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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 .باشد می نویسنده با رمان محتوای مسئولیت

 

 

 لبخند یک رهایی: کتاب نام

 نفس: نویسنده نام

 عاشقانه درام، اجتماعی،: رمان ژانر

 

 دانلود رمان وارث انتقام

 دانلود رمان به آبی آسمان

 دانلود رمان عشق تاریک و روشن

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86/
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 :خالصه

 بیمارش خواهر جز که است کرده احاطه را دختری دنیای تمام پناهی بی و یتنهای

 زندگی و مرگ بین باید که رسد می روزی. دهد نجات را خواهرش باید. ندارد را کسی

 هم! عادی مرگ یک نه اما! ماند نمی باقی برایش مرگ جز راهی! کند انتخاب را یکی

 زنده! کرد؟ زندگی هم و مُرد هم توان یم چگونه! باشد زندگی به محکوم هم و بمیرد

 .است درد نهایت این و... نکند احساس را زندگی اما باشد

 

 :مقدمه

 ...!شود می برداشته لبهایت روی از لبخند که روزی آن و

 ...!کنی نمی احساس.... را کشیدنت نفس...را زندگی که روزی

 ...!است کرده احاطه را تو دنیای اندوه و غم که روزی

 !توست مرگ روز...روز آن

 

 

  ها دلتنگی پناهگاه تنها نام به

  اول فصل

 هیچ که گاه آن و است شده جاگیر ها قلب و ذهن در گویی که شب دل در نه تاریکی

 شد خواهد زندگی در مانده باقی رنگ تنها سیاهی است؛ نمانده باقی نور از ای روزنه
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 گویی. است زندگی سیاه های لحظه ترین مخوف از مطلق، تاریک نماد این شب و

 .  دهد می نشان خود از دیگری روی دنیا رسد؛ می راه از شب که زمانی

 می زی شب حیوانات مخوف ی زوزه به را خود جای پرندگان فرحبخش آواز گویی

 می غافلگیرت دنیا چقدر اما، مخوف دام این از گریزند می جانداران ی همه و دهد

 به تظاهر با گویی. گذارد می گرگ کنام در پا خودخواسته ای طعمه که هنگام آن کند

 انتظار به و کند می پنهان ظرافت و زیبایی از نقابی پشت در را خود هراس خبری بی

 . شب ظلمت تکرار بی های حیله از خبر بی نشیند؛ می خود شکارچی

 هخان برپاست، باشکوهی میهمانی مجلل ای خانه درون -شهر ی نقطه باالترین در

 حقیقت اما است؛ اندوه و غم از دور به دنیای از نمایشی هرسویش که اعیانی ای

 و عشوه با که زنی نقاب! داند؟ می کس چه را ها نقاب این پشت در شده پنهان

 که مردی یا و کند می جلوه زیباتر را او ی چهره ظریفش و دلنشین های خنده دلبری

! کند؟ جذب خود سمت به را وا کند می تالش فریبنده و جذاب سخنان با

 ! ترینشان؟ غریب یا ثروتمندترینشان

 شده خواسته او از که چیزی آن طبق بر که او! کجاست؟ پیشخدمت آن حقیقت 

 احترام، روی از لبخندی با و ایستد می اند، نشسته ها برسرمیز که ای عده مقابل

 در ی نقره سینی برق که میهمانان. کند می تعارف ها آن به را خون رنگ به شربتی

 جام از یکی نوبت به هرکدام آید می چشمشان به مردجوان خود از بیش او دست

 می خم کمی مقابلشان در پیشخدمت آخر در و دارند برمی را بلوری ی پایه بلند های

 خانه عریض سالن از گذر حال در. افتد می راه به سالن دیگر سمت به و شود

 که ای موسیقی با سالن رأس در که شود می کشیده کسانی سمت به چشمانش

 . دهند می تکان را خودشان شده تنظیم حرکات با شود می پخش
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 ای زنانه و ظریف صدای ناگهان که شده غافل خود اطراف از ها آن تماشای مدهوش

 تحریک را اش کنجکاوی که صدایی سمت به. کند می میخکوب خود برسرجای را او

 که زنی دیدن با. دارد ای چهره چه ظریف صدای این بیندب تا چرخد می است کرده

 آنکه بی. شود می طلسم یکباره به گویی است ایستاده مقابلش در کمی ی فاصله با

 او بلند پاشنه های کفش شود؛ می او تماشای محو کند کنترل را خودش بتواند

 بی و ظریف تن اش مشکی پولکی لباس و دهد می نشان بلندتر را او قدوقامت

 را نگاهش زیبایی هایش چشم دور سیاهی. است گذاشته نمایش به را نقصش

 می خودنمایی سفیدش پوست در او خون رنگ به های لب و است کرده دوچندان

 .کند

 مانده ثابت رسد، می کمرش گودی تا که او درخشان و بلند گیسوان روی نگاهش

 .آورد می خود به را او خانه صاحب مرد دار خش صدای ناگهان که است

 رو خانم درخواست که دارند مشکل هات گوش نکنه احمق؟ زدی زُل چی به    -

 !نمیدی؟ انجام

 آنجا از کند می اشاره او به سرش دادن تکان با و دارد می بر را ها جام از یکی سپس

 به را سرش است، شرمسار خود ی خیره های نگاه از گویی که پیشخدمت. شود دور

 .دانداز  می زیر

 . قربان ببخشید    -

 زن سوی به قدمی و زند می عمیقی لبخند خدمت پیش عذرخواهی به توجه بی مرد

 . دارد برمی

 . شما درخواستی نوشیدنی از هم این بانو، سحر بفرمایید -
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 دورانی صورت به را آن آرام آرام که طور همان. گیرد می را بلوری ی بلندپایه جام سحر

 خیره های نگاه از. کند می نگاه روبرویش به و گیرد می باال ار  سرش دهد، می تکان

 . گیرد می شکل ظریفش ابروهای میان اخمی کند می حس که ای

 اش حنجره و اندازد می بود ایستاده کنارش جیب در دست که مردی به نگاهی نیم

 . افتد می تکاپو به

 . کنند می نگاه آدم به خیره هستن؛ هم مثل اینجا مردهای -

 و شود می خیره خمارش های چشم در ای لحظه چرخد می سمتش به که سرمرد

 . دهد می ادامه سپس

 . تو مثل درست -

 . خندد می سرخوشانه مرد

 رو همه که هست تو ی حدواندازه بی زیبایی این ندارند، گناهی که بیچاره مردهای -

 . کنه می جادو

 ! سعید برم باید من-

 . 

 ! مونده شب از خیلی هنوز... نکن لهعج رفتن برای اینقدر-

 از چشم اکراه با سپس و اندازد می سعید های لب روی لبخند به گذرا نگاهی سحر

 دست برخورد از حالش یکباره به دارد، می بر او جذاب و نقص بی -تیغ شش صورت

 رسد می مشامش که او ی مردانه سرد عطر بوی. خورد می بهم دستش با او

 با همراه و دارد می بر است، مقابلش در که او ی سینه از چشم. شود می خشمگین
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 می او ای قهوه های چشم به را نگاهش او های انگشت  میان از دستش کردن آزاد

 . دوزد

 شده دوساعت االن کنم، همراهی مهمونی این توی تورو یکساعت فقط من بود قرار -

 . هستم اینجا من که

 . برد می باال تسلیم ی نشانه به را هایش ستد او تهاجمی حالت دیدن با سعید

 . راحتی طور هر...باشه خب، خیلی -

 خرامان چنان آن. افتد می راه به ازخانه اتاقی  سمت به و دهد می او دست به را جام

 آن به نسبت او که هایی نگاه کشد؛ می خود سمت به را ها نگاه که دارد می بر قدم

 آیینه روبروی سپس پوشد، می را وشلوارش مانتو و دهش اتاق وارد. است تفاوت بی ها

 می خیره چشمانش به و ایستد می است شده نصب اتاق سفید دیوار به که ای

 چشم این توانست می کاش...آید برنمی هایش چشم پس از اش چهره شود،آرایش

 ! نکنند برمال را  درونش رازهای تا کند پنهان را ها

 . آید می سرش پشت از سعید صدای که ذاردگ می سرش روی را سفیدش شال

 تو زیبایی دونستم می بودن مونده دهن به انگشت تو، دیدن با دوستهام ی همه-

 ... اما دیدم حال به تا که دختری شایدزیباترین... زیبایی خیلی تو. است کننده خیره

 الش از که را او موهای از تاری و شود می نزدیک او به کند می سکوت ای لحظه

 . پیچید می انگشتش دور دقت با را است بیرون

 یکم...یکم فقط اگه! بداخالقی یکم که اینه هم اون! داری کوچیک مشکل یه فقط -

 . نمیشه پیدا نظیرت کن باور باشی اخالق خوش
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 ندارد عالقه آن از بیش. است خیره او به لحظاتی بدهد را پاسخش آنکه بی سحر

. رود می اتاق در سمت به و زند می کنار را دستش نود،بش را او اهمیت بی های حرف

 . زند می صدایش او که  نشده دور خیلی هنوز

  سحر؟   -

 . گردد برمی سویش به اکراه با

  بله؟ -

 زنگ خودت به مستقیما   اینبار  و ببینمت دوباره بخواد دلم شاید بده بهم اتو شماره-

 ! دختره اون نه بزنم

 این تا چیزی چه بداند تا اندازد می سرتاپایش به ای خیره گاهن شنود می که را این

 چهره یا و قیمتش گران و دار مارک های لباس! است داده نفس به اعتماد او به حد

 هم ای عالقه. است متنفر شدت به نفس به اعتماد این دیدن از ؟!نقصش بی ی

 رابطی ها آن بین که بود بهتر این برایش بدهد مردی هیچ به را اش شماره ندارد

 . باشد

 ! ببینمت دوباره بخواد دلم من کنم نمی فکر -

 خروجی سمت به بگوید دیگری چیز او باشد منتظر آنکه بی شود می تمام که حرفش

 . افتد می راه

 کفش به و اندازد می پایین را سرش رود می خیابان سمت به زنان قدم رو پیاده در

 متوقف ای لحظه حتی اما دهد می آزار را شپاهای شدت به شود، می خیره هایش

 دور خیابان کند می بلند که را سرش. است اعتنا بی درد آن به نسبت و شود نمی

 ذهنش در چیزی. دهد می تکیه درختی به و ایستد می ای لحظه چرخد، می سرش
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 اش سرگیجه شر از باید چطور! بود خورده نوشیدنی کمتر کاش شود، می تداعی

 می راه به دوباره آرامی به سپس و دهد می تکان را سرش بار چند !شود؟ خالص

 . افتد

 سرش آید، می روبرویش از عجله با و است موبایلش با صحبت مشغول جوانی مرد

 می گیج سرش دوباره بگذرد، او کنار از خواهد می که همین است انداخته پایین را

 سحر و کند می برخورد او با تشد به هم مرد آن شود، می متمایل او سمت به و رود

 نگرانی با و کند می دور گوشش از را موبایلش مردجوان. شود می زمین بر نقش

 . دارد برمی سویش به قدمی

  خوبه؟ حالتون کنم؟ کمکتون خواین می...خوام می معذرت -

 بی. آید می خون آرنجش از و  شده پاره مانتویش کند، می نگاه آرنجش به ای لحظه

 سری مثبت ی نشانه به کند می نگاه را او هم هنوز که مرد آن به رو دردش به تفاوت

 می دور و دهد می ادامه راهش به شود می راحت خیالش که مرد. دهد می تکان

 . شود

 برای رسد می که خیابان به دهد می ادامه راهش به دوباره و شود می بلند جایش از 

 می راننده به را آدرس شود می سوار اینکه از بعد. دهد می تکان دست تاکسی اولین

 اجازه گذاشته راننده که موزیکی صدای اما دهد می تکیه صندلی به را سرش و گوید

 . اندازد می آلود اخم ی چهره با مرد آن به نگاهی. بگیرد آرام دهد نمی

 ! کنین؟ خاموشش شه می -

 قطع را موسیقی اجبار به سپس و اندازد می او به دقیقی نگاه جلو ی آینه از راننده

 و گذارد می هم روی را هایش چشم سحر شود می قطع که موزیک صدای. کند می

 . بگیرد آرام کمی کند می را تالشش تمام
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 بینهایت تا نامعلوم مسیری در و نشود متوقف حرکت از ماشین که کرد می آرزو

 متوسط های همحل از یکی در آپارتمانی جلوی که کشد نمی طولی اما کند حرکت

 می آپارتمان آن به نگاهی اکراه با کند، می باز را هایش چشم. شود می متوقف شهر

 . شود می پیاده ماشین از دهد، می راننده به را کرایه اینکه از پس و اندازد

 . آید می فرنوش صدای که کشد نمی طولی دهد می فشار که را واحد زنگ

  کیه؟ -

  منم: هدد می را پاسخش ضعیف صدای با

 . کند می باز را در سرعت به او پاسخ شنیدن با فرنوش

 دیوار به را سرش و دهد می فشار را 6 ی شماره ی دکمه شود می که آسانسور وارد

 متوقف. شود می بیشتر لحظه به لحظه اش سرگیجه و حالی بی دهد، می تکیه

 باز برایش قبل از هک ای خانه در مقابل در او و گیرد نمی زیادی زمان آسانسور شدن

 . ایستد می شده

 های انگشت در زیادی درد موقع همان درست اما آورد درمی پایش از را هایش کفش

 کفشآن فشار با کند؛ می ها آن به نگاهی درهم ی چهره با پیچید، می پایش

 می خیره هایش زخم به لحظاتی.آمد می خون کمی و اند شده زخمی هایش انگشت

 ! ندارد اهمیتی اصال است معنا بی برایش زئیج درد این شود،

 فرنوش، ای خانه هم دو هلنا و ملیسا شود؛ می خانه وارد و دهد می تکان سری

 به سردی سالم با و اندازد می ها آن به نگاهی نیم بودند، تلویزیون تماشای مشغول

 چوبی تتخ روی را کیفش. افتد می راه به نقلی آپارتمان آن متری12 اتاق تنها سمت

 کند می خارج تنش از را لباسش اینکه از پس اندازد می رنگ گردویی  ی نفره دو
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 می آرایشش کردن پاک مشغول دستمالی با سپس پوشد می ساده ای مقنعه و مانتو

 . شود می اتاق وارد لبخندزنان فرنوش لحظه همین در. شود

 ! تبسم بی خانمه تبسم سلــام  -

 . دهد می سردی به را پاسخش ندک نگاهش ای لحظه آنکه بی

 . سالم -

 . برو بعد بیاد سرجاش حالت کن صبر یکم -فرنوش

 ! دارم عجله...نه   -

: گوید می نشیند، می تخت روی که همانطور سپس کند می سکوت ای لحظه فرنوش

  بود؟ چطور مهمونیشون

 . اندازد می باال ای شانه تبسم

 ! ها مهمونی ی بقیه مثل -

  آره؟ کرد می فرق حتما بود، ها باکالس و پولدارها مهمونی این دیگه نه -

 صحبت به همیشه مانند نیست افتاده که هایی اتفاق تعریف و توصیف اهل تبسم

 هدفش به را او تا دهد می تکان سری مثبت ی نشانه به ندارد ای عالقه هم کردن

 . کشد نمی زدن حرف از دست اما فرنوش. برساند

 مهمونی تو فقط تو خواد می گفت می که درسته. زد زنگ بهم ید،سع پسره این-

 خواست می رو ات شماره گرفته، تورو چشمش کنم می فکر من اما کنی همراهیش

 .  دختر کن قبولش پولداره، خیلی اون
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 نمی مردی هیچ ی عالقه باشد، دنبالش سعید چشم که ندارد اهمیتی تبسم برای

 به را اش شماره فرنوش دهد اجازه ندارد امکان و کند درگیر را اش آشفته ذهن تواند

 .  گردد می باز فرنوش سوی به خشمگین نگاه و آلود اخم ی چهره با. بدهد او

 ! دونی می که خودت باشند، داشته رو ام شماره امثالش یا و مرد این خوام نمی - 

 . افتد می راه خروجی سمت به کیفش برداشتن با سپس

  خدافظ -

 . افتد می راه دنبالش به فرنوش

 هی شه، نمی نصیبت همیشه ها فرصت این از تبسم دادی دست از رو عقلت تو -

  ؟!تبسم

 . کند می ترک را خانه بلند های قدم با و گردد برنمی سمتش به  ای لحظه حتی

 خبر زمستان آمدن از هوا سرمای و سوز گذرد می که روزی هر و بارد می نم نم باران

 متنفر شدت به باران از شود، می خیره آسمان به و ایستد می ای لحظه. دهد می

 . آورد می خاطرش به را ها بدترین نیست، خوبی ی نشانه برایش این است

 و شود می پیاده ماشین از رساند، می شهر پایین ی محله به را خودش تاکسی یک با

 . شود می راهی خانه سمت به کوچه در زنان قدم

 انگار نه انگار کشاند می دیگری دنیای به را او کوچه آن زواردررفته و یمیقد های خانه

 از اثری هیچ که جایی داشت؛ حضور شهر این ی نقطه بهترین در پیش ساعتی که

 و رنگ هم هوایش حتی نبود رفته رو رنگ حتی و ساده های لباس با مردمی و فقر

 . داشت دیگری بوی
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 قفل در را کلید. ایستد می زده، زنگ کمی که رنگ طوسی قدیمی ی خانه در جلوی

 با مشترکشان ی خانه حیاط به گذرایی نگاه. شود می داخل آرامی به و چرخاند می

 گوشه در است، روشن همیشه مثل ها آن ی خانه های چراغ اندازد؛ می صاحبخانه

 آن در تنومندی انجیر درخت تنها که دارد قرار کوچکی ی باغچه حیاط چپ سمت ی

 است پارک پسرصاحبخانه پراید ماشین هم حیاط راست سمت کند، می خودنمایی

 .  شود می شسته باران نم نم با که

 اش حالی بی این با. برود خودشان ی خانه به ببیند را او خانم زهرا آنکه از قبل باید

 انجیر درخت از کمی که هایی پله به را خودش. بشود کالم هم او با ندارد ای عالقه

 . رود می باال ها آن از احتیاط با و آرام های قدم با  و رساند می دارد، فاصله

 به رقصند می زیرپایش هایش سنگ گذارد می که ها پله از هرکدام روی را پایش

 کامل طور به و بروند در پایش زیر از است ممکن هرآن کند می احساس که طوری

 تمام ها سنگ این که هاست الس است، عادی برایش مسئله این اما شوند خراب

 پا از که رسید خواهد روزی باالخره اما بیاورند دوام بیشتر که کنند می را تالششان

 ! آمد درخواهند

 قفل در را کلید خواهد می که همین ایستد می اشان چوبی کوچک درب جلوی

 راحتی به تکان یک با و است خراب در قفل همیشه مثل شود می متوجه بچرخاند

 هیچکس شان متری9 سالن در شود، می داخل و کند می باز را در. شود می زبا

 نیامده خانه به هنوز مهسا نکند کند، می عبور ذهنش از چیزی ناگهان نیست،

 حاال اما بود خواهد نیم و شش ساعت تا اش تقویتی کالس بود گفته او باشد؟

 . است گذشته هم 9 از ساعت
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 سمت به خواهد می همینکه و دهد می تکیه فتهشانر  رو و رنگ پشتی به را کیفش 

 شود می خارج اتاق از دارد سر به که سفیدی گلی گل نماز چادر با مهسا برود، اتاق

 به اش داشتنی دوست کوچک خواهر. گیرد می آرام تبسم قلب تپش دیدنش با

 . رود می فرو آغوشش ودر آید می سویش

 . آبجی سالم -مهسا

 . کند می نوازش را اش معصومانه ی چهره و کند می جدا خود از را مهسا

  اومدی؟ کالس از کی عزیزم، سالم -

 . شود می خیره اش شده قرمز های چشم به مهسا

  خوبه؟ حالت آبجی؟ شده چیزی. برگشتم هفت ساعت -

 رو را دستش جا همه و نیستند وفادار او به که ها آن به لعنت...ها چشم بازهم...آه

 ! کنند می

  مگه؟ چطور...خوبم آره -

 ! قرمزه خیلی هات چشم -مهسا

 . شود می روانه حمام سمت به دستپاچگی با

 . بگیرم دوش رم می ام، خسته خیلی فقط نیست، چیزی -

 . کند می متوقفش مهسا صدای ، گذارد می حمام در ی دستگیره روی که را دستش

  تبسم؟ آبجی -

 . گردد برمی سمتش به نگرانی با



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

  ه؟بل -

 مهلت آخرین فردا: گوید می ضعیفی صدای با و اندازد می پایین را سرش مهسا

 ... هاست کالس شهریه پرداخت

: گوید می رود، می کیفش سمت به که همانطور و کند می قطع را او حرف تبسم

 . رفت می یادم داشت گفتی شد خوب

 . دهد می دستش به و کشد می بیرون کیفش از پول مقداری سپس و

  کافیه؟ اینها -

 خواهرش های مهربانی قدردان همیشه درخشد می خوشحالی از مهسا های چشم

 بزرگش خواهر اش زندگی قهرمان کرد؟ می زندگی باید چطور نداشت را او اگر است،

 . زند می عمیقی لبخند.است

 . ممنونم کافیه آره -

 دوش زیر شود می که حمام داخل. شود می دور او از و دهد می تکان سری تبسم

 او اما کند شکه را کسی هر تواند می سرد آب پاییزی هوای آن در ایستد می سرد آب

 مغز تا سرما دهد می اجازه و بسته را هایش چشم خورد، نمی تکان جایش از

 . بشوید را جانش و روح خواهد می گویی کند نفوذ استخوانش

 آیینه به نگاهش همزمان ند،ک می باز را هایش چشم اینکه تا کشد می طول دقایقی

 شده نصب حمام دیوار به و است شکسته آن از ای گوشه که شکلی مربع کوچک ی

 خیره بیند، می آیینه در که ای چهره به دقت با و دارد برمی قدمی. افتد می است،

 . شود می
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 به درشت هایی چشم رنگ، ای قهوه بلند ابروان! است مادرش تصویر...تصویر این

 مانند ابریشم بلند موهای حالت، خوش هایی لب کشیده، ای بینی پررنگ، آبی رنگ

 ...! اش چانه روی چال آن حتی و رنگ طالیی

 هم در صورتش اجزای تمام! ببیند؟ را تصویر این چطور. کند تحمل تواند نمی...نه

 . کند می تکرار زیرلب کند، می پشت آیینه به و پیچد می

 . بیرون برو ذهنم از...! نکن نگاه من به... ببینمت خوام نمی.... لعنتی....تو به لعنت-

 آرام را سرش که همانطور و بندد می را هایش چشم دهد، می تکیه حمام دیوار به

 ! متنفرم ازت متنفرم، ازت...لعنتی: کند می زمزمه کوبد، می دیوار به آرام

 و شلوغ ذهن داردن امکان است؛ فایده بی شود کم اش پریشانی کند می تالش هرچه

 می تسلیم دقیقه ده گذشت از پس. بگذارد باقی او برای آرامش برای جایی درهمش

 . شود می خارج حمام از و شود

 کنارش مهسا شود، می خیره ای نقطه به گیردو می جای کوچکشان اتاق از ای گوشه

 نمره وزامر  آبجی؟: گوید می دهد، می نشان او به را کاغذی که همانطور و نشیند می

 می افتخار من به گه می همیشه خانممون شد بهتر همه از کالس تو من شیمی ی

 . بخونم دانشگاه تو خوب ی رشته یه تونم می کنم تالش همینطور اگه گه می کنه،

 . اندازد می آن به گذرایی نگاه تبسم

 . شه می همینطور حتما   خوبه خیلی -

    نشدی؟ خوشحال -مهسا

 . شدم که معلومه -
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 ! خوشحالی واقعا   بدونم که زنی نمی لبخند یه چرا پس-

 اکنون! بود مُرده که بود وقت خیلی لبش روی لبخند! غریبی؟ ی واژه چه... لبخند

 سختی به کند غمگین را مهسا تواند نمی اما. دارد معنایی چه واژه این داند نمی

 که است سخت رایشب کار این آنقدر. وادارد خنده به را هایش لب کند می تالش

 ! آید می درد به صورتش عضالت

 قدر آن. گیرد نمی آرام خواهرش تصنعی لبخند دیدن با شود می خیره او به مهسا

 سنگینی بغض آرام آرام بدهد، تشخیص را او لبخندمحزون بتواند که شده بزرگ

 داند نمی دیگر حتی که شده چه! آمده؟ خواهرش سر بر چه.شود می گلویش مهمان

 گویی! بود؟ دیده خندان را او که را باری آخرین آورد نمی خاطر به چرا! بخندد؟ طورچ

 در را خودش ؟!آید می در پا از اش زندگی قهرمان نکند. نیست خودش دیگر او

 روزی که ببیند خندان دوباره را خواهرش بتواند کند می آرزو و اندازد می تبسم آغوش

 است، اش شانه روی سرش که همانطور! است خوب او حال کند حس برسد، راه از

  ببینیم؟ بابارو و مامان بریم ندارم، مدرسه من فردا: گوید می

 با کند، می نوازشش  و است مهسا مواج رنگ خرمایی موهای در دستش تبسم

 پدرش مادرو دیدن به ای عالقه دهد می فشار هم روی را هایش لب حرف این شنیدن

 اند، کرده رها گاه تکیه بی را او که ها آن برود؟ ها آن دیدن به باید چه برای آخر. ندارد

 حق این از را مهسا تواند نمی که دارد حقیقت هم این اما است سخت تحملشان

 . ریم می... باشه: دهد می را پاسخش ضعیفی صدای با. کند محروم

 . شود می جدا او از و بوسد می را اش گونه راضی و خوشحال مهسا

 و شود می خارج اتاق از زند می شانه را موهایش اینکه از پس بعد ظاتیلح تبسم

 کابینت سه آن در که متری چهار ی آشپزخانه رود؛ می آشپزخانه به غذا پخت برای
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 اندازد، می یخچال داخل به نگاهی. دارد قرار کوچک یخچال و اجاق یک و قدیمی

 غذایی مواد خانه برای بود کرده فراموش بازهم! شود نمی پیدا آن در چیزی هیچ

 . آید می آشپزخانه به مهسا موقع همین در! بخرد

 . نداریم هیچی -

 . کند می نگاهش آشفتگی با تبسم

 . خرید ریم می باهم فردا کنم، خرید کردم فراموش -

 . بود وقتش دیروز بدیم هم رو خونه اجاره باید راستی -مهسا

 دیگری از پس یکی نیازهایشان زود به زود درچق بود، کرده فراموش هم را خانه اجاره

 غذایی، مواد کشد، می فلک سربه روز به روز که مهسا ی مدرسه مخارج. رسند می

 خالصه پول نام به ای واژه در زندگی تمام. دیگر مسائل هزاران و لباس خانه، اجاره

 سامه که شده غرق مخارجشان فکر در.کرد می حس وجود تمام با را این است شده

 . بخوریم بیا پختم املت امشب برای من: گوید می

. شود می کوچکشان قالی روی ای دونفره کوچک ی سفره چیدن مشغول سپس

 مهسا گیرد، می فاصله سفره از که نخورده غذا آن از بیشتر لقمه چند تبسم

 ! آبجی نخوردی هیچی توکه: گوید می کنان اعتراض

 . شدم سیر کافیه -

 با افتد می تبسم آرنج زخم به نگاهش ناگهان که شده خیره او هب غمگینانه مهسا

  شده؟ چی دستت -پرسد می نگرانی

 . اندازد می زخمش به نگاهی خونسردانه تبسم
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  خوردم زمین نیست، چیزی -

 . کند می مچاله هم در را اش چهره مهسا

 ! آبجی؟ کنه می درد...وای -

 دردی هیچ اکنون که بود کشیده ددر  آنقدر.شود می خیره او ی چهره به تبسم

 ! کنه نمی درد نه: گوید می همزمان و دهد می تکان سری. کند نمی احساس

 این با وجانش روح تمام «درد»! داند نمی را کلمه این معنای او ی اندازه به هیچکس

 زیادی درد رفت می فرو دستش به کوچکی خار اگر روزی. بود شده عجین واژه

 ! کند نمی احساس چیزی هیچ است، جان بی کالبدی که حاال اما کرد می احساس

 خارج خانه از مادروپدرشان دیدن برای بود داده مهسا به که قولی طبق بعد روز صبح

 چهره.شود می هم تر طوالنی واحد های اتوبوس با و است طوالنی مسیر. شوند می

 به ای لحظه. ندارد را ها آن دیدن طاقت است، خیره خیابان به و رفته فرو هم در اش

 کند، کنترلشان تواند نمی که طوری به لرزند می شدت به کند می نگاه هایش دست

 . کند می قرار بی را او لحظه به لحظه و شده زیاد قلبش تپش

 می روانه ها آن سمت به سریع و بلند های قدم با مهسا رسند، می که مقصد به

 از نمانده چیزی که شده بد حالش آنقدر کنند، نمی اش یاری تبسم پاهای اما شود

 در و رساند می ها آن قبر به را خودش او مهساست، دنبال به نگاهش. برود هوش

 قدمی تواند نمی دیگر ایستد می حرکت از تبسم موقع همان! نشیند می کنارشان

 آن به و گذارد می لبهایش روی را دستش. اند افتاده شماره به هایش نفس...بردارد

 می شکسته بغضش.  نشیند می همانجاست، که سکویی روی کند، می شتپ ها

 می بغل را زانوهایش. شوند می روانه سپیدش های گونه روی هایش اشک و شود
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 عقب به را خودش قراری بی با شود می تبدیل هق هق به اش گریه که همانطور و کند

 . دهد می تکان جلو و

 به و بنشیند ها آن به نزدیک است دناکدر  چه....  ها آن دیدن است زجرآور چه

 ! نرود سویشان

 از سال 9. کند می صحبت ها آن با حال همان در و شوید می را قبرشان مهسا

 نمی کهنه هرگز داغشان. است روز یک مانند درست که سالی9 گذرد، می رفتنشان

 می ذهنش در همیشه سوال این کند، می نگاه تبسم به و چرخاند می را سرش. شود

 نمی گریه او است؟ قرار بی حد این تا چرا و شود؟ نمی نزدیک ها آن به او چرا چرخد

 دارد، برمی قدم سمتش به. سوزاند می را هرکسی دل که ای ناله! کند می ناله کند،

  خوبی؟...جونم آبجی: گوید می و گذارد می اش شانه روی را دستش

 . دارد برمی اش شانه روی از را مهسا دست برگردد سمتش به انکه بی تبسم

  بذار تنهام  -

 نمی طولی و گیرد می فاصله او از کند، می بغض تبسم های گریه دیدن با مهسا

 . شود می جاری هم او های اشک که کشد

 ***** 

  دوم فصل

 ناگوار اتفاقی از و بود قراربی هم آسمان گویی که باریدمی چنان بود گرفته شدت باران

 . دادمی خبر
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 بود ترسیده قدرآن نشست، کنارش اوهم گذاشتند آمبوالنس داخل در که را مهسا

 همچنان اما بود باز نیمه هایش چشم و کند مهسا هاینفس. لرزیدمی تنش تمام که

 . زد صدایش سختی به حال باهمان. بود گرفته محکم را تبسم دست

 .. آبجی...آبجی -

 . دش نزدیکش ریختمی اشک که همانطور تبسم

  عزیزم اینجام من -

 . بزند حرف کرد تالش سختی به و کرد نگاهش مهسا

 ... آبجی ترسممی...من...من -

 اتفاقی برات ذارم نمی...نترس اصال   شه، نمی هیچیت کنارتم من عزیزم نترس  -

 . بیفته

 که دادمی تکانش زده وحشت تبسم رفت، هوش از کامال   که بود حین همین در

 . شد مانعش نسآمبوال پزشک

 . رفته هوش از فقط شه، می خوب حالش...خانم باشید آروم -

 این در که کسی تنها وقتی بگیرد آرام توانستمی چطور زد،می صدا را خدا کنان گریه

 بی و رمق بی را معصومش کوچک خواهر وقتی بود؟ آمده در حال این به داشت دنیا

... شدمی خوب او حال بود پزشک با حق...نه اما! دید؟می آمبوالنس تخت روی جان

 بیمارستان به که نکشید طولی. شدمی مسلط خودش به و گرفتمی آرام باید

 یو سی آی درهای پشت اما شود جدا او از خواست نمی ای لحظه حتی رسیدند

 . شد مانعش پرستار



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

22 

 

  لطفا   باشید بیرون شما -

 . کرد نگاهش پریشانی با

  خواهرمه اون -

  بمون همینجا داخل، بری تونی نمی تو ولی دونم می -پرستار

 حال در اتفاقی چه مگر بود بیتاب شدت به قلبش. داد تکیه دیوار به لرزان پاهای با

 شست،می را صورتش مهابا بی هایشاشک بگیرد؟ آرام توانستنمی که بود دادن رخ

 . زد نهیب خودش به.چرخیدمی ذهنش در بدی افکار و لرزیدمی تنش

 باش آروم...گیره نمی تو از اونو خدا بیفته اتفاقی براش نیست قرار...باش آروم -

  تبسم

 و طول بار هاده. بود فایده بی کند آرام را خودش ها جمله این با کردمی تالش هرچه

 زمان. خواستمی کمک او از و زدمی صدا را خدا زد؛ قدم را بیمارستان راهروی عرض

 به نگاهش بود، شده طوالنی سال یک ی اندازه به اش هرثانیه گذشتمی کندی به

 که بود چه هاقراری بی این بدهند، را خوبش خبرحال و بیاید نفر یک تا بود در آن

 کاش ای گذاشتند؟نمی راحتش ایلحظه چرا! داشتند؟ برنمی سرش از دست

 از یکی حتی چرا ود؟ب گرفته او از باهم را هاآن هردوی خدا چرا آخر بودند مادروپدرش

 تلخ سرنوشتی به هارا آن که بود بود چه تصادف آن بود؟ نگذاشته برایشان را هاآن

 در دیگری تلخ اتفاق نکند تصادف، آن از سال هشت گذشت از پس حاال و کرد دچار

. شد خارج آنجا از دکتر اینکه تا کرد صحبت خودش با لب زیر آنقدر بود؟ وقوع حال

 سمتش به سراسیمه.بردمی او پیش درمان برای را مهسا همیشه هک بود پزشکی او

 . رفت
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  دکتر؟ آقای خوبه خواهرم حال -

: داد را پاسخش خونسردانه و کرد جا جابه هایشچشم روی را عینکش پزشک

 مونده باقی که راهی تنها ده،نمی جواب شما خواهر روی دارویی هیچ دیگه متأسفانه

 تا بدید انجام رو عمل کارهای ندارین وقت بیشتر ساعت چند...جراحیه عمل

 عمل این زودتر هرچه باید پس حیاتیه عضو قلب که دونید می کنم عملش سریعتر

 ! خطره توی خواهرت زندگی وگرنه شه انجام

 ! شد دور او از زنان قدم آرامش و خونسردی کمال در شد تمام که حرفش

 برای بارها و بارها را هایشحرف و بود خیره پزشک خالی جای به همچنان تبسم

 خدا که بود این منظورش! است خطر در خواهرش زندگی. کرد تکرار خودش

 بود؟ اتفاق این ینشانه هاقراری بی این پس! بگیرد؟ او از را مهسا خواهدمی

 اشخانواده نصیب که تلخی سرنوشت به و غلتیدندمی هایشگونه روی هایشاشک

 رحمانه بی روزگار چرا بود؟ ناعادالنه قدر این دنیا این چرا! داندیشیمی بود شده

 این بدهد؟ جان قلبی بیماری اثر بر که است ساله 14 دختری حق این آیا تازید؟می

 و دست مشکالت با زندگیشان های لحظه تمام در که بود یتیم تنهای دختر دو حق

 باید چطور پس نداشت پولی هک او! کشید؟ درد باید کجا تا کجا؟ تا کنند؟ نرم پنجه

 دهد اجاره نباید او کند را تالشش باید...نه اما! بدهد؟ را خواهرش قلب عمل خرج

 مرد رفت بیمارستان حسابداری به سرعت به فکر این با بیفتد اتفاقی خواهرش برای

 بود، اهمیت بی برایش هم شاید و فهمیدنمی چیزی او رنج و درد از که حسابدار

 . دادمی را جوابش خونسردانه

 ! شه نمی خانم بگم چندبار   -

 ! میمیره خواهرم...کنممی خواهش آقا  -
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 ! شه انجام عمل تا بدین رو عمل پول باید همینه بیمارستان قانون خانم؟  -

  کنین کاری یه کنممی التماس بهتون...ندارم بیشتر همینقدر من ولی  -

 کنی التماس اینجا اینکه جای گرونیه عمل قلب عمل برنمیاد من دست از کاری  -

 . کن فکری یه برو

 . شد صحبت مشغول او با و رفت همکارش سمت به خونسردانه شد تمام که حرفش

 برای هم شاید نداشت؟ اهمیتی برایش یعنی فهمید؟نمی را حرفش او چرا آخر خدایا

 یک نجا یعنی کرد،نمی کمک او به هیچکس چرا...! نداشت اهمیتی هیچکس

 آن گرو در خواهرش جان حاال که بود چه پول این بود؟ ارزش بی حد این تا انسان

 ! بود؟

 اشک و کردمی نگاه طرف آن و طرف این به بیمارستان سالن در سردرگم و گیج

 هایش چشم دربرابر را خواهرش مرگ و شدمی تسلیم کرد؟می باید چه...ریختمی

 اتفاق این ندهد اجازه اما بمیرد دادمی ترجیح ت؟توانسمی چطور اما کرد؟می تماشا

 پولی اندک داشت که اندازی پس تنها...کردمی تهیه پول و کردمی فکری باید.بیفتد

 فروخته را آن قبل ماه درست. بود مانده پدرش اوراقی پراید ماشین فروش از که بود

 دیگر ساعت چند ات حاال...نداشت پولی این جز! بخرند دارو مهسا برای تا بودند

 اششانه روی دستی ناگهان بودکه غرق افکارش در کند؟ مهیا پول میلیون چند چطور

 خیره او به پرسشگرانه زنی پرستار دیدن با و برگشت عقب به متعجبانه گرفت، قرار

 . شد

  کجان؟ مادروپدرت: گفت و کشید عمیقی نفس پرستار

  هردوشون...مُردن: گفت کرد،می دس را کشیدنش نفس راه آرام آرام که بغضی با
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 . داد تکان سری متأثرانه پرستار

 نمی تو برای دلش کسی خصوصیه بیمارستان یه اینجا ببین؟... متأسفم خیلی -

 پول اقوامت از برو...بده نجات رو خواهرت تونه می که کسیه تنها دکترهم اون سوزه

 . نداری وقت خیلی کن قرض

 شد دور که پرستار. نداشتند اقوامی هیچ هاآن خوردنمی دردش به هم پرستار حلراه

 چطور. نشست زمین روی و شد خم زانوهایش ناگهان گرفت، شدت اشگریه دوباره

  بدهد؟ نجات مرگ از را خواهرش باید

 چندان هم ها آن مالی وضعیت اگرچه بود رفته مسافرت به هم اشانصاحبخانه

 باید چه تنها...حاال اما کنند کمک او به پول تهیه در توانستند می اما نبود خوب

. فهمید نمی را او غم کسی که اینجا کند؟ التماس که به خواهرش نجات برای بکند؟

 مهسا زندگی ساعت چند این در...بود نمانده مانده باقی زمان بیشتر ساعت چند

 ندببی سرحال و سالم دوباره را خواهرش خواست می وجودش باتمام خورد می رقم

 سرزنش را خودش کرد، عبور ذهنش از فکری ناگهان. کند هرکاری بود حاضر برایش

 آن در که فروشگاهی صاحب از توانست می! بود نیفتاده یادش به زودتر چرا که کرد

 حل راه بهترین این کند، کار هم بیشتر ازایش در بود حاضر! بگیرد وامی کرد می کار

 از و برخاست جایش از سرعت به گرفت یا تازه جان فکر این با. بود ممکن

 . شد خارج بیمارستان

. ندارد تمامی شب آن در گویی که بارید می چنان داشت ادامه همچنان باران بارش

 داد، را فتحی آقای ی خانه آدرس و نشست تاکسی در سرعت به رسید که خیابان به

 با که کرد می دعا مدام زیرلب. بود شنیده همکارانش زبان از بارها را اش خانه آدرس

 از را او موبایلش زنگ صدای. نکند رد را خواهشش او و برگردد او پیش از پُر دست
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 کردمی کار فروشگاه همان در پیش سال یک که کسی بود؛ فرنوش. کرد جدا افکارش

 پاسخ و فشرد را اش ساده موبایل پاسخ دکمه.بود شده آشنا او با طریق این از او و

  بله؟: داد

  تبسم؟ چطوری سالم -فرنوش

 ... سالم  -

 . شد زده وحشت فرنوش داد، سر را گریه هق هق و گفت را این

  کنی؟ می گریه چرا شده؟ چی -

 عمل دیگه ساعت چند باید گفت دکترش بیمارستانه، تو االن بده حالش... مهسا  -

 . ندارم رو عملش پول.... میمیره وگرنه شه

  کنی؟ چیکار خوایی می حاال...دب چقدر... خدا وای ای  -

 ! نمیره خواهرم که کنم هرکاری حاضرم کنم جور پول شده که هرطور باید دونم نمی  -

 قرض بهمون کنم پیدا رو کسی تونم می ببینم بذار اما بدم بهت داشتم پول کاش  -

 . دم می خبر بهت بده،

 صدایش که بود کرده گریه آنقدر شد خیره خیابان به تابی بی با کرد قطع که را تلفن

 که هم او کند؟ کاری برایش بتواند فرنوش بود ممکن یعنی بود؛ گرفته کامل طور به

 فتحی آقای از که وامی با توانست می خودش شاید اما نداشت خوبی مالی وضعیت

 برج جلوی در ماشین و رسید پایان به سخت دقایق آن. کند حل را مشکل گیرد می

 . شد فمتوق وزیبایی بلند
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 شاید بود وقت دیر گذشت، می 10 از کم کم ساعت. بود خیره ساختمان به دقایقی

 باید و نداشت ای چاره او اما برود او ی خانه به ساعت این در که نداشت خوبی روی

 چه او العمل عکس دانست نمی بود مردد شدت به. کرد می امتحان را ها راه تمام

 سختش شرایط شنیدن با هم شاید کرد؟ می اش راضی باید چطور باشد، تواند می

 فشرد را آپارتمان زنگ و کرد بلند را دستش. کرد می کمکش و آمد می رحم به دلش

 . آمد اش تصویری فون آی از فتحی آقای صدای که نکشید طولی

  دختر؟ کنی می چیکار اینجا تو خانم؟ تبسم -

 راستش...شدم مزاحم که ببخشید... سالم: گفت لرزید می سرما از که همانطور

 ... خواهرم

 ادامه سختی به کرد، پاک را هایش اشک دستش پشت با و کشید باال را دماغش

  شه عمل باید امشب بیمارستانه تو بده حالش خواهرم: داد

 . کرد قطع را حرفش فتحی

 . هشت واحد بیا خوری، می سرما اونجا بیاتو، گی می چی فهمم نمی من -

 داخل اضطراب و دلشوره با و درانداخت به نگاهی. کرد باز برایش را رد و گفت را این

 خانه در جلوی فتحی رساند برج آن هشتم ی طبقه به را خودش آسانسور با شد

 . شد نزدیکش درهم ی چهره با تبسم. بود ایستاده منتظرش

 ... نیست خوب حالش خواهرم...سالم -

 . کرد قطع را حرفش او بازهم

  تو بیا زودباش...سرده اینجا کنیم می صحبت باهم خونه داخل بیا -
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. شد خانه وارد او سر پشت آرام های قدم با تبسم شد، داخل خودش و گفت را این

 این دیدن با بود روز مد به و شیک وسایل اقسام و انواع با زیبایی و بزرگ ی خانه

 به فتحی. ندک می زندگی کامل رفاه در صاحبش بفهمد توانست می کسی هر خانه

 می چیزی یه منم...بشین اونجا برو: گفت ای خونسردانه لبخند با و کرد اشاره مبلی

  دختر لرزی می سرما از داری. شی گرم بخوری یارم

 در همانطورکه او. کرد نگاه فتحی سوی به و نشست بود، چرم جنس از که مبلی روی

 بگو خب: گفت و کرد نگاهش بود گرمی نوشیدنی کردن آماده مشغول آشپزخانه

 !گفتی می خواهرت مورد در داشتی چیزایی یه چیه؟ مشکلت ببینم

 بچگی از خواهرم: گفت بغض با دوباره و داد تکان سری مثبت ی نشانه به تبسم

 شد بد حالش یهو امشب ولی خورد می دارو و قرص همیشه داشت قلبی مشکل

 ... میرهمی وگرنه شه عمل دیگه ساعت چند تا باید گفت دکترش

 بدین وام یه بهم کنم خواهش ازتون اومدم: داد ادامه دوباره و خورد فرو را بغضش

  کنین کمکم توروخدا...کنم کار بیشتر ازاش در دم می قول بدم رو خواهرم عمل پول

 تبسم جلوی را فنجان شد، نزدیکش بود دردستش که فنجانی با خونسردانه فتحی

 . شدم ناراحت برات خیلی خواهرت، بیچاره..ونهگر  خیلی قلب عمل: گفت و گذاشت

 . گردم برمی االن: گفت و افتاد راه به اتاقی سمت به سپس و

 دختریتیمی به که بود ممکن بدهد؟ او به را پول این و بسوزد بوداودلش ممکن یعنی

 که همانطور و آمد بیرون اتاق از که نکشید طولی کند؟ کمک بود تنها شهر این در که

 . کنم می کمک بهت من..نکن گریه دیگه کافیه: گفت شد می شنزدیک
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 که همانطور و نشست روبرویش فتحی. شد خیره او به ناباورانه شنید که را این

 عمل پول تمام شه می میلیونی چند این: گفت گرفت، می سمتش به تروال مقداری

 . رمدا توخونه رو مقدار همین االن...شه می حل ایش عمده بخش ولی نیست

 سادگی همین به شد نمی باورش شد، خیره بود او دست در که هایی تروال به تبسم

 حقیقت این آیا.. بدهد او به را عمل پول از ای عمده بخش و بپذیرد را حرفش

 می! بدهد نجات را مهسا جان توانست می حاال باشد؟ خیال یک فقط نکند داشت؟

 های دست با و کرد خداراشکر زیرلب. ببیند سالم را خواهرش دیگر بار یک توانست

 . گرفت او از را ها پول لرزان

 وقتی من... سخته خیلی پدرومادر بدون زندگی کنم می درک تورو شرایط من -فتحی

 همیشه کنم می کمک بهت بتونم هروقت گفتم خودم با فهیمدم تورو وضعیت

 االن. هستی ایطیشر  توچه دونم می چون دادم ها بچه ی بقیه از زودتر تورو حقوق

 ! برگردونی بهم نیست نیازم بیمارستان ببر اینهارو هم

 او به بگیرد پس را پول این بخواهد اینکه بدون او بود ممکن چطور شنید؟ می چه

 زندگی نجات برای را او خدا هم شاید بود؟ فرشته یک مرد این آیا! کند؟ کمک

 زندگی مهربان های انسان یادن در هنوز که بود خوب چقدر بود، فرستاده خواهرش

 خوبی خیلی آدم شما...بگم چی دونم نمی من...من: گفت سختی به. کردند می

  ممنونم ازتون واقعا   هستین

 . زد پهنی لبخند فتحی

 برام که هایی خانم بقیه با من برای تو بخوایی رو راستش خب...کنم می خواهش -

 ... کنی می فرق کنند می کار
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 روز از: گفت آهستگی به شد خیره او زیبای های چشم به اینکه زا پس و کرد مکثی

 ! دارم عالقه تو به من..خب بود تو سمت به نگاهم همیشه دیدمت که اولی

 جدا اما بود ساله 40 مرد یک او بود؟ چه منظورش عالقه؟...شد شکه تبسم ناگهان

 خانه در ها آن دکر  می دقت که حاال البته که فرزندداشت و همسر او موضوع این از

  نکردید؟ ازدواج مگه شما: گفت ضعیفی صدای با.نبودند اش

 ازدواج باتو نیست قرار منکه! داره ربطی چه ولی مسافرته االن همسرمم آره -فتحی

 ! کنم

 تونم می من: داد ادامه بود، لبش روی بر که لبخندی با بعد و کرد سکوت ای لحظه

 اما کنم می مهیا برات رو داشتی احتیاج یچیز  به هروقت کنم حمایت ازت همیشه

  گم؟ می چی که فهمی می! بدی مثبت جواب من عالقه به باید هم تو خب

 را او های حرف معنای که نکشید طولی لرزید، ترس از تبسم جان تمام ای لحظه

 کرد می صحبت چنان فتحی بودانداخت دستش در که هایی پول به نگاهی. فهمید

 را؟ او وعزت نجابت چیزی؟ چه اما! بخرد را چیزی خواهد می ها ولپ این با گویی که

 خرید؟ را دختر یک پاکی و معصومیت که شد می مگر بودند؟ خریدنی ها این مگر

 به بگذارد؟ حراج به را شرافتش ها پول این ازای در توانست می چگونه تبسم

 بود؟ کرده چه ها پول این بخاطر که بگوید توانست می! گفت؟ می چه مادروپدرش

 ! نداشت مکان این... نه

 پرتاب او صورت به را ها پول برخاست، جایش از گرفت را وجودش تمام خشم ناگهان

 می آنجاکه تا بود شده حبس سینه در نفسش! دوید خانه خروجی سمت به و کرد

 برای توانی کرد احساس وقتی. کرد دور خانه آن از را خودش دوان دوان توانست

 را چیز همه زد می نفس نفس که همانطور.شد متوقف خیابان کنار در داردن دویدن
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... حاال اما بود دستش در خواهرش عمل پول پیش لحظاتی تا کرد، مرور ذهنش در

 نجات برای خدا که ایست فرشته او کرد تصور ساده چه! نداشت چیزی هیچ بازهم

 های دانه شد خیره نآسما به و کرد بلند را سرش!است فرستاده خواهرش زندگی

 گریه بلند صدای با و شد شکسته بغضش...زدند می سیلی صورتش به باران درشت

 او از خواست می را چیزی چه نبود شدنی تمام که بود چه لعنتی شب آن. کرد

 اما بدهد را خودش زندگی بود حاضر...نه را؟ خودش زندگی یا را؟ خواهرش بگیرد؟

 دیگر کرد؟ می باید چه اما. بدهد دست از را او داد مین اجازه. نه را خواهرش زندگی

 تیکه ای گوشه به داشت؟ را کسی خدا جز به او مگر بود؟ مانده باقی برایش راهی چه

 از که همانطور و کرد حلقه خودش دور را هایش دست نشست، زمین روی و داد

 و گذشت می کنارش از کسی هرزگاهی...زد می زجه بلند صدای با لرزید می سرما

 . کرد می عبور تفاوت بی سپس و انداخت می نگاهی او به متعجبانه

 خیلی کنم، تحمل تونم نمی... نذار تنهام خدایا... کن کمکم خدایا: کرد تکرار زیرلب

 من... خدایا بده نجاتم... ندارم رو درد همه این طاقت من! خیلی.... ه...دردناکـ

 . ام...تنهـ

 ها ساعت این بود داده زمان او به ساعت چند فقط دکتر شد تکرار ذهنش در بازهم

 قدم سختی به و برخاست جایش از فکر این با رفت می دست از سادگی این به نباید

 کمکی او شاید تا رساند همکارانش از یکی ی خانه به را خودش بعد دقایقی. برداشت

 . کند

  کن کمک کنم می خواهش... میمیره داره خواهرم  -

 بود، افتاده مهسا برای که اتفاقی شنیدن با خودش سال و سن هم دختری الهام

 دارم، انداز پس میلیون یک از کمتر همش من کن باور: گفت و کرد نگاهش متأثرانه
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 بخدا... باشند داشته پول اینقدر کنم نمی فکر هم مادروپدرم بدم بهت که ندارم پولی

 . کردم می کمک بهت تونستم می اگه

 خواهرم بذارم کنم؟ چیکار من: گفت بود، شنیدن قابل سختی به که صدایی با تبسم

 ! بمیره؟

  نداره؟ تهران توی رو هیشکی بابات هیچی، مادرت حاال ندارین؟ اقوامی هیچ -الهام

... نه: گفت سختی به و فشرد هم روی را هایش دندان اش یادآوری با! پدرش؟ اقوام

 ! نداره رو کسی هم اون

 ! کنه می باز راهی یه برات خودش باشه خدا به امیدت نکن گریه اینقدر -

 ... کرده فراموش رو من خدا -

 سرعت به دیدنش با تبسم آمد، در جلوی سر چادربه الهام مادر موقع همان درست

  خاله سالم: گفت کرد، می پاک را هایش اشک که همانطور و انداخت پایین را سرش

 اجبار به و انداخت خیسش کامال   سرتاپای به گاهین کشیده درهم های اخم با او

  سالم علیک: گفت

  تو بیا دقه یه: گفت الهام به رو سپس و 

 به مادرش همراه_ گردم برمی االن_ اینکه گفتن با و کرد نگاه تبسم سوی به الهام

 تالش اینکه با ایستادند خانه در دوراز کمی خانه حیاط در ها آن. رفت خانه داخل

 . شنید می را صدایشان تبسم اما کنند صحبت آرام دندکر  می

  خواد؟ می چی اینجا گداگشنه دختره این -مادرالهام
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 داره بیمارستانه تو خواهرش بیچاره نکن، صحبت راجبش اینطوری مامان -الهام

 . نداره رو عملش پول میمیره،

 اینجا رو این و برسه االن داداشت خوام نمی بره بگو بهش زود ماچه؟ به -مادرالهام

 ! داره خودش با دردسری یه همیشه ببینه،

  آخه؟ دردسری چه -الهام

 این که کفش یه تو بود کرده رو پاش داداشت کردی فراموش اینکه مثل -مادرالهام

 ! خواد می رو دختره

  داره؟ گناهی چه بیچاره این خب -الهام

 ! پدر نه مادرداره نه که اینه گناهش -مادرالهام

 فاصله آنجا از بایستد، توانست نمی دیگر آمد، درد به قلبش جمله این نیدنش با

 داد، می آزار شدت به را روانش و روح زن آن های حرف.افتاد راه به خیابان در و گرفت

 دلیل این به فقط... دانست می الیقش را او مادرالهام که بود ای واژه این! گداگشنه

 هر رحمانه بی چرا بود؟ آمده ها آدم این سر بر چه! بود؟ کس بی و تنها دختری که

 یک درد به نسبت توانستند می چطور! دادند؟ می قرار خود قضاوت مورد را کسی

  باشند؟ تفاوت بی یتیم دختر

 زمین به و بود نشسته نیمکتی روی آن راهروی در و بازگشت بیمارستان به ناامیدانه

. بود شده گم او دنیای از هم آرامش بودند تهرف دنیا از مادروپدرش وقتی از. بود خیره

 مادروپدرش دادن دست از با ناگهان نوجوانانه های شادی در غرق ساله پانزده دختری

 وقتی از که کوچک ی ساله شش خواهری و ماند او. بود شده دچار تلخ سرنوشتی به
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 که بود غرق افکارش در. کرد می نرم پنجه و دست قلبی مشکل با بود آمده دنیا به

  الو: داد جواب فرنوش نام دیدن با شد بلند موبایلش زنگ صدای

  تبسم؟ خوبی -فرنوش

 . بکنم نتونستم کاری هیچ لعنتی منه و میمیره داره خواهرم...ام عالی خوب؟-

. دونی می منو زندگی وضع خودت تو اما بدم بهت داشتم رو پول این من کاش-

 ... توأم از تر داغون

 تمام کند، کاری تواند نمی هم او که دانست می خوبی به فشرد، هم ویر  را لبهایش

 فکری یه اما: گفت بعد و کرد سکوت ای لحظه فرنوش.شدند می بسته رویش به درها

 تو از خیلی دادم نشون نفر یه به رو عکست اممهمونی یه توی اینجا من...ببین دارم،

 هرچقدر حاضره...نیست هیچی شبرا ها پول این اصال پولداره خیلی اومده خوشش

 ... فقط...بده بهت بخوایی که

 لرزید، می خشم از که صدایی با و کرد قطع را حرفش گرفت، گُر جانش تمام ناگهان

 اجازه خودت به تونستی چطور کنم؟ می کاری همچین من فکرکردی چطور تو: گفت

  ی؟...بگ من به اینو بدی

 خواهرت بگم؟ بهت رو این مریضم من کنی می فکر زنی؟ می داد چی واسه -فرنوش

 دختر یه به کسی دوروزمونه این تو بدونی باید دیگه تو هست؟ حواست میمیره، داره

 از! خانم تبسم همینه دنیا... باشه داشته نفعی براش اینکه مگر کنه نمی کمک تنها

 برات رو عمل پول و بیاد فرشته یه آخر ی لحظه نیست قرار بیرون بیا خیال خوابو

 اگه...دونی می خودت حاال کنم کمکت خواستم من نداره ارتباطی من به اصال! بیاره

 ! ره می اون وگرنه بده خبر دیگه ساعت یه تا خواستی
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 تکرار خودش برای را هایش حرف بارها و بارها. کرد قطع را تماس شد تمام که حرفش

 برایش را عمل پول تمام آخر لحظه در ای فرشته نبود قرار گفت، می درست او. کرد

 نفع به همه دنیا در! کند کمک تنها دختری به کسی نداشت امکان و بیاورد

 او! گشنه گدا شد، تکرار ذهنش در دوباره الهام مادر حرف! اندیشند می خودشان

 بیرون سرش از را آرامش فکر باید نداشت حمایتی هیچ چون که بود کس بی دختری

! کند کم دردش از کرد نمی تالشی هیچکس و فهمید مین را او غم هیچکس! کرد می

 که است دردی چه این بود؟ خورده رقم برایش شب این در که بود سرنوشتی چه این

 را چیزی چه...کند باید چه کشاند؟ می آتش به را جانش تمام رود می پیش چه هر

 بود چه لعنتی این...آخ... پول خودش؟ نابودی یا کوچکش خواهر مرگ کند؟ انتخاب

  کشاند؟ می نابودی سمت به را او که

 . آورد خودش به را او دکتر صدای ناگهان

  ندادین؟ انجام رو عمل کارای هنوز چرا خانم؟ -

 . انداخت او خونسرد ی چهره به گنگی نگاه و کرد بلند را سرش

  کنین؟ کاری براش خواین نمی...وخیمه وضعیتش شما خواهر -دکتر

 می زندگی باید خواهرش! دهد جان خواهرش برای بود حاضر او برخاست، جایش از

 را گلویش کرد، پاک را هایش اشک! برود دنیا از سادگی همین به داد نمی اجازه...کرد

 ! یارم می رو عمل پول زود خیلی: گفت او به رو و کرد صاف

 ! افتاد راه خروجی سمت به سپس و

 می را کار این پس گشت بازمی دگیزن به خواهرش عزتش گذاشتن حراج به با اگر

 دنیا دردهای تمام او یافت می پایان خواهرش دردهای او کشیدن رنج دردو با اگر کرد،
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 برایش بود حاضر... ماند می زنده خواهرش او مرگ با اگر خرید، می جان به را

 را دنیا مادر این داشت، را مادر یک حکم معصومش کوچک خواهر برای او...! بمیرد

 کم که بغضی با و گرفت را فرنوش ی شماره! دهد می نجات را او اما ریزد می هم به

 ! بیام؟...کجا: گفت کرد، می سد را گلویش راه کم

 **** 

  سوم فصل

 کند، می باز را ایش دریایی زیبای های چشم اجبار به خانه درب پی در پی صدای با

 او اندازد، می مهسا لیخا جای به نگاهی و چرخاند می راستش سمت به را سرش

 می رختخواب روی و کشد می عمیقی نفس. است رفته مدرسه به همیشه مانند

 نابودی به را او که روزهایی کابوس دید می را بدش روزهای کابوس هم باز نشیند،

 سمت درست که خورد می ای پنجره به که باران قطرات صدای ناگهان. بود کشانده

 . کند می جلب را اش توجه دارد، قرار او چپ

 باران این دیدن با...! باران این نه و گذارد می راحتش شب آن کابوس نه... باران بازهم

 زنده دلیل تنها زندگی نجات برای که است خواهری او که شود می یادآوری برایش

 به روز او گذردمی شب آن از یکسال که اکنون و بود خریده جان به را نابودی ماندنش

 می خودش به را او خانم زهرا صدای.رود می فرو مرگ از تر سخت باتالقی در روز

 .آورد

  دخترم؟ نیستی خونه جان؟ تبسم -

 پاسخش بلند صدای با شود می خارج اتاق از که طورهمان و شود می بلند جایش از

 : دهد می را
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  خانم زهرا یام می دارم   -

 به را در سپس و کند مرتبشان یکم تا کشد می زیبایش ابریشمی موهای به دستی

 ای: گوید می پریشانی با آلودش خوب ی چهره دیدن با خانم زهرا. کند می باز او روی

  کردم؟ بیدارت خواب از بده مرگم خدا وای

  داخل بفرمایین شدم،می بیدار باید دیگه نه  -

 همزمان ،شود می روانه آشپزخانه سمت به خودش و کند می باز او ورود برای را راه

  گردم برمی و ذارم می چایی االن: گوید می

 نیست نیاز نه: گوید می دهد، می تکیه اشان رفته رو و رنگ پشتی به که همانطور او

 . بزنیم حرف باهم خوام می بشین بیا

 آن که بگوید خواست می چه مگر شود، می خیره او به نگرانی با شنود می که را این

 بی را او و آورد می هجوم ذهنش به بد افکار سیل هانناگ! است؟ آمده صبح وقت

 برای نکند اینکه یا کند صحبت خانه اجاره مورد در خواهد می نکند. کند می قرار

 دوبرابر خواهد می را خانه اجاره بگوید بود قرار هم شاید بخواهد، را عذرشان خانه

 ! کند

 : گوید می و دهد می تکان سری سختی به

 . یام می و شورم می رو صورتم بدین اجازه هاگ...پس باشه -

 آن باید شود می خیره خودش به روشویی ی آینه در و شود می دستشویی داخل

 چندسالی آن در است، خوبی و مهربان زن خانم زهرا کند دور ذهنش از را بد افکار

 تشصور  به آبی. بودند دیده را اشخوبی بارها کردند می زندگی ها آن ی خانه در که
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 می نزدیکش. شود می خارج آنجا از کشد می عمیقی نفس اینکه از پس و زند می

  افتاده؟ اتفاقی: گوید می نشیند، می روبرویش که همانطور و شود

 صبح وقت این خواست نمی دلم راستش خب... اتفاقی چه عزیزم، نه -خانم زهرا

 باهات تنها خوام می آخه نیست خونه مهسا االن دونستم می ولی بشم مزاحت

 . بزنم حرف

 چه کند؟ صحبت تنهایی در خواهد می چه برای آخر.شد خشک دهانش ترس از

  دانست؟ می آن از چیزی مهسا نباید که بود موضوعی

 ما پیش آبجیت و تو که سالی 4 این تو: گوید می و کشد می عمیقی نفس زهراخانم

 همینجا همیشه خواد یم دلم کن باور نشسته، ما دل به مهرتون کنین می زندگی

 می امون خونواده مثل هستین مستاجرمون شما کنیم نمی احساس دیگه ما باشین

 . مونین

 خانه آن از را ها آن هرگز خانم زهرا شود، می غمگین کرد می فکر بد آنقدر اینکه از

 خوش از یکی شک بی است صبور بسیار و خونسرد مهربان، زنی او کند نمی بیرون

 درست که بود ها آن همانند ای صاحبخانه کردن پیدا خواهرش و وا های شانسی

 . داشتند را هوایشان خانواده یک مثل

: گوید می زند، می عمیقی لبخند که طورهمان سپس و کند می سکوت ای لحظه او

 ...! داره عالقه تو به رضا پسرم

 لرزش نعما کند می تالش و اندازد می زیر به را سرش شود، می شکه شنیدنش با

 . شود هایش دست
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 اما خواد می تورو وقته خیلی اون شده، مند عالقه بهت تازه بگم اینکه نه -خانم زهرا

 می دلم خیلی منم داره، دوست تورو گفت ما به دیشب همین گفت نمی چیزی

 شناسی می که هم رو پسرمن هستی، خوبی دختر تو...عزیزم شی عروسم تو خواد

 زودتر هرچه داشت عجله امروزم...ره می سرکار خداروشکر هم االن خونده رو درسش

 ! اومدم صبح وقت این همین واسه کنم، صحبت باهات بیام

 کند می صحبت رضا ی عالقه از رضایت و خوشحالی با خانم زهرا که مدتی تمام

 که کند می آرزو گفت، نمی هیچ و بود خیره او عمیق لبخند به مبهوت و مات تبسم

 او خانم زهرا! بدهد؟ او به جوابی چه بگوید؟ باید چه حال. باشد داشتهن حقیقت این

 را نظر همین بازهم شد می متوجه را حقیقت اگر آیا اما دانست می خوبی دختر را

  کرد؟ نمی قضاوتش رحمانه بی صورت آن در! داشت؟

 زهرا موقع همان است، غرق افکارش در و شده خیره اشان قالی کوچک های گل به

 تبسم بگی چیزی خوایی نمی: گوید می و گذارد می اش شانه روی را دستش نمخا

 ! بدونم پسرم مورد در رو نظرت که اومدم من جان؟

 به چیزی ناگهان کند، می نگاهش درهم ی چهره با و کند می بلند را سرش تبسم

 . رسد می ذهنش

 ! کنم ازدواج خوام نمی االن من خانم، زهرا راستش خب-

 . شود می گرد شنیدنش با خانم زهرا های چشم

  داره؟ مشکلی پسرمن چرا؟ آخه ولی -
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 خب... اصال   نه نه: گوید می همزمان و دهد می تکان راست و چپ به را سرش

 نگرفته سروسامون و نرفته دانشگاه مهسا وقتی تا خوام نمی... من... من راستش

 . کنم ازدواج

 باهات اگه رضا باش مطمئن ولی باشی شنگران دم می حق بهت...آهان -خانم زهرا

  دم می قول بهت ذاره، می هاش چشم روی خواهرش مثل رو اون کنه ازدواج

 بگذارد منتظر را زهراخانم خواهد نمی دلش اصال اندازد می زیر به را سرش تبسم

 . کند ناامید را او کامل طور به باید پس

 . راحترم اینطوری راستش نه-

 می آهی غمگینانه داشت، تبسم از را دیگری جواب شنیدن انتظار گویی که خانم زهرا

 . دهد می تکیه پشتی وبه کشد

 ! کن فکر بیشتر یکم اما بذارمت فشار تحت خوام نمی باشه-

. ندارد وجود برایش کردن فکر بیشتر برای جایی گیرد، می را نگاهش شرمندگی با

 خیزد برمی جایش از خانم زهرا که کشد نمی طولی دهد، نمی او حرف این به جوابی

  بپزم غذا ظهر برای باید برم؛ دیگه من خب خیلی: گوید می و

  خوردین می چایی یه موندین می   -

  شه می دیر عزیزم نه  -

 می فرو فکر به و نشیند می ای گوشه گردد، می باز اتاق به شد خارج خانه از که او

 می چیزی موردش در کسی اگر ندارد را چیزی هیچ ارزش او مثل دخترناپاکی. رود

 آنجا تا و کند می مشت را هایش دست. لرزاند می را تنش هم تصورش...نه فهمید،

 است، شده نصیبش ای ریخته درهم و تلخ زندگی چه. دهد می فشار تواند می که
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 از اگر اما اندیشد می مرگ به را روزش طول تمام گاهی کند؟ می زندگی چه برای اصال  

  آید؟ می خواهرش برسر چه برود یادن این

 خواهد می اینکه و است مهسا وجود کند می وابسته دنیا این به را او که چیزی تنها

 افتد، می خانه اجاره یاد به دوباره. بسازد خوبی ی آینده برایش کند را تالشش تمام

 را دستش دو آید می ستوه به افکار این از ناگهان! کند فراهم را آن زودتر هرچه باید

 ! بدهد؟ ادامه زندگی این به توانست می کی تا گذارد، می سرش روی

 تمام. رود می آشپزخانه به غذا کردن مهیا برای و شود می افکارش تسلیم درنهایت

 با ناآرامش ذهن کرد؛ فکر چیز همه به بارها و بارها بود آشپزی مشغول که مدتی

 می کوچکشان سالن در شود می آماده که غذایش. بود شده تر ناآرام خانم زهرا آمدن

 . شود می خیره است، گذاشته کوچکی میز روی که ای قدیمی تلویزیون به و نشیند

 او دیدن با شود می داخل و کند می باز را خانه در مهسا که کشد نمی طولی

 . آید می سویش به متعجبانه

  سرکار؟ نرفتی تو... آبجی سالم -مهسا

 . دهد می بیرون پرصدا را نفسش تبسم

 . رم می دیرتر امروز نه...سالم -

 . نشیند می مقابلش در زده هیجان ی چهره با و دهد می تکان سری مهسا

  برم؟ نداره اشکالی برم، خواد می دلم خیلی کیمیاست دوستم تولد امشب  -

 زود بده قول ولی برو آره: گوید می مهربانی با و کند می نوازش را مهسا گلگون ی گونه

 . خونه برگردی
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 باشم، خونه 9 ساعت دم می قول: گوید می خوشحالی با و شود می بلند جایش از او

  ون...جـ آخ

: گوید می استرس از پر ی چهره با شودو می برداشته لبهایش روی از خنده ناگهان

  بپوشم؟ لباسی چه حاال یان می هام همکالسی همه

 شد می کاش دهند می تبسم به را دنیا گویی او نوجوانانه های شادی دیدن با 

 های شادی از بیشتر زندگی این در چیزی چه اصال. ببیند شادی در غرق را او همیشه

 اندازه این تا دوستش تولد به رفتن برای او اگر دارد؟ اهمیت برایش خواهرکوچکش

 لباسی برایش باید بپاشد، هم از اش شادی بدهد اجازه نباید پس شود می خوشحال

 کمی پول چطور؟ اما. برسد نظر به زیبا هایش همکالسی دیگر همانند تا کند تهیه

 برایش تواند می چطور... ندارد هم خانه اجاره برای پولی هنوز حتی مانده باقی برایش

 پایین کوچه دو در که مسنی مرد افتد؛ می رضایی آقای یاد به یکباره به بخرد؟ لباسی

 خوبی به را رضایی آقای که خانم زهرا. دارد فروشی اسلب ی مغازه اشان خانه از تر

 به لباسی خواستند، که هرگاه تا بود کرده معرفی او به را مهسا و او شناخت می

 ریم می 5 ساعت:  گوید می فکر این با. بدهند او به سرماه را پولش و بخرند نسیه

 . خریم می لباس رضایی آقای ی مغازه

 . رود می آغوشش به خوشحالی با و شکفت می گلش از گل شنیدنش با مهسا

 . دارم دوست آبجی مرسی...خوبه خیلی  -

 . دارم دوست منم    -

 عوض لباستو برو زودباش حاال: گوید می کوچکی اخم با و کند می جدا خود از را او

 . بخوریم ناهار کن
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  .رود می  اتاقشان به دوان دوان و شود می جدا آغوشش از خوشحالی با او

 نمی اطرافش دنیای و درد از چیزی. بود غرق نوجوانانه دنیای در هم او که بود روزگاری

 ها شادی آن تمام ناگهان اما بود خواندن درس و مدرسه به رفتن دلخوش و دانست

 ی خانه به پدرش دوست و همکار که بود روزی اش زندگی روز بدترین! شد گرفته او از

 بیمارستان به که وقتی درست و داد او به را ادرشپدروم خبرتصادف و آمد ها آن

 ها آن بار آخرین برای بود نتوانسته حتی. شد روبرو ها آن جان بی جسدهای با رسید

 باقی دلش در همیشه برای حسرت این و دارد دوستشان که بگوید و بگیرد آغوش در

 . ماند

 به که بود اش لهسا6 خواهرکوچک کردن آرام مادروپدرش، مرگ پذیرش از دشوارتر

 آن یادآوری. اند رفته کجا به مادروپدرش و افتاده اتفاقی چه دانست نمی درستی

 آن از هم روز یک انگار که طوری به آورد می چشمش به اشک بار هزارمین برای روزها

 . است نگذشته اتفاق

 آنکهبی همیشه مثل و کرد تنش ساده ایمقنعه و مانتو شد که عصر پنج ساعت

 رضایی آقای یمغازه. شدند خارج خانه از مهسا همراه بزند اشچهره به یشیآرا

 هایلباس اقسام و انواع آن در که است اطراف آن فروشیلباس ی مغازه ترینبزرگ

 . شودمی پیدا زنانه

 . پرسدمی را حالشان و زندمی رویشان به مهربانی لبخند دو آن دیدن با رضایی

  خوبه؟ حالتون. خوب هایدخترخانم به سالم   -

 لباس خواهرم برای خوایم می: گویدمی تبسم سپس و دهندمی را پاسخش دو آن

 . بخریم
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 . کنید انتخاب برید...خوب چقدر: گویدمی کند،می اشاره اجناسش به همانطورکه او

 . گذاردمی مهسا ی شانه روی را دستش تبسم

  میا می االن منم ببین رو هالباس برو تو -

 . باشه -مهسا

 که حرفی برای شودمی نزدیک رضایی آقای به استرس با شود، می دور که مهسا

: گویدمی سختیبه لحظاتی از پس کشدمی خجالت کمی بیاورد زبان بر خواهدمی

 ...  رو داره برمی خواهرم که لباسی پول... بگم خواستممی راستش

 مهربانی با و کندمی قطع را رفشح بگوید خواهدمی چه او داندمی که رضایی

 .  بیار برام داشتی رو پولش که وقت هر دخترم، نباش نگران اصال  : گویدمی

 اما است شده دشوار برایش کمی باشد داشته وجود مهربانی دنیا در هنوز اینکه باور

 دهدمی قورت را گلویش آب تبسم. دارند وجود خوب هایانسان که دارد حقیقت این

 . اندازدمی زیر به را سرش و

  ممنونم ازتون خیلی   -

 با مهسا. شودمی هالباس دیدن مشغول او همراه و رودمی مهسا سمت به سپس و

 کمتر و است پسند سخت کمی کند،می زیرورو را هالباس ی دانه به دانه خوشحالی

 خواهرش به رو و داردبرمی هاآن دیدن از دست ایلحظه گیرد،می را چشمش لباسی

  بردارم؟ تونم می قیمت چند تا: پرسدمی نگرانی با

  دم می بهش بعدا   رو پولش...نکن فکر قیمتش به بردار داری دوست هرچی -

 . زندمی زیبایی لبخند شنیدنش با مهسا
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 . باشه -

 و بلوز اینکه تا کشد می طول ساعتی نیم. شودمی هالباس دیدن مشغول دوباره و

 . کند می انتخاب را ایدخترانه یزیبا کوتاه دامن

 برای خوایی نمی: گویدمی و کندمی نگاهش تبسم که رفتندمی رضایی آقای سمت به

  بخری؟ هدیه دوستت

  بخرم؟ چی...نبود یادم اصال   -مهسا

 زیبا هایروسری دیدن با و اندازدمی مغازه اجناس تمام به گذرایی نگاه تبسم

 . کن خابانت روسری یه براش: گویدمی

 لحظاتی کرد؛ انتخاب روسری یک دوستش برای و کرد موافقت خوشحالی با مهسا

 . شدند خارج مغازه از بعد

  باش خودت مواظب خیلی برم باید دیگه من خب خیلی - تبسم

 . رم می و کنم می عوض رو لباسام خونه رم می آبجی، باشه -مهسا

 از را است ماندهباقی برایش هک پولی اندک زمانهم و دهدمی تکان سری تبسم

 . دهدمی دستش به و کشدمی بیرون کیفش

 . خونه برگرد تلفنی تاکسی با شب بگیر رو پول این بیا -

 او از سپس و کندمی خداحافظی لبخندزنان گیردمی او از را پول که طورهمان مهسا

 وقتی کندمی اتماش را شدنش دور و ایستاده جاهمان لحظاتی تا تبسم. شودمی دور

 روزبه آن. افتدمی راه به و کشدمی عمیقی نفس شود، می دور اشدیده از او

 او آخر.  گذاشتندنمی راحتش ایلحظه افکارش و بود شدهاضافه هایشپریشانی
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 کرد؟ زندگی جهنم این در توانمی مگر دهد؟ ادامه مُردگی این به توانستمی تاکی

 جهنمی در اینکه از بود شده خسته کشد؟ بیرون اتالقب آن از را خودش باید چگونه

 که او کرد؟می تأمین را شان زندگی مخارج باید چطور اما کند زندگی ندارد، تمامی که

 و کند پیدا ای ساده شغل توانستمی آیا داشت، ایتجربه نه و بود کردهتحصیل نه

 به چیزی دیگر و آیددرمی پا از کمکم کردمی احساس دهد؟ تغییر را دنیایش

 . است نمانده اشفروپاشی

 او کوچک آپارتمان همیشه مثل رساند، فرنوش ی خانه به را خودش تاکسی یک با

 روی و کندمی دو آن به سالمی. بودند آرایش مشغول هلنا و ملیسا و بود ریختههمبه

 بود غریبه او برای اشچهره که جوانی دختر موقع همان درست. گیردمی جای مبلی

 است، ندیده را او حالتابه.رودمی هلنا و ملیسا سمت به و آیدمی بیرون دستشویی از

 موقع همان. رسدمی نظر به زیبا سادگی عین در اما دارد معمولی و ساده ی چهره

 . نشیندمی تبسم کنار فرنوش

 ! اونجا بریم زود گفت شناسی،می که رو سیاوش نشستی؟ چی واسه -

 نام شنیدن حتی دهدمی فشار همروی را هایشدندان آیدمی میان به هک مرد آن اسم

 . کندمی بد را حالش او

 . شم می آماده باشه -دهدمی تکان سری کالفگی با

 . کندمی اشاره دختر آن به سر با سپس

  کیه؟ اون -

 . زندمی تمسخرآمیزی پوزخند و اندازد می دختر آن به گذرایی نگاه فرنوش
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 حاال! بمونه اینجا تونه می روز چند گفتم بهش نداشت جا! کرده فرار نشونخو از -

  شو حاضر برو تو کن ول اونو

 . شود می بلند تبسم کنار از و گوید می را این

 سمتش به و خیزدبرمی جایش از. رودمی فرو فکر در دختر آن به خیره تبسم 

  چیه؟ اسمت: گویدمی و نشیندمی کنارش رود،می

 سمتش به تبسم صدای شنیدن با بود ملیسا با صحبت مشغول که دختر آن

 را او دقت با لبش روی بر پهنی لبخند با جودمی را آدامسی که طورهمان گردد،برمی

  مریم: دهد می را جوابش سپس و کندمی نگاه

 ! تبسمی تو پس: گویدمی دوباره و کندمی سکوت ایلحظه

 . شود می متعجب کمی تبسم

  چطور؟ آره -

 های چشم! دختر خوشگلی خیلی واقعا   گفتن،می خوشگلیت از همه هیچی -مریم

 ...! طالیی موهای آبی،

 آرامی صدای با هایشحرف به تفاوت بی و دهدمی بیرون صدا پر را نفسش تبسم

  سالته؟ چند: گویدمی

  چی؟ تو ،21  -مریم

  سالمه 24 من  -
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 و شودمی نزدیکش کمی درهم ی چهره با سپس و کند می سکوت ای لحظه

 خونتون از چی برای: گویدمی نشنوند، را صدایش دیگران کندمی سعی که طورهمان

 ! نشده دیر تا برو ازاینجا...بدتره جهنمم از اینجا اینجا؟ اومدی چرا کردی؟ فرار

 جدی چهره با شودمی برداشته هایشلب روی از لبخند او هایحرف شنیدن با مریم

 یه هم اونجا بدن، پیرمرد یه به منو خواستنمی معتادم بابای ننه: دهدمی را پاسخش

  کنممی زندگی خودم برای حداقلش اینجا...بود جهنم جور

 و ذاره می سیاوش نه...کن باور! کنی زندگی خودت برای تونی نمی کنیمی اشتباه  -

  دیدی؟ رو سیاوش! فرنوش نه

  ببینمش مهمونی تو امشب قراره ولی نه -مریم

 نمی زندگی خودش برای کسهیچ اینجا...کنی زندگی خودت برای تو ذاره نمی اون  -

 ... نکن اینکارو! کنه

 دونی، می چیزارو این که تو: گویدمی حاضرجوابی با و کندمی قطع را حرفش او

 تو مثل دختری انداختی؟ خودت ی قیافه به نیگاه یه هان؟ اینجایی؟ چی برای خودت

 نجات رو خودت تونی می اگه کنی نصیحت منو خواد نمی! جهنمه؟ این تو چی برای

 ! بده

... اوست با حق دهد، می فشار همروی را هایشلب او های حرف شنیدن با تبسم

 اسیرشده جهنمی در! بدهد؟ نجات را خودش باید چطور اما آنجاست؟ هنوز چه برای

 ندارد احتیاج دارویی به دیگر که مهسا. است نمانده برایش پیشی و پس راه هیچ که

  بشود؟ تحقیر بازهم باید چرا پس
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 در کند روشن را اتاق چراغ آنکه بی. رودمی اتاق به و شودمی بلند مریم کنار از

 قبل روزهای به آرام آرام. شودمی خیره اینقطه به و نشیندمی تخت روی تاریکی

 تمام کابوس آن و داده نجات را مهسا جان کردمی تصور که روزی شود؛می کشیده

 . است شده

 **** 

  چهارم فصل

 مدت تمام... بود نخورده تکان کنارش از ایلحظه حتی شد تمام که مهسا عمل

 رخسارش از رنگ و نبودند گلگون دیگر خواهرش زیبای هایگونه بود، او به نگاهش

 همانطور و شد او ِسرُم به دادن سروسامان مشغول و شد داخل پرستاری. بود پریده

 . یاد می بهوش نباش نگران: گفت او به رو کردمی تزریق سرمش در آمپولی که

 موقع همان. زد محوی لبخند و انداخت پرستار به نگاهی استرس از پر ی چهره با

 های چشم حالت که هانی چشم کرد، باز را ایش قهوه درشت های چشم مهسا

 از هایشاشک که شد خوشحال آنقدر تبسم. متفاوت رنگی با اما داشت را پدرش

  عزیزم؟ خوبی: گفت و بوسید را مهسا پیشانی. شدند روان اشگونه روی شادی

 باید فقط فعال   بزنه حرف خیلی نباید: گفت پرستار بزند، حرفی او اینکه از قبل

  کنه استراحت

 . کرد نگاه مهسا به دوباره و داد تکان سری مثبت ی نشانه به تبسم

 . بخواب فقط فعال   شی می خوب زود خیلی خواهری، بزنی حرف خواد نمی -

 رویش به عمیقی لبخند هم مهسا. کرد نوازش را موهایش و بوسید را ظریفش دست

 سپرده فراموشی به هایشغم و دادندمی او به را دنیا انگار لبخندش دیدن با زدمی
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 به دیگر مهسا بود شده انجام عمل ینا که حاال کردمی خداراشکر مدام. شدمی

 چشم او دقیقه پنج از کمتر.نداشت احتیاج کرد،می مصرف بچگی از که هاییدارویی

 . رفت خواب به و بست را هایش

 خارج اتاق از و کرد جدا او دست از را دستش آرامی به کشید عمیقی نفس تبسم

 چیزی گذردمی بیشتر هرچه و سوزدمی حرارت در تنش تمام کردمی احساس. شد

 بهداشتی سرویس به را خودش سختی به بکشاند آتش به را تنش تمام که نمانده

 زیر شد؛ خیره خودش ی چهره به و ایستاد آینه روبروی شد، داخل و رساند

 تفاوتی دیوار سفید رنگ با رویش و رنگ بود، افتاده گود شدت به هایشچشم

 . بود رمق بی و سست بدنش و نداشت

 دست به فشرد می را گلویش که بغضی با شد، جاری چشمش گوشه از کیاش

 شماره به هایشنفس و شد درهم اشچهره. لرزیدندمی شدت به... کرد نگاه هایش

 روی را هایشدست. شد خیره خودش به دوباره به و کرد بلند را سرش افتاد،

 به قدم یک قدم یک و داد تکان راست و چپ به را سرش ناباورانه گذاشت، هایشلب

 در برایش که اتفاقاتی باور ماند،می طوالنی کابوس یک مانند  چیز همه. رفت عقب

 تمامش کردمی قبول باید چگونه شد،می دشوارتر لحظه به لحظه بود وقوع حال

 اشک که همانطور. کشاندمی جنون مرز به را او که تلخی حقیقت باشد؟ حقیقت

 اونکارو من.... تونستم؟ چطور... من...خدایا... کردم کارواین من: کرد زمزمه ریختمی

 ! کردم

 . نشست زمین روی آرام آرام و داد تکیه سرش پشت دیوار به

  بیفته؟ اتفاق این بذاری تونستی چطور....من خدای آخ... پول بخاطر من   -

 . کردمی صحبت خودش با کردمی هق هق که همانطور گرفت، شدت اشگریه
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... کشتیمی مادروپدرم با خواهرمو منو بود بهتر شد؟ من نصیب زندگی این چرا  -

 ...! کردم نابود رو خودم...کشتم رو خودم روح من ببینی که کجایی کجایی؟ تو خدایا

 . برخاست جایش از و کرد پاک را هایشاشک سپس کرد مکث ایلحظه

 بذارم تونستم نمی... ردممی داشت مهسا دادم، نجات رو خواهرم زندگی من...من  -

 8...!باشی داشته وجود تو که دارم شک دیگه... اومد سرم به چی نیست مهم! بمیره

 و کردیم زندگی و دادیم جون سختی به مدت اون تو...گرفتی رو مادروپدرم پیش سال

 مرگ از رو اون! دادم نجات رو خواهرم من...نیستم پشیمون من! گرفتی رو خودم حاال

 ...! دادم نجات

 اطرافش از چیزی دیگر شد خارج آنجا از لرزان و سست پاهای با و زد صورتش به آبی

 احساس دیگر و نداشت تفاوتی جان بی کالبدی با...بود مُرده گویی فهمیدنمی

 . کشدمی نفس و است زنده کردنمی

 . آمد سمتش به پرستار که رفت می مهسا اتاق سمت به

 . داره کار باهات دکتر آقای اتاق وبر  دختر؟ تو کجایی -پرستار

 و کرد اشاره صندلی به دیدنش با دکتر. رفت دکتر اتاق سمت به و داد تکان سری

  بشینید بفرمایین: گفت

 . داد تکان راست و چپ به را سرش تبسم

  شده؟ چیزی... ام... راحتم ممنون -

 فعال   اما کنه نمی تهدیدش خطری دیگه االن بود آمیز موفقیت خواهرت عمل -دکتر

 چیز همه که وقتی تا کنه مصرف دارو مدت یه و باشه بستری بیمارستان تو باید
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 مرتب باشی، مراقبش خیلی باید کنه می مصرف دارو که مدتی اون تو. شه طبیعی

 . باشه مساعدی شرایط تو روحی لحاظ از و شه تقویت شه، چکاب باید

 دور اتاق آن و شود می سخت یشبرا او های حرف مفهوم کرد می احساس کم کم

 توانست نمی چرا...کرد می صحبت دارو مورد در! گفت؟ می چه او! چرخد می سرش

 سنگین حسابی که سرش. بگوید خواهد می چه بداند تا کند تمرکز هایش حرف روی

 های دانه از اش پیشانی کشید، اش پیشانی به دستی و انداخت پایین را بود شده

 . آورد خودش به را او دکتر بلند صدای ناگهان.بود شده خیس عرق درشت

  گم؟ می چی شنوین می خانم؟ -

 . بزند حرف کرد تالش سختی به انداخت دکتر به گنگی نگاه و کرد بلند را سرش

  دارو... تین...گف...بله -

 و کنین تهیه داروهارو این گفتم بله: گفت و گرفت سمتش به را ای نسخه دکتر

 آدرس کاغذ این پشت نداره هم ای هرداروخونه پرستار، به بدین تانبیمارس بیارین

  نوشتم براتون رو داروخونه

 آن پشت در که آدرسی به. گرفت دستش از را نسخه آن و برداشت قدم سمتش به

 اصال بخواند توانست نمی هم را اش کلمه یک حتی شد خیره بود شده نوشته کاغذ

 گنگ برایش کم کم دکتر صدای.ببیند را ایشه نوشته واضح طور به توانست نمی

 . شد

 .. شنوین نمی رو صدام...شمام با...خوبه؟ حالتون شما -

 . نفهمید هیچ دیگر و شد سیاه هایش چشم جلوی در چیز همه ناگهان
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 را مهربانی دست داد، می روشنایی به را جایش تاریکی دنیای آهسته آهسته 

 می مشامش به مادرش تن عطر. کند می نوازش را موهایش که کرد می احساس

 آهسته دلنشینش و زیبا صدای. کرد می احساس را حضورش خوبی به و خورد

 . پیچید گوشش در آهسته

  الال الال الالال

ِ  هم بخواب      نازم ت ر کِ  دخ بخواب   همرازم د م

  من مهتاب بخواب         من زیبای بخواب

 زیبایش ی لهجه آن با بود دنیا طنین نتری بخش آرامش مادرش الالیی شنیدن

 به و چرخاند را سرش بود، قرار بی دیدنش برای. خواند می برایش را آن همیشه

 تخت کنار بود، مادرش راستی به او...دید می چه خدایا.کرد نگاه چپش سمت

 دراز سمتش به را دستش تبسم. داشت لب بر زیبایی و عمیق لبخند و بود ایستاده

 . زد صدایش تابی یب با و کرد

  مامان؟ -

 . آمد راستش سمت از زنی صدای ناگهان

  دخترم؟ خوبه حالت -

 بود ایستاده تخت کنار مسنی پرستار چرخاند، راستش سمت به را سرش سرعت به

 مادرش. انداخت اطرافش به دقیقی نگاه مبهوت و مات. بود آمپول پُرکردن مشغول و

 شد، تداعی ذهنش در چیز همه آرام آرام! بود؟ موه یک فقط او... یعنی نبود آنجا

 شود بلند خواست می زده وحشت اش یادآوری با! مهسا داروهای دکتر، های حرف

 . شد مانعش پرستار که
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 . باش آروم...باش آروم عزیزم نیست چیزی -

  کو؟ خواهرم داروی ی نسخه... نسخه افتاده؟ اتفاقی چه -

  منه پیش.. همینجاست -پرستار

 پیش ایناهاش: گفت کشید، می بیرون جیبش از را کاغذ آن که همانطور سپس و

 ! منه

 و کرد اشاره بود دستش در که ِسرُمی به گرفت دستش از را نسخه سرعت به تبسم

 بکشید دستم از رو این بگیرم، رو خواهرم داروهای برم باید من: گفت تابی بی با

 ! بیرون

 بهت رو آمپول این شه تموم سرمت بذار باالس یخیل تبت االن تو دخترم؟ -پرستار

  برو بعد بزنم

 . کرد نگاهش آلود اشک های چشم با

 رو خواهرم داروهای باید گفت دکتر. خوبه حالم...برم بذارید کنم می خواهش نه -

  بیمارستان بیارم و بگیرم

 ! هش نمی دیر برو، بعد شد خوب حالت گفت بود، اینجا االن همین دکتر -پرستار

 . گرفت ِسرُم به را دستش سماجت با

  یارم می درش خودم اصال خب خیلی -

 . شد مانعش پرستار کشد بیرون دستش از را آن خواست می همینکه

  کن صبر خب، خیلی -
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 از را ِسرُم احتیاط با داد می تکان راست و چپ به را سرش که همانطور سپس و

 تشکر ضعیفی صدای با آمد، پایین تخت از سرعت به تبسم.کشید بیرون او دست

 توانست نمی بود، خیره او به نگرانی با پرستار. شد روانه اتاق خروجی سمت به و کرد

 می در پا از را او نداشت شکی که بود زیاد آنقدر او تب کند، درک را او قراری بی دلیل

 . نداشت معنایی برایش حال این گویی اما آورد

 و کشید صورتش به دستی داشت، برمی قدم تانبیمارس راهروی در سختی به

 به رفتن کرد می فکر که چیزی تنها به کرد پاک عرق سمچ قطرات از را اش پیشانی

 رساندو داروخانه آن به را خودش تاکسی یک با. بود مهسا داروهای خرید و داروخانه

 محل به بود شلوغ کمی که رسید می نظر به مجهزی و بزرگ ی داروخانه  شد؛ داخل

 مربوطه مسئول به را نسخه شد، منتظر دقایقی اینکه از پس و رفت نسخه تحویل

  صندوق برید: گفت و کرد نگاهش مربوطه مسئول دقیقه ده از کمتر. داد

 دار صندوق خانم. افتاد راه صندوق سمت به حالی بی همان با و داد تکان سری

 ! سیصد و میلیون یک: گفت خونسردانه و انداخت سیستمش یصفحه به نگاهی

 با است شنیده اشتباه اینکه تصور با شد، خیره او به مبهوت و مات شنیدنش با

  چقدر؟ گفتین ببخشید: گفت ضعیفی صدای

 ! هزارتومن سیصد و میلیون یک -

  زیاد؟ اینقدر چرا ولی....ولی -

 . انداخت باال ای شانه خونسردانه او

  نداری؟ بیمه ببینم آزاده، که نسختونم خانم، گرونیه داروهای -
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 او داروهای برای هزارتومان سیصد و میلیون یک باید چگونه...فشرد را گلویش بغض

 نبود؟ شدنی تمام کابوس آن چه برای آخر بود نمانده برایش زیادی پول کند؟ مهیا

 هربار یعنی باشد مراقبت تحت و کند مصرف دارو مدتی تا باید مهسا گفت می دکتر

 . آورد خوش به را او زن آن صدای بخرد؟ دارو او برای و بدهد پول قدر همین باید

  خانم؟ شد چی -

 . ممنون خوام نمی: گفت بغض با و شد هایش اشک ریختن مانع سختی به

 خیره آسمان به و کرد بلند را سرش دلخورانه. شد خارج آنجا از گرفت که را نسخه

 هم از نیستم سنگ از من بیاری؟ سرم خوایی می چی خدایا: کرد زمزمه لب زیر شد،

 ! پاشم می

 ی خانه سمت به کرد می لعنت را زمان و زمین که همانطور و شد روانه هایش اشک

 و انداخت اش چهره به دقیقی نگاه فرنوش رسید، که او ی خانه به. افتاد را فرنوش

 ! تبسم داغونی خیلی! ای پریده رنگ چقدر خدا وای: گفت

 ! دارم احتیاج پول به بخرم دارو مهسا برای باید: گفت فشحر  به تفاوت بی

 . ندارم پول که من -فرنوش

 به برای فشرد هم روی را هایش لب ریخت، اشک صدا بی و انداخت پایین را سرش

 ! بدهد جان خواست می گویی بگوید خواست می که چیزی آوردن زبان

 ... کنم جورش شده که هرطور باید.... باید: گفت سختی به لحظاتی از پس

 کن صبر دقیقه چند: گفت و شد حرفش متوجه او شد خیره فرنوش به و گفت را این

  بریم باهم بپوشم لباس
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 با فرنوش. ریخت می اشک فقط گفت نمی هیچ. شدند ماشین سوار فرنوش همراه

 اینقدر دیگه بسه: گفت نشنود، راننده که طوری به آرام صدای با و کرد نگاهش دقت

 نمیرم گرسنگی از اینکه برای روزی یه منم! کشی می چی دونم می... نکن هگری

 رو بدبختی ما مثل هایی آدم کرد شه می چیکار... کنم اینکارو شدم مجبور

 ! شده نوشته پیشنونیشون

 . بود گرفته شدت به تبسم صدای

 ... میمیرم... من -

 ! نداره رو کسی که وت جز ، داره احتیاج تو به مهسا نزن رو حرف این -فرنوش

 خودش مهسا بخاطر باید و بود فرنوش با حق گرفت، شدت اش گریه شنید که را این

 ! بود؟ مانده برایش جانی مگر! بود؟ زنده دیگر مگر اما! داشت می نگه زنده را

 خیره آنجا به متعجبانه. شدند پیاده ها آن شدو متوقف شاپی کافی جلوی ماشین

 و بزرگ شاپ کافی! کشاند شاپ کافی داخل به و گرفت را دستش فرنوش که بود

 سر زن مردو زیادی تعداد بودو کمرنگ ای قهوه رنگ به آن کف و دیوارها که زیبایی

 تن به شلوار و کت که درشت هیکلی با و بلندقد مردی. بودند نشسته میزهایش

 به ها آن دیدن با بود، ایستاده پیشخوان کنار در آلود اخم ی چهره با داشت

  داری؟ چیکار: گفت فرنوش به رو و آمد سمتشان

 . ببینیم رو سیاوش آقا خوایم می -فرنوش

 . داد تکان سری مرد

 ! وایسا همینجا دقه چند خب، خیلی -

 . شد دور ها آن از و
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 می تو بود؟ کی این: گفت بود، شده زده وحشت مرد آن دیدن با که تبسم

  کجاست؟ اینجا شناسیش؟

 ! کنی جور رو پولت کنه می کمکت سیاوش س،نتر  -فرنوش

 ! ترسم می من...من بریم، اینجا از بیا کیه؟ سیاوش - 

 برات ای دیگه راه ببینم ترسویی؟ اینقدر چرا تو خوایی؟ می پول گی نمی مگه وای -

 ! مگه؟ مونده

 . کند می نگاهش تضرع با

  برگردیم بیا ترسم می خیلی ندارم، خوبی حس من...فرنوش کنم می خواهش -

 . گیرد می را دستش فرنوش برود خواهد می همینکه

  هان؟ کنی جور رو داروهاش خوایی نمی... کن رو خواهرت فکر بیچاره بدبخت -

 ... ولی...چرا   -

 . آمد مرد آن صدای ناگهان

 ! طرف این از بیاین -

 دری سالن یانتها در مرد آن. شدند روانه مرد آن دنبال به و کشید را دستش فرنوش

 شدند، بزرگی زیرزمین وارد رفت پایین بود در جلوی درست که هایی پله از و کرد باز را

 آن از بودند بازی مشغول جوان مرد زیادی تعداد و بود پرشده بیلیارد میز با سالنش

 . شدند متوقف اتاقی درب پشت سپس و شدند کوچکی راهروی وارد گذشتند که ها

 و ترس با تبسم. شوند داخل که کرد اشاره فرنوش به سر با و دکر  باز را در مرد آن

 دست چند و میز یک آن در که دید را بزرگی اتاق. کرد می نگاه اطرافش به نگرانی
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 کامال   سرش. کشید می سیگار و نشسته میز پشت  مردی. بود شده چیده کاناپه

 پرشتی سبیل و رو سبزه پوستی ریز، نسبتا   هایی چشم کوتاه، ابروهای بود، تاس

  سیاوش آقا سالم: گفت و کرد نگاهش فرنوش. داشت لبش پشت

 او نگاه که تبسم! ماند ثابت تبسم روی نگاهش و داد تکان سری او جواب در سیاوش

 زیاد قلبش تپش و بود ترسیده شدت به انداخت پایین را سرش سرعت به دید را

 . بود شده

 جور رو پولش کنی کمک اومدیم! داره یاجاحت پول به خیلی دوستمه، این -فرنوش

 ! کنه

 برود کنار او جلوی از که کرد اشاره فرنوش به بردارد چشم تبسم از آنکه بی سیاوش

 بود ترسیده شدت به و بود کرده گره درهم را دستهایش تبسم. ببیند بهتر را او تا

 برانداز را وا دقت با اینکه از پس سیاوش. کرد نمی بلند را سرش هم ای لحظه حتی

 به محکمی پُک او رفت، سمتش به فرنوش. شود نزدیکش کرد اشاره فرنوش به کرد

 پیداش کجا از رو این: گفت نشنود، را صدایش تبسم که طوری به و زد سیگارش

  کردی؟

 . زد ای لبخندمغرورانه فرنوش

 پول بخاطر میمرد داشت خواهرش الزمه پول خیلی دوستمه،! آره؟ برید ک فِت -

 االنم افتاد، نمی ها طرف این اشم سایه گرنه و بده کار این به تن شد مجبور عملش

 ! نداره رو داروهاش پول

 ! نشه دردسر نداره؟ رو کسی -سیاوش
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 که دختری یه...مریض خواهر یه و خودشه فقط مُردن، مادرپدرش...بابا نه -فرنوش

 ! ترسیده رچقد که بینی می بودن، کرده نازنازیش حسابی باباش ننه

 بلند صندلی روی از و خندید دید، می تبسم ی درچهره خوبی به را ترس که سیاوش

 . شد مانعش فرنوش برود او سمت به خواست می همینکه شد،

 ! نیاوردما اینجا اینو الکی من باشی داشته منو هوای باید باشه حواست -

 عملیه کردی باز زبون: گفت خشم با و شد کشیده درهم سیاوش های اخم ناگهان

 سرتو کامبیز نگفتم تا ببند رو دهنت! بدهکاری من به مواد پول کلی هنوز! بدبخت

 ! کنه زیرآب

 به رو ای موزیانه لبخند با تبسم به دیگری نگاه با سپس و کرد سکوت ای لحظه

 رو بدهکاری االن تا که موادی پول خوشگله این آوردن بخاطر اما: داد ادامه فرنوش

 .  گیرم نمی ازت

 راحتی نفس حرفش این شنیدن با بود ترسیده کمی سیاوش خشم از که فرنوش

 و شد نزدیک تبسم به آرام آرام سیاوش.نبود بد برایش هم این هرحال در کشید

 به قدم یک اختیار بی بود افتاده لرزه به تبسم تن تمام. ایستاد روبرویش درست

 . کرد بلند را سرش دلهره با و برداشت عقب

  چیه؟ اسمت -سیاوش

  تبسم...ت    -

  داری؟ احتیاج پول چقدر... قشنگی اسم چه   -

  سیصد و میلیون یک -
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 کنم می کمک بهت نباش، نگران: گفت عمیقی لبخند با و داد تکان سری سیاوش

 ! کنی جورش

 در آنجا به آمدن با که شد می تداعی ذهنش در این و بود خیره او لب روی لبخند به

 ! بود نخواهد انتظارش در نابودی جز چیزی و شد خواهد غرق دریا

 *** 

  پنجم فصل

. کشد می بیرون روزها آن از را تبسم روشنایی و شود می روشن اتاق چراغ ناگهان

 . آید می فرنوش صدای همزمان

 . بریم که کن عوض رو مانتوت پاشو...پاشو نشستی؟ تاریکی تو چرا -

 . بدم ادامه وضع این به تونم نمی... من: گوید می دد،برگر  فرنوش سمت به آنکه بی

 . نشیند می کنارش شده گرد های چشم با فرنوش

 زندگی این به.... شی می دیوونه تهش نکن فکروخیال اینقدر بابا باز؟ گی می چی -

 ! کن عادت

 ! تدریجی مرگ...مُردگیه این...نیست زندگی این   -

 . هدد می تکان سری قیدی بی با فرنوش

 بهتر رو حالت بزن مواد یکم ها بچه پیش بریم پاشو زنه، می حرفا چه بابا کن ول -

 ! کنه می جدات دنیا ی همه از کن باور کنه، می

 کدام بود؟ دلسوزش واقعا   او آیا کند، می نگاهش کشیده درهم های اخم با تبسم

 به شبیه ما  تما خواهد می گویی کند؟ می اصرار دوستش بیشتر نابودی به دوستی
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 قهوه های زیرچشم که پریده روی رنگ با اندام الغر شدت به دختری. باشد خودش

 می تالش اگرچه شود می بدتر هم وضعیتش روز به روز و شده سیاه شدت به ایش

 حرفش اگر. کند پنهان را اعتیادش تواند نمی اما کند بهتر را اش چهره آرایش با کند

 شود، می او به شبیه درست که کشد نمی طولی بشود دهآلو هم مواد به و بپذیرد را

 : گوید می حرفش به تفاوت بی و گیرد می را نگاهش. کند را کار این ندارد امکان... نه

 . شم می حاضر االن -

 می آرایش کمی اکراه با و ایستد می آینه روبروی شود می خارج اتاق از که فرنوش

 بود کارکرده سختی به را سال 8 کند پیدا اجاحتی عمل به مهسا اینکه از قبل. کند

 بهتر زار لجن آن از بود که هرچه اما شد نمی تأمین شان زندگی مخارج شاید

 که در.شنود می را آپارتمان در زنگ صدای شود می که مانتویش تعویض مشغول.بود

 . آید می مردی صدای شود می باز

  سالم -

 . است کامبیز صدای این

  داری؟ چیکار هچی سالم -فرنوش

 سیا آقا باغ خونه برید شما دنبالش، فرستاده رو من سیا آقا اینجاست؟ تبسم   -

 ! دیگه جای یه بره باید امشب باید اون اونجاست، هم خودش

  بگه؟ چیزی نزد زنگ خودش چرا پس -فرنوش

 . شود می خشمگین کامبیز

 ! بیاد بگو نداره، ربطی تو به ایناش -
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 نثار بدوبیراهی لب زیر و دهد می فشار هم روی را هایش دندان شنیدنش با تبسم

 در فرنوش که کشد نمی طولی شنود، نمی ها آن از صدایی دیگر. کند می سیاوش

 خودم: گوید می پریشانی با بزند حرفی اینکه از قبل شود، می نمایان در چهارچوب

 . رو صداش شنیدم

 سرتو از دست سیاوش بیرون بیا فکراهم اون از برو، بیا پس خب خیلی -فرنوش

 ! داره برنمی

 که همانطور. گذرد می فرنوش کنار از کشیده درهم های اخم با و دارد برمی را کیفش

 می نگاهش هم او اندازد، می مریم به آخری نگاه رود می خانه خروجی سمت به

 اینکه از قبل او کاش ای که کند می آرزو سوزد می برایش دلش هم هنوز کند،

 باقی آرزو یک فقط این که گوید می دلش ته چیزی اما برود آنجا از ببیند را سیاوش

 نشیند می ماشین در و رود می بیرون آپارتمان از مرد آن همراه کالفگی با! ماند می

 تمام کابوس این گویی کند می لعنت را خودش زیرلب و شود می خیره بیرون به

 . جود می را هایش ناخن پریشانی با و کند می خودخوری مدت تمام! نیست شدنی

 شاپ کافی که شود می ای کوچه وارد ماشین اینکه تا کشد می طول ای دقیقه20

 متوقف ای مشکی ماشین پشت درست را ماشین کامبیز. دارد قرار آن در سیاوش

 مردجوانی با و رود می ماشین آن سمت به.شود می پیاده حرفی هیچ بی و کند می

 . شود می صحبت مشغول شود می پیاده راننده ککم سمت از که

 اش قراری بی آهسته آهسته و هااست آن صحبت گر نظاره درهم ی چهره با تبسم

 و زده اسپرت تیپ او اندازد، می مردجوان آن سرتاپای به گذرایی نگاه شود، می بیشتر

 . است دار مارک و زیبا هایش لباس تمام
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 باز را ماشین در که همانطور گردد، برمی سمتش به کامبیز که کشدنمی طولی

 ! برو شو پیاده: گویدمی کند،می

 ماشین.شود می پیاده ماشین از آشفتگی با و شودمی کشیده درهم تبسم ابروهای

 او. کندمی نگاه مردجوان به و کندمی بلند را سرش اضطراب با شودمی دور که کامبیز

 شودمی نزدیک کمی سپس کندمی برانداز را سرتاپایش درخشدمی که هاییچشم با

  سالم: گوید می و

 زیبایی ریش ته و دارد سفیدی پوست دارد کوچکی و ظریف تقریبا   صورت مردجوان

 . دهدمی را پاسخش ضعیفی صدای با تبسم. است گذاشته

  سالم -

 . کندمی باز را عقب در و زند می لبخندی او

 ! لطفا   بفرمایید -

 خودش است ناتوان حد این تا اینکه از دهد،می فشار و کندمی شتم را هایشدست

 مردی به شودمی که داخل رود،می ماشین آن سمت به سپس و کندمی سرزنش را

 کندمی سالمی است، نشسته فرمان پشت و دارد تن به ای مشکی شلوار و کت که

. دهدمی را شپاسخ گرفته شدت به صدایی با او اینکه تا شودمی منتظر لحظاتی

 به را ماشین راننده که کشدنمی طولی نشیند می ماشین در مردجوان اینکه از پس

 گوش به مالیمی موسیقی صدای فقط و است برقرار سکوت آورد،می در حرکت

 آن از ایجرعه هرزگاهی که است راننده مرد دست کنار شرابی بطری. رسدمی

 ! نوشدمی
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 که آشوبی از ندارد امکان اما شود مسلط خودش به تا کشدمی عمیقی نفس تبسم

 دیگه بیخیال ا ه: گویدمی راننده به رو مردجوان. شود کم است شده پا به دلش در

 آخر به که دنیا خوریمی رو خودت خون داری سرشب از...نداره رو ارزشش باراد،

 ! کارش پی بره کن فراموشش بابا، نرسیده

 . گیردمی را او بازوی

  بده جوابی یه الاقل... وأمت با -

 . کندمی جدا بازویش از را او دست خشم با باراد

 ! بردار سرم از دست -

 این اول روز اگه بخدا: گویدمی شیطنت با سپس و کندمی سکوت ایلحظه مردجوان

 ! شدی هیوال شبیه درست امشب کردم،نمی رفاقت باهات عمرا   بودم دیده رو روت

 به فقط امشب تو باراد؟: گویدمی باز لحظاتی از پس و شودمی ربرقرا سکوت دوباره

 ! جیگریه چه ببین کن نگاش من جان. فکرکن نشسته ماشین تو که خوشگله این

 . گردد برمی تبسم سمت به و گویدمی را این

 ! باراد رفیقم هم این میالدم من تو؟ چطوری -

 خوش زیاد حالش امشب: کند می زمزمه لب وزیر کندمی آرام کمی را صدایش

 ! قاطیه حسابی. نیست

  چیه؟ تو اسم: گویدمی و کندمی عادی را صدایش سپس

 . آوردمی زبان بر را رسدمی ذهنش به که نامی اولین کند،می نگاهش نفرت با تبسم

 ! لیال -
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  خودته؟ مال هات چشم ببینم لیال، مونی می نقاشی تابلو یه شبیه درست -میالد

 جوابی بیندمی که میالد کند؛می نگاهش فقط دهد نشان العملی عکس آنکه بی

 ! گذاشتی لنز پس: گویدمی و کندمی کوتاهی خنده دهدنمی

 . شودمی کالفه میالد که دهدنمی جوابی بازهم تبسم

  زنی؟نمی حرف چرا بابا ای -

 بی با آیدنمی خوشش او هایپرحرفی از دهد،می فشار هم روی را هایشدندان

 : گویدمی حوصلگی

  داریم که بعله -میالد

  سالته؟ چند -میالد

  توچه؟ به: گویدمی خونسردانه

 . اندازدمی باال ابرویی شنیدنش با میالد

 بزن لبخند یه.. کن ولش اصال   پرسیدم کنجکاوی محض فقط! بداخالق چه اوه -

 ! شی می ترخوشگل چقدر ببینم

 تا گیردمی را نگاهش کالفگی با نباشد میالد تن به سر خواهدمی دلش لحظه آن

 . ندارد ایفایده اما شود بردار دست پرحرف مرد این شاید

 یه بذار بخندونم، تورو باید امشب من! نیستی خندیدن اهل اینکه مثل... نه -میالد

 ! برشی روده خند از همینجا بگم برات جک
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 که طوری به کندمی ترمز زیادی شدت با باراد ناگهان دهد ادامه خواهدمی همینکه

 صندلی به را خودش دست دو با زده وحشت تبسم. شوندمی پرتاب جلو به دو آن

 . کندمی نگاه باراد به شده گرد های چشم با و دارد می نگه جلو

 ناراحتی و عصبانی تو! ها داریم آرزو کلی هنوز ما سیری زندگیت از تو داداش -میالد

 . کن خودکشی دیگه جور یه بکُشی خودت با هم مارو شه نمی دلیل

 ! شو پیاده: گویدمی خونسردانه کند، نگاهش آنکه بی باراد

 . کندمی نگاه اند،شده متوقف جلویش که ایخانه به میالد

-   ِ  . رسیدیم زود چه... ا

 . گردد برمی تبسم سمت به و گویدمی را این

  مبر  باید من...بخندونمت نتونستم شد حیف -

 نفس تبسم. شودمی پیاده ماشین از کوتاهی خداحافظی با و زند می چشمکی

 هایپرحرفی دست از که کندمی خداراشکر کندمی نگاه را رفتنش و کشدمی عمیقی

 ! است شده خالص مزه بی موجود آن

 کنجکاوانه و چرخاندمی راننده مرد سمت به را سرش آید درمی حرکت به که ماشین

 باید او که شودمی متوجه زدمی او به میالد که هاییحرف از ند،کمی نگاهش

 را ماشین دارد را فرصتش که حاال و گیردمی را نگاهش.باشد پریشان و خشمگین

 عطر رود، می کنار هم سقفش حتی است مجهز بسیار و زیبا کند؛می برانداز

 به ماشین ینا خرید قیمت شک بی است، کرده پر را آن فضای تمام هم خوشبویی

 . است خانه یک خرید قیمت یاندازه
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 ی دغدغه که مرد این مثل کسی است، متفاوت یکدیگر با اندازه چه تا ها آدم زندگی

 مثل دختری و خرید خانه یک آن با توانمی که نشیندمی ماشینی در نداردو را پول

 به فتگیآش با و کشدمی آهی.  کشاند می نابودی سمت به را او پول که تبسم

 دنیای و خودش به نسبت و دهدمی فشار را گلویش بغض شود،می خیره خیابان

  شودمی جاری چشمش ی گوشه از اشکی. کندمی تنفر احساس اطرافش

 مرد. شوندمی شهر ی نقطه باالترین در زیبا ایکوچه وارد اینکه تا گذردمی دقایقی

 باز را در ریموت با اینکه از پس و دکنمی متوقف ایخانه در پشت ایلحظه را ماشین

 رؤیا یک به شبیه درست که بیندمی را ایخانه تبسم. شودمی داخل کند،می

 داخلش راحتی به که طوری به هستند ایشیشه خانه آن دیوارهای تمام ماند،می

 که دارد قرار استخرزیبا یک چپش سمت دارد، بزرگی نسبتا   حیاط. شودمی دیده

 ماشینش پارک جای راستش سمت و است روشن زیبایی حبابی هایچراغ با اطرافش

 . باشدمی

 تبسم شود،می پیاده بگوید چیزی اینکه بدون و کندمی متوقف را ماشین باراد

 ماشین از آرامی به.زندنمی حرفی چه برای داندنمی کند،می نگاه را رفتنش متعجبانه

 دارد بلندی قد است، خیره رفتنش به. شودمی خانه وارد دنبالش به و شودمی پیاده

 وارد و آوردمی در تنش از را کت. کندمی خودنمایی خوبی به اشچهارشانه هیکل و

 سفید آشپزخانه اف ای ام های کابیت تمام شود؛می زیبایش و بزرگ ی آشپزخانه

 دو و رددا قرار زیبا ای جزیره آشپزخانه وسط در گرفته، قرار دورش دورتا که است رنگ

 . است شده گذاشته آن اُپن طرف دو در هم سفید صندلی

 ترکیب خانه زیبای دکوراسیون شودمی خانه تماشای محو و گیردمی او از را نگاهش

 دست یک که شده چیده سالن در زیبا مبلمان دست دو دارد، ایسرمه و کمرنگ آبی
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 میز است، ای سرمه گرن به راحتی چرم مبل دست یک و ای فیروزه آبی رنگ به آن

 سفید رنگ به زیبایی هایپرده.  دارد قرار آشپزخانه به نزدیک هم بزرگی خوری ناهار

 زده کنار تمامش لحظه آن در که اندشده نصب خانه ای شیشه دیوارهای به آبی و

 . ببیند را خانه حیاط داخل راحتی به تواندمی او و بودند شده

 نمی طولی کندمی زیرورو نگاهش با را انهخ همچنان و نشیندمی مبلی روی

 منتظر. ندارد او به کردن نگاه به ایعالقه اصال   اندازدمی پایین را سرش تبسم.کشد

  بزند حرفی مرد است

 و کندمی بلند را سرش اضطراب با تبسم اینکه تا گذردمی سکوت در لحظاتی

 هرچیزی از قبل ندبل هایمژه آن با اشمشکی درشت هایچشم کند،می نگاهش

 و تراش خوش و کشیده ایبینی شده، مرتب بلند ابروهای. کندمی توجه جلب

 سفیدش پوست در اششده قرمز هایگونه. دارد رنگ صورتی کوچک نسبتا   هایلب

 اندو شده باز اولش دکمه دو که است تنش زیبایی سفید پیراهن. می خودنمایی

 به رو و گیردمی پایین را جامش ایحظهل است، شده شل سفیدش و مشکی کراوات

 ! خوشگلی: گویدمی تبسم

 جذابیتی برایش کلمه این شنیدن کندمی نگاهش العملی عکس هیچ بی تبسم

 . کندمی اشاره دیگر جام به ابروهایش با سپس و کندمی سکوت ایلحظه مرد. ندارد

 ! بخور -

 که است این هایشنگاه از ترندهآزارده اما دهدمی آزارش مرد آن ی خیره هاینگاه

! است ندیده حال به تا که نگاهی! کندمی نگاهش ونفرت خشم با کندمی احساس

 چه! شود می نگران شاید یا و ترسدمی هایشاخم ی گره از چرا داندنمی هم خودش

 به تفاوت بی جان بی اشیای یک مثل درست باشد خنثی باید است عجیبی حس
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 باراد که این تا شودمی برقرار دوباره سکوت لحظاتی. را ها ساعت آن چیز همه

  داره؟ حسی چه: گویدمی

 . کندمی نگاهش شده گرد های چشم با تبسم

 ! چی؟ -

 تپش اندازد،می زیر به را سرش درهم ی چهره با و شودمی شکه شنودمی که را این

 سرجایش را جام آن نلرزا هایدست با افتد می لرزه به بدنش و شودمی زیاد قلبش

 باراد اینکه تا کشدمی طول لحظاتی. دهدمی فشار هم روی را هایشلب و گذاردمی

 باز را کراواتش دهدمی تکیه مبل به طورکه همان و گذاردمی میز روی را جامش هم

 ! کنه می ازدواج داره امعالقه دخترمورد امشب: گویدمی و کندمی

 . کندمی نگاهش اکراه با و کندمی بلند را سرش تبسم

 اینکه بخاطر فقط اما بودیم گذاشته ازدواج قرار باهم بود، آلمهمسرایده اون -باراد

 ... حاال و زد بهم رو چی همه کنم زندگی کشور از خارج خواستمنمی

 ادامه دهد،می فشار همروی را هایشدندان که طورهمان سپس و کندمی مکثی

 ! ببره اروپا به اونو قراره که کنه می ازدواج کسیبا داره امشب: دهدمی

 ثروتمند مرد این هایدغدغه. کند نمی درک را هایشحرف از ایکلمه حتی تبسم

  ؟!ندیدم جایی تورو من: گویدمی سپس. است نامفهوم برایش

 آنجا تا ایستبهانه دنبال به دهد،می تکان راست و چپ به را سرش کالفگی با تبسم

 . ندارد خوبی حس مرد این به نسبت کند، ترک را

 ! نگفتی بهم رو احساست! ندادی رو سوالم جواب -باراد
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 کند، تحمل را اشآزاردهنده هاینگاه و او تواندنمی شود،می خشمگین تبسم ناگهان

 سوال جواب نه و بشنوم رو مزخرفاتت دارم عالقه نه من: گویدمی و شود می بلند

 ! برم اینجا از بهتره بدم، رو بیخودت های

 ! بخوری تکون جات از نداری حق تو: گویدمی باخشم باراد برود خواهدمی کههمین

 هم قبل از او ی چهره کند،می نگاهش و شودمی متوقف سرجایش ترس با

 نفرت با سپس و کندمی نگاهش هااخم همان با لحظاتی است، شده ترخشمگین

 : گویدمی

 ... بخوام من که یاینجای وقتی تا تو -

 . بگوید چیزی تواندنمی اما گیردمی آتش جانش تمام شنیدنش با

 رفیق اصرارهای خاطر به فقط اینجایی تو اگه! خوره می بهم حالم تو مثل زنهایی از  -

 کنیمی خیال! هستند خودشون هایجنس هم ننگ باعث تو مثل هاییزن! احمقمه

 ! زنی؟می آسیب تخود به فقط کنیمی که کارهایی با

 . دهدمی تکان راست و چپ به را سرش

 ! کنن قضاوت بد زنهارو هاخیلی شی می باعث تو...نه -

 در اشک کم کم و دهدمی فشار را تبسم گلوی سختی بغض هاحرف این شنیدن با

 هایحرف کندمی حس که است این قسمتش بدترین زند، می حلقه هایش چشم

 در تراول مقداری و کشدمی بیرون را پولش کیف جیبش از وا دارد، حقیقت مرد این

 . کندمی پرت تبسم صورت به خشم با و آوردمی
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 اجازه! کنی؟می تحقیر رو خودت بخاطرش که داره ارزش چقدر لعنتی این...بگیر-

 تو مثل هاییزن! بکشوندت طرف اون و طرف این و گردنت دور بندازه قالده یه دادی

 ! دردناکه مرگ یه فقط لیاقتشون ندارن ور  زندگی لیاقت

 شده بد شدت به حالش دهدمی فشار هم روی را هایشلب و بنددمی را هایشچشم

 تکه تکه را جانش و روح تمام تیزی تیغ مانند او هایحرف. لرزدمی تنش تمام و

 روز هر کندنمی زندگی اصال  ! ندارد را زندگی لیاقت او... گفتمی درست باراد. کند؛می

 قدمی حتی تواندنمی و اندشده سست شدت به پاهایش! میردمی روز هر و سوزدمی

 به گویی است ندیده او همانند مردی. برود آنجا از دهد اجازه که کندمی آرزو بردارد،

 دوست خیلی تو... خب خیلی! اوست تحقیرکردن فقط اندیشدمی که چیزی تنها

 ! کنممی تحقیرت هم من... باشه تحقیرشی؟ داری

 سرازیر اشگونه روی هایشاشک که همانطور و کندمی باز را هایشچشم تبسم

 باراد ناگهان! گذردمی چه او ذهن در داندنمی. کندمی نگاهش التماس با شودمی

 . زند می فریاد

 ! ی؟...لعنتـ کری مگه -

 برمی عقب تسم به قدم یک اختیار بی. شودمی زیاد قلبش تپش و لرزدمی تنش

: گویدمی سختی به برود، آنجا از دهد اجازه تا کند التماسش بزند، حرفی باید دارد

 . کنممی خواهش برم، بذارید...آقا

 گزینه برایش زن این خشمش کردن خالی برای است، خشمگین همچنان او ی چهره

 اینکه بابت تو! بری؟ بذارم: گویدمی و بردمی باال را ابرویش تای یک! است خوبی ی

 ... گرفتی پول باشی اینجا
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 سمتش به و شود می بلند جایش از که همانطور سپس و کندمی سکوت ایلحظه

 ! گم می چی من فهمینمی اینکه مثل: گویدمی آید،می

 نزدیکش باراد. بیاید بند نفسش نمانده چیزی که کندمی وحشت آنقدر تبسم

 سرش روی از را آن خواهدمی مینکهه بردمی شالش سمت به را دستش شود،می

 ! بردمی فرو خود در را او سیاهی ناگهان و شودمی کند هایشنفس بردارد،

 آلود اخم ی چهره کند،می باز را هایشچشم پوستش روی بر سرد آب احساس با

 آبی لیوان با او. آیدمی سراغش به ترس دوباره بیندمی خودش به نزدیک که را باراد

 بهوش کامال   تبسم شود می مطمئن وقتی است زده زانو کنارش دارد تدس در که

 ! بیرون گمشو من ی خونه از: گویدمی و شود می بلند کنارش از آمده،

 در و هستند ای شیشه هایش نرده که هاییپله سمت به و شودمی دور سپس و

 . رودمی دارد، قرار سالن از ای گوشه

 بلند سختیبه حالبی و سست بدن با شودیم سرازیر دوباره تبسم هایاشک

 خدا شب آن گویی. شودمی خارج ازآنجا و داردبرمی را ایش شانه روی کیف شود،می

! بیاورد یادش به را تلخش حقیقت دیگر باریک تا بود داده قرار راهش برسر را مرد آن

 را خودش. کندمی تکرار خودش برای را او هایحرف و داردبرمی قدم خیابان کنار در

 خانم زهرا دختر راضیه، رسدمی که خانه به. ریزدمی اشک دل ته از  و کندمی لعنت

 انجیر درخت سایبان زیر درست که ای چوبی تخت روی که بیندمی حیاط در را

 کوتاهی سالم با و کندمی پنهان را اشچهره. خواندمی درس و نشسته است،

 . زندمی صدایش او اما رود،می هاپله سمت به سرعتبه

  تبسم؟ -

  بله؟: دهدمی را پاسخش برگردد سمتش به اینکه بدون و شودمی متوقف سرجایش
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  نیست؟ خونه مهسا -راضیه

 . دوستش تولد رفته... نه: گویدمی سختیبه و کندمی صاف را گلویش

 اتاق به. ودشمی خانه وارد و رودمی باال هاپله از سرعتبه شودمی تمام که حرفش

 در را چیزهمه دیگر باریک دهد،می تکیه دیوار به تاریکی در و رودمی کوچکشان

 بندازه قالده یه دادی اجازه »پیچدمی گوشش در مرد آن صدای. کند می مرور ذهنش

 سرش روی شال گیرد،می آتش ناگهان« !بکشوندت طرف اون و طرفاین و گردنت دور

 درماندگی با سپس کندمی پاک آن با را صورتش روی آرایش وحشیانه و دارد برمی را

 اشیادآوری با« !فروشیتن»شودمی تکرار گوشش در کلمه این زند،می زانو زمین روی

 اما کشدمی فریاد تواندمی که آنجا تا و دهدمی فشار دهانش روی را شال آن باخشم

 طورهمان و گذاردمی زمین روی را سرش گیردمی که صدایش بشود آرام ندارد امکان

 پراز صدای بازهم! کندمی ناله کوبد،می زمین به را اششده مشت هایدست که

 ندارند رو زندگی لیاقت تو مثل هاییزن »پیچدمی گوشش در مرد آن نفرت و خشم

 . دهدمی فشار هایشگوش روی را دودستش« !دردناکه مرگ یه فقط لیاقتشون

 چرا آخه چرا؟...خوام نمی بشنوم خوام نمی خدایا، ه...نـ...بردار سرم از دست ه....نـ -

  م...تونـ نمی...بدم ادامه توانمنمی دیگه کشی؟نمی منو

 صدای با کند،فرومی بدنش در را هایشناخن کندو می حلقه خودش دور را دودستش

 . زندمی فریاد اشگرفته

  ی...لعنتـ متنفرم ازت...م...تبسـ متنفرم ازت -

 بغل را زانوهایش نشیند،می اتاق کنج! ماندنمی برایش جانی که کندمی ناله قدرآن

 خانه در شدن باز صدای که گذشته چقدر داندنمی. ریزدمی اشک صدابی و گیردمی

 . مهسا صدای سپس و آیدمی
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  نیستی؟ خونه آبجی؟ -

 این با شودمی زدهوحشت ببیند حالبااین را او مهسا اگر شودمی تداعی ذهنش در

 و بالش اندگذاشته اتاق یگوشه که هاییرختخواب از و شود می بلند سرعتبه فکر

 کشدمی سرش روی را ملحفه کههمین زند،می خواب به را خودش و داردبرمی ملحفه

 . شودمی روشن اتاق چراغ ناگهان

  خوابیدی؟ آبجی؟ -مهسا

 او و نشود خارج گلویش از صدایی تا دهدمی فشار دهانش روی را هایش دست

 او از صدایی دیگر اینکه تا کشدمی طول لحظاتی. است خوابیده کند تصور

 . رودمی خواب به باالخره اینکه تا ماندمی حال همان در قدرآن.شنودنمی

 روی به و کرده عبور کشیده سرش روی که ای ملحفه از اتاق ی پنجره از که نوری

 در ندارد، هایشچشم کردن باز به ایعالقه اما کندمی احساس ار  تابد می اش چهره

 بعد ولحظاتی شودمی برداشته سرش روی از ملحفه اینکه تا ماندمی حال همان

 ناگهان. کندمی بررسی را چیزی کنجکاوی با گویی گیردمی را بازویش مهسا

 ای مدرسه شلوار و مانتو با مهسا. نشیندمی زمانهم و کندمی باز را هایشچشم

  آبجی؟ خوبی: گویدمی درهم ی چهره با و گیردمی فاصله کمی است، نشسته کنارش

 . دهدمی تکان سری

  کردی؟می داشتی چیکار چطور؟...آره -

  شده؟ چی... بازوهات -مهسا
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 حین خودش که هاییخراش دیدن با کند،می نگاه هایششانه و بازوها به متعجبانه

 خودش روی را ملحفه دستپاچگی با است کرده ایجاد نشبد روی عصبانیت

 . کشدمی

 . نیست چیزی  -

 ... ولی -مهسا

 . کندمی قطع را حرفش

 ! شه می دیر اتمدرسه برو نیست چیزی گفتم -

: گویدمی ضعیفی صدای با لحظاتی از پس و کندمی نگاهش بادقت کند،می بغض او

 ! بگو من به شده زیچی اگه کرده؟پف قدراین هات چشم چرا

 . کندمی بلند را صدایش اختیاربی شود،می خشمگین ناگهان

  برو باش زود...نپرس سؤال قدراین نیست، چیزی گفتم -

 تبسم. شودمی خارج اتاق از غمگینانه و شودمی پُر اشک از مهسا معصوم هایچشم

 تواندنمی هک کند چه اما شودمی پریشان است کشیده فریاد برسرش اینکه از

 در چیزی کوچکش خواهر که دارد واهمه این از حتی دهد توضیح او برای را دردهایش

 . بداند موردش

  ششم فصل

 را صورتش.بگذارد پا زار لجن آن به ندارد امکان دیگر است گرفته را تصمیمش

 تا کند پیدا شغلی باید بود که طور هر کند،می تنش را مانتوشلوارش و شویدمی
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 ذهنش از مرد آن هایحرف بود، شده تحقیر هرچه بود کافی دهد نجات را خودش

 . شدندنمی خارج

 همراه رضا و شودمی باز خانم زهرا ی خانه در موقع همان رودمی پایین که هاپله از

 ایلحظه رضا دیدن با بروند سرکار به خواهندمی گویی شوندمی خارج خانه از پدرش

 حاال اما ندارد دیدنش به ایعالقه بود شده او از که ریخواستگا با ایستد،می

 سالمی و اندازدمی زیر به را سرش شوندمی اش متوجه که هاآن.  کند کاری تواندنمی

 سمتش به رضا اما شود،می خارج خانه از و دهدمی را پاسخش پدررضا. کندمی

 . آیدمی

  خوبه؟ حالتون -رضا

 ی خانه در که چهارسالی آن در کند،می نگاهش و دکنمی بلند را سرش اجبار به

 او شود؛می دقیق او ی چهره به که باریست اولین این شاید کنندمی زندگی هاآن

 و دارد ایقهوه هایچشم و گون گندم پوستی که است اندام الغر و قدبلند مردی

 . گذاردمی ریش ته اوقات بیشتر

  نمممنو: دهدمی را پاسخش سختی به تبسم

 . رسونیمتون می ما بیایید سرکار برین خواین می اگه -رضا

 . دهدمی تکان راست و چپ به را سرش

 . شم نمی شما مزاحم ممنون نه -

 . رسونیم می هم شمارو ریم می داریم که ما نیستید مزاحم -رضا

 کمتری پول صورت این در اینکه فکر با اما شود همراه ها آن با ندارد ایعالقه اینکه با

 . دهدمی تکان سری کند،می خرج
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  ممنون باشه -

 و رضا که کشدنمی طولی. نشیندمی ماشین در و شودمی خارج خانه از او همراه

 حدود. است خیره خیابان به مدت تمام تبسم و کنندمی صحبت یکدیگر با پدرش

 و کندیم نگاه هاآن به رسند،می شهر مرکز به اینکه تا کشدمی طول ساعت نیم

 . ممنون شم می پیاده همینجا من: گویدمی

 . کندمی متوقف خیابان یگوشه را ماشین رضا

 . بفرمایید -

 عمیقی نفس. شودمی پیاده ماشین از کوتاهی خداحافظی با و کندمی تشکری

 هایفروشگاه و هابوتیک ها،مغازه اندازد؛می اطراف به نگاهی اضطراب با و کشدمی

 یا و فروشنده به هااین از یکی که است ممکن یعنی دارد؛ وجود آنجا در رنگارنگی

 از دهد، انجام هرکاری است حاضر باشند؟ داشته احتیاج چینظافت حتی

 کندمی دعا زیرلب. دارد را کاری ساعت بیشترین که هرکاری تا گرفته دشوارترینشان

 را سؤال یک هاآن یهمه از و زند سرمی را هاآن ی دانه به دانه افتد؛ می راه به و

 اینکارو بخواید هم چی نظافت اگر حتی خواید؟ نمی فروشنده یا کارگر: پرسدمی

 ! کنممی

 چندین وقتی خواهند؛می را عذرش هاآن بیشتر و گیرندمی را اششماره اندکی تعداد

 ایستگاه تریننزدیک به. ماندنمی برایش حالی خستگی از زند سرمی را خیابان

 شودنمی باورش کندمی نگاه که ساعت به نشیندمی نمیکت روی و رودمی اتوبوس

 پیدا کار کند،می نگاه اطراف به غمگینانه و کشدمی آهی. باشد شده بعدازظهر یک

 ندارند کافی حقوق که هم هاآن از تعدادی باشد تواندنمی سادگی این به که کردن

 ادامه برای توانی دیگر وقتی. باشد هاآن زهاینیا از نیمی جوابگوی تواندنمی حتی
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 به بعد ساعت یک و شودمی سوار آیدمی که اتوبوسی اولین بیند،نمی درخود دادن

 . رسدمی خانه

 آشپزخانه به کنجکاوانه کند، می پُر را مشامش ماکارانی عطر شود می که خانه وارد

 .  کند می نگاه است آشپزی حال در که مهسا به و شود می نزدیک

 . کنم درست غذا رفت یادم بیرون رفتم عزیزم ببخشید سالم، -تبسم

 . شه می تموم االن کنممی درست دارم خودم نداره، اشکالی آبجی سالم -مهسا

 ی رایحه با شیرین عطری برود اتاق سمت به خواهدمی همینکه دهد،می تکان سری

 به رو سپس و کندمی استشمام ار  بو آن دقت با کندمی احساس را مالیم ای میوه

 ! بود؟ اینجا فرنوش: گویدمی مهسا

 . شودمی گرد شنیدنش با مهسا های چشم

 ! فهمیدی؟ کجا از -

 . میاد اشهمیشگی عطر بوی  -

 . کندمی ایخنده او

 . بود اینجا پیش ساعت نیم آره! دقیق چقدر -

 ! نزد؟ زنگ بهم چرا پس...عجیبه  -

 ! داشت کار من با...ببینه رو من بود اومده -مهسا

 داشته مهسا با تواندمی کاری چه فرنوش آخر شودمی متعجب شنود،می که را این

 ! باشد

  داشت؟ چیکار باتو؟   -
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 هیچی: گویدمی کالفگی با و داردمی بر سویش به قدمی کند،می فکری مهسا

 . بود نگرانت فقط نداشت کارخاصی

 ! ببینم بزن حرف واضح چی؟ یعنی -    

 ... یاره می فشار تو به داره زندگیمون مخارج فکر گفتمی اون...خب -مهسا

 نمی شدم بزرگ دیگه من: دهدمی ادامه دوباره پریشانی با و کندمی سکوت ایلحظه

 مخارج که دونم می من! سرکار برم منم خوام می...باشه هام درس فکرم تمام خوام

 ! سرکار بیام شما با تونم می گفتمی فرنوش... یاره یم فشار تو به داره زندگیمون

 چطور فرنوش است سخت برایش باورش شود،می خشک دهانش شنیدنش با

 این ایساله 15 دختر به باید چه برای! بگوید؟ خواهرش به چیزی چنین بود توانسته

 التدخ اشزندگی در حد این تا داده اجازه خودش به چه برای اصال   بزند؟ را حرف

 ! کند؟

... اون: گویدمی ندهد، نشان را خشمش درظاهر کندمی تالش سختی به که همانطور

  سرکار؟ بیایی ما با... گفت

 تو دوش رو زندگی بار تموم وقت اون بهتره خیلی برامون اینطوری خب... آره -مهسا

 ! نیست

 . دهدمی فشار تواندمی که آنجا تا و کندمی مشت را هایشدست

 ! سرکار بیام منم بده اجازه آبجی؟ -مهسا

 . کشدمی اشگونه به دستی کند، کنترل را خشمش تا کشدمی عمیقی نفس
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 حرف یام، برمی مخارجمون پس از خودم من..کنی تمرکز درست رو باید فقط تو...نه -

 . کن فراموش رو فرنوش

 بازوهات و دبو کرده پُف اینقدر هات چشم صبح امروز چرا پس اینطوره اگه -مهسا

 ! گذره می سخت بهت داره دونم می من بود؟ اونطوری

 خواهرش نگرانی و ناراحتی باعث که کندمی لعنت را خودش کند،می سکوت ایلحظه

 و مامان که افتادم روزی یاد به فقط...نبود چیزی: گویدمی و کندمی فکری است، شده

 ! همین کردند، تصادف بابا

 .... آبجی ولی: گویدمی لحظاتی از پس و شودمی خیره او به تردید و شک با مهسا

 . کندمی قطع را حرفش تبسم

 ! کارکنی تو خوام نمی...نداره ولی دیگه -

 . باشه: کند می زمزمه زیرلب و اندازدمی زیر به را سرش غمگینانه او

 .  دارد برمی را کیفش شودمی دور که مهسا

 . گردم برمی زود و رم می گذاشتم جا سرکار رو موبایلم من -

! ببخشد را او ندارد امکان افتد، می را خروجی سمت به سرعت به و گویدمی را این

 به را نابودی او باشد، کرده مهسا درمورد فکری چنین او کند تحمل تواندنمی هرگز

 زندگی دهد اجازه چگونه وقت آن دهد نجات را خواهرش زندگی که بود خریده جان

 همیشه مثل رساندمی فرنوش ی خانه به را خودش سرعت به  شود؟ ودناب هم او

 از دوان دوان. کندمی باز را در صدایش شنیدن با او دهدمی فشار که را در زنگ

 مانند خانه در. رساندمی ششم ی طبقه به را خودش و رودمی باال آپارتمان هایپله

 سالن در گرددمی او دنبال به اهنگ با شودمی که داخل. است شده باز برایش همیشه
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 خارج اتاق از فرنوش که کشدنمی طولی. شودنمی دیده کسی او یریخته بهم

 . شودمی

  چطوری؟ سالم -فرنوش

 نگاهش فقط کشیده درهم ابروهای با و گیردمی را تبسم وجود تمام خشم دیدنش با

 چی: گویدمی شود،می راهی آشپزخانه سمت به که همانطور فرنوش.کندمی

  خوری؟می

 . گردد می باز سویش به متعجبانه فرنوش دهد نمی جوابی وقتی

  کنی؟می نگاهم اینجوری چرا چته؟ -

 بلند را دستش رود،می سمتش به خشم با کند کنترل را خودش تواندنمی دیگر

 صورتش روی را دستش فرنوش! کوبدمی گوشش به محکمی سیلی و کندمی

 تبسم. شودمی خیره تبسم ی نشسته خون به هایچشم به دهز  بهت و گذاردمی

 اینکه واسه زدم رو این: گویدمی دهد،می فشار هم روی را هایشدندان که همانطور

 بار یه فقط اگه! بگی رو مزخرفات اون مهسا به و من ی خونه بری نکنی جرات دیگه

 ! عوضی کشمتمی خودم کنی فکرهارو اون مهسا مورد در دیگه بار یه... دیگه

 . زند می نفس نفس عصبانیت از کند،می سکوت ایلحظه

 من... دوستی این به تف دوستمی؟ منی؟ دلسوز منی؟ نگران بدی نشون خوایی می -

 که کسی تنها... شه عمل بود قرار مهسا که شبی که اینه هم اون مطمئنم، چیز یه از

 که بدبختی حسودو آدم یه چون! تو بودی تو اون دادنمی بهم داشت پول اگه

 از کردیمی وانمود احمقم؟ من فکرکردی باشم، خودت مثل منم خواستیمی

 ... کردی فرار خونه از ناپدریت آزارای و اذیت بخاطر افتادی، کثافت این توی سرنداری
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 . زند می پوزخند سپس و کند می کوتاهی مکث

 رنگی من پیش حنات چون نکن یباز  رو خوب هایآدم نمایش من برای اینقدر... هه -

 اصال   تو کرد،می گریه دستت از آپارتمانت جلوی همینجا...دیدم رو مادرت! نداره

 و کردی ول رو کوچیکت برادر و مادرت که کثیفی مریض یه فقط! نداری ناپدری

 ! ها کاری کثافت این دنبال اومدی

 کند،نمی دادنش ریبف برای تالشی دیگر خورد،می یکه او هایحرف از که فرنوش

! خانم تبسم کردی پاره افسار شد؟ تموم سخنرانیت: گوید می و اندازد می باال ابرویی

 به من زندگی اوال  ! کنه؟ باز زبون اینطوری تو مثل زبونی دختربی کردمی رو فکرش کی

 هر به خواهرت عمل واسه گداها مثل رفته یادت اینکه مثل بعدشم،... مربوطه خودم

 چی خودت با تو اصال   ؟...کنی جور پول کردم کمکت بهت کردم بد! زدیمی دری

 مثل گندی یه نذاری که  بسازی خوب زندگی یه مهسا برای تونی می که کردی؟ خیال

 کثافت این به خودت مثل روز یه اونم... جونم خامه خیاالته همش اینا بشه؟ خودت

 ! شه می کشیده

 و تو: دهدمی ادامه و دهد می سر یرآمیزیتحق یخنده کند،می سکوت ایلحظه

 سردنیا اون ی خونه یتیم مال که مادرت از اون خوردین گره بدبختی با ات خونواده

 بدبختی این از رو خودت تونستی اگه تو! نخواستش هیچکس که پدرت از اونم بودو

 روف مغزت تو رو این! بسازی خوب زندگی یه مهسا برای تونی می اونوقت بدی نجات

 . کن

 تکان سری شود،می بلند دود سرش از کندمی احساس او هایحرف شنیدن با تبسم

 هیچوقت دیگه من کنممی همینکارو دارم اتفاقا  ... توعه با حق آره: گویدمی و دهدمی

 ! ذارم نمی اینجا رو پام



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

84 

 

 رم می هم فردا از کردم پیدا شغل یه:  گویدمی دروغ به و کندمی سکوت ایلحظه

 ! ببینم خوام نمی رو سیاوش نه تورو دیگه نه شد تموم همچی دیگه سرکار،

 من خونه از گمشو حاال! کنیمی عوض رو زندگیت چطور بینیممی...باشه -فرنوش

 . ببینم رو ریختت خوام نمی دیگه بیرون

 با. شودمی خارج اشخانه از سپس و اندازدمی او به آخری نگاه نفرت با تبسم

 برگردد، زندگی آن به ندارد امکان دیگر شود،می ترمصمم فرنوش هایفحر  شنیدن

 . کند آزاد اسارت آن از و دهد نجات را خودش باید

 صفحه بروی را فرنوش ی شماره دیگر اینکه از. گرددمی کار دنبال به است روز 3

 به نسبت بهتری احساس دهد،نمی را سیاوش هایتماس جواب و بیندنمی موبایلش

 یافته رهایی جا آن از که همین اما کند پیدا شغلی نتوانسته هنوز گرچه دارد؛ خودش

 راضیه و مهسا با همراه چهارم روز صبح.بکشد نفس تواندمی کندمی احساس است

 تأکید هاآن به اینکه از پس و رودمی هاآن همراه را سرکوچه تا شودمی خارج خانه از

 تغییر دیگری سمت به را مسیرش باشند، ودشانخ مراقب مدرسه راه در کندمی

 منتظر قبل روز چند مثل رسدو می واحد ایستگاه به دقیقه ده از کمتر. دهدمی

 . شودمی اتوبوس آمدن

 به گرمی لباس که آنجایی از باردمی نم نم هم باران و شده سردتر قبل روزهای از هوا

 گذردمی ایدقیقه چند. بشود گرم کمی تا کندمی گره درهم را هایشدست ندارد تن

 نزدیک ایستگاه به که بیندمی را رنگی قرمز اتوبوس خیابان انتهای از اینکه تا

 برایشان پولی هیچ دیگر کند، پیدا کاری بتواند را امروز کند می دعا زیرلب. شودمی

 خانه اجاره که نیست باری اولین این اگرچه است؛ نداده را خانه اجاره هنوز و نمانده

 . گویدنمی چیزی هم خانم زهرا و افتد می عقب اشان
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 بردارد قدم سمتش به خواهدمی که همین شود،می متوقف ایستگاه در اتوبوس

 عقب به کمی زده بهت! کندمی احساس پهلویش روی را تیزی و سخت جسم ناگهان

 وحشت شپهلوی روی تیز چاقوی دیدن با کندمی نگاه پهلویش به و شودمی متمایل

 نگاه دارد دست در را آن که مردی به و کندمی بلند را سرش دلهره با شود،می زده

 او! گیردمی شدت قلبش تپش و آیدمی بند ترس از زبانش کامبیز دیدن با! کندمی

 برو صدا سرو بی و آروم:گویدمی تبسم گوش کنار آرامی به و کندمی نزدیک را سرش

 ... شه می چی که دونی می...وگرنه ماشین تو بشین

 به بغض با و گویدمی آخی تبسم دهد،می فشار را چاقو کمی و گویدمی را این

 . کندمی نگاه شود،می دور او از کم سرعت با که اتوبوسی

 و سست پاهای با.کندمی لعنت را سرنوشتش و زند می حلقه هایش چشم در اشک

 نفس راه که سنگینی بغض با نشیندمی که داخل. رودمی او ماشین سمت به لرزان

 یاحمقانه تصورات به دلش در.شودمی خیره خیابان به است کرده سد را کشیدنش

 یک فقط این شک بی دهد؟ نجات را خودش تواندمی چگونه. خنددمی خود

 ذهنش در فرنوش حرف. رسدمی نظر به نیافتنی دست برایش که رویایی! رویاست

 تواندمی حد چه تا لعنتی مرد آن« !داره برنمی سرتو از تدس سیاوش »شودمی تکرار

 برنمی سرش از دست چرا باشد؟ آزاردهنده تواندمی حد چه تا! باشد؟ تنفربرانگیز

 . است خبیث ابلیس یک شک بی باشد انسان یک او ندارد امکان...نه دارد؟

 را ماشین زکامبی که کشدنمی طولی. ترساندمی را او بازهم و گرفته شدت باران

 و گیردمی را بازویش کند،می باز را او سمت در و شود می پیاده. کندمی متوقف

 کامبیز. نیست شاپ کافی آن در هیچکس.کشاندمی شاپ کافی داخل به را تبسم

. کشاندمی سیاوش اتاق سمت به را تبسم دهدمی فشار را بازویش که همانطور
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 که اتاق به.کند اعتراض بازویش درد طربخا نیست قادر حتی و آمده بند زبانش

 پای جلوی درست او و اندازدمی داخل به را تبسم و کندمی باز را در کامبیز رسندمی

 را بازوهایش سیاوش اینکه تا ماندمی حال همان در لحظاتی. افتد می سیاوش

 چطوری...خانم تبسم سالم: گویدمی کند،می بلندش که همانطور و گیردمی

  ؟عروسک

 . کندمی دقت او ی پریده رنگ ی چهره به

-  ِ ِ  ا   ترسیدی؟..ا

 . کندمی نگاه کامبیز به تظاهری اخم با سپس و

  ترسیده؟ اینقدر که کردی چیکار بیارش؟ برو فقط نگفتم بهت مگه   -

 . کندمی نگاهش دوباره

 خودم گفتم نیست خبری ازت دیدم فقط ندارم کاری باهات منکه نترس...باش آروم -

 ! دادینمی رو تلفنام جواب آخه بگیرم خبری ازت

 . شودمی خشمگین اشچهره ناگهان کند،می سکوت ایلحظه و گویدمی را این

 ! دادی؟نمی منو جواب چی برای -

. است افتاده لرزه به ترس از تنش تمام. گویدنمی هیچ و انداخته پایین را سرش تبسم

  دادی؟نمی رو جوابم چرا گفتم: ویدگمی بلند کمی را صدایش سیاوش

 . بزند حرفی باید کند، خشمگین را سیاوش خواهدنمی

 ... نتونستم..ن   -

 . کندمی نزدیک صورتش به را سرش سیاوش
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 ! زنی؟می حرف آروم همیشه چرا آخه! بزن حرف بلندتر... نشنیدم چی؟ -

 . دارد برمی عقب به قدم یک ترس از

 ! بدم جواب نتونستم -

  نخواستی؟ یا نتونستی؟ -سیاوش

 . گیردمی او خشمگین ی چهره از را نگاهش دستپاچگی با

 من یا بیایی ها اینطرف خوایی نمی دیگه! کردی پیدا کار رسوندن خبر بهم -سیاوش

 ! درسته؟ این! ببینی رو

 او کردمی را فکرش باید کندمی لعنت را فرنوش و دهدمی فشار هم روی را هایشلب

 . کندمی بلند کمی را صدایش سیاوش. بگوید را چیز همه

  نه؟ یا درسته -

 چه مردها این برابر در برسد،تنهایی دادش به شاید تا زند می صدا را خدا زیرلب

 تمام ترس سرعت به مردها این خشم دیدن با درد، از پر و خورده زخم دختری کند؟

 بزند، حرفی توانستمی باید ماا کند دفاع خودش از چگونه! گیردمی فرا را جانش

 فریاد سیاوش ناگهان.برگردد زندگی آن به دیگر خواهدنمی بگوید توانستمی باید

 . زند می

  ه؟...نـ یا درسته -

 و دهدمی تکان مثبت نشان به را سرش سختی به و رودمی عقب کمی شود،می شکه

  مـ ...آره:گویدمی
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 سیلی چنان و آیدمی سمتش به خشم با او که است نگفته کامل را کلمه این هنوز

 می زمین روی و کندمی برخورد دیوار به تبسم که کوبدمی گوشش به محکمی

 دستهای با زند می نفس نفس که همانطور شود،می سست ترس از تنش تمام.افتد

 است، شده جاری هایشلب از که خونی به و کشدمی لبش ی گوشه به دستی لرزان

 اندیشدمی اشبدبختی به و شودمی سرازیر هایشگونه روی هایشاشک .کندمی نگاه

  کنند؟نمی رها را دنیایش هاغم این چرا! بیند؟می را گناهش کدام سزای او آخر

 توان تمام با و گیردمی را موهایش زند، می زانو کنارش و آیدمی سمتش به سیاوش

 رفته یادت! ام؟ کی من کردی شفرامو: گویدمی خشم با گوشش کنار سپس. کشدمی

 گفتم بهت! بپیچونه رو من نداره حق هیچکس بودم گفته بودم؟ گفته چی اول روز

 خودت با! بری هم خواستی هروقت و کار این تو بیایی خواستی هروقت تونی نمی

 احتیاج پول به و شدی سیر دیگه چیه؟! بزنی؟ دور منو ذارم می که کردی؟ خیال چی

  نداری؟

 التماس با و گیردمی موهایش به را دستش نمانده، برایش حالی موهایش ددر  از

 . کن ولم توروخدا...توروخدا: گویدمی

  آره؟ داره؟ درد -سیاوش

 خوب: دهدمی ادامه عصبانیت و خشم همان با سپس خنددمی و گویدمی را این

 رو زنگام بجوا و بپیچونی منو بخوایی دیگه بار یه فقط اگه گم می چی ببین گوش

 حال به آسمون های مرغ که یارم می خواهرکوچولوت و سرتو بالیی چنان ندی

 ! کنند گریه زار زار جفتتون
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 غلط! کنممی التماس بهت...نه خواهرم...نه: گویدمی کنان هق هق شنودمی که را این

 فقط اون باشین نداشته کاری خواهرم با توروخدا... کنمنمی اینکارو دیگه کردم

 ! سالشه15

 . کندمی رها را موهایش

 معصومت خواهر اون باشه یادت...کنممی فراموش رو دفعه این شد، حاال...آفرین -

 ! بندازی دردسر به رو بیچاره اون کنی کاری یوقت نکنه داره احتیاج بهت

 ولی برو فعال  : گویدمی کند،می روشن سیگاری که همانطور و شودمی بلند کنارش از

 ! هست بهت حواسم چون باش کارهات مراقب

 دوباره آید،می سمتش به و دهدمی تکان سری او. کندمی ایاشاره کامبیز به سپس

 بیرون شاپ کافی از را تبسم و رودمی خروجی سمت به و گیردمی را بازویش

 . اندازدمی

 می رو هپیاد هایچمن الی و گل داخل به و کندمی گیر رو پیاده کنار سکوی به پایش

 خیس کامال   که کشدنمی طول بیشتر ثانیه چند که شدیدشده آنقدر باران افتد،

 نگاه خودش به درهم ی چهره با به سپس ماندمی حال همان در لحظاتی.شودمی

 گل این ها،کثیفی این است، کرده کثیف را هایشلباس تمام که الیی و گل به کند؛می

 هاییکثیفی از چطور. است شده اسیر آن در که تاس باتالقی مانند درست...الیی و

 شدت اشگریه ناگهان افکار این با شود؟ رها اند، کرده احاطه را اشزندگی تمام که

. اندازد می چنگ الیی و گل به درماندگی با کندمی هق هق بلند صدای با و گیردمی

 خواستیم چه برای اصال   است؟ شده تمام چیز همه که بود کرده تصور چطور

 تغییرش بخواهد که مانده باقی برایش ایزندگی دیگر مگر دهد؟ تغییر را اشزندگی
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 پس کندنمی احساس را ایزندگی که او چیست؟ مُرده یک با او تفاوت! دهد؟

 ! برگردد زندگی به تواندنمی دیگر مرگ از پس ایمرده هیچ! باشد زنده تواندنمی

 می قدم رو پیاده کنار در که همانطور شود، می ندبل اینکه تا کشدمی طول دقایقی

 نهایت در. کندنمی احساس دیگر را سوزناک سرمای آن و ریزدمی اشک صدا بی زند،

 اما است شده قطع ابرها بارش شود،می خیره روبرویش به و نشیندمی نیمکتی روی

 گشپدربزر  را هایشسختی تمام مسبب.دارد ادامه همچنان او هایاشک بارش

 را او تواندنمی. بود شده اشخانواده نابودی باعث که خوادخواهی مرد داند؛می

 تنفر احساس مرد آن به نسبت همیشه اما است ندیده را او هرگز اینکه با و ببخشد

 ! کندمی

 او کسی اینکه از قبل گردد،می باز خانه به اینکه تا زند می قدم هاخیابان در قدر آن

 خانه وارد و کندمی باز را در.رودمی باال هاپله از و گذردمی حیاط از تسرع به ببیند را

 بلند که را سرش. نویسدمی را هایشدرس و است نشسته سالن در مهسا شود،می

 زخم به وحشت با و شود می بلند زده بهت. شودمی شکه تبسم دیدن با کندمی

 . شودمی خیره است، اندهم اشگونه روی که هایی انگشت جای و او لب ی گوشه

  آبجی؟ افتاده برات اتفاقی چه شده؟ چی...خدا وای -مهسا

 . نیست چیزی: گویدمی ضعیفی صدای با بگذرد کنارش از خواهدمی که همانطور

 . شودمی مانعش او

 زخمی لبت ی گوشه خیسه، هات لباس تموم... سیلیه جای اتگونه روی -

  !نیست؟ چیزی گی می چطور...شده
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 چیزیم خوبه حالم من: گویدمی حالی بی با ندارد مهسا با کردن بحث برای توانی

 ! نیست

 عصبانیتی با و شودمی خشمگین مهسا ناگهان که بگذرد کنارش از خواهدمی بازهم

 . زدمی فریاد است، ندیده او از حال به تا که

 زنی؟نمی حرف قتهیچو چرا ی؟...گ نمی هیچی چرا! و...نگـ دروغ من به اینقدر -

 شیش دیگه من کن وا رو هات چشم آبجی؟ آره؟ ام؟بچه هنوز من کنیمی فکر

 کنی،می تب وقت بی و وقت! نیست خوب حالت که بینممی دارم...نیست امساله

 ! خندینمی اصال   حتی زنی،می حرف کم خوری،می غذا کم

 همش: دهدمی ادامه لرزد،می که ایچانه با و دهدمی قورت را گلویش آب سختی به

 من سابق آبجی دیگه تو...نیست خوب حالت تو! کنیمی قانع الکی های بهونه با منو

 بین از داری تو چته؟ گی نمی من به چرا... ببینم اینجوری تورو تونم نمی من! نیستی

 ! چرا فهممنمی ولی ری می

 سویش به قدم یک زند، می حلقه هایش چشم در اشک مهسا هایتابی بی دیدن با

 . کند می دراز سویش به را دستش و دارد برمی

 ! خوبه حالم من...باش آروم -

 سرازیر هایشگونه روی هایشاشک گیرد،می فاصله زندو می پس را دستش مهسا

 . شودمی

 دیگه بار یه و باشی قبال   مثل خواد می دلم... نیستی خوب تو...گی می دروغ نه -

 لبخند زیباترین چون گفتمی همیشه مامان گفتی می خودت.. .ببینم رو هات خنده



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

92 

 

 خودت دیگه! نیستی تبسم دیگه ولی تبسم گذاشتن رو اسمت داشتی رو دنیا

 ! نیستی

 طاقت تبسم. کندمی هق هق بلند صدای با و گذاردمی صورتش روی را دستش دو

 . ریزدمی اشک او همپای و گیردمی آغوش در را او آوردنمی

 ... همین کردم بدی دعوای فرنوش با...فقط... خوبه حالم من کن باور...باش ومآر  -

: گویدمی بخندد، هایشگریه میان کندمی تالش که همانطور و گیردمی فاصله کمی

  نیست هیچیم... خندممی دارم...ببین

 آغوشش به دوباره و گیردمی شدت اشگریه او غم از پر هایخنده دیدن با مهسا

 . شوندمی آرام اینکه تا ریزندمی اشک آنقدر هردو. رودمی

 فرنوش با واقعا  : گویدمی ضعیفی صدای با است، آغوشش در که همانطور مهسا

  بگو من به رو راستش توروخدا کردی؟ دعوا

 . دهدمی بیرون صدا پر را نفسش

 . گم می رو راستش دارم آره -

  زدین؟ همدیگرو که بود جدی دعواتون اینقدر یعنی -مهسا

 ! زدمش من بیشتر ولی جورایی یه آره   -

 کند، باور را تبسم دروغین یبهانه این تواندنمی اما خنددمی مهسا گویدمی که را این

 به را خودش توانستنمی دیگر دهدمی رنج را خواهرش چیزی چه دانستمی باید

 ! بزند بیخیالی

   هفتم فصل
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 که کرد می آرزو. ماند می خانه در است خورده که اییسرم ی بهانه به ای هفته یک

 جهنم آن از ماندن دور برای ای بهانه و نشود خوب اش بیماری هیچوقت کاش ای

 می و زند می زنگ موبایلش به سیاوش روز چند آن گذشت از پس اما باشد داشته

 می که وبغر .برود شود، می برگزار مهمانی آن در اوقات بیشتر که ای خانه به خواهد

 می مهسا به نگاهی شود، می خارج اتاق از و کند می تنش را شلواری مانتو شود

 منتظرم بیام دیر شاید فروشگاه، برم عصر گفت فتحی آقای امروز: گوید می و اندازد

 . نمون

 خانه از که او. دهد می تکان سری مثبت ی نشانه به و کند می نگاهش خیره مهسا

 می خارج خانه از شلواری مانتو پوشیدن با و رود می اتاق هب سرعت به شود می خارج

 از و نشیند می دیگری تاکسی در هم مهسا شود می تاکسی سوار که تبسم. شود

 باالی های محله سمت به او مسیر اینکه دیدن با.برود او دنبال به خواهد می راننده

 چه برای پس ودب شهر مرکز در فتحی آقای فروشگاه... شود می متعجب است، شهر

 ! رود؟ می شهر باالی های محله به

 راننده از سرعت به هم مهسا. گذرد می خیابان از و شود می پیاده تاکسی از تبسم

 را پولش باقی او شود می منتظر و دهد می را کرایه کند، متوقف را ماشین خواهد می

 نگران شود، یم ای کوچه وارد او کند؛ می دنبال را تبسم نگاهش با همزمان بدهد

 . کند می نگاه راننده به کالفگی با... کند گمش  است

 ! کنید عجله آقا -

 را پولش مانده باقی لحظاتی پس و گردد می خرد پول دنبال به خونسردانه راننده مرد

 سمت آن به هنوز گذرد می خیابان از دوان دوان و گیرد می را ها پول مهسا. دهد می
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 آن به زده وحشت! کند می متوجه را او ماشینی ممتد بوق انناگه که  نرسیده خیابان

 ! بندد می را هایش چشم ترس با آخر ی لحظه در و کند می نگاه ماشین

 از ساعتی یک. شود می برگزار میهمانی آن در اوقات بیشتر که است مکانی ویال آن

 نشسته ای گوشه پریشانی و کالفگی با گذرد، می رسیده آنجا به تبسم که زمانی

 تواند نمی کند، می تالش هرچه. ندارد کسی با شدن صحبت هم به ای عالقه و است

 می نگاه را او نفر یک چرخاند می را سرش که هرطرف به کند باز هم از را هایش اخم

 خودش به نسبت و کند می بد شدت به را حالش که ای گونه ابزار های نگاه کند،

 دیگر کند، می نگاه است جلویش که شرابی یوانل به. کند می بیشتری تنفر احساس

 اش پیشانی روی را دستش آید، می ستوه به ناگهان. ندارد نوشیدنش به ای عالقه

 او آید، می فرنوش صدای موقع همان.  شود می خیره زمین به باپریشانی و گذارد می

  کردی؟ عوض رو زندگیت اینطوری: گوید می کنان خنده

 . کند می نگاهش نفرت با و کند می بلند را سرش

 ! ندارم مریض حسودو آدم یه دیدن به ای عالقه برو اینجا از -

 عادت بهش بهتره مونی، می گند همین همیشه باشه یادت ولی رم می باشه -فرنوش

 ! کنی

 که گذرد می دقایقی. دهد نمی جوابی و گیرد می را نگاهش کشیده درهم های اخم با

 اندازد می ناشناس ی شماره آن به نگاهی شود؛ می بلند شموبایل زنگ صدای ناگهان

  بله؟: دهد می جواب تردید و شک با و

 . پیچد می گوشش در زنی صدای

  زاد؟ نیک خانم...سالم -
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  شما؟ خودمم، بله -

 ! بیمارستانن تو خواهرشما گیرم می تماس بیمارستان از من خانم  -

 . شود می زده وحشت شنیدنش با

  چرا؟ آخه ولی چی؟ -

 ... کردن تصادف متأسفانه-

 . زند می فریاد اختیار بی و کند می قطع را حرفش

  بیمارستان؟ کدوم کجاست؟...خدا وای تصادف؟ -

 و کند می تنش را مانتویش سرعت به کند می ثبت ذهنش در که را بیمارستان آدرس

 سیاوش ناگهان که دود می خانه خروجی سمت به گذارد می سرش روی را شالش

 . گیرد می را دستش

  ری؟ می داری کجا -

 . کند می نگاهش التماس با

 ! بیمارستانه تو کرده تصادف خواهرم برم، بذار توروخدا -

 ... یا گی می رو راستش داری -سیاوش

 . خورم می قسم گم، می راست بخدا -تبسم

 . کند می رها را دستش و کند می فکری او

  ؟داری پول...برو خب خیلی -
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 به و آورد می در جیبش از پول مقداری سیاوش بدهد جوابی تبسم اینکه از قبل

 . گیرد می سمتش

  بگیر اینهارو بیا -

 و گیرد می را ها پول ندارد، پولی که آنجایی از و ندارد حرفی گفتن برای وقتی تبسم

 امکان اما است شده حبس سینه در نفسش. شود می خارج خانه از دوان دوان

 تاکسی اولین برای و رساند می خیابان به را خودش بشود متوقف ای لحظه دندار 

. ریزد می اشک و لرزد می نگرانی و ترس از راه طول تمام دهد، می تکان دست

 داخل به بدهد پس را پولش باقی او باشد منتظر آنکه بی شود می متوقف که تاکسی

 اطالعات سمت به و رساند می سالن داخل به را خودش. دود می بزرگ بیمارستان آن

 است، ایستاده آنجا که خانمی به رو زند می نفس نفس که همانطور. دود می آنجا

  کجاست؟ االن...اینجا آوردن رو خواهرم....خواهرم خانم؟: گوید می

  چیه؟ وفامیلش اسم-

 ! زاد نیک مهسا...مهسا-

 ! بهخو حالش باش آروم زدم، زنگ بهت که هستم همونی من...آهان-

 باید اما کشد می عمیقی نفس و بندد می را هایش چشم شنود می که را جمله این

 . گیرد آرام کامال   تا ببیند را او

  کجاست؟ االن -

  116 اتاق سوم ی طبقه برو  -

 نگاهی حال همان در رود می آسانسور سمت به بلند های قدم با و کند می تشکری

 می عبور ذهنش از چیزی است، مجهز و بزرگ بسیار اندازد، می بیمارستان آن به
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 خانم زهرا... نه اما کند؟ چه پولش برای حاال! دارد هم باالیی های هزینه شک بی کند

 دانه به دانه رسد می که سوم ی طبقه به. بگیرد قرض پولی او از تواند می بود، خانه

 مهسا کند می باز ار  در سرعت به بیند می که را اتاق آن کند، می نگاه را ها اتاق ی

 دود می سمتش به سرعت به تبسم است شده پانسمان سرش و نشسته تخت روی

 . گیرد می آغوش در را او و

  خوبه؟ حالت زندگیم، شم فدات الهی عزیزم؟ -

 . نیست چیزیم آبجی خوبم -مهسا

 . کند می نگاه سرش پانسمان به و بوسد می را هایش گونه

  بودی؟ کجا کردی؟ ادفتص چطور آخه شده؟ چی سرت -

 . زند می لبخند آرامش کمال در مهسا

 . نیست هیچیم...خوبم بخدا -

 . شنود می سرش پشت از را صدایی ناگهان

 ! تبسم؟ دخترم؟ -

 خیره مهسا لبهای روی عمیق لبخند به! کیست؟ آشنای صدای...این! شود می شکه

 می تکرار ذهنش در اباره شنید که را مردی صدای طنین مبهوت و ومات شود می

 به سختی به لحظاتی از پس بشنود؟ را آشنا صدای این است ممکن چطور! کند

 مرد آن به باشد؟ خواب یک فقط این نکند بیند؟ می چه...خدایا. گردد می بر عقب

 به را او...اش چهره دارد، تن به زیبایی ای سرمه شلوار و کت...شود می خیره بلند قد

 چقدر...موهایش! است رنگش ای قهوه های چشم تفاوتش تنها اندازد می پدرش یاد
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 باری آخرین از سال 10 که عمویی است؟ عمویش واقعا   مرد این آیا...اند شده سفید

 ! گذرد؟ می بود، دیده را او که

 دختر به را حقیقت تمام بود شده مجبور پدرش که آورد می خاطر به را روزی ناگهان

 چرا که کند قانع را او کودکانه های بهانه با توانست نمی گردی که چرا بگوید نوجوانش

 ! ندارند اقوامی هیچ

 شمرده شمرده کشید، عمیقی نفس اینکه از پس و بوسید را اش گونه او روز آن

 برای که معتبر آدم یه! شناسند می زادبزرگ نیک اسم به همه رو من پدر: گفت

 رسوم و آداب با که سنتی العاده فوق مردی البته احترامه؛ قابل خیلی اطرافیانش

! بود کرده ازدواج و بود خونده درس پدرومادرش میل مطابق بود، شده بزرگ اجدادش

 میلش مطابق باید هم خودش های بچه داشت اعتقاد که مغرور شدت به مردی

 طبق ات عمه و عموت! اش خونواده و مادروپدر رسوم و آداب طبق. کنند زندگی

 ... من اما کردند ازدواج و خوندند درس کردند، می ررفتا اون خواست

 نمی که بودم شیطونش تغاریه ته پسر من: داد ادامه و کرد شیطنت سر از ای خنده

 زیادی اشتباهات البته کردم؛ می داشتم دوس هرکاری بچگی از! کنه کنترلش تونست

 جورایی یه اینکه یا گرفت می گردن عموت کردم می خطایی یه که هربار... داشتم

 . داشت رو من هوای همیشه کرد می درست رو من اشتباهات

 . پوشاند را اش چهره عمیقی لبخند بردارش و خود های بچگی یادآوری با

 ... داشتیم دوست همدیگرو ماخیلی -

 برخالف من: داد ادامه کوتاهی مکث از پس شدو غرق خاطراتش در ای لحظه برای

 وقت چند تا خوندم درس داشتم دوس خودم که ای تهرش تو و لندن رفتم پدرم میل

 آشنا مادرت با اونجا. بخشید منو مادرم و عموت اصرار به زد نمی حرف باهام حتی
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 وقتی شدم عاشقش وار دیوونه منم بود مهربون و زیبا العاده فوق زن یه اون شدم

 تونستم نمی من گذاشتند عموم دختر با رو ازدواجم قرار فهمیدم ایران برگشتم

 که کنم ازدواج کسی با اون میل طبق و کنم برآورده رو خودخواهانش های خواسته

 گفتم دخترعموم به و زدم بهم رو همچی نامزدی شب. نداشتم بهش ای عالقه هیچ

 گفت بهم کردیم بحث باهم خیلی شد عصبانی خیلی پدرم شب اون! ندارم دوستش

 خونه یتیم تو که اروپایی زن یه اب خوام می که گفتم بهش وقتی و نیستم پسرش

 دیگه و ندارم باهاش نسبتی هیچ دیگه کنم اینکارو اگه گفت کنم ازدواج شده بزرگ

 تموم پدرم رضایت برای کنم، بیرون زندگیم از تینارو تونستم نمی من... خواد نمی منو

 رو نم دیگه گفت اونم! کنه عوض و نظرپدرم نشد موفق اینبار عموتم کردم، رو تالشم

 اش خونه از ثروتشم، و مال دنبال من که انگار محرومم میراثش و ارث از خوادو نمی

 نمی و دم نمی اهمیتی ثروتش و مال به من کنم ثابت بهش اینکه برای بیرون رفتم

 مغرور اونقدر دونم می البته کنم زندگی میلش مطابق کوکی عروسک یه مثل تونم

 ! ببینه نوم نخواد دیگه و نبخشه منو که هست

 می احساس دلش در پدربرزگش به نسبت زیادی خشم پدرش های حرف یادآوری با

 برایش دیگری هرکس از بیش خودش های خواسته که مستبدی و خودخواه مرد کند؛

 زد سرمی ها آن به پدربزرگش چشم از دور که بود کسی تنها عمویش. داشت اهمیت

 . دش قطع اوهم با شان رابطه قبل سال 10 اما

 . دارد برمی قدم سمتش به خوشحالی با مهران

 ! کشیدم؟ رو دیدنت انتظار چقدر دونی می عزیزم؟ -

 دستش و دارد برمی عقب به قدم یک تبسم بگیرد، آغوشش در خواهد می همینکه

 . دهد می قرار او مانع را
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 ! نشید نزدیک من به -

 . شود می شکه او

 ! مهران عمو... منم این...چرا؟ -

 . دهد می فشار هم روی را هایش دندان سمتب

 ! نیستید دیگه...بودید ما عموی زمانی یه شما -

 روز این منتظر سالها این تموم من...نزن حرف اینطوری کنم می خواهش -مهران

 . بودم

 . کند می بلند را صدایش اختیار بی شود، می تازه تبسم دل داغ

 منو دونین می شما اومده؟ هاتون رادرزادهب سر به چی ببینین که بودید؟ چی منتظر -

 چیو اومدین حاال کردیم؟ زندگی وضعی چه تو دونین می کشیدیم؟ چی خواهرم

 ! اره؟! دونستید؟ می اینو... شدن کشته لعنتی تصادف یه توی مادروپدرم ببین؟

 . شود می سرازیر هایش گونه روی مهابا بی هایش اشک

 مادروپدرم مراسم برای رو خونه پول کردیم تجربه رو واقعی جهنم مرگشون از بعد -

 ما عموی دیگه شما... نه....نمیریم گرسنگی از که فروختیم رو خونه وسایل دادیم،

 ! نیستید

 درهم ی چهره با و زند می حلقه هایش چشم در اشک او های حرف شنیدن با مهران

 از هرچقدر..کنم کارچی اما کردم می پیدا شمارو باید من دم، می حق بهت: گوید می

 بگه بهم اینکه بدون کرد، نمی قبول بده بهم رو آدرستون کردم خواهش پدرت

 شما دنبال جارو همه من...کرد عوض رو تلفنش شماره حتی کرد عوض رو خونتون
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 دخترم کن باور... کرد می دوری ما ی همه از اما بود ناراحت پدرمون از اون. گشتم

 ... کشیدیم ذابع سالها این همه توی ماهم

 . شود می سرازیر هایش گونه روی هم او های اشک کند، می سکوت ای لحظه

 پریشون خیلی...کنم پیدا شمارو کرد می التماس بهم که دیدم رو پدرت خواب بارها -

  عزیزم ببخش منو آوردم، بدشانسی من چیکارکنم اما...بود نگران و

 . شود می مانعش بازهم تبسم که بگیرد آغوش در را او خواهد می دوباره

 با هارو سال این خواهرم و من...نداره اهمیتی برام دیگه زدید که هایی حرف -

 به دیگه کنیم می زندگی همینطوری هم رو بعدش به این از کردیم زندگی بدبختی

 در مسئولیتی دیگه شما...زاد نیک آقای برید اینجا از...نداریم احتیاجی شما حضور

 . ریدندا ما قبال

 حرف چنین او که است سخت باورش است، خیره اش برادرزاده به ناباورانه مهران

. است شده پُر خشم از وجودش که کشیده درد آنقدر گویی بزند، تلخی های

 . شود می خارج اتاق از و دهد می تکان سری غمگینانه

 حرف یقال او داند می اینکه با ریزد می اشک و است خیره او خالی جای به تبسم

 که چیزی تنها! داند می مقصر را او چرا داند نمی هم خودش اما نبود تلخش های

 ! کشید نمی درد آنقدر بود او اگر که است این داند می

 روبرویش دارد، عمویش به کمی شباهت که ای برازنده و مردجوان کشد نمی طولی

! است ندیده را او هیچوقت که پسرعمویی است؛ پسرعمویش او شک بی ایستد می

 من پدر: گوید می دارد، برچهره که اخمی با او! آورد نمی خاطر به هم را نامش حتی

 دست هیچوقت...کشید می عذاب روز هر بود خبر بی شما از که سالها این تموم توی
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 بود، دیدنتون منتظر سال10 این تموم اون... برنداشت کردنتون پیدا برای تالش از

 ! عمو دختر بزنی حرف طوریاین باهاش نبود انصاف

 های حرف شنیدن با تبسم. شود می خارج اتاق از پدرش دنبال به و گوید می را این

 ! گیرد می شدت اش گریه او

 ! کردی؟ اینکارو چرا آبجی؟-

 . کند می گریه هم مهسا گردد، برمی عقب به متعجبانه

 حرف اینطوری اشباه شه نمی باورم انداختی؟ گریه به عمورو شدی خوشحال -مهسا

 اومد می همیشه خونمون؟ اومد می همیشه که کسیه همون اون کردی فراموش زدی؟

 کردم، تصادف عمو ماشین با من داشت؟ دوست تورو چقدر رفته یادت دیدنمون؟

... بود قرار بی تو دیدن برای! کرد می گریه همش خوشحالی از شناخت منو وقتی

  !زدی حرف باهاش اینطوری تو اونوقت

 زندگی وضعی چه تو رفته یادت اینکه مثل...کن تمومش مهسا، کن بس-

 نمی بابارو ی خونواده اصال تو کشیدیم؟ بدبختی چقدر کردی فراموش...کردیم

 ثروتمندن اونقدر اونا...خواست نمی مارو خواست، نمی رو مامان بابابزرگ...شناسی

 کنند؟ پیدا تورو منو بود سخت براشون کنی فکرمی! کنی رو فکرش تونی نمی حتی که

 مارو خواست نمی بابابزرگ باش مطمئن... داشتند خبر وبابا مامان مرگ از حتی اونا

 ! کنند پیدا

 چطور! کنه؟ پیدا مارو خواست نمی عمو کنی می فکر تو یعنی شه؛ نمی باورم -مهسا

  شدی؟ بدبین اینقدر چرا کنی؟ فکر اینطوری تونی می
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 تواند نمی او نظرش از گیرد، می ازمهسا را نگاهش کشیده درهم های اخم با تبسم

 چشم دو با کند می باز را در همینکه. رود می اتاق در سمت به کالفگی با کند درکش

 ! دارد چهره به را غلیظ اخم همان که شود می روبرو مشکی آشنای

 زا که شنود می وضوح به را قلبش ضربان صدای...شود می شکه بیند می که را او

 دارد خاطر به هنوز را شبش آن های حرف زند، بیرون اش سینه از نمانده چیزی ترس

 روپوش به نگاهی. بود سوزانده را جانش و روح تمام که تحقیرآمیزی های حرف

 و باشد پزشک یک مرد این شود نمی باورش اندازد، می دارد تن به که ای پزشکی

 ممکن چطور....! است پزشکش او که دبشو بستری بیمارستانی در دقیقا   باید مهسا

 با دیدنش با و شده متعجب او دیدن از هم باراد! باشد؟ بدشانس حد این تا است

 . کند می نگاهش خشم

 را راه آرامی به سپس اندازد، می زیر به را سرش و دهد می قورت را گلویش آب تبسم

 را مرد این عمویش اگر...چه؟ بزند حرفی او اگر. کند می باز ورودش برای

 او کاش ای که کند می دعا دلش در. کند هم را تصورش حتی تواند نمی...نه...ببیند

 . برود اینجا از و کند معاینه را مهسا زودتر هرچه

  کنی؟ می گریه چرا: گوید می ها اخم همان با و ایستد می مهسا تخت کنار باراد

 . کند می پاک را اشکهایش دست پشت با و اندازد می زیر به را سرش مهسا

 ! دخترعمو؟ کرد می گریه چرا بابام -باراد

 او به است زده بیرون حدقه از که هایی چشم با شنود می که را جمله این تبسم

 ! شود می خیره
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 او است ممکن چطور! است؟ پسرعمویش...مرد این شنود؟ می چه خدایا

  باشد؟ پسرعمویش

 می عقب به قدم یک قدم یک و هدد می تکان راست و چپ به را سرش زده وحشت

 . رود

 من با اینکارو ولی بگیر رو جونم... من خدای وای...نداره امکان این...نه...نه     -

 ... نکن

 . رود می هوش از و افتاده لرزه به تنش تمام...آید می بند نفسش ناگهان

 به مدرسه از و بود دبیرستان دوم سال.نبود بیش نوجوانی که است بازگشته روزی به

 شان خانه سالن در که دید را مهسا شد خانه وارد همینکه. بود بازگشته خانه

 سرش پشت از برود سمتش به خواست همینکه کشد، می نقاشی و است نشسته

 دو آن روی را دستش زنان لبخند! گذاشت هایش چشم روی را دستش دو کسی

 عمویش یا باشد شپدر  اینکه تشخیص کرد، استشمام را تنش عطر گذاشت، دست

 . زد صدایش تردید و شک با. بود دشوار برایش

  بابایی؟ -

 چشم روی از را هایش دست که همانطور و شد بلند عمویش ی قهقه صدای ناگهان

 . خوشتیپتم عمومهرانه من: گفت داشت، برمی تبسم های

 . رفت فرو آغوشش در و خندید زده ذوق تبسم

  اومدی؟ کی عمو، سالم -

 ! بودم تو منتظر اومدم پیش ساعت نیم! دختردنیا ترین خوشگل به سالم -مهران
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 . شد بلند موبایلش زنگ صدای ناگهان

  بله؟ -مهران

- .... 

  افتاد؟ اتفاق این چطور چی؟ -

- ... 

 . یام می االن...مادر خب خیلی -

 . رفت اتاق سمت به پریشان ی چهره با کرد قطع که را تماس

  مهرداد؟ مهرداد؟ -

 . شد خارج اتاق از مهرداد

  شده؟ چی داداش؟ جونم -

  یام می بعدا  ...افتاده اتفاقی...برم باید من -مهران

  شده؟ چی چرا؟ -مهرداد

 . دم می توضیح برات بعدا   -مهران

 بود باری آخرین آن و شد خارج خانه از مختصری خداحافظی از پس و گفت را این

 در او خورد، زنگ پدرش موبایل که بود گذشته رفتنش از ساعت دو. بود دیده را او که

 را هایش صحبت و بود ایستاده اتاق در کنار تبسم. کرد می صحبت آرامی به اتاق

 . شنید می
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 اینطوری شاید من دیدن نیا فعال نکن ناراحت رو خودت.... داداش نداره اشکالی   -

 ! بیفته اتفاقی براش خوام نمی! بهترشه حالش

 ی لهجه آن با آمد مادرش صدای کرد، قطع را تماس سردی خداحافظی با سپس و

  مهرداد؟ شد چی: پرسید کرد، می صحبت سخت کمی را فارسی که اش انگلیسی

 جروبحث باهم...باال رفته فشارش دیدنم یاد می داداشم فهمیده پدرم -مهرداد

 . کردند

 ... بد چقدر اوه -تینا

 خوام نمی دیگه نیست، مهم برام دیگه کن ولش اه... پدرم شه نمی باورم -مهرداد

 ... کنم عوض رو خونمون باید بهتره، همشون برای اینطوری دیدنم، بیاد داداشم

 . شد لبریز اشک از هایش چشم پدرش های حرف شنیدن با

 و کشد می عمیقی نفس سختی به کند می باز را زیبایش آبی های چشم آرامی به

 به بدنش است، بیمارستان آن از اتاقی تخت روی. دانداز  می اطرافش به نگاهی

 خودش و شود می جاری چشمش ی گوشه از اشکی. است حال بی و سست شدت

 از را ِسرُم خواهد می. افتد می برایش اتفاق این بار چندمین برای که کند می لعنت را

 ! شود می داخل باراد و شود می باز اتاق در ناگهان که کشد بیرون دستش

 خونسردانه باراد. شود می خیره او به وحشت با و دهد می قورت را گلویش آب متبس

 ! بود آشنا برام تو ی چهره چرا فهمم می حاال: گوید می و شود می نزدیک

 . زند می تحقیرآمیزی پوزخند کند، می سکوت ای لحظه

 مثل درست...شبیهشی واقعا   تو هست، ما ی خونه توی عکس یک فقط مادرت از -

 . باشند کرده نیم دو وسط از که یبیس
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 می نگاهش هم باراد لحظاتی...کند می نگاه او به دلهره و ترس با بزند حرفی آنکه بی 

 عمو با پدربزرگ که وقتی بودم کوچیک خیلی من: گوید می خشم با سپس و کند

 متوجه وقتی از! رفت خونه از عمو بعد و کردند می بحث باهم مدام و داشتند مشکل

 تالش همیشه که بودم پدربزرگ با پدرم های بحث شاهد گذره  می چی اطرافم دمش

 رو اون یکبار نشد راضی حتی پدربزرگ ولی ببخشه عمورو تا کنه راضی اونو کرد می

 هم شبیه درست هردوشون کنه، عذرخواهی ازش نیومد هیچوقت هم عمو البته ببینه

 می عذاب رو طرافیانشونا ی همه هاشون لجبازی و یکدندگی با...بودند

 رو همه پدربزرگ. شدند می اذیت خیلی پدربزرگ و عمو بین پدرم و مادربزرگ...دادند

 شما ی خونه به همیشه چشمش از دور پدرم ولی سربزنند شما به که بود کرده منع

 بچگی عالم تو مبادا تا آورد نمی شما ی خونه به رو ما از هیچکدوم حتی اومد می

 با خیلی... شد متوجه کجا از دونم نمی پدربزرگ اینکه تا... بزنیم زرگپدرب به حرفی

. شد بستری بیمارستان تو روز چند شدو بد حالش که حدی به کردند بحث پدرم

 طاقت نشده ماه یک اما یاد نمی شما دیدن دیگه گفت بهش احترام برای پدرمم

 وقت چند! بود کرده عوض رو خونتون عمو ببینه، شمارو اومد دوباره وقتی و نیاورد

 داشتید سختی زندگی شما اینکه از پدرم...کرد عوض رو تلفنش شماره بعدهم

 که زد می دری هر به نداشت، قرار و آروم اصال کرد گم که شمارو. بود ناراحت همیشه

 اون و دید اتفاقی رو عمو های دوست از یکی بعد دوسال تقریبا  ! کنه پیدا شمارو

 دونی می تو! شدند کشته تصادف توی عمو زن و عمو بلشق سال یک گفت بهش

 شدند؟ حالی چه دونی می اومد؟ سرشون به چه شنیدند خبرو این همه که روز اون

 چند تا پدرم شد، فلج و کرد سکته پدربزرگ رفت، دنیا از و کرد قلبی ایست مادربزرگ

 دیگه زاد نیک ی هخونواد! رفت بین از خونواده تموم...زد نمی غذا و آب به لب روز

 فکر از. خودش سرزنش و زاری گریه بود شده کارش روز هر پدربزرگ. نبود زاد نیک
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 دیوونه داشتن همه کنین می زندگی چطور سال و سن کم دخترتنهاو تا شمادو اینکه

 دیروقت شب تا و رفت می بیرون خونه از صبح کردنتون پیدا برای پدرم...شدند می

 التماس هرکسی به شما کردن پیدا برای زاد نیک خاندان بزرگ پدربزرگ،...اومد نمی

 ... تو اونوقت! کرد می

 . دهد می فشار هم روی را هایش دندان کند، می مکث ای لحظه

 تو هیچکس که حالی در! بودی کرده انتخاب درآوردن پول برای رو راحتی راه..تو –

 راحتی به تا کردی استفاده رابزا یه مثل زیباییت از! نداشت خوراک و خواب خونواده

 از بعد وقتی حاال و نداشتی اونهارو اشک قطره یه ارزش حتی تو... دربیاری پول

 پدرم با اینطوری نداشتی حق برسن آرامش به اونها بود قرار دردورنج سال اینهمه

 اما بودم ناراحت ام شده گم دخترعموهای برای همیشه منم راستش....بزنی حرف

 همه از بیشتر و نداشتی رو ها نگرانی اون از هیچکدوم لیاقت تو که ینیمب می... حاال

 ! دادند عذاب رو خودشون سال همه این که خورم می هارو اون ی غصه

 . شود می خارج اتاق از و اندازد می او به آخری نگاه نفرت با شود می تمام که حرفش

 کشد می عمیقی فسن سختی به کند می خفگی احساس باراد های حرف شنیدن با

 اما... ببین را او قضاوت.شوند می سرازیر هایش گونه روی هایش اشک همزمان اما

 می قضاوتش ها این از تر سخت شک بی باشد هم دیگری هرکس دارد حق او... نه

 ارزشی بی دختر... ندارد را چیزی هیچ لیاقت تبسم... گفت می درست باراد کند،

 از کدام هیچ مقصر او دارد باور حالیکه در! شکست؟ را عمویش دل چه برای او مثل

 از را سرم خشم با و دهد می فشار هم روی را هایش دندان. نیست هایش رنج

 اتاق از لرزان و سست پاهای با و اید می پایین تخت از کشد، می بیرون دستش

 . شود می خارج
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 تنش، عطر...گیرد می شدت اش گریه عمویش اشک از پر های چشم یادآوری با

 آرزوی چقدر ها سال آن تمام در. بود پدرش به شبیه تماما   لحنش حتی صدایش

 اشک پدرش یاد به و بیندازد آغوشش در را خودش اینکه برای فقط داشت را دیدنش

 اتفاق این قبل سال یک فقط اگر بود؟ ندیده زودتر را او چه برای آخر...خدایا. بریزد

 سنگین بار این با حاال...بود دیگری چیز سرنوشتش یحت چیز، همه بوداکنون افتاده

 دختر بگوید چگونه بشود؟ روبرو او با چگونه است افتاده دوشش بروی که رنجی

 ! است؟ زاد نیک مهرداد

 کند چه داند نمی کند، می نگاه اطرافش به بیتابی با شودو می بیمارستان حیاط وارد

 حیاط سبز فضای در نیمکتی روی شود، می اش متوجه ناگهان بیابد؟ را او چگونه و

. کند می صحبت او با و ایستاده کنارش پسردیگرش و است نشسته بیمارستان بزرگ

 تبسم به پسرعمویش نگاه که نمانده بیشتر قدمی چند رود می سمتشان به آرام آرام

 ها آن نگاه با. کند می نگاهش و شود می اش متوجه هم مهران همزمان افتد، می

 موقع همان. اندازد می زیر به را سرش شرمندگی با و شود می متوقف سرجایش

 که او. گیرد می فاصله ها آن از و زند می پدرش به حرفی آرام صدای با پسرعمویش

 نیمکت روی و شود می نزدیک عمویش به ریزد می اشک که همانطور شود می دور

 . نشیند می کنارش در

 برای مخصوصا   کنه، بلند رو صداش نباید دختر گفت می همیشه...بابام -تبسم

 ! بزرگترش

 . کند می نگاه عمویش مهربان چهره به تابی بی با و گوید می را این

! باشه نداشته دوستم دیگه بابام فکرکنم زدم، داد سرشما...کردم اینکارو امروز من -

 . ببخشید منو



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

110 

 

 را او و آورد نمی اقتط مهران کند، می هق هق بلند صدای با و دهد نمی امانش گریه

 . گیرد می آغوش در

 می مراقبتون باید کردم، می پیدا شمارو باید من.. داشتی حق تو... عزیزم باش آروم -

 ! تو نه کنم خواهی معذرت باید که منم این بودم،

 می حرف اونطوری باهاتون نباید من کردید رو تالشتون ی همه شما عمو نه -تبسم

 . زدم

 و بوسد می را اش پیشانی کند، می جدا خودش از را تبسم ظاتیلح از پس مهران

 ولی کرد عوض شه نمی دیگه رو ها گذشته نکن، گریه اینقدر دیگه کافیه: گوید می

 امون خانواده حاال. کنم جبران براتون کنم می رو تالشم ی همه! رومونه پیش آینده

 دوری همه این. کنم جدا خودم از شمارو نداره امکان بعد به این از! شه می کامل

 ! دارید تعلق بهش که جایی به برم می شمارو حاال کافیه

 نمی نه داشتند؟ تعلق بزرگ زاد نیک ی خانه به ها آن مگر بود؟ چه منظورش

 به تونم نمی من... عمو نه: گوید می سرعت به فکر این با برود؛ آنجا به توانست

 . باشیم دور ما بهتره...واستخ نمی رو مامان پدربزرگ بیام، شما ی خونه

 . زند می محزونی لبخند او

 داره، شمارو دیدن آرزوی ای دیگه هرکس از بیشتر االن که کسی دونی می -

 گذره می سال خیلی زاد نیک ی خانواده غرور پراز روزهای از! پدربزرگتونه؟

 های ییادگار  آخرین دیدن برای اون. نیست سابق آدم اون دیگه پدربزرگت...دخترم

 ! کنه می شماری لحظه پسرش
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 و مغرور دیگر بزرگ زاد نیک و بگوید درست عموش شاید کند می سکوت تبسم

 تکان راست و چپ به را سرش.بشود روبرو مرد آن با تواند نمی او اما نباشد خودخواه

 . دهد می

 . بشم روبرو باهاشون تونم نمی من... نه -

 . شود می درهم مهران ی چهره

 خواهرت و تو کنم تحمل تونم نمی دیگه من...کن اینکارو من بخاطر الاقل...معزیز  -

 . کنم می خواهش! باشید دور ما از

 با شدن روبرو برای توانی اصال اینکه با شود، می خیره او  غم از پر های چشم به

 . دهد می تکان مثبت نشانه به را سرش اجبار به اما بیند نمی پدربزرگش

 . کنم می اینکارو شما خاطرب...فقط -تبسم

 ترین کوچیک پیش بریم قبلش بیا اما دارم حرف باهات خیلی. عزیزم ممنونم -مهران

 . بدیم رو خبرخوب بهش زادو نیک ی خانواده عضو

 . شود می متعجب شنیدنش با تبسم

  کیه؟ منظورتون خانواده عضو کوچیکترین -

 . کند می ای خنده مهران

 ! خانواده عضو کوچکترین و پدربزرگته ی نوه کوچیکترین اون گم، می مهسارو -

 تواند می چگونه... اکنون و بودند شده محروم داشتنش از ها سال که چیزی! خانواده

 ! است؟ غریبه ها آن با و ندارد آنها از شناختی هیچ که بشود ای خانواده از جزئی
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 و باراد متوجه رسند یم که سوم ی طبقه به شوند می بیمارستان وارد عمویش همراه

 . اند نشسته نیمکتی روی راهرو در ها آن شود، می دیگرش پسرعموی

 و باراد. اندازد می زیر به را سرش پریشانی با و گیرد می باراد از را نگاهش سرعت به

 می نزدیکشان خوشحالی با مهران. شوند می بلند شوند می ها آن متوجه که برادرش

 بردیا: گوید می تبسم به رو کند، می اشاره ها آن هب که همانطور سپس و شود

 ! من بزرگ پسر باراد ایشونم و دیدیش مهسا اتاق تو که پسرکوچیکم

 دخترِعمو تبسم ایشونم: گوید می دو آن به رو و کند می اشاره تبسم به سپس

 ! مهردادتون

 . زند می لبخندی بردیا

 . خوشحالم دیدنت از! دخترعمو دوباره سالمه -

 آشنا باهم قبال   ما: گوید می پدرش به رو خونسردانه باراد شود می تمام که بردیا رفح

 ! بابا شدیم

 ! کی؟ جدی؟ -مهران

 . زند می معناداری لبخند او

 ... ما درواقع خب -

 می نگاهش وحشت با تبسم کند می مکث بارادکه.کند می مکثی و گوید می را این

 از بگوید، را حقیقت تمام حاال همین نکند وید،بگ خواهد می چه او داند نمی کند،

 . ماند نمی برایش حالی فکر این

 . دیدیم همدیگرو مهسا اتاق تو پیش ساعت نیم همین -باراد
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 آشوبی از ندارد امکان اما گیرد می را نگاهش و کشد می عمیقی نفس شنیدنش با

 . بشود کم است، کشیده آتش به را جانش تمام که

 . مهسا پیش بریم بخ خیلی -مهران

 کنجکاوانه دیدنشان با مهسا شوند؛ می داخل و روند می مهسا اتاق سمت به همه

 . بوسد می را اش پیشانی و شود می نزدیکش مهران. کند می نگاهشان

 ! خونه ریم می باهم همه باالخره. عزیزم کردیم آشتی آبجیت منو -مهران

 زند؛ می رویش به رضایت از اکیح عمیقی لبخند و کند می نگاه تبسم به مهسا

 را آرزویش که بود شنیده زبانش از بارها شود می خوشحال او لبخند دیدن با تبسم

 آرزوی اکنون شوند، خانواده صاحب باردیگر و کند پیدا را ها آن عمویش داشت

 . کند می نگاه باراد به مهران.شد می برآورده خواهرکوچکش

  دی؟ می تحویل یک رو گلم دسته دکتر؟ آقای خب -

 . شود می نزدیک مهسا به زنان لبخند باراد

 اینجا صبح تا خوام می شده وارد سرش به ضربه چون اما خوبه گلتون دسته حال -

 ! مونه می خوب حالش شم مطمئن که بمونه

 . شود می پریشان سرعت به مهران

  خوبه؟ حالش گی نمی مگه اتفاقی؟ چه -

 . نیست نگرانی جای...همین اطمینان، برای فقط مگفت بابا، باش آروم -باراد

 . نباشید نگران عمو خوبه حالم من -مهسا
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 می نگاه باراد به اختیار بی شود، می راحت مهسا حال بابت از خیالش هم تبسم

 با که ست مردی همان او انگار نه انگار شود می خیره او لب روی لبخند به کند،

 کامال   اش چهره کند می صحبت که مهسا با...کرد می صحبت او با نفرت و خشم

 می برسرش چه بگوید عمویش به را چیز همه اگر بکند؟ باید چه حاال.است متفاوت

 را تبسم مهران صدای. بود خواهد تر سخت برایش هم مرگ از حتی اتفاق این آید؟

 . کشد می بیرون فکر از

 خواهرت و خودت وریضر  وسایل و خونه بری خوام می ازت دخترم؟...خب خیلی -

 ! خونه ریم می باهم همه شه مرخص مهسا که صبح فردا همین کنی، آماده رو

 . شود می پریشان بازهم شنود می که را این

  باعجله؟ اینقدر چرا ولی...چشم -

 دیگه بودیم، انتظار چشم سال چند روز این برای ما ی همه عجله؟ کدوم -مهران

 . کافیه

 . دهد می تکان سری اجبار به

 . بگید شما هرچی -

 . مونم می پیشش خودم امشب نباش هم مهسا نگران -مهران

 شماهم... بابا مونم می بیمارستان امشب من: گوید می پدرش به رو سرعت به باراد

 . هستم کوچولو خانم این مراقب خودم من برید

 . دخترم برو تو. نیست نگرانی جای دیگه پس خب خیلی -مهران

 ! خونه برسون دخترعموتو پسرم؟: گوید می بردیا به رو سپس
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 . خیزد برمی جایش از بردیا

 . چشم -

 نگاه باراد به آنکه بی کوتاهی خداحافظی با بوسد می را مهسا اینکه از پس تبسم

 . شود می خارج اتاق از بردیا همراه به کند

 خواب هچ برایش سرنوشت داند نمی. شود می بیشتر اش قراری بی لحظه به لحظه

 کاش ای که کند می آرزو. بکشاند کجا به را او است قرار اینبار و است دیده دیگری

 ی خانواده ی گمشده ها آن همیشه برای کاش بودند، نکرده پیدا را عمویش هیچوقت

 سایه مانند که تلخی حقیقت با تواند می چگونه او آخر.  ماندند می باقی زاد نیک

 . بگذارد پا ها آن ی خانه به کند می دنبال را او را جا همه

 به گذرایی نگاه رود می او همراه که همانطور شود، می خارج بیمارستان از بردیا همراه

 رنگش عسلی های چشم دارد پدرش به او که شباهتی تنها اندازد، می سرتاپایش

 با لبهایش حالت حتی و اش کشیده قلمی بینی و کوتاهش ابروهای حالت اما است

 به. دارد تن به زیبایی های لباس و دارد بلندی قد. است متفاوت عمویش ی چهره

 کند می باز را درهایش قفل که همانطور و رود می زیبایی بلند شاسی ماشین سمت

 . دخترعمو بفرمایید: گوید می تبسم به رو

 را ماشین گرمایش سیستم او نشیند، می ماشین در و دهد می تکان سری تبسم

 را ماشین آورد، می در تنش از را قیمتش گران پالتوی اینکه از پس و کند می روشن

  کجاست؟ خونتون آدرس: پرسد می همزمان. آورد می در حرکت به

 سمت به را مسیر هم بردیا. دهد می او به را خانه آدرس و کشد می عمیقی نفس

 می لحظاتی از پس و کند می پخش موسیقی که کشد نمی طولی راند، می آدرس

 ته از بودم ندیده هیچوقت شنید رو عمو وزن عمو فوت خبر پدرم که روزی از: گوید
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 همه این از بعد امشب اما بود شما نگرانه و پریشون همیشه باشه، خوشحال دل

 . شماست کردن پیدا بخاطر همش و بود پرانرژی و خوشحال خیلی پدرم سال

 همه این لیاقت او دهد، یم فشار هم روی را هایش لب جمله این شنیدن با تبسم

 هرگز است داده کاری چه به تن پول برای بدانند اگر! ندارد را عمویش محبت و عشق

 است داده عذاب را خودش که هایی سال بخاطر شک بی و بخشید نخواهد را او

 . خورد خواهد تأسف

 شده بیشتر تبش کشد، می صورتش به دستی...کند می لعنت را خودش فکر این با

 . است

  شده؟ چیزی خوبه؟ حالت -بردیا

 . کند صحبت انرژی پر کند می تالش و دارد برمی را دستش سرعت به

 . نیست چیزی. خوبم بله -

 بودم بچه خیلی من: گوید می زنان لبخند سپس  کند، می سکوت ای لحظه بردیا

 دارم دخترعمو که شنیدم مادرم زبون از. ندارم بخاطر چیزی رفت، خونه از عمو  وقتی

 می شمارو یاد می گفت نمی هیچوقت بابا ولی ببینم شمارو خواست می دلم خیلی

 خواد می روزی چه بفهمم مامانم با هاش صحبت از که کردم می کمین منم! بینه

 ! شما ی خونه بیام یواشکی که شدم قایم ماشینش توی هم بار چند! بره

 ! شد؟ چی خب؟ -تبسم

 و شدم می قایم ماشین عقب رفتم می: دهد می ادامه زند، می قهقه که همانطور او

 می منو جلو ی آینه از اونم کردم می نگاه بابام به و آوردم می باال رو سرم هی بعد

 ! بودم خنگ خیلی دید،
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 عکس تا کند می نگاه تبسم به خنده حین در خندد می بازهم و گوید می را این

 می تکان راست و چپ به را سرش قطف زند نمی هم لبخند حتی او ببیند را العملش

 . ان ساده هم ها بچه... دیگه بودید بچه خب: گوید می و دهد

 . پسرعموییم دخترعمو ناسالمتی بزن حرف عادی من با لطفا  ...خب آره -بردیا

 او بفهمد تواند می خوبی به دقیقه چند همین در کند، می نگاهش ای لحظه تبسم

 . گیرد می را نگاهش و دهد می تکان سری یلحظات از پس است بازیگوش پسری

  سالته؟ چند راستی؟ -بردیا 

  سالمه 24 -تبسم

 ! هستی بهاره سن هم تو پس! سالمه 27 منم -بردیا

 ! بهاره؟: پرسد می متعجبانه تبسم

 ! سالشه 24 هم اون! گم می رو خواهرم...دیگه آره -بردیا

 فراموش من اما داره من سن هم تردخ یه که بود گفته قبال عمو آره...آهان -تبسم

 . بودم کرده

 زاد نیک ی خانواده غرور بخاطر فقط! ندیدی مارو هیچوت وقتی...داشتی حق -بردیا

 . باشم داشته عمو بود آرزوم همیشه...شدیم محروم عمو زن و عمو داشتن از ما

 که بود هم تبسم آرزوی این دهد، می فشار را گلویش بغض حرف این شنیدن با

 ها این اکنون اما...باشد داشته مادربزرگ و پدربزرگ باشد، عمویش کنار در همیشه

 چه. برود پیش خوبی به تواند نمی چیز هیچ دیگر که چرا نبودند بیش حسرتی تنها

 اگر شد می چه بود؟ پذیرفته عروسش عنوان به را مادرش زادبزرگ نیک اگر شد می
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 اکنون شد می چنین اگر...گشت یم باز اش خانواده به دلجویی برای پدرش

 تکیه صندلی به را سرش.بود دیگری تبسم شک بی و بود دیگری چیز او سرنوشت

 می نزدیک خانه به اینکه تا گذرد می دقایقی شود، می خیره خیابان به و دهد می

 خانواده همراه به خانم زهرا شود می متوجه که اند نرسیده آنجا به کامال   هنوز شوند،

. اند رسیده خانه به موقع همان درست هم ها آن گویی هستند خانه در یجلو اش

 . همینجاست: گوید می و اندازد می بردیا به نگاهی

 و شک با و اندازد می قدیمی ی خانه آن به نگاهی کند، می متوقف را ماشین بردیا

  کردید؟ می زندگی اینجا شما: پرسد می تردید

 ! آره -تبسم

 دخترعموهایش اینکه از و اندازد می قدیمی ی خانه آن به دیگری هنگا تأسف با بردیا

 های نگاه متوجه موقع همان. شود می غمگین کنند، زندگی خانه آن در بودند مجبور

 . شود می اش خانواه و خانم زهرا ی کنجکاوانه

  هستند؟ کی اونا -بردیا

 می شود، پیاده اشینم از خواهد می که همانطور و اندازد می ها آن به نگاهی تبسم

 . ممنون برید شما! مشترکه اونا با خونمون حیاط هستند صاحبخونمون: گوید

 . آورد می در حرکت به را ماشین ها آن به آخری نگاه با و دهد می تکان سری او

  سالم: گوید می و شود می نزدیک آنها به تبسم

  بود؟ آشنا آقا اون: دپرس می کنجکاوانه خانم زهرا سپس و دهد می را جوابش همگی

 شنیدن برای و هست هم او سوال این گویی کند، می احساس را رضا نگاه سنگینی

 که چرا بگوید هم ها آن به را عمویش کردن پیدا موضوع باید. است قرار بی جوابش
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 داخل همگی که همانطور کند، می باز را در رضا پدر. رفتند می خانه آن از زودی به

 سال خیلی که داشتیم عمو یه ما راستش: گوید می خانم زهرا به ور  تبسم شوند می

 ...! کردیم گم همدیگرو پیش

 . بودم شنیده عموتون مورد در مهسا از قبال...دونم می -خانم زهرا

 و را مهسا تصادف ی مسئله شد، تر ساده برایش گفتش حاال کشد می عمیقی نفس

 دیدید که آقایی این: گوید می نهایت در و دهد می توضیح را عمویش دیدن

 شه مرخص مهسا که فردا خودشون پیش ببرن مارو خوان می عموم...بود پسرعموم

 با رضا. یام می حتما   خونه تحویل و حساب تسویه برای من اما ریم می اینجا از ما

 . شود می دور ها آن از آرامی به و شود می غمگین شنیدنش

 اینجا از خواست نمی دلم واقعا   اما کردید پیدا عموتو که خوشحالم خیلی -خانم زهرا

 . بودیم کرده عادت بهتون خیلی ما...برید

 . دخترم خیره هرچی ایشالله اما: دهد می ادامه و کشد می عمیقی نفس

 پله سمت به کوتاهی خداحافظی با سپس و کند می تشکر مهربان زن آن از تبسم

 . رود می شان خانه های

  هشتم فصل

 ساعتی دو یکی شود می مهسا و خود وسایل کردن جمع مشغول درگیر ذهنی با

 روزگار بازی به و نشیند می سالن از ای گوشه شود می که تمام کشد، می طول کارش

 . اندیشد می

 که داند می ننگ مایع او را پسرعمویش. شوند نمی دور ذهنش از باراد های حرف

 باشد او جای به هرکسی واقعا   آیا اوست؟ با حق واقعا   آیا...ندارد را زندگی لیاقت
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 محکوم را او باشنیدنش همه دارد، حقیقت این شک بی کند؟ می را فکر همین

 بیش آبرو که بگذارد پا خاندانی ی خانه به چگونه پس است چنین اگر! کرد خواهند

 فکر این با بشود؟ مانعش تواند می مگر اما ؟!دارد اهمیت برایشان دیگری هرچیز از

 می شماره آن به نگاهی شود، می بلند موبایلش زنگ صدای. ریزد می اشک ازهمب

  بله؟: دهد می پاسخ و اندازد

 . پیچد می گوشش در مهسا صدای

 ! آبجی سالم الو  -

  خوبه؟ حالت شده؟ چیزی تویی؟ مهسا   -

 . زدم زنگ همینجوری...که نشده چیزی... خوبم آره -مهسا

 ندارد، موبایل مهسا که آنجایی از کشد می عمیقی فسن شود می آسوده که خیالش

  کیه؟ ی شماره این: پرسد می متعجبانه

 ! بزنم زنگ بهت که گرفتم رو پسرعمو گوشیه -مهسا

  اونجاست؟ االن: گوید می تردید با سپس و کند می سکوت ای لحظه شنیدنش با

 زود گفت ولی رفت واومد پیش کار براش بود، اینجا پیش دقیقه چند تا... نه -مهسا

 ! گرده برمی

 خیلی... مهربونیه آدم خیلی: گوید می دوباره مهسا که بزند حرفی خواهد می

 هم تو مورد در راستی،! خندونه می منو بس از ره سرنمی امم حوصله اینجا! مراقبمه

 ! پرسید می
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 بهت چی من؟ مورد در: گوید می سرعت به شود، می پریشان شنیدنش با تبسم

  دقیقا؟ گفت

 . گفتم بهش منم کنه می کار کجا آبجیت پرسید فقط هیچی -مهسا

 در شود، می کالفه بزند مهسا به حرفی او مبادا اینکه فکر از لرزند، می هایش دست

 ! بیمارستانه رییس پسرعمو آبجی؟ دونی می: گوید می مهسا که است رفته فرو فکر

 . شود می متعجب شنیدنش با

 ! واقعا؟ -

 خواد می دلم منم... حالش به خوش. خونده درس آمریکا تو مغزه، جراح...آره -مهسا

 . بخونم پزشکی

 کافیه خب خیلی: گوید می سرعت به شود می کالفه باراد مورد در زدن حرف از

 . شه می پیداش االن حتما اونم مهسا، کن استراحت... دیگه

 کند؟ باید چه بزند حرفی او راگ اندیشد می باراد به دوباره کند می قطع که را تماس

 التماس او به کند، صحبت او با باید پس برود ها آن ی خانه به است مجبور که حاال

 ترس و شود می قفل زبانش دیدنش با وقتی چگونه؟ اما. نزند حرفی کسی به که کند

 ! گیرد می فرا را وجودش تمام

 . رود می خواب به باالخره تا اندیشد می مسایل این به آنقدر

 نگاهی آنکه بی کند می باز را هایش چشم موبایلش زنگ باصدای است، شده صبح

  بله؟: دهد می جواب بیندازد، است افتاده که ای شماره به

 . آید می عمویش صدای
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  خوبی؟ عزیزم، سالم -

  ممنونم عمو سالم  -

 دیگه ی دقیقه چند تا کنم می فکر که شو آماده شده مرخص مهسا دخترم؟ -مهران

 . اونجا رسیم می ما

 . چشم -تبسم

 و دست اینکه از پس شود می بلند جایش از حالی بی با و کند می قطع را تماس

 هایشان وسایل به دیگری نگاه. کند می تنش را شلوارش و مانتو شوید می را صورتش

 نهخا از را ها آن ی دانه به دانه سپس باشد، گذاشته جا را چیزی مبادا که اندازد می

 شود، می خارج خانه از و گرفته دست به را چمدانش آخرین وقتی کند می خارج

 زهرا با صحبت مشغول و اند ایستاده خانه در جلوی که بیند می را بردیا و عمویش

 راضیه با صحبت مشغول هم مهسا و دارد حضور هم رضا هستند، همسرش و خانم

 و کند می سالمی همه به شود، می کنزدی ها آن به و رود می پایین ها پله از. است

 . ایستد می کنارشان در

  دخترم؟ کردی جمع رو وسایلتون -مهران

 . کند می اشاره وسایلشان به

 . ان آماده بله -

 . آید می جلو سرعت به بردیا

 . ماشین تو بذاریم رو وسایل کنم می کمک بهت من -
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 مرد به کند می نگاه را ردیاب رضا. شود می راهی خانه داخل به تبسم همراه سپس و

 . است تبسم پسرعموی حاال که بلندی قد و جوان

 . است همسرش و خانم زهرا با صحبت مشغول همچنان مهران

 مهسا ممنونم، واقعا   داشتید لطف هام برادرزاده به که هایی سال این بابت -مهران

 . داشتید رو هواشون چقدر که گفت بهم

 . مونند می دخترخودم مثل تبسم و مهسا نیدنز  رو حرف این -خانم زهرا

 به را ها آن که همانطور کشد، می بیرون جیبش از تراول مقداری و زند می لبخندی او

 بدهکارن شما به خونه اجاره یه بود گفته بهم مهسا: گوید می گیرد، می سمتشان

 . خدمتتون باشه این

 . کنیدن شرمنده مارو نبود، ای عجله اصال   -خانم همسرزهرا

 . کنم می خواهش نه -مهران

 او با و شود می نزدیک خانم زهرا به تبسم.  گذارد می ماشین در را وسایل بردیا

 . کند می روبوسی

  ممنونم همچی بابت -

 . سربزن ما به حتما کنی فراموش مارو نری عزیزم -خانم زهرا

 با نهایت در و کند می خداحافظی هم پدرش و رضا از و دهد می تکان سری تبسم

 کوچه انتهای تا رضا.شوند می خارج خانه از ها آن همراه به راضیه از خداحافظی

 اینکه و اندیشد می اش طرفه یک عشق پایان به و کند می نظاره را دورشدنشان

 ! نبیند را او هیچوقت دیگر شاید
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 یزندگ آن به ها سال شود؛ نمی برداشته محله آن قدیمی های کوچه از تبسم نگاه

 ای آینده چه داند نمی او و است تغییر حال در چیز همه اکنون اما بودند کرده عادت

: گوید می گوشش کنار آرامی صدای با و شود می نزدیکش مهسا. دارد رو پیش

 ! داری تب بازم فکرکنم داغی، خیلی تو خوبی؟

 بیعجی چیز برایش دیگر و است شده اش زندگی از جزیی سوزان تب این و حال این

 . نیست

  نداری؟ درد دیگه خوبی؟ تو. نیست چیزیم نیار، در رو صداش... هیس  - تبسم

 . خوبه حالم نه - مهسا

: گوید می لبش بروی لبخندی با و شود می متمایل عقب به کمی مهران موقع همان

 خونه توی صبرانه بی همه کشیدیم، می رو انتظارش همه که روزیه امروز باالخره

 . ستنده شما منتظر

 اما شناسد نمی پا سراز خوشحالی از و زند می عمویش روی به عمیقی لبخند مهسا

 این. دهد می فشار و گیرد می دستش در را مهسا دست دلهره و ترس با تبسم

 می خیره خیابان به. باشد پذیرایش تواند نمی راحتی به و نیست آسان برایش تغییر

 برابر در پدرش بگوید را حقیقت باراد اگر...گذارد می هم روی را هایش چشم و شود

 او مانع باید و بیفتد اتفاق این خواهد نمی هرگز شد، خواهد سرافکنده اقوامش تمام

 چقدر شود نمی متوجه! کند را کار این باید چگونه داند نمی هم خودش اما شود

 . دهد می تکان را دستش مهسا که است گذشته

 . رسیدیم فکرکنم آبجی؟  -
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 خانه بزرگ درهای همزمان  کند، می نگاه روبرویش به و کند می باز را هایش چشم

 مانند که بیند می را بزرگی عمارت. شود می داخل ماشین و شود می باز مجلل ای

 احاطه را آن دورتادور اش واندازه حد بی سبز فضای و زیبا درختان. است قصر یک

 جاللش و زیبایی اما است قبل ها سال به مربوط عمارت آن ساخت اینکه با اند کرده

 . است نداده دست از را

 موقع همان درست کند، می متوقف عمارت جلوی را ماشین بردیا که کشد نمی طولی

 می خانه داخل به باعجله و خندان ی چهره با ها باغبان به شبیه ظاهری با پیرمردی

 می خارج خانه از یدخترجوان مادرو شوند می پیاده ها آن که وقتی درست و رود

 زن آن به رو خندان های لب با مهران. آیند می سمتشان به بلند های قدم با و شوند

 . جان الهه آوردم رو هام برادرزاده باالخره: گوید می

 برای که عمویی زن به نگرانی با تبسم آید، می دو آن سمت به لبخندزنان خانم الهه

 نظر به سمین کمی و دارد متوسطی قد او ست،ا شده خیره بیند، می را او بار اولین

 زیرزانوهایش تا بلندیش که دارد تن به بنفش رنگ به کوتاهی دامن بلوزو رسد، می

 رنگ به کوتاهش زیبای موهای و دارد ریز نسبتا   هایی چشم و کوتاه ابروهای رسد؛ می

 و یردگ می را او دست دو خوشحالی با شود می نزدیک که تبسم به. است ای قهوه

 . شود می خیره اش دریایی های چشم به

 . اومدی خوش خیلی...عزیزم سالم  -

: گوید می کند، می نگاه را او دقت با اینکه از پس و کند می سکوت ای لحظه

 یه فقط اینکه با! داشتنی دوست و زیبا مادرتی، شبیه درست تو... نیست باورکردنی

 ما ی همه سال چند دونی می! شه نمی دور ذهنم از اش چهره اما دیدمش بار

 ! بودیم؟ روز این منتظر
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 و مهربان عموی زن برابر در العملی عکس چه داند نمی و شده دستپاچه کمی تبسم

 می نزدیکشان بیند می را او ی زده بهت ی چهره که مهران! بدهد نشان خونگرمش

 ! عموته زن ایشون عزیزم: گوید می تبسم به رو و شود

 . آید می خود به عمویش حرفِ  این با

 . خوشحالم دیدنتون از سالم،...ببخشید -

 . افتد می مهسا به نگاهش سپس و زند می عمیقی لبخند خانم الهه

 ! هستی تو عزیزِما مهسای پس اوه -

 جوانی دختر شود می دور که خانم الهه. گیرد می آغوش در را او و رود می سمتش به

. است مادرش به شبیه درست و دارد متوسطی دق هم او ایستد، می تبسم روبروی

 رها دورش را لختش مشکی موهای و دارد تن به زیبایی جین شلوار و رنگ بلوزآبی

... ام بهاره من سالم،: گوید می و کند می دراز تبسم سمت به را دستش.است کرده

 . اومدید خوش خونه به

 . گیرد می را دستش تبسم

 . ممنونم سالم -

 روی که شود می ثابت مردی روی نگاهش موقع همان درست رود، می ارکن که بهاره

 ها آن سمت به و دهد می تکان را ویلچرش فرم لباس با مردی و است نشسته ویلچر

 می دیده صورتش روی زیادی چروک و چین و هستند سفید کامال   موهایش آورد؛ می

 اخم  کند می تصور تبسم که هستند ای گونه به ابروهایش دو بین های شود،چین

 چشم دهد تشخیص تواند می هم نگاه اولین با اما اند شده کشیده درهم هایش

 . شود می تکرار ذهنش در پدرش حرف. دارد شباهت مرد این به پدرش مشکی های
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 ! زادِبزرگ نیک -

 را اش واالیی خواهد می گویی که آلودی اخم چهره با و پوش شیک پیرمردِ  این پس

 چگونه اکنون...بود متنفر او از همیشه که مردی اوست؛ دربزرگپ بدهد، نشان

 ! ندارد بدی احساس دیدنش از کند تظاهر تواند نمی باشد؟ پذیرایش

 تماما   که است خیره دختری به است، مانده ثابت تبسم روی هم بزرگ زادِ  نیک نگاه

 قرار ویشروبر  باردیگر او گویی نشد پذیرشش به حاضر هرگز که است زنی به شبیه

 این اما! باشد پذیرایش باید که است دختر این بار این که تفاوت این با است گرفته

 از فرزند ی دوغنچه بتواند که روزی بود، کشیده را انتظارش سالها که است روزی

 یک تنها او از که فرزندی ببیند؛ زاد نیک ی خونواده کنار در را اش رفته دست

 بازگشته خانه به او خود گویی فرزندانش آمدن با اکنون است مانده باقی حسرت

 ها آن به رو کند، می کنترلش سختی به که بغضی با و کشد می عمیقی نفس. است

 ... من دخترای... اومدید خوش خونه به: گوید می

 شود، می روان چروکش های گونه روی صدا بی هایش اشک و آورد نمی طاقت سپس

 سپس و کند می سکوت ای لحظه کنند، آرامش ات بزند حرفی نیست قادر هیچکس

 آغوش به و شما دیدنه آرزوی در ها سال دراومده پا از پیرمردِ  این: گوید می

 ! کنید؟ نمی برآورده رو آرزوش....بود کشیدنتون

 که است مردی همان او شود، می کشیده هم در تبسم های اخم اختیار بی

 کند؛ زندگی سختی به پدرش ها سال ودب شده باعث بودو کرده طرد را مادروپدرش

 مرد این که حالی در بود زندگی برای مادروپدرش های سختی شاهد کودکی از تبسم

 سویش به تواند می چگونه. اند بوده ور غوطه اندازه بی ثروتی در دیگرش فرزندان با

 . نیست ممکن برایش این.. نه...بزند صدایش پدربزرگ و برود
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 به رفتن برای پیرش پدربزرگِ  دیدن با است خانواده اشتند آرزوی در که مهسا

 آن حاال و بود کرده تصور را دیدنش خیالش و خواب در بارها است، مردد سویش

 او اندازد، می مهران به نگاهی تردید و شک با شدند، می تبدیل واقعیت به رویاها

 به عمویش ی رهاشا با برود پدربزرگش سمت به که کند می اشاره و زند می لبخندی

 . ایستد می کنارش در و شود می نزدیک زادبزرگ نیک

 ... سالم  -

 ! بابابزرگ: گوید می سختی به سپس و کند می سکوت ای لحظه

 در را او و آورد نمی طاقت شنود، می مهسا زبان از را پدربزرگ ی کلمه که زاد نیک

 کند، می نگاه تبسم به حال همان در سپس ریزد، می اشک بازهم و گیرد می آغوش

 حال این با بیند، می او ی چهره در را نفرت و انزجار است خیره هایش اخم ی گره به

  دخترم؟ پیشم یایی نمی: گوید می

 سختی به اوست سمت به همه نگاه دهد، می فشار هم روی را هایش دندان تبسم

 . ایستد می کنارش در و دارد برمی قدم پیرمرد سمت به

 . سالم -

 کشیدنش آغوش به برای تالشی است دیده او ی چهره در را نفرت که زادبزرگ نیک

: گوید می و شود می نزدیک ها آن به است، خیره تبسم به نگرانی با مهران. کند نمی

 . کنیم می صحبت باهم اونجا داخل بریم بهتره پدر؟

 بزرگ رد با سپس و دارد قرار مرمر های سنگ جنس از پله پنج عمارت آن جلوی در

 اطراف به مهسا و تبسم نگاه شوند می که خانه داخل. شوند می روبرو زیبایی چوبی

 زیبا مبلمان دست چند آن در که گیرد می قرار روبرویشان بزرگی سالن. چرخد می
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  تراش خوش های مجسمه و زیبا های کاری کنده با بلند های ستون است، گرفته قرار

 می را عظمتی با لوستر کند می بلند که را سرش سمتب. است کرده تزئین را خانه آن

 سالن این چپ سمت دارد قرار اش اندازه و حد بی سقف وسط در درست که بیند

 پله آن کنار از و دارد راه دوم ی طبقه به شک بی که دارد قرار عریضی های پله بزرگ

 سمت در.باشد اصلی سالن بزرگی به تواند می که است نمایان دیگری سالن ها

  دیگر سالن یک و دارد قرار چپ سمت های پله به شبیه هایی پله هم خانه راست

 . است دیدن قابل پله آن کنار از هم

 راه سد سنگینی بغض پدرش خاندان اعیانی زندگی و بزرگ عمارت این دیدن با

 مشکالت با تنهایی و کسی بی در اش خانواده و او ها سال شود، می گلویش

 بدهد دست از را مهسا بود نمانده چیزی قبل سال یک و گذراندند می را روزگارشان

 . کردند می زندگی آرامش و عیش در ها آن درحالیکه

 خانم الهه و هستند خانه داخل به ها آن وسایل آوردن مشغول خدمتکار دو

 مهران. رود می باال ها پله از همراهشان به کند می راهنمایی را ها آن درحالیکه

 . کند می اشاره نشیمن به انلبخندزن

 . دلم عزیزای بشینید بیاید -

 ها پله از که بیند می را باراد بگیرد، جای مبلی روی خواهد می تبسم که وقتی درست

 دارد، تن به راحتی شلوار یک همراه به رنگی طوسی جذب شرت تی او. آید می پایین

 باراد. دارد برنمی شمچ او از و آورد می هجوم تبسم قلب به نگرانی دیدنش با

ِ  به به: گوید می و زند می عمیقی لبخند شود می نزدیک مهسا به که همانطور  چشم

 ! اومد باالخره که هم کوچولو خانم روشن، همگی

 . کند نمی نگاه تبسم به هم ای لحظه حتی او
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  هان؟ ره، نمی گیج که سرت خوبی؟ -باراد

 . کند می نگاهش لبخندزنان مهسا

 . خوبه لمحا...نه -

 . خداروشکر...خب -باراد

 الهه که کشد نمی طولی. نشیند می بردیا کنار در مبلی روی سپس و گوید می را این

 . گیرد می جای همسرش کنار در و پیوندد می جمع به هم خانم

 دوبار یکی من آخه کردید؟ عوض خونه خیلی مدت این تو دخترم؟ ببینم -مهران

 . بودید رفته اونجا از شما اومدم که هربار ولی کردم پیدا رو آدرستون

 عوض رو خونه خیلی... بله: گوید می آرامی به سپس کشد، می عمیقی نفس تبسم

 باید گفت می صاحبخونه وقتاهم بعضی و داشتیم کم پول ها وقت بعضی کردم، می

 . پاشیم

 . کشد می حسرت با آهی مهران

 به آدرس یه که هربار بود فایده بی اام کردم تالش خیلی کردنتون پیدا برای من -

 اول ی نقطه به دوباره و نیستید اونجا شما شدم می متوجه کردم می پیدا سختی

 . گشتم برمی

 تموم همچی دیگه...ما پیش اینجان، االن که اینه مهم: گوید می سرعت به خانم الهه

 . شد
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 سختی ست،بها غمگین همچنان رفته دست از که هایی سال برای گویی که مهران

 می مهسا به رو سپس باشد مسلط خودش به کند می تالش و دهد می تکان سری

  عزیزم؟ کجاست ات مدرسه: گوید

 . بود خونه نزدیک -مهسا

 . اونجا بری تونی نمی دیگه چون کنم عوضش باید پس -مهران

 شود، می تمام که مهران حرف است، خیره تبسم به نگرانی با همچنان زادِبزرگ نیک

  دخترم؟ رفتی دانشگاه تو: گوید می تبسم به رو

 اخم سرعت به و آید نمی خوشش مرد این زبان از دخترم ی کلمه شنیدن از تبسم

 و مامان وقتی: گوید می برگردد سمتش به آنکه بی و نشیند می صورتش روی محوی

  .نخوندم درس دیگه دیپلم از بعد...کنم کار بودم مجبور من کردند تصادف بابا

 الهه. شود می درهم زادبزرگ نیک و مهران ی چهره سرعت به گوید می که را این

 داره وقت خیلی هنوز تبسم: گوید می سرعت به شود می ها آن غم متوجه که خانم

  جان؟ مهران گم نمی درست! نداره سنی...بخونه درس

 . همینطوره حتما  ...آره -مهران

  کردی؟ می کار کجا: پرسد می یپریشان با و کند می نگاه تبسم به سپس

 را هایش لب و اندازد می زیر به را سرش گیرد، می شدت تبسم قلب تپش ناگهان

 پول برای رو راحتی راه»شود می تکرار ذهنش در باراد حرف. دهد می فشار هم روی

 در کند، می احساس خوبی به را نگاهش سنگینی« !بودی کرده انتخاب درآوردن

 مستقیما   کشیده درهم های اخم با باراد. کند می نگاهش و وردآ نمی طاقت نهایت

 سخت تبسم برای باراد زیرنگاه گفتن سخن! اوست پاسخ منتظر و کند می نگاهش
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 کار خصوصی شرکت یه توی بابا: گوید می ضعیفی صدای با لحظاتی از پس است

 تو کرد نهادپیش بهم فهمید مارو وضعیت وقتی تشییع، مراسم تو بابا رییس کرد، می

 تو هم اون از بعد بودم، اونجا سال 4 بود، خوبی آدم خیلی اون..شم منشی شرکتش

 . کردم می کار فروشگاه یه

 بوده ثروتمند اجدادش و خانواده تمام که کسی است، زادبزرگ نیک ی نوه دختر، این

 است دهش کردن کار به مجبور او اینکه شنیدن با... اند داشته آبرومندی زندگی و اند

 مسبب را خودش. رود می فرو درهم زادبزرگ نیک ی چهره کم، سن در هم آن

 را هایش رنج از چیزی این از بیش تواند نمی اکنون و داند می اش نوه های سختی

 می دور ها آن جمع از و آورد می در حرکت به را ویلچرش که کشد نمی طولی بشنود،

 . شود

 متعجبانه که تبسم و مهسا به رو شود می دور که او نگرد، می را پدرش رفتن مهران

 چند....نیست مناسبی روحیه وضعیت تو پدربزرگتون: گوید می کنند، می نگاهش

 شما بخاطر هم امروز یاد، نمی بیرون اتاقش از معموال  ...است افسرده خیلی که وقته

 . ک ند دل اتاقش از

 . زند می محوی لبخند و کند می سکوت ای لحظه

 . شه می درست زمان مرور به چیز همه مطمئنم...داریم احتیاج زمان به ما ی همه -

 می ها آن به رو خیزد برمی جایش از که همانطور خانم الهه شود می تمام که حرفش

 جا جابه رو وسایلشون و ببیند رو اتاقاشون برن دخترها بدید اجازه خب خیلی: گوید

 نشون بهتون رو اتاقتون بهاره دخترها شیدپا....هست زیاد زدن حرف برای وقت کنند

 . ده می
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 دوم ی طبقه وارد و روند می باال ها پله از گیرند، می فاصله ها آن از بهاره همراه هردو

 دور شود، نمی برداشته است، اول ی طبقه بزرگی به که آنجا از مهسا نگاه. شوند می

 زیبایی نشیمن و مبلمان هم آنجا در و بیند می را زیادی های اتاق و راهروها آن دور تا

 خونتون: گوید می دارد، برمی قدم خواهرش و بهاره کنار در که همانطور. دارد وجود

 ! قشنگه خیلی

 . هست هم شما ی خونه دیگه اینجا -بهاره

  سالته؟ چند تو: پرسد می سپس زند می عمیقی لبخند مهسا

 . کند می اشاره تبسم به بهاره

 . آبجیتم سن هم من -

  رفتی؟ هم دانشگاه -مهسا

 . خونم می دندونپزشکی دانشجوام، االنم -بهاره

 . خوب چه -مهسا

 خانه این در که است روزهایی درگیر ذهنش دو آن های صحبت به تفاوت بی تبسم

 به بازهم کند، زندگی خانواده این بین در و آنجا چگونه داند نمی و دارد رو پیش

 راهرو اولین وارد. کند صحبت باراد با فرصت اولین در باید زند، می نهیب خودش

 . شود می متوقف بزرگی در پشت بهاره دارد، وجود آن در اتاق چند که شوند می

 . تبسم توعه اتاق این -

 . کند می اشاره داخل به و کند می باز را اتاق در

 . داره حمامم و سرویس اتاقت -
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 اندازه به اتاق آن اندازد، می داخلش به هینگا و شود می نزدیک اتاق به آرامی به او

 آن رأس در بنفش رنگ به بزرگی تخت است، خودشان کوچک ی خانه تمام ی

 گوشه که ای کاناپه و اتاق کف قالی و پنجره های پرده یاسی رنگ با که شده گذاشته

 و قراردارد رنگی سفید های کمددیواری آن طرف یک دارد، همخوانی است، اتاق از ای

 شده نصب دیوار به ای شده کاری کنده قدی آیینه و میزتوالت تخت روبروی رستد

 . است

 بهش مهسارو اتاق منم کن جا جابه رو وسایلت برو اتاقته، داخل وسایلت -بهاره

 . دم می نشون

 نگاه و بندد می سرش پشت را در شود، می اتاق داخل و دهد می تکان سری تبسم

 خوبی احساس تواند نمی رفاهی وسایل آن از هیچکدام اندازد می اطرافش به دیگری

 است نرم آنقدر نشیند، می تخت روی آرامی به. است پریشان همچنان و بدهد او به

 به و کشد می نرمش ابریشمی روتختی به دستی. رود می فرو آن در سرعت به که

 از آید، می ذهنش در مسایلش تمام بازهم. اندازد می تخت روی را خودش آرامی

 هم روی را دارش تب و داغ های پلک شود، می خسته بیندیشد ها آن به بارها اینکه

 خود در را او سیاهی که کشد نمی طولی بگیرد، آرامش بتواند کمی شاید تا گذارد می

 . رود می خواب به و برد می فرو

 به نزدیک را مهسا صدای هایش کابوس میان در است، شده گم بیداری و خواب بین

 . شنود می ودشخ

 ! شه می خوب خودش بعدش شه می اینطوری گاهی...نیست چیزی -مهسا

 خیلی! شه اینطوری الکی که شه نمی...گی می چی فهمم نمی! چی؟ یعنی -بهاره

 ! کنه اش معاینه بیاد گم می داداشم به رم می من....داره تب



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

135 

 

 . شه می نگران خیلی عمو نکن اینکارو... نه -مهسا

 . نشه متوجه بابام که گم می داداشم به جوری یه نباش اننگر  -بهاره

 چشم سرعت به آید، می اتاق در شدن بسته بازو صدای ناگهان که کشد نمی طولی

 . نشیند می تخت روی همزمان و کند می باز را هایش

 . شود می شکه کمی مهسا

 ! شی؟ می پا اینطوری چرا ترسیدم، وای -

 . باشد شنیده را بهاره صدای که دارد تردید هم هنوز

  زدی؟ می حرف کسی با -تبسم

 ! بهاره...آره -مهسا

 . شود می نگران شنیدنش با

 ! رفت؟ کجا پس -

 داری تب فهمید زد دست که پیشونیت به اونم آبجی، پریده خیلی رنگت -مهسا

 ! کنه ات معاینه تا کنه صدا رو داداشش ره می گفت

 ی چهره با شنود می وضوع به را قلبش تپش یصدا بیاید، بند نفسش نمانده چیزی

 . شود می نزدیک مهسا به پریشان

 ... بگیر جلوشو برو! بره؟ گذاشتی چرا -

 . کند درک را وحشتش و ترس دلیل تواند نمی کند، می نگاهش متعجبانه مهسا

 ! که نشده چیزی هستی؟ چی نگران -مهسا
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 برو کنم می خواهش: گوید می تضرع با شوند سرازیر تبسم های اشک نمانده چیزی

 ! آبجی دیگه برو... بگیر جلوشو

 . رود می در سمت به او

 . رم می االن... باشه خب خیلی -

 اندازه این تا وقتی  است، گرفته را تبسم وجود تمام ترس باراد با شدن رو روبه فکر از

 آن در ودب هرچه! کند؟ صحبت تواند می چگونه پس دارد واهمه او با شدن روبرو از

 .  ببیند را باراد خواهد نمی لحظه

 و چرخاند می را سرش سرعت به شود، می زده اتاق در ناگهان که کشد نمی طولی

 گوید نمی چیزی و دهد نمی نشان العملی عکس هیچ. شود می خیره در به زده بهت

 را او تبسم. شود می نمایان باراد ی چهره و شود می باز آرامی به در لحظاتی از پس

 را در و شوند می داخل باراد. شود می بلند تخت روی از نگرانی و ترس با بیند می که

 . بندد می سرش پشت

  شده؟ چی -باراد

 . شود می خیره زمین به و دهد می قورت را گلویش آب

 ! هیچی -

 و کند می نگاهش لحظاتی ایستد، می روبرویش درست و آید می سمتش به باراد

 را سرش زده وحشت تبسم آورد، می اش پیشانی سمت به را دستش پشت سپس

 . شود می خیره او به و برد می عقب به

 . نیست چیزیم خوبه، حالم من...من   -
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 درهم های اخم با سپس و کند می نگاه اش پریده رنگ ی چهره به دقت با باراد

 یه اومدم... باشه چطور حالت دم نمی اهمیتی من...خب خیلی: گوید می کشیده

 ما ی خانواده از جزیی و کنی زندگی اینجا قراره بعد به این از تو! بگم بهت رو چیزی

 ... بکنی داشتی دوست که هرکاری نداری حق... خونه این توی...اینجا باشی،

 . گیرد می او سمت به تهدید ی نشانه به را اش اشاره انگشت و کند می مکثی

 بشه متوجه اتفاقی حتی روز یه...کسی اگه !بدونه تو مورد در چیزی نباید هیچکس -

 یا کنی خطا پا از دست اگه و دونم می مقصر تورو من هستی چیکاره تو که

 ... باورکن سربزنه ازت اشتباهی کوچیکترین

 کمی دهد، می فشار هم روی را هایش دندان که همانطور و کند می مکث دوباره

 . شود می نزدیک تبسم ی زده وحشت صورت به بیشتر

 پس! دید خواهی عمرت طول تمام در که شم می آدمی بدترین... من کن باور -

 ! هست بهت حواسم من بعد به این از چون باش کارهات و رفتار مراقب

 دوچشم به ندارد، هم را کشیدن نفس توان حتی تبسم نزدیک ی فاصله این از

 اجزای تمام در را نفرت خورد، نمی تکانی کوچکترین حتی و است خیره باراد مشکی

 می خارج اتاق از بلند های قدم با او اینکه تا گذرد می لحظاتی. بیند می صورتش

 . شود

 اعضای تمام در را لرزش.گذارد می هم روی را هایش چشم و کشد می عمیقی نفس

 شود نمی باورش کند، می تکرار خودش برای را او های حرف. کند می احساس بدنش

 پس این از یعنی! است؟ ممکن چطور این بگوید؟ کسی به را حقیقت خواهد نمی او

 آبروی به اندیشد، می پدربزرگش و پدر به او شک بی! باشد؟ نگران نیست نیاز را

 همه از را حقیقت بخواهد که ندارد دلیلی این جز... اندیشد می زاد نیک ی خانواده
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 تنها کند را کار این دخواه می دلیل چه به کند نمی فرقی تبسم برای اما کند پنهان

 . نداند چیزی هیچکس که است مهم این

 به و کشد می عمیقی نفس آید، می سراغش به خوبی احساس ناگهان افکار این با

 خانه زیبای حیاط به و کشد می کنار را حریر پرده رود، می اتاقش ی پنجره سمت

 زیبا باغ یک به تبدیل را آنجا کشیده فلک سربه و تنومند درختان شود؛ می خیره

 برگ بیشتر نیم و اند درآمده زرد رنگ به پاییزی فصل این در تمامشان است، کرده

 تن به که گرمی های لباس با ای سالخورده پیرمرد اند، ریخته زمین روی ها آن های

 . است باغ آن به دادن سروسامان مشغول دارد

 می تمام که کارش شود، می کمدها در هایش لباس چیدن مشغول دقایقی از پس

 خارج که حمام از. گیرد می دوش و رود می است، اتاقش در که بزرگی حمام به شود

 لباس اینکه از پس است آمده پایین تبش و شود می بهتر کمی حالش شود می

 طولی کند می خشک را موهایش و ایستد می آیینه جلوی کند می تنش را هایش

 . شود می نمایان مهسا ی چهره و شود یم باز آرامی به اتاقش در که کشد نمی

 . بود شده دیر ولی بگیرم رو بهاره جلوی رفتم... ببخشیدآبجی -مهسا

 . نداره اشکالی: گوید می زمان هم و دهد می تکان راست و چپ به را سرش

 بد آنقدراهم این گذرد، می چه باراد ذهن در بود فهمیده حاال که بود این حداقلش

 ! نبود

 . زند می عمیقی دلبخن مهسا

  بهتری؟ االن -

 . خوبم آره -تبسم
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 . هستند ما منتظر پایین همه ناهاره وقت -مهسا

 اومدیم اینکه از: گوید می سپس و شود می خیره او به ای لحظه تبسم

  خوشحالی؟...اینجا

 اون از دیگه...بود ام همیشگی آرزوی این کرده تغییر زندگیمون معلومه، -مهسا

 دیگه و ایم خانواده صاحب ماهم حاال که خوشحالم. بودم شده خسته سخت زندگیه

 ! بکشی سختی مخارجمون برای تو نیست نیاز دیگه که خوشحالم نیستیم، تنها

 توانست می کاش خورد، می غبطه او به ذهنش در و دهد می تکان سری تبسم

 ههم آن شاهد بچگی از کاش کند، پیدا خوبی احساس سادگی به مهسا مانند

 می مهسا که است رفته فرو فکر در. نبود لبریز خشم از وجودش و نبود سختی

  ناراحتی؟ بابابزرگ از: گوید

 . کند می نگاهش و کند می بلند را سرش

  دونی؟ نمی هامون سختی مقصر اونو تو -

 می گریه چطور ندیدی مگه..باشی داشته بدی حس توهم نباید بنظرم...نه -مهسا

 شکسته دل واقعا   یعنی این است افسرده و نیست خوب الشح گفت عمو! کرد؟

 . کشه می عذاب داره و است

 پیرمرد تنها او و است طور این واقعا...نه یا است مهسا با حق واقعا   داند نمی

 کشیده عذاب کافی ی اندازه به فرزندش دادن دست از برای که ایست دلشکسته

  است؟ آمده اش خانواده و خودش رسرب چه کند فراموش تواند می چطور اما است؟

  بریم؟ یایی نمی -مهسا
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 می پایین ها پله از همانطورکه.شود می خارج اتاق از او همراه و دهد می تکان سری

  کردی؟ تصادف که بودی کجا دیشب نگفتی من به: گوید می مهسا به روند

 دوستم :گوید می و کند می فکری شود، می دستپاچه سرعت به شنیدنش با مهسا

 . شد اینطوری راه تو...برم باهاش خواست ازم کنه خرید بازار بره خواست می

 رسند می که اول طبقه به. زند نمی حرفی دیگر و دهد می تکان سری تبسم

 کند می راهنمایی چپ سمت سالن به را ها آن و آید می سمتشان به زنی خدمتکار

 میز برآن عالوه و دارد قرار یزیاد مبلمان خانه اصلی سالن مانند سالن آن در

 و کشند می عقب را صندلی دو. اند نشسته دورش خانواده تمام که بزرگی غذاخوری

 . نشینند می هم کنار در

 هستند، شاد خانه اهل ی همه. شوند می خوردن غذا مشغول همه ها آن آمدن با

 از خوب زهایرو اکنون و شده تمام زاد نیک ی خانواده ی کننده ناراحت مسایل گویی

 فردا برای: گوید می تبسم و مهسا به رو مهران که کشد نمی طولی است، رسیده راه

 ! بیان شما دیدن برای فامیل ی همه و اتون عمه قراره ، کنید آماده رو خودتون شب

 کوتاهی مکث از پس مهران کنند، می نگاه را او همچنان و گویند می چشمی هردو

 شمارو که خبردادیم بهش وقتی پاریس، بود رفته سفر برای اتون عمه: دهد می ادامه

 . تهران گرده برمی فردا.... بیاد که کرد رزرو بلیط سریع خیلی کردیم پیدا

 غذا مشغول آهسته و آرام و دهد می تکان سری شود می تمام که او حرف تبسم

 الهه بعد لحظاتی. کند نمی شرکت ها آن های بحث از هیچکدام در شود، می خوردن

 خرید خوام می بازار، بریم باهم که باشید آماده امروزعصر دخترها؟: گوید می خانم

 . کنیم
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 طولی. گوید نمی هیچ تبسم اما شود می خوشحال بهاره و مهسا ی چهره سرعت به

 . کند می نگاهش مهران کشد، می دست غذا از که کشد نمی

  عزیزم؟ نخوردی چیزی که تو -

 . نمممنو شدم سیر -تبسم

 . خوره می غذا کم همیشه آبجی: گوید می حرفش ی ادامه در مهسا

 حال سمت به را کسی توجه خواهد نمی اصال آید، نمی خوشش مهسا حرفِ  این  از

 ! دارد نظر زیر را او همچنان بزرگ زاد نیک حال این با کند جلب خودش احوال و

 فاصله ها آن از و کند یم تشکر هم تبسم گیرند می فاصله میز از همه وقتی درست

 آمده خوشش خانه حیاط ی منظره از که اکنون و گردد می باز اتاقش به. گیرد می

 نیم.کند می نگاه بیرون به و نشیند می پنجره پشت دارد، برمی را میزتوالتش صندلی

 خیره در به سرعت به شود، می زده اتاقش در اینکه تا است حال همان در ساعتی

 . بفرمایید: گوید می ضعیفی ایصد با و شود می

 . شود می نمایان زنی خدمتکار ی چهره و شود می باز در

 گفتن دارند، کار شما با زادبزرگ نیک آقای شدم، استراحتتون مزاحم که ببخشید  -

 ! اتاقشون برید

 باشد؟ داشته تواند می کاری چه پدربزرگش داند نمی شود، می خیره او به نگرانی با

 مورد در خواهد می شاید یا و بپرسد؟ شان زندگی مورد در خواهد می نکندبازهم

 او با کردن صحبت و دیدن به ای عالقه بود که هرچه هرحال در بداند، چیزی پدرش

 . کشد می بیرون فکر از را او خدمتکار صدای. ندارد

 . دم می نشون بهتون رو اتاقشون من -
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 می پایین ها پله از. شود می خارج تاقا از خدمتکار همراه به و دهد می تکان سری

 آن انتهای در که شوند می بزرگی راهروی وارد و روند می چپ سمت سالن به و روند

 . کند می اشاره در به زن آن. شوند می متوقف بزرگی در پشت

 . همینجاست  -

 نمی طولی زند، می در آرامی به شود می دور خدمتکار اینکه از پس و کند می تشکر

 . آید می بزرگ زاد نیک صدای که کشد

 . بفرمایید -

 خودش اتاق از بزرگتر اتاقی شود، می داخل آرامی به و کند می باز را در تبسم

 قرار آن راس در رنگی طالیی سلطنتی ی دونفره بزرگ تخت گیرد، می قرار روبرویش

 یک رد رنگ ای قهوه ی کاناپه دست یک و دارد قرار اتاق وسط در ستون دو دارد،

 وجود کوچکی میز رنگی ای قهوه راحتی صندلی کنار در. است شده گذاشته آن طرف

 از قسمتی روی نگاهش. است شده گذاشته رویش رنگی طالیی گرامافون که دارد

 کنده بزرگی قاب شکل به دیوار از قسمتی زیبا های بری گچ با ماند، می ثابت دیوار

 می آن روبروی. است شده نصب عکس ابق زیادی تعداد آن درون و است شده کاری

 های شود،چشم می خیره زیبا نگاه و مهربان ی چهره با زنی تصویر به و ایستد

 توان می هم تصویر این در است، عمویش های چشم مانند به رنگش عسلی درشت

 از پدرش بارها که مادری همان اوست، مادربزرگ زن این. دید را زاد همسرنیک بزرگی

 . بود گفته سخن اش بانیمهر و خوبی

 ! مادربزرگته عکس این  -

 . است سرش پشت کمی ی فاصله با زادبزرگ نیک گردد، برمی عقب به سرعت به
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 هامون بچه برای ای العاده فوق مادر همینطور و بود خوبی همسرخیلی اون -زاد نیک

 ... بود

 مهردادو فوت برخ که روزی بود آرزوم: هد می ادامه لحظاتی از پس و کند می مکثی

 اینکه به شدم محکوم من انگار اما... رفتم می دنیا این از اون همراه منم شنیدیم

 ... بکشم عذاب و باشم زنده

 . خورد می فرو را بغضش کند، می سکوت

 کاری هیچ ولی حمایتند بی و خانواده از دور تنها دختر دوتا هام، نوه ببینم اینکه -

 دست از بعد حاال و ببینم نتونستم بارم آخرین برای تیح رو پسرم.. بکنم تونم نمی

 ... ام زنده هنوزم دادنش

 می را چیزها آن چه برای آخر شود می کالفه شدت به هایش حرف شنیدن با تبسم

 بدهد؟ نشان را اش ناراحتی عمق خواهد می کند؟ می یادآوری را گذشته چرا گوید؟

 . ندارد اهمیتی تبسم برای این اما

  گفته؟ بهت چی من مورد در پدرت -ادز  نیک

 . شود می کشیده درهم هایش اخم

  کنه؟ می فرقی چه شما برای -

 منو که بینم می نگاهت تو چون... دخترم کنه می فرق برام که معلومه -زاد نیک

 ! نداری پدربزرگت به نسبت خوبی حس و دونی می مقصر

 یاد به دیگر بار گیرد می فرا را تبسم وجود تمام خشم گوید می که دخترمی آن با

 به دهد، می فشار هم روی را هایش دندان که همانطور افتد، می هایش سختی تمام

 . افتد می راه اتاق در سمت
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  دخترم نگید من به  -

 . گیرد می را دستش زادبزرگ نیک بگذرد، کنارش از خواهد می همینکه

ِ  تو داری؟ حسی چه دونم می... کن صبر..نه  -  زندگی حتما   پسرمی بزرگدختر

 برای پدرت دونی می تو اما... بودی شاهدش خواهرت از بیشتر تو و داشتید سختی

 برمی بار یه فقط اگه پدرم یه من نکرد عذرخواهی ازم هیچوقت بود کرده که کاری

 رفته من آبروی بااینکه.... بخشیدم می اونو من ببخش منو بابا گفت می و گشت

 ... بود

 . کند می نگاهش اشک از پر های چشم با کند کنترل را خودش تواند نمی تبسم

 پدرم شماو غرور مورد در نداره اهمیتی من برای گید؟ می من به رو اینا چی برای -

 مقصر ام، خانواده و خودم بدبختی مقصر... دونم می مقصر شمارو آره اما بدونم

 ... بدونید ترهبه و عمومه بخاطر فقط اینجام اگه من... سختم زندگی

 . شود می سرازیر هایش گونه روی اشکهایش همزمان کشد، می عمیقی نفس

 برای همچنان کنیدو فراموش منو تنفر! زادِبزرگ نیک آقای ببخشمتون نداره امکان -

 . باشید خوشحال کردید حفظ که آبرویی

 سخن کرده، بغض پیرمردِ  این با رحمی بی با تواند می چگونه داند نمی هم خودش

 محکم را تبسم دست همچنان اما شود می سرازیر هایش اشک هم زاد نیک. بگوید

 . است گرفته

 دونم می...مقصرم من باشه... پدربزرگتم من دخترم، نزن صدا اینطوری منو -زاد نیک

 زیادی اشتباهات هم اون پدرت، اما کردم فکر آبروم به هرچیزی از بیشتر

 تک تک کشیدم؟ عذاب بخاطرش سال چند دونی یم اما کردم اشتباه منم...داشت
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 دونی تونمی....گذشت می طوالنی سالها مثل برام بودم مهسا و تو دنبال که روزهایی

 همین اینجایی االن تو حاال اما باشه دور هاش بچه از سخته چقدر پدر یه برای

 ...! مهمه

 دست از را دستش شود، می بیشتر لحظه به لحظه که عصبانیتی و خشم با تبسم

 . شود می خیره هایش چشم در کشدو می بیرون او

 یه...ست مرُده یه ایستاده جلوتون که اینی! سهراب؟ مرگ از پس دارو نوش  -

 ...! مُرده

 حرفش منظور. شود می خیره او به مبهوت و مات جمله این شنیدن با زادبزرگ نیک

 چه تا مگر! داند؟ می مُرده یک را خودش که داشته ای زندگی چه مگر...داند نمی را

 عقب به را زمان توانست می کاش است؟ بوده سخت برایش زندگی اندازه

 از را پسرش و پذیرفت می عروسش عنوان به را اروپایی زن آن بار این...برگرداند

 هایش نوه نصیب سختی زندگی نداشت امکان صورت آن در کرد نمی طرد خودش

 . بشود

 از شود می دور اتاق از دوان دوان و کند می باز را در ریزد می اشک همانطورکه تبسم

 تخت روی تابی بی با و شود می داخل کند، می باز را اتاقش در و رود می باال ها پله

 می فشار هم روی را هایش دندان...است متنفر کلمه این از... آبرو...آبرو. نشید می

 ی خانواده آبروی و غرور از ست،ا متنفر زادبزرگ نیک غرور از..ریزد می اشک دهدو

 می هق هق بیتابی با و گذارد می صورتش روی را دستش دو.است متنفر زاد نیک

 می چیکار اینجا: گوید می کنارش درست کسی ناگهان که گذرد می لحظاتی. کند

 ! کنی؟
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 که باراد به باز دهان با و دارد برمی را هایش دست شود، می شکه صدا این باشنیدن

 متعجبانه و خیزد برمی جایش از سپس کند می نگاه است، ایستاده کنارش درست

 از چیزی کم کم هستند متفاوت اتاق آن وسایل تمام. کند می نگاه اتاق اطراف به

 کدام به که بود نشده متوجه چطور! است؟ آمده اشتباه را اتاق کند، می عبور ذهنش

 حمام ی حوله او شود؛ می خیره باراد خود به و گیرد می اتاق از را نگاهش آمد؟ اتاق

 صدای با و کند می پاک را اشکهایش است، خیره تبسم به جدیت با و دارد تن به

 . خودم اتاق توی اومدم کردم فکر...من... ببخشید: گوید می ضعیفی

 خشک مشغول و ایستد می میزتوالتش جلوی گیرد، می فاصله خونسردانه باراد

 . شود می موهایش کردن

 ! اینجاست کنار درست تو اتاق   -

 اتاق به چرا آخر کند، می سرزنش را خودش و دهد می فشار هم روی را هایش لب

 می خارج اتاق از و گوید می ببخشیدی زیرلب اندازد، می زیر به را سرش. نکرد دقت

 . شود

 ئنمطم وقتی اندازد، می داخلش به دقیقی نگاه ابتدا و کند می باز را کناری اتاق در

 به نگاهی اختیار بی. شود می داخل آسوده خیالی با است خودش اتاق شود می

 است اتاقش کنار درست باراد اتاق اینکه فکر از...اندازد می چپش سمت دیوار

 نگه دور ازش منو کنم می خواهش...خدایا: کند می زمزمه زیرلب...شود می پریشان

 ! باشم اون به نزدیک خوام نمی اصال... دار

 . بگیرد آرام تواند می اینکه تا کشد می طول قایقید

 می ماشین در مهسا و بهاره عمویش، زن همراه رسد می راه از که ظهر از بعد

 مانتوها ها، لباس اقسام و انواع خرید. برد می خرید مرکز به را ها آن راننده و نشینند
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 به خوبی ساساح بود نیافتنی دست برایشان روزی که زیبایی های کفش و کیف و

 تا گذرد می ساعتی دو گذارد، نمی تبسم حال روی تأثیری هیچ اما دهد می مهسا

 . گردند می باز خانه به و شود می تمام خریدشان اینکه

 و لذت با همه است، باراد شود نمی دیده جمع در که کسی تنها شام میز برسر

 می اتاقش به هایتدرن تبسم. خورند می غذا کنند، می صحبت که همانطور آرامش

 . بخوابد تواند می سختی به شب های نیمه همیشه مثل و رود

  نهم فصل

 باز نیمه های چشم با گیرد، می هایش چشم از را خواب موبایلش زنگ صدای بازهم 

 اش صفحه به نگاهی و دارد برمی دارد قرار آن روی آباژور که میزی روی از را موبایلش

 و ترس با و کند می باز کامال   را هایش چشم انگیز نفرت منا آن دیدن با اندازد، می

 می احساس بدنش اعضای تمام در را لرزش اختیار بی. نشیند می تخت روی نگرانی

 . زند می نهیب خودش به کند،

 اون کجایی، تو دونه نمی که اون..کنه اذیتت تونه نمی دیگه سیاوش...باش آروم -

 . بترسی یدنبا رفته، بیرون زندگیت از دیگه

 چندین گذارد، می بیصدا روی را موبایلش و کند می رد را تماس شود، می آرام کمی

 ساعت به نگاهی سپس شود می مسلط خودش به اینکه تا کشد می عمیق نفس بار

 صورتش و دست اینکه از پس. دهد می نشان را صبح ده ساعت اندازد، می دیواری

 با را موهایش همیشه مانند و کند می تن به زیبایی شلوار و تنیک شوید می را

 اول ی طبقه به که همانطور. شود می خارج اتاق از وسپس کند می جمع گیرمویی

 نمی خانه در را هیچکس خدمتکارها جز به اندازد، می خانه اطراف به نگاهی رود می

 . بیند
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 ،کند می راهنمایی میزصبحانه سمت به را او و آید می سویش به زنی خدمتکار

 برسرمیز که شود می عمویش زن متوجه شود می نزدیک آنجا به که همانطور

 . نشیند می روبرویش خورد، می صبحانه و است نشسته

  عمو زن صبخیر   -

  خوابیدی؟ خوب عزیزم، صبخیر -خانم الهه

  ممنون بله  -

 . کند می اشاره است، تبسم کنار در که چای قوری به خانم الهه

 . عزیزم بریز یچا خودت برای -

 رو کسی کجان؟ بقیه: پرسد می ریزد، می چای که همانطور و دارد برمی را فنجانی

 . بینم نمی

 . زند می عمیقی لبخند او

 تو که برده رو مهسا عموت شه، می پیدا خونه تو کسی کمتر ها صبح معموال   -

 هم باراد...تدانشگاس هم بهاره کارخونه، رفته بردیا کنه، نامش ثبت جدید ی مدرسه

 دیشب آخه باشه خواب االن و خونه باشه اومده زود خیلی صبح کنم می فکر

 نمی بیرون اتاقش از خیلی گفت عموت که همونطور هم پدربزرگت. بود بیمارستان

  ننداختم؟ قلم از رو کسی...خب! اتاقشه تو معموال   و یاد

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش

 . مکن نمی فکر... نه -
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 که گذرد می دقایقی. خورند می را شان صبحانه سپس و کند می ای خنده خانم الهه

 می سمتشان به ها آن دیدن با و شود می خانه داخل که شود می عمویش متوجه

  صبخیر خانوما، سالم: گوید می نشیند، می تبسم کنار در که همانطور اید،

  کردی؟ نام ثبت مهسارو اومدی، خوش... عزیزم سالم -خانم الهه

 ! سرکالسشه هم االن...بله -مهران

 . کشد می تبسم موهای به دستی سپس و گوید می را این

  عزیزم؟ خوبی تو  -

  ممنون عمو بله -تبسم

 او از لبخندزنان مهران گذارد، می عمویش جلوی و ریزد می چای فنجان در سرعت به

: گوید می و شود می دیکنز  خانم الهه به خدمتکاری موقع همان کند می تشکر

 ! نشه دیر آرایشگاهتون وقت خانم؟

 . باشه آماده بگو راننده به گفتی، شد خوب کردم، فراموش کال  ...وای ای -خانم الهه

 شو حاضر کارخونه برم خوام می من: گوید می مهران که شود می بلند جایش از

 . رسونمت می سرراه خودم

 را دستش مهران که گذرد می لحظاتی شود، می ردو ها آن از و دهد می تکان سری او

 . گیرد می تبسم سمت به و آورد می بیرون را بانکی کارت برد، می فرو جیبش در

 . بگو خودم به داشتی الزم چیزی هم هروقت دخترم، باشه پیشت این -مهران

 . کند می نگاه عمویش مهربان ی چهره به تبسم

 . مهربونم عموی ممنونم   -
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 . عزیزم وظیفمه این نیست، تشکر به نیازی -مهران

 پدربزرگت از فهمم می خوب من: گوید می سپس کندو می سکوت ای لحظه

 هم االن همین تا اون... عزیزم ببخشش اما سخته برات پذیرشش دونم می...ناراحتی

 ... شده اذیت خیلی

 خیره ایچ فنجان به گوید نمی هیچ اما شود می درهم اش چهره حرف این شنیدن با

 نشیند می ها آن روبروی باراد موقع همان. است او حرف برای جوابی دنبال به و شده

  صبخیر: گوید می پدرش به رو لبش، روی لبخندی با و

 که اند کرده پُف کمی هایش چشم کند، می نگاهش و کند می بلند را سرش تبسم

 اش صبحانه و ردگی می را نگاهش که کشد نمی طولی است، اش خوابی بی از نشان

 رو باراد ناگهان. شود می چای نوشیدن مشغول و زند می لبخندی مهران. خورد می را

 ! تبسم؟ بریزی من برای چای فنجون یه لطفا شه می: گوید می تبسم به

 می نگاهش و کند می بلند را سرش سرعت به شنود می باراد زبان از که را نامش

 می تکان سری مثبت ی نشانه به آرامی به کند می اش آشفته او مستقیم نگاه  کند؛

 خودش. گیرد می سمتش به و دارد برمی را آن سپس ریزد می چای فنجان در و دهد

 لرزد می چنان! کند می لرزیدن به شروع هایش دست که شود می چه داند نمی هم

 . شود می پا به سروصدایی نعلبکی با فنجان برخورد از که

 های نگاه متوجه که باراد...شود می خیره تبسم های دست زشلر  به متعجبانه مهران

 سرعت به مهران. گیرد می او دست از را فنجان سرعت به شود می پدرش ی خیره

  لرزی؟ می اینقدر چی برای خوبی؟: پرسد می نگرانی با و گیرد می را تبسم دست
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 اینگونه چه برای اصال شود، می عمویش نگرانی باعث که کند می لعنت را خودش

 می دستپاچگی با و کند می فکری است؟ ترسیده باراد از لرزند؟ می هایش دست

 ! پایینه فشارم یکم فکرکنم...نیست چیزی: گوید

  چی؟ برای آخه -مهران

 نخورده چیزی صبحه اول...بابا که نیست چیزی: دهد می جواب سرعت به باراد

 . شه می نمیزو فشارش بخوره که رو اش صبحونه پایینه، قندش

 پس خب: گوید می تبسم به رو سپس دهد می تکان سری شود می قانع که مهران

 ! بخور کامل رو ات صبحانه

 طول لحظاتی. خورد می صبحانه همیشه از بیشتر کمی و دهد می تکان سری تبسم

 . آید می سمتشان به خانم الهه که کشد نمی

 . بریم عزیزم، ام آماده من  -

 . اندازد می شپسر  به نگاهی سپس

  پسرم گل صبخیر به به -

  بخیر شماهم صبح -باراد

 دور ها آن ی دیده از و کرده کوتاهی خداحافظی هردو شود، می بلند سرمیز از مهران

 . شوند می

 می میز روی را ناخنش بخورد چیزی تواند نمی است، شده تنها باراد با که اکنون

 هرآن گوید می که دارد حسی مدت امتم کند، بلند را سرش ندارد امکان و کشد

 نه گذرد، می دقایقی. کند پریشانش بازهم و بزند تلخی حرفی باراد است ممکن
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 از بیش اگر و بکشد نفس است نشسته او که هوایی آن در تواند نمی این از بیش...

 . کند می غلبه او به خفگی احساس بماند، این

 با. افتد می باراد به نگاهش اختیار بی شود، می بلند و کشد می عقب را صندلی

 به نزدیک دستش دو با را چای فنجان او! شود می میخکوب سرجایش دیدنش

 تکان تواند نمی و شوند می قفل پاهایش. است شده خیره تبسم به و گرفته دهانش

 از چی کنه؟ می نگاهم اینطوری چرا...خدایا». شود می تداعی ذهنش در بخورد،

  «؟آخه خواد می جونم

 به و کند می دور دهانش از کمی را فنجان خونسردانه او که کشد می طول لحظاتی

 ! ترسی؟ می من از: گوید می آرامی

 این اما ندارد شکی ترسد می باراد از اینکه در کند، می نگاهش بدهد جوابی آنکه بی

 می طوالنی که سکوتش. بیاورد زبان به او دارد هراس که است حقیقتی دلیل به ترس

 . برد می باال را بلندش ابروهای تای یک باراد شود

 ! کنی اشتباهی کار کنی نمی جرات اینطوری چون بترسی ازم بهتره...خوبه  -

 داند می خدا! کند؟ اشتباهی کار خواهد می تبسم مگر گوید؟ می چه مرد این خدایا

 موضوع نای از که تبسم. گیرد می او از را زندگی حق و کند می قضاوتش چگونه

 از ندارد دلیلی پس گشت نخواهد باز گذشته به دیگر داند می و دارد کامل اطمینان

 . شود می دور آنجا از بلند های قدم با و کند می پشت فکر این با بترسد، او

 با و گردد می باز خانه به مهسا ظهر اینکه تا گذارند می اتاقش در را مدت تمام

 شاد روزهای تبسم و گوید می است، کرده امن ثبت که ای مدرسه از خوشحالی

 خواب در او و نمانده غروب به چیزی. گیرد می آرام کمی بیند می که را خواهرش

 . شنود می سرش باالی را مهسا صدای است،
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  شو بیدار آبجی؟ -مهسا

 . کند می نگاهش و کند می باز را هایش چشم

  شده؟ چی -

 . زند می لبخندی او

 . یان می مهموناشون شی، آماده کم کم کنم بیدارت گفت موع نشده، چیزی  -

 باشه: گوید می رود، می دستشویی سمت به که همانطور و آید می پایین تخت از

 . شم می حاضر االن

 بلوزو است خریده تازگی به که هایی لباس از گردد می باز اتاق به دوباره اینکه از پس

 بهاره که شده موهایش به زدن شانه ولمشغ پوشد، می و کند می انتخاب شلواری

 . گیرد می تبسم سمت به را جواهراتی ی جعبه و آید می جلو او.شود می اتاق داخل

  یاد؟ می خوشت ببین! خریده برات پدرم اینو -

 بیند می را زیبا ای گوشواره و گردنبند کند، می نگاه را داخلش و گیرد می را جعبه آن

 . دهد می تکان سری. اند شده نتزئی براق های نگین با که

 . قشنگه خیلی -

 بلوز: گوید می لحظاتی از پس است هایش لباس به کردن نگاه مشغول که بهاره

 ! قشنگ مشکیه نگارهای و نقش این با بلوز این مخصوصا   یاد می بهت خیلی سفید

  .شود می مانعش او که ببیند را موهایش خواهد می کند، می تشکر آرامی به تبسم

 ! تره قشنگ اینطوری بذار باز رو موهات -

  راحترم ببندم نه -تبسم
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 اصرار به نهایت در شود، می مانعش بازهم بهاره که ببندد را ها آن خواهد می بازهم

 اینکه از پس و زند می اش چهره به مالیمی آرایش و گذاشته باز را موهایش او

 اتاق از همراهش آویزد می گردنش در را گردنبند و گوشش در را زیبا های گوشواره

 . شود می خارج

 در. هستند پذیرایی مشغول خدمتکارها و است شده پُر مختلفی های آدم از سالن

 می ثابت زنی روی نگاهش که کشد نمی طولی رود، می ها آن سمت به بهاره کنار

. است مینایش عمه او شک بی ریزد، می اشک و گرفته آغوش در را مهسا که ماند

 تبسم از اینم جون؟ عمه: گوید می لبخندزنان بهاره شوند، می که زدیکشانن

  عمومهرداد دخترِبزرگ

 شود می خیره تبسم به آلود اشک هایی چشم با و شود می جدا مهسا از خانم مینا

 . گیرد می آغوش در هم را او و شود می نزدیکش لحظاتی از پس

 حالتون که خداروشکر بینم، می وشمار  که خداروشکر... عزیزم سالم -میناخانم

 واسش بمیرم....رفت دنیا از هم تنهایی تو و کرد زندگی تنها... داداشم بیچاره...خوبه

  کشیدند عذاب چندسال هم هاش بچه که

 سختی به و دهد می فشار را تبسم گلوی بغض میناخانم های حرف شنیدن با

 او از که همانطور شود، می داج تبسم از اینکه تا گذرد می دقایقی. شود می مانعش

 . کند می پاک را اشکهایش بزند، لبخند کند می تالش حالیکه در دارد برنمی چشم

 . شد تموم همچی که اینه مهم گذشته، دیگه ها گذشته...خب خیلی -

 . کند می معرفی را ها آن و کند می اشاره فرزندانش به سپس

  پسرم مانسا و دخترکوچیکم سوگل دختربزرگم، ساناز  -
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 روی را سامان ی خیره های نگاه کند، می سالم ها آن به و دهد می تکان سری تبسم

 خیره های نگاه این به نسبت بردارد، چشم او از نیست حاضر که بیند می خودش

 . کند می تنفر احساس

 می معرفی دیگران به و برد می اقوامشان دیگر سمت به را دو آن مهران آن از پس

 نمی برداشته او روی از نگاهش و است خیره تبسم رفتن به همچنان خانم مینا. کند

 . آید می سویش به سوگل دخترکوچکش. شود

 ! خودشه انگار...مادرشه عکس شبیه دقیقا   مامان وای   -

 . دهد می تکان مثبت ی نشانه به را سرش اکراه با میناخانم

 زن همون! زنه نمی مو مادرش با اش چهره و قدِبلندش اونه، شبیه درست...آره -

 ! گرفت ما از رو داداشم و ریخت بهم رو خونوادمون اومدو که بدقدم اروپاییه

 . زند می لبخندی تمسخر با است، کرده سکوت لحظه آن تا که ساناز دختربزرگش

 مثل نیست بعید! خونه این تو اومده اروپایی زن همون دیگه بار یه اینکه مثل  -

 ! هباش بدقدم مادرش

 . شود می کشیده درهم سرعت به خانم مینا ابروهای 

 داییتون و پدربزرگ گوش به و بشنوه هارو حرف این کسی اگه تر، یواش...هیس -

 ! شه می بد خیلی برسونه

 . کند می نگاه را مهسا زنان لبخند سپس

 ! بشم قربونش الهی خودمونه ی خونواده شبیه دخترکوچیکش درعوض -
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 می دور عمویش زن و کنارعمو از ببخشیدی با تبسم شود می امتم که ها معرفی

 در او اندازد؛ می مهسا به نگاهی راه بین در و رود می ها خوراکی میز سمت به. شود

 با هم پدربزرگش... خندد می و کند می صحبت او با است نشسته پدربزرگش کنار

 تبسم. آید می خوشش مهسا های زبانی شیرین از و دهد می را پاسخش لذت

 مشغول موبایلش با و ایستاده آنجا بیند، می را بردیا شود می که میز نزدیک

 . است صحبت

 کنم ول رو خونوادگیمون مهمونیه که تونم نمی کنم چیکار ولی عزیزم دونم می -بردیا

 ! بیام و

- .... 

 . اومد پیش یهویی مهمونی این کن باور نکن، قهر لطفا   عشقم؟ -

- ... 

  عزیزم خدافظ بینمت می فردا...پس گلم، مرسی -

 بردارد را شربتی لیوان خواهد می اندازد، می باال ابرویی بردیا های صحبت شنیدن با

ِ : گوید می و کند می نگاهش متعجبانه گردد، برمی سمتش به او که  تو دخترعمو؟...ا

  اینجایی؟ ازکی

 . اومدم االن همین -تبسم

  شنیدی؟ رو هام حرف -بردیا

 ! دیگه شنیدم خب اما بشنوم خواستم نمی -بسمت

 . خندد می او
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 ! خواستگاری بره می منو فردا همین که نگی مامانم به لطفا   ولی...نداره اشکالی -

ِ  -تبسم  ! کنی؟ ازدواج باهاش خوایی نمی مگه...ا

 باراد هروقت... نه االن ولی دارم دوستش هم خیلی اتفاقا  ... خوام می چرا -بردیا

 . کنم می ازدواج هم من کرد واجازد

 اون به ارتباطی چه تو ازدواج اصال! کنه ازدواج نخواد داداشت شاید خب -تبسم

  رسمه؟ یه هم این داره؟

 . زند می قهقه بردیا

 شه می مجبور روزها همین....کنم ازدواج اون از زودتر خوام نمی خب ولی... نه -

 هم ازدواج مورد تازه! شده اش ساله سی ،شه می تموم داره وقتش دیگه کنه اینکارو

 . دارند نظر در زیاد براش

 می لحظاتی شود، می شربت خوردن مشغول و دهد نمی حرفش این به جوابی تبسم

 کسی که کشد نمی طولی. رود می سالن دیگر سمت به عذرخواهی با بردیا که گذرد

 هم تو پس: یدگو می همزمان و گذارد می اش شانه روی را دستش سرش پشت از

  آره؟ هستی بهاره سن

 . دهد می تکان سری اش دخترعمه ساناز دیدن با گردد، برمی عقب به متعجبانه

  آره -

: گوید می غرور با دهد می گردنش به تکانی اینکه از پس و کشد می عمیقی نفس او

  بزرگترم شما از سال یک من

 . کند می سکوت لحظاتی سپس
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 ! ید؟داشت سختی زندگی خیلی -

 های عشوه و  لحن به متعجبانه و دهد می تکان را سرش مثبت ی نشانه به آرامی به

 . شود می خیره ساناز

 ! دم می حق بابابزرگ به من... تبسم ببین -ساناز

 . بگوید خواهد می چه داند نمی کند، می نگاهش دقت با و اندازد می باال ابرویی

 اصیل های آدم اطرافیاش همه...سبیهن و اصل با آدم بابابزرگ... خب -ساناز

 من بذار، بابابزرگ جای رو خودت شناسند، می رو اون ها خیلی...بودند دار وخونواده

 که خارجی زن یه با پسرم بدم اجازه که بود سخت برام خیلی بودم اون جای اگه هم

 ...! کنه ازدواج شده بزرگ خونه یتیم تو

 نمی خوشش ساناز های حرف از و یندنش می تبسم صورت روی اخمی اختیار بی

 . آید

 هیچوقت...بوده هوا سربه و شیطون خیلی مهرداد دایی گفت می مامانم تازه -ساناز

 ... کرده نمی گوش رو بابابزرگ حرف

 کنایه با که غرور پراز دختری بشنود، را ساناز های حرف ی ادامه خواهد نمی دلش

 را تالشش تمام خواهد می اما ساناز. کند می بد شدت به را حالش کند، می صحبت

 به نگاهش ناگهان که است خیره تبسم به ای لبخندموزیانه با بزند کنایه او به کندکه

 . است سامان برادرش با صحبت مشغول که بیند می را باراد افتد، می طرفتر آن کمی

 با رده،ک جمع آرنجش به نزدیک تا را هایش آستین که آبی رنگ به زیبایی پیراهن او

 نظر به جذاب و تیپ خوش همیشه مانند و است کرده تن به کتانی مشکی شلوار

 ببخشیدی تبسم به زند، می برق خوشحالی از ساناز های چشم او دیدن با. رسد می



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

159 

 

 می دنبال را او نگاهش با متعجبانه تبسم. رود می باراد سمت به عجله با و گوید می

 ! شد؟ دور عجله ای ن با که دش چه... دارد سوال جای برایش کند

 هیچ که خندان و بشاش ی چهره با و شود می نزدیک باراد به که بیند می را ساناز

 باراد اما شود می صحبت مشغول او با نیست نمایان آن در غرورش از اثری

 . دهد می را پاسخش عادی ی چهره با خونسردانه

 است، متناسب اندامی با بلندقد دختری او شود؛ می دقیق ساناز ی چهره به تبسم

 و اش شده عمل بینی دارد، درشتی تقریبا   رنگ ای قهوه های چشم و سفید پوست

 . است داده بیشتری تناسب اش کشیده ی چهره به کوچکش لبهای

 تبسم. شود می دور او واز کند می نگاه را موبایلش باراد که کشد نمی طول لحظاتی

 نهایت در اندیشد، می ساناز ی اندازه و حد بی غرور هب و گیرد می ها آن از را نگاهش

 در فراوان امکانات با او باشد؟ داشته غرور نباید چه برای... کشد می آهی غمگینانه

 مهیا برایش داشته، احتیاج چیزی به هرگاه و است کرده زندگی خوب ای خانواده

 . است طبیعی غرور این داشتن شک بی پس است شده

 تا برود حیاط به گیرد می تصمیم کند، می خفگی احساس محیط آن در یکباره به

 نشده دور بیشتر قدمی چند هنوز افتد، می راه خروجی در سمت به. بخورد هوا کمی

 و کند می نگاهش مرد آن کند؛ می برخورد او با چپش سمت از شخصی ناگهان که

 .... مـ  ...ببخشید: گوید می سرعت به

 دیدنش با هم تبسم شود، می گرد هایش چشم و ماند می تمام نیمه حرفش ناگهان

 به! اینجا؟ چرا آخر خدایا بیند، می را مرد این شود نمی باورش شود، می زده وحشت

 او به دستپاچگی با. بود میالد هم نامش است، باراد دوست او دارد خاطر به خوبی

 . تدایس می راهش جلوی میالد شود دور خواهد می همینکه کند، می پشت
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  نه؟ مگه هستی آبی چشم لیالی تو ؟...اینجا...تو   -

 که برود راستش سمت از خواهد می و دهد می تکان راست و چپ به را سرش

 . شود می مانعش

 ! کنی؟ می چیکار اینجا تو -میالد

  چه؟ بزند کسی به حرفی میالد اگر بگوید چه داند نمی کند، می نگاهش پریشانی با

 ... شه نمی باورم اصال آره؟ اومدی باراد با نکنه گی؟ نمی هیچی چرا  -

 . رود می فرو درهم اش چهره

 . نیست اینطور...نه -

  کنی؟ می چیکار اینجا تو پس خب -میالد

 لب. نیست بردار دست که میالد! بدهد جوابی و کند فکری سریعتر هرچه باید

  بزنی؟ حرف خوایی نمی: یدگو می دوباره او که کند می فکر و فشرده هم روی را هایش

 . شود می راهی جمعیت سمت به سپس

 . پرسم می بقیه از...خب خیلی -

 . گیرد می را دستش زده وحشت شنود می که را این

 ! گم می بهت خودم باشه...نه -

  بگو خب -میالد
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 به اش وتوجه بشنود را صدایش کسی اگر اندازد، می اطرافش به نگاهی نگرانی با

 با. کند صحبت او با جمع بین در آنجا تواند نمی نه چه؟ شود جلب ها آن سمت

 . کشد می دیگری سالن سمت به و گیرد می را میالد دست فکر این

 می قطع را تماس است، موبایلش با کردن صحبت مشغول دیگر سالن در که باراد

 به و گرفته را میالد دست که بیند می را تبسم گردد برمی عقب به همینکه کند،

 نگاه را ها آن متعجب های چشم با و اندازد می باال ابرویی کشاند، می خودش دنبال

 . شود می راهی سمتشان به سپس کند می

 شلوع خیلی اونجا: گوید می میالد به رو تبسم سپس و ایستند می ای گوشه ها آن

 ! مناسبیه جای خلوته اینجا... بود

 . زند می ای شرورانه لبخند میالد

 ! ها بدم نشون بهت رو بهتری جای تونم می من... هاو -

 . گیرد می را تبسم دست مچ

 ! بهتر جای یه بریم بیا -

 خواهد می کردن صحبت برای را خلوت محیط او کند؛ می نگاهش زده بهت تبسم

 . آید می باراد خشمگین صدای ناگهان. اندیشد می چیزدیگری به مرد این اما

 ! کنی؟ می غلطی چه داری! میالد؟ -

 . زند می کجی لبخند و گردد برمی سمتش به خونسردانه میالد

 ! که کنم نمی غلطی... هیچی -

 . زند می ای شرورانه لبخند و اندازد می باال ابرویی سپس
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 ! اینجاست خوشگله این بودی نگفته  -

 لنسا تو برگرد: گوید می او روبه کشیده درهم های اخم با و شود می نزدیکشان باراد

 . زنیم می حرف باهم اونجا یام می

 . بذار تنها دلربا خوشگلِ  این با منو... بعد برای بذار رو هات حرف باشه -میالد

  کند می جدا تبسم از را میالد دست شود، می تر خشمگین او

 ! بگیر فاصله ازش... باشی تنها خوایی می کنی می بیخود تو -

 . شود می متعجب رفتارش از میالد

 یه فقط تو شی می غیرتی روش که دخترته دوست مگه کنی؟ می اینطوری چرا تهچ -

 ... شب

 ! دخترعمومه اون... کن تمومش: گوید می خشم با کندو می قطع را حرفش باراد 

 . شود می شکه شنیدنش از میالد

 ! سرت؟ به زده گی؟ می داری چی! ها؟ -

 . دهد می بیرون پرصدا را نفسش باراد

 . زنیم می حرف باهم یام می سالن تو برگرد! واقعیته این همتأسفان - 

 به را سرش پریشانی با که تبسم به سپس و باراد به نگاهی ابتدا باز دهان با او

 . شود می دور ها آن از آرام آرام و...اندازد می است، زیرانداخته

 را هایش دندان شود، می خیره تبسم به خشمگینانه باراد  شود می دور  که میالد

 دنبال به و گیرد می را او دست مچ آید، می سمتش به و هد می فشار هم روی

 را کاری هیچ انجام توان که ترسیده آنقدر تبسم. کشاند می دوم ی طبقه به خودش
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 به حرص با را تبسم و کند می باز را در کشاند می اتاقش سمت به را او باراد. ندارد

 می گردد، برمی سمتش به وحشت با و افتد می تخت روی او. اندازد می داخل

 داری فهمی می تو: گوید می خشم با و شود می نزدیکش باراد که بزند حرفی خواهد

 می شمارو کسی اگه ببری؟ مارو ی خانواده آبروی خوایی می هان؟ کنی؟ می چیکار

  چی؟ دید

 . دهد می فشار هم روی را هایش چشم تبسم

 ... من بدونه خواست می اون کنی می اشتباه داری  -

 . کند می قطع را حرفش باراد

 ! چی؟ که خلوت جای یه بردیش می و بودی گرفته رو دستش! کنم؟ می اشتباه من -

 ... بخدا...کن باور...بدم توضیح بذار -تبسم

 . کند می بلند را صدایش ناگهان

 ! ور...نخ قسم -

 . ریزد می اشک صدا بی و آورد نمی طاقت دهد، می فشار هم روی را هایش لب

 این از دست گفتم؟ بهت چی دیروز کردی فراموش بدی؟ داری توضیحی چه -باراد

 داشته تو مثل همسری دختریا خواد نمی دلش هیچکس دونی می! بردار کارها

 ... کن عوض رو خودت داری و فرصتش تو! باشه

 او و گیرد می را بازوهایش تبسم، های اشک به تفاوت بی کند، می سکوت ای لحظه

 . کشاند می خودش سمت به را

 ! تو و دونم می من... بدی ادامه وضع این به بخوایی اگه -
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 . شود می خارج اتاق از و کند می رهایش خشم با سپس

 حرفش ریزد، می اشک تابی بی با و است خیره اش خالی جای به لحظاتی تا تبسم

 داشته تو مثل همسری ریادخت خواد نمی دلش هیچکس »شود می تکرار ذهنش در

 و شرمنده او مانند دختری داشتن از بود زنده پدرش اگر حتی اوست با حق« !باشه

 چگونه آخر بازگردد قبلی زندگی به خواهد نمی دیگر که تبسم شد،اما می سرافکنده

 اش زندگی خواهد می بگوید چگونه! کند؟ اشتباهی کار خواهد نمی بفهماند باراد به

 خالص میالد دست از حداقل نبود، بد آنقدراهم شد که هرچه..اما. هدبد تغییر را

 . بود شده

 به دقیقی نگاه اینکه از پس گردد، می باز اول ی طبقه به عصبانیت و خشم با باراد

. است سامان با صحبت مشغول که بیند می را میالد اندازد می سالن اطراف

 . گردیم برمی االن: گوید می سامان به و گیرد می را میالد بازوی و شود می نزدیکشان

 . کشاند می دیگری سمت به را میالد سپس

 یعنی دخترعموته؟ اون که چی یعنی کردم، هنگ گفتی؟ چی شه نمی باورم -میالد

 ! عموته؟ ی گمشده دخترهای از یکی لیال دختره...این

 ! عمومه دختربزرگه...آره...تبسمه نیست، لیال اسمش -باراد

  دونه؟ می چیزی کسی...شه نمی باورم...وها -میالد

 ! بگی کسی به چیزی کوچکترین نداری حق! نه که معلومه: گوید می سرعت به

 . هست حواسم...بابا باشه -میالد

 وضعیت شاید: گوید می و کند می فکری میالد کنند می سکوت ای لحظه هردو

 ! کنه اینکارو شده مجبور که بوده سخت خیلی زندگیشون
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 و حیا اون که بشه باید چی... است شهر این تو کار همه این گی؟ می چی -ادبار 

 ! بده؟ کار این به تن کنارو بذاره رو نجابتش

 ! چی؟ دخترعموت یکی اون -میالد

 . نشیند می اش برچهره اخمی سرعت به

ِ  اون -  . خبرنداره هم خواهرش کارهای از! ساله و سن کم خیلی معصوم دختر

 . دهد می انتک سری میالد

 . عجب -

 . دارد برمی سویش به قدم یک تهدیدانه باراد

 ! سمتش بری بخوایی اگه حالت به وای  -

 چه بیچاره اون.... بابا خب: گوید می خیالی بی با و گیرد می فاصله کمی او

 ! خوردی تورش به تو که آورده بدشانسی

 . کوبد می اش پیشانی به راستش دست با به چیزی یادآوری با سپس

 ! ات؟ خونه بردیش اونشب تو وایی -

  کردم بیرونش ام خونه از من شو، خفه -باراد

 ی چهره باراد کند، می نگاهش موزیانه ی چهره با و کنند می ریز را هایش چشم او

 به خواهد می شود اش خنده مانع کند می سعی که همانطور بیند می که را میالد

 رفتی؟ گذاشتی کجا باراد؟: گوید می عشوه با  شسر  پشت از ساناز که برود سمتش

 ! ها زدم می حرف باهات داشتم من

 . گردد برمی سمتش به تصنعی لبخند با او
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 . خورد زنگ موبایلم ببخشید -

 خوش نه و باشیم داشته موسیقی شه می نه ره سرمی ام حوصله اینجا -ساناز

 . بزنیم حرف و بشینیم فامیل کنار باید همش باشیم

 ببینند، مهسارو و تبسم اینکه برای شدند دعوت فامیل ی همه امشب خب -ارادب

 . نیومدند که پارتی برای

 گویی کند، می نگاه طرف آن و طرف این به که بیند می را پدرش موقع همان درست

 تبسم شما: پرسد می و شود می نزدیک ها آن به! است چیزی یا کسی جستجوی در

  است؟کج دونم نمی ندیدید؟ رو

 . جون دایی باشه اتاقش تو شاید: گوید می سرعت به فکر بدون ساناز

  ببینم رم می.. عزیزم توعه با حق -مهران

 نکند ریخت، می اشک پیش لحظاتی تا تبسم گذرد، می باراد ذهن از چیزی ناگهان

 و رود می سمتش به سرعت به فکر این با! بیابد گریان های چشم با را او پدرش

 . گذارد می اش شانه روی را دستش

 . دنبالش رم می من...بابا بمون شما -

 ها پله سمت به بلند های قدم با بزند دیگری حرف پدرش باشد منتظر اینکه بدون و

 او چرا است، خیره باراد شدن دور به باز دهان با متعجبانه ساناز. شود می روانه

 خود به را باراد توجه نیامده هنوز دختر این نکند شد؟ روانه تبسم آوردن برای اینگونه

 . نشیند می اش برچهره اخمی فکر این با است؟ کرده جلب
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 و انداخته پایین را سرش تبسم گردند بازمی سالن به باهم دو آن که کشد نمی طولی

 باراد شوند می نزدیک که جمعیت به. دارد برمی قدم باراد سر پشت فاصله کمی با

 . گردد برمی سمتش به

 . پیشش برو گشت، می دنبالت اباب -

 با رود می جمعیت سمت به و دهد می تکان را سرش کند نگاهش آنکه بی تبسم

 را دستش خوشحالی با آید می سمتش به مهسا که است عمویش دنبال به نگاهش

 . کشد می سالن از دیگری سمت به را او و گیرد می

  آبجی؟ بودی کجا -مهسا

  شده؟ چی چی؟ برای -تبسم

  داره؟ نامزد بهاره دونستی می -مهسا

 . شود می متعجب شنیدنش با

  بری؟ کجامی منو...تر یواش حاال واقعا ؟ -

 ! دیگه ببینیش که -مهسا

 . شوند می نزدیک اش آینده همسر و بهاره به موقع همان

 . آبجیم از اینم -مهسا

 . کند می اشاره تبسم به لبخندزنان بهاره

 . ام همسرآینده پویا هم ایشون و تبسم مومدخترع کنم می معرفی -

 چشم و کشیده ی چهره و است رو سبزه که قدبلندی و مردجوان به گذرایی نگاه

 . اندازد می دارد، درشت هایی
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  خوشحالم دیدنتون از سالم  -

 . زند می عمیقی لبخند پویا

 خیلی بودم شنیده زیاد شما مورد در خوشحالم، دیدنتون از هم من سالم -

 . برگشتید اتون خانواده به که خوشحالم

  ممنونم خیلی -تبسم

 . کوبد می پویا ی شانه به راستش دست با سر پشت از بردیا موقع همان درست

 کنی می زیاد رو اش توقع کارت این با حاال؟ از ذلیلی زن..باش ما با هم دقیقه چند -

 ! ها

 . کند می نگاهش کنان اعتراض بهاره

-  ِ  ! ها منی برادر تو ناسالمتی! گی؟ می داری یچ داداش؟ ا

ِ  -بردیا ِ  ا  . پویام برادر کردم خیال لحظه یه ببخشید گی، می راس ا

 . کند می نگاه پویا به تهدیدانه و کند می تظاهری اخم سپس

 ! بخوری تکون خواهرم کنار از حالت به وای -

 . شود می اهیر  او همراه کنان خنده پویا سپس خندند می همگی حرف این با

  بریم بیا...خب خیلی -

 ! داری نامزد بودی نگفته: گوید می بهاره به تبسم. شوند می دور که ها آن

 . شدیم نامزد رسما   که شه می ماه 4 تازه! دیگه گفتم االن خب -بهاره

  کنید؟ ازدواج خواید می کی خب: پرسد می هیجان با مهسا
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 تموم رو درست باید و زوده هنوز گه می! ده نمی اجازه بابا که فعال دونم نمی -بهاره

 ! کنی

  بود؟ خودت انتخاب -تبسم

 . شدیم آشنا باهم اینطوری بود دانشگاهمون استادیار اون معلومه، آره -بهاره

  کنند؟ ازدواج خوان نمی اونا چی؟ ها دخترعمه -مهسا

 ... اما داره خواستگار خیلی که ساناز -بهاره

 منتظره: گوید می کنان خنده و دهد می گردنش به تکانی د،کن می سکوت ای لحظه

 ! خواستگاریش بره آلش ایده مرد

  کیه؟ آلش ایده مرد -مهسا

 ! باراد: گوید می آرامی صدای با و کند می اشاره باراد به ابرو با بهاره

 می رد رو یاد می براش هرخواستگاری: دهد می ادامه و خندد می بلند بلند سپس

 فعال   اما کنند ازدواج باهم ها اون یاد نمی بدشون عمه و بابا البته باراده ظرمنت کنه،

 حتی داره دوست رو باراد اون فهمیدند جورایی یه دیگه همه... نیست خبری هیچ که

 . دونه می هم داداش خود

 چرا خب: گوید می آرامی به بداند، باراد به را ساناز توجه دلیل تواند می اکنون تبسم

 ! کنه؟ نمی ازدواج باهاش شتدادا

 نرفت پیش خوب بینشون خب که داشت عالقه همکارهاش از یکی به داداش -بهاره

 ! کرد ازدواج دیگه یکی با اون و
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 به افتد، می بود دیده را او که اولی شب یاد به اختیار بی شنود می که را این تبسم

 شب آن فکر در. بود باراد ی عالقه دخترمورد ازدواج شب آن که دارد خاطر به خوبی

  بریم بیاید شامه وقت ها بچه: گوید می بهاره که است رفته فرو

 می عمویشان زن و عمو کنار در مهسا و تبسم روند، می غذاخوری سرمیزهای به همه

 بخورد غذایش از خواهد می همینکه تبسم. پیوندد می نامزدش به بهاره و نشینند

 درست و است نشسته باراد کنار در میالد افتد، یم روبرویش به نگاهش اختیار بی

 با و اندازد می زیر به را سرش سرعت به. شود می چشم در چشم او با موقع همان

 خودش از و گزد می را لبهایش  شود، می خوردن غذا مشغول آشفته ی چهره

 است داده توضیح میالد برای را چیز همه باراد اکنون شک بی...شود می خشمگین

 تبسم مانند دخترعمویی اینکه از او بود، زده میالد به که افتد می حرفی یاد به

 به و کند می بلند را سرش اختیار بی. است دردناک هم فکرش...بود متأسف داشت

 که باشد دختری بهاره مانند توانست می کاش ای... شود می خیره نامزدش و بهاره

 یا و تحصیالت از نفس به اعتماد با تتوانس می و است احترام قابل اطرافیانش برای

 . دارد فاصله ها فرسخ او با آرزو این اما بگوید سخن هایش خواسته

 می اشتها بی غذا به نسبت شدت به افکار این با شود می خوردن مشغول آرامی به

 میزغذاخوری راس در که بزرگ زاد نیک. خورد می ای لقمه چند اجبار به اما شود

 بعداز فردا ما: گوید می همه به رو خورد می را غذایش اینکه از پس است نشسته

 اینجا بیاد فردا تونه می بخواد شما از که هرکس پسرم، سرمزار بریم خوایم می ظهر

 . بریم باهم همه تا
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 نمی...شود می خیره او به خشم با و دهد می فشار هم روی را هایش دندان ناگهان

 بلند جایش از و کوبد می میز روی را دستش دو یاراخت بی بدهد، را اجازه این تواند

 . شود می

 که وقتی تا چی؟ که برید خواید می...پدرم سرمزار بیاید که ندارید رو حق این شما  -

 ! اونجا؟ برید دارید حقی چه حاال نخواستینش بود زنده

 یم ناراحتی و خشم از که او به و اند شده مبهوت و مات متعجب هایی چشم با همه

 شده شکه تبسم العمل عکس این از هم بزرگ زاد نیک حتی کنند می نگاه لرزد

 دیگه گفتید بهش کردید فراموش: دهد می ادامه و کند می بلند را صدایش.  است

 به دم نمی اجازه...من کردید؟ محرومش چیز همه از کردید فراموش نیست؟ پسرتون

 ! شید نزدیک پدرم

 خیره زادبزرگ نیک به زند می نفس نفس که رهمانطو شود می تمام که حرفش

 مهسا ناگهان است، کرده بیان را اش واقعی احساس که است خوشحال اما است

 . گذارد می اش شانه روی را دستش

  آبجی؟ خوری نمی چرا -مهسا

 می متعجب کارش این از مهسا. گردد برمی سمتش به و گوید می هینی زده وحشت

 . کنند می نگاهش  متعبجانه هم گراندی بلکه او تنها نه شود،

  دخترم؟ شده چیزی -مهران

 نگاه شود، می دیگران خیره های نگاه متوجه گردد، برمی عمویش سمت به زده بهت

 را نفسش. بودند او تصوارت فقط ها این شود می متوجه اندازد، می ها آن به گذرایی

 . نیست چیزی خوبم... دببخشی: گوید می زدگی خجالت با و دهد می بیرون صدا پر
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  بخور رو غذات پس -مهران

 . خورد می غذا آن از بازهم و دهد می تکان سری

 که وقتی درست. ببرد پناه خلوتش به و بشود تمام مهمانی است منتظر مدت تمام

 را هایش لباس اینکه از قبل. رود می خودش اتاق به شبخیری با هم او روند می اقوام

 ی رفته دست از تماس چند بازهم اندازد، می موبایلش به ریدیگ نگاه کند تعویض

 می کشو داخل به را موبایل کالفگی با. شود می درهم اش چهره و بیند می را سیاوش

 چشم سختی به افکارآشفته با نهایت در شود می لباسش تعویض مشغول و اندازد

 . رود می خواب به و گذارد می هم روی را هایش

  دهم فصل

 گذشت از پس تا بروند مهرداد ابدی ی خانه به اقوام تمام که فرارسیده روزی اکنون

 و شوند می جمع دورهم همه روز آن بعدازظهر. کنند باور را او نبود طوالنی های سال

 . شوند می آنجا راهی خود های ماشین با هرکدام

 به و نشیند می کذایی سکوی آن روی همیشگی جای همان همیشه مانند تبسم

 سنگ به متاثرانه و اند ایستاده مادروپدرش مزار دورتادور همه. شود می خیره دیگران

 . است آرامیده آن در زاد نیک ی خانواده از فرزندی که هستند خیره هایی

 کند؛ می نگاهش مندی گله با و است خیره مهرداد قبر به سنگینی بغض با مهران

 با که است کسی تنها زادبزرگ نیک. باشد نزدیک او به بود نداده اجازه اینکه از گله

 گذشت از پس. نیستند کردنش آرام به قادر هیچکدام و ریزد می اشک تابی بی

: گوید می آرامی صدای با و ایستد می کنارش پدرش قراری بی دیدن با مهران دقایقی

 ! کنی می پریشون هم اونو روح بیتابی این با...پدر باش آروم
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 که باری آخرین: گوید می بردارد، قبرفرزندش از را نگاهش هآنک بی زادبزرگ نیک

 حق این خدا انگار ولی افتاد قیامت به دیدارمون... بود پیش سال 26 دیدم رو پسرم

  یا کنم گریه پسرم برای دونم نمی باشم؟ آروم چطور چیکارکنم؟... گرفته ازم هم رو

 برای: دهد می ادامه کند، می نگاه تبسم به همانطورکه سپس و کند می مکثی

 ! کنم؟ گریه دخترش

 . شود می متعجب حرف این از و گیرد می تبسم تا را نگاهش رد مهران

 ! ماست پیش سالم و صحیح دخترش پدر؟ زنی می حرفیه چه این -

 متنفره، ازمن نیست، خوشحال اینجا نیست، خوب حالش دختر این...نه -زاد نیک

 داشته مشکلی اون نکنه! باشه خوش ندیدم الاص بهشه نگاهم اومده که روزی از

  باشه؟

 خیره او به و چرخاند می تبسم سمت به را نگاهش مهران زادبزرگ نیک حرفِ  این با

 به کند می تالش. است خیره نامعلوم ای نقطه به و نشسته جمع از دور. شود می

 نمی افتنشی به موفق اندیشد می هرچه اما باشد دیده را اش خوشحالی بیاورد خاطر

 ساکت اندازه بی تبسم باشد؟ داشته مشکلی او نکند باشد؟ پدرش با حق نکند شود،

 از پیش چه برای آخر! باشد داشته لب به لبخندی است ندیده اصال مهران و است

 می را دستش پدرش که است رفته فرو فکر در بود؟ نشده موضوع این متوجه این

 . گیرد

 حتما   داره دوست تورو اون چیه؟ مشکلش ببین کنم می خواهش جان؟ مهران -

 ... زنه می حرف باهات

  گذارد می اش شانه روی را دودستش مهران
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 . باش آروم لطفا   دیگه حاال مراقبشم، من...چشم باشه -

 و رود می سمتش به سامان موقع همان. دارد زیرنظر را تبسم بازهم و گوید می را این

 . نشیند می کنارش در

  ساکتی؟ اینقدر همیشه تو: گوید می و زند می دیلبخن او

 . گیرد می فاصله کمی و کند می نگاهش تبسم

  آره -

 گندم پوستی دارد، پدرش به زیادی شباهت شود، می دقیق سامان ی چهره به سپس

 های لب و دار قوس کمی و کشیده بینی درشت، تقریبا   رنگ ای قهوه های چشم گون

 . زند می ای شرورانه لبخند سپس کند، می وتسک لحظاتی. دارد متناسب

  نه؟ سخته زاد نیک ی خانواده با آشناشدن -سامان

  نظر؟ چه از -تبسم

 کی از مثال   بگم برات رو هاشون خصلت بذار... دارند خصلتی یه هرکدوم آخه -سامان

  کنیم؟ شروع

 شه نمی اصال که ایشون با! بابابزرگ مثال  : گوید می شیطنت با و کند می فکری

 خدا آخه کنی رعایت رو احتیاط باید بزنی حرف باهاش خوایی می وقتی کرد، شوخی

 ... مهران دایی ولی! بربخوره بهش ممکنه کلماتی چه دونه می

 از آدم مهربون، و اخالق خوش العاده فوق آدم یه: دهد می ادامه و زند می لبخندی

 تفاوت این با مونه می دایی ثلم درست هم دایی زن! بره می لذت اون با زدن حرف

 ! مادرمن اما و باشه تر مهربون کمی شاید که
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 به و دهد می تکان راست و چپ به را سرش آورد، می زبان به که را مادرش نام

 . دارد زیادی دل داغ او از کنی می تصور که طوری به کشد می جان از آهی شوخی

 اگه ممکنه کنی، احتیاط باید هم ناو با زدن حرف برای اما خوبیه خیلی زن -سامان

 ! کنه جهنم برات رو دنیا ندی انجام رو خواد می که کاری

 آمده خوشش  تفاسیر از کند، می گوش او به مشتاقانه و دهد می تکان سری تبسم

 . است

 ... مهرداد دایی مورد در -سامان

  .شود می خیره ای نقطه به درهم ی چهره با سپس کندو می سکوت ای لحظه

 خاطر به ازش چیزی اینکه از... بدونم مهرداد دایی مورد در خواست می دلم خیلی -

  ناراحتم خیلی ندارم

 سد که بغضی با. پوشاند می را صورتش فراوانی اندوه آید می میان به که پدرش نام

 این با عمومهران، مثل بود، نظیر بی پدرم: گوید می سختی به است شده گلویش راه

 . داشتم دوستش خیلی...بود طبع شوخ و شیطون یلیخ که تفاوت

 سامان شود، می جاری چشمش ی گوشه از اشکی اختیار بی گوید می که را این

 . کند می نگاهش متأثرانه

 . کردم ناراحتت انگار اما کنم خوشحالت خواستم می... ببخشید  -

 باراد موقع همان درست گوید، نمی هیچ و دهد می تکان راست و چپ به را سرش او

 اما کند می تالقی درهم ای لحظه برای نگاهشان و گذرد می مقابلش از فاصله کمی با

 او متوجه که سامان. رود می دیگران سمت به و گیرد می را نگاهش سرعت به باراد

 . کند می ای خنده است شده
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  باراد آقا زادِبزرگ، نیک بزرگ ی نوه از هم این -

 اش قیافه و اخالق: دهد می ادامه شیطنت با و کند می آرام کمی را صدایش سپس

 که وقتی از امان اما مشربیه خوش آدم هم خیلی ها، مهرانه دایی شبیه درست

 انگار که پیچه می رو ات نسخه طوری دکتر آقای این اونوقت! سربزنه ازت اشتباهی

 ! بینی می رو زادبزرگ نیک خود

 آشنا دیگری هرکس از بیش باراد با حاضر درحال...زند می را تبسم دل حرف گویی

 دارد، هراس متفاوت های چشم آن از. دهد می بیرون پرصدا را نفسش! است شده

 فکر از تا کند صحبت او با توانست می کاش! اوست مراقب درهرکجا که های چشم

 خیره های نگاه متوجه چشم ی گوشه از آید می که خود به. کند آگاهش اشتباهش

 . آید می اش عمه صدای ناگهان که بزند حرفی خواهد می ود،ش می سامان

 ! رفتنه وقت بیایید تبسم با پسرم؟ سامان؟  -

 ببیند اروپایی زن همان ی چهره با دختر آن کنار در را پسرش اینکه از خانم مینا

 ! آید نمی خوشش خیلی

 که مهران .گردند می باز خانه به و شوند می هایشان ماشین سوار همه بعد دقایقی

 می خانه داخل به همه اینکه از پس است، پدرش های صحبت فکر در همچنان

 . شود می نزدیک باراد به پریشانی با خانه حیاط در روند،

 نیست؟ خوشحال اصال و خودشه تو چقدر تبسم که شدی متوجه حاال تا تو باراد؟ -

 ! چیه؟ تو نظر باشه؟ داشته مشکلی نکنه! نگرانشه خیلی هم پدربزرگت
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 خود به را همه توجه دختر آن چه برای داند نمی نشیند، می باراد ی برچهره اخمی

 کند قانع را پدرش تا بزند حرفی باید. است کرده نگران را پدرش اکنون و کرده جلب

 . زند می لبخندی فکر این با. است خوب او حال که

 تو که ای ضربه بزرگترین اون فهمم، می رو نگرانیت اما بابا نیستم روانشناس منکه  -

 چند تونه می کافی ی اندازه به همین که مادروپدرشه دادن دست از خورده کم سن

 بهش یکم بیاد کنار باهاش نتونسته هنوز کنم فکر کنه، درگیر رو زندگیش از سال

 بپذیره، رو پدربزرگ اینکه هم بیادو کنار جدیدش زندگیه با بتونه هم تا بدید زمان

 ! شه می خوب زمان مرور به اشب مطمئن

 . شود می قانع کمی هایش حرف با مهران

 ! کنه می درست رو چی همه زمان...همینطوره حتما   توعه با حق -

 مدام ذهنش در شود، می داخل همراهش و زند می پدرش روی به لبخندی باراد

 . شود می پدرش نگرانی باعث که کند می محکوم را تبسم

 از زمانی کمتر شود، می تکرار روز هر تبسم تنهایی و خلوت هب سپردن دل ی قصه

 های رنگ دیدن اش دلخوشی تنها گذارد؛ می قدم بیرون به و کند می دل اتاقش

 . است همراه باران با گاهی گه که است پاییزی زیبای

 آن زیبای باغ گر نظاره پنجره پشت دیگر روزهای مانند ابری ی هفته روزآخر آن

 ابرهای الی البه در سختی به آفتاب و دهد می نشان را صبح 9 ساعت .است عمارت

 با چنان او است، خیره باغبان مرد به بازهم. دهد نشان خودی کند، می تالش سیاه

 . کند می رسیدگی فرزندانش به گویی که کند می داری نگه باغ آن گیاه و گل از لذت
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 بعد لحظاتی رود، می ماشینش تسم به و شده خارج خانه از که بیند می را عمویش

 به کند می تنش را پالتویش درحالیکه و شود می حیاط وارد دوان دوان هم بردیا

 خارج باغ از ها آن که کشد نمی طولی. نشینند می ماشین در و رود می پدرش سمت

 . شوند می

 باشد زده زنگ سیاوش بازهم نکند اینکه فکر با آید، می موبایلش زنگ صدای ناگهان

 قبل روز که قیمتی گران موبایل ی صفحه به و رود می توالت میز سمت به نگرانی با

 بین از اش آشفتگی خانم زهرا نام دیدن با. کند می نگاه بود، خریده برایش مهران

  الو: دهد می جواب و رود می

  عزیزم؟ خوبی جون تبسم سالم الو -خانم زهرا

  خوبن؟ خونوادتون خوبید؟ شما. ممنونم سالم  -

  آره؟ کردی فراموش مارو انگار رفتید اینجا از است هفته دو خوبن، همه عزیزم بله -

 . کنم فراموش شمارو تونم می مگه حرفیه چه این نه -

 تو بیاد خواد می ها همسایه از یکی راستش خونه، برای شدم مزاحمت عزیزم -

 یه نیست زحمتی برات اگه ببندیم قرارداد باهاش خوایم می ماهم بشینه خونمون

 . کنیم تسویه باهم و کنیم فسخ رو قرارداد اینجا بیا پا توک

  یام می بگید هروقت چشم، اما...اومدم می زودتر باید من ببخشید  -

 . مونیم می منتظرت اونجا ما سرکوچه؟ امالک بیایی دیگه ساعت یک تا تونی می  -

 . حتما   باشه -
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 سرش روی را شالش کند، می تنش شلواری مانتو ندک می قطع را تماس اینکه از پس

 جریان در را عمویش زن رفتن، از قبل باید. شود می خارج اتاقش از و گذارد می

 که رود می عمویش و او اتاق سمت به. رود می پایین طبقه به دیدنش برای بگذارد

 خدمتکارها از یکی با صحبت مشغول آشپزخانه در خانم الهه شود می متوجه

 . ستا

  عمو زن صبخیر  -

 . گردد برمی سمتش به خانم الهه

  عزیزم صبخیر -

 . اندازد می سرتاپایش به نگاهی سپس

  بری؟ خوایی می جایی  -

 باهاش و کنم فسخ رو خونه قرارداد برم باید زد زنگ صاحبخونمون راستش خب  -

 . کنم تسویه

 ... باشه...آهان -خانم الهه

  پسرم؟ ری می داری: گوید می تبسم سر پشت به نگاه اب و کند می قطع را حرفش

 مثل که بیند می را باراد شود، می متمایل عقب به کمی شنود می که را این تبسم

 . است رفتن ی آماده و دارد تن به شلوار و کت همیشه

 . زند می لبخند مادرش به رو کند نگاه تبسم به انکه بی او

 . خونه یام می غروب ،بکشه طول کارم یکم ممکنه آره، -

 . عزیزم باشه -خانم الهه
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 . شود می دور ها آن از خداحافظی با و دهد می تکان سری باراد

 . دخترم برگردد زود اما برو توهم خب -خانم الهه

 . یام می زود چشم -تبسم

 آنقدر افتد، می راه خروجی در سمت به آهسته های قدم با شود می تمام که حرفش

 شود می حیاط وارد که وقتی درست. شود خارج خانه از باراد که رود می آهسته

 با و کشد می عمیقی نفس. شود می خارج باغ اصلی در از که بیند می را او ماشین

 . اندازد می نگاهی باغبان به راه بین در افتد، می راه به آسودگی

 . رحیم آقا نباشید خسته -

 نباشی درمونده: دهد می را پاسخش و زند می مهربانی لبخند رویش به باغبان

  دخترم

 که نشده دور خیلی هنوز رود، می راه اصلی خیابان سمت به زنان قدم کوچه در

 به نگرانی با و شود می متوقف ای لحظه. آورد می خود به را او ماشینی بوق صدای

 . کند می نگاه راستش سمت

 ! شو سوار بیا  -

 آخر داند نمی دارد، برنمی چشم او از نگرانی با و شود می زیاد قلبش تپش یکباره به

  بود؟ مانده منتظرش کوچه در یعنی! گذارد؟ نمی راحتش چه برای

 . کند می اشاره راننده کمک صندلی به باراد خورد نمی تکان وقتی

  سوارشو بیا گفتم؟ چی نشنیدی مگه  -
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 همراه او با که است یکی مسیرشان مگر بشود ماشینش سوار چه برای بپرسد باید

 باراد. نشیند می داخل و آید می ماشین سمت به بزند حرفی آنکه بی اما بشود،

 رو اتون خونه بری خوایی می: پرسد می همزمان و آورد می در حرکت به را ماشین

  بدی؟ تحویل

 . دهد می تکان سری مثبت ی نشانه به

  آره -

 . ریم می باهم خب، خیلی -باراد

 یابد اطمینان تا آید می شک بی گیرد، می باراد از را نگاهش و گوید می را آدرس

 تنها و است برقرار سکوت راه طول تمام. کند نمی خطا پا از دست دخترعمویش

 امالک به تبسم رسند می که آنجا به. رسد می گوش به مالیمی موزیک صدای

 . کند می اشاره سرکوچه

 . اونجاست -

 تبسم شود می پیاده که او شود، می پیاده همراهش و کند می متوقف را ماشین باراد

 آن شود؟ داخل همراهش خواهد می چه برای آخر کند، می نگاهش درهم ی چهره با

 و دهد می فشار هم روی را هایش لب. کند جدا تنش از سر خواهد می دلش لحظه

 اینکه از پس و شود می داخل خونسردانه باراد اما کند، می خوری خود مدت تمام

 . کند می پرسی احوال همسرش و زهراخانم با همراهش کند، می معرفی را خودش

 زیادی زمان است ناچیزی مبلغ که شان خانه پیش پول چک گرفتن قراردادو فسخ

 رو وسایلتون بیایی تونی می کی: گوید می تبسم به رو خانم زهرا نهایت در برد، نمی

  ببری؟
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 نگران: گوید می سرعت به باراد ناگهان که هدبد را جوابش تا کند می باز را دهانش

 ! دن می رو وسایلشون ترتیب فرستم می نفرو دو صبح فردا خودم من خانم نباشید

 . گوید نمی هیچ اما شود می خیره رخش نیم به کشیده درهم های اخم با تبسم

  زاد نیک آقای ممنون -خانم زهرا

 در حرکت به را ماشین باراد ندنشین می ماشین در خداحافظی از پس بعد دقایقی

  شد؟ تموم کارت خب؟: پرسد می و آورد می

  آره: هد می را جوابش است، شده خیره خیابان به که همانطور

 با افتد، می رضایی آقای ی مغازه به تبسم نگاه ناگهان که اند نشده دور خیلی هنوز

  داری؟ نگه اینجا شه می: گوید می سرعت به اش بدهی یادآوری

  داری؟ چیکار دیگه: پرسد می کشیده درهم های اخم با و کند می متوقف را ماشین او

 . کند می اشاره مغازه به

  بدهکارم مغازه این به -

 . شود می خیره بیرون به  و کند می باز هم از را هایش اخم شنود می که را این باراد

 . منتظرم همینجا من خب خیلی -

 آن با پرسی احوال از پس شود می که مغازه داخل. شود می پیاده و کند می باز را در

 مغازه از و کند می دیگری تشکر سپس کند می پرداخت را اش بدهی مهربان مرد

 . شود می خارج

 که دختری به دارد، برمی بیرون به قدم یک و کند می باز را مغازه در که وقتی درست

 دیدن با اما کند عذرخواهی او زا خواهد می. کند می برخورد شود داخل خواهد می
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 می باز دهان با بیند می را تبسم که تا هم مریم. کند می نگاهش متعجبانه مریم

  دختر؟ تو کجایی خودتی؟ تبسم وای: گوید

  کنی؟ می چیکار اینجا تو -

 می دنبالت همه شدی؟ غیب یهو چطور تو. کنم خرید مغازه این اومدم هیچی -مریم

  بابا گردن

 . شود می پریشان شنود می که را این

 ! سیاوش؟ دنبالمه؟ کی -

 ! زد می حرف دیگه نفر یه از فرنوش ندارم، خبر سیاوش از من... نه -مریم

 . کند می مچاله را اش چهره سپس

 ... بود چی...یاد نمی یادم رو اسمش وای -

 دهانش به نگرانی با تبسم. بیاورد خاطر به را نامی کند می تالش و گوید می را این

 تواند می کسی چه سیاوش جز! گوید؟ می را کسی چه یعنی است شده خیره

 . باشد دنبالش

 ! رفت یادم رو اسمش -مریم

  دیگه؟ بود کی بگو چی؟ یعنی -تبسم

 ! بود دنبالت یکی دونم می ولی یاد نمی یادم که گفتم -مریم

 ! کی؟ آخه -تبسم

 . آید می باراد صدای ناگهان
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 ! دارم عجله من بریم؟ بیایی خوایی نمی -

 کنان خنده و زند می سوتی بیند می که را باراد مریم گردند، برمی او سمت به هردو

 . کند می برانداز را سرتاپایش

  تبسم؟ توعه با آقا این  -

 . دهد می تکان سری فقط اجبار به تبسم

 ! دختر کردی تور چی ببین...ببین اینجارو به به -مریم

 پشت رود، می عقب کمی نگرانی با تبسم  و شود می کشیده درهم ادبار  های اخم

 را او شاید تا دهد می فشار دهانش روی را اش اشاره انگشت و گیرد می قرار سرباراد

 . کند نمی توجهی مریم اما. کند ساکت

 نمی باورم من...ها توعه مال پولداره و خوشگل هرچی گفتند می همه ها بچه - مریم

 ... شد

 چشم و کوبد می اش پیشانی به راستش دست با شنود می که را حرف این متبس

 باراد از که همانطور و کند می سکوت ای لحظه مریم. گذارد می هم روی را هایش

 . کند می دراز او سمت به را دستش دارد برنمی چشم

 ! باشی داشته رو ام شماره شم می خوشحال هستم، مریم من خوشتیپ هی - مریم

 را هایش دندان اندازد، می خودش به سپس دستش، به نگاهی ابتدا نفرت با دبارا

 . دهد می فشار هم روی

 ! باشی اون دوروبر نداری حق دیگه فهمیدی؟ باش، دور اون از -

 . اندازد می تبسم به نگاهی نیم سپس
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  بریم زودباش -

 باراد دنبال به سپس اندازد، می مریم متعجب ی چهره به نگاهی پریشانی با تبسم

 . شود می راهی

 به نگاهی نگرانی با لحظاتی از پس کند می نگاه روبرویش به و نشیند می ماشین در

 را هایش دندان او شود می متوجه کند می دقت که خوب اندازد، می باراد رخ نیم

 به را ماشین هنوز باراد. است شده خشمگین شک بی...دهد می فشار هم روی

 ... متأسفم: گوید می سختی به ضعیفی صدای با تبسم که  درنیاورده حرکت

 . گردد برمی سمتش به خشمگین ی چهره با او ناگهان

 خودت از که اینی برای هستی، که چیزی این برای باش؛ متأسف خودت برای  -

 ! ساختی

 . شود می پایین و باال سرعت به خشم از اش سینه

 ! آره؟ تو سمت یاد می پولداره و تیپ خوش هرچی -

 شود می تمام که حرفش باراد کند، می نگاهش وحشت با بزند، حرفی آنکه بی تبسم

 . گذارد می اش پیشانی روی را دستش گیرد می تبسم از را نگاهش

 شه؟ می چی بفهمه چیزی پدرم اگه فهمی نمی اصال تو...شه نمی باورم...خدایا  -

 ... لعنتی...آخ اینو؟ میفه می کنه، می دق کردی می غلطی چه تو بدونه اگه

 اش بیچاره عموی اگر اوست با حق... لرزند می هایش لب اندازد، می پایین را سرش

 . کرد خواهد دق غصه و غم از بداند چیزی
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 کند می وحشت چنان گردد، برمی سمتش به و کند می بلند را دستش باراد ناگهان

 ترس با و چسباند می در به را خودش. زند بیرون اش سینه از قلبش نمانده چیزی که

 پیش تواند می حد این تا او یعنی. شود می خیره اش نشسته خون به های چشم به

 ! کند؟ بلند دست رویش که برود

 ترس از که او به و شود می متوقف هوا در دستش تبسم العمل عکس دیدن با باراد

 ای لحظه. شود می خیره چسبانده، ماشین در به را خودش و پریده رخسارش از رنگ

 به که ترسیده آنقدر شود، می خیره تبسم به دوباره و کند می نگاه خودش دست به

 را او خواهد می که کرده تصور... شود می تداعی ذهنش در است، افتاده نفس نفس

 ! بزند؟

 . دهد می بیرون پرصدا را نفسش 

 ! ترسیدی؟ اینطوری چی برای االن بگی شه می -

 . کند می اشاره عقب به سپس

 و ماشین که ببینم رو عقب تا بذارم صندلیت روی رو دستم خواستم می فقط من  -

 ... اینکه نه...دربیارم پارک از

 . کند می نگاه روبرویش به و کند می قطع را حرفش

 ! بترسی اینطوری نکرده الزم... بزنم رو زن یه تونم نمی هم بخوام اگه حتی من -

 گونه روی هایش اشک و شود می شکسته تبسم بغض ودش می تمام که باراد حرف

 از که وجودش برای...ریزد می اشک خودش درماندگی برای شود، می سرازیر هایش

 بزند؟ را او خواهد می باراد کرد تصور چه برای آخر. است شده لبریز دلهره و ترس
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 حدی هب است گرفته جای جانش و دل تمام در غصه و غم حد این تا چه برای خدایا

 . برد خواهد بین از را او کم کم کند می احساس که

 . شود می کالفه باراد ریزد، می اشک همچنان اما است گذشته لحظاتی

 . بیفتم راه خوام می...کن تمومش! دیگه کافیه...وایی ای -

 او که کشد نمی طولی شود، می خیره بیرون به و کند می پاک را اشکهایش اجبار به

 . آورد می در حرکت به را ماشین هم

 جلوی را ماشین باراد. دارد برنمی خیابان از را نگاهش افسرده و غمگین مدت تمام

 فشار را در زنگ شود می پیاده ماشین از حرفی هیچ بی وتبسم کند می متوقف خانه

 نمی حرکت که بیند می را او چشم ی گوشه از شود، می منتظر لحظاتی و دهد می

 ماشین حرکت صدای شود می خانه داخل  و شود می باز در که وقتی درست. کند

 به بودو شده تحقیر مریم، های حرف بخاطر دیگر بار امروز. شنود می هم را باراد

 . بود ناراحت و غمگین شدت

 آالچیق در او شود؛ می بزرگ زادِ  نیک ی متوجه که گذرد می خانه زیبای باغ کنار از 

 عصایش روی را دودستش دارد حضور است، رختاند از تعدادی کنار در که بزرگی

 به و گیرد می را نگاهش کشیده درهم های اخم با. کند می نگاه را تبسم و داده تکیه

  بودی؟ رفته کجا دخترم؟ خوبی: گوید می زادبزرگ نیک که رود می خانه سمت

 بینشان مشکلی هیچ گویی که کند می رفتار طوری چه برای ایستد، می ای لحظه

 . دهد می فشار هم روی را هایش دندان! ندارد؟ جودو

 . بودم رفته خونه حساب تسویه برای -

 . دهد می تکان سری آرامی به او
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 . بشین من پیش دقیقه چند بیا -

 . اندازد می نگاهی نیم است، دیدن قابل راحتی به صورتش اجزای در که نفرتی با

 . ام خسته  -

 سرعت به. شود می دور بزند، دیگری حرف ادبزرگز  نیک باشد منتظر آنکه بی سپس

 نیاز وتنهایی خلوت به شدن آرام برای. برد می پناه اتاقش به و شود می خانه وارد

 و اندیشد می بود اتفاده که اتفاقی به دیگر بار. ندارد کسی دیدن به ای وعالقه دارد

 . کند می خودخوری بازهم

 ی طبقه به ناهار صرف برای تبسم را رخدمتکا که گذرد می آمدنش از ساعتی یک

 می مهسا کنار در که همانطور او و اند نشسته برسرمیز همه. کند می راهنمایی پایین

 همیشگی های صحبت و بحث با غذا دیگر روزهای مانند. کند می سالمی نشیند

 می مهران که شود بلند سرمیز از خواهد می و شده تمام غذایش. شود می خورده

 خوام می شه، می شروع دانشگاه جدید ی دوره نام ثبت دیگه ماه یک خترم؟د: گوید

  داری؟ عالقه ای رشته چه به کردی فکر حاال تا. کنم نامت ثبت

 . دهد می تکان سری

 . نکردم فکر هیچوقت... نه -

 ! داری دوس چی ببین کن فکر خوب دیگه ماه یه تا خب -مهران

 . گیرد می فاصله میز از کوتاهی تشکر با و گوید می چشمی

 به که بود روزهایی بود؛ نکرده فکر خواندن درس و دانشگاه به رفتن به روز آن به تا

 از اکنون اما پروراند سرمی در را زیادی رویاهای و داشت زیادی ی عالقه خواندن درس
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 را لبخندش حتی و خوشی رویاها، تمام که هایی سال است، گذشته ها سال روزها آن

 ! بازگردد روزها آن به تواند می چگونه اکنون! بود گرفته

 که هایی سال به اندیشد، می موضوع این به بارها خلوت در و گردد می بر اتاقش به

 می خود از بار هزارمین برای و ایستد می آیینه روبروی. بود گرفته را چیزش همه

 دیده هایش لب روی چیزی لبخند جز که بود زمانی! نیست تبسم دیگر او...پرسد

 از اثری هیچ کند می تالش هرچه! است؟ مانده باقی چه لبخند آن از اکنون. شد نمی

 . بیند نمی خود در تبسم آن

  یازدهم فصل

 دورهم خانواده اعضای تمام هفته آخر زاد نیک ی خانواده همیشگی عادت طبق

 تبسم. اند آمده گردهم خانواده اعضای همیشه مانند هم شب آن. شوند می جمع

 موهایش است، کرده تن به گرمی شلوار با همرا را اسکی یقه رنگ یاسی زیبای بافت

. است کرده رها صورتش دوطرف را ها آن از رگه دو تنها و کرده جمع همیشه مثل را

 سمت به خواهد می شود، می مطمئن وضعش سرو بودن مرتب از اینکه از پس

 . شود می داخل سامه و شود می باز اتاق در که برود دستشویی

  پایین؟ بریم یایی نمی آبجی؟ -

 . یام می االن منم برو تو: دهد می را پاسخش دهد، می ادامه راهش به که همانطور

 شود، خارج تا کند می باز را دستشویی در زند می صورتش به آبی اینکه از پس

 گرفته سمتش به را موبایلش او! بیند می خود روبروی را مهسا موقع همان درست

 . است

 ! دارن کار باهات خورد، زنگ گوشیت -
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 خیره خودش به سپس کند، می نگاه اوست دست در که موبایلش به ابتدا زده بهت

 روی را موبایل آن چه برای اصال! بود؟ داده جواب را موبایلش چه برای آخر! شود می

 . گیرد می را موبایل آشفتگی با! بود؟ گذاشته توالت میز

  برو تو -

 به تا کشد می عمیقی نفس شود، می خارج اتاق از و دهد می تکان سری مهسا

  الو: دهد می جواب سپس شود، مسلط خودش

  تبسم سالم الو   -

 مریم؟: پرسد می سرعت به شود، می متعجب شنیدنش با! است مریم صدای این

  ی؟زد زنگ من به چی برای اصال آوردی؟ کجا از منو ی شماره تو...تو تویی؟

 زنگ بهت شدم مجبور: گوید می زند، می موج آن در اضطراب که صدایی با مریم

 ! دارم باهات مهمی کار..برداشتم فرنوش گوشیه از یواشکی رو ات شماره بزنم،

 کند؟ گوش مریم صحبتهای به باید چه برای نشیند، می تبسم ی برچهره اخمی

 را حرفش. ندارد اهمیتی برایش باشد هرکاری باشد؟ داشته تواند می کاری چه اصال

 . کند می قطع

 . بشنوم هیچی خوام نمی... نزن زنگ من به! داری چیکار بامن نداری اهمیتی برام  -

 عالقه. گذارد می بیصدا روی را موبایل بازهم. کند می قطع را تماس درنگ بی سپس

 به زهم با و نشیند می تخت روی. بشنود چیزی سیاوش یا و فرنوش مورد در ندارد ای

 جز به کسی چه آخر شود، می تکرار گوشش در مریم حرف. اندیشد می روز آن

  بگوید؟ خواست می را کسی چه نام او! باشد؟ دنبالش تواند می سیاوش
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 ذهنش از را افکار این باید...کند می سرزنش را خودش آید، می خودش به ناگهان

 ها، آن ی همه از دور اکنون د؟گرد می دنبالش کسی چه دارد اهمیتی چه کند دور

 حیاط به و رود می پنجره سمت به. گیرد می ارام کمی فکر این با.است امان در اینجا

 . شود می خیره

 مثل اند، نشسته سفیدرنگی میز دور زیبا و بزرگ آالچیق آن زیر خانواده اهل ی همه

 که بردیا به لبش بروی لبخندی با و دارد قرار میز آن راس در بزرگ زاد نیک همیشه

 اردالن و سامان. کند می نگاه است، شوخی و صحبت مشغول و ایستاده کنارشان در

 و خانم مینا میز آن دیگر طرف در و اند نشسته مهران کنار در خانم همسرمینا خان،

 و است ایستاده بردیا کنار در هم مهسا. اند نشسته بهاره و خانم الهه و دخترهایش

. خندد می بلند بلند و کند می گوش او های صحبت به شاداب و هزد ذوق ی چهره با

 ها کباب کردن مهیا مشغول پویا و باراد که دارد قرار بزرگی منقل آالچیق کنار در

 . هستند

 افکاری چه اینکه تصور با دیگر بار شود، می خیره باراد های لب روی عمیق لبخند به

 صحبت از حتی باراد. دهد می فشار هم روی را هایش لب دارد ذهن در موردش در

 اما دهد انجام اشتباهی خواهد نمی بگوید توانست می کاش. دارد اکراه او با کردن

 نمی موضوع این به اصال شک بی... نه دارد؟ اهمیتی باراد برای مسئله این مگر

 . اندیشد

 با و شود می خارج اتاق از کند، می رها را پرده و دهد می بیرون پرصدا را نفسش

 سالمی بلند صدای با شود می که ها آن نزدیک. شود می خارج خانه از آشفته ذهنی

 برایش خودش کنار در که همانطور سامان سپس دهند می را پاسخش همه کند، می

  تبسم بشین اینجا بیا: گوید می کند، می باز جای



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

192 

 

 . نشیند می کنارش در و رود می سمتش به اجبار به سپس اندازد، می او به نگاهی

 می او به رو کنان خنده خانم مینا خندند، می همچنان بردیا های صحبت با همه

 ! خنده از  مردیم دیگه بسه...بردیا نکشتت خدا: گوید

 . زند می لبخندی و اندازد می قبقبش به بادی بردیا

... کنید چیکار خواستید می نبودم من اگه خندونم می شمارو من چقدر ببینید  -

 ! دارید رو من که کنید وشکرخدار 

 و کارخونه از سر یهو چطور دونم نمی حاال! کرد می کار سیرک تو بردیا -سامان

 ! درآورد مهندسی

 ! کردند بیرون منو گرفتی سیرک تو رو جام تو وقتی از آخه  -بردیا

 درهم های اخم با سامان و زنند می قهقه بلند صدای با همه یکباره به حرفش این با

 . کند می نگاهش دهکشی

 بردیا! ندارد حضور جمع آن در گویی که طوری به است شده خیره ای نقطه به تبسم

 و خانم مینا ها، دخترعمه به رو. شود می نزدیک کمی است ایستاده سرش پشت که

 را همه آن با بارها که را مارمولکی عروسک سپس و کند می اشاره تبسم به مادرش

 با سرعت به بهاره و خانم الهه. کشد می بیرون جیبش زا را است کرده روح قبض

 و ساناز های چشم اما نکند، را کار این که کنند می اشاره کشیده درهم های اخم

 باراد نگاه! ببینند را تبسم ترسیدن است جذاب برایشان. زند می برق شادی از سوگل

 می صدا بی فقط و گویند نمی هیچ اما شود می جلب ها آن سمت به هم پویا و

 خان اردالن با صحبت مشغول که پدربزرگش و پدر به نگاهی ابتدا بردیا. خندند

 . شود می نزدیک تبسم به بیند می مناسب که را موقعیت اندازد، می هستند



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

193 

 

 . شود مانعش تا گیرد می را بازویش کنان خنده مهسا

 دکتر آقای ردک غش هم اگر. همین خندیم می یکم... نترس شه نمی چیزی  - بردیا

 . داریم اینجا رو

 شانه روی را عروسک آن آرامی به. کند می رها را بازویش و دهد می تکان سری مهسا

 با خانم الهه. شود می العملش عکس منتظر و گذارد می تبسم راست سمت ی

 دخترها عروسک این دیدن با بارها داند می خوبی به. شود می خیره تبسم به نگرانی

 امکان. است کرده پا به غوغایی فریادشان و جیغ و اند شده زده وحشت ترس از

 . کرد خواهد مؤاخذه شدت به را او و ببخشد را بازیگوشش پسر مهران بار این ندارد

 بلند را سرش آید، می بیرون فکر از گیرد می قرار تبسم ی شانه روی که عروسک آن

 می را کوچکی چندان نه  لکمارمو. کند می نگاه اش شانه به متعجبانه و کند می

 اکراه با دیگرش دست با خونسردانه که کشد نمی طولی. است اش شانه روی که بیند

 شکه تبسم شوند، می منفجر خنده از جمع ناگهان. اندازد می اش شانه روی از را آن

. خندند می بلند بلند هم پویا و باراد حتی. کند می نگاهشان متعجبانه و شود می

 . شود می نزدیک بردیا به کنان خنده که است کسی یناول بهاره

 ! داداشی شدی ضایع بدجوری خنده از مردم...خدا وای -

 . خندد می هم خانم الهه

 ! کنه می غش بیچاره دختر االن کردم می فکر همش من... خداروشکر -

 ! نداره تأثیر آبجی روی چیزها این دونستم می من -مهسا

 و اندازد می عروسک آن به نگاهی شده متعجب ها نآ های خنده از که تبسم

 ! واقعیه شبیه چقدر! بود؟ الکی این: پرسد می دارد، برمی را آن که همانطور
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 اخم با و کشد می بیرون دستش از را آن بردیا! کند می زیرورو را آن دقت با سپس

 قبض هزارنفرو چند عروسک همین با من... دخترعمو من به بدش: گوید می تظاهری

 ! الکیه؟ این گی می و داریش برمی سادگی همین به تو اونوقت کردم روح

 . نشیند می اش برچهره اخمی شود می شیطنتش متوجه که مهران

 ! بچه؟ بردار کار این از دست گفتم بار چند کردی؟ کارو این باز تو -

 ! ترسه نمی که نبینه واقعی اژدهای تا ظاهرا   که ات برادرزاده بابا؟ گی می چی -بردیا

 . کند می نگاهش کنان خنده باراد

 می افتخار بهش که رکوردی اون...بود نکرده ضایعش اینطوری هیشکی امروز تا -

 ! دور بنداز و کردی

 . گردد برمی سمتش به شرمندگی با تبسم

 .  شه اینطوری نمیخواستم ببخشید -

 می الکی نشم ناراحت نکهای واسه بترسونمت، خوام می دونستی می اگه مثال -بردیا

  ترسیدی؟

 . دهد می تکان سری او

 ! خب آره -

 . خندد می هم بردیا خود حتی خندند، می باهم بازهم همه ناگهان

 رو عروسک این که روز اون: گوید می شده قرمز اش چهره خنده از که خانم مینا

 برداری هاکار  این از دست خوایی می کی! کردم غش ترس از...من جونه به انداخت

  جون؟ عمه آخه
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 ! است بچه هنوز ام بچه بشم قربونش -خانم الهه

 . دهد می گردنش به تکانی خانم مینا

 به ایشالله! گرفتنشه زن وقت دیگه االن کجاست؟ بچه داداش؟ زن گی می چی -

 . ببینم رو عروسیش زودی

 . باراد روسیهع اول من؟ عروسیه چرا آدم، همه این جون عمه نکنه درد دستت -بردیا

 . اندازد می باراد به نگاهی میناخانم

 در و بشناسیمش که خوب دختر یه با. جان باراد کنی ازدواج وقتشه دیگه...واال آره -

 یه برات خودمون گردیم می مامانت و من بخوایی اگه اصال. باشه امون خونواده سطح

 . کنیم می انتخاب مناسب دختر

 وقتش به: گوید می تکراری بحث این جواب در و ندز  می رویش به لبخندی باراد

 ! کنم می انتخاب خودم

 . کند می تأیید را حرفش سرعت به ساناز

 هرکسی االن کردند، می انتخاب ها خانواده که دوره اون گذشت مامان، دیگه آره -

 ! موافقم باراد نظر با کامال   من کنه انتخاب رو همسرش باید خودش

 . زند می غرور از پر لبخندی خانم مینا

 رو طرفش باید آدم کرد اعتماد هرکسی به شه نمی که شده جوری یه دوروزمونه االن -

 از فامیلی ازدواج! بهتره خیلی که باشند آشنا قبل از اگه اصال بشناسه، خوب

 ! بهتره هرچیزی
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 از رو منظورش: گوید می گوشش کنار رساند، می باراد به را خودش دوان دوان بردیا

 اقوام از بهتر، چه که باشه اش عمه دختر طرف مثال  ... که دونی می فامیلی ازدواج این

 ! مادرش اقوام نه پدرش،

 . کوبد می پهلویش به و کند می ای خنده باراد

 . بزن حرف آروم... گمشو -

 . کند می نگاه پویا به سماجت با او

  اینه؟ از غیر پویا، بگو تو  -

 . کند می نگاهش کنان خنده پویا

 هرچی.... واال بگیر رو دخترمون بیا بگن بش مستقیم بیان باید دیگه -بردیا

 رو حرفهاش خوبی این به دختر تازه! یاره نمی خودش روی به آقا گن می غیرمستقیم

 چی دیگه نکنه، تأیید رو حرفش اون نداره امکان روزه بگه باراد االن کنه می تأیید هم

 ! بهتر؟ این از چی خو؟ خوایی می

 ! شنوه می یکی... دیگه بسه -باراد

 ! بستند ها آسمون تو رو پسردایی دخترعمه، عقد فهمی؟ نمی چرا تو بابا -بردیا

 . خندد بلندمی بلند پویا

 ! بودها پسرعمو دخترعمو اون فکرکنم البته -

 ... باشه تونه می اینم خو آره -بردیا

 شیطنت با کند، می اشاره خانم مینا به سر با که همانطور و زند می چشمکی سپس

 ! بپرسیم رو عمه نظر بذار: گوید می
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 . کند می خانم مینا به رو بلند صدای با سپس

 ! پسرعمو؟ دخترعمو یا بود ها آسمون تو پسردایی دخترعمه عقد اون عمه؟ -

 می ای خنده خانم مینا. رود می  غره چشم بردیا به کشیده درهم های اخم با باراد

 . کند می دستی پیش خانم الهه که بزند حرفی خواهد می کند،

 ! پسرعمویه دخترعمو عقد معلومه خب - خانم الهه

 ... پس خب -بردیا

 . کند می نگاه تبسم به سپس کند، می کوتاهی مکث

 ! ببندیم که بده رو بله دخترعمو؟ -

 درهم اش چهره سرعت به تبسم. کنند می سکوت همه ای لحظه گوید می که را این

 دیوانه هم فکرش حتی...شود می پریشان و گیرد می شدت قلبش تپش شود، می

 زاد نیک به نشود، تبدیل واقعیت به که هرچند موضوع این فکر اما. کند می اش

 سرعت به شود، می تبسم دگرگون حال متوجه که مهران. دهد می جان بزرگ

 . کند می تمام را موضوع

 ! بردار ها شوخی این از دست .شیطون بردیای دیگه کن بس -

 . کند می نگاهش تهدیدانه و دارد برمی منقل روی از را شده آماده های کباب باراد

 ! آره؟ پسرعمو دخترعمو! بامزه آقای...برات دارم  -

 هم بردیا و پویا. رود می میز سمت به دهد، می تکان را سرش که همانطور سپس

 می تکان سری یابد، می تبسم کنار در را خالی جای تنها باراد و نشینند می سرمیز

 . گذارد می برسرمیز را ها کباب لبخندزنان. نشیند می کنارش در اجبار به و دهد
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  جون نوش..بفرمایید  -

 خشمگین شدت به است نشسته تبسم کنار در اینکه از است، باراد به ساناز نگاه

 می اگر شک بی اند، انداخته آتش جانش به گویی بود زده بردیا که حرفی با. است

 . کرد می جدا بردیا تن از سر لحظه آن در توانست

 در و شده گرم اش چانه سامان. شوند می صحبت گرم همه شود می صرف که غذا

 نگاهش تبسم. بگیرد تبسم زیبای ی چهره از را نگاهش ندارد امکان زدن حرف بین

 آشفته اش خیره های نگاه ،بفهمد را هایش حرف از چیزی کند می وتالش کند می

 . دهد نمی نشان چیزی ظاهر در اما کند می اش

 و اندازد می ساناز به نگاهی شود، می کالفه کم کم هاست، آن به چشمش خانم مینا

 . زند می آمیزی تمسخر لبخند ساناز. کند می ای اشاره دو آن به

 رو همه توجه خوب ظاهرا   مامان، کنی قبولش عروست عنوان به باید دیگه فکرکنم -

 ! کنه می جلب

 به تبسم بودن نزدیک از بود که هرچه اما دهد می تکان سری و گوید می را این

 . باشد نزدیک باراد به او اینکه تا دارد بهتری احساس سامان

  چیه؟ منظورت -خانم مینا

 . اندازد می باال ای شانه او

 ! چرخه می مردها دوروبر اینقدر چرا دونم نمی فقط هیچی، -

 زود رو همه خوشگله چون نیست، اینطور! چرخه؟ می مردها دوروبر اون -خانم مینا

 ...! شه نزدیک هیشکدوم به دم نمی اجازه من ولی کنه می جذب
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 می مادرش یاد کنم می نگاهش هروقت: گوید می اکراه با و کند می مکثی سپس

 . افتم

 ها درخت کنار در جمع از دور افتد، می سوگل به نگاهش موقع همان درست

 . نشیند می اش برچهره اخمی سرعت به. است موبایلش با صحبت مشغول

 این با داره ساعت 24! بشینه بیاد کنه قطع رو تلفنش بگو سوگل به برو پاشو  -

 ! زنه می حرف پسره

 رو جلوش تونی نمی...بنده پسره این جون به جونش االن سوگل جان؟ مامان -ساناز

 . باشه راحت اربذ بگیری

 . رود می ساناز به ای غره چشم میناخانم

 االن بگو بهش برو ولی یاد نمی خوشم پسره این از اگرچه ندارم کاریش باشه -

 ! کنه قطع رو تلفنش

 . رود می سوگل سمت به و شود می بلند اجبار به ساناز

 به ودگیآل خواب احساس کم کم اند، نشسته یکدیگر درکنار همه شب های نیمه تا

 نگرانی کمی بتواند خواب شاید سخت روز آن گذراندن از پس. آید می تبسم سراغ

 باشد شده تمام آورش عذاب و سخت روزهای شاید اینکه تصور با. کند کم را هایش

 می هم روی را هایش چشم کشد، می دراز تخت روی اینکه از پس و رفته اتاقش به

 ! رسند؟ می پایان به تار های شب مگر اما گذارد

 کشد نمی طولی خورد، می صبحانه خانم الهه همراه قبل روزهای مانند بعد روز صبح

 می باز خانه به غروب اینکه تأکید با و آید می ها آن سمت به آماده و حاضر باراد که

 . شود می خارج خانه از و کرده خداحافظی گردد،
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 به نگاهی گردد، می ازب اتاقش به خورد می را اش صبحانه اینکه از پس تبسم

 با خواهد می کی تا آخر بزند، موبایلش به سری باشد بهتر شاید اندازد می میزتوالت

 محکم باید او زند، می نهیب خودش به کند؟ فرار ها آن از موبایلش کردن پنهان

 . بدهد آزارش تواند نمی کسی دیگر. بایستد ها آن جلوی بتواند باید باشد،

 چند کند، می نگاهش و دارد برمی را موبایلش. گیرد می ای زهتا جان فکر این با

 تبسم »کند می باز را ها پیام. بیند می را پیام چند و مریم ی رفته دست از تماس

 خیلی کمکت به -دارم باهات مهمی کار بخدا -بده رو جوابم کنم می التماس بهت

 « !خواهرتم هم من نک خیال کنم، می خواهش -افتادم دردسر تو بدجوری دارم نیاز

 که افتاده برایش اتفاقی چه مگر نشیند، می اش چهره بر اخمی ها پیام این دیدن با

 بی مریم های پیام به نسبت کند می را تالشش تمام کند؟ می التماس چنین این

 به نسبت تواند نمی چه برای...آه چه؟ بیفتد او برای بدی اتفاق اگر اما باشد تفاوت

  باشد؟ تفاوت بی خواهد می کمک او از که کسی سالتما و خواهش

 که کشد نمی طولی.گیرد می را او ی شماره شودو می افکارش تسلیم نهایت در

 . آید می صدایش

  تبسم؟ الو -

  داری؟ چیکار بامن بزن، سریع رو حرفت: گوید می سرعت به

 . است آلود بغض مریم صدای

  شدم می ناامید داشتم دیگه بخدا...مممنون خیلی زدی، زنگ بهم شه نمی باورم -

 . کند می قطع را حرفش

  بگی؟ خواستی می چی بگو زود ندارم، وقت چیزها این شنیدن برای من -
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 تا دو جفتشون فرنوش و سیاوش... شدم گرفتار بدجوری من...باشه باشه -مریم

 . اند عوضی

 . دهد می سر را گریه هق هق سپس

 بخاطر آشغال سیاوشه دیروز... کردم تحمل رو دنآور  سرم هربالیی دیروز تا -

 ! زد کتک تونست تا رو من مشتریش

 . دهد می قورت را گلویش آب

 می درست تو... بود تو با حق تبسم، بیرون بزنم اینجا از خوام می -

 ... موندم نمی اینجا و بودم کرده گوش رو حرفت کاش...کاش...گفتی

 را هایش چشم درهم ی چهره با شود، می غمگین اش درماندگی شنیدن با تبسم

 . دهد می فشار هم روی

 ! برو اونجا از نشده دیر هنوزم -

 این تونم نمی ولی...برم خوام می: گوید ،می است گرفته شدت که ای گریه با او

 رو پام نذاره ندادم رو موادش پول تا گفته فرنوش به سیاوش کردند، معتادم ها عوضی

 از بدبختی با رو ات شماره بخورم، تکون ذاره نمی هم فرنوش... رمبذا بیرون اینجا از

 بهم شناسم نمی رو کسی دیگه من کن کمکم خدا تورو! رفتم کِش فرنوش گوشی

 ! کنه کمک

 . کنی فکری یه باید خودت... کنم کاری برات تونم نمی من  -

 به بدم رو سیاوش پول تومن سیصد اگه... تبسم کنم می التماس بهت -مریم

 ! کشم می رو خودم امشب نشم خالص اگه اصال... شم می خالص اینجا از فرنوش،
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 و فرنوش دیدن فکر! کند؟ کمک او به تواند می چگونه آخر کند، می سکوت ای لحظه

 . دهد می آزارش شدت به مکان آن به رفتن

 . نزن زنگ من به دیگه... یاد برنمی من دست از کاری -تبسم

 بهترین باشد دور ها آن از اینکه. کند می قطع را تماس درنگ بی و گوید می را این

 نمی آسوده را او و شود می زمزمه ذهنش در مریم صدای بارها. است ممکن کار

 خودش مثل کسی اینکه فکر از اما کند فراموشش که زند می نهیب خود به گذارد،

 را حرفش اول روز همان کاش. دهد می غذابش بزند، پا و دست غم و بدبختی آن در

 به. شد نمی پشیمان و درمانده اندازه این تا صورت آن در ماند، نمی آنجا و شنید می

 . بگذرد پولش از سیاوش ندارد امکان دانست می خوبی

 به دست مریم شب آن واقعا نکند که است نگران. اوست فکر در روز طول تمام

 ای بیچاره زندگی بتواند پول یمقدار  با اگر است، گرفته را تصمیمش! بزند خودکشی

 ی خانه به بیند، نمی که را سیاوش کند، می را کار این دهد نجات را خودش مانند

 . گردد برمی جا آن از دهد می فرنوش به را پول اینکه از پس و رود می فرنوش

 ها پله از. شود می خارج اتاقش از  و پوشد می مانتوشلواری نمانده، غروب به چیزی

 و دارد تن به که زیبایی مانتوشلوار با که بیند می را بهاره همزمان رود می ینپای که

 . رود می پایین ی طبقه به است، زده چهره به که جذابی آرایش

 . کند می نگاهش لبخندزنان بهاره

  بیرون؟ ری می داری -

  توچی؟ ببینم، رو هام دوست از یکی رم می آره -تبسم

 . بینمت می بعدا   بیرون، رم می اپوی با دارم هم من -بهاره
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 شود می نزدیک عمویش به اند، نشسته سالن در همه. کند می جدا را راهش سپس

 . گردم برمی زود ببینم رو هام دوست از یکی رم می من اتون اجازه با عمو: گوید می و

 . زند می رویش به مهربانی لبخند او

 . باش خودت مراقب عزیزم، برو -

 . دهد می تکان سری

 . چشم -

 دور خیلی هنوز رود، می سالن خروجی سمت به ها آن از کوتاهی خداحافظی با

 . زند می صدایش سرش پشت از مهران که  نشده

  تبسم؟ -

 مقداری که همانطور و شود می نزدیک  او کند، می نگاهش و گردد برمی سمتش به

 احتیاج شاید دخترم، اشب داشته رو ها پول این: گوید می گیرد، می سمتش به تراول

 ! کنی پیدا

 خارج خانه از کوتاهی تشکر با و گیرد می را ها آن اما دارد، پول مقداری هنوز اینکه با

 از پس و بدهد فرنوش به را ها پول برساند آنجا به زود خیلی را خودش باید. شود می

 . گردد باز خانه به شود، می خارج آنجا از مریم بشود مطمئن اینکه

 در اینکه از پس رساند می خیابان ابتدای به را خودش سریع و بلند های قدم با

 که هایی حرف به راه طول تمام. دهد می را فرنوش ی خانه آدرس نشیند می تاکسی

 پیاده ماشین از و دهد می را کرایه رسد می که جا آن به. اندیشد می بزند، خواهد می

 فرنوش دیدن به ای عالقه اصال اندازد می نآپارتما آن به نگاهی اکراه با شود، می
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 می فشار را واحد زنگ. دهد انجام مریم برای را کار این خواهد می اینحال با ندارد

 . آید می فرنوش صدای که کشد نمی طولی شود، می منتظر لحظاتی و دهد

  کیه؟ -

 . نشیند می تبسم ی چهره بر اخمی اختیار بی شنود، می که را صدایش

 ! تبسم.. .منم -

 آسانسور با تبسم. کند می باز را در بزند دیگری حرف آنکه بی او همیشه مانند

 ایستاده منتظر سینه، به دست خانه در جلوی فرنوش. رساند می واحد به را خودش

 می کجی لبخند با و دهد می باال را ابرویش تای یک بیند می که را تبسم است،

 کردم می فکر شد روشن شما جمال به ما چشم...دراومده طرف کدوم از آفتاب: گوید

 . بینمت نمی دیگه

 . کند می نگاه اش چهره به اکراه با و ایستد می روبرویش

 . اینجام مریم خاطر به فقط امروز ندارم تو دیدن به ای عالقه منم -

 . زند می آمیزی تمسخر پوزخند او

  دیدنش؟ اومدی ؟فابریکته رفیق شده؟ مهم برات اون که شده چی مریم؟ -

 . بیاد بگو نیست، مربوط تو به -تبسم

 . کند می باز ورودش برای راه فرنوش

  ببینش تو برو -
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 می سالن به و گذرد می راهرو از شود، می داخل و کوبد می اش سینه به خشم با

 بلند خوشحالی با بیند می که را تبسم است، نشسته مبلی روی سالن در مریم. رسد

 . شود می

 ! مهربونی تو چقدر! اومدی شه نمی باورم وای -یممر 

 . گردد برمی فرنوش سمت به خشم با بدهد را جوابش آنکه بی

 لجنی چه دیگه تو! بره بذار دم، می من رو بدهکاره سیاوش به مریم که پولی  -

 کارهات این از دست کنی؟ خراب خودت مثل رو همه زندگی خوایی می که هستی

 ! بردار

 . خندد می بلند دبلن فرنوش

 ! کردی؟ پیدا گنج نکنه...چیه! بدی؟ رو پول اون خوایی می واقعا؟ -

 ! نداره ربطی تو به ایناش -تبسم

 . کند می نگاه مریم به سپس خندد، می بازهم او

 اینطوری شه می راحت خیلی! سادست؟ احمق یه دختره این گفتم دیدی -

 ! اینجا کشوندش

 به گردد، برمی سمتش به زده بهت شنود می که را مریم های خنده صدای تبسم

 نمی باشد، کتک اثر در که زخمی یا و کبودی از اثری هیچ شود، می خیره او سرتاپای

 ی گوشه از ناگهان! خورد نمی باشد، زندانی که کسی به احوالش و حال اصال بیند

 را سرش سرعت به. ایستد می اتاق چهارچوب در که شود می شخصی متوجه چشم

 حرف... کند می رخنه جانش در ترس کامبیز دیدن با! چرخاند می اتاق سمت به

 « !ساده احمقِ »شود می تکرار ذهنش در فرنوش
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 را گلویش که بغضی با. شود می روشن برایش است زده مریم که ای حقه کم کم

 تأسف روی از. کند می نگاه خندد، بلندمی صدای با همچنان که او به دهد می فشار

 . دهد می تکان ریس

  کردی؟ اینکارو چرا... پستی خیلی -

 . لرزد می اش چانه کند، می مکثی

 . اومدم بخاطرتو! سوخت برات دلم من -

 . اندازد می باال ای شانه بیخیالی با مریم

 . بود بهتر خیلی سیا آقا پیشنهادهای... رفیق شرمنده -

 به ساده خیلی است فرنوش با حق دهد، می فشار هم روی را هایش دندان تبسم

 به نگاهی نیم.است شده آلوده هم مواد به اکنون که کسی به کرد، اعتماد مریم

 سیاوش داند می خدا! بازگردد زندگی آن به و شود تسلیم چگونه...اندازد می کامبیز

 ! است؟ دیده خوابی چه برایش بار این

 گردد، برمی است، هایستاد خانه راهروی جلوی در که فرنوش سمت به آرامی به

 به نباید باشی، محکم باید: کند می تکرار لب زیر و اندازد می خروجی در به نگاهی

 . بده نجات رو خودت..بشی تسلیم راحتی این

 می هل دیوار سمت به را او برد، می هجوم فرنوش سمت به لحظه یک در ناگهان

 می نفس نفس که ورهمانط و کند می باز را در. شود می نزدیک خروجی به و دهد

 چیزی سوم ی پله روی کند، می طی یکی تا دو را ها پله. دود می ها پله سمت به زند

 دویدن صدای. شود می مسلط خودش به سرعت به اما بخورد پیچ پایش نمانده
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 پاگرد به! کند می بیشتری تالش دویدن برای شنود می سرش پشت که را کامبیز

 . گیرد می قرار دورش کامبیز قوی بازوهای ناگهان رسد می که بعد ی طبقه

 می کشیده راستش سمت بازوی پشت چاقوبر تیزی که نرسیده اول ی پله به هنوز

 و ایستد می جلویش کامبیز شود، می متوقف زده وحشت و گوید می آخی. شود

 . گیرد می سمتش به را چاقو

 ! کنم می خطی خط هم رو قشنگت صورت اون باشه الزم -کامبیز

 دیگه...بهتره: گوید می و زند می نفس نفس ای لحظه خشمگین ی چهره با پسس

 . نکنی فرار

 دیدن با. کند می احساس آن روی را بدی سوزش کشد، می بازویش به دستی تبسم 

 گذارد می کنار را چاقو کامبیز.شود می سرازیر اشکهایش است، شده جاری که خونی

 ماشین در اجبار به و برد می آپارتمان پارکینگ به را او گیرد، می را دیگرش بازوی و

 . نشاند می

 نمی! آید؟ می برسرش چه اکنون ریزد، می اشک و داشته نگه زخمش روی را دستش

 است، آمده ستوه به ها کابوس این تکرار از. بود خواهد انتظارش در چیزی چه داند

 شاپ کافی جلوی در که ماشین. بازنگردد زندگی آن به دیگر اما بمیرد است حاضر

 می او به نگاهی نیم کامبیز. بایستد تپش از قلبش نمانده چیزی شود، می متوقف

 می چی که دونی می کنی هم اضافه حرکت شو، پیاده: گوید می خشم با و اندازد

 ! شه

 داخل. شود می پیاده ماشین از لرزان و سست پاهای با کند نگاهش آنکه بی تبسم

 دوچندان هم او ترس همزمان کند، می قفل سرش پشت را در شوندکامبیز می که

 . برد می زیرزمین ی طبقه به و گیرد می را تبسم بازوی سپس شود، می
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 . آید می سویش به خشم با بیند می که را تبسم سیاوش

 . دیدیم شمارو ما...عجب چه به به  -

 از رفتی؟ کجا هان؟ بودی کجا: دهد می ادامه دارد، برمی قدم سمتش به همانطورکه

  کنی؟ می فرار من دست

 می بلند را صدایش او کند، می نگاهش وحشت با و دهد می تکیه دیوار به ترس از

 . کند

 . بده جواب یاال همرات؟ بوده کی یارو اون  -

 . خورد می تبسم صورت به هایش نفس که شده نزدیک تبسم به آنقدر

 ! بوده؟ کی یارو اون ریزی؟ می روهم من های مشتری با دیگه حاال  -

 که او. کند نمی حرکتی هیچ و است شده خیره سیاوش انگیز نفرت ی چهره به تبسم

 و کوبد می او پیشانی به اش اشاره انگشت با شود، می تر خشمگین تبسم سکوت با

 جات تو! ری در چنگم از بذارم که کن بیرون سرت از فکرو این: گوید می حرص با

 ! کن فرو ات هکل تو اینو..اینجاست

 تمام خشم ناگهان. باشد کثیف لجنزار این در جایش ندارد امکان گوید؟ می چه او

 با گیرد، می فاصله که همانطور و کوبد می سیاوش دست به گیرد، می را وجودش

 من خوایی؟ می جونم از چی...عوضی بردار سرم از دست: گوید می بلند  صدای

 .... کنم تحمل رو اطرافت های آدم و تو امبخو که ندارم احتیاج پول به دیگه

 نگاهش متعجبانه لحظاتی ندارد تبسم از را عصبانیت و خشم این انتظار که سیاوش

 تا: گوید می تمسخرآمیزی لحن با و اندازد می کامبیز به نگاهی نیم سپس کند، می

 ! بودی؟ شنیده دختر این زبون از کلمه چند از بیشتر حاال
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 چهره با. کند می دوچندان را تبسم آشفتگی که دهند می سر دیبلن ی خنده هردو

 . شود می خیره ها آن به درهم ی

 کشیده درهم های اخم با دارد، برمی خندیدن از دست سیاوش که کشد نمی طولی

 گوشی. دارد برمی را افتاده زمین روی که را ایش شانه روی کیف و آید می سمتش به

 . کشد می بیرون فکی از را هایش پول و موبایل

 ... ها پول این قیمت، گرون موبایل این کردی؟ پیدا گنج جدی جدی نکنه  -

 . دهد می تکان سری کند، می سکوت ای لحظه

 ! بیننت می یارو اون با بعد و کردی عوض رو خونت -

 خوایی نمی: گوید می خشم با هایش چشم به خیره و ایستد می روبرویش درست

  ریختی؟ هم رو من مشتری با ن؟ها شده خبر چه بگی

 . زند می فریاد ناگهان

 دوس هرکاری سادگی همین به ذارم می کردی فکر ی؟...کنـ می غلطی چه بگو یاال -

 رو تلفنم جواب اگه کردی فکر کارت؟ پی بری و بریزی هم رو من مشتری با کنی؟ داری

 ! رسه؟ نمی بهت دستم دیگه ندی

 نمی و آمده بند ترس از زبانش دهد، می فشار هم روی را هایش چشم وحشت با

 می را اش زخمی بازوی شود، می تر خشمگین سیاوش. بگوید ای کلمه حتی تواند

 تو اومد؟ بند زبونت چیه؟: گوید می دهد، می فشارش حرص با که همانطور و گیرد

  ؟بود کی یارو اون بگو بزن، حرف یاال بودی؟ کرده باز زبون خوب پیش دقه دو تا که

 خم زانوهایش کند، می ناله که همانطور رود، می تنش از جان ذره ذره بازویش درد از

 . شوند می



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

210 

 

 ! نکن اینکارو کنم می خواهش... آیی    -

 . دهد می فشار هم روی را دندانهایش تبسم های اشک و ها ناله به تفاوت بی او اما

 رو راستش سریع خیلی شمدردنک این از بیشتر اینکه برای بودم تو جای اگه من  -

 . گفتم می

 . دهد می فشار بیشتر را بازویش سپس 

 ! کنی رو تصورش تونی نمی حتی که بیارم سرت به بالیی همینجا یا زنی می حرف -

 جدا بازویش از را سیاوش دست کند می تالش شده، مچاله درد از که ای چهره با

 . کند

  کن ولم...تیلعن کن ولم... بردار سرم از دست.... آخ -

 رخش از رنگ آورد، می بند را تبسم نفس که کند می وارد بازویش به آخری فشار او

 گونه روی هایش اشک همانطورکه و آورد نمی طاقت شود، می سفید لبهایش و پریده

 . کشد می جیغ شود، می سرازیر هایش

 که همانطور و کند می رهایش برود، هوش از نمانده چیزی بیند می که سیاوش

 بذاری اینجا از پاتو ذارم نمی باشه الزم: گوید می تهدیدانه گیرد، می فاصله

 ! بخوام من که هروقت تا کنی می کار برام و مونی می همینجا...بیرون

 . شود می خارج اتاق از کامبیز لحظه همین در

 سیاوش به نفرت با پیچد، می خودش به درد از و گرفته بازویش روی را دستش تبسم

 . کند می گاهن
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 ندارد، اهمیتی برایش زندگی و مرگ اصال ندارد دادن دست از برای چیزی که تبسم

 امان در که مهسا. برسد خواهد می هرچه به سیاوش دهد نمی اجازه بار این اما

 حتی: گوید می کنان هق هق فکر این با. دهد خفت به تن ندارد دلیلی پس است

 ! عوضی کنم نمی کار تو برای دیگه کنم، نمی اروک اون دیگه بکشی منو اگه حتی...

 . کند می پاک را هایش اشک حرص با

 ! کنی کاری به مجبور منو تونی نمی! ترسم نمی مُردن از من باورکن...کن باور -

 سرعت به کوچکی اخم دیدن با که دختری است، خیره او به متعجبانه سیاوش

 هم مرگ حتی گویی بگوید سخن پروا بی چنین این تواند می چگونه شد می تسلیم

 به کند می روشن سیگاری همانطورکه و نشیند می صندلی روی. ندارد اهمیتی برایش

 . شود می خیره تبسم

 آن از خسته. بسوزاند را هایش گونه نمانده چیزی تبسم سوزان و داغ های اشک

 دیگر بار کی ندارد امکان. کند می آمده مرگ برای را خودش کم کم کشیدن درد همه

 دو. باشد اش قدمی یک در مرک اگر حتی کند، تحمل را تکراری های کابوس آن

 اما برسد، کمکش به تا زند می صدا را خدا لب زیر و گذاشته سرش روی را دستش

 . داند می رویا یک را رهایی ذهنش در ندایی

 می یحرف گوشش کنار در آید، می سیاوش سمت به کامبیز و شود می باز اتاق در

 . شود می کشیده هم در دیگر بار سیاوش های اخم که زند

 ! کن حلش برو  -

 کند، می خاموش را سیگارش او. شود می خارج اتاق از و دهد می تکان سری کامبیز

 و زند می زانو جلویش درست آید، می تبسم سمت به و شود می بلند صندلی روی از



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

212 

 

 پول کنم می کاری بود؟ کم آمدتدر  دختر؟ شده مرگت چه تو: گوید می حرص با

 . خوان می رو تو همه خوشگلی، تو! بیاری در بیشتری

 ! کنم نمی اینکارو دیگه ولی میرم می من -تبسم

 تبسم صورت به را سرش شود، می خشمگین بازهم سیاوش گوید می که را این

 . دهد می فشار هم روی را هایش دندان و کند می نزدیک

 کنی سرکشی اینطوری بخوایی که وقتی تا...گم می چی ببین کن گوش خوب -

 ! یاد برمی من از کارهایی چه دونی نمی تو... کنم می سیاه رو روزگارت

 بکشم تورو اگه من: گوید می ترساندنش بیشتر برای و کند می مکث ای لحظه

 فکرکردی اگه... اینجاست...اینه تو زندگی! بره نمی بو حتی کس هیچ باش مطمئن

 ! کورخوندی بسازی خودت برای دیگه زندگیه یه یتون می

 می نگاهش آلود اشک های چشم با گیرد، می آتش جانش حرفها این شنیدن با 

 ! نیس مهم برام هم بکشی منو اگه حتی: گوید می حرص با و کند

 سیلی تا کند می بلند را دستش قبل از تر خشمگین سیاوش گوید می که را این

 . شود می داخل کامبیز موقع همان درست ،بکوبد گوشش به محکمی

  سیا؟ آقا -کامبیز

 گردد برمی او سمت به کشیده درهم های اخم با و شود می متوقف هوا در دستش

 گوشش کنار در کامبیز.رود می کامبیز سمت به و شود می بلند تبسم کنار از سپس

 اش سینه به ،شود می قرمز خشم از سیاوش ی چهره که زند می حرفی آرام صدای با

 . کوبد می

  بدی؟ انجام درست تونی نمی کارو یه... لش تن  -
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 ! یاد می پلیس با گه می کنم؟ چیکار آقا؟ -کامبیز

 و دهد می تکان سری اجبار به سپس کند می فکری شنود می که را این سیاوش

 . شود می خارج اتاق از کامبیز

 زندگی از مگر. ریزد می اشک و فشرده هم روی را هایش چشم دو آن به تفاوت بی

  باشد؟ داشته آرامی زندگی دیگر دخترهای مثل اینکه بود؟جز خواسته چه

 مثل زیبایی دختر دادن دست از اندازد، می او به خشمگینی نگاه دیگر بار سیاوش

 با وباردیگر آید می سمتش به است، برابر زیادی پول دادن دست از با برایش تبسم،

 بری؟ یارو این با و بزنی دور منو تونی می کردی خیال: گوید می گوشش کنار خشم

 ! دنبالته؟ که کیه یارو این. باشه تر سخت برات هم مرگ از که یارم می سرت بالیی

 متعجب شنود می که را این بگیرد، فاصله او از کند می تالش درهم ی چهره با تبسم

 . شود می

  دنبالمه؟ کی -تبسم

 . زند می فریاد او

 ! زن...نـ راه اون به خودتو -

 . گیرد می شدت اش گریه

 ! زنی؟ می حرف کی راجب....گی می چی فهمم نمی بخدا -

 درست. کند می جلب را هردو توجه که شود می شنیده بیرون از صدایی سرو ناگهان

 می داخل خشمگین ی چهره با باراد و شود می باز شدت به اتاق در موقع همان

 ! شود
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 ممکن چگونه....  نیست باورکردنی شود، می مبهوت و مات بیند می که را او تبسم

 ای  تازه امید ناگهان او دیدن با یکباره به اما! بیاورد؟ در سر مکان این از باراد است

 ندارد امکان یابد؟ نجات مهلکه این از است ممکن یعنی کند؛ می رخنه تبسم دل در

 . باشد کننده امیدوار دازهان این تا بتواند لحظه آن در کسی دیدن

 . رود می باراد سمت به و کرده رها را تبسم سیاوش

 زمین روی اتاق از ای گوشه که بیند می را او ماند، می ثابت تبسم روی باراد نگاه

. است شده خیره خودش به مبهوت و مات آلود اشک و پریشان ی چهره با و افتاده

 . ایستد می روبرویش درست سیاوش

  خوایی؟ می چی ستی؟ه کی -

 به عصبانیت موج که تمسخرآمیزی لحن با و کند می نگاهش نفرت و خشم با باراد

  نگفت؟ بهت ات نوچه: گوید می است، نمایان درآن خوبی

 . کند می اشاره تبسم به سپس

 ! دخترعموم دنبال اومدم -

 . خندد می صدای با سیاوش

 نداره، رو کسی دونم می دارم خبر دختر این زندگی تموم از من.... هه! عمو؟ دختر -

 بدست برای خوبی راه این...پسرجون نکن درست دردسر خودت برای برو اینجا از

 ! نیست اون آوردن

 و دارد می بر سویش به قدمی شود، می کشیده هم در بیشتر باراد های اخم ی گره

 تا اگه و دخترعمومه اون! عوضی ببین: گوید می خشم با هایش چشم در خیره

 اونوقت کنه می رو زیر رو دنیا کردنش پیدا برای پدرم نباشه، خونه دیگه یکساعت
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 اون بدون من اگرچه،! شه می چی کجاست بدونه اگه کنی رو تصورش تونی نمی حتی

 اینجا از اون بدون اگه چون نرم بیرون کنی دعا بهتره هم تو رم، نمی بیرون اینجا از

 نسبتی چه باهاش من شه می ثابت بهت اونوقت پلیس پیش رم می مستقیم برم

 شغل و تو برای این کنم نمی فکر چون شه می تموم گرون خیلی برات این اما دارم

 چه باهاش کنم ثابت بهت تونم می! کنی انتخاب تونی می حاال! باشه خوب شریفت

 ! دارم نسبتی

 تبسم با کند وربا سادگی این به تواند نمی اگرچه است، رفته فرو فکر در سیاوش

 باشد داشته حقیقت حرفش اینکه احتمال درصد یک حتی اما باشد داشته نسبتی

 خبیثانه لبخند باراد شود، می طوالنی که سکوتش. بیندازد دردسر به را او تواند می

 . زند می ای

 ! کنم؟ ثابت بهت باهاش رو نسبتم خوایی نمی شد؟ چی -

 . رود می تبسم سمت به سپس

 . یمبر  پاشو -

 خوش است چیکاره دخترعموت دونی می: گوید می سیاوش که برنداشته قدمی هنوز

 ! غیرت؟

 به بزند دیگری حرف سیاوش اینکه از قبل شود، می خشمگین شدت به باراد ناگهان

 . زند می فریاد و گردد برمی سمتش

 ! و....شـ خفه -

 می برخورد ،است سرش پشت که میزی به او که کوبد می صورتش به مشتی سپس

 که ها آن. گیرد می را باراد سر پشت از و آید می سمتش به سرعت به کامبیز. کند
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 را دستش دو کند، می سست را تبسم تن تمام وحشت و ترس شوند می درگیر باهم

 برای اتفاقی او خاطر به اینکه فکر لرزد، می خود به ترس از و و گذاشته دهانش روی

 . کند می اش آشفته شدت به بیفتد باراد

 است، گرفته را باراد پیراهن ی یقه اش شده مشت و قوی  های دست آن با کامبیز

 . شود می مانعشان بلند صدای با سیاوش بزنند را یکدیگر خواهند می همینکه

  کامبیز کن ولش -

 سپس کند می نگاهش بانفرت شده قرمز ی چهره با باراد شوند، می متوقف هردو

 و آلود اخم نگاه. کند می دور خود از را او و کوبد می کامبیز ی سینه به دستش بادو

 می را بازویش و رود می تبسم سمت به اندازد، می سیاوش به دیگری آمیز تهدید

 اتاق از اینکه از قبل. شود می بلند و دارد برمی را ایش شانه روی کیف تبسم. گیرد

 . اندازد می شسیاو  به دیگری خشمگین نگاه باراد بشوند خارج

 سرت بالیی چه دونه می خدا چون...یام نمی دنبالش دیگه باشم تو جای اگه من -

 ! کنی فراموشش که بهتره برات! یارم می

 درهم های اخم با ، کشد می اش زخمی دهان ی گوشه به دستی که همانطور سیاوش

 مانع هک کند می اشاره کامبیز به گوید، نمی هیچ اما است خیره او به کشیده

 به رو خشمگین و شده قرمز ی چهره با شوند می خارج که ها آن. نشود رفتنشان

 ! نه یا گه می درست ببین دربیار رو توش ته برو: گوید می کامبیز

 بیرون به سریع و بلند های قدم با و گرفته را تبسم بازوی بزند حرفی اینکه بدون باراد

 شاپ کافی جلوی درست ماشینش و شده تاریک کامال   هوا. برد می شاپ کافی از

 ! شو سوار: گوید می خشم با و دهد می هل ماشین سمت به را تبسم است، پارک
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 حرکت به را ماشین چنان باراد. نشیند می ماشین داخل نگرانی و لرزان تن با تبسم

 را گلویش آب.  شود می بلند ماشینش های الستیک جیغ صدای که آورد می در

 را اش چهره عصبانیت و خشم.کند می نگاه اش چهره به نگرانی با و دهد می قورت

 . است دیگری شخص گویی که داده تغییر حدی به

 گرفته صندلی به را دستش تبسم. گیرد می سبقت ها ماشین بین زیاد سرعت با او

 . کند می نگاه رخش نیم به هرزگاهی نگرانی با و

 برایش را بود افتاده که اتفاقی تمام اینکه یا ودب کرده پیدا را او چطور بپرسد او از باید

 می رانندگی که مدتی تمام که است خشمگین آنقدر او! چطور؟ اما بدهد، توضیح

 لحظه لحظه هایش اخم ی گره و دهد می فشار هایش دست رادر ماشین فرمان کند

 . شود می کشیده درهم قبل از بیش

 اولین برای تبسم که کند می متوقف ای خانه در پشت را ماشین که کشد نمی طولی

 خانه جلوی را ماشین و شود می حیاط وارد شود می باز درکه. بود دیده اورا بار

 آمده خانه این به چه برای آخر اندازد، می آنجا به نگاهی متعجبانه. کند می متوقف

 . گذرد می چه ذهنش در بزند حدس تواند نمی کند می تالش هرچه است؟

 کند، می باز را در آید می تبسم سمت به و شود می پیاده ماشین از عتسر  به باراد

 تا بزند حرفی باید تبسم. کشاند می خود دنبال به و گیرد می را بازویش بازهم سپس

 توضیح برات بذار... باراد؟: گوید می بغض با شود کم پسرعمویش عصبانیت و خشم

 ... بدم

 می وارد بازویش به بیشتری فشار شود، می تر خشمگین او گویی گوید می که را این

 . شود می سرازیر تبسم های اشک. کند می بیشتر را سرعتش و کند

 ... کنم می خواهش باراد؟ -
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. شوند می داخل و کند می باز را خانه در تبسم التماس و خواهش به تفاوت بی باراد 

 ی سینه در فسن. اندازد می زمین روی را او باشدت رسند می که خانه سالن به

: گوید می سرعت به گردد، برمی سمتش به زده وحشت و شود می حبس تبسم

  کن گوش حرفم به لحظه یه فقط

 . زند می فریاد و کند می قطع را حرفش باراد 

 ... بگی هیچی خوام نمی... شو ساکت -

 می خیره او به آلود اشک هایی چشم با و دهد می فشار هم روی را هایش لب تبسم

 روی از که همانطور. دهد توضیح  را چیز همه بتواند باید زند، می نهیب خود به.دشو

 با و آید می سمتش به خشم با او که بزند حرفی خواهد می شود، بلندمی زمین

 . زند می فریاد بازهم لرزد می عصبانیت از که  صدایی

 . کردی ام خسته...بری سرمی رو ام حوصله داری تو -

 . آید می سمتش به هم باراد همزمان. رود می عقب قدم به قدم دلهره و ترس با

 ! که؟....مرتیـ اون پیش رفتی چرا اونجا؟ رفتی چی واسه -باراد

  برم خواستم نمی من...نیست اینطور...نه: گوید می سختی به

  دیدمت خودم...نگو دروغ -باراد

 . دهد می فشار هم روی را هایش دندان کند، می سکوت ای لحظه

 اون به رفتی و شدی تاکسی سوار دیدمت، سرکوچه که خونه اومدم می داشتم -

 ! ی...لعنتـ شاپ کافی اون به رفتی مرتیکه اون با بعدشم آپارتمان



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

219 

 

 می سکوت ای لحظه کند، می چه داند نمی که داده دست از را خودش کنترل آنقدر

 هان: دهد می ادامه صحر  با شود می نزدیک تبسم به قدم به قدم که همانطور و کند

  نیست؟ اینطور گی می بازهم چیه؟

 با باراد و کند می برخورد گرفته قرار سالن از ای گوشه در که ستونی به تبسم ناگهان

 . ایستد می روبرویش درست کمی ی فاصله

 . شود می خیره تبسم اشک پراز و آبی های چشم به باراد

 خودت با... کنم تحملت تونم نمی این از بیشتر تبسم؟ کنی می دیوونه منو داری تو -

 قبلیت زندگی به تونی می که کنی؟ تونی می داری دوس هرکاری که کردی؟ خیال چی

  بدی؟ ادامه

 و چپ به را سرش تنها بزند، حرفی بتواند ندارد امکان نزدیک ی فاصله این از تبسم

 . دهد می تکان راست

 . زند می ای عصبی پوزخند کند، می سکوت ای لحظه باراد

  بگیرم؟ رو جلوت تونم نمی احمقم؟ من کنی می فکر -

 . شود می خشمگین اش چهره بازهم ناگهان

 ! کن بیرون سرت از فکرو این -

 قبلیت زندگی! کنی داری دوس هرکاری ذارم نمی...من: دهد می ادامه خاصی تأکید با

 اجازه ولی کنم می بشه هرکاری!  کنم می درستت خودم باشه الزم...شد تموم دیگه

 .... برگردی قبلیت زندگی به دم نمی اجازه.... بدی ادامه قبلیت کارهای به تو دم نمی



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

220 

 

 تنها شود؛ نمی او های حرف ی ادامه ی متوجه دیگر شود، می شکه تبسم ناگهان

 درشت  های چشم به. شود می تکرار ذهنش در آمده بیرون دهانش از که جمالتی

 او پیشانی بر عرق درشت های دانه است، مانده باز دهانش و شده خیره اش مشکی

 . شود می پایین و باال سرعت به خشم شدت از اش مردانه ی سینه و نشسته

 تنبیه خواهد می کند؟ می چه اصال گوید؟ می چه کیست؟ مرد این واقعا  ... خدایا

 دیده، را وا که روزی از کند؟ خطایی بازهم خطاکارش دخترعموی ندهد اجازه کند؟ اش

 خطر تبسم برای که خطایی خطا؟ کدام اما خطا؟. کند دورش خطاها از کند می تالش

 اجازه گوید می! کند می دور ها آن از را او کند، می چه بداند آنکه بی باراد و است

 به که است این از او ترس درحالیکه بازگردد اش قبلی زندگی به تبسم دهد نمی

 چه یا و کند می چه عصبانیت و خشم در دانست می اگر...آه!  بازگردد قبلی زندگی

 مواخذه که این با کنند؟ می چه دختر این با ها جمله این دانست می اگر! گوید؟ می

 مثل باید، که ای لحظه در درست اما کند می قضاوتش کشد، می فریاد کند، می اش

 ... آید می کمکش به نجات ای فرشته

  ...!خشمگین نجاتِ  ی فرشته

 باراد. شود می واداشته لبخند به هایش لب هایش گریه میان در فکر این با ناگهان

 . کند می قطع را حرفش تبسم لبخند دیدن با هایش صحبت میان در

  گم؟ می جک برات دارم مگه خندی؟ می داری چی به -

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش سرعت به

 . نیست چیزی... نه نه -
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 برای هایش حرف اینکه فکر با شود، می خیره اش چهره به نفرت با ای هلحظ باراد

 . دهد می تکان تأسف روی از سری ندارد اهمیتی تبسم

 ... نیست مهم تو برای هیچی انگار متأسفم برات واقعا   -

 به کنجکاوانه و گذارد می تمام نیمه را حرفش چپش دست خیسی حس با ناگهان

 کجا از خون این. شود می متعجب اش خونی دست دندی با. کند می نگاه دستش

 فکر این با است؟ شده خونی دستش چطور پس نشد درگیر کامبیز با که او! آمده؟

 روی را چپش دست سرعت به او کند، می نگاه تبسم به پرسشگرانه لحظاتی از پس

 . گیرد می را نگاهش و گذارد می اش زخمی بازوی

  ؟اومده کجا از خون این -باراد

 . نیست چیزی: گوید می کند، پنهان را بازویش کند می تالش درحالیکه تبسم

 به را دستش سپس کند، می نگاهش کنجکاوانه لحظاتی او کار این دیدن با باراد

 . کند می دور را خودش سرعت به تبسم. ببیند را بازویش تا برد می سمتش

 . نیست چیزی که گفتم -

 . گیرد می را بازویش و رود می سمتش به سپس ندک می نگاهش خیره ای لحظه او

 ! ببینمش بذار! اخالقیته؟ خصوصیات جز شقی کله مثل هم لجبازی -

 سمت به و کرده رهایش لحظاتی از پس کند، می بررسی را زخمش دقت با سپس

 که فشاری با کشد می بازویش به دستی شود می دور که باراد. رود می خانه دیگر

 نمی طولی. بود آمده بیشتری خون بودند، کرده وارد آن به باراد سپس و سیاوش ابتدا

 نیم جدیت و اخم همان با آید، می سمتش به اولیه های کمک جعبه با او که کشد
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 می کند، می اشاره ای فیروزه آبی مبل به که همانطور و اندازد می تبسم به نگاهی

 . بشین بیا درآرو مانتوتو: گوید

 در تنش از را مانتویش شود، می نزدیک او به آرامی به کند ومتیمقا آنکه بی تبسم

 کنارش در هم باراد. نشیند می مبل روی سفید کوتاه آستین بلوز همان با و آورد می

 می را بازویش کند، می آغشته بتادین به را ای پنبه تکه اینکه از پس و نشیند می

 . شود می زخمش ضذعفونی مشغول و گیرد

 خشمگین نجاتِ  ی فرشته که شود می مطمئن قبل از بیشتر تبسم دگذر  می هرچه

 دارد، او از که نفرتی با و عصبانیت و خشم در حتی است؛ مرد این برای مناسبی نام

 در بازهم دارد اش خطاکاری به نسبت که تصوری تمام با. کند می درمان را زخمش

 که اش زندگی ابلیس بزرگترین از اکنون و آید می کمکش به باید، که ای لحظه

 نگاهش آنکه بی باراد که گذشته لحظاتی. است داده نجات بود، گرفته او از را آرامش

  افتاد؟ اتفاق این چطور: گوید می کند،

 دهد توضیح برایش را چیز همه که است خوبی فرصت پرسیده را سوال این که حال

 که دختری همون: گوید می یآرام به فکر این با. کشد بیرون اشتباهش فکر از را او تا

. افتاده دردسر تو گفت خواست، کمک ازم و زد زنگ بهم دیدیش، مغازه اون جلوی

 سیاوش آدمه زدند، کلک بهم اونها آپارتمان، اون به رفتم و کردم باور رو حرفش منم

 ! کرد اینکارو... چاقو با که کنم فرار دستش از خواستم. بود اونجا قبل از

 را حرفش اینکه از نشانی تا شود می خیره او ی چهره به شود می تمام که حرفش

 دیدن با. دهد نمی نشان العملی عکس کوچکترین حتی باراد اما ببیند کرده، باور

 که پذیرفت می و کرد می باور را حرفش کاش شود، می پریشان تفاوتش بی ی چهره
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 می سکوت و ندازدا می زیر به را سرش درهم ی چهره با کند، خطایی خواهد نمی

 . اندازد می صورتش به نگاهی نیم باراد شود، می تمام که بازویش پانسمان. کند

 فقط که بزنه چطور دونسته می خوب اون شه، می خوب زود نیست عمیقی زخم -

 ! بندازه خط

 او های حرف باور شود؛ می خیره تبسم پریشان های چشم به و گوید می را این

 اعتماد نظرش از... نه کند، خطایی خواهد نمی بپذیرد چطور است، سخت برایش

 می بیرون صدا پر را نفسش لحظاتی از پس. نیست سادگی این به تبسم به کردن

 ! من به بده رو موبایلت: گوید می جدیت با و دهد

 در کیفش از را موبایلش آرامی به سپس کند می نگاهش متعجبانه لحظاتی تبسم

 کارت سیم و کند می باز را موبایل قاب خونسردانه او. یردگ می سویش به و آورد می

 جدید خط یه برات: گوید می شکند، می را آن که همانطور سپس کشد، می بیرون را

 . گیرم می

 باشی نداشته بهونه دیگه که: دهد می ادامه خاصی تأکید با و کند می کوتاهی مکث

 . نزنند زنگ بهت اونها و

 برایش که لعنتی کارت سیم آن انداختن دور رود، می فرو نگاهش و لحن درفکر تبسم

 اما زند می لبخند اختیار بی بازهم. یابد می آرامش اتفاق این با واقع در است؛ بهتر

 . آورد می خاطر به را موضوعی ناگهان

  بدم؟ توضیحی چه کردم عوضش چرا پرسید ازم عمو اگه ولی باشه  -

 جیب در را موبایل شود، می بلند کنارش از که همانطور سپس کند می فکری باراد

 . گذارد می شلوارش
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 سیم و موبایل یه برات خودم فردا! سوخت آب تو افتاد امروز موبایلت بگو اصال -

 . گیرم می جدید کارت

 که مبل روی از. پوشد می را مانتویش و دهد می تکان سری مثبت ی نشانه به

 می سویش به و آورد می در تنش از را شا مشکی چرم پالتوی باراد شود بلندمی

 . گیرد

 نمی صورت اون در چون نشه، بازوت ی متوجه کسی توخونه کن تنت رو این -باراد

 . بدیم بهشون باید توضیحی چه دونم

 پس بدهد ها آن به جوابی بتواند ندارد امکان ببیند را زخمش کسی اگر اوست با حق

 می را آن که وقتی درست و گیرد می را توپال آرامی به. بپذیرد حرفش است بهتر

 نگاهی.  کند پرمی را هایش نفس و خورد می مشامش به باراد ی مردانه عطر پوشد

 . زند می زار تنش در پالتو اندازد؛ می خود به

 یکی تو با من سایز که نداری انتظار کنی می نگاهش اینطوری ندادم که خودت برای -

 . باشه

 باال را ابرویش تای یک که باراد کند، می بلند را سرش سرعت هب شنود می که را این

 . زند می لبخندی اختیار بی. کند می نگاهش و داده

 . ندارم انتظار که معلومه نه -

  بریم بیا پس... خب خیلی -باراد

 ماشین در شوند، می خارج خانه از و دارد می بر قدم سرش پشت او از فاصله کمی با

 می در حرکت به را ماشین و کند می روشن را گرمایش سیستم رادبا نشینند می که

 . آورد



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

225 

 

 اوست؛ باور اندیشد می که چیزی تنها به تبسم کند می رانندگی باراد که مدتی تمام

 را این خالف وجودش اعماق در احساسی اما شود قانع و پذیرفته را حرفش اینکه

 شوند، می داخل و شده پیاده ینماش از دو هر رسند می که خانه به. کند می تلقین

 حال در خدمتکاری لحظه همان در. شود نمی دیده هیچکس خانه اصلی سالن در

 همزمان و رود می سویش به بلند های قدم با باراد است، چپ سمت سالن به رفتن

  کجان؟ بقیه...سالم: پرسد می

 . هستند شام سرمیز همه... آقا سالم -خدمتکار

 می بر تبسم سمت به شود می دور زن آن اینکه از پس و دهد می تکان سری او

 . گردد

 . ببینتت کسی اینکه از قبل کن عوض رو لباست اتاقت تو برو        -

 خیلی هنوز رود، می ها پله سمت به و دهد می تکان سری بزند حرفی آنکه بی تبسم

 . کند می متوقفش باراد صدای که نشده دور

 ... که ببخشید -باراد

 کند می مکث ای لحظه کند نگاهش آنکه بی باراد گردد، برمی سمتش به عجبانهمت

 که: گوید می آرامی به لحظاتی از پس. است مردد حرفی آوردن زبان به برای گویی

 ! دادم فشار رو بازوت

 دور به لحظاتی تا. رود می دیگر سالن سمت به سرعت به شود، می تمام که حرفش

 مهربان بازهم دارد که خشمی تمام با حتی نجات ی شتهفر  این...است خیره شدنش

 فکر این با! کند می عذرخواهی آلود اخم و جدی ی چهره همان با و شود می

 . رود می باال ها پله از و زند لبخندمی
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 آن تاریک فضای به و ایستد می در چهارچوب در لحظاتی کند، می باز را اتاقش در

 را اتاق کمی تابد، می تختخواب روی به پنجره از که مهتابی نور تنها. شود می خیره

 شب آن داند نمی شک بی. کند تشکر باراد از توانست می کاش. است کرده روشن

 از کند، می احساس دلش در را امیدی نور ناگهان. است کرده تبسم به کمکی چه

 روشن را اتاق زیبای لوستر!  کرد؟ عبور تاریکی این از توان می یعنی پرسد، می خود

 می آرامش روی از عمیقی نفس و نشیند می تخت روی. شود می داخل و کند می

 . اندازد می تخت روی را خودش سپس کشد،

 یک به خانه به بازگشت کم کم. دید می پایان به رو را خودش زندگی قبل ساعتی تا

 همه از دور تختخوابش، روی و اتاقش در! اینجاست... اکنون...اما شد می تبدیل رویا

 داند می خدا فقط بود، نیامده دنبالش به و بود ندیده را او باراد اگر. است ها آن ی

 با کرد، دوباره امید به تبدیل را اش ناامیدی و آمد باراد! آمد می برسرش چه اکنون

 . کرد پانسمان را زخمش حتی و کرد کمک او به دارد تبسم از که نفرتی تمام

 زده بهت و آید می خود به ناگهان آورد، می لبهایش روی هب لبخند بازهم افکار این

 خودش برای حتی باورش خندید؛ می ها مدت از پس امشب. نشیند می تخت روی

 به که خوب.شود می خیره خودش ی چهره به و ایستد می آینه جلوی. است سخت

 در شوق اشک یکباره به خندند می هم ها آن گویی کند می دقت هایش چشم

 اش زندگی است ممکن یعنی. پرسد می خود از بازهم و زند می حلقه یشها چشم

 اجازه و بماند سرحرفش باراد کاش! بگیرد؟ خود به دیگری رنگ دنیایش کند؟ تغییر

 ! بازگردد گذشته به ندهد

:  کند می تکرار زنان لبخند اندازد، می تخت روی و آورد می در تنش از را او پالتوی

 ! عصبانی ی فرشته
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. کند می تعویض جذبی طوسی شلوار و رنگ بلوزلیمویی با را خونینش مشکی انتویم

 تغییر برای شود؛ می خارج اتاق از شده قلبش مهمان که خوبی احساسی با

 پایین که ها پله از. کنند می خوش جا ذهنش در جدیدی رویاهای و است خوشحال

 غذاخوری سرمیزبر  همه. شود می راهی خانه چپ سمت سالن سمت به رود می

 می را غذایشان کنند، می صحبت بایکدیگر حالیکه در همیشه مثل و اند نشسته

 می را پاسخش زنان لبخند ها آن و کند می سالمی و ایستد می میز کنار. خورند

 . دهند

 است، کرده دوچندان را تبسم زیبایی که است ملیحی و زیبا لبخند به مهسا نگاه 

. باشد تصنعی شادی این ندارد امکان و است خوشحال او نیست کردنی باور برایش

 متوجه که هم مهران. نشیند می کنارش در و کشد می عقب را صندلی تبسم

 ! آره؟ گذشته خوش بهت اینکه مثل: گوید می سرعت به شده اش شادابی

 شنیدن با خوردن حین در او اندزاد، می باراد به نگاهی بدهد جوابی اینکه از قبل

 او به باراد. ماند می تبسم پاسخ انتظار در و کند می مکث ای لحظه رشپد حرف

 داند نمی کند؛ درک را یافته راه دلش در که آرامشی تواند نمی اما بود کرده کمک

 مکث از پس تبسم. شود می تر قوی قلبش در لحظه به لحظه زندگی ی دوباره امید

 . زند می زیبایی لبخند کوتاهی

 . بود خوب خیلی...بله -

 . دهد می تکان سری تأیید ی نشانه به مهران

 از مقداری و دارد برمی را است جلویش که تراشی خوش ای شیشه بشقاب تبسم

 . کند می نزدیک او به کمی را خودش مهسا موقع همان درست کشد، می غذا

  شده؟ چیزی آبجی -
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 . گردد برمی سمتش به متعجبانه

 ! پرسی؟ می رو این چرا...نه -

 ! خوشحالی انگار شدی، متفاوت جور یه امشب آخه -مهسا

 ! باشم؟ خوشحال نداری دوس چیه؟ -تبسم

 شی می تر خوشگل خیلی خندی می وقتی...دارم دوست که معلومه...نه -مهسا

 ! مامان شبیه درست

 . خورد می را غذایش لحظاتی از پس و زند می اش چهره به مهربانی لبخند

 متوجه آنکه بی تبسم خندان ی چهره دیدن دارد؛ زیرنظر ار  او هم بزرگ زاد نیک

 را او روزی است ممکن یعنی آورد؛ می وجود به قلبش در ناپذیری وصف آرامش باشد

! بزند؟ رویش به را زیبا لبخند این است ممکن بزند؟ صدایش پدربزرگ و ببخشد

 . کند می جدا افکارش از را بزرگ زاد نیک مهران صدای

  بخونی؟ دانشگاه توی ای رشته چه خوایی می گرفتی تصمیم باالخره م؟دختر  -مهران

 سر در که فکری آوردن زبان به برای کند، می نگاه مهران به تردید با ای لحظه تبسم

 آن تا هرچه است کافی... زند می نهیب خود به ناگهان اما است مردد کمی دارد

 و باشد رسیده تغییر زمان اکنون شاید. کند غلبه براو ناتوانی ضعف بود داده روزاجازه

 مدت آن تمام در که تبسمی به بازگردد؛ اش واقعی خود به باید که باشد روزی امروز

 . نماند باقی چیزی او از بود کرده تالش

 از! بشم انگلیسی زبان مترجم خوام می من... بله: گوید می آرامی به افکار این با

 یاد بهم خواستند می بابا و مامان...بگیرم ادی رو زبون این خواست می دلم بچگی

 . نشد... خب اما بدن
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 . زند می عمیقی لبخند خانم الهه

 ایرانی فهمه نمی هیچکس دیگه کنی صحبت انگلیسی اگه اما! عالی چقدر -

 ! هستی

 . کنند می تأیید را خانم الهه حرف لبخندزنان هم دیگران

 ! شی می موفق حتما  ...خوبیه ی رشته من نظر به - بهاره

 می تر مصمم است، گرفته که تصمیمی برای دیگران العمل عکس دیدن با تبسم

 . شود

 بخوایی اگه اما کنم نامت ثبت دانشگاه تو کنکور بدون زمستانه ترم تونم می -مهران

 . بری کنکور کالس فاصله این تو و باشی منتظر آینده سال تا باید بدی کنکور

 می مهران حرف از پس است، کرده اختیار سکوت لحظه نآ تا که بزرگ زاد نیک

 همین و بگیر رو تحصیلش مدارک! باشه؟ منتظر دیگه سال تا هست نیازی چه: گوید

 ! پسرم کن نامش ثبت کنکور بدون زمستونه ترم

 . شود می کشیده درهم تبسم های اخم اختیار بی

 ...! نه  -

 . کنند می نگاه آلودش اخم ی چهره به متعجبانه همه

 . یام برمی پسش از شم مطمئن باید... بدم کنکور خوام می من -تبسم

 زاد نیک حرف با مخالفت تصمیمش این دلیل تنها شوند می متوجه همه شک بی

 لجبازی و خشم رفتارها، کند، می نگاهش غمگینانه بزرگ زاد نیک. است بزرگ

 . کشد می آهی غمگینانه. اندازد می پسرش یاد به را او تبسم،
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 . پسرم کن نامش ثبت داره دوست که هرطور   -

 . زند می عمیقی لبخند آمده وجود به سنگین جو تغییر برای مهران

 توی خودم بده بهم رو دیپلمت مدارک... عزیزم خودم به بسپر رو موضوع این -

  چطوره؟ شی یک ی رتبه که کنم می نامت ثبت کنکور کالس بهترین

 . زند می لبخندی تبسم

 . ممنونم -

. کند می اشاره خدمتکاری به و اندازد می تبسم به آخری نگاه بزرگ زاد نیک

 الهه. برد می اتاقش سمت به را ویلچرش و رساند می را خودش سرعت به خدمتکار

 . کند می نگاهش کنان اعتراض خانم

 . پدر نخوردید کامل رو غذاتون که شما -

 ! بخیر شبتون...شدم سیر دخترم کافیه -بزرگ زاد نیک

 . شود می دور ها آن از آرام آرام سپس

 اهمیتی کوچکترین حتی پیرمرد غم اندازد، می شدنش دور به نگاهی نیم تبسم

 نمی طولی. خورد می را غذایش و گیرد می را نگاهش ای لحظه از پس. ندارد برایش

 می هایشان اتاق سوی به هرکدام و کرده ترک را میز دیگری از پس یکی همه که کشد

 . روند

 تعریف مشغول اش همیشگی عادت طبق و شود می اتاقش وارد تبسم همراه مهسا

 به دقایقی تبسم. شود می است، افتاده خانه یا و مدرسه در روز طول در که اتفاقاتی

 . پرد می حرفش میان تظاهری اخم با سپس کند می گوش هایش صحبت
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  آبجی؟ خوردی چی امروز-

 . پرسد می متعجبانه او

 . خوردیم باهم که رو شام پرسی؟ می اینو چرا -

 . زند می عمیقی لبخند

 ! شدی؟ پرحرف اینقدر که خوردی چی بدونم خوام می  -

 به پا هم تبسم دود، می دنبالش به کنان خنده و کشد می جیغ شنیدنش با مهسا

 لتویپا به مهسا چشم دویدن حین در چرخد، می تختخواب دور و گذارد می فرار

 متعجبانه و دارد برمی را پالتو. است شده گذاشته تخت ی لبه روی که خورد می باراد

  کنه؟ می چیکار اینجا دیدم پسرعمو تن تو امروز من رو پالتو این: پرسد می

 . شود می نزدیکش سرعت به تبسم

 تنم داد اینو بود سردم دیدمش سرکوچه که خونه گشتم برمی داشتم امروز -

 ! بده بهش برب....کنم

 . اندازد می باال را هایش شانه خیالی بی با او

 ! بدی پس بهش باید خودت پس گرفتی ازش خودت -

 می را دستش و رود می دنبالش به تبسم. رود می اتاق خروجی در سمت به سپس

 . کند می نگاهش مظلومانه ی چهره با و کند می کج را گردنش گیرد،

 ! خوشگلم آبجی کنم می خواهش مهسا؟  -
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 سمت به دوان دوان و کشد می بیرون او دست از از را دستش شیطنت با مهسا

 خیلی من اصال...خورم نمی گول من: گوید می کنان خنده همزمان رود، می اتاقش

 . بای بای...دارم درس

 می باراد اتاق در پشت کند، می غرغر زیرلب و دهد می بیرون پرصدا را نفسش 

 و برهنه بدن با باراد اینکه تا کشد می طول لحظاتی. زند می در آرامی به و ایستد

 . کند بازمی را در دارد، تن به که ای راحتی شلوار

 ... دس گفتم بردیا - باراد

 . کند می پنهان در پشت را خودش  و کند می قطع را حرفش بیند می که را تبسم

  شده؟ چیزی... بردیاست فکرکردم  -

 سپس گیرد، می فاصله در از کمی ندارد، حال این در را او یدند انتظار که هم تبسم

 . گیرد می سویش به را پالتو

 . آوردم برات رو پالتوت  -

 . گیرد می را آن و کند می دراز را دستش باراد

  ممنون..آهان -

 خونی هم مانتویش و بود آمده خون بازویش گذرد، می تبسم ذهن از چیزی یکباره به

 را پالتو مسئله این یادآوری با چه؟ باشد شده کثیف هم باراد پالتوی اگر بود، شده

 متعجبانه ندارد را انتظارش که باراد کشد، می خودش سمت به و گیرد می دوباره

 . کند می نگاهش

  کنی؟ می داری چیکار -باراد
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 ! باشه نشده کثیف ببینم رفت یادم ببخشید -تبسم

 . کشاند می خودش سمت به دوباره را آن باراد

 . نیست نیاز خواد نمی -

 . کشاند می خودش سمت به را آن بازهم لجبازی با او اما

 ! یارمش می بعد ببینم بذار شه نمی اینطوری -تبسم

 باراد پالتوی کشمکش حال در که را دو آن رسد، می آنجا به بردیا موقع همان درست

 چه اینجا: گوید می طنتشی با و رساند می آنها به را خودش دوان دوان بیند می

  بازی منم...گرفته بازیتون خبره؟

 سمت به و گیرد می را باراد پالتوی و زند می کنار را او بزند حرفی تبسم اینکه از قبل

 . شود می خشمگین کمی باراد! کشد می خودش

 ! جون بچه که کردیم نمی بازی که ما! کن ولش بردیا کنی می چیکار -

 . کشد می خودش سمت به را توپال سماجت با او اما

  کن ولش تو نه -

  کن ولش گم می مریضی؟ مگه دیوونه -باراد

 لب روی را دستش گیرد، می فاصله اتاق از کمی  دو آن درگیری دیدن با تبسم 

 باز بیشتر را اتاق در کمی خشمگین ی چهره با باراد. خندد می و گذارد می هایش

 می را پالتویش دودست با بردیا لحظه همان در ایستد می بردیا روبروی و کند می

 می خود سمت به را پالتو قدرت تمام با «تبسم کن کمک بیا »اینکه گفتن با و گیرد

 . کشد
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 و خشم با! شود می کشیده بیرون اتاق از پالتو همراه به ندارد را انتظارش که باراد

 . دود می دنبالش به و اندازد می را پالتو عصبانیت

 ! تیمارستانی ی دیوونه متکش می -

 شود می داخل. رساند می اتاقش به را خودش و گذارد می فرار به پا کنان خنده بردیا

 . بندد می سرش پشت را در و

 ! بستی؟ خودت روی رو در چی واسه... بیرون بیا داری جرات اگه -باراد

 . کند می تر خشمگین را او بردیا های خنده صدای

 مامان به برم بهتره خوبه؟ حالش خانم الناز راستی...بخند...شهبا خندی؟ می -باراد

 دیگه حتما بندازه راه عروسی بساط برات زودتر تا بگم رو ات عالقه و عشق عمق

 ! نداری رو دوریش طاقت

 ... کردم غلط داداش نه -بردیا

 . کند می خبیثانه ی خنده باراد

 ! بده نشون رو کردنت طغل بیرون بیا شه نمی اینطوری کردم غلط..هاها -

 وارد آنها جدال به تفاوت بی کند، می پشت ها آن به خندد می که همانطور تبسم

 آرامش تواند می که است شبی اولین این طوالنی های مدت از پس. شود می اتاقش

 بود شده نیافتنی دست برایش که راحتی خواب شب آن و کند احساس قلبش در را

 . کشاند می جدید رویاهای سمت به را او و شود می هایش چشم مهمان

  دوازدهم فصل
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 ای تازه جان روشنایی درجستجوی هایت چشم کنی، می عبور تاریکی از که هنگامی

 رنگ تبسم برای کم کم زندگی. شوی می تحمل کم و قرار بی یافتنش برای و گیرد می

 آماده جدیدی هایروز  برای را خود تغییرات، از سرخوش او و گیرد می خود به دیگری

 و دل به جدیدی رویاهای و گرفته سر را زندگی آمده دنیا به تازه کودکی مانند کند؛ می

 . است بخشیده قوت جانش

 می باز روشنایی روی به را هایش چشم ساعت زنگ صدای با گذشته روز چند مثل

 نام ثبت را او مهران قبل ی هفته یک که کنکوری های کالس به رفتن فکر با کند،

 از پس. شود می بلند تخت روی از و زند می کنار را بنفش مخمل پتوی بود، کرده

 می اتاق ی پنجره کنار از گردد، می باز اتاق به شوید می را صورتش و دست اینکه

 که بیند می را رحیم آقا شود، می جلب باغ سمت به اش توجه ناگهان که گذرد

 تپه صورت به ها برگ او است، ها درخت زرد زیبای های برگ آوری جمع مشغول

 . است گذاشته ها درخت از هرکدام درکنار کوچک های

 به شود، می کشیده کودکی دوران به پاییزی های برگ تپه این دیدن با یکباره به

 به زیادی ی عالقه که تبسم و برد می شهر بزرگ های پارک به را او پدر که روزهایی

 های دست با و انداخت می ها آن میان در ار  خودش داشت ها برگ آن با بازی

 و داد می جان پدر به اش کودکانه های خنده ریخت، می خود روی را ها آن کودکانه

 . شد می شادی در غرق کوچکش دخترک همپای هم او

 یکباره به گویی شود، می روزها آن ناب حس از لبریز قلبش روزها آن یادآوری با

 رود می پایین ها پله از دوان دوان شود، می خارج اتاق از. شود می ساله هفت کودکی

 سالم:  گوید می لبخندزنان و شود می نزدیک رحیم آقا به شود می خارج خانه از و
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 این به پاییز قشنگی ی همه کنی؟ می جمع هارو برگ چرا کنی؟ می چیکار رحیم آقا

 ! هاست برگ

 باغ ندارند دوست بزرگ زاد نیک کنم می اینکارو همیشه دخترم، سالم -رحیم آقا

 . باشه نامرتب و کثیف

 . اندازد می تبسم سرتاپای به گذاری نگاه سپس

 . داخل بری بهتره خوری می سرما نیست، تنت گرم لباس  -

 . کند نمی توجه حرفش به تبسم

  کنم؟ کمک بهتون خواین می -

 . کنم می جمعشون آروم آروم خودم...نه نه -رحیم آقا

 . اندازد می باال ای شانه بیخیالی با

 . باشه -

 دوباره ی تجربه برای یکباره به اندازد، می زیبا های برگ از ای دسته به نگاهی سپس

 بین در و رود می ها برگ سمت به شیطنت با. شود می قرار بی کودکی ناب حس ی

 قهقه صدای. اندازد می هوا به را ها آن دودست با کنان خنده و نشیند می ها آن

 شادی در غرق رحیم آقا های اعتراض به تفاوت بی و کند می پر را باغ تمام او ایه

 که بیند می خودش روبروی را پدرش گویی هوا در ها برگ رقص میان در شود، می

 . شود می سرمست او شادی از و کند می نگاهش زنان لبخند

 شده شیدهک کودکی دنیای به و شده فارغ مکان و زمان از پدرش حضور تصور با

 و ایستاده اتاقش تراس در باراد دارد؛ نظر زیر را او که هایی چشم از غافل است،
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 طالیی و بلند گیسوان ریزد، می سرش روی که هایی برگ میان در. کند می تماشایش

 نمی برداشته هایش لب روی از خنده و رقصند می هوا در باد وزش با همراه رنگش

. کند درک را اش شادی دلیل تواند نمی اما دارد رزیرنظ را لبخندش دقت به. شود

 . گردد می باز اتاقش به سپس است خیره او به لحظاتی

 می همراهش هم او و است کرده تسلیم را آقارحیم حتی تبسم زیبا های خنده

 . خندد

 ! کردی پخش دوباره هارو برگ ی همه. دخترشیطون دیگه کافیه-

 . آید می سویش به و شود می بلند ها آن میان از کنان خنده

 . کنیم جمعشون دوباره کنم می کمک بهتون بخواید اگه -

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش او

 . کنم می جمعشون دوباره خودم دخترم نه-

 کی پرسید زادبزرگ نیک اگرهم باشه، اینطوری اینجا دارم دوس من کنید ولش اصال-

 . کردم واینکار  من بگید بهش کرده، اینکارو

 ! نزن صداش اینطوری پدربزرگته، ایشون دخترم؟! زادبزرگ؟ نیک -آقارحیم

 . هستند زادبزرگ نیک همون من برای ایشون -تبسم

 ها پله و گذرد می اصلی سالن از رود، می خانه سمت به دوان دوان و گوید می را این

 . رود می باال تایکی دو را

 کنار در که هایی سال بود؛ کرده تصور اش کیکود های سال در را خود لحظاتی برای

 . کرد می تجربه را ای اندازه و حد بی عشق پدرومادرش
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 با تبسم که گذاشته دوم ی پله روی را پایش باراد است، ها پله از رفتن باال حین در

 و بلند های پله از تبسم نمانده چیزی. کند می برخورد او با شدت به دارد که سرعتی

 می خودش سمت به و گیرد می را دستش مچ باراد که شود زمین بر نقش طوالنی

 . کشد

 شود می خیره او به مبهوت و مات و شود می برداشته تبسم های لب روی از خنده

 . کند می نگاه گرفته محکم را دستش مچ که  دستی به سپس

 ! بیفتی بود نمونده چیزی دویی؟ می چی برای -باراد

 . گذرد می تبسم کنار از کند، می رها را دستش که نطورهما و دهد می تکان سری

 نفس دیدنشان با اندازد می سرش پشت های پله به نگاهی شود می دور که باراد

 . آمد می سرش بر چه بود افتاده اگر داند می خدا.کشد می عمیقی

 میز به که همانطور گردد، می باز اول ی طبقه به و پوشد می را وشلوارش مانتو

 و اند نشسته سرمیز که بیند می را بهاره و خانم الهه شود می نزدیک نهصبحا

 صبخیری لبخندزنان کنند، می صحبت یکدیگر با خورند می صبحانه که همانطور

 و اندازد می سرتاپایش به گذرایی نگاه بهاره. نشیند می بهاره کنار در و گوید می

 . زند می لبخند

 ! یاد می بهت خیلی شه، می کوچولو یخیل ات چهره پوشی می که مقنعه  -

 . کند می می تأیید را بهاره حرف هم خانم الهه

 . یاد می بهت خیلی عزیزم آره -

 امروز: پرسد می بهاره به رو سپس. کند می کوتاهی تشکر و زند می محوی لبخند او

  نداری؟ کالس
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 کمک مامان به فرداشب برای خونه مونم می عوض در ندارم کالس امروز نه -بهاره

 . کنم می

 . شود می متعجب کمی فرداشب شنیدن با

  خبره؟ چه شب فردا مگه -

  دیگه؟ یلداست فرداشب دونی؟ نمی مگه -بهاره

 نیک ی خانواده بزرگ پدربزرگت که اونجایی از و یلداست شب فردا آره -خانم الهه

 . شند می جمع اینجا تقریبا   همه زاده

 . دهد می تکان تأیید روی از سری

 . اینطور که...آهان -

 صندلی روی از سپس کشد، می تست نان روی و کند می پر خامه از دیگری قاشق

 . شود می بلند

  خدافظ شده، دیرم یکم رم می دیگه من -

 می ماشین در سرعت به و رساند می خانه از بیرون به را خودش بلند های قدم با

 . دهد می تکیه صندلی به و کند می راننده به کوتاهی سالم نشیند،

 برایش کمی است، بوده دور ها آن ی همه از ها سال او که دروسی یادگیری گرچه

 دو از پس او کالس. برآید ها آن پس از تا کند می را تالشش ی همه اما است دشوار

 لباس اینکه از پس. گردد می باز خانه به راننده همراه به و شود می تمام ساعت

 می دیگران به رود، می اول ی طبقه به ناهار صرف برای کند می تعویض را هایش

 . نشیند می مهسا کنار در و پیوندد
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  بیا توهم بازار، بریم خوایم می ظهر بعداز آبجی؟ - مهسا

 . کند می تأیید را حرفش سرعت به بهاره که نشده تمام مهسا حرف هنوز

 . بریم باهم همه بیا توهم درسته آره -

 . دهد می تکان راست و چپ به را رشس خونسردانه

 . یاد می 4 ساعت زبانم معلم دارم زبان کالس امروز بیام تونم نمی من -

  نیاد؟ بگی بزنی زنگ بهش امروز شه نمی! بد چه اوه -مهسا

 از نباید آبجیت عزیزم، نه: گوید می مهران بدهد، را پاسخش تبسم اینکه از قبل

 ! مهمه یخیل زبانش کالس بمونه، عقب درس

 . کند می تأیید را عمویش حرف لبخندزنان تبسم

 ! کنم کنسل رو کالسم نباید من مهسا عمویه با حق -

 . دهد می تکان سری غمگینانه مهسا

 . باشه -

 سپس و باراد خالی جای به نگاهی ابتدا خانم الهه شود، می برقرار سکوت لحظاتی

 . کند می نگاه مهران به و اندازد می بردیا

 ! گرسنشه االن حتما   ام بچه خونه؟ بیاد بردیا نذاشتی چرا آخه -

 . دهد می بیرون پرصدا را نفسش مهران

 به توکارخونه ما موند، می باید اون داشتیم مهمی قرارکاری امروز که گفتم خانم؟ -

 چی نگران دیگه خوره می رو غذاش همونجا هم اون خب دیم می غذا کارمندها
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 نباش، بم بادمجون اون اینقدرنگران رم می دیگه یکساعت ات منم درضمن هستی؟

 بذار راحته، دستش از همه اعصاب نیست پسرشیطونت این روزهم یه! نداره آفت

 . بکشند راحت نفس یه بقیه حداقل

 . خندند می هرسه دخترها حرفش این با

 دیوونه ور  همه همیشه مثل بود خونه االن اگه گه می درست بابا مامان، آره - بهاره

 . کشم می دستش از راحت نفس یه دارم منکه اوف..بود کرده

 . خندد می هم مهران کند، می تأیید را بهاره حرف کنان خنده نیز مهسا

 عاصی هارو بیچاره اون هروز..یاره می سرکارمندها داره بالیی چه االن دونه می خدا -

 ! رییسه پسر چون زنند نمی دم ولی کرده

 . کند می تظاهری اخم خانم الهه

 ! کنه می سرفه داره حتما   االن نزنید حرف ام بچه سر پشت اینقدر دیگه بسه -

 کنند می صحبت بردیا های شیطنت از بازهم خانم الهه حرف به توجه بی ها آن اما

 .  خندند می و

 خانه به اوست زبان خصوصی معلم که جوانی دختر پریسا ازظهر، بعد چهار ساعت

 قبل ی جلسه دو مانند و شود می اتاقش وارد تبسم همراه آید، می زرگزادب نیک ی

 اینکه تا کشد می طول  کالس ساعتی دو. شود می انگلیسی زبان تدریس مشغول

 جزوه و کتاب که همانطور آخر در کند، می تمام را درس تمرین چند دادن با پریسا

  تبسم؟ بپرسم سوال یه: گوید می کند، می جمع را هایش

  حتما   آره -بسمت
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 خوایی می زبانو: پرسد می و کند می جا جابه هایش چشم روی را اش طبی عینک او

  کشور؟ از خارج بری که یادبگیری

 . زند می عمیقی لبخند تبسم

 . بدم زبان کنکور خوام می جدید سال... نه -

 تو آخه گیری می یاد چیزایی یه قبلش کنی می خوبی کار خیلی پس جدی؟ -پریسا

 ! کنند نمی شروع صفر از دونند می زبان از چیزایی یه همه اینکه تصور با دانشگاه

 . دونستم نمی! واقعا؟ -تبسم

 . است مردد حرفی آوردن زبان به برای گویی کند می سکوت ای لحظه پریسا

  کنم؟ خواهش یه ازت تونم می -

 . دهد می تکان سری سرعت به تبسم

  شده؟ چیزی حتما، آره -

 ... بخوایی پدرت از کنم خواهش ازت خواستم می فقط.. نه -ساپری

 ! پدرم؟: پرسد می متعجبانه و کند می قطع را حرفش پدر ی کلمه شنیدن با

  نیست؟ پدرت زاد نیک آقای مگه دیگه آره -پریسا

 آرامی به اما است عزیز برایش پدر یک ی اندازه به او اینکه با زند، می عمیقی لبخند

 . هستند عموم نیستند، پدرمن ایشون: گوید می

 ازشون خواستم می من راستش...خب! پدرته کردم خیال من ببخشید اوه -پریسا

 سومه ی جلسه دونم می بدن، بهم زودتر رو ماهم این دستمزد از مقدار یه بخوایی

 . دارم احتیاج بهش خیلی من ولی



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

243 

 

 . گم می بهشون حتما ، باشه -تبسم

 . شود می بلند جایش از و زند می بخشی رضایت لبخند او

 . برم باید من شده غروب گذشته شیشم از ساعت دیگه خب ممنونم ازت خیلی -

 در را باراد که روند می پایین ها پله از شود، می خارج اتاق از اش همراهی برای تبسم

 با باراد. است بازگشته بیمارستان از او شک بی بینند، می ها پله از آمدن باال حال

 . گذرد می کنارشان از و کند می کوتاهی سالم ایستد، می ای لحظه دو آن دیدن

 زاد نیک پسرآقای اقا، این حتما: گوید می سرعت به پریسا شود، می دور که باراد

 . بود اشون شبیه خیلی آره؟ بود،

 . زند می محوی لبخند تبسم

 . همینطوره آره -

 و دارد حضور سالن در که زادبزرگ نیک زا پریسا گذرند می که خانه اصلی سالن از

 تا تبسم. شود می خارج خانه از و کند می خداحافظی است، کتابی خواندن مشغول

 نزدیک ها پله به هنوز. گردد می باز سالن به سپس و کند می همراهیش  خروجی در

 . کند می متوقفش زادبزرگ نیک صدای که نشده

  تبسم؟ دخترم؟  -

 می او به نگاهی نیم شده کشیده درهم های اخم با و ودش می متوقف سرجایش

 . اندازد

 باغ و نشه جمع ها درخت برگ خواد می دلت گفت بهم رحیم -بزرگ زاد نیک

  آره؟ بمونه، همینطور
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 . زند می لبخندعمیقی سپس کند می سکوت ای لحظه

 . باشه داری دوس تو که همونطور باغ بعد به ازاین بذاره گفتم بهش -

 . دارد برمی سویش به قدم یک متبس

 ... ندارم دوس چی و دارم دوس چی ببیند شما که ندارم احتیاجی هیچ من -

 . کند می نگاهش خشم با ای لحظه

 شما با خوام نمی بردارید سرمن از دست بهتره کنید، کاری من برای نکنید سعی -

 ! بهتره خیلی اینطوری کنم، بحث

 . شود می مانعش بازهم بزرگ زاد یکن که شود دور او از خواهد می

 !  باشی خوش اینجا تو خوام می فقط من دخترم نیست اینطور  -

 . گردد برمی سمتش به دوباره تبسم

 مشکلی هیچ باشما هاتون نوه ی بقیه مثل من انگار که کنید می رفتار طوری چرا -

  نداره ای فایده هیچ چون...بردارید اینکارهاتون از دست! ندارم؟

 تو من خوایی می... کن فراموش هارو گذشته کنم می خواهش عزیزم؟ -بزرگ زاد نیک

   بمیرم؟ تو زبون از پدربزرگ اسم شنیدن حسرت

 به را تکراری بحث آن بازهم اینکه از کند می خشمگین را تبسم کم کم هایش حرف

 . شود می کالفه کشد می میان

 پدرم به کردید فراموش حتما   نیستید، من پدربزرگ شما پدربزرگ؟ کدوم پدربزرگ؟ -

 ! نیست پسرتون گفتین

 . زند می تلخی لبخند کند، می سکوت ای لحظه
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 فکر! چی؟ که زهرا، بهشت ببره شمارو گید می اتون راننده به بینمتون می هرهفته -

 بعد حاال نبود مهم براتون روندینش خودتون از که روزی اون داره؟ ای فایده کنید می

 ! شده؟ مهم براتون شمرگ از

 . دوزد می ای نقطه به را نگاهش غمگینانه او تلخ های حرف شنیدن با بزرگ زاد نیک

 خوام می ازت من اما... کنم حذف زندگیم از...رو روز اون تونستم می کاش -

 . دخترم کنی فراموشش

 اومد؟ سرما به چی سال همه اون کنم فراموش چطور! کنم؟ فراموشش -تبسم

 عذاب خواهرم و من که هایی سال تونستید وقت هر شما آسونه، شما برای گفتنش

 ! کنم می فراموش رو چی همه منم اونوقت برگردونید، رو کشیدیم

 . زند می لبخندتلخی زادبزرگ نیک

 من جلوی لجبازی و خشم همین با هم اون پدرته، شبیه درست تو رفتار و اخالق -

 کردم می فکر روزها اون... کشه می منو داره ها لسا اون حسرت کن باور...ایستاد می

 فکر بپذیرم، و ببینم مادرت به رو اش عالقه و عشق تونستم نمی اینه، در پدرت صالح

 ... کردم می

 . شود می بلند اختیار بی صدایش و کند می قطع را حرفش تبسم

 مسئله این هربار چرا گید؟ می من به رو اینها چی برای. کنید تمومش دیگه، بسه  -

 توجیه منو خوام نمی بزنم، حرف گذشته مورد در خوام نمی کشید؟ می پیش رو

 ...  که بودید پدرمغرور یه فقط شما... کنید

 ! م...تبسـ دیگه بسه  -
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 های اخم اوبا گردد، برمی سمتش به و کند می قطع را حرفش باراد صدای شنیدن با

 . یستدا می روبرویش و شود می نزدیکش کشیده درهم

 ! بزنی حرف اینطوری پدربزرگ با نداری حق تو -

 هم باراد های اخم ی گره حتی دیگر است، گرفته را تبسم وجود تمام خشم باردیگر

 . بترساند را او تواند نمی

 ... امه خونواده و من دردهای و ها سختی تموم مسبب تو، پدربزرگه ندارم؟ حق چرا -

 رو جوابت خودم بزنی حرف باهاشون اینطوری خواییب بازهم اگه...کن تمومش -باراد

 . دم می

 مچ و دهد می تکان ها آن سوی به را ویلچرش دو آن خشم دیدن با بزرگ زاد نیک

 . گیرد می را باراد دست

 ! کنی دخالت دم نمی اجازه بهت تبسمه، و من بین موضوع این باراد؟ -

 . گیرد می آتش جانش کند می دفاع او از بزرگ زاد نیک اینکه دیدن با تبسم

 من... ندارم احتیاجی هیچ شما مهربونی و توجه به من کنید؟ می دفاع من از چرا -

 ... نیستید هیچی من برای شما که همونطور نیستم هیچی شما برای اصال

 باراد. دود می خانه حیاط سمت به شود می شکسته که بغضی با و گوید می را این

 رها را دستش بزرگ زاد نیک اما برود دنبالش به واهدخ می عصبانیت و خشم با

 . کند نمی

 ! بزنی بهش حرفی نداری اجازه گفتم بمون، همینجا باراد؟ -زادبزرگ نیک
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 صحبت شما با چطور دم می یاد بهش خودم ادبه، بی و گستاخ دختر یه اون -باراد

 ! کنه

 خارج خانه از رگزادبز  نیک صدای به تفاوت بی و کشد می بیرون را دستش سپس

 . رود می حیاط به و شده

 باغ انتهای به ها درخت میان در خشمش کردن فروکش برای مکانی دنبال به تبسم

 اش، توجه است، کرده خشمگین را او شدت به زادبزرگ نیک های حرف رود، می

 ببخشد، را او نیست ممکن برایش...نه خواهد، نمی را ها آن از هیچکدام اش عالقه

 پدربزرگ و ببخشد را زادبزرگ نیک بتواند که بود شدنی فراموش ذشتهگ مگر

 ! بزند؟ صدایش

 . گرداند برمی خود سمت به و گیرد می را دستش سرش پشت از رسد، می او به باراد

 . بگیری رو کردی پدربزرگ به که احترامی بی جواب باید ری؟ می داری کجا -باراد

 می بیرون او دست از را دستش باخشم و اندازد یم باراد آلود اخم ی چهره به نگاهی

 . کشد

 می جونم از چی کنی؟ سرزنشم خوایی می بازهم چیه؟... بردار سرم از دست -تبسم

  خوایی؟

 مهربون باهات خواد می چون بزنی؟ حرف اونطوری پدربزرگ با نداری حق تو -باراد

 رو اش توجه کترینکوچی لیاقت من نظر از تو هستی؟ مهمی آدم کردی خیال باشه

 اینطوری نداری حق اما نکن، خب کنی فراموش رو گذشته خوایی نمی! نداری هم

 ... تو حاال کشیده عذاب سال چند کافی ی اندازه به اون... کنی احترامی بی بهش

 . اندازد می تبسم سرتاپای به تحقیرآمیزی نگاه
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 . کنی اذیت رو ونا گذشته یادآوری با نداری حق...  ارزش بی دختر یه تو -

 می لبریز جانش تمام خشم از کند می احساس کم کم تبسم ها حرف این شنیدن با

 ها آن که دردی و رنج آنهمه پس دارد؟ اهمیت پدربزرگش فقط باراد برای شود،

 تا اندیشد؟ نمی گذشته خواهرش و او به که آنچه به هیچکس چرا چه؟ اند کشیده

 آنجا تا و کرده مشت را هایش دست! کند؟ حقیرشت چنین این دهد اجازه باید کی

 . دهد می فشار تواند می که

 حقش از بیشتر نداره اجازه کرده حقیر زن یه به تبدیل رو خودش که کسی -باراد

 الیقش کنم نمی فکر که کنی می زندگی آرامش با داری اینجا تو کنه، صحبت

 که باشی من بیچاری عموی ه،دختر  باید چراتو فهمم نمی...فهمم نمی اصال  ...باشی

 ... بلند رو سرش تونست نمی تو مثل دختری داشتن از بود زنده اگه

 خشم از صدایش دهد، می دست از را کنترلش تبسم جمله این شنیدن با ناگهان

 . زند می فریاد و لرزد می

  ه....دیگـ بسه -تبسم

 ای لحظه برای! زند می باراد گوش به محکمی سیلی و کرده بلند را دستش همزمان و

 که اتفاقی باور چرخد، می راست سمت به باراد صورت شود، می متوقف زمان گویی

 و کند می لمس را اش گونه آرامی به راستش دست با. نیست ممکن برایش افتاد

 و خشم از که کند می نگاه را تبسم باز دهانی و شده گرد های چشم با سپس

 . است پوشانده را هایش شمچ سفیدی خونین، های رگه عصبانیت

 هیچکس. است کرده طاق را طاقتش او های حرف است، خیره باراد به نفرت با تبسم

 سمتش به لحظاتی از پس. ببرد سوال زیر را باشد پدرش دختر اینکه ندارد اجازه

 . کوبد می اش سینه به دودست با و برد می هجوم
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 جز کاری اصال کنی؟ تحقیر منو یخوای می کی تا هان؟! هستی؟ کی کردی خیال تو -

  ساختی؟ چی ذهنت تو من از بلدی؟ تحقیرکردن و کردن قضاوت

 . زند می فریاد اختیار بی کند، می سکوت ای لحظه

 ! م...نیستـ کنی می تصور تو که زنی اون...من -

 که کشد نمی طولی و لرزند می هایش لب که او به است، خیره تبسم به ناباورانه باراد

 . شود می شکسته شبغض

 تموم ساعت یک اون با اونوقت دیدی، و من ساعت یک برای فقط شب، یه تو -تبسم

 چرا آخه چرا؟ بپرسی ازم دفعه یه حتی اونکه بی کردی، قضاوت رو من زندگیه

 گذشته من به چی ممکنه که رسید ذهنت به اصال...کردی؟ اینکارو چرا شد؟ اینطوری

 ! کردیم؟ می زندگی چطور ما که دیکر  فکر این به اصال! باشه؟

 . کند می تلخی ی خنده هایش اشک درمیان

 تموم که آدمی از باشه، فکرکرده من به دارم انتظار کی از...احمقم چقدر من -

 براش همچی کرده باز دنیا به چشم وقتی از کرده، زندگی خوشی و رفاه تو زندگیش

 بهت...نچشیده رو تنهایی و گیوگرسن سختی و کسی بی معنی هیچوقت بودو فراهم

 ! غیرممکنه تو مثل آدمی برای درکش دم، می حق

 می سختی به هقش هق میان در کند، می خیس را هاش گونه وقفه بی اشکهایش

 . بگوید سخن تواند

 گاهی کشید، می سختی چقدر زندگی برای پدرم که دیدم می بچگی از.. من -تبسم

 شب و رفت می بیرون خونه از زود صبح چون دیدمش نمی روز چند حتی اوقات

 اش واندازه حد بی غرور با تو پدربزرگه درحالیکه بودم، خواب من گشت برمی وقتی
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 فقط...ببخشید بگه...کرده اشتباه بگه بهش و برگرده پدرم که بود این انتظار به فقط

 اون زا بعد. کنیم می زندگی چطور ما که کرد نمی فکر این به بودو مهم براش همین

 مدیر شرکتشون تو بود قرار پدرم شد می خوب داشت چیز همه سختی سال همه

 ما از رو چی همه لعنتی تصادف اون...یهو ولی بخره، خونه خواست می شه،

 دادیم، دست از رو پدرومادرم وقتی سال، 15 فقط بود، ام ساله 15 فقط من....گرفت

 نبود هیچکس کنم، زندگی ورچط دونستم نمی من! چی؟ یعنی این فهمی می اصال

 ازش اگه اما کرده فراموش حتما عمو...کنم زندگی باید چطور بعد به این از بگه بهم

 همیشه و داشت مشکل قلبش بود، مریض بچگی از مهسا که یاد می یادش بپرسی

 تنها کنم، جور مهسارو داروهای پول چطور باید دونستم نمی من... خورد می دارو

 توشرکتش گفت بهم بود خوبی آدم که بابا رییس که بود ینا ام شانسی خوش

 تونستم می اما داد نمی رو زندگیمون کفاف حقوقش که درسته... شم منشی

 کردو سکته اون اینکه تا بودم اونجا سال چهار بخرم، رو مهسا داروهای

 کنه توجه بهم کرد می سعی اول روزهای همون از گرفت، رو جاش پسرخوشگذرونش

 از و گفتم بدوبیراه بهش هم من...داد ای وقیحانه پیشنهاد بهم هفته دو از بعد و

 تحمل رو عوضی های آدم همش شد، هام بدبختی شروع اون و...رفتم بیرون اونجا

 کنند، سواستفاده ازم کردند می سعی ندارم رو هیچکس فهمیدند می تا که کردم می

 و من که بگم بهت اگه یدمکش می بدبختی مدام کردم، می عوض رو کارم مدام

 ... شه نمی جا که تو مغز تو خوابیدم می گرسنه ها شب چقدر خواهرم

 می خیره باراد های چشم به و ریزد می اشک صدا بی کند، می سکوت ای لحظه

 . شود
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 سال اما دادم می رو مهسا داروهای پول سختی به کردم، تحمل اینهارو ی همه من -

 باید گفت دکترش...شد بد حالش یهو بخرم، دارو براش چندوقت نتونستم پیش

  میره می وگرنه...وگرنه...شه عمل

 . زند می فریاد افتد، می لرزه به تنش تمام شب آن یادآوری با

 ی؟...لعنت شدی ساکت چرا بمیره؟ ذاشتم می! کردم؟ می چیکار باید من...بگو تو -

 هربار وقتی گرفتم؟ می باید یک از آوردم؟ می پول میلیون چند باید کجا از... بگو

 کجا ات خونواده و تو شب اون... بخرم براش دارو دومیلیون یا یک بودم مجبور

 وضعی چه تو خواهرم و من ممکنه که رسید نمی ذهنتون به حتی! بودید؟

 هم مرگ از که بود کابوس یه مثل...بودم شده ها مرده مثل درست من...باشیم

 ... شن تموم ها کابوس اون ولی رمبمی بودم حاضر بود، تر سخت

 . کوبد می اش سینه به درپی پی های مشت با و رود می سمتش به کنان هق هق

 و سرافکندگی باعث خواستم نمی...رم...بب رو کسی آبروی خواستم نمی من -

 ... بفهمم اینو خواستم، نمی م،...باش کسی شرمندگی

 اومانند های حرف خورد؛ نمی تکان اام و دهد می فشار هم روی را هایش چشم باراد

 صدای با و عاجزانه درپی پی های مشت از پس او. شود می کوبیده سرش به پتکی

 . کند می گریه بازهم اش گرفته

 ...  کنم اشتباهی کار خوام نمی من که بفهم توروخدا..توروخدا -تبسم

 . گذرد می کنارش از و زند می تنه او به سپس شود، می خیره باراد به لحظاتی

 تبسم های باورحرف کند، نمی حرکتی هیچ و است خیره اش خالی جای به باراد

 گذشته او بر که دردورنجی همه این بپذیرد چگونه! است غیرممکن نه، دشوار برایش
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 در بود شده نصیبش درد فقط زندگی از! باشد؟ داشته حقیقت تمامش است

 احترام و غرور از پر و کرده صیلتح دختری بهاره مثل درست توانست می حالیکه

 چه؟ بود شرایط آن در خودش خواهر اگر گذرد، می ذهنش از ای لحظه برای. باشد

 احساس زندگی تمام به نسبت یکباره به. کشد می جنون به را او هم فکرش تنها...نه

 بود؟ کرده چه مدت این در کند، می خشم احساس خودش به نسبت کند، می تنفر

 رحمانه بی و بود کرده قضاوتش رحمانه بی بود، کرده بیشتر را دورنجشدر  اینکه جز

 می جاری چشمش ی گوشه از اشکی بود؟ الیقش واقعا   آیا... بود کرده تحقیرش

 فشار آن با نمانده چیزی که دهد می فشار هم روی را دندانهایش آنقدر شود،

 ! بود کابوس یک تنها ها این تمام کاش... کاش...بشکنند

 روزهابه آن یادآوری ریزد، می اشک و رود می ها درخت میان قراری بی با سمتب

 تکیه درختی به. است کرده اش تجربه دیگر بار گویی که است سخت آنقدر تنهایی

 . کند می پاک دودست با را هایش اشک و دهد می

 ... دیگه بسه... گرده برنمی دیگه روزها اون... کافیه کافیه، دیگه...نه  -

 می اشک بازهم کند، کنترل را خودش بتواند آنکه بی و نشیند می زمین روی جزانهعا

 تاریکی از ای نقطه به صدا بی نهایت در است فایده بی شدن آرام برای تالشش. ریزد

 به نزدیک را زادبزرگ نیک صدای ناگهان که است گذشته دقایقی. است خیره باغ آن

 . شنود می خود

  تبسم؟...باراد؟ -زادبزرگ نیک

 می نگاه سویش به و کرده پنهان درختی پشت را خودش و شود می بلند سرعت به

. زند می صدا را باراد و او ها، درخت میان در رحیم با همراه که بیند می را او کند،
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 به را خود و گذرد می ها درخت الی البه از دوان دوان شود اش متوجه اینکه از قبل

 . رساند می خانه

 و ایستد می ای لحظه برای رود، می ها پله سمت به و گذرد می اصلی سالن از

 در باراد و او دنبال باید کی تا رحیم و زادبزرگ نیک. اندازد می سرش پشت به نگاهی

 . رود می خدمتکارها از یکی سوی به فکر این با! گشتند؟ می باغ

 توی رم می دارم االن و ام خونه توی من که بگید بزرگ زاد نیک به لطفا ببخشید؟    -

 . گردند می من دنبال باغ توی ایشون اتاقم،

 سرعت به هم تبسم. رود می خانه خروجی سمت وبه دهد می تکان سری خدمتکار

 بیند می را خدمتکار پنجره پشت از. رساند می اتاق به را خودش و رفته باال ها پله از

 . آورد می خانه سمت به و دهد می تکان را ویلچرش که

 اما است؟ ایستاده باغ انتهای در همانجا هنوز یعنی رفت؟ کجا او شد؟ چه باراد اما

 حق یا و بود کرده تحقیرش همیشه اینکه نه مگر دارد؟ اهمیتی چه موضوع این

 باراد اما بود، کرده لبش به جان اش رحمانه بی های قضاوت بود؟ گرفته او از را زندگی

 به افکار این از. بود کرده کمکش بارها و بود بشمراق جا همه که است کسی همان

 برای کند، می سرزنش را خودش. گذارد می سرش روی را دستش دو آید می ستوه

  بود؟ نکرده کنترل را خودش چرا زد؟ سیلی او به چه

 می اتاقش از بیرون را بهاره و مهسا های خنده صدای که است گذشته یکساعتی

 اتاقش به دیدنش برای مهسا زودی به و اند بازگشته خرید از ها آن شک بی شنود،

 اشک های چشم با را او مهسا مبادا تا رود می حمام به سرعت به فکر این با آید می

 . ببیند شده قرمز و آلود
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 از نیست مشهود اش چهره از چیزی یابد می اطمینان وقتی دقایقی گذشت پس

 که بیند می را مهسا زمانهم گردد، می باز اتاق به و شود می خارج حمام

 عمیقی لبخند دیدنش با.کند می زیرورو را ها آن و گذاشته تخت روی را خریدهایش

 . زند می

 . باشه عافیت آبجی سالم  -

  اومدی؟ کی سالم، -تبسم

 . بودی حموم توی تو وقته، خیلی -مهسا

 شده موهایش کردن خشک مشغول ایستد، می آینه روبروی و دهد می تکان سری

 . آید می سویش به خوشحالی با که است

  ببینیشون؟ خوایی نمی خریدم، لباس چندتا و مانتو یه -مهسا

  خوام می که معلومه -تبسم

 با مهسا. نشیند می تخت روی و برداشته موهایش کردن خشک از دست سپس

 اتاقش به هم بهاره که کشد نمی طولی هد، می نشان او به را خریدهایش خوشحالی

 ساعتی یک. شود می مهسا خریدهای دیدن مشغول دو آن با هم او و یدآ می

 به رو و ایستد می چهارچوب در پریشان ی چهره با خانم الهه که است گذشته

  ندیدی؟ رو باراد تو عزیزم جان؟ تبسم: گوید می تبسم

 گردد، می باز او سوی به نگرانی با و شود می برداشته تبسم های لب روی از لبخند

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش سختی به

 . ندیدم...نه  -
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 . رود می مادرش سوی به بهاره

  نگرانی؟ اینقدر چرا مامان؟ شده چی   -

 باغ تو رفت گه می پدربزرگت اتاقشه، تو موبایلشم نیست خونه تو باراد -خانم الهه

 . نیست که اونجاهم ولی

 . دهد می بیرون پرصدا را نفسش بهاره

 ! دیگه گرده برمی باشه هرجا نگرانشی؟ اینقدر است بچه مگه مامان وای  -

 رفته کجا او آخر شود، می خیره زمین به و دهد می فشار هم روی را هایش لب تبسم

 حق او به سکوتش با همیشه مانند و گفت نمی ها حرف آن از هیچکدام کاش است؟

  .آورد می خود به را او خانم الهه صدای.بود داده

 . گوشیش بدون هم اون شد نمی غیب خبر بی اینطوری هیچوقت اون-

 . آید می سویشان به خدمتکاری حین همین در

 . خانم حاضره شام-

 . کند می نگاه هرسه به سپس و دهد می تکان سری خانم الهه

 . سرمیز بریم دخترها پاشید-

 ی طبقه به ها آن راههم اما ندارد غذا خوردن برای اشتهایی داند می اینکه با تبسم

. حضوردارند آنجا هم بردیا و مهران بزرگ، زاد نیک نشینند، می سرمیز و رفته اول

 . نشیند می مهران کنار در پریشانی با خانم الهه

 ! گرده برمی باشه هرجا عزیزم، نباش نگران -مهران

 . شد غیب کجا یهو آخه...نبرده که هم رو ماشینش اتاقشه، تو گوشیش -خانم الهه
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 نده راه بد دلت به اینقدر...بزنه قدم بیرون رفته حتما   دخترم؟ -زادبزرگ نیک

 . باشه خودش مراقب تونه می است ساله سی مرد یه ناسالمتی

 ! بگیرند باج ازمون بخوان باشنش، دزدیده شاید -بردیا

 رود می ای غره چشم چنان نشیند، می خانم الهه ی چهره بر غلیظی اخم سرعت به

 . شود می برداشته بردیا های لب روی خنده که

 داداشم جای میگم رم می! کردم غلط جون، مامان نکن نگاهم اینطوری خدا یا -بردیا

 ! خوبه؟ بدزدند منو

 برای است، شده باراد درگیر شدت به تبسم ذهن. خندند می هردو بهاره و مهسا

 که اتفاقی او شک بی د،کن می نگاه زادبزرگ نیک به و کرده بلند را سرش ای لحظه

 به نیز زادبزرگ نیک لحظه همان در. است نداده توضیح ها آن برای را بود افتاده

 می را باراد سراغ شاید یا و است سوال از پر گویی که نگاهی کند، می نگاه تبسم

 . گیرد

 قرار و آرام خانه در کسی و اند شده نگران خانه اهل تمام است، گذشته ساعتی دو

 الهه و است شده خارج خانه از باراد یافتن برای مادرش درخواست به بردیا. ندارد

 روی از هایش چشم و زده قدم طرف آن و طرف این به عمارت ورودی جلوی در خانم

 حالیکه در و ایستاده اتاقش ی پنجره پشت تبسم. شود نمی برداشته باغ اصلی در

 . کند می سرزنش را خودش و جود می را هایش ناخنش است، باغ در به نگاهش

 می داخل باراد و شود می باز باغ اصلی در که گذرد می شب دوازده از کم کم ساعت

 صدای با و کند می نگاه عمارت داخل به ای لحظه بیند می که را او خانم الهه شود،

 . اومد باالخره پدر؟ مهران؟: گوید می بلند
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 به نیز بزرگ زاد نیک و مهران شود، می منتظر و گردد بازمی بیرون به سپس و

 می ها آن کنار در هم مهسا و بهاره. رسانند می عمارت در جلوی را خودشان سرعت

 های چهره به پرسشگرانه و شود می نزدیک ها آن به خونسردانه باراد. ایستند

: گوید می خانم الهه که نشده نزدیک ها آن به کامال   هنوز. شود می خیره پریشانشان

 نبرده که گوشیتم...چیزی نه خبری؟ نه شیم؟ می نگرانت ما گی نمی تو؟ یبود کجا

  بودی؟

 . ایستد می مقابلشان در آشفته شدت به ی چهره با او

  آخه؟ شدید چی نگران شده؟ چی مگه مامان، باش آروم -باراد

 به را صورتش و گیرد می به را اش چانه سپس اندازد، می او به دقیقی نگاه خانم الهه

 . چرخاند می راست متس

  صورتت؟ روی چیه کبودی این بده، مرگم خدا -خانم الهه

 . دارد برمی صورتش روی از را مادرش دست باراد

 . نیست چیزی  -

 دوان دوان بیند می که را باراد گردد، می باز خانه به هم بردیا موقع همان درست

 . گرداند برمی خودش سمت هب و گیرد می را او ی شانه رساند، می ها آن به را خودش

 می سر به خاک ما گی نمی شیم؟ می نگران ما گی نمی! مرتیکه؟ تو بودی کجا -بردیا

 ! داره؟ تعصب روت مامانت دونی نمی شیم؟

 صورتش به دست دو با کند، نازک را صدایش کند می تالش که همانطور سپس

 . اندازد می چنگ



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

258 

 

 ! کنه راحت شما دست از بده مرگ منو خدا وای -بردیا

 بتواند تا ایستد می پایش های انگشت روی رود، می سمتش به سرعت به خانم الهه

 . گیرد می را بردیا گوش وسپس کند بلند را قدش

  پوک؟ کله ی پسره یاری درمی منو ادای دیگه حاال -

  کردم غلط آی آی -بردی

: گوید می بردیا به هنگا با و گیرد می را باراد بازوی مهران خندند، می همه دیگران

 . اومد دلقکمونم خداروشکر خب

 . برد می خانه داخل به را باراد سپس

  صورتت؟ رو چیه کبودی این شده؟ چی بگی خوای نمی -

 . نیست چیزی که گفتم -باراد

 خیره باراد صورت کبودی به و رساند می ها آن به را خودش حرف این شنیدن با بردیا

: گوید می ای موزیانه ی چهره با و کرده ریز را هایش شمچ لحظاتی از پس. شود می

 خیلی هم دستش طرف آخ آخ زدن؟ سیلی بهت اینطوری که شیطون کردی چیکار

 ! بوده سنگین

  سیلیه؟ جای این گفته کی گی؟ می مزخرف چرا -خانم الهه

 ! داشتم رو اش تجربه... گم می من -بردیا

 بلند مهسا و بهاره سپس کنند، می شنگاه متعجبانه همه گوید می که را این

 . خندند بلندمی

  خوردی؟ سیلی حاال تا چندبار داداش الهی بمیرم -بهاره
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 هم اون دست بود، شده کبود همینطور دقیقا   زد سیلی بهم که دختری آخرین -بردیا

 . بود سنگین خیلی

 اب سپس. دهد می تکان برایش تأسف روی از سری مهران اما خندند، می همگی

 دیدن با است، رفته فرو فکر در و شده خیره ای نقطه به او کند می نگاه باراد به دقت

 . گیرند می فاصله دیگران از کمی ، اش آشفتگی

  پسرم؟ نیست چیزی مطمئنی -مهران

 دردورنج از چیزی او اگر...خدایا شود، می خیره پدرش مهربان ی چهره به باراد

 لبخند سختی به. بود خواهد ممکن اتفاق ترین اکدردن برایش بداند اش برادرزاده

 . زند می

 . باورکن نیست چیزی بابا خوبم -

 فهمیده را حقیقت تمام اکنون اینکه با است مردد کمی کند، می سکوت ای لحظه

 ! داشت؟ قلبی مشکل مهسا بابا؟: پرسد می بازهم اما است

 سپس کند می نگاه را باراد خیره لحظاتی شود، می شکه یکباره به شنیدنش با مهران

  کردم؟ فراموش چطور...من خدای وای: گوید می پریشانی با

 . کند می است، ایستاده بردیا و بهاره کنار در که مهسا به رو سپس

  اینجا بیا لحظه یه مهسا؟-

 . شود می نزدیک ها آن به و دهد می تکان سری او

  عمو؟ بله -مهسا

  شد؟ خوب قلبیت مریضی تو عزیزم؟ -مهران
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 . زند می عمیقی لبخند و اندازد می مهران به سپس و باراد به نگاهی او

 . کردم عمل پارسال خوبم االن عمو، آره-

 دهد، می فشار هم روی را هایش چشم ای لحظه درهم ی چهره با شنیدنش با باراد

 . دارد حقیقت تمامش پس

  کردید؟ چیکار عملت ی هزینه برای اونوقت...کردی؟ عمل پارسال -مهران

 . گرفت وام کرد می کار توش که فروشگاهی از آبجی -مهسا

 های حرف تمام دیگر بار گذرد، می کنارشان از ندارد را شنیدنش طاقت دیگر که باراد

 و زندگی از خود، از است، خشمگین خودش از شدت به. شود تکرار ذهنش در تبسم

 زادبزرگ نیک واقعا   آیا بودند، شده دچار آن به فرزندانش و عمویش که سرنوشتی یا

 داشت؟ خواهند را شنیدنش طاقت ها آن از یک کدام! است؟ مقصر سرنوشت آن در

 . بود خواهد تر سخت هم مرگ از شک بی برایشان حقیقت

 سخت چقدر شود، می خیره تبسم اتاق به ای لحظه رسد می که دوم ی طبقه به

 و کشد می موهایش به دستی! بود نزده که تلخی های حرف چه و بود کرده مجازاتش

 شب آن تا گذرد می شب نیمه از ساعت. شود می خودش اتاق وارد آشفتگی با

 . رسد می پایان به باراد برای سخت

  سیزدهم فصل

 می باز را هایش چشم تبسم که اند نگذشته صبح 10 از هنوز ساعت های عقربه

 تسلیم را خودش بود توانسته بود، گشتهباز  خانه به باراد اینکه بادیدن قبل شب کند،

 درست شود، می خارج اتاق از شوید می را صورتش و دست اینکه از پس. کند خواب

 . آید می بیرون اتاقش از هم او و شود می باز نیز باراد اتاق در موقع همان
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 به تبسم گذشته شب اتفاق یادآوری با کنند، می نگاهی یکدیگر به هردو ای لحظه

 باراد که گذاشته سوم ی پله روی را پایش شود، می دور و گیرد می را گاهشن سرعت

 . ایستد می جلویش و رساند می را خودش سرعت به

 می کوتاهی مکث باراد. شود می خیره او به پرسشگرانه و شده گرد تبسم های چشم

 به سپس دهد می فشار هم روی را هایش لب و کشد می درهم را ابروهایش کند،

 . گوید می سخن صبحش اول دار خش و گرفته صدای با سختی

 . بدهکارم تو به عذرخواهی یه... من -باراد

 . گیرد می را نگاهش آشفتگی با و کند می کوتاهی مکث

 اونطوری اینکه نه افتاده براتون اتفاقاتی چه پرسیدم می ازت باید... بود باتو حق -باراد

  ...تورو اونشب من آخه اما کنم قضاوتت

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش گذارد، می نیمه را حرفش

 خیلی ندونسته من کنم، می یادآوری رو اونشب چی برای اصال کن، ولش..اه-باراد

 ! چیه حقیقت بفهمم اونکه بی دادم آزارات

 چشم در است، کرده تغییر کردنش صحبت لحن است، خیره او به متعجبانه تبسم

 از و پذیرفته را حرفش او اکنون یعنی دید را شرمندگی وانت می راحتی به هایش

 چه برایش تبسم مثل دختری اصال است؟ شده پشیمان رفتارهایش و ها قضاوت

 اهمیتی که این از پیش! باشد؟ ناراحت تبسم کند می فرقی چه دارد؟ اهمیتی

 حسی! کند؟ می دلسوزی احساس دخترعمویش به نسبت اکنون شاید اما نداشت

 . ندارد ترحمش به ای عالقه اصال! است بیزار او از تبسم که
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 سوزناکش های حرف و ها قضاوت اما بخشد؟ می را او که بگوید بگوید؟ چه باید حال

 اخم فکر این با! شود تنبیه کمی نباشد بد شاید چه؟ نفرتش از پر های نگاه چه؟

 . گذرد می راستش سمت از و کشیده درهم را هایش

 ! بود من زندگیه حقیقت اون نکردی، تباهاش تو – تبسم

 شرمندگی. ایستد می جلویش بازهم بارد که رود نمی پایین بیشتر دیگر ی پله دو

 . است شده قبل از بیشتر نگاهش

 اینجا نذاشتم بود بد خیلی باتو من رفتار باشی، عصبانی دم می حق بهت -باراد

 ! ده می آزار منو خیلی مسئله این کن باور! منوببخش لطفا   باشی، داشته آرامش

 . آورد می تبسم سمت به را صورتش راست سمت کند، می سکوت ای لحظه

 ! شه خنک دلت تا بزن سیلی بهم بازهم خوایی می اگه اصال -باراد

 . شود می خیره هایش چشم به بازهم سپس

 ! کردم اشتباه من -باراد

 است؛ افتاده باراد جان به ورهخ مانند وجدان عذاب هستند، خیره یکدیگر به لحظاتی

 تا کند، می ترش آشفته هرلحظه گذشته دخترعمویش به که آنچه به کردن فکر

 همچنان پاسخش انتظار در. بگیرد آرام ندارد امکان است بخشیده را او نشنود

 می است، ایستاده تبسم سر پشت که شخصی متوجه ناگهان که کند می نگاهش

 آدم آخه خدایا: کند می زمزمه زیرلب و دهد می تکان راست و چپ به را سرش. شود

 ! ببینه؟ مارو که نبود دیوونه این از تر

 روی که بیند می را بردیا گردد، می باز عقب به کنجکاوانه حرف این شنیدن با تبسم

 کند می نگاه دو آن به باز دهانی و شده گرد های چشم با و است ایستاده دوم ی پله
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 بردارد، چشم ها آن از آنکه بی و آید می پایین ها پله از رامیآ به لحظاتی از پس

 . زند می عریضی لبخند

 ! شم نمی مزاحمتون من...بدید ادامه باشید، راحت -بردیا

 . گردد برمی تبسم سمت به سپس و رود می پایین هم دیگر ی پله یک او

 تو خوابوندی می طوریاین باید تو کرده، اشتباهی یه بچه این حاال... تبسم ولی -بردیا

 ! گوشش؟

 می تکان راست و چپ به را سرش و گزد می را هایش لب کند، می کوتاهی مکث

 . دهد

 ! زدیش می تر آروم یکم حداقل -بردیا

 می روبرویش و رود می سویش به باراد اما گیرد می را نگاهش زدگی خجالت با تبسم

 . ایستد

 ! نیست چیزی همچین نگو، مزخرف -باراد

 ! بزنه؟ هم صورتت طرف اون گفتی می داشتی همین برای آهان -دیابر 

 . شود می نزدیک بردیا به بیشتر کمی و شود می کشیده درهم باراد های اخم

 ! بگی پرت و چرت دیگه هرکس یا بابا مامان، به بری نبینم بردیا؟ -باراد

 . زند می پوزخندی خونسردانه بردیا

 از جون، داداش کنی تهدید منو بتونی که باشی ایطیشر  توی تو کنم نمی فکر -بردیا

 ... کبودی این گم می همه به رم می وگرنه کنی رفتار بامن احترام با باید بعد به االن

 . کند می نگاه باراد صورت روی کبودی جای به ای لحظه
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ِ  -بردیا  ... شده کمرنگ که هم جاش...ا

 . دهد می تکان سری سپس

 ! بوده کی دستپخت گم می رم می درهرحال، -

 . کند می ریز را هایش چشم باراد

 ! نداری رو جراتش -

 باراد شک بی دهد، می بیرون پرصدا را نفسش کالفگی با ها آن بحث دیدن با تبسم

 تماشا را ها آن و بایستد باید چه برای پس بزند کسی به حرفی بردیا دهد نمی اجازه

 آن صدای سرش پشت و گذرد می میانشان از و زند می کنار را هردو فکر این با! کند؟

 آید می پایین که ها پله از. هستند درگیر یکدیگر با همچنان که شنود می را ها

 هم باراد گذارد، می فرار به پا دوان دوان و گذرد می کنارش از زنان قهقه بردیا ناگهان

 . رود می دنبالش به

 میهمانی برای الزم کارهای و است خدمتکارها با صحبت مشغول سالن در خانم الهه

 باراد دست از فرار برای و شود می نزدیک او به بردیا کند، می گوشزد ها آن به را شب

 . چرخد می مادرش دور

 ! وایسا جلوم بیا داری رو جرأتش اگه کوچولو؟ شی می قایم سرمامانت پشت -باراد

 . خندد می بلند بلند و گذارد می مادرش های شانه روی را دستش دو بردیا

 ! رسه می رو حسابت مامانم جلوتر بیایی قدم یه اگه -بردیا

 شده کالفه که خانم الهه ناگهان رود، می طرف آن و طرف این به او گرفتن برای باراد

 . زند می فریاد است،
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 ! دیگه کافیه  -

 می سویش به خشم با خانم الهه دارد، برمی را هایش دست و شود می شکه بردیا

 . درو

 تا گوشت تو بزنم داری برمی کارها این از دست کی ای؟ بچه تو مگه -خانم الهه

 ! بیاد؟ سرجاش عقلت

 با تبسم. دهد نمی جوابی هیچ و رود می عقب به قدم یک قدم یک باز دهان با بردیا

 . زند می قهقه بلند صدای با باراد اما خندد می صدا بی صحنه این دیدن

 ! شه نمی ادب اینطوری این امان،م گوشش تو بزن -باراد

 . گردد می باز سویش به شده قرمز ی چهره با خانم الهه که نشده تمام حرفش هنوز

 ! هستم باتوهم -باراد

 . شود می گرد هایش چشم و شود می برداشته باراد های لب روی از خنده

ِ  -باراد  . مامان باش آروم...ا

 . رود می سویش به خشم با خانم الهه

 کوچیک بچه مثل دوتا شما و شلوغه سرم اینقدر من باش، آروم زهرمارو -خانم هاله

 . بکشید خجالت وهیکلتون قد از کنید، می هم دنبال ها

 . ایستد می او کنار در و رود می بردیا سمت به باراد

 اونوقت باباشدنتونه وقت است، ساله سه بچه اندازه هنوز عقلتون -خانم الهه

 ! دوید؟ می مه دنبال اینطوری
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 می را لُپ ش و کند می دراز مادرش سوی به را دستش زند، می پهنی لبخند بردیا

 . کشد

 ! شیم؟ دار بچه نگرفته زن داری انتظار! شیطون مامان آی  -

 می دستش روی محکم شود، می چندبرابر خشمش او حرف شنیدن از که خانم الهه

 . کوبد

 ! ببند رو دهنت -

 می تکان ها آن هردوی صورت جلوی تهدید ی نشانه به را شا اشاره انگشت سپس

 . دهد

 که یارم می سرجفتتون بالیی چنان بگید پرت و چرت دیگه یکبار اگه -خانم الهه

 ! بده نجاتتون من دست از نتونه باباتونم

 باراد. کند می پنهان او سر پشت را خودش و چسبیده را باراد بازوی دست دو با بردیا

 شود، خندیدنش مانع کند می تالش که همانطور و کند می درشت را هایش چشم

 . کند می بلند تسلیم حالت به را دستش دو

 . کنم می ادبش خودم کرد، غلط بچه این بکش، عمیق نفس...مامان باش آروم -باراد

 سویش به خانم الهه کردن آرام برای است، شده قرمز اش چهره خنده از که تبسم 

 . برد می سالن دیگر سمت به را او و گیرد می را هایش شانه. رود می

 . بریم بامن بیاید کنید، ولشون عمو، زن باشید آروم -تبسم

 . کند می باز هم از را هایش اخم ی گره سختی به خانم الهه
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 کی دونم نمی بودند، هم دنبال همینطور بچگی از کنند؟ می چیکار بینی نمی مگه  -

 . بردارند رهاشونکا این از دست خوان می

 امروز شلوغه سرتون حتما   نکنید، عصبی خودتو اینقدر ولی دارین حق شما -تبسم

  آره؟ شدید کالفه

 ها کوچیک بچه مثل دوتا این اونوقت سرم ریخته کار عالمه یه واال آره -خانم الهه

 . چرخند می من دور

 ! نم؟ک چیکار بگید فقط کنم، می کمک بهتون من نداره اشکالی -تبسم

 تکان راست و چپ به را سرش و کند می درشت هایش چشم سرعت به خانم الهه

 . دهد می

 بهم هستند هم بهاره و مهسا تازه...که ندارم ای دیگه کار عزیزم، نیست نیاز.. نه نه -

  برم قربونت بخون رو درسهات برو تو. کنند خرید بیرون رفتن هم االن کنند می کمک

 . زند می دلبخن آرامی به تبسم

  خونم می رو هام درس بعد و کنم می کمک شما به امروز نداره، اشکالی -

 . گذارد می کمرش پشت را دستش و اندازد می باال را ابروهایش خانم الهه

  برو تو تره مهم درسهات نیست، نیاز که گفتم نه -

 گویی هک کند می رفتار طوری خانم الهه کند، می نگاهش متعجبانه ای لحظه تبسم

 . شود می دور و گوید می چشمی اجبار به. کند دور را او زودتر هرچه خواهد می

 کشیده کنار خانه ی پرده چند رود، می دیگر سالن سمت به صبحانه خوردن برای

 گذرد می ها آن کنار از. ببیند را حیاط ها پنجره ازپشتِ  تواند می تبسم و اند شده
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 کمک او به رحیم و اش راننده. شود می جلب زادبزرگ نیک سمت به اش توجه که

 می ماشین در را ویلچر رحیم اینکه از پس و بنشیند بنزش ماشین در کنند می

 نیک شک بی و است پنجشنبه بازهم. آورد می در حرکت به را ماشین راننده گذارد،

 ببیند زنده را فرزندش توانست می که بود روزهایی. رود می زهرا بهشت به زادبزرگ

 از سری فکر این با تبسم! دارد؟ ای فایده چه توجه این اکنون و نکرد را کار این اما

 . دهد می تکان تأسف روی

 را زمستان حضور توان می خوبی به و است شده سردتر قبل روزهای از هوا روز آن

 و روند می خانم الهه به کمک برای بهاره و مهسا ناهار، صرف از پس کرد احساس

 درس خواندن برای خواهد می او از خانم الهه بازهم کند می اصرار هرچه تبسم

 می تنش را گرمی پالتوی. گردد می باز اتاقش به و شده تسلیم نهایت در برود، هایش

 و نشیند می آالچیق در. رود می باغ به هایش جزوه و ها کتاب برداشتن با و کند

 . شود می خواندن درس مشغول

 و وزد می سردی نسیم ناگهان است، شده هایش درس در غرق و گذشته ساعتی نیم

 درهم را دودستش دارد، برمی ها کتاب از را نگاهش ای لحظه. کند می نفوذ بدنش به

 صبح های حرف یاد به اختیار بی. دهد می فشار خود به بیشتر را پالتو کندو می گره

 که بود کرده درستی کار ا  واقع آیا... متفاوت ی چهره و نگاه آن یاد به افتد؛ می باراد

 به را تبسم بخشش برای اصرارش و نگاهش شرمندگی! گفت؟ او به را چیز همه

 تحقیرش همیشه باراد! نبخشید؟ را او که کرد درستی کار یعنی دارد، می وا لبخند

 شاید انتقام و تنبیه کمی پس کند نمی فراموش هرگز را نگاهش خشم بود، کرده

 می باراد اکنون آیا و بخواهد بخشش او از بازهم است کنمم! کند آرامش بتواند

 اصال  ... دهد می بیرون پرصدا را نفسش فکر این با کند؟ اعتماد تبسم به تواند

 به شبیه ای چهره با است مردی باراد اما دارد؟ اهمیتی چه مرد آن اعتماد
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 این به تنها .اندازد می پدرش یاد به را او باراد مشکی های چشم حالت پدروعمویش،

 می پریشان باراد به کردن فکر از آید می خود به ناگهان! باشد؟ مهم تواند می دلیل

 سمت به ذهنش که افکاری هجوم از تا دهد می تکان راست و چپ به را سرش شود،

 . شود رها کشد، می باراد

. گردد می باز خانه داخل به و دارد برمی را وسایلش که است غروب حال در خورشید

 بلند پاشنه صندل جفت یک و لباس سمت به توجهش شود می که اتاقش وارد

 کندو می رها باز نیمه را در. است شده گذاشته خوابش تخت روی که شود می جلب

 رود، می لباس آن سمت به گذارد می میز روی را هایش جزوه و کتاب اینکه از پس

 کند می فکر این به و گیرد یم دست در را حالتش خوش و نرم حریر دامن از ای تکه

 صدای موقع همان درست! است؟ گذاشته اتاقش در کسی چه را زیبا لباس این که

 . شنود می سرش پشت از را بهاره

 ! خریده برات مامانم رو لباس این -بهاره

 . زند می محوی لبخند و گردد برمی عقب به سرعت به صدایش شنیدن با

  مناسبت؟ چه به اما قشنگه خیلی-

 سپس دهد می قرار تبسم بدن روی و دارد برمی را لباس آید، می سویش به بهاره

 . زند می عمیقی لبخند

 . یاد می بهت خیلی مطمئنم! دیگه امشب مهمونی برای -بهاره

 . شود می گرد هایش چشم حرف این شنیدن با

 ! یلدا؟ شب برای! لباس؟ این-

 ! نیست؟ قشنگ مگه دیگه، آره -بهاره
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 ! پوشه؟ می رو لباسی همچین یه یلدا شب کی آخه که اینه منظورم نه -تبسم

 ! پوشیم می لباس اینطوری همیشه ما ی همه – بهاره

 . کند می اشاره خودش به سپس

 ! بنداز من به نگاه یه -

 کوتاهش پیراهن رنگ آبی اکلیلی پارچه اندازد، می سرتاپایش به گذرایی نگاه تبسم

 . دهد می تکان سری ای لحظه از پس درخشد می تنش در

 ! بپوشم رو این من باشه خوب خیلی کنم نمی فکر ولی باشه  -

 . شه می ناراحت مامانم نپوشیش اگه -بهاره

 . دهد می تکان را سرش و ایستد می سینه به دست سپس

 ! نپوشیش تونی می باخودته تصمیم دیگه حاال -

 زن که را لباسی این اگر و باشد او با حق شاید کند، می نگاهش خیره ای لحظه تبسم

 سری ناچار به. شود غمگین موضوع این از نپوشد را است خریده برایش عمویش

 . گیرد می را لباس و دهد می تکان

 . کنم می تنم اینو بعد گیرم می دوش یه رم می باشه، -تبسم

 . نشیند می تخت روی و زند می بخشی رضایت لبخند او

 . منتظرتم اهمینج من خب خیلی  -

 خودم من بکشه، طول ممکنه توبرو: گوید می رود، می حمام سمت به که همانطور

 . یام می و شم می حاضر
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 . بریم باهم خوام می نه -بهاره

 اما رسد می نظر به مشکوک کمی رفتارهایش کند، می نگاهش متعجبانه ای لحظه

 از پس است گذشته ساعتی نیم.رود می حمام به و زند می بیخیالی به را خودش

 را سرتاپایش لبخندزنان بهاره و پوشد می را لباس کند، می خشک را موهایش اینکه

 رنگ چقدر وای: گوید می خوشحالی با و آید می سویش به نهایت در کند می برانداز

 ! شده دوخته تو برای انگار است، العاده فوق یاد، می بهت قرمز

 می توالت میز صندلی روی سپس کند می تشکر تعریفش از لبخندزنان تبسم

 دارد، قرار میز روی که بیند می را زیبایی گیرموی و الک موقع همان درست نشیند،

 . کند می هااشاره آن به خوشحالی با بهاره بپرسد چیزی بخواهد اینکه از قبل

 . کنم ات آماده من بذار امشب آوردم، برات من رو اینها  -

 . دهد می تکان استر  و چپ به را سرش سرعت به

 ! دیگه شم می حاضر خودم نیست نیاز-

 . کشد می درهم را ابروهایش بهاره گوید می که را این

 خط یه و کنم می فر رو موهات پایین بشنوم، نه یاد نمی خوشم من تبسم؟ ببین -

 . نکن لجبازی اینقدرهم! شه می تموم بعدش همین، زنم می برات رژلب و چشم

. شود می موهایش به دادن سروسامان مشغول تبسم اصرارهای هب تفاوت بی سپس

 را دیگر طرف و ریزد می صورتش روی را تبسم موهای یکطرف شود می تمام که کارش

 را تبسم کند؛ می باز را اتاق در مهسا که گذرد می دقایقی کند، می جمع مو گیر آن با

 . نشیند می هایش لب روی عمیقی لبخند بیند می که

 ! آبجی شدی خوشگل چقدر وای -مهسا
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 می تنش در سبزرنگ دامن و بلوز به نگاهی گردد، برمی سویش به لبخندزنان او

 . شدی خوشگل خیلی توهم عزیزم، مرسی: گوید می و اندازد

 بهاره به سپس اندازد، می خود به نگاهی زدگی ذوق با تبسم تعریف شنیدن با مهسا

 . شود می نزدیک

 ! بیا زود گفت داره کار باهات وعم زن بهاره؟ -مهسا

 . دهد می تکان سری مثبت ی نشانه به بهاره

 . شد تموم بفرما....آهان...بریم و بزنم الک هم رو ناخنش آخرین بذار باشه -

 . کند می نگاه تبسم به کارش از راضی و خوشحال

 . پایین بیا شد خشک هات الک وقتی توهم رم، می من  -

 شوند می دور اش دیده از که ها آن. کند می نگاه را رفتنشان و دهد می تکان سری او

 ها آن کند می تالش هایش نفس با لحظاتی و گیرد می دهانش جلوی را انگشتهایش

 به آینه در و شود می بلند صندلی روی از بعد دقایقی. کند خشک زودتر هرچه را

 به کمی گذارند، می نظر از را موهایش و آرایش اینکه از پس. کند می نگاه خودش

 کشیده زمین روی کمی پشت از که لباسش فراخ دامن به و شود می متمایل راست

 مهمانی یک برای لباسی چنین آخر اما است زیبایی لباس. کند می نگاه شود، می

 راست و چپ به را سرش فکر این با است؟ مناسب واقعا آیا! یلدا؟ شب ی ساده

 این که عروسی بری خوایی می مگه آخه: کند می زمزمه لب زیر و دهد می تکان

 ! پوشیدی؟ رو لباس

 هایش ناخن الک بودن خشک از اینکه از پس و دهد می بیرون پرصدا را نفسش

 از ای گوشه. شود می خارج اتاق از و پوشد می را هایش صندل شود، می مطمئن
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 دارد را این انتظار. رود می پایین ها پله از بااحتیاط و آرام و گیرد می را لباسش دامن

 گوش به هم صدایی هیچ نیست، آنجا کس هیچ اما ببیند را همه اصلی سالن در که

 خدمتکاری که کند می زیرورو را خانه اطراف نگاهش با مبهوت و مات. رسد نمی

  خانم؟:  گوید می سرش پشت

 سدبپر  چیزی اینکه از قبل شود، می خیره او به پرسشگرانه و گردد برمی عقب به

 . کند می اشاره خانه راست سمت سالن خدمتکاربه

 . هستند سالن اون توی همه  -

 چیزی اولین شود می نزدیک که آنجا به رود، می سالن سمت به و کند می تشکری

 خبر چه شب آن داند نمی اصال آنجاست، تاریکی کند می جلب را اش توجه که

!  سکوت و تاریکی این حاال و هارهب و خانم الهه مشکوک رفتارهای ابتدا! است؟ شده

  است؟ دادن رخ درحال اتفاقی چه

 می روشن باهم همه خانه زیبای لوسترهای ناگهان که شود می داخل آهستگی به

 . کند می میخکوب را او جمعیت صدای همزمان و شوند

 ! ک.....مبار تولدت -

 سمت از که صدایی سمت به و گذارد می دهانش روی را دستش دو زده وحشت

 سه کیک که بزرگی میز پشت سالن رأس در همه. گردد برمی است، شنیده چپش

 بلند بلند او مبهوت و مات ی چهره دیدن با و اند ایستاده دارد، قرار آن روی ای طبقه

 تبسم و است شده تزئین قرمز رز های گل و ها بادکنک با میز آن اطراف. خندند می

 رفتارهای دلیل تواند می اکنون. نشیند می هایش لب روی عمیقی لبخند دیدنشان با

 . است او تولد شب یلدا، شب که بود برده یاد از کامال   بداند، را ها آن مشکوک
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 خوشحالی با و رساند می تبسم به را خودش دوان دوان که است کسی اولین مهسا

 . رود می آغوشش در

 . عزیزم مبارک تولدت -

 پس یکی همه گیرد، می آغوش در را او مهران شود، می جدا مهسا از اینکه از پس 

 برند، می تولدش کیک سمت به را او سپس گویند می تبریک را تولدش دیگری از

 . کن فوت رو ات شمع بعد کن آرزو یه: گویند می بلند صدای با دخترها از تعدادی

 ایشآرزوه فکر در و کند می نگاه دهد، می نشان را 25 عدد که کیک روی شمع به

 شروعی بتواند اینکه جز خواهد؟ می چه زندگی این از پرسد می خود از. رود می فرو

 و بندد می را هایش چشم فکر این با! شود؟ رها گذشته بند از و باشد داشته دوباره

 عمیقی لبخند. کند می خوشحالش جمعیت تشویق صدای. کند می فوت را شمع

 کند، می نگاه عمویش به زند می موج آن در قدردانی که هایی چشم با و زند می

 می را اش پیشانی گیرد، می آغوش در را او دیگر یکبار و آید می سویش به مهران

 برسی خوایی می هرچی به خوام می خدا از: کند می زمزمه گوشش کنار در و بوسد

 . دخترم

 می تکان را هایش لب اند، زده حلقه هایش چشم در سرشوق از که هایی اشک با

 . هستید که ممنونم...عمو ممنونم: هدد

 می کشیده درهم مهران ابروهای شود، می جاری چشمش ی گوشه از اشکی همزمان

 . کند می پاک را اشکش چپش دست با و شود

 . عزیزم باشی خوش باید فقط امشب کنی، گریه تولدت روز نبینم-
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 آید، می ویشس به بردیا ناگهان که بدهد را پاسخش که کند می باز را دهانش

 . کشد می سالن وسط به را او و گیرد می را دستش

 . ببینم بیا دادید، قلوه و دل عموت با هرچی دیگه بسه -بردیا

 . زند می لبخند شود، می کشیده دنبالش به که همانطور تبسم

  بری؟ می کجا منو  -

 . کند می رها را دستش بردیا رسند، می که سالن وسط به

 . ببینم رقصب زودباش -بردیا

 شانه شود می پخش که ای موسیقی با هماهنگ و کند می باز را دستش دو سپس

 . خندد می بلند بلند او رقص دیدن با تبسم دهد، می تکان را هایش

  دیگه برقص یاال -بردیا

 . نیستم بلد من -تبسم

 ... هاآ آها...آها آها...اینطوری...بده تکون رو خودت من مثل که نداره کاری -بردیا

 دیدن با تبسم. دهد می هایش شانه و تنه پایین به تکانی همزمان و گوید می را این

 به بهاره و مهسا که کشد نمی طولی شود، می قرمز اش چهره خنده از حرکاتش

 از پس.  دهند می تکان را خودشان بردیا همراه هم ها آن و آیند می سویشان

 . چرخاند می را او و گیرد می را دستش آید می تبسم سمت به بردیا لحظاتی

  دارم برنمی سرت از دست نرقصی تا -بردیا

 . نیستم بلد که گفتم رفت، گیج سرم وای ای -تبسم
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 نیک کنند، می تشویقشان کنان خنده و هستند ها آن تماشای مشغول همه

 . زند می لبخند اش نوه با همراه و است خیره تبسم های خنده به زادبزرگ

 او گردد می باراد دنبال به ابتدا است، آمده میهمانی به موقع همان درست که میالد

 است، نشسته که مبلی روی کنارش در و رود می سویش به لبخندزنان بیند می که را

 . نشیند می

  مشکی؟ شلوار و زرشکی پیرهن تیپ رو زدی امشب چطوری؟ سالم  -

 . زند می جانی کم لبخند و گردد برمی سویش به باراد

  داری؟ مشکلی تیپم با تو چیه آره، ممنون، سالم  -

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش میالد

 . یاد می بهت اتفاقا   مشکلی؟ چه...نه -

 . بودند دعوت هم بابات و مامان اومدی؟ تنها: پرسد می حرفش به تفاوت بی باراد

 . پیشش موند هم بابا نبود، خوب زیاد مامانم -میالد

 نظر زیر را تبسم. کند می نگاه سالن وسط به بازهم سپس دهد می تکان سری دبارا

 هایش خنده و دختر این داند نمی هم خودش است خیره هایش خنده به و دارد

 است امیدوار باشد، حقش شادی این شاید اما! است؟ شده مهم اینقدر چه برای

 را پدربزرگش بتواند کند، شروع جدیدی زندگی و کند فراموش را گذشته بتواند

 می دلش کند، می قرار بی را او درونش از ندایی. شود رها درونش خشم از و ببخشد

 بود کرده القا او به که رفتاری جبران جبران، برای شاید...کند کاری تبسم برای خواهد

 ! است بدکاره زن یک تنها
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 آرامی به و دشو می میالد متوجه چشم ی گوشه از ناگهان که شده غرق افکارش در

 پلک خیال که هایی چشم و باز دهانی با میالد. چرخاند می او سمت به را سرش

 می تبسم به گیرد می که را نگاهش رد است؛ شده خیره سمتی به ندارد هم زدن

 تبسم ی حدواندازه بی زیبایی دلیل به او شک بی کشد می درهم را ابروهایش. رسد

 مبهوت و مات کرده، رها دورش که خوشرنگی وانگیس و دارد تن به که لباسی آن با

 نمانده چیزی کند می برانداز را تبسم سرتاپای هم خودش اختیار بی. است مانده

 میالد سمت به. آید می خود به ناگهان اما کند طلسم هم را او تبسم زیبایی جادوی

 شاید تا شود می خیره او به سوءظن با و برد باالمی را ابرویش تای یک گردد، برمی

 . برگردد سویش به و شود متوجه اش خیره های نگاه این از میالد

 فکر این با! شود نمی هایش نگاه متوجه پسر این اینکه مثل نه...گذرد می دقایقی

 سرش از برق مانند فکری اندازد، می جلویشان عسلی میز روی آب لیوان به نگاهی

 زده وحشت میالد! پاشد می میالد صورت روی و دارد برمی را آن سرعت به گذرد می

 که را باراد بلندبلند های خنده صدای. شود می خم جلو به و زند می کوتاهی فریاد

 های اخم با کشد، می بیرون دستمالی جا از را کاغذی دستمال که همانطور شنود می

 . گردد می باز سویش به کشیده درهم

 ! ی؟کرد که بود کاری چه این عوضی؟ داری مرض مگه -

 کردم فکر کردی باز رو دهنت متر سه دیدم: گوید می هایش خنده میان در باراد

 ! خوایی می آب تشنته

 . کشد می اش پیشانی روی حرص با و دارد می بر دیگری دستمال او

 . نیستم که چالق بردارم تونستم می خودم بود ام تشنه اگه -

 . کند می زمزمه چیزی زیرلب و دهد می فشار هم روی را هایش دندان سپس
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 . کند می گرد را هایش چشم باراد

 ! نزنی زل کسی دخترعموی به اینطوری باشی تاتو....نده فحش زیرلب -

 چی؟ که دخترعموته! لعنتی؟ توچه به اصال! سوختی؟ چی از بگو پس..آهان -میالد

 ! نیستی که اختیارش صاحب

 ! آره؟ تشنته بازهم اینکه مثل -باراد

 . کشد می عقب را خودش میالد

 ! بدی؟ حمومم همینجا خوایی می بردار، سرم از دست...بابا خب خیلی -

 . زند می چشمکی شیطنت با سپس خندد می بلندبلند بازهم باراد

 . نیست هم بدی فکر  -

 فریاد باید یکدیگر با کردن صحبت برای که است شده بلند آنقدر موسیقی صدای

 در تبسم. خورند می تکان باهم و اند گرفته را گریکدی دست تبسم و مهسا. بزنند

 می کنند، می تماشا را ها آن که جمعیتی بین در را نگاهش رقصیدن حین

 متوجه ناگهان! دارد کسی چه یافتن در سعی نگاهش با داند نمی هم چرخاندخودش

 می نظر از را او سرتاپای و شود می قفل اختیار بی هایش چشم شود، می باراد

 . دگذارن

 ونفرت خشم بی خندانش ی چهره...است میالد با صحبت مشغول کنان خنده باراد

 چه! نیامد؟ جلو تولدش تبریک برای او چرا اما رسد می نظر به متفاوت اندازه چه تا

 را باراد تبریک اصال! باشد؟ تولدش تبریک فکر در باید چه برای باراد... دارد توقعی

 می بردیا متوجه که بگیرد را نگاهش خواهد می رفک این با خواهد؟ می چه برای

 که همانطور و گیرد می را راستش دست رود، می باراد سمت به کنان خنده او شود،
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 بیند می را باراد مقاومت که میالد. زند می حرفی کند، بلند را او کند می تالش

 . کند می بلندش اجبار به و گذارد می باراد کمر پشت را دستش

 و دهد می تکان را خودش شیطنت با بردیا آید، می سالن وسط به بردیا راههم باراد

 او با همراه هم باراد که کشد نمی طولی برقصد، خواهد می هم باراد از کنان خنده

 شده گرد های چشم با و ایستد می حرکت از تبسم ناگهان دهد می تکان را خودش

 خشمش و فریاد که است مردی انهم این واقعا  . شود می خیره باراد های تکان به

 کامال   کرد می را تالشش تمام تبسم مقابل در که مردی همان! ترساند؟ می را تبسم

 می صدا بی و گذارد می لبش روی را دستش باراد رقص دیدن با! برسد؟ نظر به جدی

 . خندد

 تماشایشان و ایستاده همانجا تبسم اما روند می ها آن سوی به هم مهسا و بهاره

 و رقص با همه شوند می ملحق ها آن به هم پویا و میالد که کشد نمی طولی کند، می

 . کنند می تشویقشان و خندند می ها آن و بردیا شوخی

 رود، می سالن دیگر سمت به و شود می دور ها آن از بردیا که است گذشته لحظاتی

 بیند می را انازس گذرد، می کنارش از و زند می تنه تبسم به کسی موقع همان درست

 می او کنار در دلبری و عشوه با سپس و رساند می باراد به را خودش عجله با که

 هایی حرف افتد؛ می بهاره های حرف یاد به بیند می هم کنار در که را ها آن. رقصد

 . کنند ازدواج یکدیگر با ها آن روزی شاید و دارد عالقه باراد به ساناز گفت می که

 می پاشیده صورتش روی به شادی برف از زیادی حجم ناگهان که تهرف فرو فکر در

 . زند می فریاد کنان خنده و گیرد می صورتش جلوی را دستش دو! شود

 ! کن بس بردیا  -

 . دود می دنبالش به و خندد می بلند بلند بردیا اما
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 ! اومده؟ دنیا به تازه کوچولوی کنی می فرار کجا  -

 را موقعیت که بردیا رود، می عمویش سمت به او دست از شدن رها برای تبسم

 سالن وسط در که دیگران سمت به و شود می منصرف راهش از بیند می خطرناک

 آن زند می ساناز و بهاره مهسا، روی که را شادی برف رود، می هستند، رقص مشغول

 یک به رکدامه رود، می پویا و میالد باراد، سمت به او و گذارند می فرار به پا هم ها

 به باراد نهایت در نیست، بردار دست او اما کنند می تهدید را بردیا و دوند می سو

 سپس کشد می بیرون او دست از را اسپری کوتاهی درگیری از پس و رود می سویش

 دود، می دنبالش به است بردیا از انتقام ی تشنه که او و زند می حرفی میالد به

 خبیثانه های خنده با نیز باراد و گرداند برمی باراد سمت هب و گیرد می را بازوهایش

 ! کند می پر شادی برف از را بردیا صورت

 پر قهقه صدای از سالن تمام تقریبا   و خندند می بلند بلند صحنه این دیدن با همه

 خندان های چهره ای لحظه...است خیره ها آن به کنان خنده هم تبسم. است شده

 را دلش نیز مهسا هستند، شاد اقوام و خانه اهل تمام گذارند، می نظر از را همه

 بی شود، می تداعی ذهنش در. است شده قرمز اش چهره خنده شدت از و گرفته

 شادی همه آن دیدن با یکباره به...است تولدهایش جشن زیباترین از یکی این شک

 کم کم اش زندگی واقعا   آیا شود، می آرامش و خوب حس از سرشار اطرافش، در

 کرد؟ عبور تاریکی از توان می! گذاشت؟ سر پشت توان می را گذشته! کند؟ می تغییر

 اکنون شاید شود می راه به رو چیز همه کم کم... شود می زمزمه درونش از ندایی

 ! باشد فرارسیده زمانش

 از را سوگل صدای همزمان و گیرد می را اش شانه کسی که شده غرق خود افکار در

 . شنود می سرش پشت
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 . تبسم سالم -

 . گردد برمی عقب به زنان لبخند

  تو؟ بودی کجا سالم  -

 اند ایستاده سوگل کنار در که شود می دیگری مرد و سامان متوجه موقع همان

 اش چهره سرعت به گیرد می شدت قلبش تپش غریبه مرد آن دیدن با ناگهان

 ! بردارد ویشر  از را هایش چشم نیست قادر و شود می دگرگون

 . دهد می گردنش به تکانی و زند می تظاهری لبخند سوگل

 . عزیزم مبارک تولدت اومدیم، دیر همین برای داشتیم کار جایی ما ببخشید  -

 لبخند ، کند می دراز سویش به را دستش نیز سامان. بوسد می را او اکراه با سپس

 . شود می خیره هایش چشم به و زند می عمیقی

 خوش یه یلدا شب توی متولدشدن من نظر به مبارک، خیلی خیلی دتتول  -

 ! شه نمی هرکسی نصیب که شانسیه

 سوگل. کند می کوتاهی تشکر ضعیف صدای با و زند می جانی کم لبخند سختی به

 . کند می اشاره مرد آن به

 ... هستند من وهمکار دوست ایشون جان تبسم -

 . کند می نگاه مرد آن به کند یم اشاره تبسم به که همانطور سپس و

 . من دختردایی ایشونم و -

 به را دستش ندارد، او از را نگاهش برداشتن خیال تبسم مثل درست که هم مرد آن

 . زند می کمرنگی لبخند و کند می دراز آرامی
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 ! زیبا بانوی مبارک تولدتون... خوشحالم دیدنتون از خیلی  -

 او که کند احساس تواند می خوبی به گیرد، می شدت قلبش تپش او دست لمس با

 نمی طولی. کند لمس را او بهتر خواهد می گویی دهد می فشار را دستش آرامی به

 می سالن دیگر سمت به ببخشیدی گفتن با و کشد می بیرون را دستش که کشد

 . رود

 نشیند می  مبلی روی سپس شود مسلط خودش به بتواند تا کشد می عمیقی نفس

 برمی هستند شادی و رقص مشغول سالن وسط در همچنان که جمعیتی یسو به

 آرزوی یاد به ناگهان... شود نمی برداشته هیچکدام های لب روی از خنده گردد،

 وجود دوباره شروعی هیچ گویی...نه! دوباره؟ شروعی... افتد می قبلش دقایقی

 پس اندازد، می دستهایش به نگاهی... پوشاند می را اش چهره غم یکباره به... ندارد

 از و زندگی این از بگوید و بکشد فریاد توانست می کاش لرزند، می هم باز ها مدت از

 چشم. است شده او نصیب هایش طوفان تنها گویی که دنیایی است، بیزار دنیا این

 فشار هم روی را هایش لب کند کنترل را خودش باید اما شود می اشک پراز هایش

 . افتد می جانش به خوره یک مانند کسی بی و تنهایی احساس نناگها دهد، می

 فامیل مردهای با صحبت مشغول که بیند می را مهران کند، می نگاه سالن اطراف به

 می کنارش در. رساند می او به را خودش سرعت به و شود می بلند اختیار بی است،

  عمو؟: زند می صدایش سختی به و ایستد

 دورش را چپش دست و زند می رویش به عمیقی لبخند گردد یبرم سمتش به مهران

 دارد احتیاج گرم آغوش یک و  گاه تکیه یک به  لحظه آن که  تبسم. کند می حلقه

 مهران. دهد می فشار هم روی را هایش چشم و چسباند می عمویش به را خودش
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 دهش چیزی: کند می زمزمه گوشش کنار آرامی به و کند می نوازش را موهایش

  دخترم؟

 به توانست می کاش کند، می دگرگون را حالش چیز چه که بگوید توانست می کاش

 نمی رهایش حقارت، احساس کند، نمی امنیت احساس کجا هیچ که بیاورد زبان

 سختی به. شود می خیره مهران مهربان های چشم به و کند می بلند را سرش... کند

 . شود خارج دهانش از صدایی کند می تالش

 ! زندگیمه های شب بهترین از یکی امشب...امشب... خوبم...نیست چیزی...نه  -

 . زند می عمیقی لبخند مهران

 و گیرد می فاصله او از. کند برمال را دروغش و شود سرازیر هایش اشک نمانده چیزی

  برم من...عمو ببخشید: گوید می کند پنهان را اش چهره کند می تالش که همانطور

. رود می سالن دیگر سمت به باشد او از دیگری حرف شنیدن منتظر آنکه یب سپس

 با شود می که داخل. است دستشویی آن در که دارد وجود راهرویی سالن انتهای

 هایش اشک ریختن مانع تا دهد می فشار را هایش چشم روی اش اشاره دوانگشت

 کاش. شود می گرفته لبخندش هربار که ندارد را شادی و آرامش لیاقت شاید. شود

 این در شک بی و کند می چه بداند تا انداخت می مرد آن به دیگری نگاه راه بین در

 . بگیرد آرام کمی توانست می صورت

 می باز را در همین برای کند؛ پنهان آنجا را خودش خیلی تواند نمی داند می خوبی به

 به گویی بیند می تر طرف آن کمی را باراد موقع همان درست. آید می بیرون و کند

 . است ایستاده انتظارش

 . ایستد می درمقابلش و آید می سویش به بیند می که را تبسم
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 . مبارک تولدت  -

 به یلدا شب تو فهمیدم صبح امروز تازه من: دهد می ادامه و زند می عمیقی لبخند

 ! موندنی یاد به و زیبا... پاییز روز آخرین! اومدی دنیا

 متعجبانه ای لحظه حرفش شنیدن با گذارند می نظر از را سرتاپایش ای لحظه تبسم

 می زیر به را سرش سپس است، شده دیگری باراد او واقعا   گویی کند می نگاهش

  ممنون: گوید می همزمان گذرد، می کنارش از و اندازد

 برمی خود سمت به را تبسم و گیرد می را دستش مچ باراد که برنداشته را دوم قدم

 . گرداند

  قهری؟ من با  -

 به و اندازد می زیر به را سرش سپس شود می خیره باراد های چشم به ای لحظه

 . کشد می بیرون را دستش آرامی

  باشم؟ قهر باهات باید چرا   -

 . زند می تلخی لبخند باراد

 می منو نگفتی که هم صبح باشی، داشته دلیل براش کافی ی اندازه به کنم فکر -

 ! یبخش

 برود، خواهد می که همانطور و دهد می تکان سری کالفگی با ندارد، خوبی حال که او

 . نیستم قهر من نیست، اینطور: گوید می

 . گیرد می را بازویش باراد اینبار

 ! کنم نمی باور -
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 در است، آشفته شدت به غریبه مرد آن دیدن از که او شود می تمام صبرش ناگهان

 گردد، می باز سویش به درهم ی چهره با و دهد می دست از را شکنترل باراد مقابل

 . شود می بلند کمی صدایش و کشد می هم در را ابروهایش کند، می جدا را بازویش

 ... کن تمومش باراد کنم می خواهش   -

 از که نگاهی دیدن با شود می خیره او نگران های چشم به و کند می کوتاهی مکث

 نباید شود می تداعی ذهنش در چیزی آید می خودش به تاس تر متفاوت همیشه

 فکر این با نیست افتاده، که اتفاقی مسبب که او کند خالی باراد برسر را خشمش

 . شود می غمگین اش چهره

 یا دادی آزار رو من رفتارهات با کنی می فکر و داری وجدان عذاب اگه تو ببین؟  -

 من اتفاقا کنی اذیت رو خودت اینقدر یستن نیاز بگم بهت باید کردی بد رو حالم

 همیشه اینکه یا شم خالص سیاوش دست از کردی کمک بهم تو چون ممنونم ازت

 نیست نیاز پس هستم مدیونت من کن باور...نشه نزدیک بهم کسی بودی مراقب

 ... باشی داشته وجدان عذاب

 . کشد می عمیقی نفس سپس کند می گوش هایش حرف به دقت با باراد

 ... اما کنه می آرومم یکم کردم، کمک بهت ناخواسته جورایی یه شنوم می اینکه  -

 می بر تبسم سوی به دیگر قدمی و پیچد می هم در را صورت اجزای کند، می مکثی

 . دارد

 افتاده، براتون که اتفاقاتی ی همه...بابت... متأسفم واقعا من بگم بهت خوام می  -

 ... دداشتی که سختی زندگی بابت
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 تکیه دیوار به و برداشته عقب به قدم چند و دهد می قورت سختی به را گلویش آب

 . دهد می

 یا و سوگل ساناز، بهاره، مثل بایددرست تو بیفته، برات اتفاقات این نبود حقت تو  -

 کن باور... نبودیم ما باید که زمان اون که متأسفم خیلی... بودی فامیل دخترهای بقیه

... کردم می کاری باید که زمان اون تا گردوندم برمی عقب به رو زمان نستمتو می اگه

 می...کرد فراموشش باید گذشته دیگه که حاال اما... متأسفم واقعا چیز همه برای

 ! کنی حساب من روی دوست یه عنوان به بعد به این از تونی می بدونی خوام

 نیامده بیرون دهانش از حقیقت جز چیزی که داد رامی حس این او به باراد نگاه برق

 چشم به که لحظاتی از پس باراد. است گفته قلبش اعماق از را کلمات آن و است

 با... گردد می باز سالن به و شود می دور  آرامی به است خیره تبسم غمگین های

 و است شده برداشته دوشش روی از سنگینی بار کند می احساس ها حرف آن گفتن

 . شود رها دارد که وجدانی عذاب زا اکنون شاید

 تمام آورد زبان به که کلماتی گویی بردارد اش خالی جای از چشم نیست قادر تبسم

 اش زندگی خواست نمی او کنند باور اینکه بود، شنیدنش آرزوی در که بود چیزی آن

 درکش کسی اینکه و باشد دختری چنین خواست نمی هرگز شود، کشیده اینجا به

 آورد، نمی زبان به را ها حرف آن کاش کرد؟ می درکش اکنون باراد واقعا   اآی و کند

 داند نمی هم خودش... کرد نمی بیان دخترعمویش برای را اش ناراحتی عمق کاش

 برات اتفاقات این نبود حقت تو. ) شود می تکرار ذهنش در مدام جمالتش چرا

 می کاری باید که زمان اون تا برگردونم عقب به رو زمان تونستم می کاش -بیفته

 همان به باز و شود می خشمگین یکباره به گاهی! است عجیبی آدم چه( کردم

 سخن هایش مهربانی از بارها که افتد می مهسا یاد به... شود می مهربان سرعت
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 این اما باشد داشته حقیقت توانست نمی هیچکدام تبسم نظر از و بود گفته

 دل حقش در کسی نبود نیاز وقت هیچ کاش ای اما است مهربانی از نشان دلسوزی

 . باشد که هرکس شخص آن حال، بسوزاند

 . کشند می بیرون فکر از را او مهسا و بهاره صدای که شده افکارش در غرق

  گشتیم دنبالت رو جا همه ما اینجایی؟ تو -بهاره

  ایستادی؟ اینجا چرا آره -مهسا

 . بزند لبخند کند، می الشت سختی به و گردد می باز سویشان به

 ! دستشویی اومدم  -

 که کشد نمی طولی گردانند، می باز سالن به را تبسم و گیرند می را دستش هردو

 ی آزاردهنده های نگاه احساس که چرا شود می سپرده فراموشی به باراد دلسوزی

 گرم او اندازد، می مردغریبه به نگاهی اختیار بی. گذارند نمی اش آسوده  نفر چند

 از اما یابد نمی خودش روی را نگاهش اینکه با است سوگل با گفتگو و صحبت

 . شود نمی کم اش پریشانی

 در کشیده درهم های اخم با بود، دیده سالن آخر راهروی در را وتبسم باراد که ساناز

 مرد آن کنار در سوگل تماشای مشغول باخشم که خانم مینا نشیند، می مادرش کنار

 چه دونم نمی: گوید می بردارد ها آن از را نگاهش اینکه بدون ساناز آمدنبا است

 که بپرسن پدر و مهران اگه بیاره؟ خودش با برداره رو پسره این سوگل داشت لزومی

 با خواد می زور به و شده دیوونه دخترکوچیکم بگم بگم؟ چی سوگله، با چرا پسره این

 در اش خونواده شاید..شده پسره این شگلیخو ی دیوونه بگم کنه؟ ازدواج پسره این

 ! باشه ازدواج اهل کنم نمی فکر اصال...  خودش اما باشند خودمون سطح
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 نمی خارج او دهان از حرفی وقتی اما شود می ساناز جانب از جوابی منتظر لحظاتی

 فراموشی به سوگل بیند می که را ساناز پریشان ی چهره گردد، برمی سویش به شود

 . شود می سپرده

  توهمه؟ اخمهات چرا شده؟ چیزی-

 بچه: دهد می ادامه کند، می اشاره ها جوان دیگر و باراد به سر با که همانطور سپس

  پیشش؟ ری نمی چرا اونجاست هم باراد اونجان، همه ها

 که فعال  : گوید می سخن کنایه با و دهد می فشار هم روی را هایش دندان ساناز

 ! ره می پیش داره خوب ظاهرا   دزدیده، هارو نگاه ی همه دختربرادرتون

 . دهد می گردنش به تکانی و دهد می بیرون پرصدا را نفسش خانم مینا

  گی؟ می رو تبسم شده؟ چی باز  -

 . کند می نگاه مادرش های چشم به ساناز

 بودند، کرده خلوت باراد با دیدمش پیش لحظه چند همین گم، می رو تبسم آره -

 . زدند می حرف باهم و بودند ایستاده هم هب نزدیک

 . شود می گرد خانم مینا های چشم

 ! گفتند؟ می هم به داشتن چی! هم؟ به نزدیک چی یعنی اصال مطمئنی؟ تو  -

 . اندازد می باال را هایش شانه ساناز

 لبخند یه کرد، می نگاهش جوری یه باراد اما نشنیدم رو صداشون دونم نمی  -

 . بود لبش روی هم خاصی
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 با حق شاید شود می خیره ای نقطه به و کشد می درهم را ابروهایش خانم مینا

 و کرد خواهد را خودش کار تبسم زیبایی بجنبند دیر اگر و باشد دخترش

 که دارد را آرزویش هم خودش درثانی شد خواهد دیوانه باراد دوری از دخترِعاشقش

 . شود خودش داماد باراد

  چهاردهم فصل

 بغض میان در کنند، می تماشایش که جمعیتی نگاه زیر است مجبور اجبار به بسمت

 اما کند باز همه مقابل در را هایش هدیه خوشحالی به تظاهر با و بزند لبخند هایش

 طوالنی شک بی که اندیشد می یلدایی شب شدن تمام به و است آشفته مدت تمام

 مشغول همه بازهم کادوها شدن باز از پس رسد می نظر به اش زندگی شب ترین

 می تکان را خودش آرامی به کنارشان در اجبار به نیز او و شوند می شادی و رقص

 به دارد زیر را او که هایی چشم دیدن با کند، می نگاه غریبه مرد به ای لحظه دهد،

 باز و افتد می لرزه به تنش تمام بازهم چرخاند، می دیگری سمت به را سرش سرعت

 . اندیشد می ها مهمان رفتن و شب آن شدن تمام به هم

 فقط و کنند می ترک را خانه ها مهمان کم کم که شده نزدیک شب نیمه به ساعت

 و صحبت مشغول و اند نشسته دورهم ها جوان...اند مانده اش خانواده و میناخانم

 به دندار  امکان دارد، حضور ها آن جمع در که غریبه مرد آن دیدن با هستند شادی

 هستند، گفتگو و صحبت مشغول که خان اردالن و مهران سمت به برود سویشان

 . زند می لبخند سختی به رود می

  بخوابم رم می زودتر ام خسته خیلی من عمو؟  -

  باش راحت برو عزیزم باشه -مهران
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 نزدیکشان فاصله کمی با رود، می ها جوان سمت به دو آن به شبخیر گفتن با سپس

 . کند می نگاهش کنان خنده بهاره تد،ایس می

 . تبسم بشین ما پیش بیا  -

 . کنند می تأیید را او حرف هم دیگران

 ! نیستی اصال دیگه، گه می راست -بردیا

 . زند می محوی لبخند تبسم

 . بخوابم برم خوام می کنه، می درد سرم خیلی ببخشید  -

 ! یلداست امشب تیناسالم بابا شبه، دوازده تازه موقع؟ این -بردیا

 داری چیکار: گوید می بردیا به رو بیند، می او ی چهره در را خستگی گویی که باراد

 ...! اس خسته حتما   تو؟

 می تکان سری تبسم اما کنند می اصرار او به بازهم مهسا و بهاره باراد حرف از پس

 بردن پناه شداندی می که چیزی تنها به شود می دور ها آن از شبخیر گفتن با و دهد

 دور ها آن ی دیده از دارد، برمی قدم نگرانی و استرس با.است اش تنهایی و خلوت به

 را تبسم کشاند، می راهرو سمت به را او و گیرد می را دستش کسی ناگهان که شده

 از صدایی مبادا تا دهد می فشار دهانش روی را چپش دست و چسباند می دیوار به

 ! شود خارج گلویش

 ! س....یسـه  -

 چشم به کند، می نزدیک تبسم صورت به را صورتش و زند می ای شرورانه لبخند

 . شود می خیره تبسم ی شده گرد های
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  هان؟ بکشی، جیغ خوایی نمی که تو -

 آرامی به گیردو می را جوابش تبسم هراسان نگاه از گویی کند می سکوت ای لحظه

 . دارد برمی را دستش

  بدخترخو...آفرین  -

 کند، حرکتی هیچ نیست قادر و لرزد می وضوح به تنش تمام که ترسیده آنقدر تبسم

 لبخند کند، می نگاه سرتاپایش به لذت با حالیکه در و گیرد می فاصله کمی مرد آن

 . زند می عمیقی

 ! خانواده این بین خونه این توی! اینجا هم اون... باشی من روبروی تو شه نمی باورم  -

 . زند می قهقه سپس

 ! شه نمی باورم خدایا...باورنکردنیه این! هستی زاد نیک مهران ی برادرزاده تو پس  -

 از و شود می دوچندان تبسم آشفتگی. خندد می ای دهنده آزار طرز به هم باز و

 می مقابلش در باز و دارد برمی سویش به قدمی او. ماند نمی برایش حالی ترس

 . خورد می تبسم صورت به هایش نفس که دشو می نزدیک قدر آن ایستد،

 خبر بی شما از سال چند و بودند کرده گم رو خواهرت و تو که شنیدم سوگل از  -

 ! دونند؟ می ات، گذشته مورد در چیزی ها اون ببینم؟. بودند

 نفس شود، می دوچندان هایش چشم در زدگی وحشت حرف این شنیدن با تبسم

 . گیرد می را جوابش وا افتد می شماره به که هایش

 نمی! دیدم کجا تورو که گم نمی! گم نمی چیزی بهشون من...باش آروم باش، آروم -

 چی اسمش..دختره اون راستی؟! شدم روبرو باتو که بودم شانس خوش چقدر که گم
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! داد نشون من به مهمونی اون توی تورو که همونی! بود هم معتاد که همون بود؟

  ؟!گردم می دنبالت من که گفتن بهت فرنوش،...آهان

 را مریم که آورد می خاطر به را روزی گذرد می تبسم ذهن از برق مانند چیزی ناگهان

 اوست، دنبال به که کرد می صحبت مردی از و بود دیده فروشی لباس ی مغازه جلوی

 ! بود سعید نام آورد، نمی بخاطر مریم که نامی پس

 . اندازد می تبسم صورت اجزای تمام روی را اش آزاردهنده نگاه بازهم سعید

! بودم دنبالت مدت این توی خیلی من ؟!خوشحالم دیدنت از چقدر دونی نمی   -

 دیدم بار یه فقط تورو اینکه سوخت؟ می چی از دلم دونی می بودم، فکرت تو همیشه

 هب فرداش نبودم مجبور اگه! همین...باشی کنارم مهمونی تو فقط اینکه برای هم اون

 درست اینجایی تو حاال اما! سراغت اومدم می بعدش روز باش مطمئن برم پاریس

 ... من روبروی

 را موبایلش سپس بندد می نقش هایش لب روی ها جمله این با ای خبیثانه لبخند

 . کشد می بیرون کتش جیب از

 ! بگو رو ات شماره خب، خیلی  -

 سختی به دهد، می فشار را یشگلو بغض و پیچد می درهم تبسم صورت اجزای تمام

 . کند می باز را دهانش

 ! نکن اینکارو... کنم می... خواهش        -

 به این از خوام می... باشیم خوش باهم مدتی خوام می! نباش نگران چیکار؟ -سعید

 . بخوام من که وقتی تا باشی من مال فقط بعد

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش آشفتگی با تبسم



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

293 

 

 ! نیستم سابق آدم اون دیگه من... لطفا...نه  -

 اشاره انگشت با سپس بندد می نقش سعید صورت روی ای شرورانه لبخند بازهم

 . کشد می تبسم ابروهای روی آرامی به اش

 مهمونی توی که شبی همون مثل خوام می کنی، التماس بهم خواد نمی دلم اصال  -

 می بیشتر رو زیباییت تو های اخم... بینمب ات چهره توی رو غرور بودی همراهم

 ! کنی اخم همونطور همیشه خوام می کنند،

 می ترس شدت از صدایش کشد، می کنار را خودش آورد نمی طاقت دیگر تبسم

 . لرزد

 ! لعنتی نزن دست من به! دیگه بسه  -

 دست سپس کشد می خود سوی به دوباره را او و گیرد می را دستش مچ سعید اما

 . چسباند می خود به را تبسم و گذارد می کمرش پشت را چپش

 برات خیلی چون نکنی ناراحت منو بعد به این از بهتره گم، می چی ببین کن گوش -

  باشی سابق آدم همون خوام نمی من ضمن در شه می تموم گرون

 مال فقط خوام  می: گوید می خاصی تأکید با و آورد می گوشش کنار را سرش سپس

 ... شیبا من

 کند دور از را خودش کند می تالش و گذاشته او های سینه روی را دستش دو تبسم

 تمام حرفش اینکه از پس سعید! کند رها قویش بازوهای از را خودش تواند نمی اما

 . گیرد می تبسم روبروی را موبایلش باز و گیرد می فاصله کمی شود می

! ببینه اینجا تورو منو بیادو کسی واییخ نمی که تو...بگو رو ات شماره زودباش  -

 . بشه من نبود متوجه سوگل ات دخترعمه ممکنه هرآن... دختر زودباش
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 کند، می نگاه سعید ی شرورانه های چشم به درماندگی با لرزند می تبسم های لب

 آنجا به لحظه همین در کسی اگر کند، می نگاه راهرو ابتدای به آشفتگی با ای لحظه

 او های خواسته به تواند می آیا کند؟ باید چه اکنون خدایا چه؟ ببیند را ها نآ و بیاید

 هیچ او تنفربرانگیز نگاه در...نه شود؟ نابود چیز همه دهد اجازه اینکه یا بدهد؟ تن

 . شود نمی دیده دلسوزی یا و رحم

 شنیدن قابل سختی به که صدایی با و دهد می تکان را هایش لب لحظاتی از پس

 موبایلش در را شماره پیروزمندانه لبخند با سعید. گوید می او به را اش شماره است،

 یاد می بدم خیلی من بدی، رو جوابم باشه یادت: گوید می سپس و کند می ذخیره

 نمی عصبانی منو و هستی دخترعاقلی توهم دونم می... نده رو تلفنم جواب کسی

 ! کنی

 خیلی قرمز رنگ: گوید می دار کش صدای با و زند می ای طرفه یک لبخند همزمان

 ! کنه می خواستنی و جذاب خیلی تورو یاد، می بهت

 باهمان و کند می فرو شلوارش جیب در را هایش دست شود می تمام که حرفش

 . شود می دور تبسم از اش آزاردهنده نفس به اعتماد

 می هایش هشقیق در وحشتناکی درد یکباره به لرزد، می وضوع به تبسم تن تمام

 باید که از و چه از. شود می جمع آن در اشک و شده قرمز هایش چشم. پیچد

 تمام. دهد می فشار و کرده مشت را هایش دست! خودش؟ از جز باشد خشمگین

 مشامش به که سعید سرد و تلخ عطر بوی. کند می تکرار خود برای را هایش حرف

 است؛ خیره تبسم به تنفربرانگیز گاهن همان با و دارد حضور آنجا هنوز گویی رسد می

 او به را ابزار یک حس که نگاهی سوازند، می را جانش و روح آتشی مانند که نگاهی

 در بمبی مانند و شده سریز هایش اشک شود می لبریز صبرش ناگهان. کند می القا
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 اتاقش به بردن پناه هدفش تنها رود، می اصلی سالن به دوان دوان انفجار حال

  .است

 می را میناخانم صدای ناگهان که شده نزدیک اصلی سالن بزرگ و بلند ستون به

 درنگ ای لحظه. است کسی با صحبت مشغول خانه اصلی سالن در گویی شنود،

 اشک که باشد داشته فرصتی تا کند می پنهان ستون پشت را خودش و کند می

 . ببیند حال این با را او خانم مینا خواهد نمی کند پاک را هایش

 . زند می موج نگرانی خانم مینا صدای در

 خواستگارهاش تموم اون! داره عالقه باراد به چقدر ساناز دونید می خودتون شما  -

 شما برای این! ببینه رو هیچکدومشون نیست حاضر حتی کنه می رد باراد بخاطر رو

 ! نیست؟ مهم

 نیک همیشگی ابهت پراز و آرام صدای سپس شود می برقرار سکوت ای ثانیه برای

 . رسد می گوشش به زادبزرگ

 اون. جلو بیاد خودش باید باراد دخترم، که گفتم بهت اما مهمه من برای که معلومه -

 . نزده حرفی خواد می رو ساناز اینکه مورد در حاال تا

 رو حرفتون بخواید ازش شما اگه مطمئنم قائله زیادی احترام شما برای باراد پدر؟ -

 کنه استقبال هم اون بگید بهش شما وقتی شاید! معلوم؟ کجا از اصال! کنه می قبول

 . بشه خوشحال و

 باید بخوام، باراد از اینو تونم نمی: دهد می پاسخ سپس کند می فکری زادبزرگ نیک

 ! بزنه حرفی ساناز مورد در خودش بدی اجازه

 ! ت؟نیس مناسب باراد برای من سانازه کنید می فکر شما یعنی -
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 از درخواست این باید اما شم می خوشحال ازدواج این از منم. هست که البته  -

 . باشند خوشحال تونند می صورت این در اونها. باشه باراد طرف

 می بهتر رو ها بچه صالح بزرگترها گفتید می همیشه که نبودید خودتون مگه -

 داداش یا اردالن و من کهاین نه مگه زنید؟ می رو حرف این که شده چی حاال دونند

 . هستیم راضی هم خیلی حاال و کردیم ازدواج کردید شما که انتخابی با الهه، و مهران

 به را او دهد می نشان که سنگینی سکوت کند، می سکوت بازهم بزرگ زاد نیک

 به زند، می موج آن در حسرت که صدایی با لحظاتی از پس است کشانده گذشته

 ! کنم تکرار رو کردم مهرداد مورد  در که اشتباهی خوام نمی: گوید می سخن آرامی

 و غم دهد، می فشار هم روی را هایش لب بزرگ زاد نیک حرف این شنیدن با تبسم

 را شده خارج او دهان از که هایی کلمه تک تک در توان می راحتی به را پشیمانی

 . بود دهفهمی را موضوع این دیر چقدر...دیر چقدر که آه. کرد احساس

 مهرداد داداش موضوع: گوید می آشفتگی با است شده عصبانی کمی خانم مینا

 شما ی خواسته به نتونست داشت عالقه نفر یه به چون اون پدر، کرد می فرق خیلی

 . کنید فکر منم دختر به کنم می خواهش... نداره عالقه کسی به که باراد اما کنه عمل

! شنود؟ می را ها آن های صحبت و ایستاده چه ایبر  اصال آید، می خودش به تبسم

 مینا هم شاید گیرند؟ می وساناز باراد ازدواج برای تصمیمی چه که دارد اهمیتی چه

 هیچ انتظار از دور دو آن ازدواج هرحال در. کند مجاب را بزرگ زاد نیک باالخره خانم

 . نیست خانه اهل از کدام

 ستون کنار از سپس نباشد نمایان آن در شکا از اثری تا کشد می صورتش به دستی

: گوید می خانم مینا به رو گذرد می فاصله با ها آن کنار از درحالیکه و آید می بیرون

 . مینا عمه شبخیر
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 به و گذاشته تمام نیمه را صحبتشان تبسم آمدن با بزرگ زاد نیک و خانم مینا

 می را پاسخش اکراه با سپس کند می نگاه را رفتنش خانم مینا. گردند می باز سویش

 . عزیزم شبخیر: دهد

 بزرگ زاد نیک ی پرسشگرانه و کنجکاو نگاه رسد می ها پله به که ای لحظه تا تبسم

 دوان دوان. شود دور او ی دیده از زودتر هرچه کند می تالش و کند می احساس را

 می تکیه آن به و کند می قفل را در شود می که اتاقش وارد رود، می باال را ها پله

 که هایی حرف افتاده، که اتفاقی دیگر بار کشد، می عمیقی نفس سختی به. دهد

 هم باز سعید ی آزاردهنده و سرد های دست لمس و دیده که هایی نگاه شنیده،

 را دهنده آزار افکار همه آن داری نگه گنجایش مغزش گویی. کند می درگیر را ذهنش

 تاشاید دهد می فشار را سرش و کند می فرو موهایش در را راستش دست ندارد

 رها دهد می اجازه هایش چشم بلوری های مروارید به. شود انفجارش مانع بتواند

 ندارد امکان... نه. کنند می خیس را صورتش پهنای دیگری پس یکی ها آن شوند؛

 را لرزانش های دست. بگیرد آرام بیصدا های گریه این با گلویش در سنگین بغض

 را کسی شود می بلندتر لحظه به لحظه که صدایی تا دهد می فشار دهانش یرو

 . نکند متوجه ازاتاق بیرون

 بیندیشد ای چاره باید خودش رهایی برای کند فکری باید... شود می تکرار ذهنش در

 حقیقت صفت شیطان مرد آن نکند عمل هایش خواسته به اگر ؟ می چطور چه؟ اما

 به اگر و! ببیند نگاهش در توانست می خوب راخیلی این گفت خواهد همه به را

 . شد خواهد ارزش بی و کرده تحقیر را خودش دیگر بار کند عمل هایش خواسته

 به کند می چه باشد متوجه آنکه بی کند، می فوران نشانی آتش مانند یکباره به

 به ار  میز روی وسایل تمام دستش دو با حرکت یک در و رود می میزتوالتش سوی



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

298 

 

 منظم و مرتب روتختی رود می خوابش تخت سمت به سپس کند می پرت زمین روی

 این به را آن نفرت و خشم تمام با و دارد برمی را ها بالش از یکی ریزد، می برهم را

 خشم اینکه امید به و ریزد می اشک هق هق و قراری بی با. کوبد می طرف آن و طرف

 بالش سفید ی پارچه که کوید می تخت ی لبه هب را بالش آنقدر کند فروکش درونش

 وقتی تا. شوند می آوار سرش روی و شده پرتاب هوا به داخلش پر های و شود می پاره

 می مگر اما... دهد می ادامه کارش به ماند، نمی باقی ای پارچه تکه بالش آن از که

 چیز هیچ. ..نه! گیرد؟ آرام جان بی اشیای یک سر بر خشمش کردن خالی با تواند

 . کند آرامش تواند نمی

 می فرو موهایش در را دستش دو اندازد، می تخت روی را خودش غمگین و درمانده

. کند می نگاه آیند، می فرود بدنش و صورت روی آرامی به که پر هایی آخرین به و کند

 از که هایی اشک سیل اما شود می آرام اند افتاده شماره به که هایش نفس کم کم

 تنهایی. ندارد تمامی کند، می خیس را تختش تشک و آمده پایین چشمش ی شهگو

 تنها شاید! کند؟ شکایت باید که از. خورد می را جانش تمام خوره مانند پناهی بی و

 ! اوست خود است مقصر که کسی

 رنگ، طالیی ی شده کاری منبت ساعت های عقربه روی هایش چشم گذشته دقایقی

 می هم روی را داغش های پلک. گیرد آرام کمی کند می شتال و است شده ثابت

 از بتواند خواب دنیای که شاید دارد، احتیاج خواب به چقدر لحظه این در گذارد

 . کند کم دردش

 روی همزمان کند، می باز را هایش چشم. شود می زده اتاقش در لحظه همان درست

 آمده؟ دنبالش به کسی چه ییعن. شود می خیره در به نگرانی با و نشیند می تخت
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 برای شود؟ روبرو است در پشت که شخصی با تواند می چگونه احوال و حال این با

 . بدهد باید توضیحی چه پریشانش حال

 را صدایش شود، می نزدیک در به همانطور و شود می بلند تخت روی از آرامی به

 . کند می صاف

  بله؟  -

 ! دارم کوچیک کار یه خانم، ببخشید -

 می کند باز را در آنکه بی کشد، می سرآسودگی از نفسی خدمتکار صدای شنیدن با

 . بگو رو کارت: گوید

 ! هستند شما منتظر اتاقشون توی ایشون دارند، کار باشما بزرگ زاد نیک  -

 و او هم باز زادبزرگ؟ نیک هم باز. دهد می فشار هم روی را هایش دندان اختیار بی

 متوجه بزرگ زاد نیک گذشت می کنارشان از وقتی شاید ش؟ا بیهوده های حرف

 حرف چرا آخر. بپرسد را حالش دلیل خواهد می حاال و شده پریشانش ی چهره

 زمان اکنون داند نمی شک بی...نه گذارد؟ نمی اش آسوده چرا ندارد؟ تمامی هایش

 مامت نفرت! بسوزاند هم را او تواند می تبسم درون خشم آتش و نیست مناسبی

 از عجله با و کرده باز را در قفل بیندیشد چیزی به آنکه بی کند، می پر را وجودش

 خودش دقیقه یک از کمتر و رود می پایین یکی دوتا را ها پله شود، می خارج اتاق

 تکان را اتاق در ی دستگیره عصبانیت و باخشم. رساند می زادبزرگ نیک اتاق رابه

 . کند می باز را در و داده

 برافروخته ی چهره دیدن با است، نشسته اش اعیانی تختخواب روی بزرگ زاد کنی

 خواهد می شود، می خیره او به نگرانی با تبسم ی نشسته خون به های چشم و
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 به قدمی سپس کوبد می هم به سرش پشت را در حرکت یک با تبسم که بزند حرفی

 . زند می فریاد و دارد برمی سویش

 هان؟ هستی؟ چی دنبال ی؟....ذاریـ نمی راحتم چرا ی؟...خوایـ می چی من جون از  -

 نکن سعی کنی، توجه من به نکن سعی بودم گفته...بردار من سر از دست بودم گفته

 ! ی....تونـ نمی چون کنی کم من غم و ناراحتی از

 گره ابروهای با و ایستد می مقابلش در رود، می سویش به گرفته شدت که ای گریه با

 . زند می فریاد هم باز زند، می موج نفرت آن در که ای چهره و دهخور 

  چیه؟ مشکلم بدونی خوای می ه؟...چمـ من بدونی خوایی می   -

. نشیند می تخت روی مقابلش در و زند می نفس نفس کند، می سکوت ای لحظه

 این چگونه شده؟ چه را او داند نمی است، شده خیره او به نگرانی با بزرگ زاد نیک

 کامل را حرفش دهد می اجازه تبسم به سکوت با کند؟ توجیه را هقش هق و فریادها

 خیلی: گوید می اش گرفته و آرام صدای با و زند می ای خبیثانه لبخند تبسم.کند

 ! گم می بهت... خب

 تواند نمی دارد، که نفرتی جز چیزی هیچ به لحظه آن در و رسیده آخر به او

 مجازات تواند می زادبزرگ نیک برای حقیقت شنیدن دکن می تصور. بیندیشد

 او صورت به را صورتش. شود می قرار بی انتقام برای فکر این با باشد  سنگینی

 . شود می خیره نگران، و پیرمردِهراسان های چشم به و کند می نزدیک

 ! کردم؟ می چیکار زندگیم گذروندن برای من دونی می  -

 را ضربه اولین تبسم خشم از پر ی چهره گیرد، می دتش پیرمرد قلب تپش ناگهان

 به شود، می پریشان و آشفته حرفش ی ادامه شنیدن برای اختیار بی. زند می او به
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 به تبسم های اشک که همانطور. بگوید خواهد می چه بداند تا شده خیره دهانش

 ! غلتند می هایش گونه روی آرامی

 ! بابابزرگ: گوید می خاصی تأکید و نفرت با سپس و کند می کوتاهی مکث

 می زادبزرگ نیک قلب به بزرگی ی ضربه بود آمده بیرون تبسم دهان از که ای کلمه

. شود می فشرده قلبش ناحیه در اش سینه عضالت تمام یکباره به که طوری به زند

 می چه او. شود می گرد ذره ذره هایش چشم و شود می حبس سینه در نفسش

 چه ی نوه داند نمی مگر آمد؟ بیرون اش نوه زبان از چگونه کلمه این اصال گوید؟

 بیاورد؟ زبان به را چیزی چنین تواند می چطور است؟ آبرومندی و محترم خاندان

 . باشد داشته حقیقت این ندارد امکان...نه

 . کند می باز را دهانش سختی به بردارد چشم تبسم از ای لحظه آنکه بی

 ... دورغه یه این نداره، حقیقت این که بگو... بگو بهم! نداره امکان این... نه  -

 و کند ضربانش که طوری به کند می قراری بی اش سینه در پیش از بیش قلبش.. 

 نفس بتواند کند می تالش و اندازد می چنگ اش سینه به عاجزانه. شود می کندتر

 کرده کاری چنین او ی نوه است ممکن چطور...است ممکن چطور. بکشد

 لب و پریده اش چهره از رنگ باشد؟ افتاده روز این به او است ممکن باشد؟چطور

 . شوند می کبود هایش

 ! باشه داشته واقعیت تونه نمی این خدایا...نه... نداره امکان این... نه -

 ای نقطه به هایش چشم و افتد می بالش روی سرش. شود می سست تنش ناگهان

 . خورد مین تکان دیگر و شده خیره
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 برمی سویش به قدمی. کند می نگاه اش پریده رنگ صورت به مبهوت و مات تبسم

 را وجودش تمام وحشت و ترس خورد؟ نمی تکان چرا زند؟ نمی پلک چه برای دارد،

 که خواهد نمی هم را این اما بگیرد انتقام خواست می که است درست.گیرد دربرمی

. است دیگری چیز از نشان زادبزرگ نیک حرکت یب بدن این اما! بیفتد برایش اتفاقی

 خدایا،... نه... رود می عقب به قدم یک قدم یک دارد برنمی چشم ازاو حالیکه در

 از سرعت به و گذارد می دهانش روی را دستش دو! کند بد را حالش خواست نمی

 و رساند می اتاقش به را خودش زده وحشت و زنان نفس نفس شود، می خارج اتاق

 . کند می قفل را در اردیگرب

 نور و است تاریک کامال   اتاق کند، می باز را هایش چشم دهانش خشکی احساس با

 کی داند نمی اصال. شود داخل کند، می تالش اتاق های پرده میان از مهتاب ضعیف

 میهمانی لباس کند می نگاه خودش به و نشیند می تخت روی. بخوابد بود توانسته

 نگاه ساعت به. است نیاورده در هم را هایش صندل حتی است، شتن در هم هنوز

 را صبح نیم و 3. ببیند تاریکی این در را هایش عقربه بتواند کند می تالش و کند می

 و ریخته بهم اتاق. اندازد می اطراف به نگاهی دهد می بیرون را نفسش بیند می که

 شب آن چرا...آه. شود می رارق بی کم کم. است شده پراکنده اتاقش ی همه در پرها

 ذهنش در چیزی ناگهان دارد؟ ادامه هم هنوز چرا! نیست؟ شدنی تمام طوالنی

 زده او به که حرفی زادبزرگ، نیک اتاق به رفتن خدمتکار، آمدن. شود می تداعی

 بی اندازه آن تا بود توانسته چطور...گیرد می شدت قلبش تپش اش یادآوری با...بود

 که بازش نیمه های چشم! بگوید؟ را حقیقت ی همه بود توانسته  رچطو باشد؟ رحم

 برایش اتفاقی واقعا   نکند گذارد، می دهانش روی را دستش دو آورد می خاطر به

 او حال شوی مطمئن باید...تبسم باش زود زند، می نهیب خودش به باشد؟ افتاده
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 دیر و بگذرد زمان اگر باشی؟ تفاوت بی حالش به نسبت توانی می چطور. است خوب

  چه؟ شود

 متوقف صندلش های پاشنه صدای با اما برد می هجوم اتاق در سمت به فکر این با

 است ممکن ها صندل این صدای است سکوت در خانه که ساعت این در شود، می

 بی سپس آورد در پایش از را ها صندل و شود می خم فکر این با. کند بیدار را کسی

 دارد توان که جایی تا و گیرد می دست دو با را لباسش دامن کند، یم باز را در درنگ

 می تالش کند، می مکث ای لحظه رسد می که او اتاق در پشت...دود می سرعت با

 در ی دستگیره روی دستش. کند آرام را است افتاده شماره به که را هایش نفس کند

 باز نیمه های چشم یا و جان بی بدن با را او و کند باز را در اینکه جرأت و شده ثابت

 . دهد می فشار هم روی را هایش لب. ندارد را ببیند،

 براش اتفاقی واقعا   اگه چی؟ باشه شده بد حالش اگه...لعنتی زودباش...زودباش  -

 ... لعنتی یاال....ببخشی رو خودت تونی نمی نه... باشه افتاده

 به درماندگی با. کند نمی پیدا را ششهامت هم باز اما هد می فشار را در ی دستگیره

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش و دهد می تکیه در

  چی؟ باشه افتاده براش اتفاقی اگه تونم، نمی...نه  -

 بهترین و است پزشک باراد...آه باراد؟ آورد، می خاطر به را چیزی لحظه همان در

 دلش در نوری اش یادآوری با! دبخواه کمک او از تواند می موقعیت این در که فردی

 که او اتاق به رساند می دوم ی طبقه به را خودش دوان دوان دوباره. شود می روشن

 همه و کند بیدار خواب از را او چطور شب، وقت این. گیرد می را دستگیره رسد می

 با است تر مهم مسائل این از بزرگ زاد نیک حال اما بدهد؟ توضیح برایش را چیز

 . شود می داخل و کند می باز را در کرف این
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 پشت راستش، سمت پهلوی روی باراد شود، می اتاق وارد ضعیفی نور در بازشدن با

 می نفس منظم و آرام و دارد تن به سفیدی پوش زیر. است خوابیده اتاقش در به

 . گذارد می بازویش روی را دستش تبسم. کشد

 . باراد  -

 ناچار به باشد سنگین خوابش کمی رسد می نظر به خورد، نمی تکانی هیچ او

 . دهد می فشار کمی را بازویش

 ! شو بیدار لطفا باراد؟  -

 می باز تبسم سمت به و کند می باز را هایش چشم خورد، می تکانی باراد اینبار

 شده گرد های چشم با و شود می خیز نیم تختش روی اتاقش در او دیدن با. گردد

  شده؟ چی کنی؟ می چیکار اینجا تو تبسم؟: پرسد می

 می او کنار در تخت روی شود، می سرازیر هایش گونه روی تبسم های اشک دیگر بار

 همه...کنم می چیکار نفهمیدم بودم، عصبی من: گوید می سخن هق هق با و نشیند

 . گفتم بهش رو چی

 . شود می خیره پریشانش ی چهر به و نشیند می تخت روی باراد

 به اصال گفتی؟ رو چی ببینم، بزن حرف درست گی، می چی فهمم نمی...باش آروم -

  گفتی؟ کی

 مورد در رو چی همه شدم عصبی من اتاقش، برم خواست من از زادبزرگ، نیک  -

 . شد بد حالش...حالش بعد گفتم، بهش خودم

 که را هایش حرف شود، می گرد باراد های چشم گوید می او که کلماتی با همزمان

 چطور بود؟ کرده چه دختر این...خدا اوه شود، می باز دهانش. شود می همتوج
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 نکند است؟ شده بد زادبزرگ نیک حال که بود چه منظورش اصال بود؟ توانسته

  باشد؟ افتاده برایش اتفاقی

 . دهد می او به محکمی تکان و گیرد می را تبسم بازوهای فکر این با

  دادی؟ دست از رو قلتع مگه کنی؟ اینکارو تونستی چطور  -

. شود می بلند تخت روی از سرعت به و زند می کنار را پتو کرده، رها را او سپس

 خودش و کند می طی را ها پله چطور داند نمی و شده حبس باراد ی سینه در نفس

 درهم های اخم با و گردد برمی عقب به ای لحظه. رساند می زادبزرگ نیک اتاق به را

 . بمون همینجا تو: گوید می است، آمده آنجا تا دنبالش که متبس به رو کشیده

 خواب در که بزرگ زاد نیک در، شدن باز با. شود می داخل و کند می باز را اتاق در

 هیکل. شود می خیره در به کنجکاوانه و کند می باز را هایش چشم است عمیق

 می مقابلش در و آید می سویش به که بینید می را باراد ی چهارشانه و درشت

 . ایستد

  شده؟ چی پسرم؟ تویی باراد؟ -بزرگ زاد نیک

 . کشد می سرآسودگی از نفسی دیدنش با باراد

  بابابزرگ؟ خوبی-

  بپرسی؟ رو حالم اتاقم توی اومدی موقع، این خوبم، آره-

 . کند می کوتاهی ی خنده باراد

 ... راستش...نه-
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 بد خواب یه راستش: دهد می دامها سپس کند می فکری کند، می سکوت ای لحظه

 . خوبید شم مطمئن خواستم شدم، نگرانتون دیدم

 . بزند می مهربانش ی نوه روی به لبخندی بزرگ زاد نیک

 راحت برو...اینجا اومدی شب نصف پاشدی خواب یه بخاطر پسرجان، خوبم-

 . بخواب

  شبخیر کردم بیدارتون که ببخشید چشم، -باراد

 حال گفت؟ می چه تبسم چه؟ یعنی. افتد می راه در سمت به و کند می پشت او به

 چه را دختر این. رسد می نظر به آرام همیشه مثل و است خوب که بزرگ زاد نیک

 باشد خونسرد و آرام او نداشت امکان اکنون بود زده پدربزرگش به حرفی اگر شده؟

 قصد یا و اشدب گفته دروغ رسید نمی نظر به پریشانش حال آن با هم تبسم اما

 . باشد داشته شوخی

 برمی است، ایستاده منتظر همانجا هنوز که تبسم سوی به و بندد می را اتاق در

 پُف های چشم. کند می نگاه را او دقت با و گیرند می فاصله او اتاق از کمی. گردد

 لباس همان هنوز کند، می نگاه را سرتاپایش. است زیادی ی گریه از نشان اش کرده

 در هنوز هم سر گل آن و نکرده پاک هم را آرایشش حتی دارد تن به را مانیمیه

 . آید می سویش به نگرانی با تبسم که است فکرکردن درگیر. است موهایش

  بود؟ خوب حالش  -

 اومدی مطمئنی تو خوبه، کامال   حالش اون ای؟ ریخته بهم اینقدر چرا شده؟ توچت -

 ! زدی؟ حرف باهاش
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 پیشانی به دستی اندازد، می زیر به را سرش درهم ی چهره با باراد حرف شنیدن با

 دارد خاطر به هنوز اما شود می کالفه دارد تب کمی اینکه احساس با کشد، می اش

 . بود کرده صحبت زادبزرگ نیک با که

 ... بعد و زدم حرف باهاش اومدم بودم، عصبی من مطمئنم،...آره -

 چه برای اصال. بفهمد را حالش این دلیل تواند مین کند، می نگاهش دقت با باراد

 از خنده و است خوشحال که بود دیده میهمانی در قبل، شب کند؟ می گریه اینطور

 آشفته و پریشان حد این تا که شده چه حاال اما شود نمی برداشته هایش لب روی

 . کند آرامش بتواند شاید تا گوید می سخن مهربان و آرام صدای با است؟

  زدی؟ حرف باهاش اومدی کی... ببینم  -

 و اومد خدمتکارها از یکی رفتم، اتاقم به و گفتم شبخیر شما به اینکه از بعد یکم -

 . دارند کار بامن گفت

 یک فقط او که شود می مطمئن تبسم، حرف این شنیدن با کند، می فکری باراد

 . دزن می لبخند و کشد می عمیقی نفس. است دیده پریشان خواب

 حتما  ...کنی می اشتباه داری بود، نشسته ما پیش ونیم دو ساعت تا بابابزرگ  -

 ! دیدی خواب

 چرا بود؟ دیده خواب یک فقط واقعا آیا شود، می خیره باراد به مبهوت و مات

 نزدیک واقعیت به اندازه آن تا خواب آن چرا بود؟ حقیقت تمامش کند می احساس

 را هایش چشم فکر این با. داند نمی حقیقت از چیزی زادبزرگ نیک یعنی این بود؟

 نگاه به باراد به آشفتگی با بازهم سپس کشد می عمیقی نفس و گذارد می هم روی

 . کند می
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 . واقعیه فکرکردم...ترسیدم خیلی  -

 و خواب بین فرق! شن می اینطوری اوقات گاهی همه نداره، اشکالی... باش آروم  -

 . کنند می گم رو بیداری

 اینقدر چرا افتاده؟ اتفاقی: پرسد می مهربانی لحن با سپس کند می کوتاهی مکث

  کنی؟ می اذیت اینقدر رو خودت چی برای پریشونی؟

 را سوال این دارد حق باراد. آید می خودش به ای لحظه است، خیره او به تبسم

 و لباس این با. شود می متعجب ببیند سروضع این با را او هم دیگر هرکس بپرسد

 دیگر قدم یک او که نداده جوابی هنوز بدهد؟ او به باید توضیحی چه...پریشانی این

 به شده چیزی اگه بود، خوب حالت دیشب که تو: گوید می و دارد برمی سویش به

  کنه؟ می ناراحتت چیزی... بگو من

 را چیز همه گیرد می تصمیم ای لحظه برای بیند می که را او آرام و مهربان لحن

 حقیقت از را اش خانواده تمام رحم بی مرد آن سعید، بزند حرفی اگر... نه اما بگوید

 را گلویش آب. باشد خوبی فکر تواند نمی باراد به حرف این گفتن نه... کند می باخبر

 . اندازد می زیر به را سرش و دهد می قورت

 . کرد پریشونم دیدم که خوابی نیست، چیزی نه   -

  خوابیدی؟ باسل این با  -

 کرد، می درد سرم خیلی: گوید می همزمان و افتد می راه اصلی سالن سمت به تبسم

 . خوابیدم کی نفهیمدم کشیدم دراز که تخت روی

 . شنود می سرش پشت را باراد های قدم صدای

 ! شه می بد حالت که کنی می خیال فکرو اینقدر نکن، اذیت خودتو اینقدر -باراد
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 می آشفته ی چهره با اختیار بی و گردد برمی عقب به شنود می که را حرف این

 ! زدی نمی حرفو این راحت اینقدر گذشته، من به چی دونستی می اگه تو: گوید

 که هایی اشک با او آبی های چشم شود، می خیره او آلود اشک های چشم به باراد

 شده قرمز کوچک ی گوجه یک مانند کوچکش بینی درخشند، می شده جمع آن در

 بی او غم دیدن با. است درآمده خون رنگ به و متورم حالتش خوش های لب و

 او سوی به را راستش دست شود می سرازیر که او اشک شود، می غمگین اختیار

 . کند می پاک را وآن کند می دراز

... بوده سخت چقدر که کنم می درک ولی باشم تو جای تونم نمی من دونم، می   -

 ! کن فراموشش... نکن تر سخت خودت برای چیو همه گم یم فقط من

 سپس کند می نگاه بود، کرده پاک را اشکش که دستی به بزند پلک آنکه بی تبسم

 این در او حالت خوش و مشکی های چشم. شود می خیره هایش چشم به بازهم

 خواست می که بارادی. کند اعتماد هایش حرف به تبسم شود می باعث لحظه

 حمایت نداشت، هراس چیز هیچ کاراز این برای و کند راه به سر را مویشدخترع

 همه گفت او به که آورد می خاطر به را ای لحظه! باشد؟ تواند می چگونه کردنش

 شک بی آورد، می یاد به را عصبانیتش و خشم است، گفته بزرگ زاد نیک به را چیز

 می تالش برعکس بگوید، کسی به را حقیقت بخواهد او که برسد روزی ندارد امکان

 متفاوت اینقدر چه برای آخر... آه. کند پنهان همه از را آن شده هرقیمتی به کند

 را او تا کند می استفاده حقیقت دانستن از که سعید همانند مرد یک کند؟ می رفتار

 را چیز همه کند می تالش حقیقت دانستن با که باراد مثل کسی و بیاورد دست به

 به ای لحظه دید، توان نمی را حمایت جز چیزی او نگاه در اکنون. کند بهتر او برای

 همان به. باشد داشته دوست را مرد این که دارد حق او شاید. دهد می حق ساناز
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 اندازه همان به است  ترسناک خروشان دریای مانند عصبانیتش و خشم که اندازه

 عاشق اگر شک بی و است بخش امشآر  و زیبا آرام دریای مانند حمایتش و مهربانی

 . بود خواهد تماشایی اندازه حدو بی عشقش باشد هم

. باشد توانست می گفت می او که سادگی همان به گذشته گذاشتن سر پشت کاش

 می اتفاقی کند فراموش را گذشته خواهد می که هربار بگوید او به تواند می چگونه

 . کند می دور او از را آرامش و افتد

 ... کنم فراموشش خوام می منم: گوید می ضعیفی صدای با لحظاتی از پس

 . نشیند می باراد های لب روی عمیقی لبخند

 .   ممکنه کار ترین درست این...آفرین-

 و غمگین نگاه دارد، زیرنظر را او رخ نیم باراد روند، می باال ها پله از یکدیگر کنار در

 چرا داند نمی هم خودش. است رفته فرو رفک در و است ها پله به تبسم ی آشفته

 زنان لبخند حال این از او آوردن بیرون برای. کند می فکر چه به او بداند دارد عالقه

 از که تو...بگو رو راستش: گوید می شیطنت با و کند می نزدیک او به کمی را سرش

 ! شدی؟ نگرانش اینقدر چی برای دلخوری، بابابزرگ

 . دهد می پاسخ درنگ بی سپس کند می نگاهش و تدایس می ای لحظه تبسم

 . همین بیفته، کسی برای اتفاقی من بخاطر خوام نمی فقط من-

 می راحتی به را او قلبی خوش دهد، می بیرون را نفسش او پاسخ شنیدن با باراد

 می دیگران به خودش از بیش زمانی درهر او رسد می نظر به. ببیند او رفتار در تواند

 زندگی و خانواده آرامش برای بود، گذشته خودش از مهسا سالمتی برای. اندیشد

 حتی کرد می زندگی ها آن با دارد، پدربزرگش از که دلخوری رغم علی مهسا راحت
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. بود دیگران خوشحالی تماشای مشغول باشد شادی در غرق اینکه از بیش قبل شب

 ! بیندیشد؟ خودش به شده گاهی دختر این اصال  

 . کند می نگاهش مهربانی با باراد رسند می که اتاقشان در پشت

 ! شه می درست چیز همه...بخواب راحت خیال با بعد و بشور رو صورتت برو-

 می درست چیز همه! )کند باور تواند می را باراد ی جمله این چرا داند نمی تبسم

 لحظه آن در اما داند نمی را این جواب اگرچه! شد؟ خواهد چنین واقعا   آیا.( شه

. است شنیده باراد زبان از را حرف این که دلیل این به شاید کند می آرامش احساس

 . زند می محوی لبخند کوتاهی مکث از پس

 . کردم بیدارت خواب از که ببخشید... اِم...باشه-

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش باراد

 . شبخیر دیگه خب...نداره اشکالی نه-

 می در را مویش گیر اینکه از پس. شود می اتاق وارد و دهد می را پاسخش تبسم

 با و زند می صورتش به آبی. کند می عوض راحتی شلوار و بلوز با را لباسش آورد

 در گرفته، هایش چشم را خواب سعید فکر. اندازد می تخت روی را خودش خستگی

 توانست نمی یشیطان افکار و هوس جز چیزی سعید ی کشیده ای قهوه های چشم

 این به کردن فکر با است آزاردهنده شدت به او برابر در شدن تسلیم فکر.ببیند

 می ساعت. کنند می خیس را هایش گونه سوزانش و داغ های اشک بازهم مسئله

 . شود می خواب تسلیم باالخره رفته میشی و گرگ به رو هوا که وقتی درست  و گذرد

 همزمان. کند باز را هایش چشم کند می مجبور را تبسم اتاق در شدن کوبیده صدای

 استخوان و تن تمام و سوزد می هایش پلک کند، می احساس را مفرطی سردرد
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 برای که در به رو و شود می خیز نیم تخت روی. است ناتوان و سست درد از هایش

  بله؟: گوید می بلند صدای با شود، می کوبیده سوم

 . آید می مهسا شاداب صدای

 . دیگه پاشو خوابی؟ می چقدر بجی؟آ-

 . گذارد می بالش روی دوباره را سرش او صدای شنیدن با

 . بخوابم بذار... مهسا وای-

 . شود اتاق وارد دارد سعی مهسا دهد می نشان خورد می تکان که در دستگیره

 ! دیگه پاشو نیمه و دوازده ساعت کردی؟ قفل رو در چرا -مهسا

 . کند می بلند را صدایش و دکش می سرش روی را پتو

 . برو حاال شم، می پا ه،....باشـ-

 . یام می دوباره وگرنه پایین بیا زود-

 کند، می پریشانش که مهسا صدای از شاید تا دهد می فشار سرش روی را پتو

 خواب دارد که بدی حال با اما بخوابد هم باز کند می تالش لحظاتی. شود خالص

 روی همزمان و دارد برمی سرش روی از را پتو کالفگی با .آید نمی چشمش به دیگر

 کمتر سردردش شاید تا دهد می فشار را هایش شقیقه دودست با. نشیند می تخت

 بیشتر هم قبل شب از تبش شود، می بلند نهادش از آه خود پوست لمس با بشود

 . است شده



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

313 

 

 آب شیر. ساندر  می دستشویی به را خودش سرعت به و شود می بلند تخت روی از

. بیاید پایین تبش شاید تا پاشد می آب صورتش به چندبار و کند می باز را سرد

 . شود می شکه بیند می آینه در که را خودش ی چهره

 چیکار حاال...سفید های لب...کرده پُف های چشم این! وضعیه؟ چه این... خدا وای-

  کنم؟

 همانجا ندارد رفتن راه برای انیتو اینکه احساس با شود می خارج که دستشویی از

 فکری باید کند، می نگاه اتاق ی ریخته بهم وضعیت به همزمان نشیند، می در کنار

 بلند بگیرد، انرژی کمی کند می سعی که لحظاتی از پس کند بازار آشفته این برای

 می اش آرایشی لوازم و ها ادکلن و عطر کردن جمع به شروع سرعت با و شود می

 کند جمع را ها آن یک به یک تواند می مگر اندازد می پ رها به نگاهی آخر در کند

 . نیست ممکن اصال   کار این

 می سفیدش های لب به و دارد برمی را رنگش صورتی رژلب ایستد، می آینه جلوی

 این داند می اینکه با کشد می هایش پلک پشت باریکی چشم خط سپس زند

 متوجه کسی خواهد نمی اما رسد می نظر به رعادیغی خانواده افراد نظر از آرایش

 . بشود اش پریدگی رنگ

. افتد می راه آشپزخانه سمت به رود می که اصلی سالن به شود، می خارج اتاقش از

 . گذارد می خدمتکارها از یکی ی شانه روی را دستش

  بکنی؟ من برای کاری یه شه می-

 . گردد می باز سویش به لبخندزنان خدمتکار

 . حتما   بله-
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 ! االن همین بکش، جاروبرقی اتاقمو برو-

 سری مثبت ی نشانه به و گذارد می کنار را دارد دست در که هایی بشقاب خدمتکار

 . دهد می تکان

 . چشم-

 با چنین ندارد عالقه اینکه با شود می مانعش او که بگذرد تبسم کنار از خواهد می

 اگه ضمن در: گوید می جدیت با و کشد یم درهم را ابروهایش اما بگوید سخن او

 ! شم می عصبانی خیلی بفهمه، چیزی کسی

 خواهد نمی او که شده خبر چه اتاقش در مگر شود، می متعجب کمی خدمتکار

 می آلود اخم را تبسم آرام ی چهره که است باری اولین این! بداند؟ چیزی کسی

 . کند می گم را پایش و دست بیند،

 . باشه راحت ونخیالت چشم، بله-

 . رود می ها پله سمت به سپس

 نشسته سرمیز همه. رود می دیگر سالن سمت به تبسم شود می دور که خدمتکار

 باراد شود، نمی دیده که کسی تنها ها آن میان در. هستند خوردن غذا مشغول و اند

 . برسد نظر به پرانرژی و شاد کند می تالش و ایستد می مهسا کنار. است

 . مسال  -

 ! شدی بیدار عجب چه به به: گوید می کنان خنده مهران کنند، می نگاهش همه

 و کشد می درهم را ابروهایش است، خیره هایش چشم به موشکافانه که خانم الهه

 . کند می نگاهش دقت با
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 ! کرده؟ پُف هات چشم اینقدر چرا -

 . نشیند می مهسا کنار در و کشد می عقب را صندلی تبسم

 شدم، بیدار شب بین چندبار بخوابم خوب نتونستم دیشب عمو، زن نیست یچیز  -

 . شدم اینطوری خوابی کم بخاطر فکرکنم

 . کند می نگاهش کنان خنده بردیا

 ! خوابیدم کم بگه بعد بخوابه ظهر یک تا آدم خوبه چه به، به -

 . کند می تظاهری ی خنده تبسم

 . بخوابم درست نتونستم که گفتم  -

  نیست؟ اینطور گذشت خوش خیلی بود، خوبی شب خیلی دیشب -بهاره

 که وقتی تا اما بود خوبی شب دیشب. زند می محوی لبخند و کند می نگاهش تبسم

 کابوش به تبدیل برایش چیز همه او آمدن با نداشت حضور مهمانی آن در سعید

 . کند می نگاهش خوشحالی با هم مهسا. بود شده

 کنار برات رو همه بهاره منو اتاقت، نبردی خودت با رو تکادوها از کدوم هیچ -

 . گذاشتیم

 . دهد می تکان سری آرامی به

 . عزیزم باشه -

 شوند بلند میز سر از و کرده تمام را غذایشان ها آن شاید تا خورد می غذا نرمک نرم

 نمی بدش حال این با دارد خواب به احتیاج بازهم. کند ترک را آنجا بتواند هم او و

 ترک را میز دیگری از پس یکی همه باالخره دقایقی از پس. بنشیند آنجا خیلی تواند
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 کند می رها نیمه را غذا آسودگی با کشد، می عمیقی نفس. روند می سویی به و کرده

 می سرش پشت را مهسا صدای که نشده دور خیلی رود می ها پله سمت به و

 . شنود

  آبجی؟ کردی آرایش چرا -

 . اندازد می باال را هایش شانه خونسردانه و گردد می باز شسوی به

 . همینجوری -

  مدرسه؟ نرفتی چرا تو: پرسد می و کند می کوتاهی مکث سپس

 ! است جمعه امروز آبجی، کجاست حواست -مهسا

 . دارد برمی سویش به دیگری قدم و زند می عمیقی لبخند مهسا

  قت؟اتا توی ببریم رو هات هدیه خوایی می -

 ناگهان بدهد، را پاسخش خواد می که همین دهد می تکان راست و چپ به را سرش

 سرعت به مهسا که بشود زمین بر نقش نمانده چیزی چرخد می سرش دور خانه

 . گیرد می را دستش

 ! خوبه؟ حالت شده؟ چی  -

 کند حفظ را تعادلش بتواند تا گذارد می هم روی را هایش چشم ای لحظه تبسم

 . کند می نگاهش سپس

 . نیست چیزی -

 . شود می گرد هایش چشم او دست لمس با مهسا

 ! داغی خیلی داری، تب که تو   -
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 یه کنی؟ نگران رو بقیه خوایی می الکی چرا پایین، بیار رو صدات نیست، چیزی  -

 . شم می خوب دیگه ساعت چند تا و خوابم می رم می االن است؛ ساده تب

 . است خیره او به نگرانی با مهسا

  ناراحتی؟ چیزی از آخه؟ چرا بودی، نشده اینطوری بود وقت خیلی -

 . شود می درهم اش چهره مهسا سوال این شنیدن با

  ناراحتم؟ چیزی از کنی می فکر چرا  -

 ! شی می اینطوری وپریشونی و ناراحت خیلی هروقت چون  -

. کرد می تحمل را زیادی یعصب فشار که داشت وقتی را حال این بود مهسا با حق

 . کند کم او نگرانی از شاید تا کند صحبت انرژی با کند می تالش

 تنم تموم آخه خورم می سرما دارم فکرکنم فقط نیستم، ناراحت من نیست اینطور -

 . کنه می درد

 ...! بگیم بهش اومد، باراد که وقتی یا درمونگاه بریم بیا پس -

 . شود می راهی ها پله سمت به و دهد می تکان سری حرفش میان تبسم

 نگرانشون بیخودی نگی کسی به شم می  خوب بعد خوابم می یکم نیست، نیاز  -

 . کنی می

 کمی از پس و باشد او با حق شاید اما کند می نگاه را رفتنش پریشانی با مهسا

 . رود می سالن دیگر سمت به فکر این با شود بهتر حالش همیشه مثل خواب

 تخت سمت به آسوده خیال با اتاق تمیزی دیدن با شود می که اتاقش وارد تبسم

 به دقایقی و کشد می عمیقی نفس اندازد، می آن روی را خودش و رود می خوابش
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 در را او خواب دنیای بیندیشد چیزی به بتواند اینکه از قبل اما شود می خیره سقف

 . برد می فرو خود

 همان درست کند می باز را هایش چشم ایشموه حتی و صورت خیسی احساس با

 تنش تمام. زند می کنار خودش روی از را پتو کندو می احساس را زیادی گرمای موقع

 و ضعف نشیند می وقتی. است مرطوب زیرسرش بالش حتی و شده عرق خیس

 چهره با و کشد می اش پیشانی به دستی بزند، نفس نفس شود می باعث سستی

 . دهد می نتکا را سرش درهم ی

 ! داره؟ نمی بر سرم از دست لعنتی تب این چرا... خدایا وای  -

 دست دو با سرعت به او و چرخد می سرش دور اتاق آید می پایین که تخت روی از

 صدای موقع همان درست. شود افتادنش مانع تا اندازد می چنگ تخت ی لبه به

 ندارد یاد به که آنجایی از و ازداند می اطرافش به نگاهی شود، می بلند موبایلش زنگ

 می باز که را توالت میز کشوی. رود می صدا دنبال به است گذاشته کجا را موبایلش

 شماره این دیدن با.... 0912. افتد می موبایلش ی صفحه به نگاهش همزمان کند

 اگر. شود می قطع تماس که شده خیره آن به لحظاتی آید می سراغش بدی حس

 اما! شود تسلیم مقابلش در خواهد نمی که او... باشد خب چه؟ شدبا بوده سعید

 زنگ صدای که شده غرق افکارش در! کند؟ استفاده سوء او از ندهد اجازه چطور

. کند می باز را پیام و گیرد می دستش در را موبایل نگرانی با آید می موبایلش پیامک

 می زنگ موبایلش دوباره که اندهنخو کامل را پیام هنوز( سعید منم عزیزم، بده جواب)

  بله؟: دهد می پاسخ اکراه با. خورد

  چطوری؟ ها، زیبایی ی ملکه به سالم -

 . شود می خشمگین خوشحالش، و خونسرد لحن شنیدن با تبسم
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  خوایی؟ می جونم از چی  -

 تحمل دونی نمی که تو آخه بود شده تنگ برات دلم! هیچی کن باور جونت؟ از -

 . سخته قدرچ تو دوری

 مکث سعید. گوید نمی هیچ اما دهد می فشار و کند می مشت را هایش دست

 . دهد می ادامه سپس کند می کوتاهی

 ! ببینمت امشب خوام می   -

 . شود می زده وحشت شنیدنش با

 لذت خوام نمی که کنی کاری به مجبور منو اینکه از کنی؟ می اینکارو چرا! چی؟  -

  بری؟ می

 . زند می قهقه سعید

 که هرقیمتی به حاال باشم، داشته رو خوام می که هرچیزی دارم عادت بچگی از من -

 ! شده

 هشت ساعت امشب بگذریم، خب: گوید می دوباره و کند می کوتاهی مکث هم باز

 برمی خودم وبعدش  خوریم می شام من، ی خونه ریم می باهم دنبالت، یام می

 ! گردونمت

 دخترهای بردار، سرم از بگم؟دست چی ام خونواده به عنتی؟ل بیام چطور من آخه -

 ! باشی خوش باهاشون تونی می که هستند زیادی

 جای هرکسی ضمن در بزنی، حرف باهام اینطوری نشد قرار دیگه، نشد... اوه -

 بگی تونی می هم ات خونواده به! شه نمی تو مثل هیچکس که بگم اینم...خودش
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 باشه یادت این درهرحال. ببینی رو تیپت خوش و خوشگل پسر دوست خوایی می

 دلم اصال   چون دیرنکنی اونجام هم هشت ساعت سر! بشنوم نه ندارم عادت من که

 ذهنم به منطقی توضیح هیچ آخه بزنم رو خونتون در زنگ بشم مجبور خواد نمی

 ! حقیقت جز به رسه نمی

 و گذارد می میز روی را لموبای تبسم. کند می قطع را تماس شود می تمام که حرفش

 . گذارد می سرش روی را دستش دو نشیند، می زمین روی عاجزانه

  شد؟ پیداش من زندگیه تو کجا از دهنده آزار موجود این کنم؟ چیکار خدایا خدایا، -

 و است عصر نیم و شش کند، می نگاه ساعت به آشفتگی با و چرخاند می را سرش

 هیچ به خواهد نمی کند؟ باید چه حال. دارد وقت ساعت دو از کمتر هشت ساعت تا

 بهتر شاید. آید می شان خانه به او حتما   نرود اگر داند می اما شود تسلیم قیمتی

 بهانه چه ولی بپذیرد را حرفش سعید دارد شک اگرچه کند صحبت او با و برود باشد

 با. است انشدوست دیدن رسد می ذهنش به که چیزی تنها بیاورد؟ رفتن برای باید ی

 خارج اتاق از و زند می شانه را اش آشفته موهای شود، می بلند زمین روی از فکر این

 . شود می

 به رود، می ها پله سمت به تر طرف آن کمی که باراد دراتاق، شدن باز صدای با

 . زند می رویش به لبخندی گرددو برمی سویش

  چطوری؟ سالم، -

 . شود می نزدیک او به کمی تبسم

  برگشتی؟ سرکار از ممنون، سالم -

 ! طوالنی ی کننده خسته روز یه از بعد آره -باراد
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 به. رود می ها پله سوی به نیز او و زند می محوی لبخند باراد، حرف این جواب در

 نشیند می بردیا کنار در و رود می دیگران سمت به باراد رسند، می که اصلی سالن

 و نشسته مبل روی او ایستد، می کنارش در و شود می نزدیک مهران به نیز تبسم

 قبل اما کند می قطع را موبایلش کشد نمی طولی. است موبایلش با صحبت مشغول

  بود؟ مینا: پرسد می و نشیند می مهران کنار در خانم الهه بزند حرفی تبسم اینکه از

 . اش خونه بریم شام امشب کرد دعوت ازمون آره -مهران

 حال شود، نمی بدتر این از..خدا اوه شود، می گرد هایش چشم ششنیدن با تبسم

 لحظه آن. برود بیرون سعید با کردن صحبت برای هشت ساعت بتواند ندارد امکان

 مهران که شده خیره زمین به پریشانی با ندارد کردن فکر توان دیگر کند می احساس

  خوبه؟ حالت دخترم، ندیدمت اصال   امروز: گوید می لبخندزنان و کند می نگاهش

 . زند می لبخند اجبار به و کند می بلند را سرش

 . اومد می خوابم فقط...خوبم بله -

 عمه ی خونه بریم که حاضرشو کم کم برو خوابیدی کافی ی اندازه به اگه خب -مهران

 . ات

 . دهد می تکان سری سختی به

 . چشم -

 این از بدشانسی. رود می اه پله سمت به و شود می دور  ها آن از آشفتگی با

 دلیل به رسد؟ نمی ذهنش به چیزی هیچ چرا کند؟ باید چه وضعیت این با! بیشتر؟

 زودتر هرچه باشد بهتر شاید و بیندیشد چیزی به تواند نمی لحظه آن بدش حال

 . شود بد این از بیش حالش ها آن مقابل در خواهد نمی برساند، اتاقش به را خودش
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 بهتر حالش داند نمی. زند می شور دلش اوست، ی آشفته ی هرهچ به مهسا نگاه

 حال بی و سست کند حس تواند می بیند می که را آرامش های قدم... نه یا است

 اگر مطمئنن و بیند می را زدنش نفس نفس وضوح به رود می باال که ها پله از. است

 چپ به را سرش. شود می این از دشوارتر برایش رفتن باال نگیرد ها نرده به را دستش

 همه از را بدش حال دارد سعی همیشه مثل لجبازش خواهر دهد، می تکان راست و

 هنوز اگر ببیند برود کند، کاری باید. اندیشد نمی خودش به وقت هیچ او کند، پنهان

 بهاره کنار از فکر این با برود درمانگاه به کند مجبورش یا و بگوید باراد به دارد تب هم

 . رود می تبسم سوی به و شود می بلند

 اما شود برزمین نقش مبادا تا گرفته محکم را نرده است، ایستاده ها پله میان تبسم

 تنش تمام تدریج به و شده شل پاهایش. ندارد بعدی قدم برداشتن برای توانی دیگر

 می صدایش برود باال اینکه از قبل ایستد می ها پله پایین مهسا. شود می سست

 . زند

  خوبی؟ آبجی؟ -

 ها نرده روی از دستش اختیار بی. گردد برمی سویش به مهسا صدای شنیدن با

 مهسا از باید و نیست ایستادن به قادر دیگر کند می احساس و شود می برداشته

 گلویش از سختی به صدایش. کند کمکش و برساند را خودش زودتر هرچه بخواهد

 . شود می خارج

  مهسا؟  -

 وقتی درست چرخد، می سرش دور خانه ناگهان بگوید را بعدی ی کلمه ینکهازا قبل

 . پیچد می گوشش در مهسا فریاد شوند، می خم زانوهایش که

  ی؟....آبجیـ  -
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 می را تبسم. گردند می باز سویشان به زده وحشت همه مهسا، صدای شنیدن با

 جیغ مهسا مانند درست هبهار  و خانم الهه. افتد می پایین ها پله روی از که بینند

. شود می شکه و پریده زادبزرگ نیک رخسار از رنگ. دوند می سویش به کشان

 دیدن با راه بین در ناگهان اما دود می سویشان به بردیا و باراد همانند نیز مهران

 وحشت و شود می میخکوب راه میان مهران است شده جاری تبسم سر از که خونی

 خودش باراد. دهد نمی را کاری هیچ انجام فرمان مغزش گویی شود می خیره او به زده

 را دستش یک و زند می زانو کنارش وحشت با و رساند می سرتبسم باالی را

 چهره با شود بلند جایش از دارد سعی که بیند می را تبسم تالش گیرد، می زیرسرش

 ! نخور تکون: گوید می سرعت به درهم ی

 می ها آن که فریادهایی این با کند می نگاه مهسا و بهاره خانم، الهه به پریشانی با

 چیزی...باشید آروم: گوید می سرعت به. شوند می تبسم بیشتر وحشت باعث زنند

 . نیست

 . زند می صدایش کنان گریه و کشد می جیغ سرتبسم باالی مهسا

  پاشو توروخدا آبجی آبجی؟ -

 . زند می فریاد باشد متوجه آنکه بی نیز خانم الهه

 ! ن...ک کاری یه...یاد می خون سرش از داره...کن کاری یه باراد -

 اند کرده پا به ها آن که بلوایی. کند می همراهی را دو آن فریادهایش با نیز بهاره

 می خشمگین ناگهان کند، چه داند نمی و دهد نمی را باراد به کردن تمرکز ی اجازه

 . زند می فریاد و شود

 ! ترسونیدش می دارید. د....باشیـ آروم...ه....دیگـ بسه -
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 نگاه تبسم به پریدگی رنگ با و زده زانو زمین روی کنارش درست که بردیا به سپس

 . کن روشن رو ماشین برو زودباش: گوید می کند، می

 باراد. دود می خانه خروجی سمت به و دهد می تکان سری مثبت ی نشانه به بردیا

 می بلند را او گیرد، می او زانوهای زیر را دیگرش دست و کمرتبسم زیر را دستش یک

 باز را عقب در و کرده روشن را ماشین بردیا. رود می بردیا دنبال به دوان دوان و کند

 را ماشین در اینکه محض به. نشیند می عقب تبسم همرا باراد. است داشته نگه

 آقا نگران ی چهره مقابل از و دهد می فشار گاز پدال روی را پایش بردیا بندد می

 . گذرند می است، ایستاده خانه دراصلی درکنار که رحیم

 چیزی: کند می زمزمه گوشش کنار در و چسبانده اش سینه به را تبسم سر باراد

 . افته نمی برات اتفاقی نترس، نیست،

 می بسته ثانیه، چند از کمتر که کند می نگاه بازش نیمه های چشم به همزمان

 زمان است کار مشغول آن در باراد که بیمارستانی تا خانه مسیر کردن یط. شوند

 بوق روی از دستش و گیرد می سبقت ها اتومبیل میان تبحر با بردیا.گیرد نمی زیادی

 ساختمان جلوی را ماشین شوند می که بیمارستان حیاط وارد. شود نمی برداشته

 پیاده ماشین از و کند می  بغل ار  تبسم بازهم درنگ بی باراد. کند می متوقف اصلی

 تقریبا   بیمارستان راهروی در اطرافیان متعجب و کنجکاو های نگاه مقابل در. شود می

 پرستار یک. زند می صدا را پرستارها همزمان شود می نزدیک که اورژانس به دود می

 . شوند می اورژانس وارد همراهش زن پرستار یک و مردجوان

 درست اما کنند چه که بگوید ها آن به خواهد می گذارد، می تخت روی را تبسم

 درآورده قرمز رنگ به را سفیدش شرت تی تمام که شود می خونی متوجه موقع همان

 خودش کند، می نگاه اش سینه به سپس و ها دست به باز دهان با ای لحظه است،
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 گویی! شده؟ چه را او! لرزند می هایش دست یکباره به که شود می چه داند نمی هم

 شکه حالتی با. آید می ترسناک خیلی نظر به و بیند می را خون که است باری اولین

 شود می خیره است، شده ایجاد تبسم راست سمت ی شقیقه در که شکافی به

 کند، می پر را وجودش تمام ترس. است شده پوشیده خون با صورتش از نیمی تقریبا  

 سویش به قدم یک تواند نمی حتی و است داده دست از را هرکاری انجام توان

 . گذارد می اش شانه روی را دستش جوان پرستار. بردارد

  ببینید؟ رو زخمش خواید نمی دکتر؟ آقای شده چی  -

 را گلویش آب سختی به و کند می نگاه او به پریدگی رنگ با آید، می خودش به باراد

 . دهد می قورت

 . بزن صدا رو سیامک برو...سیامک  -

 دقیقه چند از کمتر. شود می خارج جا آن از سرعت به و دهد می تکان سری پرستار

 ابتدا شود می نزدیک باراد به  سیامک. آیند می جا آن به پرستار با همراه دکترجوانی

 . اندازد می تبسم به گذرایی نگاه سپس و باراد پریده رنگ ی چهره به نگاهی

  خواهرته؟ باراد؟ شده چی -

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش باراد

 ... دخترعمومه...نه  -

 آرامش به را او سپس دارد نظر زیر را باراد ی شده شکه ی چهره دقت با سیامک

 . کند می دعوت

  بیرون برو تو... باش آروم هست، حواسم من...باشه -
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 از آرامی به و دهد می تکان سری ندارد هم را کردن مقاومت توان حتی گویی که باراد

 به دیدنش با بردیا. کند می حرکت بردیا سوی به راهرو در. شود می خارج جا آن

 . دود می سویش

  خوبه؟ حالش شد؟ چی -

 ! سرشه باالی همکارم -

 . کند می نگاهش دقت با بردیا

  نکردی؟ درمونش خودت چرا پس  -

 روی و دهد یم تکان راست و چپ به را سرش سپس کند می نگاهش پریشانی با او

 سوالش برای پاسخی تواند نمی هم خودش است بردیا با حق نشیند، می صندلی

 با بارها روز در و است حاذق پزشک یک اینکه نه مگر افتاد؟ برایش اتفاقی چه. بیابد

 سر زخم که شد چه حاال پس شود؟ می روبرو ها این از بدتر شاید مسائلی چنین

 می باز هرکاری انجام از را او درونش در چیزی گویی ترساند؟ را او حد این تا تبسم

 ! داشت

 به نگاهی او. آورد می خود به را دو هر بردیا موبایل زنگ صدای دقیقه ده از کمتر

 . باباست: گوید می و اندازد می موبایلش

  کجایید؟ شما... الو: دهد می پاسخ و شود می بلند صندلی روی از سپس

 بیند، می که را ها آن کند، می نگاه بیمارستان اطراف به کند می صحبت که همانطور

 . ببین رو چپتون سمت بابا: گوید می

 آن همراه هم بزرگ زاد نیک. دهد می تکان دست برایشان و کند می قطع را موبایل

 با و ایستد می باراد مقابل در مهران دوند، می سمتشان به نگرانی با همه. است ها
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 برایش که اتفاقی باراد؟ چطوره حالش: پرسد می شفتهآ و پریده رنگ ی چهره

  هان؟ نیفتاده

 خبری تبسم حال از هم خودش که او کند می نگاه تکشان تک به دستپاچگی با باراد

 . سرشه باالی همکارم...کنید صبر یکم: گوید می ضعیفی صدای با ندارد

 . شود می نزدیکش پریشان ی چهره با خانم الهه

  سرش؟ باالی نرفتی خودت چرا پس  -

 را ابروهایش او. مانند می پاسخش منتظر همه و هست هم دیگران سوال این گویی

 . کشد می درهم

 . کنم تمرکز تونم نمی ام خسته من -

 . کند می نگاهش هق هق وبا آید می باراد سوی به ریزد می اشک همچنان مهسا

 . ببینمش خوام می من -

 شه نمی که االن کنی صبر باید یکم افته نمی براش یاتفاق مهسا، باش آروم -باراد

 . ببینیش

 با بزرگ زاد نیک. کند آرام را او کند می تالش و گیرد می آغوش در را مهسا مهران

 اینجا پسرم: گوید می باراد به رو زند می موج آن در اضطراب و نگرانی که صدایی

  چطوره؟ حالش ببین برو نمون

 . یاد می همکارم االن کنید برص یکم بابابزرگ، -باراد
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 می ها آن سمت به او رسد، می پایان به سیامک آمدن با سنگین و سخت دقایق آن

 خطری نباشید نگران: گوید می کوتاهی سالم از پس ایستد می مقابلشان در و آید

 . کنه نمی تهدیدش

 از پس سیامک. شود می آرام کمی جمله این شنیدن با ها آن ی آشفته ی چهره

 . دهد می ادامه کوتاهی مکث

 هم جزئی های آسیب سری یه اون از غیر نیست، وخیم خیلی سرش وضعیت  -

 ...  اما بدیم انجام برداری عکس باید البته نیست کننده نگران که داره

 پای رسه می نظر به که اینطور: گوید می آرامی به سپس کند می کوتاهی مکث

 . شه جراحی باید که شکسته راستش

 آخر ی لحظه در سیامک. شود می مشهود ها آن ی چهره در پریشانی بازهم

 . کند آرام را ها آن شاید تا زند می لبخندی

 کارهارو ی بقیه ترتیب رم می من اتون اجازه با شه، می خوب حالش نباشید نگران -

 . بدم

 ها آن از .روند می بیمارستان دیگر سمت به او همراه و گیرد می را باراد بازوی سپس

: پرسد می و اندازد می باراد خونی شرت تی به نگاهی سیامک شوند می دور که

  کرده؟ تصادف

 . افتاد ها پله روی از... نه -باراد

 ! ندیده جدی آسیب سرش که آورده شانس خیلی -

 باراد. کند می نگاهش دقت با و ایستد می باراد مقابل در سپس زند می را حرف این

 . شود می متعجب کارش این از
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  چیه؟ ایستادی؟ جلوم چرا  -

 . زند می محوی لبخند سیامک

 ! شدی نگرانش خیلی آره؟ باشه، تو برای مهمی آدم باید دخترعموت -

 حرفی این از سیامک منظور داند نمی نشیند، می باراد ی چهره بر اخمی سرعت به

 . باشد تواند می چه آورد می زبان به که

  چی؟ یعنی ؟گی می داری چی  -

 زده وحشت چطور که دیدی می رو خودت ی قیافه لحظه اون و بودی من جای اگه -

 ! گم می چی من فهمیدی می االن کردی می نگاهش

 رو اینها حاال. همین کنم، چیکار باید دونستم نمی بودم، شده شوکه فقط من  -

  خوبه؟ واقعا حالش کن، ولش

 . زند می عریضی لبخند سیامک

 باور خوبه حالش واقعا   نگفتم، دروغ منکه! ایی؟ دستپاچه اینقدر چرا فهمم نمی -

 . ببینش خودت برو کنی نمی

 . دهد می بیرون را نفسش کالفگی با باراد

 باالی که نداشتی انتظار دخترعمومه ناسالمتی کدومه، دستپاچه گی؟ می چی ا ه -

 ! باشم خوشحال حالش این دیدن از و بخندم سرش

 . خندد می بیشتر او خشم دیدن اب سیامک

 . بریم بیا...باش آروم باشه، خب خیلی -
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 متوجه باراد موقع همان درست. روند می بیمارستان دیگر سمت به یکدیگر همراه

 باراد دیدن با و اند شده بیمارستان وارد که شود می اش خانواده ی بقیه و خانم مینا

 می ای سیلی صورتش به خانم مینا شوند می نزدیک که باراد به. آیند می سویش به

 . کند می اشاره شرتش تی به زده وحشت و زند

  شده؟ طوریت توهم مگه وضعیه؟ چه این بده، مرگم خدا وای -

 . شدم خونی اینطوری کردم بغل رو تبسم وقتی عمه، نیست چیزی -باراد

 که نبود خانه نآ در کسی او از مگرغیر خورد، می گره هم در ساناز ابروهای سرعت به

 ! بیاورد؟ بیمارستان به و کند بغل را تبسم

 . کشد می عمیقی نفس خانم مینا

 . کنیم سکته بود نمونده چیزی کن عوض رو لباست این برو عزیزم؟ -

 می دیگران سمت به ها آن همراه اجبار به و دهد می تکان سری سیامک به رو باراد

 . رود

 . نبود وقت که االن تا -

  خوبه؟ حالش حاال: پرسد می سرعت به و آورد نمی طاقت سامان

 . شه می خوب یعنی؛ خوبه، -باراد

  افتاد؟ ها پله روی از چطور -ساناز

 ! خورد پیچ پاش شاید دونم نمی  -

 . آید می جلو کمی است آرام و خونسرد همیشه مثل که خان اردالن

  افتاد؟ باال ی پله از  -
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 . دید می آسیب ها این از بدتر خیلی احتماال   افتاد می البا اون از اگه.. نه -باراد

 اما روند می سویشان به و گذارند می نیمه را حرفشان ها آن بقیه و مهران دیدن با

 خوب: گوید می سپس اندازد می او به دقیقی نگاه ایستد، می باراد کنار در ساناز

 عوضش بری نیست بهتر باشی، اینجا خونی لباس این با کارت محل تو نیست

 ! کنی؟

 . دهد می تکان سری مثبت ی نشانه به و اندازد می او به کوتاهی نگاه باراد

 . رم می بدیم، انجام رو عملش کارهای...  آره  -

 . شود می گرد ساناز های چشم

  عملی؟ چه -

 ! شکسته پاش احتماال   -

 . شود می دور ها آن از سرعت به و گوید می را این

  مپانزده فصل

 چشم وقتی کشد، نمی طول بیشتر ای ثانیه مانند تبسم برای بیهوشی دنیای از گذر

 نور تنها بینید می مات را اطرافش ای لحظه برای کند می باز سختی به را هایش

 ی چهره. کند می روز روشنایی متوجه را او تابد می اتاق داخل به پنجره از که آفتابی

 را اش پیشانی او. شود می واضح برایش چیز همه شود می نزدیکش که مهران نگران

 . کند می نوازش را اش گونه مهربانی با و بوسد می

  عزیزم؟ خوبی    -
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 شود، می خشمگین خودش از بینید می عمویش ی چهره در را غم و نگرانی اینکه از

 آرامی به. شد خواهد ساز دردسر برایش اندازه این تا ساده تب یک کرد نمی تصور

 . دهد می تکان را هایش لب

 . عمو خوبم  -

 . آید می دیگرش سمت مهسا زده هیجان صدای سپس

  آبجی؟ -

 تا زند می لبخندی کند، می نگاهش سختی به اند بسته گردنش به که آتلی دلیل به

 درست را چیز همه تواند می دیگر دقایقی گذشت با. کند مطمئن خوبش حال از را او

 و اند ایستاده بزرگ زاد نیک کنار در که باراد و بردیا. ستنده اتاقش در همه ببنید،

 مادرو کنار در است اتاق از ای گوشه که ای کاناپه روی سامان کنند، می نگاهش

 تنها. اند ایستاده اتاق دیگر سمت نیز بهاره و خانم الهه. است نشسته پدرش

 دیگری از پس ییک همه. است میناخانم دخترهای ندارند حضور جمع در که کسانی

 . کنند می خداراشکر و پرسند می را حالش

 نگرانتون که ببخشید: گوید می شرمندگی با و اندازد می ها آن به گذرایی نگاه تبسم

 . کردم

 . خندد می سرعت به بردیا

  کنی؟ می عذرخواهی افتاده، برات ناخواسته که اتفاقی برای تو   -

 . کند می نگاهش همشکوکان و کرده ریز را هایش چشم سپس

 ! کنی جلب رو همه توجه تا باشی انداخته رو خودت عمد از اینکه مگر  -
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 . کند می اعتراض بردیا حرف به خانم الهه. زند می لبخند سختی به تبسم

 سرش هم که توجه جلب برای فقط انداخته دهم ی پله از رو خودش عمد از آره   -

 ! بشکنه پاش هم و شه اینطوری

 . شود می گرد تبسم های چشم خانم الهه ی جمله نشنید با

 ! شکسته؟ پام مگه پام؟  -

 به باراد کند، می بلند کمی را خودش و دهد می تکیه تخت به را آرنجش همزمان

 . گیرد می را اش شانه و شود می نزدیکش سرعت

 . بکش دراز ببینی؟ رو چی خوایی می -

 . شی می خوب دخترم، نترس -مهران

 راستش پای سنگینی احساس با و کند می دقت پاهایش به ها آن حرف به تتفاو بی

! است گچ در ها انگشت به نزدیک تا زانویش از تر پایین کمی. زند می کنار را ملحفه

 . شود می درهم اش چهره دیدنش با

  برم؟ راه باید چطور حاال وای  -

 . آید می جلو بردیا

 ! عصا با! رن؟ می راه طورچ شکنه می پاشون که اونهایی بقیه -

 . کند می نگاه مهران به آشفتگی با تبسم

 ! عمو نیستم بلد منکه ولی-

 . کنند می کوتاهی ی خنده حرفش این با همه
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 . نیست سخت اصال عزیزم، گیری می یاد -مهران

: پرسد می است، ایستاده کنارش در هنوز که باراد از و گیرد می مهران از را نگاهش

  شه؟ می خوب کی

 ! گذره می زود نباش نگران روز، 40 تا ماه یک از -باراد

 که است این اتفاق لطف بهترین شاید نیست بد قدراهم آن این روز، 40 تا ماه یک

 می خودش به او شدن نزدیک مانع دیدنش آسیب اگر! باشد دور سعید از تواند می

 . بخرد جان به را تمامش بود آماده شود

 بابابزرگ: گوید می خونسردانه و کند می نگاه زادبزرگ نیک به ادبار  لحظاتی از پس

 . شید می اذیت اینجا. خونه برید دیگه حاال خوبه، حالش که دیدید

 . کند می تأیید را حرفش سرعت به بود باراد حرف این انتظار در گویی که مهران

 بریم، باید دیگه ماهم کنه استراحت باید که هم تبسم پدر، گه می درست باراد -

 . اینجاست خودش باراد

 . آید می جلو سرعت به مهسا

  بمونم؟ من شه می  -

 . شه می مرخص هم زود خیلی هست؛ باراد نیست، نیاز عزیزم نه -مهران

 . کنه استراحت فعال بدیم اجازه همه بهتره نباش نگران مهسا آره -باراد

 آخرین مهران. شوند می خارج اتاق از مفصلی خداحافظی از پس همه بعد دقایقی

 می آنجا از و بوسد می را تبسم پیشانی باراد به بسیار تأکید از پس که است نفری
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 تبسم ایستدو می تخت کنار باراد که نگذشته رفتنشان از لحظاتی هنوز. رود

 . کند می نگاهش پرسشگرانه

  بود؟ بد حالت کی از داشتی، تب خیلی تو -باراد

 آخه کنم نگرانتون خواستم نمی: گوید می زدگی خجالت با گیرد می را نگاهش تبسم

 . نبود خاصی چیز

 . کند کنترل را خشمش خواهد می گویی دهد می بیرون پرصدا را نفسش باراد

 گفت بهم مهسا! افتاد نمی برات اتفاق این االن بودی گفته بدت حال مورد در اگه -

 اگه! نیستی؟ خودت فکر به اصال   چرا تو واقعا، فهمم نمی. بودی مریض دیروز تموم

 ! اومد؟ سرت بال این حاال اینکه یا بود بهتر نیست خوب حالت بودی گفته کلمه یه

 آن در اما بگوید درست باراد شاید دهد می فشار را تبسم گلوی بغض اختیار بی

 ناراحت اصال دارد، سعید از دورماندن برای دلیلی و شکسته پایش اینکه از لحظه

 با هم باز... سعید! بدهد؟ توضیح باراد برای را مسائل این تواند می چطور یول نیست

 ساعت او! افتاد؟ اتفاقی چه قبل شب یعنی شود؛ می آشفته اش چهره اش یادآوری

 باخبر باید چطور است؟ شده باخبر اتفاق این مورد در نه؟ یا بود آمده آنجا به هشت

 . است سعید همکار دبو گفته او سوگل، طریق از...شاید! شود؟

 . شود می پاره افکارش ی رشته باراد صدای با

 و بخشمت نمی واقعا کنی اذیت اینطوری رو خودت بخوایی اگه بعد به این از -

 ! شم می عصبانی خیلی باش مطمئن

 هضم شود، می خیره خشمگینش های چشم و او ابروهای ی گره به متعجبانه تبسم

! است؟ شده نگرانش اینکه یا... یا و کند می دشتهدی آیا. است سخت کمی حرفش
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 باید چه برای باراد آخر اما کند می قرار بی را تبسم قلب اختیار بی تهدید این

 . ندارد وجود برایش دلسوزی جز ای کننده قانع دلیل هیچ بشود؟ نگرانش

 ندسربل هرزگاهی و است نشسته کاناپه روی باراد کرده، پر را دو آن بین فضای سکوت

 باراد رفتار و است شده خیره سقف به هم تبسم. کند می نگاه تبسم به و کند می

 . کند می تحلیل و تجزیه خود برای

 چطور بود نشده متوجه اصال ترسد می دیگر بار ها پله روی از سقوطش یادآوری با

 لحظه آن در. نداشت ایستادن برای توانی دیگر و کرد غلبه او به حالی بی و سرگیجه

 چهره با و گرفته سرش زیر را دستش یک که بود باراد بود اش متوجه که چیزی تنها

 لرزان صدای دارد خاطر به که چیزی آخرین اما کم، خیلی. کرد می نگاهش آشفته ی

 نترس، نیست، چیزی»  بود کرده زمزمه گوشش کنار در که بود باراد استرس از پر و

 بود مطمئن اما نبود باورکردنی بود؟ باراد ی سینه روی سرش «افته نمی برات اتفاقی

 . است گرفته آغوش در را او باراد

 برمی و رم می دارم، کار دقیقه چند من: گوید می باراد که است غرق افکارش در هنوز

 . گردم

 شود می خارح اتاق از که او کند، می اکتفا سرش دادن تکان به و کند می نگاهش

 کردن فکر از کند می تالش. شود می خیره سقف هب بازهم و کشد می عمیقی نفس

 . رود می فرو عمیقی خواب به دقایقی از پس شود رها بود افتاده که اتفاقی به

 . پیچد می گوشش در دختری ظریف صدای که نشده بیدار خواب از هنور

  خوابیدی؟ تبسم تبسم؟ -    -
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 کنار درست او! شود می وروبر  سعید با همزمان کند، می باز را هایش پلک آرامی به

 و گیرد می شدت قلبش تپش ناگهان. دارد لب به لبخندی و است ایستاده تخت

 از دختری صدای که کشد نمی طولی کند؟ می چه اینجا او آخر. کند چه داند نمی

 . آید می راستش سمت

-     

  خوبی؟ تبسم -

 چرخاند، می راستش سمت به آهستگی به را وسرش گیرد می سعید از را نگاهش

 سعید همراه و بود زده صدایش که بود او پس. است ایستاده دیگرش سمت سوگل

 باراد پس اندازد، می اتاق اطراف به گذرایی نگاه اختیار بی. است آمده دیدنش به

 تنها لحظه این در دارد؟ اهمیتی چه حضورش اصال نیست؟ اتاق در چرا کجاست؟

 . است اتاق در هم باراد ببیند که تاس این کند آرامش تواند می که چیزی

 . کردیم بیدارت خواب از ببخشید  -    -

 . باشد مسلط خودش به کند می تالش و کند می نگاه سوگل به اجبار به

 ! نداره اشکالی... کنم می خواهش نه سالم، -    -

  بهتری؟ حاال -سوگل

  ممنون آره -    -

 کار خیلی شرکت تو آخه بیام دیاوم بهوش وقتی نتونستم من ببخشید -   -

 . داشتیم

 . نداره اشکالی هیچ -   -
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 یادته، که رو همکارم: گوید می عریضی لبخند با و کند می اشاره سعید به سوگل

 . بیاد همراهم دیدنت برای خواست من از افتاده برات اتفاقی چه شنید وقتی سعید

 دسته و دارد برمی دیگر مقد یک او. چرخاند می سعید سمت به را سرش اکراه با

 که شدم متأسف خیلی خیلی: گوید می متأثرانه ی چهره با گیرد، می سویش به گلی

 . بشید خوب زودتر هرچه امیدوارم افتاده، براتون اتفاق این

 می خیره سعید های چشم به دقت با و خورد می گره هم در ابروهایش اختیار بی

 . کند می پریشان را تبسم و کنند می صحبت گویی که هایی چشم شود؛

. آورد باال کمی را آن تا دهد می فشار را تخت کنار دکمه و شود می خم سوگل

 . شد بهتر اینطوری آهان باال، بیارم رو تخت یکم بذار: گوید می همزمان

 . گذارد می تخت کنار میز روی را گل دسته و زند می محوی لبخند اجبار به تبسم

  شی؟ می مرخص کی نگفت باراد -سوگل

 .نگفت چیزی نه -     

 . کند می اشاره اش گرفته گچ پای به متأثرانه سوگل

  باشه؟ گچ تو باید کی تا پات  -

 می که را نگاهش تبسم. افتد می تبسم ی گرفته گچ پای به هم سعید نگاه همزمان

 . باشه گچ توی باید روز 40 تا ماه یک از گفت باراد: گوید می سرعت به بیند

 .   نیفتاد برات بدتری اتفاق که خداروشکر اما بد چقدر اوه -سوگل

 کردن نگاه با و گوید می ببخشیدی خورد می زنگ سوگل موبایل موقع همان درست

. رود می اتاق در سمت به دهد می جواب را آن که همانطور موبایلش ی صفحه به
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 زیرلب باشد تنها اتاق رد سعید با خواهد نمی اصال کند، می نگاهش نگرانی با تبسم

 . رود می بیرون و کند می باز را در او اما نشود خارج اتاق از سوگل که کند می دعا

 گرفته قرار تبسم پای روی تانیمه که ای ملحغه دارد، برمی در روی از را نگاهش سعید

 . شود می خیز نیم کمی زده وحشت تبسم. زند می کنار را

 ! کنی؟ چیکارمی  -

 در کم ی فاصله با آید، می سویش به سپس کند می نگاه را تبسم پای هخونسردان

 . کند می نگاه اش زیرچانه های کبودی و سرش پانسمان به و ایستد می مقابلش

  افتادی؟ ها پله روی از چطور آخه اومد؟ سرت بالیی چه ببین -

 و آورد می جلو کمی را صورتش سعید. گوید نمی هیچ و شده خیره او به تبسم

 این بگو رو راستش: گوید می خاصی تأکید با کشد می هم در را ابروهایش درحالیکه

 نرسه، بهت دستم اینکه برای ای بهانه منه؟ از شدن دور برای ای بهانه یا بود اتفاقی

 ! یاد نمی خوشم کار این از اصال که دونی می! هان؟

 خیره او های لب به .خورد می تبسم صورت به هایش نفس آید، می جلو بیشتر کمی

 خوایی می کی تا باالخره هام، حرف این از صبورتر من اما: دهد می ادامه و شود می

  باشی؟ دور من از

 . کند می دور کمی را خودش آشفتگی با تبسم

 . یارم نمی سرخودم رو بالیی همچین عمد روی از من -

 . دهد می تکان مثبت ی نشانه به را سرش سعید

 . شد خراب قشنگم شب که شدم ناراحت خیلی اما کنم می باور عزیزم باشه -
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 می دلم بعد به این از اصال: گوید می شرارتش از پر ی چهره با سپس کند می فکری

  چیه؟ نظرت هست، ای رابطه یه تو و من بین که بدونند همه خواد

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش وحشت با شود، می گرد تبسم های چشم

  لطفا   نه -

 می قدم تخت اطراف خواهشش به تفاوت بی. زند می قهقه تبسم، پریشانی دیدن با

 . زند

 ! برداره من سر از دست که کنیم کاری! کنیم شروع سوگل از مثال -

  چیه؟ منظورت چی؟ یعنی -

 بهم ک نِه یه مثل درست اون حاال اما باشیم خوش باهم مدتی بود قرار سوگل و من  -

 ...  داریم عالقه بهم تو و من بفهمه وقتی کنم ازدواج باهاش خواد می ازم و چسبیده

 گیرد می شدت تبسم قلب تپش. بندد می نقش هایش لب روی ای خبیثانه لبخند

 بلکه نبود همکار یک فقط سوگل برای سعید پس است آور عذاب هم فکرش حتی

 .   دشو می درهم اش چهره فکر این با! بود اش عالقه مورد مرد

 ! دخترعممه اون نکن اینکارو کنم، می خواهش  -

 . آید می سویش به دوباره و زند می پوزخندی او

 می خوشم تو از من که بفهمه امروز همین بهتره شدم خسته ازش دیگه راستش -

 ! یاد
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 منو اتاق، توی برگشت وقتی: گوید می او که بزند دیگری حرف بازهم خواهد می تبسم

 بین بشه متوجه اون تا بمونم اینجا خوایی می ازم و کنی می صدا کوچیک اسم به

 . خبراییه تو و من

 . کند کاری چنین بتواند ندارد امکان کشد می درهم را ابروهایش تبسم

 . کنم نمی اینکارو من -

 بد برات خیلی وگرنه برم بیرون اتاق این از من بذاری نباید تو کنی، می که معلومه -

 ! من چولویکو عشق شه می

 می تکان در ی دستگیره که بزند حرفی خواهد می بازهم کند می سکوت ای لحظه

 با سوگل. رود می اتاق ی پنجره سمت به و گیرد می فاصله تبسم از سرعت به. خورد

 . شود می داخل عریض لبخند

 . تبسم رسوند رو سالمت خیلی. بود مامانم ببخشید،  -

 سوگل کند؟ کاری چنین تواند می چطور. بزند خندلب کند می تالش سختی به تبسم

 شدت به سعید رفتار اه چه؟ بگوید کسی به را موضوع اگر و کرد؟ خواهد فکری چه

 از فرار برای راهی هیچ. است شده گلویش راه سد سنگینی بغض و کرده اش آشفته

 را فکرش تبسم که است چیزی آن از بدتر سعید رسد نمی ذهنش به مخمصه آن

 . کرد می

 . کنی استراحت بدیم اجازه ما بهتره خب: گوید می لبخندزنان سوگل

 . کند می نگاه سعید به سپس

  بریم؟ -
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 . اندازد می تبسم به معناداری نگاه و دهد می تکان سری خونسردانه سعید

 . باشید خودتون مراقب -

 داند می را آخرش نگاه معنای خوبی به دارد نظر زیر را رفتنش آشفتگی با تبسم

 از دهد اجازه نباید و است اش نقشه اجرای وقت حاال که است این منظورش شاید

 چه این از پس داند می خدا. کند را کار این تواند می چطور آخر. برود بیرون اتاق این

 خود از چه؟ برسد عمویش گوش به مسئله این اگر. بود خواهد انتظارش در چیزی

 تصور یا و حقیقت تمام شدن رو! باشد؟ تر ختس تواند می یک کدام پرسد، می

 فشار هم روی را هایش دندان و بندد می را هایش چشم! سعید؟ و او بین ی رابطه

 ضعیف صدای ناگهان کند، می باز را آن و گیرد می را در ی دستگیره سوگل. دهد می

 . کند می متوقفشان تبسم ی گرفته و

 ! سعید؟  -

 راه که ای بازی این از و بندد می نقش سعید های لب روی ای پیروزمندانه لبخند

 هایش چشم تبسم. گردد برمی عقب به ناباورانه سوگل. برد می لذت است، انداخته

 هم تعجبش لحظه به لحظه که بیند می را سوگل متعجبانه ی چهره و کند می باز را

 گاهن سعید به دهد، می فشار را اش شده مشت های دست تبسم. شود می بیشتر

... بیشتر شه می: گوید می سختی به اند شده قفل که هایی دندان میان از و کند می

 ! بمونی؟ پیشم

 های چشم با او. اندازد می سوگل به نگاهی نیم و شود می تر پررنگ سعید لبخند

 سمت به را سرش آرامی به سپس است شده خیره تبسم به باز دهانی و شده گرد

 اون... اون: گوید می سختی به. خواهد می توضیح هشنگا با و چرخاند می سعید

 ! خبره؟ چه اینجا بمونی؟ پیشش بخواد تو از باید چرا
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 . کند می کج کمی را گردنش و گیرد می خود به پریشان ی چهره سعید

 . گفتم می بهت ها این از زودتر باید... متأسفم  -

 . شود می قرمز سوگل ی پریده رنگ صورت

 ! گفتی؟ می باید رو چی رو؟ چی -

 . رود می تبسم سمت به تند تند سپس

 ! هست؟ چیزی شما بین... شما بین بمونه؟ پیشت خوایی می سعید از چرا  -

. کند پیدا برایش توضیحی تواند نمی اندازد می زیر به را سرش آشفتگی با تبسم

 . آید می سوگل سمت به سعید

 ! گم می بهت رو همچی من نکن، اذیت اونو-

  بگو خب: گوید می بیتابی با و شود می کشیده درهم سوگل روهایاب

 ارتباط در باهم بعد به این از که داریم قصد داریم عالقه بهم ما... ما خب -سعید

 . باشیم

 که بغضی با تبسم. کند می نگاه تبسم به مبهوت و مات شود، می شکه سوگل

 . کند می لعنت را عیدس زیرلب و گیرد می را نگاهش نمانده شکستنش به چیزی

 . کند می نگاه سعید به دوباره و شود می جمع سوگل های چشم در اشک

 ... کنیم ازدواج باهم قراره کردم می فکر...داشتم دوستت...من -

. شود می حالی چه غمگینش ی چهره دیدن با داند می خدا کند، می نگاهش تبسم

 ... خواستم نمی....سوگل ببخشید: گوید می اختیار بی
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: گوید می نفرت با و کند می قطع را حرفش کند، می نگاهش خشم با او ناگهان

 .  بدی توضیحی هیچ خوام نمی ببند، رو دهنت

 سرعت به سپس چرخاند می تبسم صورت اجزای تمام روی را نگاهش ای لحظه

 راهروی چطور داند نمی. شود می خارج آن از و رساند می اتاق در به را خودش

 می سرازیر اش گونه روی هایش اشک که کشد نمی طولی کند، می طی را انبیمارست

 مادرش مثل درست اش فریبنده ی چهره آن با کند می لعنت را تبسم لب زیر. شود

 تواند نمی هرگز..نه. بود گرفته او از را رویاهایش مرد اکنون و دهد می فریب را مردها

 آمده و است بدقدم بودند گفته ساناز و مادرش که همانطور واقعا او. ببخشد را تبسم

 است سوگل عشق سعید... نه ندارد تعلق تبسم به سعید. بسوزاند آتشی بازهم

 در سعید حرف ناگهان بکشاند، خود سمت به را او سادگی این به دهد اجازه چطور

 اش یادآوری با لحظه آن. دارد عالقه تبسم به بود گفته اوهم شود می تکرار ذهنش

 . یابد می شدت اش گریه و گیرد می آتش تنش تمام

 چهره بیند، می را او باراد ناگهان که رود می درخروجی سمت به بیمارستان حیاط در

 و آید می سمتش به سرعت به بیند می که را سوگل های اشک و شده قرمز ی

 . گیرد می را بازویش

  کنی؟ می گریه چرا سوگل؟ شده چی   -

 . بگذرد باراد کنار از کند می تالش و کند می پاک را هایش اشک سوگل

 . نیست چیزی   -

 . شود می مانعش باراد

  افتاده؟ اتفاقی کسی برای چی؟ یعنی  -
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 . کند می نگاهش عصبانیت و خشم با او

 ! فهمی می رو همچی خودت دخترعموت اتاق توی بری بهتره -

 . شود می نگران جمله این شنیدن با باراد

  افتاده؟ براش اقیاتف چی؟   -

 ! بهتره همه از حالش نباش، نگرانش نه: گوید می و زند می پوزخندی عصبانیت با او

 . دارند عالقه بهم اونها: دهد می ادامه شود، می شکسته که بغضی با سپس

 صحبت درست سوگل چرا آخر شود می قرار بی و خورد می گره درهم باراد ابروهای

 .   شود متوجه تا کند نمی

  زنی؟ نمی حرف درست چرا داره؟ عالقه کی به کی  -

 ! تبسم با من همکاره سعید -سوگل

 دیگر و دهد می دست از را شنیدن توانایی گویی یکباره به شود می شکه باراد ناگهان

 ای چهره خوش و مردجوان بود، دیده را او سعید؟ بشنود، تواند نمی را سوگل صدای

 خیلی باراد ندارد، امکان نه. بود آمده تبسم تولد به سوگل همراه قبل شب دو که

 می را وجودش تمام خشم ناگهان. ندارد عالقه مردی هیچ به تبسم داند می خوب

 . گیرد

 ! سوگل باش زدنت حرف مراقب  -

 سعید از که بود تبسم خود این گم؟ می دروغ کنی می فکر باشم؟ مراقب من -سوگل

 بری خودت بهتره. داره عالقه بهش که گفت مبه سعید بعد و بمونه پیشش خواست

 . اونجاست که بینی می اتاقش توی
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 هضم. رود می خروجی سمت به و گذرد می باراد کنار از شود می تمام که حرفش

 بماند؟ کنارش بود خواسته مرد آن از تبسم. است ممکن غیر باراد برای سوگل حرف

 . کند باور تواند نمی هم را این...نه

 افتاده که اتفاقی به فکرکردن برای توانی دیگر و است شده خیره ای نقطه به تبسم

. بود خواهد دردناک برایش تصورش بگوید چیزی کسی به سوگل اگر. ندارد را بود

 دور و گرفته را موهایش از تاری است، نشسته تبسم کنار در تخت ی لبه روی سعید

: گوید می اش آزاردهنده و دار کش لحن با تبسم گوش کنار. پیچد می انگشتش

 می باید باالخره نداره اهمیت من برای اصال سوگل عزیزم، فکرنکن بهش اینقدر

 . کنم ازدواج باهاش خوام نمی من فهمید

 باشد؟ داشته دوست را مرد این تواند می چطور آخرسوگل کند، می نگاهش نفرت با 

 پس باشد خوشبخت مرد نای با توانست نمی هرگز کرد می ازدواج او با اگر شک بی

 . خورد بهم شان رابطه که نبود بد شاید

 استشمام را عطرش کند می تالش و کند می نزدیک اش بینی به را تبسم موی سعید

 . کشد می کنار را مویش عصبانیت با تبسم کند،

  هستی؟ جونوری چه دیگه تو  -

 . بندد می نقش سعید های لب روی ای موزیانه لبخند

 . عزیزدلم بشناسی رو من تا مونده یلیخ هنوز  -

 . شود می نزدیک او به دوباره و

 ! ها شم می ناراحت کنی دور من از رو خودت نکن سعی ضمن در -
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 در.  نزد گوشش به ای سیلی تا کند می کنترل را خودش کند، می نگاهش انزجار با

 به سعید و شود می شکه تبسم شود، می باز شدت به اتاق در ناگهان لحظه همین

 چه ببیند تا گردد برمی در سوی به همزمان و شود می بلند تخت روی از سرعت

 . بکند جا از را در خواست می گویی کرد باز اینطور را در کسی

 متوجه کرد باز را در که ای لحظه شود، می خیره سعید به خورده گره ابروهای با باراد

. کند می بیشتر را خشمش این و دبو نشسته تخت روی تبسم کنار در او بود شده

: گوید می کند، کنترل را خودش دارد سعی حالیکه در و دارد برمی سویش به قدمی

 ! شده تموم مالقات وقت

 . اندازد می باال ابرویی خونسردانه سعید

 . کنه پیدا احتیاج چیزی به شاید باشه کنارش باید نفر یه باالخره باشه، شده خوب -

 . شود می بیشتر ارادب های اخم ی گره

 ! بری تونی می بمونه، کنارش دیگه هیچکس نیست نیاز هستم اینجا من وقتی تا -

 این. بیند می را اش شده مشت های دست دارد، زیرنظر را باراد رفتار بادقت سعید

 به دهد کش این از بیش را موضوع ندارد قصد سعید اما است حمله ی آماده مرد

 سمت به فکر این با. رسید خواهد خشمگین پسرعموی این حساب به اش موقع

 ! بینمت می بعدا   کن، استراحت: گوید می لبخندزنان و گردد برمی تبسم

 سعید رفتن باراد. کشد می سرآسودگی از نفسی و گیرد می را نگاهش اکراه با تبسم

 از را سرش حتما   کند دیگری حرکت یا و بزند دیگری حرف او بود کافی دارد نظر یر را

 . شود می خیره تبسم به شود می خارج اتاق از که سعید. کرد می جدا تنش
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 است، دشوار برایش باراد به کردن نگاه. تپد می اش سینه در شدت با تبسم قلب

 است؟ خشمگین چه برای است این از غیر اگر باشد زده او به حرفی سوگل نکند

 کند کنترلش داشت سعی که لرزشی لرزید؛ می صدایش زد می حرف سعید با وقتی

 . نبود موفق تالشش اما

 ! کرد؟ می چیکار اینجا اون -

 چرا داند نمی هم خودش بدهد را پاسخش باید کند، می نگاهش سختی به تبسم

 . دارد اهمیت برایش سوگل از بیش باراد فکر

 . بود اومده من دیدن برای اون همراه بود سوگل همکار اون -

  بود؟ اینجا هنوز  اون چرا پس رفت می داشت حیاط توی که سوگل -باراد

 و رفته فرو فکر در باشد؟ زده حرفی سوگل واقعا نکند پرد می تبسم رخسار از رنگ

  بمونه؟ اینجا خواستی ازش تو: گوید می آرام لحن با باراد که بگوید چه داند نمی

 می مطمئن مالکا حرف این با کند می نگاه او به مستقیم و کند می بلند را سرش

 یعنی پرسید؟ می آرامش با را سوال این چرا اما. است گفته را مسئله سوگل که شود

 از پس. گذرد می چه باراد ذهن در دانست می کاش نیست؟ خشمگین دیگر

 ! باشه اینجا اون خواستم نمی...من کن باور: دهد می را پاسخش سختی به لحظاتی

. کند می آرام را او و ریزد می باراد درون آتش روی آبی گویی تبسم ی جمله این

 چه. شود می خودش رفتار متوجه سرعت به اما کشد می سرآسودگی از نفسی

 شده حساس است مربوط تبسم به که مسایلی روی اندازه این تا که دارد دلیلی

 از اصال. بود افتاده برایش که اتفاقی حتی یا و سعید مثل مردی حضور روی باشد؟

 خطر احساس او سوی از باشد متوجه آنکه بی. نداشت خوبی احساس سعید سمت
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 تکرار ذهنش در را سوگل حرف دیگر بار. کند درکش توانست نمی که خطری کرد، می

 های گریه دلیل پس باشد اتاق در سعید خواست نمی گفت می تبسم اگر کند می

 و بود شده ندم عالقه تبسم به... تبسم به... سعید شاید...شاید بود؟ چه سوگل

 می ور شعله درونش آتش دیگر بار فکر این با. بود خشمگین مسئله این از سوگل

 و بگیرد شان نادیده کند می تالش. شود می قرار بی آزاردهنده افکار این از. شود

 تبسم به حرفی مرد آن شد می مطمئن باید. دارد برمی قدم تبسم سوی به سپس

 باید شاید نبود ممکن برایش بپرسد؟ را سوال این توانست می چطور اما باشد نزده

 ... تو به اون: پرسد می سختی به. کند بیان دیگری طور را سوالش

 . کند می عوض را سوالش نیست خوبی روش این نه کند،  می مکث ای لحظه

 ... تو با اون -

 به دستی و دهد می تکان راست و چپ به را سرش است؟ روشی چه دیگر این... نه

 . کشد می وهایشم

 چه داند، نمی را اش قراری بی دلیل است، شده خیره باراد رفتار به متعجبانه تبسم

 جلب سعید رفتار به توجهش کاش! نیاورد زبان به را حرفش کاش بپرسد؟ خواهد می

 بهت حرفی اتاقت توی اون: گوید می سرعت به باراد که کشد نمی طولی باشد، نشده

  داشت؟ کاری باهات زد؟

 از زودتر هرچه خواست می گویی که کرد بیان سرهم پشت چنان را ها کلمه باراد

 . شود خالص ها شرآن

 تازه که بینشان آرامش خواهد نمی کند، فکر سعید مورد در باراد خواهد نمی تبسم

 می برسد، نظر به آرام و خونسرد کند می تالش حالیکه در برود بین از بود شده برقرار
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 این چرا اصال  ...اصال  ... نداشت من با خاصی کار اون بزنه؟ حرفی بهم ایدب چرا: گوید

  پرسی؟ می رو سوال

 جواب در. کند می فروکش درونش آتشفشان دیگر بار آرامش ی چهره دیدن با باراد

 ! مرتبه چیز همه شم مطمئن خوام می فقط: گوید می دستپاچگی با حرفش

 بود آمده سعید گویی شد می هم تر خراب تهرف رفته حتی نبود مرتب چیز هیچ...نه

 نمی بدهد، توضیح باراد برای را موضوع این تواند نمی تبسم اما کند پا به طوفانی تا

 . زند می لبخند بنابراین ببیند؛ مردی هیچ به نزدیک را او باراد خواهد

 . نباش نگران مرتبه چیز همه  -

 بردار غیرمعمول رفتارهای این از دست». زند می نهیب خودش به باراد دیگر بار

  «لعنتی

 و آرام کند می تالش بگذارد، برایش نامی چه داند نمی هم خودش که رفتارهایی

 در تخت ی لبه روی اینکه بگیرد؛ نادیده را سعید و سوگل های گریه. باشد خونسرد

 ساسح تبسم مورد در حد از بیش واقعا   آیا. بگیرد نادیده را بود نشسته تبسم کنار

 چند این در اما بدهد دست از را خودش کنترل آید می پیش زمانی کمتر بود؟ نشده

 . نیست همیشگی باراد دیگر کند می احساس که افتد می هایی اتفاق مدام روز

 تالش و گیرد می را او دست یک شود، می نزدیک تبسم به و کشد می عمیقی نفس

 . کند بلندش کند می

 . بهتری شم مطمئن تا بشینی یکم کنم می کمک بهت  -

 حس کم کم اما کند می وسستی و ضعف احساس کمی نشیند می وقتی تبسم

 تمام کاش کرد می آرزو ، کند می نگاه باراد های چشم به. آید می سراغش بهتری
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 آن درون راز به شد می کاش. دید هایشان چشم در شد می را ها آدم درون حقیقیت

 . برد پی ها

  بهتری؟: پرسد می و نشیند می تخت روی لشمقاب در باراد

 . بهترم خیلی آره -تبسم

 مثل درست که کند می نگاهش طوری او اما شود می قرار بی باراد مستقیم نگاه از

 با گذشته لحظاتی.  بیابد هایش چشم درون را چیزی خواهد می انگار تبسم

 برم باید چطور: گوید می زدگی خجالت با برود، دستشویی به باید اینکه احساس

  دستشویی؟

: گوید می شود، بلندمی تخت روی از که همانطور سپس زند می جانی کم لبخند باراد

 . کنم می کمک بهت کن، تکیه من به بیا

 . شود می خم کمی و دارد می نگه تبسم به نزدیک را خودش

 . من ی شونه روی بذار رو دستت -باراد

 تکیه او به سپس بگذارد او ی شانه روی را دستش کند می نگاه رخش نیم به تبسم

 می نظر به سخت کمی این بروند؟ بهداشتی سرویس سوی به لنگان لنگان و کند

 دست با او گذارد می که باراد ی شانه روی را راستش دست. ندارد ای چاره اما رسد

 . گیرد می را کمرش چپش

 . پایین بیا تخت از آروم حاال خب خیلی -باراد

 کمی برایش نظر به تخت از آمدن پایین کند، می نگاه را تبسم و گوید می را این

 و ا به است بهتر. برود راه پا این با باید چطور داند نمی هم هنوز. رسد می سخت
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 را او و گیرد می تبسم پاهای زیر را دیگرش دست لحظه یک در فکر این با کند، کمک

 . کند می بغل

 . شود می شکه تبسم

 ... رو من اینکه نه کنی کمک بهم بود قرار کنی؟ می چیکار  -

 سوی به خونسردانه و کند می بغلش سادگی این به کند می را اینکار چه برای آخر

 حس چه. رود می است، بهداشتی سرویس شک بی و همانجاست که کوچکی اتاق

 . باشد برقرار بینشان آرامش این همیشه و باشد او به نزدیک است خوبی

 . شود می خارج آنجا از و گذارد می فرنگی توالت روی ار  تسبم

 سوزد می اش شانه روی تبسم دست جای است، شده خیره ای نقطه به اتاق در باراد

 یک او ی گذشته تمام کند می تصور. است گذاشته آنجا را دستش هم هنوز که انگار

. باشد داشته را گذشته آن تواند می چطور آرام و قلب دخترخوش این باشد، دروغ

 . رسد می سخت نظر به آن از گذشتن که ای گذشته

 . بود پذیرایش باید باشد سخت که هرچند حقیقت اما

  شانزدهم فصل

 با رفتن راه تبسم به بود کرده تالش باراد روز دو این تمام در است گذشته روز دو

 به مرتب اماقو ی همه مدت این در. بدهد یاد را بودند کرده مهیا برایش که عصایی

 . بود تنها او زمانی کمتر و آمدند می دیدنش

 لباس خانم الهه کمک به اینکه از پس. اند آمده بیمارستان به خانم الهه و مهران

 یک تبسم. آیند می سویش به و شوند می داخل باراد و مهران پوشد می را هایش

 و گذارد می نمخا الهه ی شانه روی را دیگرش دست و مهران ی شانه روی را دستش
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 زحمتی دیدن با. کند می تماشایشان و ایستاده کنارشان باراد. آید می پایین تخت از

 سویشان به که کند می کنترل را خودش کشد می تخت از آمدن پایین برای تبسم که

 و عجیب مادروپدرش نظر از تواند می کار این شک بی نکند بغل را او و نرود

 . باشد غیرمنتظره

 از بیرون به را او خانم الهه و نشیند می ویلچر روی سختی به تبسم حظاتیل از پس

 به نگاهی مهران. شوند می خارج اتاق از سرشان پشت هم باراد و مهران. برد می اتاق

 خوایی می یا خونه یایی می هم تو: پرسد می و اندازد می پسرش ی خسته ی چهره

  بمونی؟

 خیلی بیمارستان تو روز دو این یام، می منم: گوید می و کشد می عمیقی نفس باراد

 . شد کمتر یکم کارهام امروز باالخره شدم خسته

 . کند باور را دروغش او شاید تا کند نمی نگاه پدرش های چشم به صحبت حین در

 . شود می متعجب کمی مهران

 ! نیومدی خونه رو روز دو این تبسم بخاطر کردم می فکر من  -

 . شود می چهدستپا کمی باراد

 . داشتم کار خیلی خودم نبود اون بخاطر که معلومه نه -

 را چیزی چه دارد سعی شود، می خیره پسرش ی چهره به و کند می سکوت مهران

 می دروغ چه برای! پرد می رخسارش از رنگ مدام و است؟ دستپاچه چرا کند؟ پنهان

 پنهان در سعی که ریتغیی کرده، تغیری نیست، پسرش همیشگی رفتار این! گوید؟

 از ای لحظه برای که فکری با سپس کند می نگاه تبسم به ای لحظه. دارد کردنش

 . شود می واداشته خنده به هایش لب گذرد، می ذهنش
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 . شود می کالفه کمی کند، می نگاه پدرش خندان های لب به باراد

  بابا؟ خندی می چی برای-

 عرق پیشونیت رو انگار پسرم ای خسته خیلی کنم فکر. نیست چیزی -مهران

 ! نشسته

 . کشد می دست اش پیشانی به سرعت به باراد

 ! که نیست چیزی کو؟   -

 . خندد می بلند بلند مهران

 . کردم شوخی  -

 کمی انداخته دست را او پدرش اینکه از و نشیند می باراد ی چهره روی کوچکی اخم

 . شود می آشفته

 می حرکت خانه سمت به و گذارند می ماشین داخل را تبسم بیمارستان از بیرون

 منتظر خدمتکارها و رحیم آقا حتی و خانه اهل ی همه خانه حیاط در. کنند

 از تبسم وقتی و دارد دست در اسپندی ظرف خدمتکارها از یکی. هستند آمدنشان

 دور او از را بال خودش قول به تا چرخاند می سرش دور را آن شود می پیاده ماشین

 . کند

. برود راه ها آن کمک به کند می تالش و گیرد می بغل زیر را عصایش دو تبسم

 تعادلش تا کنند می کمکش بهاره و مهسا خانه جلوی سکوی از رفتن باال هنگام

 را خودش بردیا. رود می دنبالشان باراد سرشان پشت. برود باال بتواند و کند راحفظ

 می و کند می نزدیک او به را سرش شیطنت از پر ی چهره با و رساند می باراد به
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 می کردم می فکر داشتم دیگه کندن، بیمارستان از دل آقا عجب چه به به: گوید

 ! کنی زندگی همونجا خوایی

 . خورد می گره هم در باراد ابروهای

 ! نگو مزخرف  -

 ... فهمیدم آهان -بردیا

 از که تو: گوید می کنان خنده و کند می اشاره تبسم به کند، می سکوت ای لحظه

 ! آوردی برداشتی خودت با بیمارستانو کنی، نمی دل بیمارستان

 می همزمان و کوبد می بردیا شکم به آرنجش با باراد که نشده تمام حرفش هنوز

  نزن زر: گوید

 که دیگران. افتد می زمین روی تعادلش دادن دست از با و گوید می بلندی آخ بردیا

 متعجبانه تبسم گردند، برمی سویشان به و ایستند می همه شنیدند را صدایش

 تا دو شما باز: گوید می کشیده درهم های اخم با خانم الهه. کند می نگاهشان

  کنین؟ می دارین چیکار چتونه

 بلد رفتن راه هنوز ولی داره خر سن پسرکوچولوت این مامان نیست چیزی -باراد

 . زمین خوره می یهو نیست،

 . شود بلند کند می کمک و گیرد می را بردیا بازوی شود، یم خم سپس

 . کند می نگاه تبسم به و دهد می تکان سری مهران

 . بریم اینطرف از عزیزم بیا -
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 کنند، می راهنمایی چپ سمت سالن در دیگری اتاق سمت به را تبسم که همانطور

 برات رو پایین ی طبقه های اتاق از یکی باال ی طبقه بری تونی نمی که فعال: گوید می

 . کردیم آماده

 آماده برایش که اتاقی سمت به ها آن همراه و دهد می تکان سری لبخندزنان تبسم

 اتاق از تر کوچک. است زادبزرگ نیک به اتاق ترین نزدیک اتاق آن رود، می اند، کرده

 به و نشیند می تخت روی. دارد در را نیازش مورد وسایل تمام اما است خودش

 خب خیلی: گوید می و اندازد می همه به گذرایی نگاه مهران. گردد می باز سویشان

 . کنه استراحت تبسم بدیم اجازه

 برود بیرون خواهد می مهسا وقتی آخر ی لحظه شوند می خارج اتاق از کم کم همه

 . زند می صدایش سرعت به

  مهسا؟ -

 . آید می سویش به و شود می منصرف راهش از مهسا

  له؟ب -

 . بیار برام اتاقم توی از رو موبایلم باال ی طبقه برو بعدش بگیرم دوش کن کمک بهم -

 . نشیند می مهسا های لب روی مهربانی لبخند

 . حتما باشه -

 تو بیرون نداره، حمام اتاق این اما: گوید می و اندازد می اطراف به گذرایی نگاه سپس

 . هست حموم یه راهرو

 . دهد می تکان سری تبسم
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 . بریم نداره، اشکالی باشه -

 گچ پای آن با گرفتن دوش. شوند می خارج اتاق از اش ضروری وسایل برداشتن با

 و سبکی احساس شود می تمام اینکه از پس اما است سخت کمی شده گرفته

 می برایش را موبایلش مهسا اینکه محض به. بگیرد آرامش شود می باعث راحتی

 کشیده درهم ابروهایش سعید های پیام و ها تماس دیدن و آن به کردن نگاه با آورد

 . شود می

 می شود، می پشیمان ای لحظه افتد می باراد رفتارهای و ها حرف یاد به اختیار بی

 بگوید؟ چه اما کند؟ صحبت باراد با دارد سر در که فکری و سعید مورد در توانست

 سوء موضوع آن از استفاده با رددا قصد دارد خبر اش گذشته از که مردی بگوید

 چیز همه گفته کسی به را موضوع این بداند سعید اینکه محض به اما کند؟ استفاده

 به موضوع این گفتن نه... کشد می آه شود، می ناامید دیگر بار. کرد خواهد نابود را

 . باشد درستی کار تواند نمی باراد

 می را وجودش تمام ناشناخته احساسی دبارا ی گذشته روز چند رفتار به کردن فکر با

 تغییر چقدر او... هایش مهربانی هایش، دستپاچگی باراد، های قراری بی لرزاند،

 . نیست شناخت، می تبسم که قبلی مرد آن دیگر گویی...کرده

 الهه و زادبزرگ نیک. است خانه در کسی کمتر همیشه مثل درست بعد روز صبح

 پرده خانه درسالن. است مطمئن حضورشان از بسمت که هستند کسانی تنها خانم

 ایستاده ها پنجره کنار دارد زیربغل که عصاهایی با تبسم و اند شده کشیده کنار ها

 سفید رنگ به لباسی ذره ذره برف امروز که حیاطی کند، می تماشا را حیاط و است

 . کند می آن تن

 . است دمتکارهاخ از یکی همراه به او شنود می را سوگل صدای ناگهان
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 . ببینمش خوام می شده تنگ براش خیلی دلم اتاقشه؟ توی بابابزرگ گفتی -سوگل

 . خانم بله -خدمتکار

 می سویش به کشیده درهم ابروهای با افتد می تبسم به نگاهش موقع همان درست

 به بزنم، حرف باهات خوام می: گوید می آرام صدای با و ایستد می مقابلش در آید

 . یام می و زنم سرمی رگبابابز 

 تبسم. رود می زادبزرگ نیک اتاق سمت به باشد تبسم پاسخ منتظر آنکه بی سپس

 نیست سخت برایش بگوید خواهد می چه اینکه فهمیدن دهد می پرصدا را نفسش

 . است خشمگین سعید ی مسئله از هنوز شک بی

 تر مناسب گلسو با کردن صحبت برای آنجا رود، می اتاقش سوی به احتیاط با

 تا گذرد می دقایقی. نشیند می منتظر و دهد می تکیه تخت به را عصایش. است

 سویش به آلود اخم ی چهره با. شود می اتاقش داخل بزند در آنکه بی سوگل اینکه

 داری دوست خیلی:  گوید می نفرت با سپس و کند می سکوت ای لحظه آید می

  کنن؟ توجه بهت

 . ودش می گرد تبسم های چشم

 ! چی؟ -

 . نشیند می سوگل های لب روی آمیزی تحقیر پوزخند

 کنی جذب خودت به رو باراد کردی می سعی پیش روز چند تا! گم می رو مردها -

  آره؟ سعید سراغ رفتی نتونستی وقتی

 ارزشش مرد آن واقعا خورد می افسوس برایش کند می نگاهش مبهوت و مات تبسم

 حق سوگل شاید کند بحث او با خواهد نمی باشد؟ خشمگین اینطور که دارد را
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 هم آن است نکرده تجربه را عشق تبسم اگرچه باشد عاشق واقعا شاید باشد، داشته

 را سرش. است سخت سوگل برای این که کند حس تواند می ولی مرد یک به نسبت

 . کنی می اشتباه داری: گوید می خونسردانه و دهد می تکان راست و چپ به

 می قرمز اش چهره شود می تر خشمگین تبسم خونسردی و آرامش دیدن با سوگل

 . دارد برمی سویش به دیگر قدم یک و شود

 ! دیده باراد با رو کردنت خلوت بار چند خودش ساناز نگو، دروغ  -

 . ماند می مبهوت و مات تبسم دیگر بار

  گی؟ می داری چی فهمم نمی -

 ! فهمی می هم خوب -

 چی دنبال: دهد می ادامه و پیچد می درهم را اش چهره کند، می مکث ای لحظه

 دنبال بکشونی رو اونا تونی نمی نیستن، تو مال باراد نه سعید نه! تبسم؟ هستی

 کنی می کاری دیگه طرف یه از باشی ارتباط در خوایی می سعید با طرف یه از. خودت

! بمونه پیشت مدت تموم و نذاره بیرون بیمارستان از رو پاش روز دو تو بخاطر باراد که

  نخورده؟ تکون کنارت از هم لحظه یک روز چند این تو نداریم خبر ما کنی می فکر

 در مدت تمام باراد که بود درست شود، می پریشان تبسم ها حرف این شنیدن با

 ذهن در بود مطمئن بود نکرده فکر چیزی چنین به هرگز اما بود کنارش بیمارستان

 شک بی سوگل. نیست تبسم، به نسبت مهربانی و دلسوزی جز چیزی هم باراد

 . دهد توضیح برایش را موضوع این تواند می چطور اما کند می اشتباه

 سعید یا باراد با تونی می کردی فکر اگه: گوید می دوباره او که است فکر در هنوز

  ؟!توهمته فقط اینها بدونی بهتره کنی ازدواج
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 نمی ازدواج به اصال است، روشن تکلیفش که سعید شود، می شکه تبسم ناگهان

 هم فکر هرگز و بود نکرده فکر چیزی چنین به هرگز تبسم...نه! باراد؟ اما. اندیشد

 در حتی را چیزی چنین... او با ازدواج. داند نمی باراد درخور را خودش اصال! کند نمی

 به حقارت احساس کبارهی به. ببیند خواهد نمی هرگز و بیند نمی هم هایش خواب

 با ازدواج بازهم آیا نبود تاریک و سیاه آنقدر اش گذشته اگر آورد می هجوم قلبش

  دانست؟ نمی خود ی شایسته را باراد مثل مردی

 و ساناز بدونی بهتره: دهد می ادامه سوگل اندازد، می زیر به را سرش و کشد می آه

 چیزیه این... داره عالقه من به هم اون سعید، و کنند می ازدواج باهم زودی به باراد

 . تبسم بردار سرش از دست مطمئنم، ازش که

 اش آشفته ی وچهره شود می کشیده درهم ابروهایش سوگل ی جمله این باشنیدن

 چطور را تبسم بود؟ کرده فکر چه خود با سوگل. دهد می سرزنش به را جایش

 کردن در به راه از فکر در او انگار که کرد می صحبت طوری دانست؟ می دختری

 ! است مردها

 را ها جمله کند کنترل را خودش بتواند آنکه بی شده بیشتر خشمش که سوگل

 . گوید می سرهم پشت

 امون خونواده توی رو پات تو که روزی از! کنی می فکر چی خودت پیش دونم نمی -

 زن یه هستی، مادرت مثل درست گفت می مامانم ریختی، بهم رو همه گذاشتی

 داری دقیقا هم خودت حاال و ریخت بهم مارو ی خونواده ی همه که بدقدم اروپاییه

 ! ذاری می مادرت پای جا

 می قرمز صورتش و افتد می شماره به هایش نفس شود، می گرد تبسم های چشم

 دهد؟ می را ها حرف این گفتن ی اجازه خودش به چطور گوید؟ می چه او. شود
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 تواند نمی هرگز نه مادرش، اما ندارد اهمیتی برایش خودش مورد در کردن صحبت

 از بیش دهد می اجازه و آید می کوتاه مقابلش در تبسم کرده تصور اگر. کند تحمل

 ! است اشتباه در کند تحقیرش و کند صحبت مادرش مورد در این

 به قدم یک و شود می بلند ها آن کمک به کشد، می خودش سمت به را عصاهایش

 سیلی و کند می بلند را دستش خشمگین و آلود اخم ی چهره با. دارد برمی سویش

 مثل درست ندارد، را برخورد این انتظار که سوگل. زند می سوگل گوش به محکمی

 ! شود می شکه ها گرفته برق

 منو مادر تو مگه بزنی؟ حرف مادرم مورد در دی می جرأت خودت به چطور -تبسم

 نمی اصال که کسی مورد در بفهمی که نداری عقل نقدراو هنوز شناسی؟ می چقدر

 کنی اینکارو خواستی هروقت بعد به این از نکنی؟ نظر اظهار ندیدیش یا شناسیش

 ! بیار یادت به رو من سیلی

 در اما و: دهد می ادامه زند، می نفس نفس که همانطور کند، می سکوت ای لحظه

 می نه داری عالقه بهش که مردی اون ،دخترعمه کن باز رو هات چشم مرد، اون مورد

 ذهن تو فهمی نمی هنوز معلومه  باشه خوبی همسر تو برای نه و باشه تو عاشق تونه

 فکر بهش که چیزیه آخرین ازدواج...گذره می چی سعید مثل مردها از بعضی مریض

! نداره اهمیت من برای ای ذره داری عالقه بهش تو که موضوع این اما! کنه نمی هم

 کنی کاری یه شم می خوشحال خب خیلی توئه؟ عاشق اونم عاشقشی؟ گی می

 ! خودت سمت برگرده

 نزدیک تبسم به را سرش سوزد، می خشم شدت از او های حرف شنیدن با سوگل

 من آره: گوید می و شود می خیره اش نشسته خون به آبی های چشم در کند می
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 می خوب تو اینکه مثل اما گذره یم چی اون مثل مردهایی مریض ذهن تو دونم نمی

 ! دونی

 می صورتش به دستی سوگل گوید، نمی هیچ اما شود می برابر چند تبسم خشم

 قایم دختروحشی چه مظلومت ی چهره پشت دادی نشون: دهد می ادامه و کشد

 ! گیری می رو جوابش باش مطمئن! شده

 دیگر بار. شود می خارج اتاق از بلند های قدم با و کند می پشت تبسم به سپس

 چنین توانست می چطور مینایش عمه شود، می زمزمه گوشش در سوگل های حرف

 که بدقدم زن دارد؟ مادرش مورد در را نظری چنین یعنی نبود باورکردنی! کند؟ فکری

 تواند می چطور است؟ گرفته را جایش تبسم حاال و بود ریخته بهم را شان خانواده

 رگ در کوچکش بردار خون مگر باشد؟ داشته اش ادرزادهبر  مورد در افکاری چنین

 دارند دخترهایش و خانم مینا که افکاری برای... شود می متأسف نیست؟ تبسم های

 . کنند می تأسف احساس

 داخل زنان لبخند خانم الهه است، فکر در و شده خیره ای نقطه به درهم ی چهره با

 . آید می سویش به و شود می

  رفت؟ زودی همین به جاست؟ک سوگل پس  -

 . باشد آرام کند می تالش و کند می بلند را سرش

 . رفت عمو، زن بله -

 . کشد می تبسم موهای به دستی و زند می مهربانی لبخند نشیند، می اوکنارش

  عزیزم؟ بهتری امروز  -

 . نشیند می تبسم های لب روی لبخند خانم الهه مهربان ی چهره دیدن با
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 . بهترم یخیل آره -

 چند هستی، بیمارستان تو که گفتیم بهش بیاد پریسا بود قرار که پیش روز دو-

 نیست خوب حالت اگه بیاد، زودتر یکم خواد می امروز گفت زد زنگ پیش ی دقیقه

  نیاد؟ امروزهم بگم بهش خوایی می

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش

 . مونم می عقب خیلی دیگه بیاد بذارید عمو زن نه  -

 . یاد می همیشه از زودتر ساعت یک گفت عزیزم باشه  -

 . رود می بیرون اتاق از دیگری لبخند با شود می بلند سپس

 بعدازظهربا اما است آشفته بود زده سوگل که هایی حرف با ذهنش روز طول تمام

 جدید اقات به را پریسا مهسا. بگیرد نادیده را ها آن تمام کند می تالش پریسا آمدن

 دیدن با پریسا. شود می خارج اتاق از خودش سپس کند می راهنمایی تبسم

 . شود می گرد هایش چشم تبسم وضعیت

 ! شکسته؟ پات... خدا وای -

 . زند می لبخند خونسردانه تبسم

  گرفتم؟ گچ خوشگلی واسه کردی فکر پس -

 . نشیند می کنارش مبهوت و مات او

 زخمی حد این تا دونستم نمی باشی، برداشته ساده خراش چندتا کردم می فکر  -

  خوبی؟ حاال! شدی

 . نیست چیزی خوبم آره  -
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 از بودم تو جای اگه هستی؟ کی دیگه تو نیست؟ چیزی گی می و شکسته پات وای -

 . کردم می دق غصه

 . خندد می بلند بلند پریسا ی آشفته ی چهره دیدن با تبسم

 . کنم تحملش تونم می فقط کنه، نمی پام دنش خوب به کمکی هیچ کردن دق -

 حرف این کن ولش حاال: گوید می سرش دادن تکان با سپس کند می مکث ای لحظه

 !. شده تنگ براش دلم خیلی که کنیم شروع رو درس بیا رو، ها

 با کند می تالش سپس دهد می تکان سر مثبت ی نشانه به آشفتگی با پریسا

 . بگذارد زبان آموزش روی را مرکزت تبسم وضعیت گرفتن نادیده

 روی از را نگاهش شود، می زده اتاقش در که گذرد نمی چیزی پریسا رفتن از هنوز

  بفرمایید: گوید می و دارد برمی درسی های جزوه

 به آشفتگی اختیار بی دیدنش با شود، می نمایان باراد ی چهره و شود می باز در

 چیزی چنین نه باراد؟ با ازدواج افتد، می وگلس حرف یاد به... آورد می هجوم قلبش

 . است غیرممکن تبسم برای

  تو؟ بیام تونم می -باراد

 . بزند لبخند کند می تالش سختی به

 . حتما آره، -

 را قامتش و قد تبسم آید، می سویش به که همانطور شود می داخل لبخندزنان باراد

 که هردختری دل نتواند که ندارد کم چیزی هیچ مرد این کند، می برانداز خریدارانه

 هر است مشخص کامال است فرم روی همیشه هیکلش. آورد بدست را خواهد می
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 تبسم. کند حفظ را تناسبش تا دهد می اختصاص کردن ورزش به را زمانی روز

 اکنون اما است متنفر شدت به کار این از درواقع کند نمی دقت مردها به هیچوقت

 روزهای مثل و دارد ریش ته باراد امروز. است واداشته کار این هب را او درونش چیزی

 از تر خسته ویا نداشته اصالح برای کافی زمان شاید نیست تیغ شش صورتش قبل

 می تن به جذب شرت تی ها وقت بیشتر. بگذارد کار این برای را وقتش که بوده آن

 می نمایش به ار  اش مردانه هیکل خوبی به شرتش تی که حاال مثل درست کند

 . گذارد

 بی است اش همیشگی کار این نشیند، می تخت روی کنارش کمی ی فاصله با باراد

 می کنار کمی را خودش اختیار بی اینبار تبسم اما ندارد منظوری کار این از شک

 . کند می تحریک را اش بویایی حس باراد همیشگی عطر بوی. کشد

  خوبی؟ -باراد

 . کند می نگاه روبرویش به تبسم

  ممنون آره  -

 جانش به پیش روز چند از که ای قراری بی بازهم تبسم کنار در نشستن با باراد

 نیم حالش خوش و درشت های چشم دیدن برای. شود می شروع آورده، هجوم

 . کند نگاه باراد به خواهد نمی امروز گویی تبسم اما دارد نظر زیر را رخش

  نداشتی؟ که مشکلی -باراد

 پایین کمی را آن کند می سعی و گیرد می را دامنش چپ سمت ی لبه آرامی به

 . نداشتم مشکلی نه: گوید می همزمان بکشد،
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 است، شده دستپاچه کمی و گرفته را نگاهش او کند می نگاهش متعجبانه تبسم 

 می راه اتاق در سوی به و دهد می فشار هم روی را هایش لب کند، می قطع را حرفش

 . افتد

  فعال   بینمت، می بعدا  -

 را خودش و شود می کشیده درهم تبسم های اخم. شود می خارج اتاق از سپس و

 نمی هرگز نیست مردی چنین  که باراد بود؟ رفتاری چه این آخر کند، می سرزنش

 بردیا اگر شک بی کرد؟ را اینکار چرا پس باشد؟ داشته سعید مثل مریضی نگاه تواند

 مقابل در کرد احساس لحظه آن اما نداشت اهمیتی برایش دبو دیگری شخص یا و

 ! خجالت؟ مثل چیزی است؟ حسی چه این بپوشاند، را خودش باید باراد

 را هایش قدم چنان شود می دور تبسم اتاق از سرعت با باشد متوجه آنکه بی باراد

 خودش سرزنش حال در. است دنبالش به کسی گویی که دارد برمی سرهم پشت

 برخورد اش سینه به دارد دست در خدمتکارها از یکی که ای سینی ناگهان که است

 . کند می پر را سالن تمام ها فنجان شدن شکسته صدای بعد ای ثانیه و کند می

 ! ندیدم شمارو ببخشید، اوه: گوید می همزمان و زند می زانو زمین روی دستپاچگی با

 . کند جمع را ها شیشه تا نشیند می زمین روی پریده رنگ ی چهره با هم خدمتکار

 . کنم می جمعش خودم بذارید -

 سرعت به خانم الهه. بودند اتفاق این شاهد همه اند نشسته سالن در که دیگران

 . گذارد می باراد ی شانه روی را دستش و رساند می ها آن به را خودش

  پسرم؟ خوبی   -

 . فهمد نمی را سوال نای دلیل کند می نگاه مادرش به متعجبانه باراد



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

367 

 

  پرسی؟ می رو این چرا...آره خوبم  -

 قورت را گلویش آب پریشانی با خدمتکار بدهد، را جوابش خانم الهه اینکه از قبل

 . کند می اشاره باراد ی سینه به اش اشاره انگشت با و دهد می

 ! بود چایی شما، روی ریخت که هایی فنجون داخل  -

 می بدنش به نگاهی و گیرد می را شرتش تی ی یقه آید می خودش به باراد ناگهان

 . اندازد

  عزیزم؟ نسوختی -خانم الهه

 احساس لحظه آن که سوزشی یا و بود؟ نسوخته واقعا مانده، مبهوت هم هنوز باراد

 می بلند که همانطور و کند می رها را شرتش تی ی یقه بود؟ گرفته نادیده را بود کرده

 . سوختم چرا چرا: گوید می شود،

 ! نشده قرمز تا بشور رو تنت برو بدو درنیومد صدات چرا پس -خانم الهه

 پله از کالفگی با. گذرد می ها آن کنار از و دهد می تکان مثبت ی نشانه به را سرش

 شدن روبرو کند می احساس بودند؟ چه غریب و عجیب رفتارهای این رود، می باال ها

 احساسی نشیند می کنارش در که وقتی درست شده، دنیا کار دشوارترین تبسم با

 این معنی آخر. سوزاند می را جانش تمام و شود می شروع قلبش از آتش مانند

 . بودند چه رفتارها

 زبان به را حرف آن کاش اندیشد، می سوگل های حرف به شب طول تمام تبسم

 چه اینکه به کردن فکر .بود داده را آن به فکرکردن ی اجازه تبسم به گویی بود نیاورده

 شرایطش اگر بود؟ گذرانده خانه همین در و همینجا را اش زندگی تمام اگر شد می

 نداشت؟ جراحی عمل به نیاز مهسا یا و نداشت احتیاج پول به اگر کرد، می فرق
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 هایی بلندپروازی بدهد، زیادی های بلندپروازی ی اجازه خودش به توانست می اکنون

 نادیده را گذشته آن تواند می مردی کدام... نه اکنون اما! سرعمویشپ با ازدواج مثل

 شود می تکرار ذهنش در باراد حرف یکباره به بپذیرد؟ را تبسم مثل همسری و بگیرد

 اش یادآوری با «باشه داشته تو مثل همسری یا و دختر خواد نمی دلش هیچکس» 

 گفت می درست باراد. شود می جاری چشمش ی گوشه از اشکی اختیار بی

 که مردی چه و باشند پدرومادرش چه خواهد نمی را تبسم مثل کسی هیچکس

 مورد در اصال او کرد نمی فکر چیزی چنین به هم تبسم اما. باشد همسرش بخواهد

. بود یخی تکه مثل درست مذکر جنس دربرابر پیش حتی اندیشید نمی مردها

 را درونش مظلوم دختر بگذارد، ارکن را تبسم کرد می مجبور را خودش که روزهایی

 حتی یا و دارو به تبدیل خواهرش برای است قرار که بیندیشد پولی به تنها و بکشد

 توانستند نمی و نداشتند اش زندگی در نقشی هیچ مردها روزها آن در بشود، غذا

 . کنند درگیر را ذهنش ای ثانیه حتی

 خانه این در زندگی و عمویش ی انهخ به آمدن با چرا است؟ افتاده اتفاقی چه امروز

 دوانده ریشه وجودش در جدیدی آرزوهای چرا است؟ کرده تغییر چیز همه اعیانی ی

 هم را خود هستند، خودش سال و سن هم که جوانی پسرهای و دخترها کنار در و اند

 چنین به فکرکردن ی اجازه خودش به بتواند اگر حتی اما. داند می ها آن تراز

 ساناز ی شده انتخاب او! داشت نخواهد آرزوها این در جایی باراد بدهد را چیزهایی

 ازدواج این برای هم مینایش عمه و است عاشق رسد می نظر به که سانازی است،

 . باشد برایشان مانعی خواهد نمی هرگز. کند می تالش

 رکشلوا یک با را دامن آن کمکش به گردد می باز مدرسه از که مهسا روزبعد ظهر

 . بپوشاند را خودش شود مجبور خواهد نمی این از بیش کند می عوض راحتی کوتاه



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

369 

 

 نشسته تخت روی تبسم روبروی آمده اتاق به سرش پانسمان تعویض برای باراد

 با و داشته نگه را سرتبسم و کرده فرو تبسم موهای داخل را چپش دست است،

 تبسم کشد می زخمش و ها بخیه روی را بتادین به آغشته ی پنبه راستش دست

 نزدیک، ی فاصله این از هم آن باراد به شدن خیره توان انداخته، زیر به را نگاهش

 . ندارد

 اما بگذارد دهد می انجام که کاری روی را تمرکزش کند می تالش مدت تمام هم باراد

 روی را چسبی شده تمام تقریبا   کارش. لرزند می هایش دست باشد متوجه آنکه بی

 ... شده بهتر خیلی زخمت: گوید می همزمان و چسباند می نسمانپا

 می خوب زود خیلی: دهد می ادامه را حرفش کرده تمرکز کارش روی که همانطور باراد

 . شه

 گویی ناگهان.شود می خیره او سوی به کند می نگاهش تبسم اینکه احساس با اما

 هیچ انجام ی اجازه سمتب های چشم زیبای حالت. شود می متوقف برایشان زمان

 نگاهش کاش...آخ..کند می نگاه را هایش چشم خوشرنگ آبی دهد، نمی را کاری

 از دستش اختیار بی. بگیرند را باراد جان توانند می لحظه این در ها چشم این نکند،

 می کنترل را خودش. شود می کشیده موهایش روی و شده شل تبسم ی شقیقه کنار

 ها آن و نگیرد دست در را تبسم نرم و حالت خوش تارموهای که کند می کنترل کند،

 آهنربا قطب یک مثل درست تبسم کند، می خطر احساس یکباره به. نکند رو زیر را

 ! باشد کنارش در ای لحظه تواند نمی حتی. کشاند می خود سوی به را باراد

 می را عرق ریز های دانه بگیرد، را نگاهش نیست قادر باراد مثل درست هم تبسم

 کند می احساس موهایش در باراد دست. است نشسته باراد پیشانی بر که بیند

 در حسی..است عجیب. دهد نمی تکانش و داشته نگه حرکت بی را دستش
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 در که قلبش تپش اما باشد داشته ادامه همینطور لحظه این خواهد می وجودش

 . ستا انداخته جانش به عمیق دردی کند می تابی بی اش سینه

 سرت پانسمان: گوید می همزمان و شود می اتاق داخل مهسا موقع همان درست

  شد؟ تموم

 به و گیرد می فاصله تبسم از گیرد، می بدست را خودش کنترل مهسا باصدای باراد

 . گردد برمی مهسا سوی

 . شد تموم آره   -

 . شود می بلند جایش از سپس کند می مکث ای لحظه

 . رم می من...خب   -

 دریای در بود نمانده چیزی باشد، مچکر مهسا از باید شاید شود می خارج اتاق از و

 . شود غرق تبسم نگاه بخش آرامش و زیبا

 را صدایش گویی تبسم. کند می پرحرفی همیشه مثل و نشیند می تبسم کنار مهسا

 کند می نگاه مهسا شاداب ی چهره به کند می رها تخت روی را خودش شنود، نمی

 همان درست کشد می موهایش روی به دستی. زند می پرسه دیگری جای ذهنش اما

 . است مانده موهایش روی دستش جای انگار بود کرده لمسش باراد که جایی

 او اتاق به پدربزرگش دیدن برای و شود می خارج تبسم اتاق از دقایقی از پس مهسا

 .  رود می

 و طرف این به اتاق در و دارد برمی را عصاهایش است شده خسته نشستن از تبسم

 اما شود خالص  باراد های نگاه به کردن فکر از کند می تالش. زند می قدم طرف آن

 . ندارد ای نتیجه تالشش
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 می باز در" بفرمایید" بگوید اینکه از قبل. زند می در کسی که است گذشته دقایقی

 در نفس ای لحظه برای. شود می داخل که بیند می را سعید ناباوری کمال در و شود

 می چه جا این او. دهد می دست از را کردن حرکت توان شود، می حبس اش سینه

 درشت شوک شدت از که هایی چشم و وحشت با بود؟ آمده خانه به چطور کرد؟

 . است خیره او به اند شده

 . ایستد می مقابلش در و آید می سویش به لبش روی لبخند با سعید

 ! من زیبای هلبخند سالم-

 . کند می باز را دهانش سختی به کند، صحبت کند می تالش

  کنی؟ می چیکار... اینجا تو... تو-

 . خندد می بلند صدای با سعید

 ! بدی؟ رو جوابم تا بزنم زنگ بهت باید دیگه چقدر بگو بهم ببینم، رو عشقم اومدم-

 عمویش ی خانه در سعید کند می ارزیابی را موقعیت رسد، می مغزش به خون

 . کند می صحبت به شروع وحشت شود؟با می چه ببیند را او کسی اگر خدایا است،

  برو کنم می خواهش اومدی؟ چطور برو، اینجا از-

 . دهد می تکان راست و چپ به را سرش خونسردانه او

  دی؟ نمی رو تلفنم جواب چرا نگفتی هنوز-

 . زند می حلقه هایش چشم در اشک و پیچید می درهم صورتش اجزای تمام

 در کی  اصال...اصال برو، زود خدا تورو. دم می رو جوابت باشه...برو کنم می خواهش-

  کرد؟ باز برات رو
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 ببینم رو تبسم اومدم گفتم بهش! بود عموت زن کنم فکر بود، خانومی یه -سعید

 . نگرانشم خیلی آخه

 با و گذارد می سعید بازوی پشت را دستش شود، می خشک ترس از تبسم دهان

 من بیاد کسی اگه... برو لطفا ریزی، می بهم رو زندگیم تموم داری: گوید می تضرع

 ! لطفا دیگه برو بدم؟ باید جوابی چه

 است، اتاق در که ای نفره سه کاناپه روی خونسردانه تبسم اصرار به تفاوت بی سعید

 . نشیند می

 . رم می بعد و مونم می پیشت دقیقه چند برم، همینطوری که شه نمی-

 . گیرد می را بازویش دوباره و رود می سویش به تند تند عصا با

 . لطفا پاشو بری؟ شی راضی کنم چیکار-

 ! شناسیم؟ می شمارو ما-

. برود هوش از نمانده چیزی که کند می وحشت چنان مهران صدای شنیدن با تبسم

 به وقتی. کند می درد اش سینه ی قفسه که طوری به گیرد می شدت قلبش تپش

. شود می شوکه دیگر بار است او همراه که باراد دیدن با گردد می باز عمویش سوی

 به شده گرد های چشم با تواند می تنها دهد نمی را کاری هیچ انجام فرمان مغزش

 . شود خیره ها آن

 می بلند کاناپه روی از سعید است، سعید طرف از پاسخی منتظر خونسردانه مهران

 . کند می دراز را دستش همزمان آید، می مهران سوی به زنان لبخند و شود

 همکار هستم سعید من. بینمتون می دوباره خوشحالم زاد، نیک آقای بخیر عصر  -

  هست؟ یادتون اومدم اینجا تولد شب سوگل، دخترخواهرتون
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 . دبیاور  خاطر به را او کند می تالش گیرد می را دستش که همانطور مهران

 با گویی که باراد غضبناک ی چهره دیدن با اندازد می باراد به کوتاهی نگاه سعید

 . شود می منصرف باراد به دادن دست از زند، می تیر او به نگاهش

  بیایی؟ اینجا به شده باعث چی بپرسم تونم می خب اومد، یادم آره.. آه -مهران

 نمی که زد خواهد حرفی سعید داند می خوب خیلی لرزد می ترس از تبسم تن تمام

 خشمگین نگاه. رساند می آخر به را تحملش و تاب که حرفی شود، مانعش تواند

 را هایش دست شود، می قرمزتر صورتش گذرد، می هرلحظه که بیند می را باراد

 . است مانده خیره سعید به و کرده مشت

 خانم تبسم استمخو می راستش: گوید می نفس به اعتماد و آرامش همان با سعید

 ! ندیدم رو ایشون شد مرخص بیمارستان از که روزی از ببینم، رو

 . شود می متعجب کمی مهران

  بشی؟ من ی بردارزاده نگران باید چرا... شم نمی متوجه  -

 روی را خودش نگرانی با ندارد، ایستادن توان دیگر شود می شل ترس از تبسم پای

 کند، می نگاه سعید به کند اش خفه نمانده زیچی که بغضی با و اندازد می تخت

 ... نه خدایا،...نه: کند می زمزمه زیرلب

 آن از را نگاهش و دهد می فشار هم روی را هایش چشم شنود می که را سعید پاسخ

 . گیرد می ها

 . داریم عالقه بهم ما راستش خوب -
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 به شده گرد های چشم با ایستد می تپش از قلبش گویی جمله این شنیدن با باراد

 جاری خون مثل هایش رگ در خشم و گیرد می گر تنش تمام کند، می نگاه تبسم

 . شود می

 . شود می خشمگین و کشیده درهم را ابروهایش جمله این باشنیدن مهران

 اعتراف ات عالقه به صریحانه اینطور که چی یعنی گی؟ می داری چی ای متوجه  -

 اینطور و بیایی ما ی خونه به که است مودبانه این عاواق... فهمم نمی اصال کنی؟ می

 جلو باید ای دیگه طور کنی معرفی من به رو خودت خواستی می اگر کنی؟ صحبت

 . داره رو خودش رسم و راه هرچیزی ما ی خانواده توی! اومدی می

 تفریحی هر از برایش بازی این برد، می لذت مهران العمل عکس دیدن از سعید

 . ستا تر جذاب

 می هم من گید می چی دونم می شماست با حق زاد، نیک آقای باشید آروم  -

 تبسم برای که اتفاقی راستش اما کنم معرفی شما به رو خودم ای دیگه طور خواستم

 دم می قول هستند پاریس هم مادروپدرم ضمن در بیام، اینطوری که شد باعث افتاد

 . شم می تونمزاحم اونها با سریع خیلی برگردند وقتی

  آره؟ مصممی واقعا   یعنی این پس... خب خیلی -مهران

  قطعا   بله -سعید

 شم می ممنون ازت نکردی معرفی ما به رسما   رو خودت که وقتی تا باشه، -مهران

 ! نیایی دخترم سمت

 . زند می پرمعنایی لبخند سعید

 ! باشم کنارش ای دقیقه چند من بدید اجازه لطفا اما حتما   چشم  -
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 تر خشمگین سعید رویی پر دیدن با شود می کشیده درهم مهران ابروهای دیگر بار

 . شود می

 . پسر شه نمی عوض حرفم من-

 دستش در هایش ناخن نمانده چیزی که دهد می فشار را هایش مشت آنقدر باراد

 دهان مشتی با و شد می ور حمله او سمت به شک بی نبود آنجا پدرش اگر رود فرو

 به نگاهی نیم مهران. شود می پایین و باال خشم با اش سینه. بست می را سعید

. شود می نگران کمی اش شده قرمز و خشمگین ی چهره دیدن با اندازد می پسرش

 را راه همزمان شود، او سمت از ای غیرمنتظره حرکت مانع تا گیرد می را باراد دست

 . کند می باز سعید خروج برای

 . گردد می باز مهران سوی به دوباره و اندازد می تبسم به یمعنادار  نگاه سعید

 . باشم اینجا بدید اجازه دقیقه چند بپرسید، هم رو تبسم خواست حداقل -

 ها آن نمانده چیزی گزد می دندان با را هایش لب کند، می نگاهش باز دهان با تبسم

 آوار سعید سر را اتاق وسایل تمام لحظه همین در خواهد می دلش. کند زخمی را

 . کند بیرونش کشان فریاد و کند

 . برو اینجا از حاال هست هم تبسم حرف من، حرفه: گوید می خونسردانه مهران

 . اندازد می تبسم به دیگری نگاه سعید

 موقعیتی چه در... او به لعنت اند شده قرمز خشم شدت از تبسم های چشم

 را رفتارهایش تمام گویی دهد می ارشآز  شدت به باراد نگاه سنگینی کرده؟ گرفتارش

 از باید اینبار سعید چرخاند می مخالف سمت به را سرش. است گرفته نظر زیر

 . بزند حرفی عمویش و باراد مقابل در خواهد نمی برود اینچا
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 سوی به قدم یک و کشد می درهم را ابروهایش شود، می تبسم حرکت متوجه سعید

 . دارد برمی مهران

 باید کنیم صحبت خصوصی باهم خوام می قبلش اما رم می اینجا از چشم باشه-

 . بگم بهتون تبسم مورد در رو ای مسئله

 های چشم با و شود می خشک ترس از تبسم دهان دیگر بار جمله این شنیدن با

 است، تهدید یک سعید ی جمله این ندارد شکی. گردد می باز سویش به شده گرد

 بود حاضر لحظه این در خدایا. ندارد اِبایی آن به کردن ملع برای قطعا   که تهدید یک

 . کند خفه را سعید اما رابدهد اش زندگی تمام

  عمو؟: گوید می سرعت به تبسم که شوند خارج اتاق از خواهند می

 . کنند می نگاهش و شوند می متوقف سه هر

 سختی هب سپس دهد می فشار هم روی را هایش لب و اندازد می زیر به را سرش

 ! باشه؟ اینجا سعید دقیقه چند بدید اجازه لطفا شه می: دهد می ادامه

 حرفش با نداشت را انتظارش باشند، ریخته مهران روی یخ آب گویی تبسم حرف این

 . کند مخالفت

 را گلویش سنگین بغضی مثل عصبانیت و خشم کند، می نگاه را تبسم ناباورانه باراد

 می لحظه آن شد؟ خارج تبسم دهان از جمله این ندک باور چطور دهد، می فشار

 . کند جدا سعید تن از سر و بکشد فریاد. کند رو زیر را دنیا خواهد

 . دقیقه چند برای فقط... خب خیلی: گوید می لحظاتی از پس مهران

 از پر همزمان و غمگین نگاهی با اندازد، می باراد به دیگری نگاه نیم و گوید می را این

 مشخص. زند می نفس نفس و شده متورم گردنش رگ. است خیره تبسم به خشم
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 باراد، حال دیدن با لحظه آن. نکند کاری تا کند می کنترل را خودش سختی به است

: گوید می نرم لحنی با و گیرد می را بازویش. شود می آشفته پیش از بیش مهران

 . کنند صحبت باهم دقیقه چند بذار پسرم، بریم

 می دور تبسم اتاق از و گذرد می پدرش کنار از آشفتگی با آید می خودش به باراد

 . شود

 سوی به و بندد می را اتاق در کنان خنده سعید شوند می خارج اتاق از که ها آن

 زمین به درهم ی چهره با و گرفته دستش دو میان را سرش تبسم. آید می تبسم

 کنی، می خراب رو زندگیم ی مهه توداری...تو: گوید می همزمان است، شده خیره

 ! کنی ازدوج من با خوایی می تو کنه می فکر عموم حاال

 لحن با و زند می گوشش پشت را تبسم موی نشیند، می کنارش خونسردانه سعید

 گیم می بهشون شدیم سیر ازهم وقتی عزیزم نداره اشکالی: گوید می اش آزاردهنده

 . کنیم ازدواج خوایم نمی و برسیم تفاهم به نتونستیم

 نفرت با و کند می دور خود از را سعید دست سوزاند، می را تبسم وجود تمام خشم

 . کند می نگاهش

  بازیه؟ یه تو برای چیز همه عوضی، نزن دست من به-

 . کند می بلند کمی را صدایش و افتد می بسته در به نگاهش سپس

  بستی؟ رو کوفتی در اون چرا-

 اینکه برای سپس کوبد می اش سینه به دوست با و ددگر  برمی سویش به تبسم

 از و گیرد می تخت به را دستش نشود زمین بر نقش و ندهد دست از را تعادلش

 . لرزد می عصبانیت شدت
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 دهنده آزار موجود یه...کنی می ام دیوونه داری رسونی، می لبم به رو جونم داری تو-

 ! هستی لعنتی ی

 . خندد می بلند دبلن تبسم خشم دیدن با سعید

 ! تو جذاب و عصبانی ی چهره این دیدن بخشه لذت چقدر دونی نمی وای-

 . کند می اشاره تخت به سپس

 . بشین اینجا خوب دختر یه مثل بیا حاال-

 پایین چشمش ی گوشه از اشکی اختیار بی زند، می نفس نفس ناراحتی شدت از

 سعید. نشیند می تخت روی نهعاجزا سپس کند می پاک را آن سرعت به که آید می

 . نشیند می کنارش

 بشم مشتاق بهت من شد باعث قشنگت ی چهره این ، نیست من تقصیر-

 . شی نمی اذیت اینقدر بیایی راه باهام اگه...عزیزم

 که بزند دیگری حرف خواهد می کند، می نزدیک تبسم رابه خودش بیشتر کمی

 به سرعت به و شود می شوکه سعید دشو می باز شدت با اتاق در موقع همان درست

 . شود می کشیده درهم ابروهایش بیند می که را باراد گردد، برمی در سمت

 . گیرد می را نگاهش زدگی خجالت با تبسم

 باید لعنتی در این: گوید می خشم با و دهد می فشار هم روی را هایش دندان باراد

 ! باشه باز
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 می او رفتار در را حسادت و خشم آتش دارد، ظرن زیر را باراد ی چهره دقت با سعید

 صحبت باهم دقیقه چند خوایم می ما:  گوید می خونسردانه. دهد تشخیص تواند

  مونه؟ می باز همیشه تبسم اتاق در یعنی کنیم،

 هم روی را هایش دندان و شود می تر خشمگین بیمناکی طرز به باراد های چشم

 . دهد می فشار

 ! نشسته اینجا غریبه یه که وقتی تا نه-

 این حسادت به تا کند می کنترل را خودش. اندازد می باال را ابروهایش سعید

 . نخندد خشمگین پسرعموی

 آید، می سویش به شود می برابر چند خشمش سعید خونسردی دیدن با باراد

 کاناپه سمت به و کند می بلند تبسم کنار از را او که همانطور و گیرد می را بازویش

 فقط داد اجازه پدرم که باشه یادت! بشینی اینجا باید ضمن، در: گوید می برد، می

 . باشی اینجا دقیقه چند

 خشم و نفرت از پر باراد نگاه کند، می نگاهش فقط و نشیند می کاناپه روی سعید

 خواهد بدی اتفاق کند مخالفت یا و بزند دیگری حرف اگر ندارد شک سعید است

 . افتاد

 خارج اتاق از شده مشت های دست با سپس کند می نگاه را سعید خیره لحظاتی

 سنگینی بغض اختیار بی است دیده را باراد ی چهره حالت که تبسم. شود می

 نمی کرد؟ خواهد باخودش فکری چه حال داند می خدا دهد می فشار را گلویش

 چه؟ نیاید تشسم هیچوقت دیگر اگر ببیند، مردی هیچ به نزدیک را او باراد خواست

 به لحظه این در چقدر...خدا آه. نکند نصیبش را مهربانش های نگاه از یکی حتی یا
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 هم مکان بدترین اگر حتی دنیا تمام گویی باشد او وقتی دارد، احتیاج امنش حضور

 . شود می جا ترین امن باشد

! سوزه می داره بدجوری اینکه مثل پسرعموت این: گوید می کنان خنده سعید

 ! بود شده حسودیش بدجوری! ببینه تو کنار منو یاد نمی خوشش اصال   کرکنمف

 که دارد شک... نه حسادت؟ کند، می نگاهش آشفتگی با و کند می سربلند تبسم

 ! باشد حسادت باراد احساس

 و دهد می تکان تند تند را راستش پای است، نشسته مبلی روی سالن در باراد

 دیگری مبل روی دو هر خانم الهه و مهران. دارد رنمیب چپ سمت سالن از را نگاهش

 اش خورده گره درهم ابروهای و قرمزشده ی چهره. کنند می نگاه را باراد و اند نشسته

 . است کرده نگران شدت به را ها آن

 آن کند، می تعارف چای و شود می خم کمی مهران و خانم الهه روبروی خدمتکاری

 مانعش ای اشاره با مهران که برود باراد سمت به واهدخ می دارند برمی چای که ها

 خودش نتواند او لحظه این در دارد احتمال شود، نزدیک پسرش به مبادا تا شود می

 لحظه آن در. کند خالی بیچاره خدمتکار این برسر را خشمش و کند کنترل را

 سربه هلحظ این در اگر وگرنه نیست خانه شیطون بردیای که کردند می خداراشکر

 . افتاد می بدی اتفاق گذاشت می باراد سر

 سالن سمت به و شود می خارج زادبزرگ نیک اتاق از مهسا که است گذشته دقایقی

 کوتاهی سالم مهسا دیدن با آید، می بیرون تبسم اتاق از هم سعید همزمان آید می

 . آید می مهران و خانم الهه سمت به سپس کند می او به

 . رم می بااجازتون! شه اینطوری خواستم نمی باورکنین خوام، یم معذرت بازهم-
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 درست ای چهره با باراد اما کنند می سردی خداحافظی هردو مهران و خانم الهه

 درست. دارد نظر زیر را رفتنش شده خیره اش طعمه به که ای شیردرنده به شبیه

 می نگاه پدرش به خشم از پر پوزخندی با باراد شود می خارج خانه از سعید که وقتی

 . کند

 . بشینه تبسم اتاق تو دادی اجازه بهش سادگی همین به شه نمی باورم-

 .  کند فروکش را پسرش خشم بتواند شاید تا گوید می سخن آرام لحن با مهران

 . باش آروم نیفتاده، اتفاقی-

 چهره این دلیل توانند نمی کدام هیچ کنند می نگاهش متعجبانه مهسا و خانم الهه

 . بفهمند را اش شده قرمز ی

 . پیچد می درهم باراد صورت اجزای تمام

  ندیدی؟ رو زدنش حرف بود؟ پرو چقدر لعنتی اون ندیدی باشم؟ آروم-

 . شود می کشیده درهم کمی مهران ابروهای

 که شنیدی! نکنن خواستگاری دخترمون از که بگیرم رو مردم جلوی تونم نمی منکه-

 . بیاد مادروپدرش با خواد می گفت

... خواستگاری: کند می زمزمه زیرلب و خندد می بلند بلند عصبانیت و خشم با باراد

 ! نداره امکان... لعنتی

 می چه او ذهن در فهمید می باید. ترساند می را او که بود دیده چیزی سعید نگاه در

 . شود می بلند مبل روی از و کند می نگاه دیگر سالن سمت به آشفتگی با گذرد،
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 مهران به آشفتگی با شود می دور که باراد دارد، زیرنظر را رفتنش نگرانی با خانم الهه

 . کند می نگاه

 بود؟ عصبانی اینقدر آخه چرا نیست، خوب حالش -

 آرامی به و دهد می تکان سری دانست، می را فرزندش بد حال دلیل گویی که مهران

 !شه می آروم شخود نیست چیزیش نباش نگران: گوید می

 تا کشد می عمیق نفس بار چند شود می متوقف تبسم اتاق در کنار ای لحظه باراد

 می نگاهش و ایستد می در چهارچوب در سپس کند حفظ را اش خونسردی بتواند

 . است شده خیره زمین به درهم ی چهره با و نشسته تخت روی تبسم. کند

 . بزنیم حرف خوام می -

 می خیره اش خنثی ی چهره به نگرانی با و کند می بلند را سرش سرعت به تبسم

 در و آید می سویش به. بندد می را اتاق در و شود می داخل خونسردانه او.  شود

 . نشیند می تخت روی مقابلش

 !دی؟ می توضیح برام یاخودت کیه اون بپرسم ازت الزمه -

 تلخ نگاه کند، می نگاهش و کند می بلند را سرش ناباورانه باراد حرفِ  این شنیدن با

 می را کردنش صحبت طرز این. کند می غمگینش خشمش از پر لحن و باراد

. کند کنترل را خودش کند می تالش و است خشمگین شدت به داند می شناسد،

 . کشد می درهم بیشتر را ابروهایش او دهد، نمی را جوابش وقتی

 !بدی رو سوالم جواب منتظرم -
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 خشم و دستوری لحن دیدن با شود، می خشم به تبدیل تبسم ینغمگ نگاه ناگهان

 صحبت اینطور دهد می اجازه خودش به چطور او دهد می دست از کنترلش باراد

 .کند

 می عصبانیت با و شود می بلند تخت روی از گذارد، می زمین روی را چپش پای

 که هستی کی وت! نداره تو به ربطی من مسائل اصال هستی؟ کی کردی فکر تو: گوید

 !بیرون برو اتاقم از خوایی؟ می توضیح من از

 به باراد که شود برزمین نقش نمانده چیزی شود، دور باراد از خواهد می لنگان لنگان

 العمل عکس دیدن با. گیرد می را تبسم کمر دستش یک با و شود می بلند سرعت

 می تند تند و شود می پشیمان کردنش صحبت طرز از آید می خودش به تبسم

 آروم کنم می خواهش ببخشید باشه، زدم، می حرف اینطوری نباید من: گوید

 .بیا...لطفا بشین بیا...باش

 می زیر به را سرش تبسم. بشیند تخت روی تبسم کند می کمک آرامی به سپس

 گلویش در سنگین بغض کند می تالش سختی به کشد، می عمیق نفس و اندازد

 . نشود شکسته

 . کند می نگاهش دلخوری با کرده فروکش خشمش که باراد

 . خوام می معذرت دادم، دست از رو کنترلم من -

 این: گوید می دوباره باشد، آرام کند می تالش ودرحالیکه کند می سکوت ای لحظه

 !بگو من به شد؟ پیداش کجا از یهو تبسم؟ کیه پسره

 بلند را سرش تبسم. کند می نگاه تبسم های چشم به و کند می خم کمی را سرش

 . گوید نمی هیچ اما کند می نگاهش غمگینانه و کند می
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 !کنه؟ می اذیتت داره زده؟ بهت حرفی -باراد

 می بیشتر اش پریشانی تبسم غمگین های چشم دیدن با کند، می سکوت دوباره

 . شود

 ذارم نمی من بگی، بهم کافیه فقط کنه می اذیتت اگه گی؟ نمی هیچی چرا -

 !بگو پس بده ارتآز  کسی

 قلبش در ندایی بگوید، توانست می کاش دهد، می فشار هم روی را هایش لب تبسم

 از مانع عقلش اما کند حمایت تو از بتواند شاید بگو باراد به را چیز همه گوید می

 می چه بداند را چیز همه باراد اگر"  گذرد می سرش از فکری بازهم شود، می کار این

 می کی تا تاکی؟ اما شود مانعش و بنشاند خود سرجای را سعید دکن می تالش کند؟

 خواسته به خواهد نمی تبسم کند احساس سعید بود کافی"  شود؟ او مانع توانست

 را جلویش توانست نمی دیگر هیچکس نه باراد نه صورت آن در کند عمل هایش

 را سرش لحظاتی زا پس. کند درست باراد برای دردسری کار این با خواهد نمی. بگیرد

 هارو حرف این چرا دونم نمی: گوید می سختی به و دهد می تکان راست و چپ به

 !کرد معرفی که هم رو خودش کنه، نمی اذیت رو من اون...زنی می

 پنهان را ای مسئله دارد سعی تبسم که ندارد شکی شود، می خشمگین کمی باراد

 ی خنده. بیند می دیگری چیز هشنگا در اما بزند را حرف این زبانش شاید. کند

 داری؟ عالقه بهش تو یعنی: گوید می و کند می تلخی

 آن در را دلخوری و خشم همزمان شود، می خیره باراد غم پراز مشکی های چشم به

 ای عالقه بگوید اگرهم دارد، عالقه سعید به بگوید اگر است مسخره. ببیند تواند می

 . کند می سکوت فکر این با خواهد می بیشتری توضیح باراد نیست کار در
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 نمی حرف چرا آخر کند، می ور شعله را باراد درون خشم آتش دیگر بار تبسم سکوت

 آن با دانست می خودش وقت آن ندارد خوبی قصد سعید که بگوید کافی فقط زند؟

 . کند می بلند را سرش و گیرد می را تبسم ی چانه! کند چه مرد

 !دختر نبز حرف خدا رضای محض -

: گوید می سختی به اند شده قفل که هایی دندان میان از کند، می مکث ای لحظه

 ! خواد؟ می چی بگو! کیه؟ لعنتی اون بگو

 . لرزد می خشم شدت از و شده منقبض اش چانه

 باور هم رو اون مزخرف های دروغ! نداری عالقه مردی هیچ به تو دونم می منکه -

 !کنم نمی

 نفس پدرش دیدن با باراد شود، می باز آرامی به تبسم اتاق در موقع همان درست 

 قصد تبسم گویی است، فایده بی. باشد خونسرد کند می سعی و کشد می عمیقی

 خوش هم سعید باشد؟ شده مند عالقه مرد آن به واقعا نکند.  ندارد کردن صحبت

 این! کند؟ لبج خود به را تبسم توجه توانسته یعنی کرده؛ تحصیل هم و بود قیافه

 را قلبش تواند می بسوزاند، را جانش تمام تواند می اینکه با همزمان آزاردهنده فکر

 . کند تکه تکه هم

 مارو دقیقه چند جان باراد: گوید می مهران که است شده خیره تبسم به غمگینانه

  ذاری؟ می تنها

 . شود می بلند تبسم کنار از و زند می لبخند سختی به

 حتما   آره -

 . شود می خارج اتاق از تبسم به آخری نگاه با سپس
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 چقدر لعنتی،. " کند می لعنت را خودش دهد، می فشار هم روی را هایش لب تبسم

 کسی ذاره نمی گفت کنه، حمایت ازت خواست می اون نگفتی؟ بهش چرا...ترسویی

 می باعث آخر ی جمله" نداره؟ جا قلبت تو مردی هیچ درسته، نگفتی چرا بده، آزارت

 ! ندارد؟ جای قلبش در مردی هیچ واقعا   آیا بتپد، قراری بی با اش سینه در قلبش شود

 شناسی؟ می کی از رو آقاپسر این بگو بهم خب -

 . کند می نگاهش زدگی خجالت با شود، می پاره افکارش ی رشته مهران صدای با

 !عمو شناسمش نمی...خیلی -

 پسریه؟ چطور دونی نمی یعنی: گوید می بانیمهر با و کشد می عمیقی نفس مهران

 یاد؟ می خوشت ازش دخترم؟ ببینم

 جوابی تواند نمی اصال دهد، نمی جوابی و اندازد می زیر به را سرش درهم ی چهره با

 . کند پیدا

 سعید اگر و دارد عالقه پسر آن به تبسم بداند اگر است شده خیره او به مهران

 تواند می حتی. کرد خواهد کار همه شدنش خوشبخت برای باشد داشته را لیاقتش

 کنار سعید دیدن از پس را هایش آشفتگی بگیرد، نادیده را خودش فرزند حال

 !بگذارد

 . عزیزم جوابتم منتظر -مهران

 من عمو راستش: گوید می سختی به زد، می حرفی باید کند، می بلند را سرش تبسم

 . بگم باید یچ دونم نمی اصال شناسمش نمی خیلی هنوز

 .نشیند می هایش لب روی جانی کم لبخند و شود می آسوده کمی مهران خیال
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 نمی اصال هم من چون ندارم درموردش نظری هم من... باشه خب خیلی -

 اون که وقتی تا خوام می ازت گیرم سخت واقعا من مسئله این تو ببین. شناسمش

 با حتما این ببینیش بود قرار اگه نکرده معرفی ما به رو خودش مودبانه و رسمی پسر

 بدونی که هستی عاقل اونقدر دخترم، دونم می البته باشه عموت زن یا من به اطالع

 . چطوریه پسر دخترو ی رابطه های محدودیت

 خوشم پسر این امروز رفتار از: گوید می آرامی به سپس کند می سکوت ای لحظه

 !بزنی رفح حرفم رو هم تو نداشتم انتظار اما نیومد

 . شود می درهم اش چهره جمله این شنیدن با

 .بشه اینطوری خواستم نمی...عمو متأسفم -

 سعید بارها و بارها زیرلب. زند نمی حرفی دیگر و اندازد می پایین را سرش غمگینانه

. بزند حرفی عمویش حرف روی هرگز خواست نمی دلش اصال کند، می لعنت را

 ازدواج و خواستگاری قصد سعید کند می تصور ندیشد،ا می چه به اش بیچاره عموی

 آشفته این برای باید کند، کاری باید. گذرد می چه او پلید ذهن در داند نمی دارد را

 .  کند فکری کرده، درست سعید که بازاری

 (آخر فصل) هفدهم فصل

 را خودش دیگر بار پوشد، می سفیدرنگش گرم بافت روی را اش مشکی چرم پالتوی

 سپس دهد می موهایش به دیگری سروسامان بار آخرین برای و بیند می آیینه در

 خارج اتاق از ماشین سوییچ برداشتن با و بندد می دستش دور را اش مچی ساعت

 . شود می
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 تمام را چیز همه باید بگذارد، را قرار این تا کند قانع را خودش بود توانسته سختی به

 شود تمام امروز بخواهد که نبود چیزی اصال   نظرشاز ! چیز؟ همه آخرکدام اما کند

 !کردند می فکر را این خالف دیگران رسد می نظر به ولی

 ی همه های خنده هرزگاهی و ها صحبت صدای رود می پایین ها پله از که همانطور

 و زند می بلندی سوت بردیا گذرد می که کنارشان از. شنود می را خانواده اعضای

 خوایی می! ناقال؟ سالمتی به کجا: گوید می کند، می رانگاه باراد انهمشکوک درحالیکه

 رسیدی؟ خودت به اینقدر که ببینی رو کی

 عکس خواهد می شاید کند می نگاه تبسم به اختیار بی شود می تمام که بردیا حرف

 ای ثانیه برای و کند می سربلند تبسم. ببیند بردیا حرف شنیدن از پس را العمش

 . چرخاند می را سرش سرعت به سپس اندازد می باراد سرتاپای به اهینگ کوتاه

 می کمرنگی لبخند بردیا حرف به تفاوت بی است، افتاده باراد جان به زیادی آشوب

 .گردم برمی کی دونم نمی بیرون، رم می من: گوید می و زند

 تسم به درحالیکه. شود می خارج خانه از باشد پاسخی شنیدن منتظر آنکه بی

. کند مرتب ذهنش رادر ها جمله کند می تالش کند می حرکت نظر مورد شاپ کافی

 اما بیندیشد بیاورد زبان به خواهد می که حرفی برای بارها بخواهد که نبود مردی او

 می صحبت محتاطانه باید بزند دختر یک قلب به آسیبی خواهد نمی که آنجایی از

 .  کرد

 نظر مورد شاپ کافی به نزدیک را ماشین رسد می هقیطری خیابان به دقایقی از پس

 تناسب که زیبایی های رنگ با شاپ کافی فضای. شود می پیاده و کند می پارک

 و کند می انتخاب را دنجی میز. رسد می نظر به بخش آرامش دارند بایکدیگر زیادی

 می انتظار به همین برای است؛ رسیده مقرر ساعت از زودتر دقیقه 10. نشیند می
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 کافی وارد ساناز رسد می هشت روی ساعت های عقربه که وقتی درست. نشیند

 به لب لبخندبه اختیار بی بیندو می را باراد آنجا به کوتاهی نگاه با شود می شاپ

 آلود اخم ی چهره با و گرفته دردست را موبایلش باراد. کند می حرکت سویش

 . است کرده آن سرگرم را خودش

 . کند می دراز را دستش ایستدو می شمقابل در ساناز

 خوبی؟ سالم -

 شود، می بلند که همانطور کند می نگاه خودش به سپس دستش به ابتدا باراد

 . گیرد می را دستش

 چطوری؟ تو مرسی سالم -

 خوبم: گوید می همزمان نشیند، می صندلی روی و زند می عمیقی لبخند ساناز

 . ممنون

 دیگه فقط: دهد می ادامه آشفته ی چهره با و دهد می بیرون را نفسش سپس

 ترافیک این تو کردن رانندگی از چطوریه، ها خیابون وضعیت که دونی می خودت

 !کنه می ام کالفه یاد، نمی خوشم

 ی نشانه به را سرش وار اتوماتیک ندارد ساناز های جمله روی توجهی ظاهرا   که باراد

 دهد می ترجیح اما بگوید را حرفش رزودت هرچه خواهد می دهد، می تکان مثبت

 برقرار سکوت دهند می موکا ی قهوه دوفنجان سفارش اینکه از پس. کند صبر کمی

 زمستانی سرد وهوای ترافیک مورد در صحبت حال در همچنان ساناز. شود می

 . گذارد می راجلویشان ها فنجان گارسون که است
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. کند می نگاهش دقت با و دنشین می سینه به دست کشد می عمیقی نفس باراد

 کنی چیکار خوایی می: بود پرسیده آشفتگی با و بود زده زنگ مینایش عمه قبل روز

 !کن روشن رو دخترم تکلیف باراد؟

 عمه؟ کنم روشن رو چی تکلیف: بود گفته سرعت به بود خورده جا حسابی که باراد

 !گی می چی فهمم نمی

 سرهم پشت تند تند را ها جمله کند، نترلک را خشمش بود کرده تالش درحالیکه او

 .گفت

 دیگه چون شه نمی باورم اصال که داره عالقه بهت دخترم دونی نمی نگو بهم  -

 هم ما که خوب خواستگار یه داره خواستگار ساناز فهمیدن، رو این فامیل ی همه

 توهم توعه، منتظره همش چون کنه فکر درموردش خواد نمی اصال اما موافقیم تقریبا  

 من بگو تو ولی شه نمی زورکی که هم عالقه خوب نداری عالقه من دختر به ظاهرا   که

 ؟!گیره می نادیده داره تو بخاطر رو هاش موقعیت ی همه که چیکارکنم دخترم با

 شده محکوم اش عمه طرف از دلیل بی اینکه از کند، آرام را خانم مینا بود کرده تالش

 خواهد صحبت ساناز با که بود گفته خانم مینا رضایت برای اما بود خشمگین بود

 .کرد

 چرا پرسی نمی: گوید می آرام لحن با سپس کند تمام را حرفش ساناز دهد می اجازه 

 !اینجا؟ بیایی خواستم

 بود کرده تصور شود، می دقیق باراد جدی ی چهره به و زند می کمرنگی لبخند ساناز

 به باراد ی چهره دیدن با اما بود آرزویش در همیشه که باشد چیزی قرار این دلیل

 . بزند دیگری حرف خواهد می او که رسد می نتیجه این
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 ...کردی تصور تو که کردم رفتاری کردم، کاری بحال تا من بگو بهم -باراد

 از پس. است مسخره نظرش از هم آوردنش زبان به حتی کند، می سکوت ای لحظه

 !دارم؟ عالقه بهت من کردی فکر که: دهد می ادامه ای لحظه

 . شود می خیره جلویش ی قهوه فنجان به درهم ی چهره با ساناز

 . شود می خم سمتش به کمی باراد

 دیدی؟ چیزی من طرف از تو واقعا! بده رو جوابم -

 می همزمان و دهد می تکان راست و چپ به را سرش کند، نگاهش آنکه بی ساناز

 !نه: گوید

 کنی؟ می اینکارو خودت زندگی با داری چرا بگی بهم شه می پس خوب، -باراد

 عالقه تو به نیست قرار من عزیزی، عمه دختر یه ی اندازه به من برای تو دخترعمه؟

 با رو زندگیت نشستی؟ انتظار به و بستی دل طرفه یک عشق یه به چرا! بشم مند

 . کنی می خراب داری عالقه این به کردن فکر

 جدی و سرد لحن شنیدن از کند می نگاهش و کند می بلندسر آشفتگی با ساناز

 . باشد آرام کند می تالش سختی به است، شده پریشان باراد

 و کنم نمی سرزنش بخاطرش تورو من خودمه مشکل دارم تو به من که حسی -

 دایی کردم، ازدواج باهات روز یه شاید دونم، نمی بیهوده کارو این کشم می انتظار اگه

 !خوان می رو این هم بابابزرگ و مهران

 . دهد می تکان را سرش کالفگی با و دهد می بیرون پرصدا را نفسش باراد



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

392 

 

! باشی؟ چیزی چنین منتظر تونی می چطور کنی؟ می فکر چی خودت با تو -

 کنار تونی می تو بگو بهم کنم، ازدواج تو با پدرم یا بابابزرگ بخاطر من کن فرض اصال

 که باشی خوشبخت کسی با تونی می! نداره؟ دوست تورو که باشی خوشحال مردی

  نیست؟ جایی هیچ قلبش تو تو، برای

 شاید. کند می فکر باراد های حرف به شک بی گوید نمی هیچ و کرده سکوت ساناز

 فکرش! ندارد او به اشتیاقی هیچ که کند می تصور مردی کنار در را خودش ذهنش در

 را او خواست می اما داشت عالقه باراد به که دبو درست. کند می اش آزرده هم

 . کنند ازدواج یکدیگر با میل با و بخواهد

 که بخواد، تورو که کنی ازدواج کسی با باید تو: دهد می ادامه تری نرم لحن با باراد

 !نداره هیچی عذاب جز یکطرفه ی عالقه. باشه داشته عالقه بهت

 مکث ای لحظه برای آید، می درد به هم خودش قلب جمله این گفتن با اختیار بی

 .دهد می قورت سختی به را گلویش آب کند می

 کنی رد من با ازدواج امید با رو خواستگارهات خواد نمی آیندته، نگران مادرت -

 فکر به پس کنم ازدواج باتو هیچوقت نیست قرار من چون دم می حق بهش من و

 . کنه شحالتخو بتونه که کن ازدواج کسی با و باش خودت

 غم جز چیزی طرفه یک ی عالقه نظرش از. داشت اعتقاد بود، زده که هایی حرف به

 اینکه فکر از را ساناز که بود شده آسوده خیالش اکنون و داشت نخواهد دنبال به را

 . بود آورده بیرون شد، خواهد عاشقش روزی

 از پس. داشت هاییتن به احتیاج و برگردد خانه به توانست نمی بود، مشغول فکرش

 با بار اولین که ای خانه رود؛ می خودش ی خانه به ها خیابان در زدن پرسه یکساعت

 . بود شده روبرو آنجا در تبسم
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 عالقه سعید به تبسم که کند قانع را خودش بود کرده تالش سختی به مدت این در

 شدت هب مسئله این اینکه با ندارد موردش در بدی قصد هیچ سعید و شده مند

 با سعید نکند اینکه از نگران کند؛ می کم هایش نگرانی از کمی اما دهد می آزارش

 . باشد داشته را تبسم آزار قصد اش شیطانی نگاه آن

 اختیار بی" کند؟ ازدواج تبسم با خواهد می سعید واقعا آیا"  کند می فکر ای لحظه

 موضوع این به کردن فکر تطاق! لعنتی... آه.  دهد می فشار هم روی را هایش دندان

 توانند می خوبی به مردها کند؟ می خطر احساس او سوی از هم هنوز چرا. ندارد را

 دیگر مردهای های نگاه معنای توانند می سرعت به بشناسند، را خودشان جنس هم

 وقتی! بگیرد؟ نادیده را ها چشم آن که کند قانع را خودش تواند می چطور. بدانند را

 افکار نگاه آن در سوخت می عصبانیت از بود دیده تبسم روی روز آن را سعید نگاه

 شده تبسم زندگی وارد کجا از مرد آن واقعا بفهمد توانست نمی. دید نمی خوبی

 می بود کرده تحقیق موردش در بود آمده شان خانه به سعید که روزی فردای است؟

 آن در هم سوگل و است موفق و بزرگ تبلیغاتی شرکت یک صاحب او دانست

 این و بداند موردش در بود نتوانسته دیگری چیز هیچ. است کار به مشغول شرکت

 . بازگردد به توانست باالخره شب های نیمه. بود کرده اش آشفته شدت به مسئله

 به را خودش قدرت بیشترین و است رسیده خود اوج به ماه بهمن در زمستان 

 احساس با تبسم و دهد می نشان را بحص نیم و 10 ساعت. گذارد می نمایش

 بود کرده باز را پایش گچ که قبل روز دو از. شود می بیدار خواب از سستی و پریشانی

 . بیابد ای چاره سریعتر هرچه و بگیرد تصمیمی باید اینکه درگیر بود؛ درگیر ذهنش

 تیصحب کمترین حتی آمد نمی نزدیکش دیگر باراد بود گذشته که ماهی یک این در

 و است خشمگین و دلخور او که بود روشن و واضح برایش کامال  . کرد نمی تبسم با
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 می فشار را گلویش بغض موضوع این به فکرکردن با. کند دوری تبسم از خواهد می

 می بیمارستان در را روزش بیشتر. پرسید نمی هم را حالش حتی دیگر باراد. دهد

 شب اما. بود اتاقش در مدت تمام اشتد حضور خانه در که هایی ساعت و گذارند

 خوش همیشه باراد اگرچه رفت می بیرون و رسیده خودش به که بود دیده تبسم قبل

 . بود شده جلب سمتش به توجهش بردیا حرف با اما است مرتب و پوش

! رفت؟ می بیرون کسی چه دیدن برای که بود افتاده جانش به خوره مثل فکر این

 چیزی او از بود نتوانسته اما رود می کجا باراد بداند باید بردیا کرد می احساس

 وقتی درست اما بردارد او به فکرکردن از دست که زند می نهیب خودش به. بپرسد

 به اینکه حتی افتاد می کار از مغزش فیلترهای تمام آمد می میان به نامش که

 . شود کارشاف مانع بود نتوانسته هم است مرد یک او کرد می یادآوری خودش

 این در خانم الهه ها صبح معموال   است سکوت در خانه تمام شود، می خارج اتاق از

 خدمتکارها از یکی سمت به. بیند نمی هم را او امروز اما بود کاری مشغول ساعت

 کجاست؟ عمو زن بخیر صبح: پرسد می و رود می

 . رفتن خرید مرکز به خواهرشون با نیستن خونه ایشون خانم، بخیر صبح -خدمتکار

 زادبزرگ نیک حضور از تواند می فقط حاال کند می سکوت و دهد می تکان سری

 . گردد می باز اتاقش به صبحانه خوردن از نظر صرف. باشد مطمئن

 می پایین ی طبقه به صبحانه خوردن برای است شده بیدار خواب از تازه که باراد

 با همزمان شود می خوردن مشغول هخونسردان و نشیند می صبحانه میز پشت آید،

 زنگ موبایلش که نکرده ارسال را پیامش هنوز. دهد می پیامک سیامک به موبایلش

 بله؟: دهد می را پاسخش میالد نام دیدن با. خورد می

 نیومدی؟ چرا دکی، سالم -میالد
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 . ندارم رو اش حوصله یام نمی امروز: دهد می را پاسخش حوصله بی

  آخه؟ چرا جدی؟ -میالد

 همه به حواسش من جای به سیامک باشه؟ داشته دلیلی باید همینطوری، -

 . هست چیز

 می پیش کم خوبه؟ حالت: گوید می جدیت با سپس کند می سکوت ای لحظه میالد

 اینقدر چرا شده چی! نیستی بینم می مدام وقته چند این ولی سرکار نیایی تو یاد

 ایی؟ ریخته بهم

. بود نشده بدش حال متوجه هم خودش اندیشد، می او های رفح به ای لحظه باراد

 . بود تصوراتش فقط این گویی اما بود همیشه مثل چیز همه نظرش از

 خداحافظ فعال   نیست، چیزیم -

 در که تستی نان با. کند می قطع را تلفن بزند دیگری حرف میالد اینکه از قبل

 پریشانش و آشفته حال چرا که اندیشد می این به و کند می بازی است دستش

 گذارد؟ نمی اش آسوده تبسم فکر چرا! نیست؟ بردار دست

 فون آی سوی به خدمتکارها از یکی آید می خانه در زنگ صدای موقع همان درست

 و دهد می فشار دستش در را تست نان زنگ صدای به تفاوت بی باراد و رود می

 برداری دست باید: کند می زمهزم زیرلب دهد، می فشار هم روی را هایش دندان

 .بشی بیخیالشون باید لعنتی،

 . کوبد می میز روی مشت با سپس

 !احمق کن تمومش -
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 نمی کند، می نگاهش شده گرد های چشم با است میز به  نزدیک که خدمتکاری

 . کند می صحبت باخودش زیرلب او چرا داند

 . آید یم باراد سوی به بود کرده باز را در که دیگر خدمتکار

 .باراد آقا ببخشید -

 بله؟: گوید می باشد، آرام کند می تالش درحالیکه و کند می بلند را سرش

 . ببین رو خانم تبسم خوان می گفتن اومدن، آقایی یه -

 کردی؟ باز درو: پرسد می سرعت به شود می درشت باراد های چشم یکباره به

 . ودش می دستپاچه خشمگینش ی چهره دیدن با خدمتکار

 !کردم؟ می باز نباید -

 که شود می بلند جایش از چنان رسد می ذهنش به چیز یک فقط گویی ناگهان

 از سریع و بلند های قدم با. افتد می زمین روی بود نشسته رویش که ای صندلی

 زنان قدم که بیند می را سعید رود می که باغ اصلی در سمت به شود می خارج خانه

 . شود می نزدیک

 و کند می نگاهش خیره. رود نمی جلوتر و ایستد می خانه ورودی در از دورتر کمی

 . کند می خشمگینش سعید دست در گل دسته. شود نزدیک او ماند می منتظر

 مقابل درست شود، می نزدیک اش همیشگی نفس به اعتماد با و خونسردانه سعید

 اینکار از بگیرد را تشدس او که دارد شک چون و ایستد می کمی ی فاصله با باراد

 چطوره؟ حالت زاد، نیک باراد آقای سالم: گوید می سخن کنایه با. کند می نظر صرف

 . زند می ای خبیثانه لبخند بدهد را اش پرسی احوال جواب آنکه بی باراد
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 ...!نیست شانست روز امروز -

 و کند می اشاره او دست در گل دسته به ابرو و چشم با کند، می سکوت ای لحظه

 خونه پدرم چون آوردی بدشانسی بدجوری ببینی رو تبسم اومدی اگه: دهد می ادامه

 من امروز کنی، صحبت باهاش و اتاقش تو بری دقیقه چند بده اجازه بهت که نیست

 !بری جلوتر اینجا از دیگه قدم یه حتی دم نمی اجازه من و اینجام

 . دهد می تکان مثبت ی نشانه به ار  سرش و اندازد می باال ابرویی خونسردانه سعید

 ! شی جزغاله همینجا سوزش شدت از نگرانم باش، آروم  آخ آخ -

! رفیق؟ ناراحتی چی از: گوید می باراد سوزاندن بیشتر برای و خندد می بلند بلند

 کدومش؟! موافقه؟ من با هم اون اینکه یا خواستگاریش بیام خوام می اینکه

 ها مشت این تا گیرد می را خودش جلوی شدت به د،شون می مشت باراد های دست

 های چشم در خیره و دارد برمی سویش به دیگری قدم. نکوباند سعید صورت به را

 که روزی! گذره می چی تو ذهن تو دونم می منکه: گوید می تأکید با او رنگ ای قهوه

 صحبت نفس به اعتماد این با و وایستی جلوم تونی نمی دیگه روز اون بشم، مطمئن

 ! بریزی مزه و کنی

 !است بیهوده انتظارت این ولی باش روز اون منتظر نداره، اشکالی باشه، -سعید

 . چسباند می باراد ی سینه به را گل دسته سپس

 . آوردم براش عشق با که بگو بهش و تبسم به بده رو گل دسته این -

 . دهد آزار ربیشت را باراد بتواند که بود کشیده طوری را عشق ی کلمه
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 به که لبخندی با هم سعید دهد، می فشار دستش در و گیرد می را گل دسته باراد

 می باز داخل به شود، می خارج خانه از که او. رود می درخروجی سمت به دارد لب

 .گردد

 را در شنود می که را بفرماییدش صدای. زند می در و ایستد می تبسم دراتاق پشت 

 . شود می داخل و کند می باز

 ابروهای. شود می شوکه کمی دیدنش از باشد خانه در باراد نداشت انتظار که تبسم

 گل دسته روی نگاهش که کشد نمی طولی کند، می متعجبش باراد ی کشیده درهم

 سمتش به را گل دسته و ایستد می مقابلش درست باراد. شود می ثابت دستش در

 . گیرد می

 ! آورده برات عشق با گفت توعه، مال این بیا -

 را این کسی چه شود می متوجه سرعت به شود می خیره گل دسته به زده بهت

 . بود آمده سعید پس آورده،

 می تخت روی کنارش را آن ندارد را گل دسته گرفتن خیال تبسم بیند می که باراد

 ندادم اجازه نشدی که ناراحت: گوید می کنایه با و شود می خم کمی سپس گذارد

 ببینتت؟ ادبی

 مهم اگرچه: دهد می ادامه خشم پراز لبخندی با سپس کند می سکوت ای لحظه

 !دادم نمی اجازه هرصورت در چون نبود؛

 حقیقت خواهد نمی تبسم اینکه از. شوند می خیره یکدیگر های چشم در ای لحظه

 شود، می پشیمان اما رود می اتاق در سمت به. شود می کالفه بازهم بگوید را

 . اندازد می تبسم به نگاهی نیم و ایستد می جایشسر 
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 می! گذره می مغزش تو چی بفهمی تا شی دقیق لعنتی اون صورت تو کافیه -

 ...دونی می خوب رو این که دونم

 به و دهد می غم به را جایش خشمگینش نگاه دهد می فشار هم روی را هایش لب

 . شود می خارج اتاق از سرعت

 سردرگمی. کند می اش آشفته باراد رفتار تلخی. دهد می شارف را تبسم گلوی بغض

 کرد، می تمام را چیز همه باید. بگیرد باید تصمیمی چه داند نمی و افتاده جانش به

 . نبود ممکن برایش اصال این..نه بشود؟ سعید تسلیم توانست می چه؟ که آخرش

 سعید یامپ دیدن با. آید می موبایلش پیامک زنگ صدای موقع همان درست

 بعد روز دم می وقت بهت فقط رو فردا و امروز». شود می کشیده درهم ابروهایش

  «کنی فرار من از تونی نمی این از بیشتر دنبالت، یام ظهرمی 11 ساعت

 می تمام کم کم طاقتش کند می احساس یکباره به شود می اشک از پر هایش چشم

 . کنند خیس ار  هایش گونه دهد می اجازه هایش اشک به.  شود

 اتاق مقابل از آقارحیم همراه او شنود می را بزرگ زاد نیک صدای که گذشته لحظاتی

 هوا امروز: گوید می دهد، می تکان را ویلچراو که همانطور آقارحیم. گذرند می تبسم

 . رفتید می پنجشنبه همون کردید می صبر بود بهتر سرده، خیلی

 . شده تنگ براشون دلم یلیخ برم، باید امروز نه -زادبزرگ نیک

 به امروز خواهد می بزرگ زاد نیک پس دارد برمی گریه از دست شنیدنش با تبسم

 ناگهانی تصمیم یک با زند می پر آنجا به رفتن برای دلش یکباره به. برود زهرا بهشت

 . گذرند می راهرو از تبسم، به پشت دو آن. رود می اتاق در سمت به

 بیام؟ منم شه می -
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 نیک. گردند برمی سویش به هردو تبسم صدای شنیدن با زادبزرگ نیک و ارحیمآق

 تبسم که دارد شک گوید، نمی هیچ لحظاتی کند می نگاهش متعجبانه زادبزرگ

 لبخندکمرنگی منتظرش ی چهره دیدن با اما بیاید زهرا بهشت به او همراه بخواهد

 . زند می

 . ظرتیممنت ماشین توی ما نه، که چرا دخترم آره -

 5 از کمتر گردد می باز اتاق داخل به و دهد می تکان سری مثبت ی نشانه به تبسم

 کمی با همیشه مثل آنجا به رسیدن با. شود می خارج خانه از آماده حاضرو دقیقه

 شاید تا بود آمده است پریشان شدت به امروز. ایستد می آنها از دور فاصله

 ذهنش در بود دادن رخ حال در که اتفاقاتی ی همه باردیگر. یابد تسکین دردهایش

 صدا بی هایش اشک. کند می عجزوناتوانی احساس اش یادآوری با شود می مرور

 برای که روزی از رود، می سویشان به لرزان پاهای وبا شود می سرازیر هایش گونه روی

 برود سویشان به بود نتوانسته هیچوقت بود گذشته خودش از مهسا زندگی نجات

 گوید می قلبش در ندایی اما کرد می شرمندگی و خجالت احساس مقابلشان در

 وقتی درست. دارد نیاز ها آن به دیگر هرزمان از بیش امروز است، کافی دوری امروز

 زند می زانو کنارش شود، می بلند هقش هق ایستد می پدرش قبر سنگ کنار در که

 یک رفت می فرو آغوشش در که وقتی مثل درست. ریزد می اشک تابی بی با و

 از زیرلب و آرام. . گذارد می آن روی را سرش و اندازد می قبرش سنگ دور را دستش

 کمکش که خواهد می او از بارها و کند می شکایت پدرش برای کس همه و چیز همه

 .کند

. گوید نمی هیچ و ریزد می اشک همپایش او های گریه دیدن با بزرگ زاد نیک 

 نگاه قبرمادروپدرش به غمگینانه و کند می سربلند تبسم اینکه تا ردگذ می دقایقی
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 می دست دو میان را چپش دست و شود می نزدیکش کمی زادبزرگ نیک.  کند می

 . گیرد

 . کنم کاری شدنت آروم برای تونستم می کاش -

 ادامه هایش گریه به صدا بی بزند پس اورا دست که است آن از عاجزتر که تبسم

: گوید می سخن لرزد، می گریه شدت از که هایی باشانه زادبزرگ نیک. دهد می

 دست از رو مادربزرگت و پدرت که روزی بودم، مُردن آرزوی در روز هر که بود مدتی

 می خدا از مدت تموم نداشتم آرامش دیگه نکردم، زندگی دیگه روز اون از...دادم

 رو زندگی اصال که منی فهمم می حاال اما برسونه رو مرگم زودتر هرچه خواستم

 وقته خیلی من نیستم، زنده اصال باشم، داشته آرامش تونم نمی کنم، نمی احساس

 . مُردم که

 اش گریه بازهم هست هم او دل حرف گویی که زادبزرگ نیک حرف این شنیدن با

 . گیرد می شدت

 آرزوم نهات خوام نمی زندگی این از چیزی هیچ دیگه من: دهد می ادامه سختی به او

 این از خوام می کشیدی سختی من بخاطر ها سال! توعه شادی و خوشحالی دیدن

 !کنی زندگی بعد به

 به و کند می سربلند دوباره سپس اندازد می پیرمرد لرزان های دست به نگاهی 

 اش نوه مقابل در کند کنترل را خودش بخواهد آنکه بی او. شود می دقیق اش چهره

 سادگی به کردن زندگی... نه کردن؟ زندگی گوید؟ می چه. کند می گریه تابی بی با

 روزی هستی، زنده کنی احساس نتوانی دیگر که روزی بود او با حق. باشد تواند نمی

 این مثل درست روز آن باشی، مرگ منتظر هرلحظه و بخندی دل ته از نتوانی که

 ...باشد مُرده یک هم تبسم شاید است چنین اگر. باشی مُرده که است
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 می وضوح به نبود؟ کافی او برای کشیدن عذاب آیا بزند، حرفی باید کند می احساس

 شود باخبر حقیقت از اگر اما است دلخور او از اینکه با. ببیند را دردورنجش تواند

 می حتی باشد سخت زادبزرگ نیک برای تواند می بود دیده که خوابی مثل درست

 .بود خواهد تبسم دلیلش اتنه و برود مرگ کام به تواند

 ! دادم آزارتون خیلی دیدم شمارو که روزی از... متأسفم: گوید می سختی به 

 به را سرش سپس کند می نگاهش سکوت در ندارد، را انتظارش که زادبزرگ نیک

 . دهد می تکان راست و چپ

 ارک هیچ تو بخوایی، معذرت من از بخوایی که هستی اونی از تر گناه بی تو نه -

 بود، جا به تنفر این و بود گذشته پسرش از که بودی متنفر کسی از نکردی اشتباهی

 پدرت و تو نفرت الیق من... گذرن نمی هاشون بچه از هم ها آدم بدترین حتی

 .هستم

 می خیره پدرش قبر سنگ به تبسم. ریزد می اشک بازهم شود می تمام که حرفش 

 متنفر شما از هیچوقت پدرم: گوید می و زند می تلخی لبخند گذشته یادآوری با شود

 از گفت می زبونش شاید شد می غمگین اومد می میون به شما اسم هروقت نبود،

 . کرد می رو رو، دستش همیشه هاش چشم اما ببینه شمارو خواد نمی و شمادلخوره

: دهد می ادامه و کند می نگاه زادبزرگ نیک های چشم به کند می سکوت ای لحظه

 !چی؟ دونید می بود، چیز یه فقط نکردنتون آشتی دلیل کنم می فکر من

 ی ادامه منتظر و دهد می تکان راست و چپ به را سرش غمگینانه زادبزرگ نیک

 . ماند می تبسم حرف

 !مغرور و لجباز بودید، هم شبیه هردتون که بود این مشکل -تبسم
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 . خندند می هایشان گریه میان در حرف این با هردو

 از شام صرف هنگام اش خانواده جمع میان در زادبزرگ نیک ها مدت از پس روز آن

 حتی و بود خندیده بود، کرده صحبت او با تبسم دارد، بهتری حال همیشه

 . بود بخشیده را پدربزرگش روز آن باالخره شاید بود کرده عذرخواهی

 فکر این به. دهد می خوبی حس تبسم به خانوادگی جمع این و هستند هم دور همه

 سال بود، دیده غم خانواده این ها سال. هستند عزیز برایش ها آن چقدر که کند می

 به آرامش این به رسیدن از پس حاال و نبودند خاطر آسوده پدربزرگش و عمویش ها

. برسد غمی خانواده آن به دوباره حقیقت روشدن بار خواهد نمی قیمتی هیچ

 نابودی تواند می چطور تبسم.کند نابود را خانواده این دیگر بار تواند می حقیقت

  باشد؟ آرامششان و شادی شدن پاشیده هم از دلیل تواند می چطور ببیند؟ را شان

 می نه. بود شده بیشتر هایش سردرگمی بود، گذرانده را تری روزسخت بعد روز

 روز ییگو بود نگذاشته اش آسوده فردا فکر. بخورد غذا نه و بخوابد درست توانست

 . است انتظارش در بزرگی

 کاناپه روی صبح هشت از بود، خوابیده ساعت سه فقط قبل شب حالیکه در روز آن

 روح به ساعت های عقربه تاک تیک صدای. است شده خیره نقطه یک به و نشسته

 و است؟ مهم برایش چیزی چه پرسد می خود از بارها و بارها. زند می ضربه روانش و

 از دیگر بار اش خانواده خواست نمی. شد می تکرار قلبش و ذهن در جواب یک تنها

 دهد، می هشدار مغزش شود می نزدیک یازده به که ساعت های عقربه. بپاشد هم

 . ندارد کردن فکر زمان دیگر

 در را موبایلش. گذارد می سرش روی را مشکی شال و پوشد می رنگی صورتی پالتوی

 اتاق از آهستگی به سپس گذارد می پالتو دیگر یبج در را پول مقداری و جیب یک
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 جواب تواند نمی چون ببیند؛ را رفتنش بیرون خانم الهه خواهد نمی شود، می خارج

 سالن کجای درهیچ خانم الهه اندازد، می خانه اطراف به نگاهی.  بدهد ای کننده قانع

 می خارج خانه از سرعت به بیاید دیگر سالن یا و اتاق از او اینکه از قبل. نیست

 سرما فصل این در. ببیند را او آقارحیم نباید اندازد، می باغ به دقیقی نگاه. شود

 .نیست آنجا هم امروز و دید می باغ در را رحیم آقا زمانی کمتر

 سرش آید، می ماشینی بوق صدای که کشد نمی طولی شود، می خارج که باغ در از

 سفیدرنگش لکسوس در او بیند، می را سعید چرخاند می که صدا سمت به را

 رفتن راه به وادار را خودش تواند می سختی به لحظه آن. کند می نگاهش و نشسته

 درست و کند می باز را در بزند حرفی کوچکترین آنکه بی رود، می سویش به. کند

 . نشیند می ماشین داخل روح بی ی چهره با ربات یک مثل

 . زند می ای پیروزمندانه لبخند و کند می نوازش را اش گونه سعید

 !خوشگله یایی می دونستم می -

 را دستش کند می تالش نه و کند می اخمی نه دهد، نمی نشان العملی عکس هیچ

 تالشی تنها و است شده خیره روبرویش به جان بی کالبد یک مثل درست. بزند پس

 . شود می بغضش شدن شکسته مانع که است این کند می که

 اصلی خیابان وارد و رود می بیرون کوچه از. آورد می در حرکت به را اشینم سعید

 حسی. شود می بدتر و بد حالش و گیرد می شدت قلبش تپش ناگهان. شود می

 به مهسا زندگی که شبی. گیرد می فرا را جانش تمام ناتوانی و ضعف مثل درست

 آیا اما بود ندهنما برایش راهی نداشت، انتخابی حق تبسم داشت، بستگی عمل

 چه برابر در باید اینبار! است؟ مانده باقی راه تنها این! ندارد؟ انتخابی حق هم امروز
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 سمت این به را او امروز که است سرنوشت این آیا سرنوشت؟ شود؟ تسلیم چیزی

 ! اشتباه؟ تصمیم یک یا کشاند می

 کند، می قراری یب سینه در قلبش. بندد می نقش ذهنش در باراد تصویر یکباره به 

 که کسی به مرد، یک به به خاطر تعلقِ  کند؛ می پر را جانش تمام تعلق مانند حسی

 دلخور و غمگین نگاه. کند می حمایتش بود گفته بزند، حرف بود خواسته او از بارها

 !باشد داشته تعهد او به که است این مثل درست گذارد؛ نمی اش آسوده باراد

 این با بیاید؟ دنبالشان و باشد دیده را تبسم نکند گذرد، یم ذهنش از چیزی ناگهان

 که هایی ماشین به و گردد برمی عقب به اختیار بی شود، می مضطرب شدت به فکر

 زود صبح را باراد است، احمقانه فکر این... نه. کند می نگاه هستند، سرشان پشت

 . بود شده خارج خانه از که بود دیده

 کنی؟ می نگاه چی به انم؟خ خوشگل شده چی -سعید

 شود، می اشک پراز هایش چشم! بشنود تواند نمی را صدایش گویی گوید نمی هیچ

 ! باشد تر آسان تواند می لحظه این در مُردن نظر، به

 دهد نمی اجازه امروز. زند می لبخند سرخوشانه اش پیروزی به اطمینان با سعید

 صبر برایش ی اندازه به و است ریخته ها برنامه امروز برای! برود دستش از تبسم

 . بود کرده

 شماری ثانیه به تبسم. کند می متوقف قرمز چراغ پشت سرچهارراه را ماشین سعید

 گویی لحظه آن کند می مشت را هایش دست. شود می خیره شد، شروع صد از که

 احمق؟ کنی می چیکار». زند می نهیب خودش به ببیند، را اطرافش بهتر تواند می

 اندازه این تا بود توانسته چطور« !نیست تو جای مرد، این کنار اینجا تونی؟ می چطور
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 به و گیرد می در ی دستگیره به را دستش ناگهانی تصمیم یک با!باشد؟ عقل بی

 . کند می نگاه سعید

 ...تو -

 اینکه با شود می خیره اش خورده گره ابروهای به سعید. کند می سکوت ای لحظه

 چی من: گوید می خونسردانه اما دهد می بدی حس تبسم های شمچ لحظه آن

 عزیزم؟

 . کند می باز را در تبسم

 !رسه نمی من به دستت هیچوقت -

 می باز را در سرعت به سعید. شود می پیاده ماشین از که نشده تمام حرفش هنوز

 . زند می فریاد عصبانیت و خشم با و کند

 می مستقیم اینجا از برنگردی اگه ی،...لعنتـ برگرد تبسم، برگردد ری؟ می کجا -

 !برگرد! عموت پیش رم

 قرمز چراغ پشت که هایی ماشین مقابل از اندیشد، می چیز یک به فقط تبسم

 روی را هایش دندان سعید. رود می خیابان دست آن به و گذرد می اند شده متوقف

 می ماشین رد. است شده قرمز عصبانیت شدت از اش چهره دهد، می فشار هم

 . کند می نگاه شمار ثانیه به و نشیند

 .زودباش لعنتی، زودباش -

 در خیابان دست آن که بیند می را او کند، می نگاه تبسم به و چرخاند می را سرش

 . نشیند می زردرنگی تاکسی



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

407 

 

 به خراشی گوش صدای با را ماشین سعید و شود می سبز چراغ موقع همان درست

 میان از. کند می دنبال را زردرنگ تاکسی آن و زند می دور و آورد می در حرکت

 ری در چنگم از امروز ذارم نمی: کند می زمزمه زیرلب اند، شده قفل که هایی دندان

 !احمق ی دختره

 که بود شنیده آخر ی لحظه را سعید صدای شده، حبس تبسم ی سینه در نفس

 تنها! کند متوقف را تبسم واندت نمی تهدیدی هیچ اکنون اما کرد تهدیدش فریادزنان

 . اندیشد می چیز یک به

 روی و کشد می بیرون پالتویش جیب از پول مقداری شود، می متوقف که تاکسی

 . شنود می سرش پشت را راننده صدای.گذارد می صندلی

  خانم؟ پولتون؟ بقیه خانم -

 زنی سوی هب رساند، می بیمارستان سالن داخل به را خودش او صدای به تفاوت بی

 دکتر آقای: پرسد می زنان نفس نفس و رود می است، ایستاده اطالعات سمت که

 ...رو زاد نیک باراد

 ببینم؟ تونم می کجا: دهد می ادامه سپس و گیرد می نفس ای لحظه

 !آخر ی طبقه: دهد می پاسخ خونسردانه زن

 ذهنش از زیچی. دهد می فشار را آخر ی طبقه ی دکمه و رود می آسانسور سمت به

 ضعف احساس ناگهان فکر این از برود عمویش سراغ سعید نکند گذرد می

 . شود می متوقف آسانسور لحظاتی از پس. کند می وحشتناکی

 دو راهرو، انتهای. است برقرار سکوت طبقه آن در گیرد، می قرار مقابلش راهرویی

 این به آشفتگی با. قراردارد قرار راست سمت یکی و چپ سمت یکی دیگر راهروی



                 
 

 

 نفس|   لبخند یک رهایی رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

408 

 

 او بیند، می را باراد راست سمت راهروی انتهای ناگهان کند می نگاه طرف آن و طرف

 . است میالد با صحبت مشغول

 نفس و گیرد می را بازویش رساند، می او به را خودش چطور داند نمی لحظه آن

 !بزنم حرف باهات باید باراد؟: گوید می زنان نفس

 . کند می نگاهش شده گرد های چشم با باراد

 زنی؟ می نفس نفس چرا شده؟ چی کنی؟ می چیکار اینجا تو -

 یا میالد مقابل در نباید اندازد می اطراف به نگاهی بدهد را جوابش آنکه بی

 چیز یک «خروجی» بیند می را تابلویی راهرو آخر. کند صحبت دیگرش همکارهای

 . کشاند می خودش دنبال به و گیرد می را باراد دست. رسد می ذهنش به

 . کنی می نگرانم داری تبسم؟ شده چی -

 کوچک ی طبقه وارد و رود می باال ها پله از شود، نمی متوقف ای لحظه حتی تبسم

. نیست آنجا هیچکس. دارد راه بیمارستان بام پشت به شک بی که شود می دیگری

 . کند می بلند کمی را صدایش است، شده نگران شدت به باراد

 شده؟ چی بگو ترسونی، می رو من یدار  -

 تالش و دهد می قورت را گلویش آب گردد، برمی سمتش به و شود می متوقف تبسم

 .گوید می سخن ضعیف صدای با سپس کند منظم را هایش نفس کند می

 !سعید موردِ  در -
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 بازوی شود، می درشت هایش چشم شنود می را سعید نام اینکه محض به بارا

! کرده؟ اذیتت کرده؟ کاری چی؟ سعید: گوید می سرهم پشت و دگیر  می را تبسم

 کرده؟ چیکار لعنتی اون بگو زودباش

 باراد برای چیز همه و کند مرتب ذهنش در را ها کلمه چطور داند نمی لحظه آن

 . دهد توضیح

 به رو من فرنوش مهمونی یه توی کنین پیدا رو ما اینکه از قبل دوماه یکی -

 ...اون...اون. بودم همراهش هاش مهمونی از یکی توی من کرد، معرفی سعید

 . دهد می فشار هم روی را هایش لب و اندازد می پایین را سرش کند، می سکوت

 اگه که کنه می تهدید رو من تولدم شب از! دونه می من درمورد چیزو همه اون -

 ...نباشم باهاش... باهاش

 خشک دهانش که شده شوکه آنقدر ت،اس خیره تبسم به بزند پلک آنکه بی باراد

 و ها باید تمام و ها منطق تمام آورد زبان به تبسم که آخری های کلمه. شود می

 منقبض عضالتش تمام که شود می خشمگین آنقدر. زند می برهم را باراد نبایدهای

 .زند می فریاد و دهد می هل را تبسم. شود می

 !االن؟! ی؟...گـ می من به رو این داری االن تو -

 و خورده گره هم در شدت به ابروهایش شود، می شوکه باراد ی چهره دیدن با تبسم

 می بر تبسم سوی به قدم یک. است شده خشمگین آوری رعب طرز به هایش چشم

 . لرزد می خشم شدت از اش چانه دارد،

 اینجا تا آشغال اون بذاری تونستی چطور هان؟ کنی؟ چیکار خواستی می -

 آخه؟ کردی فکر چی خودت پیش بره؟ پیش
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 هم روی را هایش دندان و زند می نفس نفس کند، می نگاه تبسم به خیره ای لحظه

 فشار هم روی را هایش لب بغض با و انداخته پایین را سرش تبسم. دهد می فشار

 هنوز کرد می تمام را اش جمله باید کند می بلند را سرش ای لحظه از پس دهد می

 !است فتهنگ را چیز همه

 ... دنبالم خونه در جلوی اومد یازده ساعت امروز -

 . ماند می مبهوت و مات شود، می وارد دیگری شوک باراد به دیگر بار

 !عمو پیش ره می گفت هم اون شدم، پیاده ماشینش از سرچهارراه -تبسم

 کند، چه خواست می تبسم اینکه به فکرکردن بندد، می هم روی را هایش چشم باراد

 پیاده ماشین از اگر بیندیشد تواند نمی هم ای ثانیه برای حتی. بود غیرممکن برایش

 کند می تالش سختی به گذارد می سرش روی را دستش! شد می چه بود نشده

 . کند کنترل را خودش

 ... نگو هیچی دیگه، بسه -

 . کند می مشت را هایش دست و کند می پشت تبسم به

 کنی؟ چیکار خواستی می! رفتی؟ می کجا باهاش تیداش بگو... بگو بهم فقط -

 که کاری وجاهت عمق به تواند می لحظه آن گویی باراد العمل عکس دیدن با تبسم

 . شود می نزدیک باراد به ریزد می اشک که همانطور. ببرد پی بکند، خواست می

 . فکرکنم درست تونستم نمی بودم، ترسیده من...ببخشید -

 !عمو پیش ره می گفت اون باراد؟: گوید می بغض با ندک می سکوت ای لحظه
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 از بود، اینجا تبسم. شود آرام کند می تالش کشد، می عمیق نفس چندبار باراد

 سختی به. بود گفته را چیز همه اما دیر اگرچه. بود آمده و شده پیاده سعید ماشین

 من به ایدب: گوید می آشفتگی با و ایستد می مقابلش در. گردد برمی سمتش به

 حد این تا اون ذاشتم نمی من... گفتی می رو چی همه زودتر و کردی می اعتماد

 !کنه غلطی هیچ ذارم نمی هم االن! بره پیش

 !دکتر آقای نباش مطمئن اونقدراهم -

 ها پله کنار سعید. گردند برمی صدا سمت به جمله این شنیدن با هردو ناگهان

 می سالن وارد آید، می جلوتر کمی. کند می نگاه دبارا به خونسردانه و است ایستاده

 . دهد می تکیه دیوار به سینه به دست و شود

 اومد تبسم همین برای پس ؟!دونستی می دخترعموت مورد در رو همچی تو -

 !کنی؟ کمک بهش تو که اینجا

 آمده تبسم دنبال را اینجا تا خودش پای با سعید شود، می خیره او به خشم با باراد

 امروز اما چطور نیست مهم! برود اینجا از دهد نمی اجازه هرگز باراد اکنون و ودب

 بود، کرده تبسم مورد در که فکرهایی سزای به را او و بست خواهد را سعید دهان

 . رساند خواهد

 . کند می نگاه تبسم به ای لحظه دارد برمی قدم سمتشان به سعید

 دستش از کاری بگم باید متأسفانه! ؟کنه تونه می چیکار پسرعموت فکرکردی -

 !یاد برنمی

 . ایستد می مقابلش در و کند می نگاه باراد به برلب لبخندی با سپس
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 از کمتر تونم می من! رفیق کنی اش پیچیده اینقدر رو موضوع نیست نیاز -

 !پدربزرگت یا پدرت بگم؟ پدرت به رو چیز همه تلفن یه با شده حتی دقیقه چند

 . زند می خشم از پر ندیپوزخ باراد

 . نیست کارساز روشت این! نیست تبسم ترسوندن سادگی به من ترسوندن -

 دارم من...ترسی نمی دونم می بترسونم، تورو ندارم قصد من نه! ترس؟ -سعید

 یا نداری، بیشتر دوراه تو. گم می بهت روشن و واضح رو بکنم تونم می که کارهایی

  ببندی رو دهنت بایستی، عقب اینکه یا ببینی رو پدربزرگت و پدر کردن سکته

 فریاد و دهد می دست از را کنترلش باراد کند، می را خودش کار سعید آخر ی جمله

 . زند می

 !ال...آشغـ شی رد من ی جنازه روی از اینکه مگر -

 می درگیر یکدیگر با که ها آن. کند می سعید صورت نثار اینبار را هایش مشت و

 به اختیار بی گذارد، می صورتش روی را دستش دو زده وحشت تبسم شوند

 . دود می سویشان

 . ن...کنیـ بس توروخدا...باراد...ن...کنیــ بس -

 .شود می سرازیر هایش گونه روی ها اشک و شود می شکسته بغضش

 ! شمام با! ن...کنیـ تمومش! ه...دیگــ بسه... خدا وای -

 باراد صورت به مشتی لحظه همین درست سد،ر  می نظر به سرسختی رقیب سعید 

 این دیدن از قلبش نمانده چیزی گذارد می دهانش روی را دودستش تبسم. کوبد می
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 دو مثل درست دو آن ندارد ای فایده هایش التماس. بایستد تپش از صحنه

 . کند مهار را دیگری نیست قادر هیچکدام و اند شده ور حمله یکدیگر به شیردرنده

 به را سرش. زند می نفس نفس و شده سرازیر هایش گونه روی تبسم یها اشک

 بس توروخدا... نه: کند می زمزمه ضعیف صدای با و دهد می تکان راست و چپ

 کنین

 چیزی بغض و ناراحتی شدت از. لرزد می و شده سست ترس شدت از تنش تمام

 این! اشتباه پشت اشتباه. کند کاری تواند نمی هم هایش اشک. شود خفه نمانده

 مسبب! ببینی؟ خواستی می را این باراد، به حقیقت گفتن ی نتیجه اش، نتیجه هم

 می را اضطراب و ترس تاکی باشی؟ پریشانی دلیل باید کی تا هستی، تو اتفاق این

 نخواهد پاک هرگز گویی که ای گذشته خاطر به باید دیگر بار چند کنی؟ تحمل توانی

 خراب تواند می فقط شد، نخواهد درست چیز هیچ! شوی؟ زنده و بمیری روز هر شد

 روزی باالخره شود؟ حقیقت شدن رو مانع توانست می کی تا باراد. شود تر خراب و

 این به هیچکس روز آن و شد خواهد رو ها آن برای چیز همه که رسید خواهد ازراه

 دیده که چیزی تنها... بودی پناه بی و تنها که نداشتی ای چاره تو که اندیشد نمی

 تکرار روز هر ها کابوس این! ای کرده پول آوردن دست به برای که است کاری شود می

 بگیری؟ قرار سعید مثل مردهایی مقابل در توانی می دیگر بار چند. شد خواهند

 می بیرون را بود کرده حبس سینه در که نفسی ناگهان شوی؟ تسلیم و شوی تهدید

 . دکن می ناله عاجزانه و دهد

 اما بود کرده دور خود از را او ای لحظه برای و بود کوبیده باراد شکم به زانو با سعید

 شک برد، می هجوم سمتش به دوباره و آید می خودش به ثانیه یک از کمتر باراد
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 فکر تواند نمی دیگری چیز هیچ به. بکُشد را مرد این بود خواهد قادر امروز ندارد

 . آورد درخواهد پا از را وا بود شده که هرطور کند،

 ی حواله دیگری مشت خواهد می انداخته، چنگ سعید ی یقه به دست دو با

 تبسم تر طرف آن کمی. افتد می او سر پشت به نگاهش یکباره به اما کند صورتش

 این رفت؟ کجا او پس شود می مبهوت و مات ناگهان! نیست حاال اما بود ایستاده

 ای لحظه تا. بود نمانده شدنش پاشیده هم از به زیچی ترس و غم شدت از دختر

 .  بردارند جدال این از دست خواست می دو آن از و زد می فریاد پیش

 باراد صورت به دیگری مشت و کرده استفاده فرصت از سعید موقع همین درست

 نگاه اطراف به بود خورده که مشتی به تفاوت بی اما افتد می زمین روی باراد. زند می

 مقابل از خارج راه تنها دید، می را او بود رفته پایین ها پله از تبسم اگر. کند می

 چیز یک فقط ناگهان! باشد شده خارج آنجا از ندارد امکان پس! بود باراد های چشم

 به که دری است، باراد سرخود پشت درست که کوچکی در. رسد می ذهنش به

 ! دارد راه بام پشت

 که کاری تنها. رسد نمی مغزش به دیگر خون گویی شود می خشک ترس از دهانش

 مثل. برد می هجوم در آن سمت به و شود می بلند توان تمام با که است این کند می

 سمت. کند می نگاه را بام پشت جای همه و دود می طرف آن و طرف این ها دیوانه

 . چرخاند می چپ سمت به را سرش نیست، او از خبری هیچ بام پشت راست

 ندارد، را وزنش تحمل توان دیگر پاهایش. شود می حبس اش سینه در نفس ناگهان

 کبود ترس شدت از هایش لب لرزد، می تنش تمام. زند می زانو زمین روی اختیار بی

 دهانش باید بزند، حرفی باید. شود می درشت خطر درک با هایش چشم و شوند می

 می تکان هایش لب نه و کند می اش یاری زبانش نه اما بگوید، چیزی و کند باز را
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 شود می تکرار مغزش در ها کلمه. کند بلند را دستش است قادر سختی به. خورند

 .شود نمی خارج دهانش از اما

 ... نه...نه -

 ممکن فاصله این از اما بگیرد را او بخواهد انگار که طوری به کند می دراز را دستش

 ! نیست

 تبسم دیدن با ناگهان رساند می بام پشت به را خودش رادبا دنبال دوان دوان سعید

 تبسم! شود می گرد وحشت شدت از هایش چشم و شود می میخکوب سرجایش

 پریدن ی آماده و ایستاده بیمارستان ی طبقه 10 ساختمان بام پشت ی لبه روی

 ! است

 در رشیدخو امروز اما کند نفوذ ها استخوان به تواند می سرما سوز و است سرد هوا

 از زیباتر کند، می نگاه خورشید به و کند می سربلند تبسم. دارد حضور آسمان

 این در امروز،. کند می نوازش را صورتش نورش پرتوهای رسد می نظر به همیشه

 سخت را آن از کندن دل که زیبا چنان آن. رسد می نظر به زیباتر چیز همه  لحظه

 و است ساختمان پشت ایستاده که نجاییآ است؟ ایستاده کجا داند می. کند می

 معنایی برایش اما است بلند چقدر ارتفاع آن داند می! ندارد حضور آن پایین کسی

 همه که رسیده آن وقت! است رهایی روز...امروز اندیشد، می چیز یک به تنها ندارد

 شدت به دیدنشان برای است مادروپدرش تنگ دل اندازه بی امروز! شود تمام چیز

 لرزان صدای. شود اش رهایی مانع امروز بود نخواهد قادر چیز هیچ و شده قرار یب

 . زند می فریاد ناگهان که رسد می گوشش به باراد

 ! و...شـ دور اونجا از! ن...نکـ اینکارو!م....تبسـ  -
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 با! بود آمده و شده نبودش متوجه او اما ببیند را باراد خواست نمی لحظه این در

 وضعی سرو بارادبا. کند می نگاهش و گردد برمی سمتش به آرامی به نلرزا پاهای

 خم اش مردانه و عریض های شانه است زده زانو زمین روی خونی، کمی و آشفته

 حرفی تواند نمی اما کرده دراز تبسم سمت به را دستش! لرزید می وگویی اند شده

 می سرازیر هایش گونه روی هایش اشک بیند، می که را تبسم روح بی ی چهره. بزند

 ! کند؟ می گریه باراد دید؟ می چه تبسم. شود

 هقش هق میان در. شود بلند کند می تالش و گذارد می زانویش روی را دستش یک

 . زند می حرف سختی به

 ! شو دور اونجا از کنم می خواهش... نکن اینکارو... نه-

 روی اجازه بی لعنتی های اشک است، سردرگم و گیج کند؟ چه بگوید؟ چه داند نمی

 آن در خوبی چیز کند می نگاه که تبسم های چشم به. اند شده سرازیر هایش گونه

 پیدا سالحی باید شود مانعش اماباید. است گرفته را تصمیمش او گویی بیند نمی

 به. رسد نمی ذهنش به ای جمله هیچ بیندازد؟ چنگ چیز به خدایا... آه کند؟

 کافی فقط. است خمیده هایش شانه هم هنوز اما ایستد می هردوپایش روی سختی

 . شود می تمام چیز همه وقت آن برود گیج سرش اینکه یا بلغزد تبسم پای بود

 به چیزی ناگهان. دارد برمی قدم یک سختی به کنند، نمی اش یاری لعنتی پاهای

 . خورد می تکان زحمت به هایش لب. رسد می ذهنش

 که خواهرت خاطر به! بذاری؟ تنها رو اون تونی می چطور ا،مهس خاطر به...خاطر به-

 ! شو دور اونجا از داری دوستش خیلی
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 به را سرش همزمان. ریزد می اشک و دهد می فشار هم روی را هایش چشم تبسم

 تواند می کند می فکر اگر باراد گرفته، را تصمیمش او دهد می تکان راست و چپ

 . زند می فریاد باراد که برگردد خواهد می. است اشتباه در کند منصرفش

 کنم می التماس بهت...ببین منو تبسم، کن نگاه منو کنم، می خواهش...نه...نه-

 ! کن صبر لحظه یه نکن اینکارو

 یاد به دارد، نیاز دیگری سالح به. دارد برمی دیگر قدم یک کند می سکوت ای لحظه

 . افتد می پدرش

 ! داره دوست خیلی تورو بابام بابام، خاطر به-

 . کند می هق هق

 ... فکرکن اون به کنم می خواهش-

 خیره او به وحشت با باراد. دهد می تکان راست و چپ به را سرش غمگینانه تبسم

 می تبسم. دارد احتیاج تری قوی چیز به! نبود خوبی سالح هم پدرش...نه است شده

 . زند می فریاد بازهم که کند پشت او به دوباره خواهد

 ! ن.....مـ خاطر به-

 . گردد برمی سمتش به زده بهت شود، می متوقف ای لحظه تبسم

 ... کنم می التماس بهت! نکن اینکارو من خاطر به...دارم دوستت عاشقتم، من...من-

 تلخی ی خنده. ببیند هایش اشک و غمگین نگاه در تواند می را باراد حرف صداقت

 ! نیست تو شأن در بدکاره هی داشتن دوست: گوید می و کند می

 . گیرد می آتش جانش تمام حرف این آوردن زبان به با
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 تا ای، زنده تو...کنیم می شروع نو از رو همچی تبسم، کنیم می شروع اول از -باراد

 ..! کنی شروع اول از تونی می ای زنده که وقتی

 . گیرد می شدت تبسم ی گریه

 شهر این... کنم تحمل تونم نمی دیگه نداره، ودوج من برای ای دوباره شروع هیچ..نه-

 کنم تصور تونم نمی! یاره می یادم رو چیزی یه هربار! کنه می خفه رو من لعنتی

 نداره اهمیتی کس هیچ برای من، مثل کسی مردن! بفهمه من مورد در چیزی کسی

 چقدر نیست مهم کردم، کارو اون چرا نیست مهم. ننگم ی لکه یه من چون باراد،

 ! محکومم شب اون از که ام کسی من...بودم محتاج و پناه بی شب اون

 به اگر کند نزدیک او به را خودش باید دارد برمی سویش به دیگری قدم بازهم باراد

 . کند دورش آنجا از و بدود سمتش به تواند می برسد موقع

 از من! کن واجازد بامن مهمی، من برای تو. نیست اینطور کن باور...نیست اینطور نه-

 تو که هرطور بخوایی، تو که هرجا! برمت می کشور این از اصال شهر، این از اینجا،

 ... دم می قول...خورم می قسم. بخوایی

 می باراد. تپد می تابی بی با اش سینه در قلبش کند، می نگاهش ناباورانه تبسم

 اینکه با است؟ ممکنچطور  اما! ببرد؟ کشور این از را او کند؟ ازدواج او با خواهد

 چشم کند، قانع را خودش تواند نمی اما خواهد می را باراد وار دیوانه قلبش در حسی

! نیست بدکاره یک با ازدواج الیق باراد. کند خراب را باراد زندگی و ببندد را هایش

 است رسیده آخر ی نقطه به برایش چیز همه. است شده تمام تبسم برای چیز همه

 . ندارد وجود برگشتی راه یگرد که آنجا به

 شده زده وحشت پرتگاه ی لبه در تبسم ایستادن از و ماجراست شاهد که سعید

 آن کند کمک باراد به تبسم کردن راضی در باید بزند، حرفی باید کند می فکر است،
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 می نزدیک کمی فکر این با. بود دختر آن جان داشت اهمیت که چیزی تنها لحظه

 . شود

 کاری دیگه من...من کن؟ گوش. خطرناکه خیلی کنار برو اونجا از م؟تبس هی؟ -

 !کن گوش باراد حرف به! دختر نکن اینکارو. دم می قول ندارم، بهت

 کرد می صحبت که همانطور. بشنود را کسی حرف لحظه این در تبسم که دارد شک

 امیدوار. شود می تر نزدیک تبسم به قدم به قدم که دارد زیرنظر را باراد همزمان

 تصمیمش در چقدر تبسم ببیند نیست قادر باراد. برسد موقع به بتواند است

 تبسم ی چهره در خوبی به سعید اما کند قبول خواهد نمی شاید یا و است مصمم

 .  است دیده را بودنش جدی

 های قدم شود، می خیره باراد به دوباره سپس کند می نگاه سعید به ای لحظه تبسم

. برسد هدفش به بگذارد ندارد امکان اما دارد سر در چه داند می بیند، یم را باراد

 ندارم، رو تحملش دیگه متأسفم،: گوید می سختی به و دهد می قورت را گلویش آب

 .بدم ادامه زندگی به تونم نمی

 به اگر است مطمئن مانده، دیگر دوقدم یا یک فقط ریزد، می اشک بازهم باراد

 نمی کند عمل محتاطانه باید اما بگیرد را دستش تواند می ببرد هجوم سمتش

 می سخن عاجزانه و کند می دراز تبسم سمت به را دستش کند، اشتباهی خواهد

 . گوید

 من به تونی می کردی حس مدت این تو ثانیه یه برای لحظه، یه برای فقط اگه -

 .عزیزم من به دهب رو دستت کن، اعتماد من به نکن، اینکارو من خاطر به کنی، تکیه
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 حرکت وقتی باراد. است پرتگاه ی لبه درست پایش حاال رود می عقب ای ذره تبسم

 تمام با بگیرد هوا در را چیزی بخواهد اینکه مثل درست ببیند می را تبسم پاهای

 !کند می رها را خودش تبسم همزمان و برد می هجوم سمتش به توانش

  .کند می پر را فضا تمام باراد فریاد

 !ی...تونـ نمی! ی....کنیـ اینکارو من با تونی نمی! ه....نـ! ا...خدایـ! ه...نـ -

 . اند شده منقبض عضالتش تمام و زند می نفس نفس

 برات همه همیشه باشی؟ رحم بی اینقدر تونی می چطور ی؟...تونستـ چطور -

 بیاد سرت الییب اگه ببینی تونی نمی! کنی؟ فکر من به تونی نمی امروز اما بودن مهم

 . کن کمکم...من خدای خدایا؟! میرم؟ می من

 فشار بدنش به. کند تمرکز حرکاتش روی قادرنیست رود، می باراد تن از جان ذره ذره

 بیشتر لحظه هر و شده خم پرتگاه ی لبه. شود می کشیده عضالتش تمام و آید می

 است چپش دست داشته نگه را او که چیزی تنها شود می کشیده پایین سمت به

 مچ باشد ربات یک اینکه مثل درست راستش دست. داشته نگه محکم لبه به که

 کند نمی را کار این قیمتی هیچ به کند رهایش نیست حاضر و گرفته را تبسم دست

 شده آویزان هوا میان تبسم. کند رها را تبسم بتواند که شود قطع باید فقط شاید

. کند حس تواند می را شدنش کبود که طوری هب آورد می فشار مچش به باراد دست

. ندارد را توانش بکشد، باال را تبسم و کند جمع را نیرویش کند می تالش هرچه باراد

 آن بزند حرفی تواند نمی و شده شوکه تبسم. است نمانده برایش توانی دیگر گویی

 را هانشد سختی به. است خودش همراه باراد افتادن ترسانده را او که چیزی لحظه

 .کند می باز

 باراد کن ولم...کن ولم...توروخدا -
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 . است شده کبود و لرزد می صورتش اجزای تمام باراد

 می نجاتت یا افتم می باهات با کنم، نمی ول توور بمیرمم اگه االن شو، خفه -

 !دم

 می تالش دیگرش دست با و دهد می تکان را خودش کند می گریه بلند بلند تبسم

 . زند می فریاد همزمان. کند جدا مچش از را باراد دست کند

 . کشم می عذاب دارم من شم، راحت بذار! ن...کـ ولم -

 !میرم می تو بی من -باراد

 درست کند، سقوط پایین به تبسم همراه و شود شل عضالتش که نمانده چیزی

 دیگر دست و شود می خم لبه روی آورد می هجوم سمتشان به سعید موقع همان

 . کشد می باال را او باراد همراه و گیرد می را بسمت

 با سرعت به باراد. آید می فرود آغوشش در درست تبسم و افتد می زمین روی باراد

 در را او دست دو هر با و دهد می تشکیل حصاری تبسم دور اش قوی بازوهای

 با هردو همزمان. شود تبسم کردن فرار مانع بخواهد گویی دهد می فشار آغوشش

 . کنند می گریه بلند صدای

 و گیرد می کمرش به را دستش یک کند، می نگاهشان و ایستاده کنارشان سعید

 از را دو آن بتواند لحظه این در کسی ندارد امکان زند، می تمسخرآمیزی لبخند

 ها آن به! است رفتن آن و اندیشد می چیزی یک به تنها! کند جدا یکدیگر آغوش

 . شود می دور آهسته های قدم با و کند می پشت

 دیگه بده قول دارم، دوستت من: گوید می سخن سختی به هقش هق میان باراد

 ! کنی نمی فکر بهش هم لحظه یه حتی دیگه بده قول! کنی نمی اینکارو
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 هیچ دیگر است کرده رهایش چیز همه از باراد امن آغوش. ریزد می اشک او همپای

 او از توانست می چطور. نشود جدا او از و بماند جاهمین اینکه جز خواهد نمی چیز

 با. کند اعتراف هم او که رسیده آن وقت بگیرد اش نادیده توانست می چطور بگذرد؟

 اون نباید...احمقم خیلی من... ببخشید: کند می زمزمه باراد گوش کنار گرفته صدای

 ! خوام می تورو هم نم ولی کی از دونم نمی دارم، دوستت هم من...من کردم، می کارو

 دست ی حلقه شود می تمام که تبسم حرف است، شده قطع باراد های گریه صدای

 . آید می در تبسم صدای. کند می تر محکم تبسم دور را هایش

 ! آخ-

 . کند می شل را هایش دست سرعت به باراد

 ! کنم می چیکار نفهمیدم اصال ببخشید دادم؟ فشار خیلی-

 لبخند کند، می نگاه باراد آلود اشک های چشم به و کند می ندسربل ای لحظه تبسم

 به هم باراد های لب. گذارد می باراد ی سینه روی را سرش دوباره و زند می زیبایی

 اما کند می محکم کمی را هایش دست ی حلقه دوباره و شود می واداشته لبخند

 در تبسم حضور از و بندد می هم روی را هایش چشم. کند می احتیاط اینبار

. است پرکرده را هردویشان وجود آرامش از سرشار حسی برد می لذت آغوشش

 . آید می کنارشان درست صدایی که است گذشته لحظاتی

 ! اینکارهاست؟ جای بوم پشت روی باراد؟-

 میالد. کنند می نگاه میالد به شده گرد های چشم با و کنند می سربلند هردو

 نگاه آنها وضعیت به باز دهان با و گرفته کمرش به را تشدس دو ایستاده، کنارشان

. چرخاند می مخالف سمت به را سرش زدگی خجالت با سرعت به تبسم. کند می
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 صدایش و کشد می هم در را ابروهایش بخورد، تکانی کوچکترین حتی آنکه بی باراد

 . کند می صاف را

 دور هام چشم جلوی از حاال !شی می اخراج باشی، اینجا دیگه ی دقیقه یک تا اگه-

 ! شو

 با و کند می اشاره وضعیتشان به راستش دست با کند، می کج را دهانش میالد

 ! دکتر آقای کردی سفیدمون رو: گوید می کنایه

 و کند می بلند سر تبسم. خندد می بلند صدای با باراد شود می دور که میالد

 . کند می کوچکی اخم کند، می نگاهش

 ! دید وضع این تو مارو اون داره؟ خنده کجاش-

 را او محکم همچنان باراد های دست اما شود بلند باراد روی از کند می تالش سپس

 . کند نمی رهایش و داشته نگه

 ! شم بلند بذار-

 ! بمون همینجا خوام، نمی -باراد

 . کند می درشت را هایش چشم تبسم

 ! شده یفکث هم هات لباس حتما  ! کارته محل اینجا زشته-

 بلند هم باراد. شود می بلند سرعت به تبسم و شود می شل باراد های دست باالخره

 دست سپس تکاند می را خودش کمی و آورد می در را اش پزشکی روپوش شود می

 . گیرد می را تبسم

 ! بریم-
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  کجا؟ -تبسم

 ! خونه-

 دارد برمی را ایلشوس رود، می اتاقش به باراد شوند، می خارج آنجا از یکدیگر همراه

 پارکینگ به روند، می آسانسور داخل به تبسم همراه ببیند را او کسی اینکه از قبل و

. دهد می فشار گاز پدال روی را پایش باراد و نشینند می ماشین در رسند می که

 . کند می نگاهش لبخند با و گیرد می دستش در را تبسم دست رانندگی هنگام

 ! بشن زده هیجان خیلی شنیدنش از زرگباباب و بابا فکرکنم-

 ! چی؟ شنیدن از-

 ! کنیم ازدواج باهم خوایم می ما اینکه-

 . اندیشند می شادی این اوج به هردو شاید شود می برقرار سکوت ای لحظه

 ! کن آماده رو خودت -باراد

  چی؟ برای -تبسم

 ! ایران از رفتن هم بعدش ازدواج، اول-

  کنی؟ واینکار  خوایی می واقعا-

 می شروع باهم رو جدید زندگی یه...هستم سرحرفم! دادم قول بهت من معلومه،-

 . کنیم

 . نشیند می تبسم های لب روی زیبایی لبخند

 ! رهایی زیبای حس از سرشار آرامش، از سرشار لبخندی
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 ! لبخند یک رهایی ست؛ رهایی روز امروز...بله

 ! پایان

 

 

 رمان مرجع رمان یک
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