمنمی -
 چیو؟ -
 نفهمه؟! یاشار -
 بفهمه؟ خوادمی چجوری. نزن بد نفوس -
 !ای ان دی -
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 !بود؟ نکرده فکر ای ان دی ایشآزم به حال به تا چرا. برد ماتش
 .نمیگه...ن -
 .بعید یاشار، دونممی بعید -

 .كرد لعنت را خودش دل در. كرد سکوت یاشار
 .بود او بخاطر كشید،می تیرداد االن چه هر

! ارك مخفی هایآدم شبیه درست بودند، عجیب قدرهمین همیشه. كرد هاآن به مشکوكی نگاه تبسم
 هك بود مشهود قدرآن تیرداد هاینگرانی ترسانشان، هایچشم. كردندمی مخفی وا از را چیزی انگار
 نیست؟ برادرش او واقعا نکند. كنندمی پنهان را موضوعی چه دانستنمی فقط ببرد آن به پی هم تبسم
. ستا كرده چک را چیز همه پدرش وكیل بود مطمئن ولی...ولی باشد؟ نداشته او با صنمی هیچ نکند

 .شد هآشپزخان كردن مرتب مشغول و برد آشپزخانه به را هانان مانده باقی و شد بلند! نقص و یبعبی
 خوره مثل و میده جولون سرش تو مختلف فکرای میشه، بیکار كه زن» جانش مرضیه قول به

 «كنهمی درگیرش
 مثل و كندمی سنگینی دوشش روی عالم مشکالت تمام باشد، كه بیکار زن یک... گفت هم راست
 .شودمی آوار تبسم

 بر مبنی اش،خانواده و احمد خصوصا بقیه هایحرف گذاشتمی نباید. زد پس را مزخرفش فکرهای
 یرونب و كرد پاک پیراهنش یگوشه با را خیسش دست. بگذارد اثر او روی نیست، برادرش او اینکه
 ورزشی سویشرت. زدمی سر اشهمیشگی كلبه به رفتنش قبل باید و گشتندمی بر غروب امروز. رفت

 .رفت كلبه سمت پسرا از خداحافظی از بعد و كرد تن به را رنگش صورتی
 .كرد نگاه تپه دور هایگیاه و گل به لـذت با

 !هایشانرنگ كمان رنگین و بود گل عاشق
 هایدرخت و بکارد گل را سرش تا سر تا خواستمی قدیمی و بزرگ دار حیاط یخانه دلش همیشه

 در، و زمی الی به ال و سقف روی. كرد باز و انداخت درونش را كلید و رسید كلبه به! آلبالو و یالسگ
 .بود بسته عنکبوت تار
 .نشست زمین روی كوچک میز كنار و كرد پاک را تارها اطراف، پهن هایبرگ كردن جمع با
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 .بـوسید عشق با و كرد پاک را عکس روی هایخاک
 ردادم،تی دارمت دیگه عزیزدلم، كنمنمی تصورت دیگه عزیزدردونم، بـوسمتنمی عکس روی از دیگه»

 «داداشم همیشه برای
 آماده یاشار و تیرداد. رفت خانه سمت به كردن قفل از بعد و گذاشت جایش سر را هاعکس و آلبوم
 قبل. دش ماشین سوار و برداشت كه خواستمی وسایل سری یک فقط بود آماده هم تبسم و بودند شده

 !شود رفتنشان مانع تا آمد ماشین جلوی احمد كردن، حركت
 !پسره این نیست كن ول -

 .رفت او سمت و شد پیاده تیرداد حرف، این زدن از بعد
 میای؟ چرا ماشین جلو بکشمت خودم بگو بمیری خوایمی -
 !ای ان دی -

 ار فکرش! نه زودی، این به نه اما. شد رو به رو ترسید،می كه چیزی با باالخره. شد حبس نفسش
 او صداقم حال، و آیدمی سرت بترسی چه هر از بودند گفته. یابد تحقق ترسش سرعت این به كردنمی
 .شد مانعش یاشار كه شود پیاده ماشین از خواست حرف این شنیدن با تبسم. بود
 .بری خوادنمی -
 ...ولی -
 .بهتره نکنی دخالت پسرا دعوای تو. كنن حل خودشون بذار -

 .كردندمی حل باید خودشان شاید. بود او با حق شاید. نگفت چیزی و كرد سکوت
 چی؟ -
 برادرشی؟ نمیگی مگه! دونینمی نگو -
 تبسم؟ یا شه ثابت باید تو به -
 .بود من مال االنم نبودی تو اگه و بود زنم روزی یه باالخره! هردومون به -
 پوالش؟ یا خودش -
 .شد مگینخش احمد حرف این با
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 من از بفهمه تبسم تا. شه مشخص حقیقت تا بده رو ای ان دی. نیست مربوط تو به اینش -
 .هست ترمـیف*كثـ

 !بس و بود تبسم طرف االن اما زندمی پا و دست ـافت*كثـ این درون كه داشت قبول! داشت حقیقت
 !باشه -
 .زیاد عزت. باشی نکرده فرار امیدوارم. میام فردا -

 .شد سوار و زد ماشین الستیک به لگدی
 .بدی ای ان دی نیست نیازی -
 .بخوابه صداها و سر تا بدم باید ینی میدم -

 :تیرداد سمت كرد رو دقیقه چند از بعد. گفتنمی چیزی و بود فکر در یاشار
 .كن پیاده خودت خونه منو -
 داری؟ چیکار اونجا -
 .كن پیاده. دیگه نپرس سوال -
 .باشه -

 !بود ای ان دی آزمایش و فردا اشنگرانی تنها اما چیست فکر در یاشار تدانسنمی
 .بیاید تا ماند منتظر و كرد پیاده را یاشار

 .رو آزمایش كنی قبول هاحرف خوابیدن برا نبود نیازی -
 میده؟ آزارت حرفاشون نمیگی مگه شه، ثابت تا الزمه. بود نیاز -
 .اوهوم -
 .نده آزارت كسی حرف تا میدم میدم، پس -

. رفتگ سرخوشی حس قلبش ته! یاس عطر شیرینی به لبخندی. زد لبخند قلبش ته از. زد لبخند
 !كاری هر كرد،می كاری هر بخاطرش برادرش

 .ممنون -
 .نیست الزم تشکر -

 .دید دور از را یاشار
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 .اومد باالخره -
 .شد سوار و كرد طی را خیابان

 .بریم -
 .كرد نگاهش خیره

 ه؟چی ها؟ -
 داشتی؟ چیکار نمیگی -
 .افتضاحه. كنه تمیز رو خونه بیار یکیو فقط. میگم بعدا -
 .حالش به كنممی فکری یه -

 آرامش شادمهر، صدای شدن پخش. شد پخش شادمهر هایآهنگ از یکی و كرد روشن را ضبط یاشار
 .كرد تزریق تبسم وجود در را

 .سپرد گوش او خوش نوای به و داد تکیه صندلی به را سرش و بست را چشمانش
*** 
 شلوار با را رنگش كرم جذب پیراهن. ریختمی تیرداد صورت و سر از عرق. بود آزمایش روز امروز
 را اهایشپ! بزنند جا و كنند لج دارند نیاز كه بود شده دخترهایی شبیه االن اما بود مرد. پوشید سفید

 .دادمی تکان عصبی
 او به قرمز رنگ. بود شده حاضر هم تبسم. شدمی پیدا اشكله و سر االن. كرد ساعت به نگاهی

. فتر بیرون و كرد پاک را صورتش عرق دستمال با! گرفت شدت قلبش ضربان دیدنش، با. آمدمی
 .آمد تاخیر كمی با هم تبسم
 !بود ایستاده احمد در، جلوی

 !نکردی فرار خوبه -
 !كردن سالمبی داد، را پاسخش او مثل درست! نبود بلد ابدا و اصال كه هم سالم

 .نیستم زدن جا آدم -
 .كرد نگاهش خصمانه

 .سالم -
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 بود؟ آمده چه برای او. دوخت چشم یاشار به متعجب
 وزنس و خون از تیرداد كه بدونه كنم فک هم تبسم... فقط ذارمنمی تنها رفیقمو. كه نداره تعجب -

 !ترسهمی
 هم وقتهیچ. بود بیزار آمپول و سوزن و خون از تیـرداد* نبود یادش چرا. دانستمی هم تیرداد

 !دادنمی آزمایش
 ترسه؟می هنوزم... آره: تبسم

 .بابا آره -
 خوشش اما نبود كسی به دادن باج آدم! سوزن از ترس بخاطر هم آن رفت،نمی اگر بود مسخره

 .احمد همانند درست بپیچد پایش و پر به كسی آمدنمی
 !زدن؟ جا یا ست؟بهونه پس؟ كنیم چیکار: احمد

 !بده خون نیست نیازی -
 چی؟ یعنی -
 سهدسی نکنی فکر كه خوایمی خودت كه آزمایشگاهی هر ببر رو تبسم و تیرداد موی تار! مو تار -

 !نکنی دسیسه تو امیدواریم فقط. نه یا هست داداشش میشه مشخص بعد. كردیم
. كننمی مشخص رو ای ان دی هم مو تار با دیگه یكشورا اما دونمنمی رو ایران تو: توضیح یک)

 فرض خونه، طریق از فقط ایران تو اگه. خونی ارتباط اثبات برای پسر هم دختر موی تار هم یعنی
 !(كنیم كارو این هم دهان بزاق یا مو تار با تونیممی هم ما كه كنیممی

 هم وا. بود اتاقش در هنوز تیـرداد* ایلوس. رفت اشخانه به چرا فهمیدمی حاال. بود كاشته گل یاشار
 هنوز .بود شده راحت خیالش االن. زد چشمکی یاشار به. بود اششانه الی مویش تار قطعا شلخته، كه
 !داشت پول گرفتن برای راهی هم

 !هیچ-ده نه، هیچ-یک! تازوندمی حسابی و بود تیرداد دور دور،. كرد نگاه احمد به قدرت با
 !باشه طبیعی كه كن اوخ و آخ. كنممی موهاتو سرت از مثال میام...تیرداد -
 .باشه -

 .برد موهایش الی را دستش و رفت تیرداد سمت
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 !آخ -
 :كرد زمزمه یاشار

 !بود مصنوعی! آخ و مرض -
 .بود مصنوعی میگی كه كنینمی دیگه كار. دیگه كندنه مو یه -
 .منحرف -

 كه آورد در كوچک نایلونی یبسته یک. كرد ایخنده تک اریاش و گفت «استغفراهلل» یه لب زیر تیرداد
 .بود آن در تیـرداد* موی تار قبل از

 .داد احمد دست را بسته
 .بهش بدید موتونو تار شمام خانم، تبسم فقط -
 .باشه -

 .گذاشت نایلون همان درون و كند را مویش تار. داد عقب كمی را اشمشکی ساتن روسری
 كه تاری همان مو، تار گرفتن از بعد احمد. بود شده راحت و نداشت كسی دست ایبهانه هیچ االن
 .رفت داغان اعصابی با است، كنده تیرداد سر از انگار كه كرد وانمود جوری ایحرفه طور به یاشار
 .كشید ـوش*آغـ در را او و رفت یاشار سمت. كشید آسودگی روی از نفسی

 .كاشتی گل. گرم دمت -
 .بدی پس رو تاوانش نباید تو و كردم اشتباه. كردممی جمعش باید. زدم خودم هك بود گندی -
 .پسر مردی خیلی -
 چون ؛برات كنن به به كه بزرگ كارای با نه باش مرد گفتی همیشه. گرفتم یاد تو از رو مردونگی -

 .امروز مثل كوچیک كارای با گفتی توجه، جلب میشه اونجوری
 :گفت و زد ضربه بار دو اش،شانه روی. زد لبخندی

 .باشی كن گوش حرف كردمنمی فک -
 .تبسم پیش برو! داداچ نشه ریا كردمنمی رو -
 نمیای؟ -
 .فعال. برم نه، -
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 .باش مواظب برو، -
 .شد تبسم نزدیک و رفت و داد تکانی را دستش

 .خوریمی سرما. داخل بریم بیا -
 .كرد نگاهش سوالی تیرداد. كشید را بازویش

 بزنیم؟ قدم یمبر -
 سرما؟ این تو االن؟ -
 .اوهوم -

 .داشتبرمی قدم او با گام هم. كرد قبول نهایت در اما شد مردد. كرد مکث كمی
 میاد؟ كی جوابش -
 .دیگه هفته دو یکی كنم فکر -
 .خوبه -

 آینده، هب نكرد فکربی دغدغه،بی باران، زیر. زدندمی قدم باران نم زیر آرام. شد برقرار بینشان سکوت
 .زدندمی قدم ترسی هیچ بدون
*** 

 به یسرسر خداحافظی. باشد داشته برایش كاری او شاید تا بود زده زنگ یاشار به برگشتن، از بعد
 .شد ماشین سوار و كرد تبسم

 .رسید منزلشان به تا بود راه در ایدقیقه ده
. اشداشتنی دوست بانوی ماه! بود دهش تنگ بانو ماه برای دلش. شد داخل صبرانهبی و فشرد را زنگ

 مدآ خوش تیرداد به همیشگی، لبخند با. صورتش دلنشین هایچروک و زده حنا موهای با مخصوصا
 .گفت

 .بود شده ذره یه دلم... جانم بانو ماه آخ -
 .كرد ـل*بغـ را او و گذاشت كنار را عصایش

 :گفت و ـوسید*بـ را اششقیقه یگوشه
 .مشخصه پیرزن منِ از تپرسیا احوال از -
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 كو؟ پسرت گل این. بخدا نمیشه وقت. مادرم نگو دلم، جان نگو -
 .بزنیم حرف كلوم دو بشین مادر بشین. بگیره دوش رفته شناسی؟نمی یاشارو -
 .چشام جفت رو -

. یماه از پر و شده نقاشی حوض آن با. بازدل و قدیمی یخانه! اشخانه چینش از امان. نشست كنارش
 شدن حاضر حتی. گذاشت پشتی را آن دور تا دور و كند مبله را آن نشد راضی هرگز كه كوچکی حال

 .كند عوض هم را اشقدیمی كوچک تلویزیون
 .شد آرام و گرفت دستش در را بانو ماه دست

 چیه؟ قضیه دستاته، تو شما مال ولی است مادران پای زیر بهشت گفتن جا همه میگم -
 .گذاشت تیرداد دست ویر را دیگرش دست

 .كردم بزرگتون كردم، محبت بهتون دستا این با چون -
 .دستات فدای به من آخ -

 كنی؟می عاشقی و عشق مادرم پیش نشستی چیه: یاشار
 .خان حسود برو -

 .كرد پرت تیرداد سمت را اشحوله
 .سریته پشت حسود -

 .بود لیخا تیـردادش* جای. كردمی نگاهشان ـذت*لـ با بانو ماه
 سرش روی شدند،می آور یاد را بهشت رایحه كه هابزرگ مادر هایگلی همان اش،گلی گل روسری

 .گرفت جای كنارشان هم یاشار. كرد مرتب
 ...تیرداد -
 بانو؟ ماه دلم جان -
 .كنی اذیت رو دختر اون نبینم -

 !لق دهن یاشار. دوخت چشم او به مبهوت
 .رو چیز همه فهمممی چشمات از نکن، نگاه جوریاون. مكرد بزرگ تاتونو سه بچگی از -
 .كنمنمی اذیتش چشم، -
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 .ذاشتمنمی وگرنه فهمیدم دیر -
 .مشرمنده -

 .داد آنها به را معروفش سوز لب چای استکان
 به ردم و مردی. شی پشیمون كه نکن كاری گفتم گفتم، بهت پرورشگاه اومدی كه وقتی همون از -

 ...بشکنه غرورت اشتباهت با نکن كاری. سوز خانمان غرورای این از نه مردونه ورغر. معروفه غرور
 .بود بانو ماه با حق. كرد سکوت

 .باشه پایین تیردادم سر نبینم -
 .دلم جان چشم -

 .انداخت پایین را سرش شرم، روی از و كرد تیرداد به نگاهی یاشار
 .مردم ناموس سمت برین كه نه. گفتینمی من به داشتین الزم پول -
 .دل عزیز و رفیقمه ناموس كه تبسم. بانو ماه ماست ناموس مردم ناموس -
 .ببینه آسیب كارتون بخاطر دختر اون كنمنمی حاللتون. باشین مراقب -
 .ببینه ذارمنمی بینه،نمی -

 از یاشار هاینک با. كردمی باز ایجداگانه حساب تیرداد روی همیشه. ـوسید*بـ را تیرداد پیشانی بانو ماه
 شتیرداد جنس. جنگیدمی دنیا با و خوردمی قسم تیرداد مردانگی روی بود، خودش پوست و گوشت

 ...نه بود مرد. نامرد نه بود مرد نر، نه بود مرد. داشت فرق
 .رفتند اتاق به و گفتند ایاجازه با یاشار و تیرداد

 .دستش كف ذاریمی چیو همه كه دهنتو بگیرن گل -
 .بیرون كشهمی ماست از رومو الكردار شناسیش؟نمی -
 میدونه؟ كی از. رفت زدی گند نکن، سفسطه -
 .گفتمی رفتمی وگرنه آوردیم شانس. رفتنت بعد روز چند -

 .كشید دراز بالش، روی و كشید پوفی تیرداد
 نداری؟ سراغ مار كار -
 میشی؟ شوفر -
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 شم؟ شوفر خورهمی من به -
 .زد اشنیپیشا روی محکم

 چته؟ -
 .كرده خالی برات ریاستشو میز و ورزشه وزیر بابام نبود یادم -
 !مرض -

 .خندید و كشید دراز كنارش هم یاشار
 میری؟. خوادمی شاگرد كوچه سر مغازه -
 .ندارم ای چاره آره، -
 .تنهاست تبسم خونه؟ نمیری -
 .باشن تنها خواستم. اومده خانم مرضیه امشب -
 .كردی خوب -

 .پشت به یاشار و بود كشیده دراز شکم به رو تیرداد. گذشت سکوت به ایدقیقه چند
 ...میگم -
 هوم؟ -
 .خوبیه دختر -
 كی؟ -
 .تبسم -

 :گفت و كرد او سمت را سرش تیرداد
 .گفتمی شهمه تیـرداد. *آره -
 .پیششی ماهه یه -
 منظور؟ -
 .شدی عوض -

*** 
 چهارم فصل
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 وردم كاكائویی شکالت مثل. بود آورده برایش هم تنقالت كلی. بود نشسته جانش مرضیه كنار
 !رنگارنگ هایاسمارتیس و اشعالقه

 !ندك تمامش تا شدمی حریص بیشتر اش،تکه هر خوردن با كه معروفش خانگی هایلواشک مثال یا
 داری؟ سازش داداشت با -

 :گفت كرد،می مزه را لواشک كه همزمان
 ...ولی آره -
 ؟ولی -
 .ردهك تغییر خیلی! نیست قبل تیرداد اون انگار جورایی یه یعنی عجیبه رفتاراش جون مرضیه -
 نکردی؟ تغییر تو. دختر گل كننمی تغییر همه -
 !ستدیگه یکی نیست، تیرداد انگار... انگار. نیست این منظورم -
 پوستِ پر هك كن تمیز برتو و دور شو بلند شو، بلند كنی؟می فکر بهش چیه اینا دختر! خدا بر پناه -

 .شکالته
 .نشست دوباره و كرد جمع را هاپوست. شد بلند و گفت چشمی

 ست؟فاصله بخاطر بنظرتون -
 بد نفوس. طبیعیه پس بوده سخت زندگیشم شرایط. مرد زود مادرشم بچه اون. شاید مادر، دونمنمی -

 .نزن
 .چشم -
 پسر؟ شازده این كجاست -
 .باشیم راحت تا میره گفت رفیقش، پیش بود رفته دیشب -
 ورهد این. نرفت خالف سمت پدر و مادر بدون بچه این شکر مرتبه هزار رو خدا. رفته تو به شعورشم -

 .دارن كاری ـافت*كثـ هزارتا باالسرشونه مادر و پدر كه اونایی زمونه
 ذوق رس موضوع، این بابت هم بقیه كه هست مرد قدرآن تیرداد كه كردمی افتخار. زد لبخندی تبسم
 .بیایند
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 وننایل و شد خانه وارد گویان اهلل یا! تیرداد بازگشت یعنی این. آمد در صدای حرف، این زدن از بعد
 ماه هشبی هم مرضیه. نشست كنارش و داد سالم مرضیه به روییخوش با. داد تبسم دست را وسایل

 لبخند هب مرضیه سرخ لبان. بیشتر بانویش ماه چروک و بود رنگ حنا، جای موهایش فقط بود؛ بانویش
 .برداشت گام حسینش پسر شاه سمت و شد باز
 .شدی مردی چه ماشاال، -
 .ممنون -

 .نگفت چیزی دیگر و كرد سکوت
 را سمتب كه بخورد آب تا رفت آشپزخانه به. برخاست جایش از. بود بیزار حس این از و بود معذب كمی

 .دید بگیرد، را ظرف تا بود ادهایست پنجه روی كهحالی در
 او به و شد نزدیک او به ـت*پشـ از! دسترس غیرقابل هم ظروف و بود كوتاه قدش. زد لبخندی
 كرده ـتش*مسـ موهایش، خوش یرایحه هم باز. آورد پایین را ظروف و برد باال را دستش. چسبید

 !خیس سِخی... بود شده عرق خیس. گرفت فاصله تبسم از میلیبی با. بود
 از بعد و دكشی عمیقی نفس زد؟می تند قلبش چرا. بود نزدیکی این مات تبسم و شد خارج آشپزخانه از

 زا پر ظرف و گذاشت میز روی را گلش طرح سینی! لرزیدمی دستش. رفت هاآن سمت چای، ریختن
 .داد قرار كنارش در هم را سنگی هایشکالت

 .برداشت شکالتی لرزش همان با
 .میشی مریض بخور، كاكائو كمتر ردخت -
 !جون مرضیه نمیشه -

 :گفت و كرد مصنوعی اخم
 .منو میدی دق كارات همین با آخرش بخور، باشه -

 گفته. كندنمی رفتار برادر مثل بود گفته! كشیدمی خجالت تیرداد از هم هنوز. گفت لب زیر اینکنه خدا
 هدف،بی شبکه، یک روی و كرد روشن را تلویزیون ،اشدخترانه حیای و شرم و سکوت از خسته... بود

 .شد متمركز
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 وا پرت حواسش جان، مرضیه جانب از گرفتنش قرار مخاطب با كه رفتمی ور هایشناخن پوست با
 .شد
 جانم؟ -
 حسین؟ قبر سر ریمنمی -

 .بود پنج. انداخت ساعت به نگاهی! بود حرف همین منتظر دیشب از. زد ملیحی لبخند
 بریم؟ ناال -
 .بریم -
 .دوخت چشم بود، افکارش در غرق كه تیرداد به
 !تیرداد -

 !نداد جوابی. لرزیدمی هم هنوز صدایش
 ...تیرداد -
 هوم؟ -
 بابا؟ خاک سر ببریمون میشه -

 .كشید لبش یگوشه را انگشتش و نشست صاف
 .ببرمتون شید حاضر. چشم -

 ...اما. كردند حركت قبرستان تسم شدنشان، حاضر و زمان كمی شدن سپری از بعد
 .فهمیدنمی هم هنوز! قلبش و تیرداد از امان
 ماشین با بود نزدیک كه بود غرق قدرآن! است شده عوض كه گفت یاشار چرا فهمیدنمی اصال

 وجل به شدت با سرش زیادش، نسبتا سرعت بخاطر و زد ترمز روی محکم! كند تصادف اشجلویی
 .گرفت خراش كمی و خورد
 :گفت كرده هول تبسم

 خوبی؟ -
 .كرد پاک دستمال با را خونش و كشید خراش رو را دستش

 خوبید؟ شما. نشد چیزی آره، -
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 .باش مراقب. مادر آره: مرضیه
 .چشم -

 سالم و یآسیب هیچ بدون باالخره. كرد حركت چیزی، به كردن فکر بدون بار این و كشید عمیقی نفس
 .برود رفیقش خاک سر تا شد جدا آنها از آرام تیرداد،. رسیدند قبرستان به

 ود،ب آورده خودش با ماشین از كه كوچکی معدنی آب كردن پر با و خرید گل شاخه یک راه بین در اول
 هاگل. ودش تمیز قشنگ تا كشید دستی. شست را قبر و نشست كناری سنگ روی. رفت او قبر سمت

 اربخ و كشید آهی. آورد پایین بود، داده باال شو و شست بخاطر كه را آستینش و كرد پر پر هم را
 .داد بیرون را نفسش

 اشک. خجالت روی از هم شرم، روی از هم. دانستنمی كه بود وقت خیلی. بگوید چه دانستنمی
 یک تنها تنرف قبل اما. كشیدمی خجالت بماند، بیشتر كهاین از. كرد پاک شستش با را چشمانش گوشه
 :زد حرف

 .«مراقبشم. داداشم نیستم نامرد»
 .پیوست تبسم به و گرفت فاصله قبر از آرام

 كردی؟ دیر چرا -
 .داشتم كار -

 .انداخت او به مشکوكی نگاه تبسم
 .كند پخشش تا داد تیرداد دست را خرما شک، همان با

 .شدمی مشخص ای ان دی جواب آمدن با چیز همه
 .گشتبر آنها پیش دوباره شد، تمام كه ها خرما پخش

 روستاشون؟ ببریم رو جون مرضیه تیرداد، -
 .میرم خودم. نیفتید زحمت مادر، نه: مرضیه

 گرفتین؟ وسایلتونو تمام یا خونه بریم نیازه. برمتونمی. خانم مرضیه نیست زحمت -
 .جان عزیز گرفتم -



 

 

007 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

. شوند ارسو مه مرضیه و تبسم تا كشید طول ایدقیقه پنج. شد ماشین سوار زودتر و زد موقری لبخند
 .كرد روشن هم را ضبط. كرد حركت و بست هم را كمربندش

 یساعت یک حدودا. گذاشت را هایشآهنگ از یکی همین برای. دارد دوست را شادمهر تبسم دانستمی
 و. شروزهای این بخش آرامش دخترک. كرد تنظیم تبسم روی را جلو آیینه. برسند تا كشیدمی طول
 .دانستنمی را صورتش سوختگی علت هم هنوز

 .ببینه هم كنار رو تا دو شما داشت دوست حسینم چقدر -
. شیدك آهی هم تبسم نیست؟ تیرداد كه گفت؟می چه. بدهد كه نداشت هم جوابی. كرد سکوت تیرداد
 را سرش و كشید ـوش*آغـ در را مرضیه آرام. بود پدرش دادن دست از برادرش، كردن پیدا قیمت
 .اشتگذ اششانه روی

 .راحته خیالش مطمئنم. میبینه رو ما هنوزم بابا. نخور غصه -
 ردد كم هم تیرداد. نبود نه، بود؟ راحت خیالش. كشید پوفی و برد موهایش میان را دستش تیرداد
 .كرد زوم روزهایش این پررنگ دخترک چشمان روی را نگاهش. كشیدنمی

 .شد خیره جاده به و گرفت او از مچش رغبتی،بی با كرد؟می چه چشمانش مغناطیس با
 این هب لعنت. بود گوری كدام نبود معلوم كه سهرابی و پول به لعنت. برد بیرون پنجره از را دستش

 .دانستمی مقصر را كائنات تمام كه كشیدمی درد قدرآن. ـیف*كثـ بازی
 در را ناهار تندگرف تصمیم ش،جانب از اصرار كلی با رساندند، كه را مرضیه. رسیدند باالخره. كشید پوفی

 كه ایهخان! خانه این مخصوصا. بود روستایی هایخانه عاشق. نشست زمین روی تیرداد. بمانند كنارش
 فرش جای كه ایخانه. داشت كوچک یآشپزخانه و كوچک اتاق یک تنها و بود شده ساخته چوب با

 !نقاشی تابلوهای لوكس، دكورهای جای و بود پهن گلیم ماشینی، های
 االن. ودب رفته جانش مرضیه كمک به كه هم تبسم. كند خستگی رفع تا داد بدنش به قوسی و كش
 داخل هوای. بست را چشمانش و داد تکیه دیوار به را سرش. بود خواب خواستمی كه چیزی تنها

 .بود سرد كمی
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 نزدیک را تبسم و دكر باز را چشمانش. شد انداخته رویش پتویی ناگهان كه كرد جمع را خودش
 كمی را خودش .رنگش مشکی چشمان از امان... چشمانش محو. شد تماشایش محو .دید صورتش

 بود؟ نشده كه عاشق. كرد جور و جمع
 .مرسی -
 .بیارم بالش برات بگو بخوابی خواستی اگه -
 .خوبه جوریهمین نه -

 دلش. ردك نگاهش سوالی. كشید را تشدس تیرداد كه برود خواست. گفت لب زیر ایباشه و زد لبخندی
 كرد شکریت تنها. نگفت... اما كنم نگاهت فقط تا نگو. نگو هیچ و بشین كنارم توام بگوید خواستمی
 .اشزندگی بوی برای. بودنش برای تشکر. دانستمی خودش را علتش كه

 .بود كنارش بانویش ماه كاش
 .خواستمی را او با صحبت دلش عجیب
 بدنش هب قوسی و كش و شد بلند جایش از كرختی با. زد صدایش ناهار برای تبسم كه نکشید طولی

 ایسفره. نشست سفره سر شست، كه را رویش و دست. بود گرفته خوابیدن نشسته بخاطر گردنش. داد
 كه ذاغ بوی. كشید بو عمیق. نداشت اشزندگی هایسال تمام در كه ایسفره. بود تبسم لطف به كه

 بود؟ نپخته غذا برایش كسی كه بود سال چند! چین ته. بود كرده آرامش زندگی بوی هیچ،
 اصال. بماند كنارشان در جاهمین ابد تا خواستمی دلش. خورد ولـع با و كشید خود برای را غذا
 .رسیدنمی زورش اما. كند متوقف را زمان خواستمی
 وستشپ رنگ مثل درست كه را سفیدش انتویم تبسم تا ماند منتظر و كرد تشکری غذا، اتمام از بعد
 هب خواستنمی. نگذاشت مرضیه اما كند كمک جانش مرضیه به خواستمی كه هرچند. بپوشد بود،
 از بعد و كشید ـوش*آغـ در را مرضیه تبسم،. شد او كمک مانع همین برای و كنند برخورد شب

 .كرد حركت تیرداد همراه خداحافظی
. شیدك باال را شیشه و كرد جمع را خودش. باریدمی باران نم نم. كشید ینپای را شیشه معمول طبق

 دلش. بود شده قراربی زیادی. زدمی حرف بانو ماه با باید! تبسم به حواسش بود جاده به نگاهش
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 با تا بود یاشار االن كاش! چگونه دانستنمی اما كند باز تبسم با را صحبت سر خواستمی
 .گرفتمی آرام صدایش با و شدمی تبسم زدن رفح باعث هایش،لودگی

 امروزه؟ ای ان دی جواب -
 شانعالقه مورد بازی اسباب آوردن دست به از پس كودكان، كه لبخندهایی همان از. زد لبخندی

 .زنندمی
 .آره -
 میریم؟ -
 .میریم -

 .كرد پنجره سمت را سرش و زد لبخندی تبسم
 .كشیدمی فهومینام اشکال گرفته، بخار یشیشه رو
 بریم؟ االن میشه -
 آزمایشگاه؟ كجا؟ -
 .نیست دلم تو دل. آره -
 دختر؟ داری عجله اینقدر چرا -

 :گفت مقدمهبی یکهو
 .هستی برادرم اینکه به شک. دارم شک چون -

 شک! تیرداد حال از وای. گفت آخی ترس، روی از تبسم و بود زیاد شدتش. زد ترمز رو محکم تیرداد
 !دادنش دست از عنیی تبسم

 ترمز؟ رو زنیمی یهو چرا چته؟ -
 داداشتم؟ داری شک داری؟ شک من به -

 :گفت من من با و انداخت پایین را سرش
 .یکم -

 شدنمی را گفته حرف اما شد پشیمان حرفش زدن از تبسم،. كرد سکوت سنگین. كرد سکوت
 بدون. بود كه باشد باز كردمی خدا خدا .رفت آزمایشگاه سمت مستقیم و زد استارت دوباره. گرفتپس
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 یشپ باید. برد خانه به را او و داد تبسم دست را جواب برگه. گرفت را جواب و شد پیاده چیزی گفتن
 .رفتمی مادرش

 میری؟ كجا -
 .بانو ماه پیش -

 .رساند را خودش سرعت، با كیست؟ بانو ماه این بپرسد تبسم تا نکرد صبر
 باز هك در. آمدمی عصایش صدای. فشرد را زنگ افتاد، جا كه نفسش. ایستاد رنگشان سفید در جلوی

 .انداخت ـوشش*آغـ در را خودش مادر، از دور كودک مانند صبرانهبی شد،
 .بگوید تا ماند منتظر و نشست كنارش. برد داخل را او. نگفت هیچ بانو ماه

 .گذاشت بانو ماه پای روی را سرش تیرداد،
 ...بانو ماه -
 پسرم؟ جانم -
 .مادرم میشم خفه دارم. مادرم گیرهمی داره رو نفسم. عمیق درد یه. دارم درد -
 .شو خالی بگو دلم، جان بگو -

 .ردك مشت و گذاشت اشگلی گل پیراهن یگوشه را دستش. بگوید كجا از دانستنمی. كرد مکث
 سنامو برای اونم. سریده دلش دتتیردا نه؟ ست،مسخره. تبسم وابسته. شدم وابسته... من... من -

 به كاراش، جنس نگاهش، جنس داره، فرق... بانو ماه نه؟ دادم، دل ماه دو سر ستمسخره. رفیقش
 ...بانو ماه. سریده دلش تیردادت سریده، دلم بانو، ماه. داره فرق جنسش موال
 نوازش را موهایش و،بان ماه. بود شده عاشق پسر این. صدایش بغض كردن پنهان از عاجز. شد عاجز
 .كرد

. میده دل و لرزهمی نگاه یه با یهو قلبه، آدمه، نیست، مدت به كه عاشقی. جانم عزیز نیست مسخره -
 جرم دنش عاشق. كنی شرمانهبی كار اینکه مگه بکشی خجالت ندادم یاد بهت. تیرداد نکش خجالت
. شکنهب نذار پس داره فرق نسشج تبسم خودت قول به. دادی دل بد موقعیت تو فقط. پسرم نیست

 .بشکنی تو هم و اون هم حقیقت، فهمیدن با نذار. داداششی كنهمی فکر اون
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 به م،بگ تونمنمی كوفتی؟ قرض یه بخاطر چی؟ بخاطر دادم؟ بازیت بگم بگم؟ چی كنم؟ چیکار -
 .تونمنمی باالسرم خدای

 .ـوسید*بـ را اشپیشانی و شد خم بانو ماه
 عاشقی. كن محکم دیوارتو و بگو علی یا. ریزهمی داره دیوارت االن و گذاشتی كج توآجر اولش از -

 خودت، از مطمئنی اگه. كن محکم قدماتو و علی یا بگو پس مردشی؟. خوادمی مرد خواد،نمی بزدل
 كاری شهن دیگه كه نکن كاری قبلش ولی كن جور حقیقتو گفتن زمینه احساست، به نداری شک اگه
 .كرد
 .كردمی آرامش قلبش، تپش. گذاشت بانو ماه قلب روی را سرش و شد بلند دادتیر
 وادخمی كی رو كار و كسبی پسر زنه؟نمی پس تبسم زدن، پس مخانواده منو. نخواست منو مادرم -

 .انوب ماه خوامنمی اینو. ببینمش تونمنمی دیگ دادم، بازیش بفهمه. نیستم هیچی من بانو؟ ماه
 خواستن مادرم بگی نشنوم دیگه. كن ثابت مردونگیتو. نکن تمومش دروغ با كردی، شروع دروغ با -

 اگه اون. داره فرق بحثش تبسم اما پرورشگاه، گذاشتت چرا بدونی كه نبودی مادرت جای. منو
 .تیرداد داره حق هم نخوادتت

 .خودم به لعنت كردم، خراب خودم. زنهمی آتیشم داره همین آره، -
 توانست راحت و نبود یاشار كه خوب چه. كرد پاک دست با را چکید چشمانش از كه یاشک قطره

 .كند خالی را خودش
 سح یا واقعیه احساست ببین بده زمان خودت به. شده كه كاریه نداره، فایده خودت كردن لعنت -

 دلم؟ جان باشه. زودگذر
 .چشم -

 .نه یا است شده عاشق واقعا فهمیدمی و كردمی چهارتا تا دو دو باید. بود بانو ماه با حق
 .نشست و برداشت پایش روی از را سرش
 .بود یاشار آمدن یدهنده نشان در، صدای

 ...نفسم، عشقم، جانم، مامان مامان، مامان، -
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 هم هاهمسایه كه شدمی وارد صدا و سر با قدرآن. بود همین همیشه. ماند باز تیرداد دیدن با دهانش
 !است آمده اشاری فهمیدندمی
 ندادی؟ خبر چرا اومدی؟ كی تو -
 .اومدم تازه -
 !نشده؟ كه چیزی. خبربی چه -

 داد؟می دست از هم را یاشار چگونه. زد پسر این نگرانی به لبخندی
 .براتون بود شده تنگ دلم. نترس نه، -
 گرفتی؟ جوابو. آها -
 .اینجا اومدم تبسم به دادم. آره -
 هستی؟ شب. خوبه -
 .كرد اعتراضی بانو اهم
 .شی گرم بخور چایی بیا كن عوض لباستو برو. كنیمی سوال چقدر. یاشار بسه -
 .جان عشق چشم روی به -
 .نریز زبون -

 .رفت و زد لبخندی یاشار
 .كرد تن به را اشآبی كاپشن تیرداد

 مادر؟ میری كجا -
 .كنم گیر ترافیک پشت ترسممی شده خراب هوا. خونه برم -
 .باش مراقب مادر، باشه -
 .چشم -

 ویر دمر، و نبود تنش تیشرت. شد وارد زدن در بدون و بود باز در. رفت یاشار اتاق به رفتن، از قبل
 .بود كشیده دراز تخت

 .پیشش برو بپوش گفت خوبه -
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 .ازمون كشنمی كار چی مثل االن بودیم، راحت داشتی باشگاه قبال بابا. داداش جون ندارم حال -
 .شدم الغر چقدر بینب

 .میرم دارم من پایین، برو پاشو. خودتو نکن لوس شو بلند -
 .خداحافظ. باشه باشه، -

. آمد ینپای كوچکشان دوبلکس یخانه هایپله از. داد تکان خداحافظی ینشانه به و برد باال را دستش
 .خورد زنگ اشگوشی كه شد خارج و كرد باز را در
 «ناشناس»

 !بود سهراب. نداشت امکان... و كرد وصل را تماس
 !پسر شازده سالم -

 .شود علیهش بر بود ممکن واكنشش هر. باشد خونسرد كرد سعی
 .شنوممی بگو، -
 .بودی تر مودب قبال -
 .نیست مربوط تو به اونش -
 .گذشته وقتت از ماه دو نره یادت. كنی زبونی بلبل سهراب برا نیست خوب زیاد -

 .شود خالی زدنش، كتک با حسابی تا بود روبرویش كاش. شد مشت انشدست. زد پوزخندی
 .دونممی -
 .زیاد عزت خوبه، -

 .گذاشت جیبش در را گوشی و كشید پوفی
 و زدمی زنگ جدید خط با دفعه هر هم سهراب! بود محض خریت شرایط این در انداختن راه قال و داد

 .نبود بند جایی به هم دستش
 !تازاندمی خوب سهراب فعال

 ارانب. كرد طی پیاده را مسیر و گذاشت بانو ماه یخانه جلوی را ماشین. نداشت را رانندگی یحوصله
 .نداشت توجهی و بود گرفته شدت



 

 

024 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 كه نبود زن. تحمل به محکوم بودن، قوی به محکوم بود، مرد. شود آرام تا زدمی قدم. زدمی قدم آرام
 .ببرد پناه كسی ـوش*آغـ به

 یک اه،ر سر سوپری از. برسد مقصد به تا بود نمانده خیلی. انداخت مسیر به نگاهی. بود هشد سردش
. دش جمع خودش در و زد عمیقی پک. روشن را سیگارش و كرد حساب را پول. خرید وینستون بسته

 .كردمی چکه موهایش از آب و بود شده خیس لباسش. شد وارد و انداخت را كلید. رسید باالخره
 !كردی دیر چقدر -
 .ببخشید -
 آبی؟ خیس چرا كو؟ ماشینت -
 .دونمنمی -
 شده؟ چیزی -
 .نه -

 را یسشخ هایلباس حتی. كشید دراز پشت به. رفت اتاقش سمت و كرد پرت مبل روی را سیگار بسته
 .نیاورد در تن از هم
 شده؟ چی. منو ترسونیمی داری تیرداد، -
 .هیچی گفتم -
 روزت؟ و حال اینه هیچی بخاطر -
 نکنی؟ كلید میشه -
 !تیرداد -
 قاتا از و گرفت را دستش. رفت تبسم سمت اخم با و شد بلند نبود، خودش دست. رفت در كوره از

 بود؟ ظهرش هایحرف بخاطر یعنی. ماند مبهوت تبسم. انداخت بیرونش
 .دوخت چشم بسته در به گرفته، و مغموم
 رامآ بگذار نکن، سوال. نگذار سرش به سر است، رگیرد كه مرد گفتمی همیشه مادرش بود، یادش

 .رودمی در كوره از شود،می بدتر حالش مکرر، هایسوال با بود گفته. شود
 !بود آمده یادش دیر كه حیف
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 هم ار چشمانش. نشست تخت روی و بست را در بود، كرده بغض واكنشش از كه تبسمی به توجهبی
 .كشیدمی عمیق نفس هم پشت .كرد پرت را خودش تخت روی و بست
 را شخیس پیراهن پول؟ میلیون هفتصد و ماه دو. داشت وقت ماه دو تنها دقیقا االن از كرد؟می چه باید

 ار دستش. رفت راه اتاق كوچک فضای در و شد بلند جایش از. كرد پرت زمین روی و آورد در تنش از
. یدنرس اینتیجه به و زد قدم هاساعت. شود آرام شاید تا كشید را مویش از ایطره و برد موهایش میان
 یكس كاش. لحظه هر از تر قراربی. بود قراربی. كشید دراز تخت روی دوباره درازتر، پا از دست هم آخر
 كسی تا ددارن نیاز هم مردها گاهی .بکشد را نازت كسی تا باشی دختر نباید كه حتما. كند آرامش تا بود

 پرت هم را خیسش لباس. كرد تن به رنگی سفید بلوز و كشید پوفی! بکشد را نازش و كند لوسشان
 خودش رد كه دید را تبسم كرد، باز كه را اتاق در. شدمی شلخته كمی كه بود بار اولین! تخت زیر كرد
 روی مدت این تمام! كرد پرت بیرون را او كه آمد یادش تازه. است زانویش روی سرش و شده جمع

 بود؟ نشسته سرد هایسرامیک
 !تبسم -

 :گفت بغض پر چشمان با و آورد باال را سرش
 .ببخشید -
 چیو؟! ببخشم؟ -
 ...اینکه شی، عصبی شدم باعث اینکه كردم، اذیتت سواالم با اینکه -

 هایشلب بین لبخندی. كرد بلندش و شد نزدیکش. كشید خجالت رفتارش كارش، خودش، از تیرداد
 .كاشت

 هوم؟. كردمی كارو همین بود جات كه هم كسی هر. نکردی اشتباهی كار تو -
 .اوهوم -
 .گشنمه حسابی كه بخوریم چی یه بریم بیا حاال -

 كه چیست برادرش مشکل فهمیدمی كاش. رفت آشپزخانه سمت زودتر و زد رمقیبی لبخند تبسم
 گارسی تیرداد. افتاد سیگار پاكت به چشمش شد، كه پذیرایی وارد. است شده تشویشش باعث

 بود؟ نشده موضوع این متوجه حال به تا چرا كشید؟می
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 .نپرسد او از چیزی فعال كرد سعی
 تیرداد عالقه مورد ترشی. چید میز روی را شام هایدستی پیش و رفت آشپزخانه به چیزی گفتن بدون

 .داد قرار میز روی را آن غذا، دیس همراه و ریخت كوچکی كاسه درون هم را
 .كردمی سیر دیگر جای در و بود داده تکیه آرنج به را سرش دتیردا

 تیرداد؟ -
 :گفت گرفته صدای با و نیاورد باال را سرش

 هوم؟ -
 .بخور بیا -

 بعد و دكر بسنده لقمه چند خوردن به تنها. كرد خوردن به شروع میلبی و رمقبی حرفی، گفتن بدون
 عجیبی طور به بود، خسته. كرد رها آن روی را شخود و رساند مبل به را خودش كردن، تشکر از

 یا كه یسفر! عجایب سرزمین به سفر هم شاید. بازگشتبی همآن خواستمی سفر یه دلش. بود خسته
 .بازنگردد هرگز یا بازگردد پول با
 نگاه او به و كرد باز را چشمانش. كرد حس كنارش در را تبسم حضور كه بود ور غوطه افکارش در

 زبانش متبس. كرد پیدا دیدنش برای را مناسب فرصت تیرداد و گذشت سکوت به ایثانیه چند. دوخت
 :گفت و كشید لبش روی را
 كشی؟می سیگار -
 .آره اوقات گاهی -
 وقتایی؟ چه مثال اوقات؟ گاهی -

 :گفت و زد محوی لبخند
 من ناراحتی؛ بگی تا یمیش لوس كه وقتایی یا كنیمی بغض و پایین میندازی سرتو تو كه وقتایی -

 .شم آروم تا زنممی قدم كشم،می سیگار
 !كن گریه هم تو خب -

 .گرفت نرمی به را تبسم دستان تیرداد
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 افت راییجو یه. بره بین از احساسمون شده باعث همین و كنهنمی گریه مرد گفتن بچگی از. نمیشه -
 .كنیم گریه برامون داره

 .كرد هشنگا و انداخت پایین را لبش تبسم
 .نکش سیگار -
 .كنممی سعیمو -
 .ممنون -

 .كرد باز را موهایش. نشاند خودش كنار را او. نگذاشت تیرداد كه شود بلند جایش از خواست
 .میده خوبی بوی. دارم دوست موهاتو -

 .كرد سکوت و شد سرخ شرم، از تبسم صورت
 .كشید بو را موهایش و گذاشت او پای روی را سرش تیرداد

 غذا بش یه واسه. خودم و بودم خودم. شدم بزرگ تنها و بودم تنها. نداشتم كسیو بچگی از دونی،یم -
 این هك كشمنمی خجالت. زدممی واكس كفش یا فروختممی گل خیابون سرد هایكوچه پس كوچه تو

 حسرت. حسرت مثل چیزی یه. كشتممی داره مرده صاحب دل این تو چیزی یه ولی كردم رو كارا
 گرسنه شبا خیلی. نداشتم كدومشوهیچ تبسم، نداشتم من. خانواده یه و گرم خونه یه داشتن

 محسودی. كردمی اذیتم گرم جای یه حسرت و بودم خیابون برف و سرما تو شبا خیلی خوابیدم،می
 ...اینکه بود، بیشتر من از زورشون اینکه به. نه من و دارن خواب جای كه همه به شدمی

 و كرد سکوت. كردمی ـوازش*نـ را موهایش تبسم و كرد سکوت. دهد ادامه نگذاشت اشدانهمر بغض
 .ریختمی اشک برایش تبسم
 هك بود كشیده درد قدرآن. شود آرام او كه بگوید تا نداشت هم چیزی. شود خالی او تا نگفت چیزی
 .نکند آرامش او هایحرف

 بهم رو وبان ماه خدا ولی كنم عادت فضا اون به كه برام دبو سخت اوایلش. پرورشگاه بردنم اینکه تا -
 .خیلی تبسم، مدیونشم خیلی. پدر هم برام شد مادر هم. داد
 پیشش؟ ببری منو میشه -

 :گفت مهربون نگاهی با و برداشت او پای روی از را سرش
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 خوبه؟ فردا. حتما -
 .اوهوم -
 .نبود خودم دست بودم، عصبی. خواممی معذرت امشبم كار بابت -

 :گفت و كاشت اش گونه روی ایـه..وسـ..بـ تبسم
 .شدی بخشیده. دونممی -

 ...تیرداد اما و. برسد كارهایش به تا رفت و زد تیرداد به چشمکی حرف این زدن از بعد
 .دارد حس دختر این به كه بود مطمئن. بود گرفته آرام قلبش هایتپش

 :كرد زمزمه و زد تکیه دیوار به را سرش
 .هستی كه خوبه -

*** 
 رجخ به حساسیت قدرآن. كرد انتخاب شیک لباس دست یک شوق، از لبریز و عجیب حال و حس با

 ایطره. ودش ست اشمشکی مانتوی با تا برداشت را اشسرخابی شال. برسد نظر به بهترین تا بود داده
 رد،ك پیدا اطمینان خود از یوقت. مالید رنگ صورتش به كمی و ریخت بیرون را اشمشکی موهای از

 .رفت تیرداد سمت
 شدم؟ چطور -

 :گفت و كشید لبش یگوشه را انگشتش. بست تایید ینشانه به را چشمانش
 !شدی ماه مثل -

 .زد او به شرمگینی لبخند و گرفت رنگ تبسم هایگونه
 دادی؟ خبر بانو ماه به -
 .پیشش میرم كه نمیدم خبر بهش وقتهیچ نه، -

 اشخنده كردمی نگاهش شده درشت چشمان با و متعجبانه كه او حالت از تیرداد. كرد نگاهش سوالی
 .گرفت

 .پیشش بری سرزده اینه به شمزه اصال. بیشتره كیفش چون خب -
 :زد لب و كشید را او بینی. شد نزدیکش و برداشت گامی تبسم
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 !دیوونه -
 :گفت و زد اشسـینه به را دستش وار شیطنت تیرداد

 !دیگه اینیم ما -
 اهم نزد باهم كه بود بار اولین چون بود شده حساس! كرد چک را تیرداد لباس دور یک رفتن از قبل
 .جین شلوار و كاپشن. رفتندمی بانو

 طولی. رفتند بانو ماه یخانه سوی به و برداشتند قدم هم دوشادوش! همیشه مثل بود، شده عالی
 .رسیدند مقصد به كه نکشید
 .كندمی را لبانش پوست استرس روی از مدام و گنجیدنمی خود پوست در تبسم

 .دیوار عین شده رنگت دختر؟ چته -
 .كرده بزرگ رو تو كه كسی دیدن میرم دارم بار اولین كنم؟ چیکار خب -
 شدی؟ بهتر. آفرین آها،. بکش آروم نفس یه. بهم بده دستتو بیا. نباش نگران -
 .اوهوم -

 نمایان در چارچوب در تاخیر كمی با بانو ماه و شد انداز طنین زنگ صدای حرف، نای زدن از بعد
 كهطوری هب. كرد دو آن از گرمی استقبال گشاده رویی با بلکه نکرد؛ تعجب تنها نه آنها دیدن از. گشت
 و حیاط وسط بزرگ حوض دیدن با شد، كه حیاط وارد. تیرداد نه است خودش مادر كردمی حس تبسم

. رفتمی قنج دلش ته او، هایكردن ذوق از تیرداد. زد عمیقی لبخند و آمد وجد به گل از پر هایچهباغ
 .شد بود، رنگارنگ هایگل به كردن نگاه حال در كه تبسم نزدیک بانو ماه
 مادر؟ داری دوست گل -
 :گفت و كوباند دیگرهم به را دستانش بچگانه شعفی با
 .ارمد دوست زیاد خیلی. آره وای -

 .كشید او صورت به دستی بانو ماه
 دستی یه رو باغچه هم با بیا شد كه بهار بذار. میشی مریض سرده هوا االن. مادر داخل بریم بیا -

 .بکشیم
 واقعا؟ -
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 .كنننمی كاری كه پسر دوتا این. جان عزیز آره -
 .ـوسید*بـ را چروكینش صورت و كشید ـوش*آغـ در ناگهان را او تبسم

 .میام حتما. عالیه خیلی -
 .بخوری بدم معروفمو های چایی تا داخل بیا حاال -

 :گفت بود، كرده سکوت لحظه این تا كه تیرداد
 .ستمعركه دارچیناش اون با بانو ماه هایچایی آخ -
 .كنم امتحانش زودتر شدم مشتاق خب -

 .برد خانه داخل و گرفت را هردویشان دست بانو ماه
 زمان آن هب تا كه زنی. است گرفته خو بانو ماه با سریع چقدر كه بود جالب یشبرا. داشت عجیبی حس

 ود به چوبی در با كه بزرگ حال یک! دلباز اما قدیمی ایخانه. شد خانه وارد. بود نکرده مالقات او با
 جز یزیچ خانه سر تا سر. داشت قرار پذیرایی انتهای در كه سرامیکی هایپله و بود شده تقسیم بخش
 !نبود كوچک تلویزیون و قدیمی هایپشتی
 و آمدیمی ذوق سر شدی،می واردش تا كه هاییخانه همان از. بود هامادربزرگ یخانه شبیه دقیقا
 .دادمی دست آدم به آزادی حس
 رارق بانو ماه كنار در شاه، طرح قوری و سماور. داد تکیه گلی گل پشتی به و نشست زمین روی آرام

 ینیس و شد بانو ماه نزدیک تیرداد. بود مطلق سکوت در خانه. كردمی پر را هالیوان دانه هدان و داشت
 .شتگذا تبسم جلوی نعلبکی، و رنگارنگ هاینبات با همراه را چای استکان یک. گرفت او از را چای

 .نشده سرد تا بخور -
 .ممنون -

 .گفتیم سخن او با زیرلبی و گرفت جای بانو ماه كنار در تیرداد
 سالته؟ چند... مادر خب -

 :داد جواب و زد مهربانی لبخند
 .میشه سالم ۰۲ داره -
 .هاشوهركردنته وقت دیگ -
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 .افتاد فهسر به و پرید گلویش در چای تیرداد، اما انداخت پایین را سرش و زد شرمگینی لبخند تبسم
 :كرد زمزمه آرام بانو ماه
 !بره در دستت از كوچولوت نیست قرار. پسرم نشو هول -
 !كوچولوم؟ -
 .ایهمیزه ریزه دختر. مادر آره -
 !ـلی*بغـ بانو، ماه ـلیه*بغـ -

 را نگاهش و آورد در زبانی هم تیرداد. گفت او به لب زیر حیاییبی و زد ضربه سرش به آرام بانو ماه
 .شد خانه وارد یاشار كه بود تبسم چشمان جادوی دار و گیر در! كرد كوچولویش یخیره

 .اینجاها میای زیاد جدیدا داداش! خبره چه! به به -
 !كنم هماهنگ قبل از باهات شهمه میره یادم دیگه، ببخشید -

 :گفت و كرد پرت او سمت را باشگاهش كیف یاشار
 .بیام بگیرم دوش برم من تا بمونید -
 .حاالحاالها هستیم نترس -

 .رفت حمام سمت و داد تکان دستی یاشار
 ...حرفی نه سالمی نه! نمیشه آدم چهب این -
 آخه؟ بیاد در پسرت از چی داری انتظار من، جان بانو ماه -

 .آورد سفیدش ابروان میان اخمی
 .نگو چیزی مبچه به -

 :گفت و گذاشت چشمانش روی را دستانش
 .مادرم چشم -
 :تبسم سمت كرد رو
 مادر؟ ساكتی چرا -
 .هستین صمیمی چقدر كه ،خوبین چقدر كه بینممی رو شما دارم -
 .بیا دخترم، بشین كنارم بیا -
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 شكنار مادرش انگار. زد ملیحی لبخند. داد قرار او دستان در را دستانش و نشست او كنار در تبسم
 .بود نشسته

 .كردین بزرگ رو تیرداد كه مرسی -
 .بود خانوم زیادی دختر این. مهربان نگاهی كرد، نگاهش بانو ماه
 .بودن پرورشگاه تو كه كسایی تموم وظیفه بود، ما وظیفه. دخترم نداشت تشکر -
 بستهوا خیلی مامان به تیرداد. كردین مادری تیرداد برای هامادریبی تمام جای شما نبود، وظیفه نه -

 خودمون مادر مثل فهمیدم دیدم، رو شما وقتی از ولی آورده دووم تنهایی چجوری دونمنمی. خیلی بود،
 .اون از بهتر شاید یحت. هستین
 تبسم تاندس بانو ماه شد؟می او مال دختر این یعنی. گفت احسنت بارها دختر این قلب پاكی به تیرداد

 .گرفت نرمی به را
 .جان عزیز نمیشه آدم مادر جای باشه، خوب كه هم چقدر هر زن یه -

 .ـوسید*بـ را او سفید و نرم هایگونه تبسم
 .برود بین از مشکالت تمام كاش شود، تمام كاش. شدمی ترهشیفت لحظه به لحظه تیرداد

 و دیوانگی عمر یک برای چیز دو همین! بس و خواستمی را عاشقش قلب و تبسم ـوش*آغـ تنها
 همان با و كند دل حمام از باالخره هم یاشار. خورد نبات با و زد لب را چای! بود كافی اششیدایی
 !برداشت گام هاآن سمت كنان، چکه و خیس موهای

 مادرم؟ داشتیم من؟ بدون چایی! آخ آخ -
 :گفت و كاشت ابروانش میان اخمی بانو ماه
 .نده حرص منو اینقدرم. كن خشک موهاتو اول تو -

 .كشید و گرفت را یاشار هایگوش تیرداد
 !كن اذیت منو مادر كمتر! نچ نچ -

 !كشید دادی درد روی از یاشار
 !كندیش! رو شده صاحاببی كن ول. تو بعد بوده، من مادر اول! جان وحشی -

 .كرد رها را هایشگوش و خندید تیرداد
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 جلوی نتوانست باز و گرفت نفسی! بود شده خون از ایدریاچه ماهش، چو صورت تمام هم تبسم
 ماه و دبو شده آرام كمی جو! بود دیده حال به تا كه بود پسری تریننمکین یاشار. بگیرد را اشخنده
 .برخاست جایش از بانو
 میری؟ كجا -
 .پسرم بذارم شام برم -

 .بشیند كه كرد وادار را او و شد بلند تیرداد
 .زنیممی كباب خودمون میریم عزیزم، خوادنمی -
 .شده مهمونمون تبسم باره اولین تیردادم، نمیشه جوریاین آخه -

 :گفت و پرید كالم میان تبسم
 نگینس چیز نیست نیازی. بخشه لـذت برام شمام بین وقتی پنیرم و نون اصال حرفیه؟ چه این -

 .كنید درست
 !زنهمی كبابی چه یاشارت ببین بشین! من جان مامان آره -
 !پیشکشت كباب! نزن گند تو -

 :زد غر لب زیر. بیاورد را منقل تا رفت حیاط سمت و زد تیرداد به آرامی لگد یاشار
 !لواتص نبندیم یخ خدایا زنن؟می كباب آخه حیاط تو زمستون وسط بگه پسر این به نیست یکی -
 آخه هك نیستی كوچولو بچه! سالته ایخرده و بیست! بکش خجالت پسر آخه؟ زنیمی غر هی چیه -

 آخه؟ میدی حرص رو بانو ماه چقدر! من داداش
 :گفت و زد صورتش به را كباب مخصوص بادبزن یاشار

 !كنممی تکذیب! افتراست ست،یعهشا شهمه! بابا نه! من؟ كی؟ -
 :گفت و كرد شیطانی نگاه تیرداد

 !میدی گوش حرف چقدر كه معلومه خیست موهای از -
 زمال هایادویه به آغشته را هاگوشت تیرداد. نگفت چیزی و كرد سکوت اوست، با حق دید كه یاشار
 !رفتمی راه تیرداد مغز روی و كردمی نگاه دقت با فقط هم یاشار. كشید سیخ به و كرد

 !شده كج نذار، گوشتو اینجوری! نه -
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 .كشید كالفگی روی از نفسی تیرداد
 !كشمتمی سیخ همین با وگرنه شو ساكت! یاشار -
 .بسته یخ سرما این تو مغزم. بهم بده حق من داداش خب -
 !آخه نداری مغز تو -

 هاساعت پتانسیل پسر این. داد نشان او به را سکوت عالمت دستش با تیرداد كه بگوید چیزی خواست
 .خورد زنگ اشگوشی كه گذاشت منقل روی را هاگوشت! داشت خستگی ایذره بدون را زدن حرف

 «ناشناس»
 .بشنود هم یاشار تا گذاشت بلندگو روی همین برای باشد سهراب باید كه زد حدس

 .داد او به را حواسش دنگ شش هم او و كرد ایاشاره یاشار به
 ...الو -

 :كرد تکرار! نیامد صدایی
 ...الو -

 !زد خشکشان دویشان هر راه، میان در كه كند قطع خواست. رسیدمی گوش به نامشخصی اصوات
 .تیرداد... تیر... تی -

 آب. دوخت چشم بود، مبهوت او همانند كه یاشاری به شده، خشک و شد رها تیرداد دست از گوشی
 تماس اما شود مطمئن تا برداشت زمین از را گوشی. باشد آرام كرد عیس و داد قورت صدا با را دهانش

 !بود شده قطع
 ...صدای... ص... تیرداد -
 شنیدی؟ هم تو -

 .نشست كنارش و شد نزدیک او به و داد تکان را سرش ترسیده یاشار
 انداخته؟ راه رو مسخره بازی این كی -
 .خودش صدای یاشار، بود خودش صدای -
 !استصد تقلید -
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 .بود باور قابل غیر. نداشت امکان این. رفت فرو فکر در و كرد او به ایسفیهانه اندر عاقل نگاه
 .نبود مشکل این شدن آوار موقع االن. كرد مشت را دستانش و بست را چشمانش

 .یدكش ـوش*آغـ در را او یاشار! تبسم دادن دست از یعنی تماس این و نداشت را تبسم قلب هنوز او
 و شدی نزدیک تبسم به كه فهمیده احتماال سهراب. كننمی بازی باهامون دارن. نترس! اداشد -

 .نباش نگران. تیـرداده* خواهر فهمیده قطعا
 :نالید درد با
 .گفتمی رو اسمم جوریاین اون فقط. خودش صدای لعنتی، بود خودش صدای -

 !بود تیـرداد* صدای قعاوا. نبود كار در صدایی تقلید كه دانستمی خوب هم یاشار
 .كردیم دفنش خودمون ما! نمیاد در جور عقل با آخه -

 :فتگ ناگهان تیرداد اینکه تا گذشت سکوت به ایدقیقه چند. نگفت چیزی و كرد سکوت تیرداد
 !باشه نبوده اون مال جسد ممکنه! لعنتی -
 چی؟ یعنی -
 برای ندادیم كه ای ان دی آزمایش. ادهتیـرد* گفتیم وسایل روی از فقط ما! نباش خنگ! یاشار -

 .هویت تشخیص
 !بود؟ تیـرداد* جدی یعنی. بودند نداده هویتی تشخیص آزمایش هیچ. بود تیرداد با حق

 .شد سرازیر رویشان و سر از عرق سرما و سوز آن در. بود افتاده شماره به هایشاننفس
 مه تبسم قطعا وضع، و سر این با و بود پریده هردو رخسار از رنگ. شوند آرام كمی تا گذشت مدتی
 شماره .انداخت شماره به نگاهی و برداشت را گوشی تیرداد. كشیدند عمیق نفس! فهمیدمی را چیز همه

 .بود دستانش میان سرش و بود نشسته حیاط وسط یاشار. بود عمومی تلفن از تماس
 ...دنبای. گفتممی نباید من. منه تقصیر شهمه! كنه لعنتم خدا -
 .جدیدش بازی و سهرابه كار تو قول به شاید. نه یا خودشه نیست معلوم اصال. پسر بیخیال -
 .امیدوارم -
 از. ستب نقش تیرداد هایلب روی جانی كم لبخند باشد، سهراب جانب از بازی این شاید اینکه فکر با

 .كرد بلندش و گرفت را یاشار دست و شد بلند جایش
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 .گشنمونه كه كنیم كباب رو گوشتا هبقی بیا. پسر پاشو -
 را چیز هیچ اشزندگی در. بس و بود نمایان درد رد تنها صورتش از. داد تیرداد به را نگاهش یاشار

 گرن سیاه و گرفته آسمان به نگاهی یاشار. خورد بسته در به هم بود شده عاشق كه حاال و نداشت
 :زد لب و انداخت

 كنی؟می اذیتش همهاین كه نیست تبنده من داداش این! خدایا -
 با مدتی از بعد. كشید سیخ به هم را مانده باقی هایگوشت و رفت منقل سمت و كشید آهی

 مه یاشار و خوردنمی چیزی تیرداد. نشستند بانو ماه رنگین یسفره سر شده، كباب هایگوشت
 بود ظرمنت. نگفت چیزی اما نداختا آنان درهم و پکر قیافه به نگاهی بانو ماه. بود شده كور اشتهایش

 بود دهش غذا با تیرداد هایكردن بازی متوجه هم تبسم. ببرد تنها ایگوشه را تیرداد تا شود جمع سفره
 !نداشت تیرداد با كردن سوال از خوبی یخاطره. نگفت چیزی ولی
 .كردمی كمک آنها به كمی هم تیرداد و كرد جمع را سفره بانو ماه كمک با تبسم غذا، اتمام از پس
 :گفت تبسم به رو بانو ماه
 .میاره تیرداد شوبقیه. بشین تو دخترم -
 ...ولی -
 .نکنه درد دستتم. مادر عزیز بشین -

 انوب ماه و بود سکوت در تیرداد،. نشست رنگارنگ بافت دست هایفرش روی و گفت چشمی تبسم
 .شکست درهم را سکوت

 مادر؟ شده چی -
 .دوخت نگاه او به غمگین و برد فرو موهایش میان را دستانش كالفه

 ستهخ. وضعم اینه كه كردم بد كی به رفتم، اشتباه رو زندگی كجای دونمنمی. بانو ماه دونمنمی -
 .مخسته وهلل به شدم،

 .كنی غمباد و خودت تو بریزی نبینم. عزیزجانم بگو -
 بشینید؟ میشه -
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 بهشت از ایقطعه انگار. بویید و گرفت را پیراهنش یگوشه دادتیر. نشست و زد ملیحی لبخند بانو ماه
 .بود هگرفت آرام قلبش تپش و شده كاسته قلبش تشویش از مادرش خوش بوی از. داشت كنارش در را
 .بود تیـرداد* صدای... صداش... زد زنگ بهم یکی حیاط تو -

 !بود نکرده تعجب اصال انداخت؛ بانو ماه یچهره به نگاهی
 نکردی؟ تعجب راچ -
 !شدی خیاالتی! مادر نداره تعجب -
 بود؟ مشکوک رفتارش چرا! زد زل او به باز نیمه دهان با
 !خودش خود بود، خودش میگم -
 !شدی دیوونه پاک كه پاشو پسر، برو شو بلند. اكبر اهلل -

 .كرد ترک را آشپزخانه حرف این گفتن از بعد
 :زد لب و كوبید دیوار به آرام را سرش تیرداد

 ...نکنه بود؟ خونسرد بانو ماه چرا ولی شدم؟ دیوونه جدی جدی نکنه! خدایا -
! بود دهش دیوانه جدی جدی انگار. شد خارج آشپزخانه از و كوبید كابینت به ترمحکم كمی دیگر، بار

 :پرسید و شد آشپزخانه وارد تبسم
 شده؟ چیزی -

 :گفت و زد او به جانی نیمه لبخند تیرداد
 نه -

 :گفت ترآرام
 !من كوچولوی -

 ارجخ آشپزخانه از باهم و گرفت را دستش. ندهد رخ بینشان دعوایی تا نپیچد او به كرد سعی تبسم
 .نشست یاشار كنار و كرد رها را تبسم دست اشباطنی میل برخالف تیرداد. شدند

 خواد؟می شاگرد گفتی كه سوپری همون برم تونممی فردا... یاشار -
 .كنممی هماهنگ .آره -
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 از كردن منحرف و بحث كردن عوض فقط هدفش. كوباند او پشت آرام را دستش و داد تکان سری
 .نشد كه بود مشکوک تماس
 و دزدنمی فریاد را اشنگرانی چشمانش. مکیدمی را وجودش و بود كرده النه قلبش در عجیب ترسی

. كند یخداحافظ تا شد بلند جایش از و خورد تکانی! رسیدنمی راه از هرگز كه بودند فریادرسی خواستار
 را كاری چه بفهمد تا خواستمی را خودش خلوت فقط او اما بمانند را شب كه داشت اصرار بانو ماه
 و چروكین یگونه سپس و كرد دعوت آرامش به را او و كشید ـوش*آغـ به را یاشار. دهد انجام باید

 و در بینشان حرفی منزل، به رسیدن تا. شد خارج خانه از بسم،ت همراه و ـوسید*بـ را مادرش لطیف
 و نشست حیاط سرد های موزائیک روی خودش و فرستاد داخل را تبسم رسیدند، وقتی. نشد بدل

 .كرد جمع را خودش
 چنین به دست و ندارد اطالعی تبسم حضور از سهراب كرد فکر این به و بست را پردردش چشمان

 .زندنمی صدایش لحن آن با كسی تیـرداد* جز كرد فکر. زندنمی كاری
 خوشحال! كردمی تجربه داشت را اشزندگی پارادوكس پردردترین شاید! ناراحت هم بود خوشحال هم
 ور غوطه اشتیره افکار در! است زنده برادرش اینکه بابت مغموم و است زنده برادرش شاید اینکه از

 .بگیرد جانی و شود گرم كبودش، و سرد بدن كمی ات انداخت او روی پتویی تبسم كه بود
 به اما بردمی رنج چیزی چه از او كه بود این اشخواسته تمام. دوخت چشم او به و نشست كنارش
 .رسیدنمی اینتیجه

 چته؟ بگی خواینمی -
 !نه -
 چرا؟ -
 .میدم دست از ارزشمو با چیز یه گفتنش با كن فکر -

 :شکست را سکوت این سوالی پرسیدن با تیرداد كه گذشت سکوت به ایثانیه
 میشه؟ چی كنی،می فکر تو كه نباشم اونی من اگه -

 :پرسید گیجی با تبسم
 چی؟ یعنی -
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 :گفت و خندید تلخ
 .بخواب برو. هیچی عزیزم، هیچی -
 نمیای؟ تو -
 .میام بعدا من. برو تو -

 سنگ تکه اب هم تیرداد. خوابید و رفت اتاق به حرفی بدون دارد، احتیاج تنهایی به تیرداد دید كه تبسم
 او اب توانستمی بود زنده اگر كاش. كند آرام را خودش متشنج افکار تا كرد بازی هاساعت كوچکی،
 دیقص بگوید اوست، جان خواهرش بگوید بگوید، چیز همه از. دهد توضیح و بزند حرف كند، صحبت
. ودب بسته رویش پیش درهای هم باز ولی است كرده را ارك این او خود قرض و یاشار برای و نداشته
 .رفت خانه داخل و كشید عمیقی نفس

 اگر و بزند او به سری تا رفت تبسم اتاق سمت! تیرداد هایلحظه از سردتر شاید. بود سرد اما صاف هوا
 .شود ذیتا نجیبش و معصوم هایچشم مبادا تا نکرد روشن را برق. كند بیشتر را پتویش است، سردش
 هایغنچه مسخ لبانش، و صورت به تبسم هاینفس برخورد با... اما كرد مرتب را پتو و شد او نزدیک

 .شدمی ترنزدیک و شنیدمی را قلبش كوبش. شد كوچکش قرمز
 به آرامش انگار! نه كمی،. شد خارج اتاق از محو، لبخندی با و كرد هک هاغنچه آن بر آرام مُهری
 !ودب برگشته قلبش

 !بود برادرش یـه..وسـ..بـ شاهد و نبود خواب كه تبسمی از امان و
 !بود؟ برادرش واقعا
 کانت تعجب و ترس از و زدندنمی پلک چشمانش. كوبیدمی شدت به قلبش و شد عرق خیس تنش
 رامآ كرد سعی! شود؟می مگر! برادرش؟! افتاده اتفاقی چه دانستنمی و بود شده شوكه. خوردندنمی

 توانست ،زمان كمی گذشتن بعد. نداشت حركت توان شدن، شوكه شدت از. بکشد عمیقی نفس و یردگ
 میقع نفس چند. بود برگرفته در را او عجیب از ترسی هم هنوز. بخورد تکانی جایش از و بیاید خود به

 هب فردا چگونه! صبح چهار انداخت؛ ساعت به نگاهی. شود طبیعی قلبش ریتم تا كشید محکم
 !كرد؟می فرار او از چگونه كرد؟می نگاهش چگونه بود؟ برادرش اصال! نه... رادرشب

 ...من درون ابریست»
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 ...«نیست یاوری دیگر كه روزگاری در
*** 
 ود،ب كرده پیدا حس تبسم به كه حاال. برود بود كرده را صحبتش كه ایمغازه همان به بود قرار امروز
 هایماه این در دادمی ترجیح. رفتنمی او بیشتر دادن بازی و گرفتن پول برای دلش و دست هرگز
 و شد ندبل منگی با جایش از. شود جور ماشین، و خانه همان فروش كنار در شاید تا كند كار مانده، باقی

 آن با را تبسم یكرده دم هایچای دلش عجیب و نداشت صبحانه میل. شست را رویش و دست
 .واستخمی تیردادكُش هایلبخند
 .كند خنثی توانستمی ترطرف آن متر چند دخترک فقط را اشدرونی تب كه بود شده بچه ظاهرا
 حسابی حسی. نشود مانعش و نشود اذیت كار حین تا پوشید ساده نسبتا لباسی و رفت اتاقش سمت

 تداش احساسش افسار. گرفت را خودش جلوی اما برود خواب در غرق تبسم سمت تا دادمی قلقلکش
 !نبود خوشی خبر اصال و رفتمی در دستش از
 حال .كند طی پیاده نبود، هم زیادی راه كه را مسیر گرفت تصمیم و كرد بسته و باز آرامی به را در

 سوپر به بود مانده كوچه دو حدود! بود كوچولویش مدیون را این و بود خوب عجیبی طور به امروزش
 !كندمی تعقیب ار او كسی كرد حس كه نظرش مورد ماركت

 ادامه مسیرش به باز و شد بیخیال. نبود خبری ولی دوخت چشم اطراف به مشکوک و ایستاد حركت از
 بِپا شبرای سهراب. زد مرموزی لبخند و كشید لبش گوشه را شستش! شدن تعقیب حس همان باز و داد

 ماست آن یا بود هرابس. ایستاد ناگهان كه كند حركت خواست و كرد لب زیر نچی نچ بود؟ گذاشته
 قدریآن قلبش كوبش چه؟ نبود، سهراب اگر. داد قورت محکم را دهانش آب تیـرداد؟* و مشکوک

 كسی هچ كه بکشد فریاد خواستمی! رسیدمی گوش به هم اششقیقه كنار ضربان و بشنود كه بود
 جاهمان خواستمی دلش. نبود وقتش اصال... نبود وقتش االن. شد خفه گلو در صدایش اما هستی؟
 یپسربچه به شبیه االن ولی بود مرد آمدی؟ االن چرا كه بیندازد راه گریه و داد و بنشیند
 .بود شده هایشكودكی
 روعش بود قرار جدیدی بازی انگار. كشید عمیقی نفس و بست را چشمانش. دوران همان مثل درست

 .شود
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 سیك ولی كرد نگاه را اطراف دقت با اما داشت تردید. نگریست سرش پشت به اضطراب و ترس با
. شیدك آسودگی روی از نفسی! پرآب های چوله چاله و پرخاک كوچه و بود قد بلند درختان فقط! نبود
 !بود زده توهم شاید
! ؟فرش به عرش از رسید؟ كجا به كجا از. رسید شده مقرر سوپرماركت به دقیقه، چند گذشت از بعد

. رسید فرش به و نگذاشتند و كشیدند را پایش زیر ناگهان كه برسد عرش به بود مانده هنوز! نه قطعا
 !نتوم یک ماهی. كردند صحبت حقوق و شرایط به راجع ساعتی دو یکی. شد داخل و كشید پوفی

 دبیای دستش كاالها قیمت تا. نشست میز پشت كند؟ جور را پول خواستمی تومن یک ماهی با
 .شدمی سفید موهایش

 «یگهد بزن قیمت هاقفسه رو بگیر المصب خب بود؟ چند قیمتش برف این. بابا شدم جگی! پوف»
 .آورد یاد به را قیمت كرد سعی و زد سرش به محکم حرص روی از
 «گرفتنت كار با نمیری یاشار ای. خدا امون به بذاری منو بری نباس كه اولی روز مومن مرد آخه»

 تهخس از بعد. آمد مغازه صاحب كی و شد شب كی نشد متوجه هك بود ناله و آه و غرزدن مشغول قدرآن
 رایب را ماشینش. گرفت پیش در را خانه مسیر و شد تاكسی سوار مغازه كردن جور و جمع و نباشید
 و ودب عید نزدیک. داشتند هم حق. بود نشده پیدا اشخانه برای مشتری هنوز اما بود گذاشته فروش
 .بود شده تمام تقریبا خانه فروش فصل
. سپرد گوش داد،می تسلی را روحش كه موسیقی نوای به و داد تکیه تاكسی سرد صندلی به را سرش

 .كردمی زمزمه آرام خواننده با همراه و بست را چشمانش
 «نبود این حالم و نبودم اینجا من و شدمی متوقف زمان كاش»

 پس را قدرتش باید حاال و بود شده فضعی كه بود وقت خیلی. بزند پس را اشمنفی افکار كرد سعی
 با و كرد باز را در ساكت، و تاریک هایكوچه از كردن عبور از بعد و كرد حساب را اشكرایه. گرفتمی

 :زد لب صدا لرزش و نگرانی با. شد روبرو تبسم ترسان و پریده رنگ یچهره
 !شده؟ چی -

 خانه دوار ترسیده هم تیرداد. آمدنمی بیرون آن زا صدایی اما شدمی بسته و باز ماهی مانند تبسم دهان
 :زد داد و گذاشت تبسم هایشانه روی را دستانش و شد
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 شده؟ چت میگم بهت -
 هستی؟...كی...كی...تو...ت...ت -

 بدهد، جوابی اینکه از قبل. خورد سر بدنش كنار به اشمردانه دستان و كرد نگاهش مات ایلحظه
 :گفت سر پشت از صدایی

 .هستی كی بگو بهش! میگه راست -
 لرزان و كرد مشت را دستانش. دیدمی باید اما نداشت را رویش پیش یصحنه دیدن و برگشتن جرئت

 ؟رویا یا بود خواب. چکیدمی آرام آرام چشمانش باران و شد اشک در غرق اشمشکی چشمان. برگشت
 :زد فریاد خویش درون در دل ته از
 .باش پشتم دارم، نیاز بهت االن تیرداد جان. باش پشتم خدایا؛ -

 شد؛ نزدیکش. بود افتاده كار از مغزش و بود شده الل انگار. بود داده دست از را زدنش حرف قدرت
 .داد هل را او قدرت با اما بگیرد ـوش*آغـ در را او خواست

 ...رفیق -
 .برام تریدشمن دشمن، صدتا از تو. رفیق نگو من به -
 .مجبور لعنتی، شدم مجبور. بده گوش حرفم به! تیـرداد* -
 زا. شدمی پایین و باال مدام اش،سـینه یقفسه و بود شده تند هایشنفس عصبانیت، شدت از

 هب چشمان با! بود شده آتشین هایگلوله همچون هایشگونه و رختمی عرق قطره قطره اشپیشانی
 .شد خیره روبرویش فرد به نشسته، خون

 نه، شتپ از. كردم اشتباه ولی داداشمی رفیقمی، كردممی فکر من. فطرت پست نگو هیچی شو، خفه -
 .نامرد زدی خنجر بهم جلو از

 .نداشت فایده كند، اثبات را اشتقصیریبی تا كردمی تالش چه هر. نداشت فایده
 دستانش ستر شدت از اما بود مرد! بود ترسیده. نشد موفق اما كند پیدا را كلمات تا كشید عمیقی نفس

 .بود افتاده شماره به هایشنفس و لرزیدمی
 ...چرا بهش نرسوندم آسیبی یعنی. نکردم كاری من -
 هان؟ كنی؟ خواستیمی چیکار دیگه -



 

 

043 

 

 تبسم بی های لحظه رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

shaghiw.79 

 ارب اولین برای. داد هل را او و زد صورتش به محکمی مشت. كرد حمله سمتش و شد لبریز طاقتش
 دانستنمی .كردمی تماشایشان تنها و بود شده گیج. بود رسیدهت دخترک. شدندمی گالویز باهم كه بود

 باورش. دید را دو آن از یکی خون در شده غرق جسم آمد، خود به تا. نبود اطراف آن كسی. كند چکار
... هن یا است؟ زده توهم نکند! رویا هم شاید یا دیدمی خواب داشت انگار. نداشت امکان این. شدنمی
 مانه با. بس و بود مطلق خال در. نداشت اتفاقات و اطرافش از دركی هیچ! است یگرد دنیای در شاید

 ماه یا فتگمی یاشار به باید یا آن بعد و زد زنگ اورژانس به لرزان دستان با. رفت تلفن سمت گیجی،
 را نشخو غرق جسم فقط و بود تیرداد سر باالی اوست، برادر واقعا كردمی ادعا كه ایغریبه مرد. بانو

 .كردمی تماشا
 زا بغضش ناگهان فقط داده، توضیح برایش چگونه یا گرفته را یاشار شماره چگونه دانستنمی
 را دردمندش نگاه. گرفت دست در را دستانش لرزان دست با. زد زار و تركید شده احاطه هایخون
 .كرد غریبه مرد خیره

 چرا؟... چ -
 .گرفت اوج صدایش

 لعنتی؟ شد پیدات كجا از هستی؟ كی تو چی؟ بمیره اگه دادی؟ هلش چرا -
 !برادرتم من -

 :گفت و زد پوزخندی
 .تو نه شده خون غرق كه كسیه همین برادرم -
 .زنیممی حرف بعدا بذار -

 تدس همان با. چکید اشکی چشمانش گوشه از آرام و داد تکیه دیوار به را سرش حرف، این زدن از بعد
 با را او سریع و رسید آمبوالنس تاخیر با باالخره. بود آمبوالنس منتظر و زد چنگ موهایش به خونی

 یشسرجا تیـرداد* دیدن با. رسید سراسیمه هم یاشار او، بردن با زمانهم. گذاشتند آن درون برانکارد
 .شد متوقف برایش زمان و شد میخکوب

 !بود دشخو واقعا! نه. كرد لمس را دستش لرزان دست با! روحش؟ یا بود خودش
 !داد... تیـر... تی* -
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 داداش؟ جانم -
 ...را...چ...ت...ری...چجو...چ -

 .گریست مردانه و كشید ـوش*آغـ در را یاشار
 چی؟ بشه چیزیش بدم، هلش خواستمنمی...یاشار. نیست حرفا این وقت االن -
 دادی؟ هلش...و...ت -

 :گفت و كشید پوفی
 .زدم گند .نتونستم باز بود گفته بهم چیو همه بانو ماه اینکه اب. دادم دست از كنترلمو. بودم عصبی -

 عالف. چرخیدنمی حرفی گفتن برای زبانش كرد؛ نگاهش وار شماتت بود، آمده خود به حاال كه یاشار
 .بس و بود تیرداد اشنگرانی فقط

 به تمادیاع دیگر. باشد تیرداد همراه خودش خواستمی و شود آمبوالنس سوار كسی نگذاشت تبسم
 شهایناخن نگرانی و استرس از. خواندمی برایش دعا زیرلب و بود رفته او از زیادی خون. نداشت آنان

 .ریختمی اشک آرام آرام و جویدمی را
! ودب سال حرف ترینمضحک نیست؟ برادرش بود؟ گفته چه غریبه. گرفت دستانش میان را سرش
 هشبی واقعا. كرد اشرفته روی و رنگ به نگاهی. داد ردادتی به را حواسش و زد پس را مزخرفش افکار
 !نبود كسی
 یدهرس هم یاشار و غریبه. شود انجام اولیه هایچکاپ تا كردند منتقل را او سرعت به رسیدند، وقتی
 .برد یورش سمتش و كرد غریبه به خشمگینی نگاه. بودند

 هان؟ كردی؟ شال و آش داداشمو زدی كه شد پیدات كجا از هستی؟ كی تو -
 .بس و بود غریبه یک فقط برایش ظاهرا. كند سکوت و نزند حرفی هیچ كرد سعی تیـرداد*

 بسمت دید كه یاشار. خواستمی منطقی جواب و كردمی او نثار پی در پی را كوچکش هایمشت تبسم
 .نگریست چشمانش در و برداشت سمتش به گامی رساند،می آسیب خودش به دارد

 داری؟ اعتماد بانو ماه به -
 !هركسی از بیشتر -
 .میده توضیح بهت چیزو همه. پیشش برمتمی -
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 پس؟ چی تیرداد -
 .نباش نگرانش -

 :گفت و كرد غریبه به ایاشاره
 !مواظبشه -

 .كرد نگاهش جدی و زد پوزخندی تبسم
 كردی؟ ممسخره انداختتش؟ روز این به زده كه اینی این؟ كی؟ -
 .میشی متوجه دتخو بریم بیا! نه -
 را چیز همه برایش مورداعتمادش شخص داشت نیاز و بود شده گیج طرف یک از شد؛ شک به دو

 گرانین كه یاشار. است حالی چه در نبود معلوم كه بود اشكرده عزیز نگران دیگر طرف از و كند روشن
 :گفت دید، او چشمان در را
 ول؟قب گردم،برمی سریع و رسونمتمی. نباش نگران -

 :گفت و زد جانی كم لبخند
 .قبول -

 :گفت و رفت رفیقش سمت یاشار
 .كن خبرم شد هرچیزی -
 !نکردی؟ تعجب خیلی دیدی منو وقتی چرا! كن صبر -

 :گفت و زد لبخندی
 !بود گفته بهم بانو ماه -

 :گفت و رفت تبسم سمت
 .بریم -

 را او و فتگر تاكسی یاشار. كشدمی را انتظارش چیزی چه دانستنمی. داشتبرمی گام نامطمئن تبسم
 چه هر ناگهان! داشت هم حق. نبود خوب زیاد حالش. رفتمی همراهش باید هم خودش. كرد سوار
 .كرد او سمت را رویش شانخانه نزدیک. شد آوار سرش روی نبود و بود
 ...ازت دارم خواهشی یه -
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 هوم؟ -
 !بیمارستانه تیرداد كه نگو بانو ماه به -

 !كرد نگاهش متعجب
 چرا؟... چ -
 .شده چی نگو بهش فقط. نیست مهم علتش -
 .بدونه داره حق مادرشه، اونم. تونمنمی نگی علتشو تا -

 .كشید عمیقی نفس یاشار
 فهمهب بانو ماه. قولش زیر زده ولی نیاره سرش بالیی داد قول ما رفیق این بدون حد همین در! باشه -

 باشه؟ گون چیزی فعال! زنهمی قیدشو
 !نمیدم قول -
 !تبسم -

 .كرد مشکوكی نگاه
 نگم؟ داری انتظار بیمارستان، گوشه انداختتش زده. نگم تونمنمی -
 قانع اگه .بگه بذار اول پس. نگی گفتم چرا كه میشی متوجه چیو، همه كرد تعریف برات كه بانو ماه -

 !بگو نشدی،
 .قبول -

 .زد صدایش تبسم هك برود خواست و زد او به لبخندی یاشار
 .كن خبرم شد كه چیزی هر -
 .تو برو. تخت خیالت -
 .خداحافظ -

 .رفت بیمارستان سمت و داد تکان برایش دستی هم یاشار
 شنود،ب بود قرار كه حقایقی به خوبی احساس. كرد تردید زنگ فشردن برای اما شد در نزدیک تبسم

 یپا و دست با. شود مواجه چیزهایی چه با و ودبشن را چیزی چه است قرار دانستنمی اصال. نداشت
 زانلر دست همان با باالخره! نه یا دارد را شدن روبرو قدرت دانستنمی و بود ایستاده ایگوشه لرزان،
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 رایشب یاشار. رفت استقبالش به بانو ماه. شد وارد لرزان و شد باز در ای،ثانیه از پس. فشرد را زنگ
 !گیریدر جز شده چه كه بود گفته

 .من عزیز بیا دخترم، بیا -
 رفت سمتش بانو ماه. ریختمی اشک و نشست حیاط در جاهمان. بارید چشمانش و تركید تبسم بغض

 .گذاشت اشـینه*سـ روی را سرش و
 .نریز اشک جوریاین جونم، به دردت. دخترجان نکن گریه -
 .چیو...چ...همه. بگین...رام...ب. نمیتونم -
 .شو آروم اول. میگم ،دخترم باشه -

 سر در را ومش نقشه این كه فرستاد شیطان به لعنتی. شود آرام رویش پیش دختر تا كرد صبر اندكی
 دش مطمئن كه وقتی. بس و بود تا سه آن عقلیبی دست از كشیدمی هرچه. انداخت تیرداد و یاشار
 سمتب گفت،می بیشتر هرچه. داد توضیح برایش اول از را چیز همه یواش یواش گرفته، آرام تبسم
 و بود ردهك عرق رویش و سر! بشنود توانستمی هم بانو ماه را قلبش تپش صدای. شدمی شوكه بیشتر
 .فشردمی را گلویش بغض

 .دروغه بگین خدا رو تو. دروغه بگین...ب -
 و رخاستب جایش از بانو ماه. باشد رویا كه باشد، دروغ كه كردمی التماس و ریختمی اشک تبسم
 .آورد برایش آبی لیوان

 .بیاد جا حالت بخور مادر، بخور -
 .داد ادامه كردنش گریه به باز و خورد قلوپ یک

. شدم شوكه تو قد فهمیدم وقتی خودمم من داری حق. مادر بگم چی دونمنمی! اهلل اال اله ال -
 یه. دخترم خواممی معذرت هردوشون طرف از من. كردن كارو این كه بود شده چشون دونمنمی

 ...ولی نبود كوچیک دونم می كه كردن اشتباهی
 .دیگه بشنوم خوامنمی چیزی -
 امروز، رایب ظرفیتش. بود شنیده كافی اندازه به بود، بس. داشت خلوت یک به نیاز. شد بلند جایش از
 !بود شده پر هاماه حتی و روزها برای! نه
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 !داره دوستت -
 بلند و ادد تکیه پشتی به را دستانش بانو ماه. شد اشادامه منتظر و گشتبرن. شد میخکوب سرجایش

 .برگرداند را او و گذاشت هایششانه روی را دستانش و رفت او سمت. شد
 !داره دوستت تیرداد -

 .كرد خندیدن به شروع هیستریک
 كنید؟می شوخی داره؟ دوستم -

 .زدمی حرف و خندیدمی
 .داره دوستم... داره دوستم داره؟ دوستم میگه -

 این از شدن خارج برای بانو ماه! بود گرفته جنون. داد ادامه هایشخنده به باز و زد محکمی دست
 .ریختمی اشک آرام و آمد در شوک از. زد او به محکمی سیلی حالت،

 .تبسم زدمی آسیب بهت نداشت دوستت اگه -
 ها؟ نزد؟ آسیب -
 با رد؟ك درازی دست بهت... ببینم بگو بهم ولی كرد اشتباه چون كنم دفاع ازش خوامنمی! جان دختر -

 ببینی؟ آزار كه كرد كاری كرد؟ سوءاستفاده ازت كرد؟ بازی احساست
 .زد حرف یک تنها و زد لبخندی تبسم

 .برادرمه كنم فکر كه كرد كاری و كرد اعتمادمبی همه به نسبت ولی نه -
 ،اشكشیده درد قلب اعماق از و نشست زمین روی بانو ماه. شد خارج خانه از سخنی، گفتن بدون و

 اشیزندگ كار ترین اشتباه شاید كرد، كه دفاعی دانستمی خوب و بود دختر این با حق. كشید آهی
 سیبیآ نه تیرداد نه؟ یا بود او با حق. اندیشیدمی بانو ماه هایحرف به و شده غرق افکار در تبسم. بود
 او هب. بود مانده ماه چند این در اشزندگی جای جای در برادرانه كامال. رساند او به بیآسی نه و زد او به

 بود وقت خیلی كه احمدی جلوی حتی كرد،می اشهمراهی زد،می لبخند كنارش در بود، داده امید
 ایلحظه نگذاشت و ایستاد مردانه كرد،می ترشترسناک هم همین و نبود نحسش حضور از خبری
 .گیرد جای دلش در ترس
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 را انبشج طرف یک از! ترینشمظلوم هم شاید! بس و بود تیرداد اشزندگی فرد ترینخاكستری شاید
 شیدك عمیقی نفس. بود افتاده گیر عجیبی راهی دو سر بر. كردمی متهمش دیگر طرف از و گرفتمی

 احتماال. زدمی زنگ كه دبو یاشار. بردارد بود، خوردن زنگ درحال كه را اشگوشی تا برد دست و
 .داشت تیرداد از خبری

 !الو؟ -
 بانو؟ ماه پیش رفتی. تبسم سالم -
 .اوهوم -

 :گفت مغموم و كرد سکوت ایثانیه چند
 .نباش نگرانش بهوشه،. خوبه حالش تیردادم خوبه، -

 .داد جواب سرد
 .خداحافظ. ممنون -
 ورشغر روی پا رفتمی اگر! نه؟ یا برود كه رفتمی كلنجار خودش با و شد خیره شده قطع گوشی به

 باالخره .آوردنمی تاب قلبش رفت،نمی اگر و گرفتمی نادیده را اشكرده اشتباهات تمام و بود گذاشته
 روی ت،داش كه كوفتگی با. رفت خانه به مستقیم و شد پیروز عقلش قلبش، و عقل جدال الی به ال

 هضم توان و خوردمی رقم برایش ناگواری حوادث هم تپش. كرد باز را دستش و كشید دراز تخت
 حالخوش واقعا شاید قلبش، ته ته ته از. چکید اشکی قطره و بست را چشمانش. نداشت را هاآن كردن

 !است شده او عاشق و نیست برادرش او كه بود
 چشم یک و بسته چشم یک با. شد انداز طنین در زنگ صدای كه بود شده گرم اشخسته چشمان تازه
 كسی چه هاینک به توجه بدون و برداشت را گوشی گیجی با. رفت آیفون سمت خوران، تلوتلو و باز نیمه
 متس و كرد سر چادری تنها اش،باالرفته لباس و ژولیده موهای همان با. كرد باز را در منم، است گفته
 یعنی این و نبود كسی. گرفت را جایش ترس و پرید سرش از خواب! دید را احمد كه رفت حیاط

! اشت؟د بود، تیرداد كاش بگوید كه نداشت ایرادی. بیاید بر اشزندگی هیوالی پس از باید تنهایی
 .باشد محکم قبل دفعات مثل درست كرد سعی
 :پرسید جانب به حق
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 داری؟ چیکار اینجا -
 :گفت و زد ایمسخره لبخند

 .نبود داداشت داداشت، كه شنیدم -
 .است شده پخش سرعت به و رسیده گوشش به اخبار سریع ورچط كه شد متعجب

 .مراقبتم دور از وقته خیلی! نکن تعجب -
 نه؟ گهم شده، پیدا اصلیمم داداش كه بدونی باید اینم داری، چیو همه خبر و مراقبمی میگی اینکه -
 .پاییدیمی منو كه كردی بیجا ضمن در

 .كرد اخمی و شد نزدیکش احمد
 كه؟ درجریانی كنه، زبونی بلبل زخمی ببر یه جلوی همهاین نیست خوب اصال تنها ردخت یه واسه -

. دهد رخ بود ممکن اتفاقی هر و بود تنها بود، او با حق. نگوید چیزی داد ترجیح و كرد سکوت تبسم
 .دهد خرج به شجاعت كه نبود جانش مرضیه یا تیرداد قبل دفعات مثل

 اینجایی؟ چرا -
 .ندادی گوش و نیست داداشت یارو این گفتم بهت وقتی روزتو و الح ببینم اومدم -
 .برو حاال! دیدی خب -
 .دارم كار باهات حاالها حاال بدون ولی میرم االن -

 انجام كاری چه باید دانستنمی. نشست زمین روی و خورد سر سرش از چادرش. رفت و گفت را این
 نی،آ تصمیمی گرفتن با و كرد جمع را وسایلش درنگ بدون گفت؟می جانش مرضیه به باید. دهد

 .كرد حركت جان، مرضیه روستای سمت
 !باید كرد،می صحبت رو در رو باید

*** 
 چهارم فصل

 ودب كرده رنگی را سیاهش دنیای كه شخصی. پرداخت شخصی جوی و جست به و گشود را چشمانش
 یاشار. دیدمی تار همچنان و شتدا درد. گفت آخی و برد سرش زیر دست. یافتنمی را او حال، و

 .كشید ـوش*آغـ در را او و شد نزدیکش
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 .اومدی بهوش خداروشکر! كردی لبم به جون پسر -
 كجاست؟ تیـرداد* -
 خجالت باید كردی پارش و لت زدی كه موقع اون بگه نیست یکی! كشه می خجالت. بیرونه -

 !كشیدیمی
 !یاشار -
 چیه؟ -
 .نگو پرت و چرت رماینقد. تو بیاد بگو برو -
 كنه؟ نفلت باز كه تو بیاد -
 !یاشار -
 !اصال چه من به. بابا باشه -

 .كند نگاه رفیقش چشمان در توانستنمی. آمد زیر به سر تیـرداد* دقیقه، چند گذشت از بعد
 !تو نه منم شرمنده، و باشه زیر سرش باید كه اونی -
 .نتونستم نشد، ولی نکنم كاری هباش حواسم گفت باشم، آروم كه گفت بانو ماه -
 .نکن گفتمی منم به یکی بازی این انداختن راه قبل كاش. گفت بهت بانو ماه كه حالت به خوش -

 .نشست كنارش و شد نزدیکش
 .زدم پولم قید حتی كارم، از شدم پشیمون اصال. نکردم كاریش قسم رفاقتمون به -
 !چرا؟ -
 ...چون... چون -
 !داشتی؟ دوستش -
 داشت؟ خبر یعنی. كرد نگاهش زده یرتح
 اما رستد رفیقمی. ببخشمت تونمنمی... تیرداد ولی بود گفته بهم بانو ماه. نکن نگاهم جوریاین -

 .ذارمنمی من باشه، شدنیم. نیست شدنی. بیرون بنداز سرت از رو تبسم فکر
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 لبق آوردن دست به بر الوهع حاال. رفت وا تركیده، بادكنکی مانند هایش،حرف شنیدن بعد تیرداد
 و دز رویش به جان كم لبخندی! نشدنی و سخت تقریبا كاری. كردمی راضی هم را او باید تبسم،

 .كرد سکوت
 یدوارتهد و كرد نگاهش خصمانه یاشار. كند خلوت خودش با و بگذارد تنهایش داد ترجیح هم تیـرداد*

 :گفت
 !بهش؟ نگفتی كه چیزی -
 .بکشه خط تبسمو دور گفتم فقط! نه -
 !تیـرداد* -
 .كردمی بازی ناموسم با نباید هست كه هرچی داداشمه، رفیقمه،. نکن دخالت تو -

 :گفت و زد پوزخندی
 هربار كه بود آدم همین بود؟ مردم دختر با بازی كارت كه تویی یا كرد بازی ناموست با اون -

 زنی؟می غیرت از دم حاال. بگیره جلوتو خواستمی
 .كوبید صورتش به محکمی مشت و برداشت خیز سمتش به بران

 .نبود هم شبیه اصال كارمون. بفهم دهنتو حرف -
 .بود عاشق واقعا اون و دادیمی بازی واقعا تو. میگی راست آره، -

 فقط و بود آنها گرنظاره سکوت در. شد كارش از مانع بانو ماه صدای كه بزند مشتی دیگر بار خواست
 سرشپ. گرفت پرستاران از را تیرداد سراغ و رفت بیمارستان داخل آنها به توجه بدون. خوردمی تاسف
 اشدهش باندپیچی سر و بسته چشم با رسید، كه اتاقش به. آوردندمی سرش هم بالیی هر و بود مظلوم
 رشكنا در و شد اشکین اشدیده داغ چشمان مادرانه. بود مادرش اما نبود اشواقعی مادر. شد مواجه
 با و دز صدا را نامش تبسم، ظریف دستان خیال به كرد، حس كه را دستش لطافت تیرداد. گرفت جای

 .شد روروبه مادرش غمگین صورت
 !بانو ماه -
 .رو تو نبینه جوریاین كه برات بمیره بانو ماه بانو؟ ماه جان -
 .نبودم كوه اینقدر من كه نبودی تو. بگیر گاز زبونتو مادر، خدانکنه -
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 !برات بمیرم الهی نه؟ نیومد، -
 :گفت آرام و كشید عمیق آهی

 .نه -
 .دستت تو ذارممی دستشو خودم مادر، كنممی درستش -
 .ذارهنمی تیـرداد* -
 .باشه سریده دلش هم تبسم اگه نیست اون دست -
 شه؟ عاشقم ممکنه -
 .عزیزجونم میشه ممکن كنی، عاشقش -

 .دبویی و گرفت را اشروسری گوشه
 .كن دعام فقط بانو، ماه كن دعام -

 !قدرت داشتن یعنی این و كرد بسته و باز را چشمانش و زد لبخندی
 پر ندرو اندكی كم، چند هر تا خواند را اشبچگی هایالالیی برایش و ماند تیرداد كنار در دیگر كمی

 و،بان ماه. گیرد آرام و گیرد ـوش*آغـ در را خواب او چشمان كه نگذشت خیلی. گیرد آرام تشویشش،
 و دبودن ایستاده ایگوشه تیـرداد* و یاشار. شد خارج اتاق از و زد اشپیشانی روی نرم ایـه..وسـ..بـ

 بزند ایشصد خواست یاشار. گرفت شاننادیده و نزد حرفی كدامشانهیچ با بانو ماه. گفتندنمی سخنی
 .شد آن مانع تیـرداد* كه
 چته؟ -
 !میشه پا به قیامت كنی صداش. بره اربذ. عصبیه االن -

 پیش حوادث این قطعا بود، بانو ماه هایشكاری ـافت*كثـ تمام در اگر. كرد سکوت و زد پوزخندی
 این ودب مطمئن فقط. است كرده لج و گرفته دل به كینه رفیقش از حد این تا چرا دانستنمی. آمدنمی

 حکم برایشان كه تیردادی روی دست وقتهیچ چیز، همه دانستن با وگرنه نیست همیشگی تیـرداد*
 .كردنمی بلند داشت، را پدر

*** 
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 و سوختمی قلبش كلمه، یک هر با. كردمی تعریف را ماجرا تمام و بود مرضیه پای روی سرش
 گیج هم خودش! بگوید چه دانستنمی هم باز مرضیه. گرفتندمی چنگ نفر چندین انگار را گلویش

 !كردنمی حس را چیز هیچ و بود خواب انگار. نداشت حوادث از درستی درک و بود شده
 .ندارم طاقت نکن جوریاین. شو بلند مادر، جان پاشو -
 جون؟ مرضیه كنم چیکار -
- ... 
 چرا ولی هت،ب نزد آسیب میگن فقط. نمیگه هیچی كسهیچ. بانو ماه مثل یاشار، مثل ساكتین، شمام -

 چرا؟ سوزه؟ می قلبم كنممی حس چرا م؟میرمی دارم كنممی حس من
. است نحس اینقدر دختر این طالع چرا دانستنمی هم خودش. زد لب بر سکوت مهر باز مرضیه
 .خواباند تخت روی را او و گرفت را دستش

. زد وبیخ حرف بانو ماه ولی گیرمنمی كسیم طرف. قلبت كنه پیدا تسکین كه بگم چی دونمنمی -
 حقشو میرم خودم نیست، شکی ببینه كارشو تاوان باید پسر اون كهاین گلم، تردخ عزیزم، تبسم،

 كن کرف لحظه یه فقط ولی سنگینه تاوانش چقدر من دختر به ضربه بفهمه كه دستش كف ذارممی
 .بودی شرایطی چه تو و كجا االن نداشت، مردونگیم قدرهمین تیرداد اگه
 هب نسبت را او نگاه طرز وقتی اما نبود جایز مرد آن از دفاع ستدانمی. شد خارج اتاق از و گفت را این

 وممحک به راضی قلبش ته از و كردمی بیان را صادقانه عشقی نگاهش طرز. كرد شک دید، تبسم
 رفح تیرداد با باید. بود شده بعدی ممکن حوادث از مانع تبسم به عشق همان شاید. نبود كردنش

 .میفتاد آن جبران فکر به بعد و دادمی تاوان بخششش لغیرقاب كار بابت اول و زدمی
*** 

 دارم دَرد بیارین رو مُسکنم -»
 اونو؟ -
 :(« اونو -

 یامدهن دیدنش به تبسم و بود آخرش روز امروز. گذشتمی بیمارستان در شدنش بستری از روزی چند
 یشپ بود شنیده. كردنمی پیدا را وجودش یتکه انگار اما نداشت دردی سرش و بود خوب حالش. بود
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 هرهب چطوری احمد نبود معلوم شرایط، این در. نیست تنها كه بود كافی برایش همین و است مرضیه
 ردنشگ پشت را دستش. كرد تن بر را لباس زحمت، به و یافتنمی را تیـرداد* و یاشار. ببرد را كامل
 كه را اشكتانی. داشت اساسی نیاز مگر آب حمام یک به و بود كوفته تنش. داد ماساژش كمی و كشید

 پیش را سهراب اما زد صدا را نامش و باشد یاشار كه زد حدس. شنید را كسی پای صدای كرد، پا به
 !داشت كم را همین احوال و اوضاع این در. دید رویش

 !شدی الش و آش میبینم! به به -
 !باش خوشحال پس شد، تو نفع به -
 .نشد د، نه د -

 :گفت جدی و كرد تیرداد زرد و روحبی صورت زدیکن را صورتش
 آخراشه؟ مهلتت دونیمی -
 .آره -

 .ردك نگاهش متعجب تیرداد. داد سر را اشخنده و كوبید زمین بر را آرام را قیمتش گران چوبی عصای
 و ودیب زرنگ بچه پس. بچاپی پولشو و شی مردم دختر نزدیک كشیمی نقشه. ازت اومد خوشم نه، -
 !كردینمی رو

 :گفت جدی و محکم و شد اتاق وارد یاشار كه بدهد را جوابش خواست
 !ریكمت كنی حس وقت یه نخواست بودی، شما استادش باالخره. نشه ریا نکرد رو. زرنگه بچه آره، -

 .كردمی نگاهش هیستریک ایخنده با و شد سرخ سهراب
 تویی؟ یاشار -
 !اجازه با -
 !ستزنده یکیتون اون شنیدم -
 .این نه بگیر، اون از طلبتو برو حاال. شنیدی درست -

 .نشست كناری تخت روی و چرخاند دستش روی بر را اشكرمی بابا اصطالح به مشکی كاله
 ...بچه ببین نچ، -
 !گازه رو بچه -
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 حسابیب باید كه رفیقت و ما داریم قراری یه درضمن،. نداری زبون دیدی وقت یه نکن زبونی بلبل -
 .مشی

 .نزدن دم و تیرداد بر هاكوزه و كاسه شکستن هرچه بود بس. بود شده زخمی ببری همانند یاشار
 اریاش جان بود نرفته یادش هنوز. شد مانعش تیرداد كه كند ساكتش و بدهد را جوابش باز خواست

. بست ار بلندش مشکی پالتوی و شد بلند جای از سهراب. نبود جایز كردن ریسک و است معامله وسط
 و سایید هم روی را هایشدندان. داد او به را آخر هشدارهای و دوخت نگاه تیرداد چشمان به آخر بار

 .دیدمی تار گاهی و داشت سرگیجه هنوز. شود بلند تا گذاشت یاشار یشانه بر دست
 !بزمجه مرتیکه. بدم جوابشو نذاشتی -
 !جدت ارواح نکن شروع! یاشار -
 .كن خفه شهمه منو یه توام. بابا باشه -

 .شد روروبه تیـرداد* با راهرو در و زد جانی كم لبخند
 دیدی؟ رو تبسم -
 .وقتش به. نه -
 بریم؟می كجا -
 .بانو ماه خونه -

 ار اشخسته چشمان و داد تکیه صندلی به را سرش. شد تاكسی سوار همراهشان و داد تکان سری
 !بود نابرابر جنگی شروع تازه. بست

 .بهش بده سهرابو پول -
 .تیرداد و خودشه بین گفت مگه؟ نشنیدی -
 رو یارو این دكور زدیمی تیرداد، صورت به كوبیدیمی مشت كه اونموقع! توعه بدهی خوبه -

 !برادرجان رفیق، شدیمی پایین آوردیمی
 !جری هم را تیـرداد* و كرد بیان تمسخر به را برادرجان

 !بکشین همو برین خونه، رسوندین منو. بکپم بذارین ینببند. دوتاتونم با. كنید بس -
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 فکر رد تیرداد و بود پخش حال در آرام موزیکی! نزدند حرفی مقصد تا و كرده سکوت تیـرداد* و یاشار
 می له هل چه؟ چشمانش بکشد؟ ـوشش*آغـ در كند؟ ـمسش*لـ ببیند؟ را او دوباره توانستمی. تبسم

 متوجه قبل سریع و چکید ایقطره اشمشکی چشمان از آرام. ارشنگ معصوم چشمان دیدن برای زد
 از اكسی،ت ایستادن با. نبود بند جایی دستش و خواستمی را كوچولویش دلش. كرد پاكش كسی شدن
 .بیایند هم دو آن تا ایستاد در دم. شد تیرداد همان دوباره و آمد در غمگینش هوای و حال

 نمیاد؟ داخل تیـرداد* -
 !نه -
 پس؟ مونه می كجا -
 .خواهرش پیش بره خوادمی -
 .بود شده هایشزخم مرهم و دیوانه این دنیای كه خواهرش از امان! آخ
 ببرتت؟ بگم خوای می -
 .نه -

 هك حیف. ایستاد تپیدن از قلبش و نه گفت. شد خم كمرش و نه گفت. رفت در جانش و نه گفت
 زا چشمانش و مشت دستانش تیـرداد* حرف با اما ودش داخل كه كرد باز را در. فهمیدنمی كسهیچ
 .شد بسته درد

 .بخواه تبسم بدون چیتو همه رویات، هات،لحظه زندگیت،. تبسمبی تبسم نره یادت -
. وباندك در به محکمی لگد و كشید هوفی یاشار. آمدنمی هم كوتاه و بود زده او قتل به كمر پسر این
 .زندمی تیرداد یریشه به تیشه چنیناین كه شده مرگش چه فهمیدنمی

 .نکن توجه. میگه زیاد ور و شر هوا رو كن، ول اونو. بیا داخل، بیا -
 كند؟ چه تبسم بدون زندگی با. اندیشیدمی چیز یک به فقط اما

*** 
 زج كه كرد او گرم اما ساده یخانه به اجمالی نگاهی. داد مرضیه به سالمی و شد خانه داخل متانت با

 خابانت كردن مادری برای را كسی خوب پدرش. ندید چیزی تجمالت، از دور به و سنتی وراسیونیدك
 .بود كرده
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 شاید. بود لگیرد بود، ندیده االن به تا كه پسر این از قلبش ته اما كرد خوبی نسبتا استقبال او از مرضیه
 !بس و بود او خود اتفاقات تمام مقصر

 ...تبسم -
 .اتاقه تو -
 .نممنو -

 ایج را كسی كردنمی قبول غیرتش شاید! زن این با نه و خانه این با نه. كردنمی راحتی احساس
 از بعد. دز در به ایتقه سپس و كرد مکثی. كشید عمیقی نفس و ایستاد در پشت. كند فرض مادرش
 .شد اتاق داخل داد، ورود اجازه كه تبسم ضعیف صدای شنیدن

 با! شدمی گم بارش با شتر قطعا و بود پخش زمین روی چیز همه !خواهرش نامرتب و كوچک اتاق
 ره با. شود خراب یا بشکند چیزی و برود خواهرش وسایل روی پایش مبادا كه داشتبرمی قدم دقت

 .نشست كنارش و رساند او تخت به را خود بود، كه زحمتی
 هم به ار دستانش. كند شروع یدبا كجا از دانستنمی اصال. نداشت گفتن برای حرفی و كردمی من من
 .كرد زدن حرف به شروع و زد گره

 !سالم -
 .ببیند را كسی خواستنمی حتی. نداشت باور را كسی دیگر! نیاورد باال را سرش حتی تبسم

 اینجام؟ دونستیدمی كجا از -
 نحسی حاج زا! واجبه سالم جواب دوم سال؟ همهاین بعد منو ببینی خواینمی! باال بیار سرتو اول -

 انو،ب ماه از رو ششماره و گرفتم خانم مرضیه خود از آدرستو سوم. باشه نداده یادت رو اینا كه بعیده
 .گرفت تیرداد از بانو ماه یعنی
 :پرسید تاببی و آورد باال را سرش تیرداد نام شنیدن با تبسم

 چطوره؟ حالش... ح -
 .نباش نگرانش. شده مرخص -

 .ردك جلب را تیـرداد* توجه و شد نمایان اشسوختگی كه زد كنار را موهایش استرس روی از تبسم
 ...صورتت -
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 :گفت و زد پوزخندی
 لالاق كه نرین، كه دویدم دنبالتون كرد،می ترک رو بابا و من و رفتمی داشت مامان كه روزی اون -

 یادته؟ رو روستا خیابون كنار تنور. نکردین توجهی ولی ببرین منم
 :گفت سکوت كمی از بعد. آورد خاطر به را تنور آن تا ندیشیدا كمی

 پختن؟می نون روستامون زنای كه همونی -
 .داغ تنور به خورد صورتم و ریخت بهم تعادلم و بودم دویده خیلی چون خورد پیچ پام. آره -
 در را خواهرش و كند لمس را زخم جای تا برد جلو را دستش حقیقت، شنیدن از متاثر تیـرداد*

 .شد كار این از مانع و كشید عقب را خودش تبسم اما بگیرد ـوش*آغـ
 .كنم آرومت خواستم فقط ندارم كاریت! نترس -
 حرفاتون؟ شد تموم. نیست نیازی -
. بده بازیت كسی دیگه نیست قرار اما غیرممکنه من باور دونممی سخته، دونممی باش، راحت باهام -

 داری؟ قبول كه رو بانو ماه حرف
 .دیدنم بیای دادمنمی اجازه وگرنه اینجایی االن كه برام سنده حرفش -
 و بود سفید و گرد هنوز صورتش. دوخت نگاه خواهرش یچهره به و آورد لب به لبخندی تیـرداد*

 معصومیت، همان چنانهم و بود معصومش چشمان عاشق كه بود یادش. سرخ و كوچک هایشلب
 :پرسید سوالی شدن، خارج قبل اما رفت در سمت و خاستبر جایش از. بود هویدا

 صورتت؟ برای رفتی جایی -
 !كنید؟می اذیتم سواالتتون با دارید دونستیدمی -
 .تهچهره به زیباییت! دختری درضمن. كنم اذیتت خواستمنمی! بود سوال فقط -

 .شتدا را پوچش و مزخرف اخالق هنوز! بود برادرش واقعا. زد پوزخندی تبسم
 داره شعور راونقد یکیتون! نه یکی اون و داره قبول رو باشی كه هرجوری یکیتون! فرقه بینتون چقدر -

 سشحوا جوره همه و نیاره روش به كه داره شخصیت اونقدر یکیتون! نه یکی اون و نپرسه چیزی كه
 !خودتون هن شبیهه اسماتون فقط كه واقعا. نه یکی اون و قضیه این بابت نکنن اذیتش هم بقیه باشه
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 پس. ردك ترک را اتاق جوابی گونههیچ بدون و نیافت تبسم حرف این به پاسخ برای جوابی تیـرداد*
 .كرد خراب را چیز همه ابتدا همان كه او برعکس! داشت را خواهرش هوای واقعا تیرداد
*** 

 كنارش، در كسی كردن حس با كه بود داده قرار چشمانش روی را ساعدش و بود بسته را چشمانش
 وردهآ پرتقال آب برایش كه بانو ماه به چشمانش، با نور برخورد بخاطر محو اخم با و برداشت را دستش

 .زد زل بود،
 .خورد را آن از اندكی و گرفت را لیوان

 .اومد جا نفسم اصال آخیش،. مرسی دستت -
 !داری دوست بیشتر رو دادتیر كه درنیومده دادش باز تا یاشارم برای ببرم مادر، جونت نوش -
 .نکن پایین باال رو هاپله این اینقدر. ببرم من بده نه، -
 .كن استراحت بشین مریضی، خودت تو. خوادنمی -
 بینب! اینا بینه، می قشنگ چشامم نمیره، گیج سرمم. دیگه كردم استراحت همهاین بگردم، دورت -

 !رومه پیش خانمی خوشگل چه
 .نشده شروع غرغرش تا ببری خوایمی اگه ببر بگیر! نریز مزه بچه، شو بلند -

 الح همان در و برداشت را لیوان سینی. كرد بیان آرام را چشمی و گذاشت چشمانش روی را دستانش
 :گفت بانو ماه به خطاب

 می بدا تا خودت، پیش فرستتشمی زنش فردا پس فردا! نذار تشازده این الالی به لی لی اینقدر -
 .جونت بالی میشه دلت رو مونه
 ودب مادر. كردمی تظاهر داشت و داشت غم چشمانش هنوز تیرداد. نگفت چیزی و كرد ایخنده بانو ماه

 .شد داخل و زد در به ایتقه تیرداد. بردمی چیز همه به پی چشمانش از و
 .پرتقال آب پاشو! یاشار -

 پایین تخت از را او محکم آخر، سر و زد دایشص بار چند. دهدنمی جواب دید و كرد مکث ایثانیه چند
 .بود منگ و گیج و انداخت او به نگاهی زده شوک یاشار،! انداخت

 !دیگه بده جواب زنم می صدات هی -
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 هندزفریه؟ من مرده صاحب گوش تو بینینمی! من وحشی آخه د -
 !نه -
 .شدی كور جدی جدی سالمتی به خب -

 !كشید سر ضرب یک را لیوان باذوق و افتاد لپرتقا آب به چشمش ناگهان یاشار
 !پهلوون ماشاال -

 !بوسید را اشنداشته بازوهای و داد باال را تیشرتش آستین یاشار
 !داداچ یاشاره داداچ دیگه -

 :گفت و كرده دستیپیش یاشار كه كردمی پا آن و پا این سوالی، پرسیدن از مردد تیرداد
 .برگشت دیروز یعنی اومدن، -
 فهمیدی؟ هم تو كه تابلوعم اینقدر -
 .دیگه مشخصه بعدشم! خوبی این به من اینکه اول -

 .كشید ـوش*آغـ در را او و رفت یاشار سمت
 !پسر گرم دمت -
 !عمو ب بده ـوس*بـ یه -
 .لیاقتبی. نبینمت شو گم پاشو -

 :گفت یاشار كه شود خارج اتاق از خواست
 .اشهب باید یعنی خودته مال تبسم نباش، نگران. شدی تربه شده تظاهرم به حتی كه خوشحالم -

 .زد مهربانی لبخند و كرد او سمت را رویش تیرداد
 !پسر ممنون -

 تطاق دانستمی. شد می جا به جا جایش در مرتب و بود قراربی. نشست دیوار كنج كنار زمین روی
 شده و برود سمتب دیدن به گرفت صمیمت خودش، با رفتن كلنجار از بعد. ندارد را بالتکلیفی و خبریبی

 هم را هایشلباس حتی كه بود تاببی و داشت عجله قدرآن. كند خالص را خود بار آخرین برای
 .شد آنها خانه راهی سفیدش دار خط تیشرت و طوسی ورزشی شلوار همان با و نکرد عوض
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 ید،رس كه كوچه سر! بشکافد را زمین بود ممکن آن هر كه كوبیدمی زمین روی بر قدرآن را پاهایش
 عرق اشپیشونی از! شود گامهم هامورچه با داد ترجیح و شد كمتر هم پشت الک از سرعتش

 كنار نبض و قلب تپش صدای تا كشید عمیق نفس چند. لرزیدمی بار اولین برای دستانش و ریختمی
 استرس زا ضعف باقیش و ضربه بخاطر آن از نیمی قطعا كه داشت سرگیجه كمی. گیرد آرام اششقیقه

 .رساندند آنها خانه در به را خود و گرفتند سرعت هایشگام باالخره. بود او
 انمخ مرضیه كه بود كردن پا آن و پا این حال در. كند چکار دانستنمی و داشت تعلل زدن زنگ برای

 خشک لبان بر سکوت رمه و انداخت پایین را سرش اما دانستنمی را شرم از یا خجالت از. دید را
 .دكوبان اشكشیده رنج صورت به محکمی سیلی و دوخت نگاه او به وار شماتت مرضیه. زد اششده

 رس تو. بکشه عذاب دخترم شدی باعث كهاین بخاطر. درآوردی دخترمو اشک اینکه بخاطر زدم اینو -
. دیبر بین از رو هامتحر تمام. شکستی هم بد پسر، شکستی نمکدون! تیرداد خوردی غذا ما سفره
 هان؟ كردیم، حقت در بدی چه چرا؟

 ...یعنی... من -
 فتهگر شدت هم اشسرگیجه و بود شده زرد صورتش. شناختنمی را كلمات. بزند حرف توانستنمی
 پسر نای كه بود نرفته یادش. كند كنترل را خود خشم كرد سعی و بود شده او حال متوجه مرضیه. بود

 .نگذاشت تیرداد كه شود خانه داخل خواست. نیست ارگناهک هم خیلی
 باالسرم خدای همون به ولی دارید حقم. هستم ایضی*عو آدم شما نظر از دونممی... خانم مرضیه -

 سینح حاج ارواح رو تو. گیره المصبم دل االن ولی كردم خریت خودمم، دونمنمی یعنی نبود بد قصدم
 .كنم دفاع خودم از من بیاد كنید صداش
 هوای كه نبود عاشق اصال. است عاشق دانستمی اشگرفته بخار چشمان از. كرد سکوت مرضیه
 از رسوییكو كه زد تیرداد به حرفی آن بستن قبل و كرد باز را در حرفی گفتن بدون. نداشت را تبسم
 .شد روشن عاشقش قلب درون در امید

 .كنم صحبت باهاش كن صبر -
 فتهر خواب پاهایش. كردمی بازی موهایش با ترس و استرس از و بود شستهن در جلوی را ساعتی نیم
 كمی سرش. زد قدم ناچیز، فضای متر ده همان در كمی و برخاست جایش از علت همین به و بود
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 صورت و شد باز در كه بتکاند را شلوارش خاک تا شد خم. كردمی عوض را باندش باید. سوختمی
 و رفت وجل. دید را اشرنگی روزهای بانوی باالخره! كوبیدمی شدت به لبشق. شد نمایان تبسم مغموم

 اشخنده. بود مشخص اشژولیده موهای و بود گذاشته سرش نامرتب را چادرش. گرفت قرار روبرویش
 .دوخت چشم او اخمالوی صورت به و زد گره درهم را دستانش! نبود خندیدن جای اصال اما بود گرفته

 .سالم -
 .نگفت چیزی و كرد اكتفا سر تکان به تبسم

 .بگم چی دونمنمی اصال. متاسفم واقعا ولی دونمنمی رو كنم شروع كجا از تبسم -
 .تببینم خوامنمی. برو حاالم. فهمیدم هم شنیدم هم رو بود الزم هرچی. بگی چیزی نیست نیازی -

 .شد نزدیکش و داشت نگهش تیرداد كه ببندد را در خواست
 شهب كه نخواستم خودم برای رو پول این فهمیدی فهمیدی؟ و شنیدی هم گفت دلت كه زیچی اون -

 شهب كه دارم دوستت فهمیدی ـیف؟*كثـ آدم یه بشم كه نکردم سوءاستفاده ازت فهمیدی دزدی؟
 عشق؟

 .دادمی را كوچولویش بوی. كشید بو و گرفت دستانش در را چادرش و شد خم
 .كنممی خراب جاییو نه ریزممی بهم رو دنیا نه. میشی من مال ببره، زمان هرچقدر بشه، هرجوری -

 از. دادم روزت چند نبود همین با تاوانشم كردم اشتباه. بمونم باهات دنیا همین تو تا جنگممی مرد مثل
 تاوان كم گها. بشنوم و ببینم چیتو همه اصال صداتو، حرفاتو، هاتو،خنده كه نبودی وقتی بود بدتر جهنم
 راهم قلبت وت بتونی تا شی صاف باهام و شه سبک قلبت ته كه میدم تاوان اونقدر. كن بیشترش دادم،
 .بدی

 و بگیرد رارق تاثیر تحت باید دانستنمی. بود او گرنظاره تنها و نشست اشک به تبسم مشکی چشمان
 دو روی و كرد پاک ار صورتش روی خورده سر اشک انگشتانش با تیرداد. نه یا كند اعتماد او به باز

 .نشست پایش
 باز امخومی فقط. ندادم بازی رو احساست ولی گفتم دروغ آره. نکردم سوءاستفاده اعتمادت از تبسم -

 هوم؟. بشناسی خوادتمی كه كسی عنوان به بلکه برادر عنوان به نه منو خود االن تا بدی فرصت بهم
 :گفت ضعیف صدایی با
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 .نه یا كنم اعتماد بهت تونممی مببین باید. كنم فکر باید -
 :گفت و زد جانی كم لبخند

 ...احمد فقط. كنی فکر درست بتونی تا میرم االنم. كن فکر خوایمی چقدر هر -
 .نشه پیداش دیگه كه كرد كاری و دونستمی چیو همه. رسید حسابش به تیـرداد* -
 .نیستم دشمنت من نره یادت تبسم،! خداروشکر! گرم دمش -
 .وهوما -

 .كند یرسیدگ سرش به تا گرفت پیش در را بیمارستان راه و كرد گم را تبسم تصویر آرام آرام تیرداد،
*** 

 به و خورد سر زمین روی. نشود جاری چشمانش از اشک تا كشید عمیقی نفس و بست آرام را در
 سختی راهی دو. كردمی فکر تیرداد هایحرف به و كشید می عمیق نفس هم پشت. زد تکیه دروازه

 را برادرش پاهای كه بود غرق خویش افکار عالم در! تیرداد دیگر طرف از و برادرش طرف یک از بود؛
 دستان در آرام را خواهرش ظریف دستان. گرفت جای كنارش و زد رویش به لبخندی. دید روبرویش

 .كرد نوازش و گذاشت اشمردانه
 دونمنمی. بود تو پیش كه هم بابا و مرد زود كه نماما. شدم بزرگ تنها من... تبسم دونیمی -

 و بهم كرد محبت دیگه مادر یه. داد بهم رو یاشار و تیرداد و كرد سمتم نگاشو خدا كجا و چطوری
 .خدام یبنده هنوزم بفهمم شد باعث
 مزه زهم را اشكودكی دوران طعم و بود بازگشته دوران آن به انگار. كشید عمیقی نفس و كرد مکثی

 .كردمی
 من ایج اگه میشه چی گفتممی یاشار به همیشه یادمه راستش. بودم من مقصر یعنی رفتم، تند -

. ـمار*قـ و ـربازی*دختـ بود شده كارم. نشدم شدم،می باید كه اونی واقعا چون! باشه؟ برادرت تیرداد
 اینام كردممی فکر. شدیم نصیبم بانو ماه بار شماتت هاینگاه و كشیدمی رو جورم تیرداد م همیشه

 شده كه رفیقی و بود مادرتر مادر، صدتا از كه مادری حق در كردم بد خیلی. نزدن ولی زننمی پس منو
 كنارت رو مرد یه كه بود تخت خیالمم. چی همه از داشتم خبر دورادور. نداره حرف تیرداد. پدرم بود
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 رو دمر یه بدونی كه گفتم اینارم. بدم موندر و درست درس یه باید، كه اونایی به تونستم و داری
 .ندی دست از من مثل نامردی یه بخاطر

 ركتح به پاهایش. داد نظم اندكی را نامرتبش موهای و زد تبسم پریده رنگ صورت روی به لبخندی
 :گفت و شد مانع تبسم كه بودند درآمده

 ؟كنی اعتماد كرده دار لکه رو اعتمادت و داده بازیت كه كسی به شدیمی حاضر بودی من جای تو -
 اونقدر تهشم و آتیش دل تو انداخت خودشو ضی*عو یه بخاطر كه مردی به بودم جات اگه من -

 !نه كه چرا! آره كرد،می حمایتم همیشه و بخوره تکون دلم تو آب نذاره كه داشت شرف
 اومدی؟ در پشتش حاال بکشیش خواستیمی دیروز تا تو -
 هك هرچند. كنه كارو این بخواد نداشتم انتظار من. انتظاره بحث ما بحث. داره قفر اون و من بحث -

 !شد می عوض جامون كاش گفتممی شوخی به كه بس یاشار سر تو انداختم فکرو این خودم
 چیه؟ اون و و من بحث وقتاون -
 .كوچولو خواهر میگه چی دلت ببینی باید كه دله بحث شما بحث -

 د،بو عصبی هم هرچقدر. كردمی صاف را دلش رفیقش با باید حاال. بود شده متما تبسم با كارش
 گاهن غم تحمل كه مخصوصا. بگیرد دل به كینه مدت همهاین جانش از عزیزتر رفیق از توانستنمی

 .زد زنگ تیرداد به برداشت را اشگوشی. نداشت را بانو ماه و تیرداد
 !سالم -

 :داد را پاسخش ناباوری با! دهز زنگ او به نداشت باور انگار
 !سالم -
 كه؟ یادته. بودیم كرده پاتوقش كه پاركی همون بیا امشب. باهات دارم حرف سری یه -
 .آره...آ -
 .فعال منتطرتم، -
 !فعال -
 یشرو پیش را سختی شب كه كند استراحت گرفت تصمیم و داشت وقت ساعتی چند یه شب تا

 !داشت
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*** 
 !شد داخل زدن در بدون معمول طبق یاشار كه زدمی شانه داشت را موهایش
 :پرسید زد،می گاز را سیب كه همانطور

 !كلک كردیا خوشتیپ! سالمتی؟ به كجا -
 .ببینتم خوادمی گفت.زد زنگ تیـرداد* -

 .افتاد سرفه به و پرید یاشار گلوی در سیب
 چرا؟ نگفت! كنه رحم خدا -
 .همیشگی پارک ونهم برم گفت. باهام داره حرف سری یه -
 !نخوره رو تجنازه الاقل میام پلیس با برنگشتی دیگه ساعت دو تا اگه. برو رفیق، برو -
 !یاشار -
 !الل. میشم الل باشه، -

 :گفت یاشار به رو رفتن قبل ولی شد خارج اتاق از و زد لبخندی
 !بانو ماه دست كف بذاری رو چیز همه باز نبینم -
 !چپس -
 !چشم نه، چپس -
 !بزن رقم رو سوم جهانی جنگ كه برو. داداش نیته مهم -
 .شم راحت ببره زبونتو سهراب ذاشتممی كاش -

 نزده قعمی لبخند دل ته از گونهاین بود وقت خیلی. خندیدمی آرام تیرداد و كردمی غرغر لب زیر یاشار
 داخ دلش در. رفت شده قررم مکان سمت بانو، ماه از خداحافظی از بعد و انداخت ساعت به نگاهی. بود
 .شود محکم فروریختن جای كجش، دیوار خواست و كرد صدا را

*** 
 .نشست كنارش و شد نزدیکش. است رسیده او از زودتر كه دید را تیـرداد* و رسید پارک به
 .اومدی زود -
 .كنممی مرور رو خاطراتمون و اینجام میشه ساعتی نیم یه. آره -
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 :شکست را سکوت تیرداد و ذشتگ سکوت به ایلحظه چند
 .باهام داری حرف گفتی -
 یعصب شناسیمی منو. خواممی معذرت سرت بابت... خب ولی كنم شروع كجا از دونمنمی ولی. آره -

 .رو چیزی فهممنمی شم
 .كردممی بدتر بودم جات من شاید. بهت میدم حق -
 نتموند اینکه با ازت، بودم دلخور راستش .داداش سرمون نزدی داد یه عصبانیتت اوج تو بابا، نه -

 لخورد بازم ولی برسم ـافت*كثـ احمد اون و سهراب حساب به كه دادمی قلب قوت بهم تبسم پیش
 رست،د مردی درست، رفیقی. ناموسمه ولی گفتمی راستم. جاییه خوب تبسم گفتمی بانو ماه. بودم

 .كردیمی زندگی باهاش تیداش و خواهرم برای بودی غریبه ولی درست داداشمی
 .كردم كارو این و نکرد كار عقلم چرا فهممنمی خودمم. بهت میدم حق بازم -
 احمد مثالً. فهمیدم چیزا خیلی نبودم، كه مدتی این. میره در دستم از كالمم رشته! نپر حرفم وسط -

! وجدانش بود شده پول و پول بود شده وجدانش كه سهرابی. بود مردم دختر دنبال باز و داشت زن
 و ونبیر بکشم خواهرم زندگی از رو احمد ـیف*كثـ پای و بیارم گیر مدرک تا شد فرصتی نبودنم
 دهرچن. دادم پولشو و فروختم رو زمینا پیش روز چند كه سهراب موندمی اون بعد. كنم كم رو شرش

 همین واسه. ـرف*شـبی دبو اد*مو پخش كار تو. بودم گرفته آتو ازش خب ولی انداخت راه قال و داد
 .بست دهنشو

 .اومد خوشم نه، بودی؟ بلد كارام این از -
. فهمیدیمی رو شونهمه من از زودتر وگرنه خواهرم بود شده ذهنت هم تو. خودتم پرورده دست -

 و تو به دخلی و كنیممی حل خودمون رو ناراحتی این ولی درست ناراحتم ازت بگم كه اینجام االن
 .رهندا تبسم

 نه؟ زده، حرف باهات بانو ماه -
 مشخصه؟ -
 .شدی كنم گوش حرف! تابلویی خیلی -
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 ولی داره حس بهت. خودته دست قیچی و ریش بعد به االن از بگم اینم. خورده سنگ به سرم -
 ستمنی راضی. دربیار دلش از. ازت شده چركین دلش. ازته خورده كه ایضربه بخاطر كه نیست عمیق

 ولی نمك تنبیهت مثالً خواستم و ازت بودم عصبی چون كردم لج. نیستم ناراضیم اما وصلت این به
 .تو نه منم شه تنبیه باید كه اونی دیدم كردم دقت كه بیشتر

 .ببینم شدنتو عاقل كردمنمی فکر. تیـرداد* شدی بزرگ -
 .میایهس مثل هك تو برسه چه نکنم، احترامیبی دشمنمم به گفتی نرفته یادم. كردی بزرگم تو -

 کرف پیش روز چند همین تا. بود شده تنگ دلش. كرد بغـلش و انداخت او شانه روی را دستش تیرداد
 .بود گرفته محکم را دستانش باالخره خدا انگار حاال و است مرده او كردمی
 میدین؟ قلوه و دل دارین! من جان كن نگاه -
 !یاشار -
 .خودمو رسوندم بدو بدو همو كردین پار و لت نکنه بودم نگران باش منو! مرد -

 .كشیدند ـوش*آغـ در و رفتند او سمت هردویشان
 !دارم طاقتشو بگین كردین؟ هندیش فیلم كه شده چی باز چیه؟ -

 و آمد وسطشان هم یاشار. كشیدند دراز چمن روی او به دادن پاسخ بدون و زدند رویش به لبخندی
 .نشست

 نه؟ یا داریم عروسی میگم حاال! بره یادم محاله قدیم خاطرات -
 :گفت و كشید را موهایش تیرداد

 .احتماال -
 دهش خیر به ختم چیز همه یعنی. شد خیره مشکی آسمان به و كشید دراز هم او و زد بشکنی یاشار
 بود؟

*** 
 یقهجل زور به یاشار هم پیراهنش روی. كرد تن به خاكستری شلوار با همراه را سفیدش جذب پیراهن

 نفس. كرد مرتب را پیراهنش یقه و داد حالت ژل با كمی را موهایش! كرد تنش شلوارش همرنگ
! دترسیمی. بود كرده عرق دستانش استرس از و بود افتاده تاب و تب به قلبش. كشید بلندی
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 هم ظاهراً! نبود هم ناراضی اما نبود راضی. كند صحبت دوباره او با و برود تبسم دیدن به خواستمی
 یدند به برود بود قرار. بود شده قانع زیادی حد تا و بودند كرده صحبت او با خانم مرضیه هم بانو، ماه

 تدس به قرآن را بانو ماه آمد، پایین كه هاپله از. ببرد بین از هم را كدورت ذره یک همان تا بانویش
 .ـوسید*بـ را مهرش پر دستان و شد خم. دید

 .موال به نوكرتم -
 .میشه درست چی همه پسرم، برو -
 نشه؟ درست و میشه درست بگی شما میشه مگه -

 رد تیرداد. خواندمی آواز و زدمی بشکن ذوق از یاشار. شد رد زیرش از تیرداد و داشت نگه باال را قرآن
 قورت مرتب را دهانش آب و بود زده گره دیگرهم به را دستانش. رفت بیرون باالخره و كرد باز را

 كوچه، سر. كرد حركت مقصد سمت به و خرید رز متنوع هایرنگ از زیبا گلی دسته راه سر. ددامی
 .اوست منتظر كه دید را تیـرداد*

 .كشید ـوشش*آغـ در و برداشت گام سمتش
 .نوكرتم خیلی داداش -
 .بهت نمیدم رو خواهرم كه نکن لوس خودتو! برو پسر، برو -
 !چشم -
 .فقط بده فرصت بهش. تیرداد نباش نگران -
 !چشم بازم -
. كند درک را خانواده مفهوم توانست اولین برای كه شد ایخانه داخل و فشرد را زنگ لرزان دست با

 رضیهم به رو برود تبسم پیش اینکه از قبل. سپرد خانم مرضیه دست را گل و داد سالم آرام لب زیر
 :گفت و كرد خانم

 !ممنونم -
 .پسرمی جای هم تو ولی كردی اشتباه تهدرس. نیست تشکر به نیازی -

 .نشست تبسم روبروی مبل روی و زد لبخندی
 .خواستمی را كوچولویش چشمان او و كردنمی نگاهش همچنان تبسم! بگوید چه دانستنمی
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 ...خب... اومم -
 ازم، خواست داداشم چون ازم، خواست بانو ماه چون ازم، خواست جون مرضیه چون بیای كردم قبول -

 ...چون
 نخواستی؟ خودت -

 !گذاشت خواستنش پای را سکوتش تیرداد و كرد سکوت تبسم
 !خواستی پس -
 .نشده صاف باهات دلم هنوز. ندارم اعتماد بهت هنوز -
 اعتماد بهم واقعا. گذشت مدت همهاین چی؟ اعتماد ولی داری حق دارم، قبول رو دلت نشدن صاف -

 نداری؟
 ...بخ... ولی دارم یعنی! نه -
 كنی؟می ناز داری -

 جلوی .شد خیره كرد،می نگاهش شیطان كه تیردادی به گردشده و شد نمایان باالخره تبسم چشمان
 .نماند ورد تیرداد چشم از كه بست نقش لبانش روی كمرنگی لبخند اما نخندد تا بود گرفته را خودش

 خانواده من. نیازه زدنش تکراری ایحرف سری یه چون بزنم باز رو تکراری حرفای تا اینجا اومدم -
 و كیم هك بفهمم تونستم اونجا. برد خودش پیش رو من بانو ماه اینکه تا بودم پرورشگاه تو و نداشتم
 م،انرژی چون. كردم انتخاب رو تربیت رشته و نشم مادرم هایمحبت شرمنده تا كردم رو تالشم. كجام

 ونهخ میگن اینکه فهمیدم تونخونه اومدم وقتی. ردمكمی خالی توپ به زدن ضربه با رو غمم خشمم،
 و بپزه ذاغ برات ظریفش دستای با كوچولو خانم یه صبح هرروز اینکه. چی یعنی بده زندگی بوی باید

 تو با یوچ همه من بینی؟می. چی یعنی عشق فهمیدم لرزید، برات قلبم وقتی. چی یعنی باشه مراقبت
 .فهمیدم

 مانه از اگر است انصافیبی كرد حس. زدنمی حرف و بود سپرده گوش یشهاحرف به دقت با تبسم
 .نگوید او به اندكش احساس
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 حظهل هر و زندگیت تو باشه یکی خوبه چه میگن اینکه فهمیدم دیدم رو تو حمایتای وقتی منم -
 فتمگمی خودم با وقتا یه. داشتی هوامو همیشه بودی، مراقبم همیشه. چی یعنی بهت باشه حواسش

 ...كه نبودی داداشم كاش
 فقط .كردی تصور منو رویات تو یعنی. تبسم داری اعتماد بهم یعنی زدی كه حرفایی این! نبودم -

 .دلگیری دستم از االن
 .داد تکان تایید نشانه به را سرش تبسم
 .شد خیره چشمانش در و شد نزدیکش تیرداد

 قبوله؟ .نکنم سوءاستفاده اعتمادت از میدم شرف قول. بیفته برات اتفاقایی همچین ذارمنمی دیگه -
 :گفت تردید با
 میدی؟ قول -
 .میدم مردونه قول -
 .قبوله پس -

*** 
 و بسمت و حیاط گوشه چوبی تخت روی یاشار و تیرداد. بودند نشسته بانو ماه انگیز دل حیاط در همه

 ودب آتش زدن باد حال در منقل، ركنا در تیـرداد. *بانو ماه رنگ قرمز و قدیمی حصیر روی هم مرضیه
 از دور به و بود آرام چیز همه .ریختمی چای میهمانانش برای كوچکش، آشپزخانه در هم بانو ماه و

 ماه! ردكمی بارانش تیکه مدام یاشار و دادمی دلبرش به را نگاهش یواشکی تیرداد. تشویش هرگونه
 را چای کاناست همه به او كمک با و نشست تبسم اركن دست به سینی اش،گلی گل پیراهن آن با بانو
 ردو شانهمه از بد چشم تا خواند برایش لب زیر ایآیه و زد عروسش پیشانی روی ایـه..وسـ..بـ. داد

 .شود
 میای؟ وقت هنوز یا كنیم مشخص عقدتونو تاریخ اگه نداری مشکلی جان، تبسم -
 :تگف بانو ماه به رو پایین، سری و سرخ صورت با
 .دارم تردید هنوز -
 .بده رارق تاثیر تحت زندگیتو كل و كنه ریشه نذار فقط. زندگیه جزء كم تردیدِ. جان مادر نداره عیب -
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 .چشم -
 نه؟ یا كنم مشخص حاال. بالبی -
 .دونیدمی صالح خودتون هرچی -

 ندیلبخ و نشاند خود كنار را تیرداد. زد صدا را پسرانش و كشید حریرش روسری به دستی بانو ماه
 :تگف و گرفت را تیرداد و تبسم دست خواست، اجازه مرضیه از اینکه از بعد. زد رویش به مهربانانه

 خرآ بخواد خدا اگه. شد یکی باهم دلشون جوون دوتا این و شد خیر به ختم چی همه كه شکر الهی -
 .شهبک راحت نفس یه من پسر شازده این كه باشه عقدشون تاریخ هفته همین
. نبود دلش در دل. كرد خانم مرضیه از تشکری و ـوسید*بـ را مادرش یگونه زده ذوق تیرداد،

. ندبود شده چله شب انارهای همرنگ و بودند گرفته رنگ تبسم هایگونه! شدمی او مال كوچولویش
 !كشید را لپش و رساند او كنار را خودش تیرداد

 !دله كار! نیست من كار اینا -
. كردیم خودنمایی زیبایی و ظریف حلقه كه آورد در رنگی بنفش مخملی و كوچک یجعبه جیبش، از

 بود شده كاری نگین ظریف الیه یک آن دور كه را نگینی تک حلقه بقیه، از اجازه كسب از بعد تیرداد،
 :زد لب و گرفت دستش در را دستانش. گذاشت تبسم كشیده و كوچک انگشت در را
 .یش پشیمون كنارم بودنت از هم لحظه یه ذارمنمی قسم، نیومد دست به راحت كه عشق همین به -

 .كرد بسته و باز را چشمانش و گرفت ترمحکم را تیرداد دستان و آورد باال را سرش تبسم
 بود شده خیر به ختم چیز همه واقعا حاال

 باشد، كسی باید»
 بکشد سَرَک هایت خواب به كه

 كند عوض را هافصل جایِ
 بالشتَت رویِ بچیند را هاارهست

 بتکاند را دردهایت
 دهد فراری را هایتترس
 بکشد موهایت به دست
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 بگوید و بگیردَت آغوش در آرام و
 بخواب آرام
 !هستم اینجا من شدی، كه بیدار
 «دانتیسم عادل
 پایان
۱:۰۹ -  
 :پایانی سخن
 مینه به! بای های مثل چیزی یه میشه بگیریم كه فاكتور! خداحافظ یا سالم بگم باید دونمنمی

 !سرعت
 .بگم رمان این آخر رو چیزا سری یه داشتم دوست

 یه كردن، همراهیم رمان این آخر تا و گذاشتن منت و كردن شرمنده رو من كه كسایی همه از اول
 .منداشت دادنشو ادامه شجاعت وقت هیچ نبود، شماها حضور اگه شاید. دارم ویژه خیلی خیلی تشکر

 مه كردن نقدش و خوندن دقت با رو داستان این خط به خط و گذاشتن وقت كه كسایی تموم از دوم
 .گرفتمنمی یاد نکته اینقدر نبود، شما نقدهای همون اگه شاید. كنممی دلبرانه تشکر یه

 رمان این امیدوارم. كنممی سپاسگزاری هم بخوننش و بذارن وقت قراره كه عزیزانی همه از سوم
 .نشم شما خوشگل چشمای و وقت شرمنده كه باشه خوب اونقدر

 قول. دارم قبول دل و جون با رو تمومش و داره زیادی هایضعف نقطه رمان این دونممی آخر در
 .شم ظاهر این از ترقوی خیلی دستم گرفتم قلم و كردم جرئت باز اگه میدم

 ◉‿◉دارم دوستتون همچنان
 مهرلوس شقایق

 رای خلق این اثربا تشکر از نویسنده ب
 .این رمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحریر در آمده و در سایت نگاه دانلود منتشر شده است

http://forum.negahdl.com/threads/258819/
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