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 مطلق.نوشته م|رمان زوروان
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 ..   و عشق آغاز شدمی گفتی علای
 
 ما بی نصی خالی صندلهی چوقتیماشاهللا مترو هم که ه.  شدمی تابستون داشتم هالك مي گرماتو
    نگاهي همشهري کنده شده ي روزنامه کهی زده بودم و به تهیبه در مترو تک.  شهینم
  کردمیم

 خواستی منای مدرك الزمه و اي و داراي بچه، آشپزي شدم، پرستار تعدادرهی خی بار سوم به اگهيبرا
    حالیعنی.  ازمندهی جا به انگشتان پر هنرم نهی نمیبی بار اوله مي برایعنی ایخدا. 
 
 کودك ی روانشناسسانسی رستوران البرز و فوق لي سرآشپزيسابقه ...   هم برم بگن نه نجای اکنمیم

  ؟خوانی می واقعااا چگهید... 
    توختی ادم رلی اهی که در مترو باز شد نیهم

   اخه ؟؟؟هیچه وضع!  صاحب مترو ای
 :  به مهناز زنگ زدم که بعد از سه بوق برداشترونی مترو که اومدم باز
  شده ؟یباز چ-
  بکنميوم مجبورم برم پرستار مرده شورتو ببرن که من بخاطر دانشگاه ازاد خانيا -
  هست ؟؟!  ؟ستی نبیکار که ع!  رو گونت خواهرم یستیبوس ارت -
 . دهی خودت کار کن ورپریگیراست م -
 ی قدم ششی شما باس پیشکسوتی شما پگهینه د -
  حاال ؟ییکجا...  خانوم چنگ بزنه به صورتت نسناس ری نيگربه  -
 .   خونه ماطیکجا باشم ؟ خ -
 ؟ یکنی دوخت و دوزم مالکیبار -
 ؟  سر کارشیحاال رفت.  میزدی حرف ممینه با ندا نشسته بود -
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 گهید.  شه فی ردیکی نی برام دعا کن انیبب.  مترو بابا نی در اومد تو ارمیپ. ونکه . رمینه بابا دارم م -
 ... حله

  ؟رسهی به من میدعا کنم چ -
 .   حقوقمنی با اولرمیگی می چهیسگ خور واسه توام ...  یلعنت...  يا -
  عاشورا ؟ارتی زای ریجوشن کب -
 ! مهی ش رو خدا کرهیتو فاتحه شو بخون بق -
 هی سرت زنی مسخره نباشه بخوان برهی وقت اگههی حواست به خودت باشه یگل...  یباشه جون -

 ارنااای سرت بییبال
  نموندهشتری بابونی خهی نه االن که یگفتی منوی قبال ايتو خوش رگ بود -
  خبه حاال -
 مواظب خودت باش -
 يباشه بابا -

 می اسفناك زندگتی وضعنی خاك تو سر من با ايا.  قطع کردم ویگوش
  بودی باکالسي محله

 بله ؟:  اومد ي مرديزنگشون رو زدم که صدا.  دمی رو د8 کردم و واحد دای رو پپالکشون
  مزاحم شدمتونی بابت آگهد،یخسته نباش-
   چهارمي طبقه دییبفرما -

  نمیبیگفتم االن عمارت م!  شانس ی بخشکيا.  رو باز کرد و من وارد آپارتمان شدم در
 بار شصتم به ي رو براکمی سر و وضعم رو درست کردم و عطر بکمی نهیی اسانسور شدم و تو آسوار

  خودم زدم
  خوندم و زنگ در رو زدمیی و دعادمی کشینفس

  گفتيدیی در رو باز کرد و بفرماي شلوار پارچه اهی با رهنی پهی مرد با هی
 خوردی آشپزخونه پله مي بزرگ و نسبتا دوبلکس چون براي خونه هی
  بزرگي سالن و اشپزخونه هی تا خواب داره و 5 دمی نگاه فهمهی با
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 امی تو اتاق منم االن مدییبفرما:  گفت اروی لب زدم که ری زیسوت
 هی رو گرفتم و رفتم تو اون اتاق رو دادی رو نشون می که اتاق دستش نگاه کردم و رد دستشبه

  کار نشستمزی رو به میصندل
  با سه تا برگه اومداروی ربع هی از بعد

 !  بسم اهللاای
  ؟رهی امتحان بگخوادیم

   زد به چشمشنکشوی و عزی پشت منشست
  خانوم ِ ؟دیببخش-
   هستمیبینازگل حب -
 ی لطفا بعدا در مورد همه چدی منو بدي شما جواب سواالکنمی فرم پر مهیمن ...  یبیبله خانوم حب -

 میکنیصحبت م
  بله، چشم-
 پاشنه کفش بود هم فمی خدا رو شکر هم تو کیول...  دمیترسی ممی من و اون خونه تنها بودنکهی ااز

  ی فلفلياسپر
  تعهد ؟تیوضع-
 مجرد-
 سن ؟-
 سال 28-
 ؟ رنی همه سن باال ها مثه خودت پيهه فکر کرد!  انداخت ری نگاه بهم کرد و دوباره سرشو زهی

    ؟؟ واهدمیترش!  دمینکنه فکر کرده ترش!  ؟زدی نمری ناموس چرا پیول.  دهیخوشگل ند
 !  واال!  افتن ی تازه به فکر ازدواج می سالگ30همه دخترا ...  واه
  تولد ؟خیتار-

 نای و ای تولدمو گفتم و شماره شناسنامه و کد ملخیتار
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 دی  شش تا پسر رو باتی شما مسوئلی ولستی ننجایمن برادرم هنوز ا...  یبی خانوم حبنینیخب بب-
 .   هستنییپدرشون هم فعال جا...  نیریبه عهده بگ

 شش تا پسررررررررررررررر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!  گفت قلبم درد گرفت نوی انکهیهم
 فاصله هی شب جمعه هات نیالمصب وسط ابابا !  اوردی تا بچه نم6 ی کسگهی هم دیبوتی جتو
    ساختن خب ؟؟؟؟ واسهی رو واسه چي قرص ضدباردارنیا!  يری جلوگکمی!  ینداختیم

 !  واه واه!   گرفتن که نساختن دوش
 نوع نی جذاب تر40 تا ی مردا از سگفتی مزی ؟ کنهی باباش چگهید..  گرهی جنقدری که اعموشون

     ؟یفهمیم..  ينازگل بدبخت شد!  ییییییی سالش باشه ؟ و50نکنه . خودشون رو دارن 
 !  بدبخت

  دهنمو با صدا قورت دادماب
  خانوم ؟هیمدرکتون چ-
  19 کودك هستم با معدل ی روانشناسسانسیمن فوق ل -

 دی انگار خندصورتش
  روش گذاشتمي رو جلومدرك

  ؟نی کار داريسابقه -
   رستورانهیمهد کودك بوده و  هی -
 6 ی چک و چونه هم هست ماهي که من براتون در نظر گرفتم که جای حقوقنینیبب!  هیعال -
   تومنهونیلیم
 ! دادنی نمنقدریتو البرزم بهم ا!!!!!  اره گمیمن فکر نکرده م!!!!!!!!!  ابرفرضضضضض ای
  ؟نی مشکل دارنجایشما با کار تمام وقت ا-
 . خانواده م هم هستن باالخره.  ستمی ننجای من تنها انینیبب -
 در مورد اشپز، فعال سه ماه نکهیو ا!  خانوم سازهی برادر من نمي با بچه هايهر پرستار...  نینیبب -

   فقط پرستار بچهی همون حقوق ولمونهی از سفرش و مادی و بعدش خود اشپزم منیباش
 محترم ؟ ي اقارهیچند ساعت ممکنه وقت منو بگ -
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 نی کنيشتری موندن فکر بيرو.. از صبح تا غروب بازم  -
 ستی نیمشکل -
 قبوله ؟ -
   کار روکنمی با بچه ها اشنا بشم و گرنه قبول نمدیقبلش با -
 نبود ی اگه مشکلنی ادرس با بچه ها اشنا بشنی همنیاری بفی بعد از ظهر تشر3 فردا ساعت يبرا -

   قرارداد روسمیمن بنو
 نممنو -

 دقت اروی ي افهی که از در رفتم به خودم لعنت فرستادم که چرا اصال به قنی همی از خداحافظبعد
 ! نکردم ؟

  خونهدمی ظهر بود رسي سه يکاینزد
  بود خونهی اوضاعچه
 :   من بلند شدندنی که با دشستنی داشتن لباس مژهی و منيپر
 یسالم آبج-
 :   شدمرهی تعجب بهشون خبا
  ؟نیشوری لباس میسالم، چه خبره ؟ واسه چ-
 نجای هم اومده ازی کنیآخه آبج.  یمامان گفت آبج -
  خونه ن ؟ایک -
 .  ی و مهناز و گلرو و ما دوتا آبجزیمامان و کن -
 ؟ پس زهره کجاس -
 کشهی زنگ زد گفت کارش طول میآبج -
 کرده که حاال طول دای کار پير کدوم گوستیمعلوم ن:  داخل گفتم رفتمی که می لب در حالریز
 کشهیم

 شدی درزش باز مي الینداختی دست مهی...  که نگم ماشاهللا درخونه
  شدنرهی و به من خدنی و مهناز و گلرو و مامان از جاشون پرزی شد به چارطاق که کندهی کوبدر
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 مبارك باشه:  ادامسشو باد کرد و گفت مهناز
 :   چپ نگاش کردمچپ

 فعال فاتحه ت وبالمو نگرفته-
 :  کردیشی چمامان

 وا مادر قبول نکردنت ؟-
 من قبول نکردم هنوز -

 که از میواال ما تو رو شوهر داد!!  یینجایتو که باز ا:  تا خواست حرف بزنه با چپ چپ گفتم زیکن
 نجای ايای با دوتا بچه بنکهی نه اي برنجایا

 : ختمی بهم کرد که موهاشو بهم ری نگاهگلرو
 ؟ احوال خانوم دکتر-

  چارمی زد خواهرك بيلبخند
 :  کردیشی مثل مامان چزیکن
منم که با اون مامان فوالد زره  و خواهر عجوزه ش .  هیجواد رفته عسلو.  نازگل يشدی پسر مدیتو با-
   کهسازمینم
 :  شستمنکی سي رو تووانی خوردم و لی ابوانیل
 .  هم بزاگهی تا د4 بهت بگه خوادیحتما پس فردا م. خبه خبه -
  شد ؟یتو کارت چ!  ستی ندی بعیچی هنایاره واال خواهر از ا -

 :  کردمی مزونشونی که آوی عوض کردم و در حاللباسامو
 ی طالقای زن مرده س اروی...  ی هم با مترو خوبه ولرشیمس..  خوبه یلی خیعنیحقوقش خوبه، -
  یلیخ "ناموسا...  دروغ گفته داداششم دمیشا!  خودشم نبود داداشش بودیحت..  دونمینم
 
  

 ! ...  بودگریج
 :   کاسه چرخوندي چشاشو تومهناز

 !  بنال خواهر بنال...  لُنگ شده گهی جا دهیلنگت ..  یابج-
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 :  لبمو کندم و انگشاتمو طبق عادت تو هم گره زدمپوست
 !  تا پسر داره 6-

  اروی تاااا ؟؟؟؟ مگه چند سالشه 6:  داد زد زی و کندیرو پر گلي تو گلوییچا
  البته داداشش!  زدیجوون م:  تعجب گفتم با

 !  البته داداشش..  زنهی مسی فیبیپنجاه بابا ب:  گفت ی لحنهی با مهناز
 ؟ ی گفتیتو چ:  اداشو در اورد که مامان زد به ساق پام و گفت گلرو

  به باال باشن18 پسراش هوینکنه .  نمی بچه هاتون رو ببدیگفتم من اول با-
  ؟خوادی به باال پرستار م18بعد .  سالته 28خواهرم :  دی خندمهناز

  واال!  کننی ساله رحم نم6 االن به دختر یییییو:  گفت زیکن
 حاال حقوقش چند هست ؟ : اروم گفت گلرو
 :   تکون دادميسر

  با چک و چونهونیلیم 6-
   ؟؟؟؟هویسکته نکنن !  ی موسي عصاای...  دی همشون چشاشون ورقلمبدمی دهوی
 

 :  برداشتن و با تعجب گفتنزی و مهناز خزی و کنمامان
  ؟؟؟ووووونیلیم 6-

 :  گفتم که مامان نگام کردیاوهوم
 ! قبول کن مادر-

 :  اخم کرد به مامانزیکن
  شما ؟ بحث دخترتهیشیچرا ادم نم...  مادر من رینخ-

 تومن 6 نی با کل اکنهی فکر منی نداره، مامان داره به اری حرفا تاثنی ازیکن:  زدم و گفتم يپوزخند
  پسر عالف معتادشو ترك بده زن بده

 پسرت ي تو روشمیستی دوهیقبولم بکنم :  گفتم کردی بهم نگاه میی به مامان که با ترش رودی تهدبا
 باد داد رو همون پسرت به مونیکل زندگ.  کنمیتف نم
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  تعجب به پسرا که به قد خط شده بودن نگاه کردمبا
  کردم که با اخم سالم کردنسالم

 ساله و 7 یکی ساله و 8 یکی ساله بود، 10 شونیکی سالشون بود و دوقلو بودن 13 بزرگاشون
  ساله بود4 کردی که بهم نگاه مي بامزه ایلی هم که با اخم خشونیآخر
 ي پسرانمیا:  فرداد بود گفت شونیلی بودم فامدهی مرده هم که باهاش مصاحبه کردم وحاال فهماون

 .  یبیبرادر بنده خانوم حب
 من بشم نییراض:  صدامو کلفت کردم و رو بهشون گفتم ي جدیلی مثل اونا اخم کردم و خمنم

 پرستارتون ؟
 آبشز ؟و :  با ذوق گفت نشونی ترکی نگفتن فقط کوچیچی هچکدومیه

  شو داد جلونهی ها با اخم بهش نگاه کردن که دوباره اخم کرد و سبچه
 .  و آشپز خونتون-

 نی چه بخواشمی مشغول به کار منجایبه هر حال من ا:  گفتم تی تا خواست دهن باز کنه با جدبزرگه
 !  نیچه نخوا
 نایسفته و ا بدون ضامن و ی ولکنمیمن قرارداد رو امضا م:  گفتم یعتی به شربرگشتم

 :   تکون داديسر
  ؟نی مستقر بشنجای تا چند هفته انی ك بخوانی نداریفقط مشکل.  ستی نیمشکل-
 زحمت رو کم نیایهمون دم غروب که م.  بمونم نجای شبا هم اتونمیمن نم. چرا مشکل که هست  -
  کنمیم
 برم ي پروژه اي برادی منم باادی پدرشون مگهی هفته دکی...  پدرشون نطوری و همستمیخب من ن -

    ؟ بازمستی نیمشکل.  مواظب بچه ها باشه ستی نی و کسستمی و نرانیجنوب ا
 ! کنمی خواهش مازتون

 ی از من خواهش کني مثل پرافهی قنی قد اورانگوتانت با انی با استی تو نفیح..  بابا يا
 بد قدم دوباره بدبخت به توان ومنی  بديچقدر به من بدبخت بخت برگشته ...  بچه ها نگاه کردم به
 !!!!  کردنی بد نگاه م6
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  شکل ؟نی هفته به اهی نیگفت.. باشه :  لبخند شل و وارفته زدم و گفتم هی
 شهی گفت اگه نشد پولش هم نصف می ولخوادی پرستار تمام وقت مهیالبته که برادر بنده -
 !!!!  واالاااا!!!  مونمیم... فدا سرم !  نیخوب ماشاهللا زرنگ!  تو روح باباتون يا

 :  به کمرم زدمدستامو
 مثال چقدر هست اصل پول ؟-
 !  تومنونیلی م12 یماه -
   ؟؟؟؟؟ی تومنننننن ؟؟؟ ماهههههههههه12!!  ی موسي عصاای!  نوح ای!  حضرت صبر ای
 . ستی نی مشکلکنمیقبول م-

   خر بودم که قبول نکنممگه
 !  پولدار باشه ؟اروی دی با چقدرمی حق نگذراز
  ؟نجاستیپس چرا خونش ا!  شیییچ

   گرفتماروی سوالمم االن از نی همجواب
   برادرم جردن هستشيخونه .  بنده س ي خونه نجایفقط ا-

  پاشم برم جردن ؟؟؟ی از محالتيچجور
 !   عهیمرس!  لنگ من تو لنگه شهیهم... خدا خدا خدا !!  بود ی پولش واقعاااا عالیول

   به بچه ها انداختمی نگاهدوباره
 متر رفت عقب تر و چشاشون به طور کی زدم که سراشون یهی کرختیری بي دندون نمالبخند

 !   شدنرهی بهم خیچندش ناک
  اسماتون رو بدونم ؟شهیم:  محکم بستمو اروم گفتم چشامو

 ! نه:  بلند گفتن هوی همشون
 !   نه و کوفت نه و حنااااقيا
 :  تر شدميجد کمی
 که نی شماها هم درك کنیول!  شدمیمنم اگه تو سن شماها بودم به پرستار عالقه مند نم..  نینیبب-
  ؟نی درك کنشهیم.  می خوش بگذرونی کلمیتونیم
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 :  بلند باهمدوباره
 !نه-

 .   منی به بدبختدیخندی عنتر خان پشت من داشت منی کنم افکر
 !  بخنده ؟ی کيتو نخند..  خب بخند اره
 : دمی کشیپوف
 ! دمی به شجره نامتون هم رسرمی اخرش رو بگدیشا..  رو تونیکیحداقل اسم -

  بگم ؟زی چهی شهیا:  گفت ی اروم اومد جلو و با لحن به شدت معصومکهی کوچاون
 :  زدميلبخند

 .  چرا که نهزمیاره عز-
 !  دارمشید:  زد و گفت یی دندون نمالبخند

 !   تو ذاتت لعنت بچهيا.  دی ماسهوی لبخندم
 ییخب برو دستشو-
  ترسمی اییتنها-
 !   کهستی اورانگوتان که تو چاه توالت نگهید!  تف تو ذاتت بچه يا

 کلی خوش هي خوش قد و باالتی مسئولی بختیری خوشگل زشت بگری جي عمونی انمی بببرگشتم
 .  ستی ندمی تموم کجاست که دزی همه چيبد بو

 یلیخ.  هم داوراشن نای شرکت کردم ای امتحان الهکنمیاحساس م..  نگاه به پسرا کردم هی برگشتم
   شده بودنرهی و موشکافانه بهم خزیر
 شبرنگ جلوش کرتهی سایکتوری وي کهی دو توی شده بود احساس کردم با مارهی خي جورهی شونیکی
 !  نابود شدم...  زل زده بود اصال قی عمنیییییهمچ.  سادمیوا
 یی دستشوبرمتیخب من اول اسمتو بدونم بعد م:  لب گفتم ری زینچ

  نیتیا:  تکون داد و اروم گفت سرشو
  ؟؟؟یبوتی جای هیتی اسم ماله هانی ؟؟؟ انیتی ؟؟؟؟؟ اها
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 که اولش م یکلمات..  نیمت:  تمام گفت تیبسی فکر کنم که پسر بزرگه با ی شد اندازه گالبچشام
 .  کنهی خوب بگه به جاش از ا استفاده متونهیباشه رو نم

 ! هاااااا:  تکون دادم و گفتم سرمو
 

   ؟یی دستشوامیمن اجازه دارم با شما ب:  و گفتم نی برگشتم رو به متبعد
  دیخندی چقدر بامزه مزمیعز..  دیخند

 .   نشونت بدمایب.. اره -
  رویم فسقلمجبور بودم قدمو کوتاه کنم و باهاش راه بر...  گرفت دستمو

اخ .  براتون شعرم بخونه یی بعد بره دستشورهی که بچه دستتون رو بگارهی روزو براتون ننی خدا ايوا
 !  اخ
 
االن داداشات با ..  نی متنیبب:  گوشه نگهش داشتم و اروم گفتم هی رونی بمی که اومدیی دستشواز

   ای مدت کوتاه هی منم حق دارم چون قراره ی حق دارن ولدمیشا..  ستنیمن خوب ن
 که اسمتو بهم ی بزرگ و مرد و عاقلیلی که خياالن تو بهم نشون داد.  کنم ی باهاتون زندگبلند
  نه ؟رمی بگادی که بتونم اسم داداشاتو ی کمکم کنیتونیم.  یگفت

 .  تونمیاره اطمئنم باش ا:  محکم تکون داد و گفت سرشو
 ختمی رو بهم رشی کوتاه خرماي زدم و موهايلبخند
 نی که اسماتون رو بگنیستی ارد نشکدومتونیه:  گفت ي جدیلی خنی پسرا که متي رفتم جلودوباره

 ! نیترسیا.. 
 .  بودینیری شيچقدر بچه .  م گرفته بود از ژستش خنده

اسمم .  ترسمی گفته ؟ من نمینه ک:  گفت ی بلند شد و با دستپاچگعی سالش بود سر7 که شونیکی
 .   اون اسمشو بگهدی اول بایول..  ی ولگمیم

   موافقت تکون دادني هم سرشون رو به نشونه گهی ديپسرا
  هیاها االن گرفتم مشکل چ:  زدم و گفتم يلبخند

 :  مبل اشاره کردمهی به



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 14 

  ؟ونی اقانمی بشتونمیم-
 .   گفت ارهنشونیبزرگتر

  وهاهاهای!  ؟ی سال درس خوندم پس واسه چ8 سرم  ریخ
 سالمه و هنوز 28من .. خب اسم من نازگل :  گفتم نهی اروم و با طمانیلی مبل و خي رونشستم

    طرحنکهی رستوران بودم تا اهی ی مدت سرآشپز اصلهیبعد بگم بهتون که . ازدواج نکردم 
 هی مهد بودم ی مدت مربهی.. خالصه ..  کردن رونی خانوم رو بي سرهی زدن من و یتی جنسکیتفک

 ...   تا اخرشریگی و بی فروشکی مدت تو کهی ی فروشیت تو بستن مدهی یمدت منش
 
  

 خوب خوب ي براتون برنامه هایبعد من کل!  شماها شیپ..  کار کنم نجای مدت اهی هم اومدم تا امروز
  ؟ای با شماها اشنا شم ؟ اتونمی حاال مدمیچ

  حکم فرما شدیی بلند باالسکوت
 !   بلند تر ختم کنشویدوم

 ..  الهی و اسمم داننمیمن بزرگتر:  که مشخص بود ماله بلوغه گفت ي دو رگه اي با صدابزرگه
 .  ارهی اسمم دانالیمنم قل دان:  بود گفت هشی شبی که کمشی دستبغل

 ! ادیچه اسماتون قشنگه و بهتون م:  لبخند اروم گفتم با
 با ما هی چه کارنیه لُنگت بند اخه الَنگم ب..  خدا يا!  فتادی تفشم سمتم نیکی لبخند زد اون شونیکی
   ؟یکنیم

 .   بودی خجالتیلی خی سومپسر
 اگه ناز میتو بچگ.  دنی بارم ناز ما رو نکشهی میتو کل عمر دخترونگ!  بکش نوی ناز اایحاال ب...  بابا يا
 .  شدنی بار از رومون رد م30 چرخ 12 یلی با ترمیکردیم

 .   بودی خجالتیلی خیسالش بود ول 10
 . اسم من باربده:  گفت اروم

 .   بوددهی لباس بتمن شکل پوشهی نگاه کردم که شی زدم و به بغلي لبخندبهش
 .   سمتمدی سرش رو گذاشت رو صورتش و دوي نقاب روهوی
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 !   نوحی کشتيوونای تک تک حای!  یسی قنداق عای!  ی موسي عصاای
 ! مردم

..  ششششی دشید..  امیمنم برد..  شید: فت کرده بود گفت  که کلیی گرفت به مشتو با صدابازومو
 رییییبم
هم :  بازومو گرفتم و بغض کردم و رو بهش گفتم ي جدیلی خفن زد که خیلی مشت مثال خهی

 ! دستم پاره شد... اسمت قشنگه هم لباست 
  ختمی که از خنده ش خنده م گرفت و موهاشو بهم ردیخند

 نگاه کردی پاك منشی با استشوینی اب بي و گه گداردیدی مي که داشت کارتون تام و جري پسربه
  کردم

 .   رفت سمتش و اروم صداش زد که سمت من برگشتنیمت
 .  چشماش رنگاش باهم فرق داشت!  ختی لحظه کرك و پرم رهی چشماش دنی داز
 هان ؟:  گفت ی تو دماغي باال و با صدادی کششوینیب

  داده ؟ادی یبابا بهت چ!  یگی خانوم مهی به هیهان چ. مودب باش : فت  گالیدان
 ژانم ؟:  ملوس گفت یلی کج کرد و خسرشو
 !  فعال بودهنقدری تو اون ذات باباتون که ايا!  م گرفت بود خنده

  نازگل ؟زی عزهیاسمت چ-
 .  آرات-

 .   بودیتوك زبون!  گرفتی مزبونش
 آراد ؟-

 .  ونیزی اروم تکون داد و دوباره برگشت سمت تلوسرشو
 .  به ساعت کردمنگاه

  رفتمی مدیبا
 عشق و حال ی باهم کلگهی که دارمی هامو ملیمن فردا وسا.  خوشحال شدم یلیخب بچه ها خ-

 .  میکن
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   مردونه دست دادمیلی و باهاشون خاری و دانالی سمت دانرفتم
  دمی رو اروم بوسای و بردباربد

  دمی و آراد هم که کال دلم غنج رفته بود واسشون هر دوشون رو محکم بوسنیمت
 .  خدافظ نازگل:  در بودم که همشون باهم گفتن دم

 .   شدمگرشونی جي عموي نهی به سنهی حواله شون کردم و در رو بستم که سی و چشمکلبخند
 غش ای.  افتادم تو بغلش مثال ی ملمای فنی انیکاش ع..  دستت درست ریدست تقد! به به ..  جون

 ! شدی عاشقم مدیدی چپمو مي چشاای..  کردمیم
  ؟یبیخانوم حب-
 بله ؟..ب-
  دیدیصداتون کردم چندبار نشن -
  ؟نی داشتيکار..  دیببخش-
 ..  بدونم رابطتون با بچه هاخواستمیم -
 .   فرداديمن بلدم کارمو انجام بدم اقا. فعال خوب بوده  -
 ستنی نتی به پدرشون رفتن و اهل اذيدودپسرا تا ح -

 !!  شدمزیچقدر ه!  ؟ وا خاك به سرم ی گوگولیتی تو اهل اذمگه
 .. بله-
 و شما هم مستقر می کنلی که قرارداد رو تکمنی باشنجای ا8فردا ساعت :  سکوت شد که گفت کمی

  اطالعات بدمي سرهی قبلش هم من بهتون نیش
  بله چشم:  گفتم اروم

   و اروم راه افتادم سمت مترومی کردي ایخداحافظ
 .  شدی مادهی پ206 هی که از دمی کوچه زهره رو دسر
 
   درستشون کرده بودم پاش بودی که با چسب به بدبختي پاشنه بلندي و کفشادیخندیم
   انگشتاش گرفته بودي شل الیلی رو خگاری سهی و دیخندی ملوس می بود ولعی ضایلی خپشیت

 ! رنگ خون گوسفند بود لب قرمزش رژ
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   زد که چشمش به من افتادگاری پک به سهی هم گره کرد و ي دور شد و پاهاشو تونی ماشاز
 : دیخند

 ؟! تا حاال يکجا بود. جون خوشگل محل  -
 :  مانتوم کردمبی جي تودستامو

  تو زهره جووووون ؟؟؟ایمن -
 :  جوب پرت کرد و اومد سمتمي توگارشویس
 .  صاحب کارم بود-

 زنهی داره باهات قدم منجای که اب منو برد االن روحم اانمیاره اونقدر در جر:  گفتم یحرص
 نه ؟!  کیچه رمانت-
 زهره حواست به خودت هست ؟ -
 .  ی قانونی پزشکمیری ميخوایم!  وونهیاره د -
 روز اگه من هی.  دهیورپرخفه شو :  گفتم ی از گردنش که از شال معلوم بود گرفتم و حرصیشگونین

   مرگش زهره و کار هاشلی مردم تو برو با هزار تا وساطت بگو که دلیلیبه هر دل
 

   بود
  ؟ي کرددایحاال کجا کار پ.  واسم بکن دی کار مفهیحداقل .. 
 کنمیفردا باهاش کات م.  پسره هم دوست پسرمه نیا...  کرده دای پزیشوهر کن-
 چشه مگه ؟ -

 !  دارهیمشکل جنس: لو و اروم گفت  اورد جسرشو
 :  هامو انداختم باالابرو

   ؟یدونیخاك به سرم تو از کجا م! اههههه وااااا -
 !   سه باريمثال هفته ا..  هیشی اتیلیخ..  یلیگفت خ..  گفت روزیخودش د -

 .  میدی دومون خندهر
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 ي پوشش تونکهی ندادم با اری به نوع پوشش گچوقتیه.  بود کتری سال از من کوچکی فقط زهره
 کردنیمحل ابرومون رو برده بود و همه به چشم بد بهش نگاه م

 !  مطمئن بودمنویا.  خواهرم پاك پاك بود اما
  ؟ی گليتو کجا بود-
 .   تومن12 یماه..  تا بچه 6 يپرستار..  خوب يجا.. حقوق خوب .  کردم دایکار پ -

 :  باز مونددهنش
 .  گهی دي شدونریلیم یآبج!  گاد ياوه ما-
 !   تا ادم رو دوشم نبود اره9 تی اگه مسئولدیشا -
 يبچه ها.. اهااااا !  میی تا7 و گلرو و مهناز و مامان و احمد که زی و کني و پرژیمن و من..  تی وتیو -

 ! زیکن
 .   تومی اره تکون دادم و در خونه رو باز کردم و با زهره رفتي به نشونه سرمو
   تخت کتاباشون ولو بودي و گلرو روي و پرژی و منکردنی مي داشتن تو حوض اب باززی کني هابچه

   و درس ؟تابستون
 .   بودمی شکلنی خود منم همهرچند

چون .  شده بودم دست نزد ی انسانی کارشناس12 ي رتبه نکهی واسه ای کسرهی نمادمی چوقتیه
   درس بخونهی حق نداره کسگفتیاحمد م

 ! ستیخوبه که احمد ن:  به زهره گفتم اروم
 .  می بودزیاگه بود هممون مثل کن-

 .   تلفن به دست نشسته بوداطی از حي گوشه ازیکن
 ! رهی بگادی یاطی خخوادی بهش گفت مزیچون کن.. احمد شوهرش داد !  بخت شده بود اهیس
 کارگر بدبخت ساده که مادر و خواهرش بدبخت هیبه ! به جواد ..  شوهرش داد ی کمیلی سن ختو

 .  کرده بودن خواهر منو
 .  نیی از پله ها اومد پامهناز

 .   خودمنیع..  بود چموش



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 19 

 .   رفته بودزی به کنشی تنبلیول
 .   خونواده بودنی اي بچه نی برادر معتادم بزرگتراحمد

  بعد از من زهره..  من بعدش
 داشت سالش بود و دوتا بچه 25 زیکن

...  شیهر سال بدتر از سال پ..  ارهی خوب بي سال پشت کنکور موند تا رتبه 3..  سالش بود 22 مهناز
 دانشگاه ازاد قبول شد

 .   دانشگاه ازاد قبول شدي سالش بود و با تمام تالشش دکتر20 گلرو
 .   کنکور داشتنگهیسال د.  بودن یرستانی هنوز دبژهی و منيپر
 خونه نگاه کنه بهش نی از اول کوچه به ای کسدی شایول..  خوب نبود کی از نزدیلی خانواده خنیا

 لبخند بزنه
 .   من بسهي برانیهم
 مامان کو ؟:  مهناز گفتم به

  حاج خانوماسیدورهم.  ــــرجووووونیخونه ن:  باد کرد و ترکوند ادامسشو
   پرت کردمزیت کن تخت رو برداشتم و به سمي رويبای از سیکی زدم و ی ارومي خنده

  هی خوبي رندهی هپروت بودنش گنی در عدونستمیم
  جواد ؟يبه نظرت زنگ بزنم ننه :  گرفت و گفت بویس

! بال به دور .. واه واه :  سرش گذاشته بود گفت ي شال باز روهی که لباساشو عوض کرده بود و زهره
  حالتم بپره ؟چهی نمنی همیزنگ بزن

 .   بخت مناهی نرفته بود خواهر سادشی يبزرگتر..  به من کرد ی نگاهزیکن
 سوم شد بگو کو يحرف از بچه ...  انیتعارف معارف نکن هرچند نم...  ساده ی احوال پرسهی.. بزن -

  ؟وسهیجواد ؟ حل
 ! وسهیحل-

 .   رو برداشت و رفت داخل خونهتلفن
 درسا چطوره ؟:  گفتم ژی تخت نشستم و رو به منيرو
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  می جلوتري من و پرهی باز از بقی سخت هست ولکمی.. خوبه -
  نی بخرنیخوای کتاب می هرچنی بردمی مادی حقوقم که بنیاول. خدا رو شکر -

   که سرشو اورد باالدمی گلرو رو هم کششال
 :  بهش زدملبخند

  خوبه ؟.  رمیگی لپ تاپ خوب مهیواسه توام -
 :  دی خندي نخودزهره

 ری بگنی ماشهیواسه منم -
 :   رو در اوردم سمتش پرت کردممییدمپا 
  ی نگرفتيری نامه بگی گواهيخوای ساله م5تو حرف نزن که -
 !  شتری بدیشا..  هفته هی ي براستمی نگهی بهشون بگم ددی اومد باادمی

   اومدزیکن
 .  سرخ بودشینیب

 .  کرده بودهیگر
  دور خودش و به بچه هاش گفت برن خونه لباس عوض کنندیچی رو پچادرش
  ننی خواستم بشازشون

 هی حرف مهمدنیفهم
من .. من .  ششونی که کامل بمونم پی به شرطونهیلی م12 یپولش ماه.. من قبول کردم .. من -

  االن.  نیای احمد کوتاه ندنی مامان واسه دي خواهشاي جلوخوامیازتون م. قبول کردم 
 
  
.   نی فالن سال معتاد بوده ازدواج کرده خوب شده شما ها خر نشی پسر فالنگهی می از دورهمادیم

   دنتونی دامیم..  نمتونی نبستیهر چند قرار ن.  نی مواظب خودتون باشستمیمن ن
 تونیکیهر روز به .  نی اومد بهم زنگ بزنشی نه ؟ مشکل پگهی دنی مواظب هستیول..  یهرازگاه
  واسم بهتون هستح.  زنمیزنگ م

   بوددای تو چهره شون پغم
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 !  خونه مرد ندارهنیا..  يتو بر:  زد و سبد رختا رو برداشت و با بغض گفت ي پوزخندمهناز
 :  بحثو عوض کنمی کردم با شوخیسع
  رسهی بهتون مشترینون ب... خبه حاال -

   رو گرفتنی شوخي و ادامه دنی هم فهمزی گرفت که زهره و کنخندشون
 من برم پسر تکدونه کردیحتما فکر م.  به مامان هم گفتم و مامان از خدا خواسته گفت که برم شب
 .   تو خونهادیش م
  که کنار مامان بخوابهرونی اومد بیی هم از دستشوي بودن و پردهی خوابزی کني و بچه هاژی و منگلرو

 . 
 .  میدیخوابی تا هم طبق معمول باال پشت بوم م4 ما
   ؟نی بدون حرف بخوابنیری و شب باهم بگنی تا خواهر همسن و سال باش4 شهیمگه م چند هر

 ! دلم واسه احمدم تنگ شده...  هی چنیدونیم:  گفتم ختمی واسه خودم ری ابوانیل
 :   کردیشی چزهره

 .   داره ؟ بدبختمون کردی اون نکبت دل تنگهیچ...  یوا گل-
 :   کرد و صورتشو کج کردي خنده امهناز

  دنیخوابی االن اون سه تا خوب نمدی شامیشدیاگه ما بدبخت نم-
..  سالم بود 19 18 که ی برگردم به وقتخوادیدلم م:  و گفت دی خودش کشي چادرش رو روزیکن
 ! رمی بگادی یاطی خخوامی احمد مگفتمی نمچوقتیه
 :  پام زدم به رون پاشبا
!  جواد بود نیاخر و عاقبتت هم هم.  دادی اونور تر شوهرت منوری دو سال ایکیحاال ... زر نزن بابا -

  شوهر اومد ؟..  گرفتم سانسمیفوق ل.. دانشگاه هم رفتم !! منو نگا 
 :   کردي نخودي خنده زهره

 ! کنهی مدادی بي شوهریب-
 :  بهش چپ چپ نگاه کردمهناز

 ینکی تا دوس پسر عوض م12 يتو زر نزن تو فقط روز-
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 خال هی کردمی که هممون ازش استفاده می چادرشو با دندون گرفت و بلند شد و با مداد چشمزیکن
  گذاشت

 :  گفتی قمي خانوم رو در اورد و با لحجه ری نيادا
  ؟ هن ؟خورهی درد می شی ؟ اصال شی دوس پسر ماس چنیواه من نَمدونم ا-

 .   خندهری زمی زدهممون
   من ؟ي خواستگارانیکدومشون مثال م... باشه بابا من اصال عند دوس پسر :  اروم گفت زهره
 :  به من نگاه کردمهناز

 می االن هممون خونه شوهر بودمیکردی می جردن زندگي توی محالتي اگه ما به جادیشا-
 .  کنهی که بخواد شوهر کنه میکس!  فکر نکن ينجوریا-

 : دیت من و پاچه شلوارمو کش چهار دست و پا اومد سمزهره
 .   خواستمیلی من خدمی قسم ندنی باالتر از اگهی قسم که دری نيبه گربه .. به خدا -

 مردی خودشم داشت از خنده ممی از خنده روده بر شده بودنکهی براعالوه
 :  دادادامه

 . ستی کنمم نشییلوی کنم دو کينجوریمن برم لبامم ا!  خواهرم ستی نیول-
 .  نی بخوابنیریبگ..  فک نزن نقدریبسه ا:  خنده گفتم با

 . میدی دراز کشي کنار هم به قول معروف قطارهممون
 .   قبل خوابمون شروع شدی هر شب لگد پرونمثل
 .  دمیخندی بهم و ممیزدی ملگد
 می هم شده فراموش کنقهی چند دقشدی کار مضخرف باعث منی همدیشا
   افتادهشی تا بچه داره و از خونه زندگ2 سالشه و 25 زیکن

  سال بخاطر احمد پشت کنکور مونده3 مهناز
  تو فکر همه بد نشون داده شدهلشی به خاطر شکل و شمازهره

تا خانواده ..  داشته باشم لگد زدم تونستمی که مییای زندگنیبه بهتر...  دمیجور احمد رو کش...  من و
 .   خوب داشته باشنی درب و داغونم زندگي
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 مواظب يریم..  سرمون کم نشه ری ت از زهیسا.  بده ينازگل خدا به کارت روز:  اروم گفت زیکن
  خودت باش

   لبام اوردي حرفش لبخند رونیهم
 .   سرش مادر بودری سال سن خ25با .. دلسوز بود ..  مهربون بود یلی بختم خاهی سخواهرك

 .   باباشیود با مادر زده بگند
 ...  می از بحث دور نشحاال
 !  یخوابیث از فردا رو تخت م...يد:  اروم گفت زهره
 .  ی نره رو به قبله بخوابادتیفقط :  با خنده گفت مهناز

 .  دی رو به قبله خوابشهی همدی مامان بود که باي دهیعق.  میدیتامون خند4 هر
 :   رو گرفتی شوخي ادامه زهره

  شوی مثل خودمون خاکای بیترسی از ارتفاعش ميدیاگه د-
  پشه هم نداره ناموساگهید..  رو تخت خوابمی مرمیم! عمرا -
 .  کنمیحال م 

 : دی خندزیکن
 .   خداشی پاش برو پيخوایمرگ م..  يباد کولرو تخت و واتاق انحصار-

  میدی هم خندباز
 .  مايو شاهد خنده ها پشت بوم سهم ما بود ي کهی تهی نی همی بچگاز
 و با نیدی محله رو دنیبله خوشحالم که قبل اومدن ا:  که گفت کردمی برادر خوشگله نگاه منی ابه

   من..  قرداد نی بچه هاس و اي کالس هاي برنامه نیا.  نی داشتییمغازه ها اشنا
 اتاق براتون در نظر گرفتم و کل شکل و هی... عرضم به حضورتون که .  رو هم براتون زدم دیکل

 ..  خونهلیشما
  زدی داشت فک میلیخ

 :  قطع کردمحرفشو
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 يممنون اقا.  مونهی برگه هم که دست بنده منیو ا... قرداد..  خدمتتون نمیا...  ستی نیاونش مشکل-
 .  فرداد

 !   فردادنیاسی.  هستم نیاسی-
 !  خوش پوشکلی خوش هي افهی خوش قکهیمرت!  و کتاب خواهرام فی به کخب
 .   کنهی تکون دادم که لبخندش جمع شد و رفت تا از پسرا خداحافظيسر
 .   رفتفشی کرد و با کی منم خداحافظاز

 .  کردنی مي باکس بازکسی باهم داشتن اپسرا
   که بهم داده بودنی داخل اتاقرفتم

   هم کفش بودچهی قالهی.  داشت ری تحرزی مهی تخت و هی
  نی رو گذاشتم زممی دستساك

 .   بوداهامی اتاق روهیشب.  هم داشت يواری کمد دهی
 شلوار برمودا عوض کردم و هی مو با ی سه ربع خنک و شلوار لنی بلوز استهی از همه مانتوم رو با اول

 .  خدا پسرونه بودي شهیموهامم که هم. مقنعه م رو برداشتم 
  مواظب خودت باشیاد به سالمت زهره اس دادم که مستقر شدم و اس دبه
  رونی اتاق اومدم باز
 .  سادمی رفتم وسط هال واو

   خونه جالب بوديمعمار
  ماله باباشون باشهدی بود که بای که داخل راهرو اتاقخوردی راهرو مهی در خونه از

 و داخل راهرو خوردی راهرو و سمت چپ اشپزخونه بود که دوتا پله مهی راهرو سمت راست يانتها
 . اتاقا بود

  يدیرسی می به سالن اصليکردی که اشپزخونه و راهرو رو رد مکمی
   کردم که پسرا برگشتني اسرفه

 :   کردمالی به دانرو
  سالتونه ؟13شما و داداشت -
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   گفتني ااره
   سالت باشه10 دیتو با:  نگاه کردم ای بردبه

 .   سالمه7من :  خودش گفت باربد
  زدم يلبخند

 .  من هست سالمه:  آراد نگاه کردم که دوباره همون جور مظلوم گفت به
 .   سالشه4 هم که نیشما هشت سالته و اقا مت-
 .  ان بزرگم:  گفت ي جدیلیخ
 کمی باهم امیبچه ها من برم اتاقمو مرتب کنم بعد ب.  واسه خودت ماشاهللا ی هستيبله شما مرد-

 هوم ؟.  میاختالط کن
 : اش پاشد از جآراد

  کمک ؟امیب-
 .  نی و متالی و داناریبعد از اونا دان...  کمک انی و باربد هم خواستن بایبرد

 تو دوتا دستمال الیدان.  نیاری دستمال بي سرهی نییخب پس بدو:  به همشون زدم و گفتم يلبخند
 .  اری باطله بي روزنامه هی بپر ایبرد.  اری بسیخ

 .  نیایشماها هم دنبال من ب:  گفتم شونی از هم پراکنده شدن  و رو به بقعیسر
 :   اتاق جمع کردمي رو توهمشون

  ؟نی خواستم ؟ اگه حدس زدی رو واسه چسیخب دستمال خ-
  ؟ی کنزیخودتو تم:  گفت ای بردهوی
   اشتباه بود متاسفماینه برد-

 :   شدنهی دست به سالیدان
 .  می کنزیاتاقو تم-
 :  خم شدمکمی
  اتاقو ؟ي مهندس کجايخب اقا-

 :   باالدی کششوینی سرشو کج کرد و باراد
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 کمدا رو ؟-
   کردزی کمد تمدی باي چجورنینی ببنیایخب ب.  کالاااایبار-
 .  دادمی مادی و بهشون کردمی جمعشون مدمیرسی هر قسمت اتاق که مبه

   ظهر بود که کارا تموم شده بود12 ساعت
 

  بود ؟ی بچه خوردننی انقدریچرا ا.  رفتم تو اشپزخونه که آراد دنبالم اومد عیسر
 خب ؟..  ها کژاس لهیبهت نسون بدم وس:  گفت آروم
 :  سرمو کج کردممنم

 .  خب-
 .  دادی رو با حوصله نشون مهمه
 :  دستامو به اپن زدمرونی برفت

  ؟نیخوری ناهار میمعموال ک-
 .  نای امیدو دو ون:  گفت الیدان
  ؟نی درست کنم همتون دوس داریماکارون-

   گفتن اره که دست به کار شدمهمشون
  ؟نی ندارتی که حساسازی فلفل و پای ای سوای ری شایبه خامه -

 :  جوابمو داداریدان
 .  می نداریی غذاتیکال حساس-
 یچه عال-

 استفاده کردم و ادی و خامه زریرب کم زدم و از ش..  کردم سی رو خایسو..  اماده کردم عی سرموادشو
   تو موادختمی تفت دادم و رکمیقارچو 
   کردمی و ابکشکوندمی ها رو توش شی اومده بود ماکارونابجوش

 کارو ادامه دادم و اخر سر نی و همختمی مالقه مواد رهی ی ماکارونری کفگهی قابلمه برداشتم و هی
 .  ها کردمی ماکارونيدستکش دستم کردم و دستمو ال

   رو گذاشتم رو گاز تا بپزهغذا
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  ؟ي نداریی دستشونیمت:  شستم و بلند گفتم دستامو
 برم ؟... من دارم :  گفت ای گفت که بردي بلندنه
 .  زمیبرو عز-

 :  بچه شک داشتانگار
  واقعا برم ؟یعنی-

 :  انداختمقی نگاه عمهی بهش
 ! اره-

 . عاشق غذا پختن بودم...  بلند شده بود ی ماکارونيبو.  یی سمت دستشودیدو
 . گشنمه:  اومد تو اشپزخونه و گفت نی که متکردمی لب اهنگ با خودم زمزمه مریز
  ؟ي اتاقتو بهم نشون بديخوایم..  یراست...  شهیاالن اماده م-
 :  باز کردخچالوی اومد تو اشپزخونه و در اری پا اون پا کرد که داننی اکمی
 .  نهی ببی دوست نداره کسفهیثاتاقش االن ک-
 !  نخوريزی غذا رو چارمیاالن م:  گفتم اری دانبه
 .   تو اشپزخونه چرخ زد و رفتکمی که برداشته بود رو گذاشت سرجاش و یبیس

 که من بدونم نیری تابستون میی چه کالس هانیخب هر کدومتون بگ:  تو هال و اروم گفتم رفتم
   تو شروع کنالیدان.. امم .

 :  زل زد به منخشی با نگاه دوباره
  .5 تا 4سه شنبه ها ساعت ..  رمی مبالیمن وال-
  ؟نیهم-
  8 تا 6.  میری زوج مي و باربد روزااریبا زبان که کال من و دان-
  ؟اریدان. اه خب -
 .   زباننیهم-
 باربد اقا ؟-

 3 تا 2ساعت .  رمی ها شطرنج مکشنبهیمن :  م با خجالت تمام گفت بچه
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  ؟ی تو چایبرد..  ی هم عالیلیخ-
 .   کالس ندارننی و اراد و متایبرد:  گفت الی دانای بردي جابه
 سمت نی و برنگردنی همتون چشماتون رو ببندشهیم:  گفتم دی پخته که به مشامم رسی ماکارونيبو

  اشپزخونه ؟
  هم قبول کردنهی گفت بقي هم که خسته و گشنه اره انی تکون داد و متي سرآراد

  رو نگاه کردمخچالی ي و تورفتم
   کردمنشیی و به شکل ادمک تزدمی دوتا بشقاب چي اوردم و توارشوری و خی فلفل و نخود فرنگکمی

 دمی و قاشق چنگال ها رو مرتب کنارشون چدمی رو چبشقابا
 رو ی و ماکارونختمی و سس قرمز ري سس بود که توش سس فرانسوکی کوچي کاسه هاي سرهی

  دمی کشسی ديتو
  ی ماکاروني رودمی وار چرهی رو دونه دونه کندم و به صورت داشینی زمبی سي هاگی دته

 ناهار زی شدن به مرهی خدهی ورقلمبي تاشون با چشماشی شدمی رو بذارم که دسی تا دبرگشتم
 !  يخور

 :  م گرفتخنده
  نیمثال قول داده بود-

 :  سرشو بلند کرد به من نگاه کرداراد
 !   خوسمزه سیلیاخه خ-

 گذاشتم و بهشون نگاه کردم که همشون رفتن دستاشون رو زی رو وسط مسی زدم و ديلبخند
  بشورن

   نشستم و منتظر بچه ها شدمزی مسر
 ننیشی سن مبی هم به ترتزی سر می که حتدمیفهم

 .   چون پسراش واقعا بامزه بودننمیعال رو بب پدر فنیمشتاق بودم ا...  م گرفته بود خنده
   دستاشون رو بهم چسبوندن و چشاشون رو بستندمی دهوی

  ي که بهمون دادیی هازی چي همه ي شکرت واسه ایخدا:  گفت هوی الیدان
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 :   اضافه کردشینیری با همون شاراد
 .  اتی بییزودتر بابا-

   شدنرهی گفتن و به بشقابشون خي اشاهللای اهمشون
 ! عجب

  من بکشم ؟نیدیخب اجازه م:  رو برداشتم و گفتم ریکفگ
  از همه گشنه تره ؟یک:  گفتن که گفتم ي بله اهمه

 !   که ان گشنمهیفهمی ای کنگایاصال ن!  گهیان گشنمه د... ان ان :  بلند گفت نیمت
 .  ادیبده بشقابو ب.. قربون پسرم شم :  زدم و گفتم يلبخند

  ختمی گذاشت جلوم که واسش ری بلند کرد و دودستیخت به سبشقابشو
  ؟یکشیبرا منم م.  نیمنم گشنمه مثل مت..  جون یگل:  گفت ای بردبعدش

 !   کرده بودمدای دلشون جا پيچقدر زود تو...  دمی و باربد هم کشای برديبرا
 .  غرورش نذاشته بود ازم بخواد براش بکشم..  زممممیعز..  اراد ه دمی نفر دنیاخر

 کشهی می ماکارونسی دي واسه خودش با چنگال از گوشه ی گوشه مچاله شده و به سختهی دمید
خب ..  مظلومه نقدریقربون پسر نازم شم که ا:  رفتم پشتش و دستشو گرفتم و اروم گفتم پاشدم

   براتختیری می گلیگفتیم
 :  بهم نگاه کردبرگشت

 .  خورمیکم م.. بلتم -
 :  تکون دادميسر

   بشکونمتوی رژیحاال امروز بخاطر گل.  ی گرفتمی که چند روزه رژانمیدر جر-
 .  زااای برادی زیگل.. باسه -

   بغلم جاخوش کردي که تودمی موهاشو بوسي و رودمیخند
 !  زدینبود مادر چقدر داد م..  موندن رهی صحنه خنی به اپسرا
 .  دمی همشون رو دي حسرت زده نگاه
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خجالت .  اونم بوس کردم و بغلش کردم ي و رفتم پشت باربد و موهادمی زود کشی اراد ماکارونيبرا
   لبخند زدی ولدیکش
 زدم و ي کرد که لبخندزونی پاشد و خودشو از گردنم اوی صندلي رو هم تا اومدم بغل کنم روایبرد

 .  دمی بوسشویشونیپ
 .   خودم نشوندمي پاي رو بلند کردم رونی زدم و متي بوسه االی و داناری داني موهايرو

   شددهی رنگ به صورتشون پاشي بچه ها انگاری بغضم گرفته بود ولخودم
 .  زدنی و باهم حرف مخوردنی ولع غذا مبا
  باشه ؟..  بمون شهیهم..  ان دوست دارم یگل:  دم گوشم گفت نیمت
 !   حلهي ادممم غذاتو بخورنیییع.. دقت کن ..  ادم نیاگه ع:  زدم و گفتم شینی برو

 . یی ظرف شونی تو ماشذاشتنی مبردنی از ناهار هرکدومشون بشقابشون رو مبعد
  کجا بود ؟؟میی ظرفشونیماش!  لی انجای!  تورات ای!  اهللا ای

  . کنهی کار مينجوری انی ببیگل:  گفت دی انگار نگاه منو دآراد
 .   با ارامش نشون دادیلی کارکردن باهاش رو بهم خبعد

  می کني باهم بازامی رو بشورم منایا!  ی گوگولیمرس:  و گفتم دمی کشلپشو
 !  ونیمسواك مسواك مســــواك اقااا:  اشپزخونه داد زدم ي تواز

 :  خشن داد زدمیلی ناله شون اومد که خيصدا
 ! گفتمممممم مســــــــــــــــــــــــواااااااااااااااااااااااك-
 خونه ي زمستون توي صبحاادی صفشون دنیبا د.  یی رفتن سمت دستشودنی جت همشون پرنیع
 .   افتادمیم

  خونهرونی بیی دستشوهی....  میرفتی میی صبح جادی باي تامون به نحو6 5 هر
 .. .  تو اون سرمامیبستی صف مهممون

 .   پسراشی ساعت ظرفا رو جا به جا کردم و اومدم تو هال پمی از نبعد
 .   تو اتاقاشون بودناری و دانالیدان
 .می کردزشی به جون اتاقش و تممی افتادنی متبا
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 نهی کارتون مورد عالقشو ببخوادی کنم چون مدارشی ب5 بزنه و ساعت ی چرتهی خوادی گفت که مباربد
 . 

 .  نی و متای هال نشستم کنار اراد و بردي بهش گفتم و تویچشم
  ؟هی برنامتون چونیاقا.. خب -

 :   بلند شد و بپر بپر کردایبرد
  ی گلی گلی گلی گلیگل-

 : کردمی منیی سرمو باهاش باال پامنم
 جون جون جون جون جون ؟-

 : دیخند
  ؟می کنيباز-
   ؟نی اهیپا!  خوب بلدم ي بازهیمن .. اها -

 : دنی پرنیی باال پاهمشون
 .. اره اره-
 ! نیخوب گوش کن..خب  -

  کردمفی رو تعری سوال20 ي بازبراشون
 .  میکردی می سوال20 ي بازي هفت نفرمی کم همشون بلند شدن اومدن تو هال و داشتکم
 دو سه روز اول بهم نکهی متفاوت بودن و ایلیبرخالف انتظارم بچه ها خ.  چهار روز گذشته بودسه
   مشخص بودیمن هنوز به اون شکل بهشون عادت نکرده بودم ول.  عادت کردن یلیخ
 
  

 .  رفتنیپذی عضو رو مکی عی تنها بودن که سراونقدر
 ..   شده بودشب

 .   درست کردمینی زمبی شام براشون کوکو سيبرا
 .  اتاق مشترك داشتنهی اری و دانالیدان

 :  و اومدن سمت من شدن هر دوشونبلند
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  ی گلریشبخ-
 ! ياری دانریشب تو هم بخ-

 .   گفت بهمری هم شبخالی لفظ زد و داننی از ايلبخند
 دنیکشی مازهی هم خمای پام خوابش برده بود و اراد و بردي رونیمت

 ختمی هم واسه اراد رری شوانی لهی و یی رو کردم دستشوای اتاقش خوابوندم بعد بردي رو تونی متاول
. 

 .  دیدی موری هنوز نشسته بود جم جونباربد
 یی اراد رفت دستشورونی که اومد بایبرد
 .   جونی گلریشبت بخ:  اومد گونمو بوس کرد و گفت ایبرد

 .   به سبک خودش رفت بخوابهری سمت اتاقش و اراد هم بعد از گفتن شب خرفت
   سانت رفت اونورتر نشستهی باربد نشستم که کنار

 .  تر که پاشد رفت رو مبل نشستکی رفتم نزدکمی
 ! مگه من جزام دارم ؟بچه

 اقا باربد ؟-
 .   نشست اخم کردنهی دست به سهوی
  اخم شما شدم ؟ي کردم که سزاي بدونم من چه کار بدشهیم-
 تو ي منو کردای نه مثل بردی برام قصه گفتنی نه مثل متیختی ررینه واسم ش:  اروم گفت یلیخ

 ی گفتری که مسواك بزنم نه مثل دوقلو ها بهم شب بخییدستشو
 !   داشتمي اگهی ديواسه شما نقشه ها..  منتظر بودم اونا بخوابن یدونیاخه م... اهاااا-
 : رونی از اون الك بامزه ش اومد بکمی
  ؟يچه برنامه ا-

 !  دیخوابی منیرو زم اری و دانالی داننیقبال هم ب..  تنها بخوابه ترسهی باربد مگفتی بهم مالیدان
 .   بهم عادت کردنشتری بچه ها باربد و آراد بنی از بدونستمیم
 .  دی فهمشدی متشونی سکوت و مظلوماز
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  ؟ی من بخوابشی شبا پيدوس دار-
 .  دی هم فهمنکشی عي هاشهی از پشت ششدی منویا..  برق زد چشماش

 . یی تو دستشودی تکون داد و دوی با خوشحالسرشو
 .   م گرفته بودخنده

 ..  زدم به اتاق بچه هايسر
 .   رفتم و کنار تخت هر دوشون نشستم و موهاشون رو نوازش کردماری و دانالی اتاق دانتو

  دمی و آراد و لپاشون رو بوسای اتاق بردرفتم
 .   نگاه کردمبشی و غربی عجدنی درست کردم و به طرز خوابنی متي روپتو

 .  دمی و پشت پلکاشو بوسدمیخند
   من درست کرده بودي بزرگ هم واسه ي جاهی و دهی دراز کشدمی سمت اتاق باربد که درفتم

 .   تو بغل خودمدمی و باربد رو کشدمی دراز کشکنارش
 صابون هی از ي نفر7ما ..  شامپوهاشونم با ما فرق داره نای ایپدر صلوات..  رفت مینی بری موهاش زيبو

  کنهی می قاطی با بازار شامپو فروشنهی رو ادم ببنایحموم ا..  میکردی استفاده ميشتر
 
  
! 
 !!!  یزنی لگد مينگفته بود..  تو روحت بچه يا... اخ ..  روزگار ییییه
...  رو لبام نقش بست ي ایطونیلبخند ش..  دهیخوابی منجای افتادم قبال حتما عموشون انی فکر ابه

 ! دمی کجا خوابینی ببیی جون کجانیاسی.. جوووون 
 .  نمی مشتاق بودم باباشون رو ببیلیخ
 !  ؟يخوریچقدر وول م...  دهنت بچه يا

 !  کنهری امشبو بخخدا
 شدی هفته مکی کم کم داشت گهید

 .   رو اماده کردم ببرمشون کالس زبانشونالی و داناری و دانباربد
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 دیبا..  داشتن انی مربای اوليلسه  جنکهی امروز مثل ای سه تا ولنی اشی اومدم خونه پشی پي دفعه
 . موندمیم

 به بچه ها سفارش کرده بودم که ی مراقب باشه هر چند کلتونهی مشونینیی پاهی همساگفتی مالیدان
  نکننيکار بد

 وقت نخوان دست به هی و پفک پر کرده بودم که پسی و چی و خوراکوهی می هم کلي ناهار خورزیم
 .   بزنننای و گاز و ايزیت

 رونی بمی سفارش از درخونه اومدی از کلبعد
 .   سفارش کنمتونی همسانی من برم به انیی با اسانسور پانیخب شما سه تا بر-

 :  دستمو سفت گرفتباربد
  ؟امیمنم ب-

 :ختمی بهم رموهاشو
 ! ایتوام ب-

  می و در خونه رو زدنیی با پله ها پامیرفت
 :  از پشت دردیچی پی زنهی يصدا

 بله ؟-
 ..  لحظهکی شهیم..  هستم 8 واحد هی من همسانیببخش-

  با باز شدن در ناتموم موندحرفم
  رنگی مسيبا تاپ و شلوارك با موها..  بود ی جوونزن

  ؟نیدی جدهیهمسا:  گفت ي ای تو دماغي موشکافانه بهم انداخت و با صداینگاه
 ! سیتی خاله آممییما:  باربد از پشتم در اومد و گفت هوی که
 ؟؟؟!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟سیتیآم

  ؟گهی مگهی دی چهی که اسمش صغراس بعد به همه ناسی از انمی انکنه
  فرداد ازدواج کردن ؟يعه پس اقا:  و گفت دی باربد خنددنی با دزنه
 :  شدميجد
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 بهشون نیبهشون سپردم شما خواست.. بچه ها باال واسه دو ساعت تنهان ..  پرستارشون هستم ریخ-
 ممنون ازتون.  در رو براتون باز کنن نیسر بزن
 .نیی پامی و از پله ها رفتدمی جواب بشنوم راه افتادم و دست باربد رو کشنکهی ابدون
 وسر می تا خونه رفتادهی پیی جلسه ها گذشت و بعد از کالس باهم سه تاي شون هم مثل همه جلسه

 . رمی بگیراه هم مجبور شدم براشون بستن
 .  دیرسی مورد مهی نیخدا رو شکر عقلشون تو ا.  کارت داده بود تا از اون استفاده کنم هی عموشون

 .  می باز کردم و وارد شددی در رو باز کلمیدی خونه که رسدم
  ؟یعه اقا باربد کجا رفت:  که گفتم نگی تو پارکدی باربد دوهوی

 .   االنامیم:  گفت بلند
 !! اومده.. اومده :  گفت ي شادي با صداهوی بعد
 .  نی که خوردن به من و من خوردم زمدنی دوي طورالی و داناریدان

  اومده ؟؟؟ی اومده ؟؟؟ اصال کی جولنای مگه آنجلای پدر صلواتاخه
 ! ؟هان
 .  نی و دوباره خورد به من و من دوباره افتادم زمدی شدم و خاك مانتومو تکوندم که باربد دوبلند

 .  اومدهی جولنای واقعا انجلنکهی مثل انه
   ؟؟؟ی من چقای ؟ هان ؟ نه دقیمن چ...  يدی خوشگل موشگل ميبه همه شانسا..  خدا ناموسا
   رو زدم4 ي و سوار اسانسور شدم و دکمه رفتم

 .  رونی سر و وضعم رو مرتب کردم و اومدم بکمی نهی اتو
  دی شنشدی شاد بچه ها رو مي باز بود و از پشت در هم صدامی ندر
   رو باز کردمدر
   شونه هاش بودي که اراد رودمی رو دي پشت مرداز

 ..  دمیرسی به کمرش مدیشا..  بلند قد
  جونه ؟نیاسیعموشونه ؟ ..  ایکلی هنی رو فرم داشت نه از اکلیه
 ! گای رو نیپرستارمون خانوم گل.. بابا بابا :  که گفت دی منو دای بردهوی
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 !!!  خبيومدی تر مری دکمی دهنت بشر ي ؟؟؟ مگه اومد ؟؟؟ اباباشون
 .  اروم برگشتمرده

 ... دی لحظه نفس برکی چشماش دنی داز
 !!  بودی چشمش ابکی و ي چشمش قهوه اکی
   به چشمش بودیکی خوشگل و شنکیع

   بودي قلوه الباش
 .   بازهی چنی عششی که ننیا!  شمی مغرور رو به رو میلی خي باباهی بابا االن گفتم با يا...  دیخندیم

 .. نی رو گذاشت رو زماراد
 !   قدش بلند بودچقدر
 .  بوددی دست سفکیدندوناش ..  زد یی دندون نمالبخند

 .  اومد سالم نکردمادمی
 .  نمتونیبیخوشحالم م..  فرداد يسالم عرض شد اقا:  مودب شدم و گفتم کمی

  ؟ی سالم کندی بایدونیسنت نم نیبا ا!  تی تربیب!  نگفت یچی هی دوبار تکون داد ولسرشو
 نوشتی مییزای رو برداشت و روش چي برگه اهوی
 !  نوحی کشتيوونای حای
  اخراج کنه ؟خوادیم

 !! ي مردونیلی م12 يدر ارزو!  نازگل ي شدبدبخت
   رو جلوم گرفتبرگه

 "فرداد هستم.. نی پرستار بچه هام بشنیممنون که قبول کرد...  دنتونیسالم خوشبختم از د"
 .   نگاه کردمبهش

 ! جذاب بود..  بلند بود یلیقدش خ..  بود ری واقعا نفس گچشماش
   فردادي اقانی ندارن خوش اومدي و ازارتی اذچیبچه ها ه.  کنمیخواهش م-

 :  تند نوشتتند
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 نی بگ داخل اتاق من ؟به بچه هامی حرف بري سرهی ي برامیتونیم... شد اومدنمییهویمتاسفام که "
 " خودشون رو مشغول کنن.  باهاتون حرف بزنم دیکه با

 شما حواستون باشه می حرف بزني سرهی دیمن و پدرتون با:  تکون دادم و رو به بچه ها گفتم يسر
 ! ستهینمی هم فالگوش وایکس... هااا 
  ؟ الل بود ؟؟؟؟نوشتی کاغذ مي روچرا

اصال ...  ماهم که کال يدیافری همه عظمت و پول رو کامل ننی رو با ایکی!  خدا حکمتت رو شکر يا
 !!!  گفتن نداره کهگهید!  ي از کمر نابود کرديزد

 .  که چند روز بود قفل بود شدمی اتاقداخل
  دی اتاق نفسم بری طراحاز
 ...  مختلفي شعر هاي هایسی خوشنوواری در و ديرو.  تخت دو نفره هی اتاق بزرگ با هی
 ! نشستیاتاق به دل م.  ری تحرزی مهی قرار داشت و کنارش ی بزرگي کتابخونه  سمت اتاقهی

 .   نشست و منم دعوت به نشستن کردزی ميرو
 .  سکوت شده بودقهی سه دقدو

   خوب شروع به حرف زدن بکنهتونستمی نمانگار
  کردی مشت مدستاشو

 : باالخره دهن باز کرد!   یعرق کرده بود حت..  زمممیعز
 ! سالم..س..ره..با..دو-
 ... یول..  حرف بزنه تونستیم

 !  داشتلکنت
 
 
 !  فرداديسالم اقا-

 :  دیخند
 !کنه..یم..تیاذ..اذ...نم..زد..حرف..ح..که..ك...دونمیم..یم-
 :  و دستپاچه جوابشو دادمعیسر..  حرفش دلم مچاله شد نی ااز
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 !  فردادي اقانی فکر نکنينجوریا... نه نه -
 : وباره ددیخند

 تون ؟..موندن..مو...مورد..مو..در..د-
 !  رو گرفته بودمممیتصم

 ... یاگه شما مشکل!  ستی نیمشکل.  مونمیبنده تمام وقت م-
 :  بوددهیانگار ترس...  سرشو تکون داد عیسر

 ! نیبمون..بم..بم! ..نه ..نه..ن-
   زدميلبخند
   درست کنمای شام خوراك لوبيرفتم تا برا..  زده نشد ی خاصحرف
  رهی دوش بگهی هم رفت تا فرداد

 کردنی نگاه می جور خاص و نگرانهی به من پسراش
  ؟نیکنی نگاه مي ؟ چرا اونجورهیچ-
   نگفتنیچیه
 !  اخراج نشدمنینترس-

 دنی نفس راحت کشهی همشون
 !  م گرفته بودخنده

 ی شلوار راحتهی که فرداد با کردمی و تنقالت درست موهی بخوره و داشتم مسی ها رو گذاشتم خایلوب
 ! نی زمي اومد نشست روي خاکستری شرت ابی تهی و يخاکستر

  ؟؟نیزم!  تا مبله 12 نجایا!  الخالق جلل
  ها هم دونه دونه کنارش نشستنبچه
 بابا درمانتون خوب بود ؟:  الیدان

... که ... فت .گف.. دکتر .. آره ..آ:  دی خندفرداد
 !م..بزن..ف..حر...م..تون..یم...ن..شیم..ز..با...الت..عض...ن..کن..ر..کا..ش..رو...گه..يد...کمی..ي

 !  اون الل بوده!  بوده ی مشکلش چدمی فهماالن
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به مرور ..  رنیگی کار می از روش عضالنارنی گفتارشون رو بدست بتوننی که می افراد اللي برامعموال
 !  کامل حرف بزنهتونهی می بعد از مدت وزنهیزمان فرد به صورت لکنت وار حرف م

 !  گوالخچه
  و تو دل بروهی گوگولیلی خمی از حق نگذریول
 : دی پرساریدان
  باباجون ؟هی کتیجلسه بعد-
 ! گهید...سال...هی..ت..گف-

  باباجون ؟ری دنقدریچرا ا:  اروم گفت باربد
 !کنم...نی..تمر...دی..با..ت..گف-

 .  ی بچه در ارتباطهی با يکردی احساس مزدی حرف مينجوری ایوقت
 !   کنمي دلسوزخواستمی هم نمسوختی هم براش مدلم

 ..  مسئله کنار اومده بودنی خوب با اچقدر
 .   حرف بزنهگهی دي مثل همه ادماای سن نتونه مثل من نی با اکه
  ؟ي آوردی چیبابا جون سوغات:  بلند گفت نیمت

   همشون شادتر شدي چهره
 و پفک الی فوتبال داره واستون پفی گفتایاقا برد!  عجله یعجله ب...  ي آي آيآ:  و گفتم دمیخند
 .   درس کردميهند
   کردشی دشی بلند شد و چندتا مشت زد و دایبرد
  کردنی و اراد هورا هورا منیمت

  از جاش بلند شد و به سمت اشپزخونه اومدفرداد
   تو صورت منادی داره مدمی دهوی

 !!!  دو متردیشا!  قدش بلند بود چقدر
 کنهی مکاریچ!  بن جعفر ی موسای.  سمت من و از کمر خم شد اومد

 :  عقب که هل کرددمی خودمو کشکمی
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 ! ببرم..رو..فا..ظر..کنم...کمک!  کنم يبد..بد..کار..خوامینم..ن.. نه ..ن-
 !   شدمزیمن چقدر ه!  سرم خاك به..  بکن ي کارهی ایحاال اشکال نداره ب!  ییی گوگولییییییآخ

  تو دهنش گذاشتي پفک هنددونهی دستاش به دستام بخوره گرفت و نکهی رو بدون اظرف
 ! به..به! مزه ..م..خوش..خو...چقدر..چ-
 .  نوش جون-

 !!! بسم اهللا!  پوووف
  رونی رو هم برداشتم بردم بالی پفظرف
  ننی ها زده بودن فوتبال بببچه
 .   نشستنشونیپدرشون هم رفت ب..  تازه شروع شده بود نکهی امثل

 .  چه بامزه...  شدم رهی پشت بهشون خاز
 .  ختمی خودم ري برایی چاهی رو بار گذاشتم و شام
 .  شدی بچه ها بلند مي و صداسر

 .  زنگ خورد نگاه همشون برگشت سمت منتلفنم
 .  دی تو گلوم پریی شدم چاهل

 .  خوردی مزی لی هی نگاه نافذشون هل شده بود تو دستم گوشری رو در اوردم و اونقدر زیگوش
 تماسو قبول کردم و گذاشتم در نمی طرف رو ببي شماره نکهی که تو دستم ثابت شد بدون انیهم

 گوشم
 : دیچی زهره پيصدا

   به ماهااايذاری محل نمگهید.. جووون خوشگل محل -
 :  دمیغر
 ! دی زهره زهرم ترکيریناکام بم-
 .   واسه خواهرام دعا کنمومدی تا پسر بود دلم نم7 6 منم دور و برم گهی ؟ اره دشعوری بادیدلت م -
  ؟ي شده زنگ زدیچ... خب حاال  -
 !  واسه حال احوال زنگ نزدمیفهمیخوب م -
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کارت !  واسه حال احوال یزنیتوام که هر روز زنگ نم...  واسه حال احوال ي زنگ زدروزیچون د -
  حاال ؟هیچ
 شتری به حسابشون تا بمیزی پول بردی باگفتیمسئول اونجا م...  سر به احمد بزنم هیواال امروز رفتم  -

 .   احمد کار کننيبرا
 هی:  لب به احمد و اون مسئوله و اون کمپ و هفت جد ابادشون دادم و گفتم ری چهارتا فحش زسه
 .  کنمی مشیکار

 ... زهیچ...  یراست-
 و بچه ها هم کم کم کردی مقی پدرشون با همون لکنتش داشت تشویول..  کردنی سر و صدا نمپسرا

 توجه شون به اون جلب شد
 ! شنومیبگو زهره م-
 !  شدهدایخواستگار پ -

 ؟؟ی کي ؟ اصال خواستگاري اومده خواستگاريباز کدوم معتاد! خواستگار ؟!  هام رفت باال ابرو
  ؟ی کيواسه -
  من من کردکمی
 ! زهره جواب منو بده-
 ! زیواسه کن -
  ؟ــــــــــــــــزیکن:  لحظه حواسم نبود کجام داد زدم کی

 .  پسرا همشون برگشتن با تعجب بهم نگاه کردن..  باال دی متر پرهی فرداد
 : ندیچی هل پشت سرهم واژه مزهره

...  خونمون طالق گرفته ادی می هزی فکر کرده کندهی ندری خری ننی انیبب...  هل نکن یگل... نه نه -
 ! يپسر خواهرش که زن مرده س رو فرستاده واسه خواستگار

 ! دختر من شوهر داره ؟ریمامان نگفته بهش نه ن-
 ؟ گفت که باالخره از جواد ی نگفتریبه مامان گفتم تو مگه به ن!  کنم فی واست تعرستای وای گليوا-

 !  پسرهنی بره با ارهیشو از جواد بگ طالقزیکن.بهتره 
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 !  گرفت از حرف ماماندلم
 . خواهرمچارهیب
 ي هم سالم برسون بگو اگه روزریبه ن!  مرد باالسرش اونم منم هیزهره به مامان بگو اون خونه هنوز -

    برمدیبا!  مشیدی نمیکی خودش طالق گرفت، به تو يخواهرم به خواسته 
 ..زهره

 ... دیپوکیسرم داشت م...  حرف بزنه نذاشتم
  کردمقطع
 دخترا ؟ پول کمپ احمد ؟ مامان ؟ ي ؟ پول کالساکردمی فکر میبه چ...  سکوت شده بود قهی دقپنج
  بخت ؟ زهره و مهناز ؟اهی سزیکن

  رو گذاشتم رو کانتریگوش
 .   چاهش رو گرفتميجلو...  و اب سرد و باز کردم نکی سمت سدمیدو
  باال اومد  سرمو کردم داخلش که تااب

  بودعادتم
 زدمی مداد

 ادی قل قل نمي جز صدایی صدادونستمیم
 ... دمیشنی رو ناواضح مییصداها

 کنهی میبابا داره خودکش-
  هی گريصدا

 . بابا نژاتس بته-
 : نیری لکنت شهی..  لکنت

 ! نیسیوا..وا... نشده ..ن...شیزیچ..چ...نه.ن-
  شدمدهیکش

 دمی کشقی عمنفس
 ...  دیدی تار مچشام
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   اپني به لبه خوردم
 .   خوردي خاکستری شرت ابی چشام که بهتر شد تازه نگام به تيتار

 : ونیزی تلويصدا
 ! سی پرسپوليگل برا-

 به اهامیرو!!!  بود ی خفنياه المصب چه صحنه !  سنت لوری عطر سيبو...  کرد می دست زنداندوتا
 ! له له شدم!!  شد اصال لی تبدتیواقع
 ...  رفت باالنگام

 ..  به لب داشتلبخند
 ! خوبه..خ..خ..یل..یخ..خ...کردم..یم..کارو..ك..نیا..ا..منم..م-
 !  که باورش سخت بوددمی شنيزیچ! متاسفم :  لب فقط گفتم ریز
 ن؟ی..ب..ب..و..خ..خ-
 ...  فردادي خوبم اقایبله مرس-

 :  انداختنی طنصداش
 !گمیم..م..م..ت..درس..د..که..ك...هی..ز..یچ..چ...ا..تنه..ت..ت..طاها-
  طاها ؟ی چيبرا! چقدر خوب  -

 .   عقب رفتی برداشت و کمدستاشو
 !س..طاها..مم..س.س..ا..چون..چ-

 !ومدیچقدر بهش م!  قشنگ چه
 .  خوشبختم اقا طاها-

 :دیخند
 ! بهتره..به..به..فرداد..ف..ف..از..ا...نیا..ا-

 کردنی خورد که با بغض نگام منی که نگام به اراد و متمیدی دومون خندهر
 !  تو بغلمدنی و نشستم و دستامو باز کردم که دوتاشون دودمیخند

  سنت دور شدلوری سيبو
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 . تونمی نمفی مالفه امو کثگهی ددیببخش:  گفت ی اشکي با چشانیمت
 .  تونمی نفی اتاقمو کژگهیمنم د:  گفت ی اشکي با دهن باز و چشاارادم

 شستمیصورتمو داشتم م!  رمیمن که گفتم نم... باشه باشهه ..  زمممیعز-
 عمتو خر کن:  گفت هی با گراراد
 :  باباش اومدي جديصدا

 !دیخش..خ.ب..ب..بگو..ب! نکن ..ن... یب..ب..د..ا..یب..ب-
 : دی لب چاراد

 ! دیباژه ببس-
 .   چسبوندمشتری رو به خودم بنی محکم بوس کردم و متلپاشو
  عوض کنم ؟مویمن برم روسر:  شدم و گفتم بلند

 :  بهمدی چسبنی متهوی
 !! منم ببر-

  ؟شهی مشیاصال جذبه حال!  اخمم کنه تونستی نمیول..  اخم کرد باباشون
 ! افتنااای مای ما کری گایخدا

 ..مرد.م..هی..ي!...زشته..ز!نیمت..م-
 
 :  حوصله حرفشو قطع کردی بنیمت
 ! کنهی نمی فضولچوقتی ارد ههی.. باشه باشه -

 .   مبل و دستاشو سفت بغل کردي رفت نشست روبعد
 ! چقدر پسر بچه ها بامزه ن.  زدم شنشی به پوزيلبخند
   رو عوض کردممی و روسررفتم
 ! ازم خوادی دو تومن پول مي ؟ کمپش االن باالارمی بریپولو از کجا گ..  ایخدا
 دمی چزی مي و براشون رودمی رو کشغذا

  ختمی ریتی چای خوراك لوبي کنجد روکممی
 ! دمی مخلفاتشو چي و همه ی ها رو داغ کردم و ترشنون
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   رو صدا زدمهمشون
 ! یی رفت سمت دستشوی ولنطرفی اادی پدرشون بلند شد فکر کردم که مدمی داول

  رهیگی رفتارشون از باباشون سرچشمه ميهمه ..  بامزه چقدر
 :  نشستن که خواستم واسه خودم بکشم ببرم اتاقم پدرشون بلند شد از جاشهمه

 ! نیبخور..بخو..ب..ذا .غ.غ..ما.مم.م..با..ب..خواهشا..خواهش..خو..خ-
 ..  کردمدیی ها هم حرفشو تابچه
  خبخب

 !  هم زرنگیلیخ..  بود ی مردمیلی خپدرشون
 .   طاها نشستمي رو به روزی ماونطرف

 ! کردی غذا خوردن به بچه ها کمک مي و توخوردیاروم غذاشو م!  باوقار بود چقدر
 ...  اون مقدار پول کمپ بودمریمن هنوز درگ..  کار من بود نی سرم اریخ
  ؟رمی از طاها فرداد بگدیبا

 ...   کمک کنهتونهی اونه که مفقط
   درخواست کنم ؟هی ازتون تونمیمن م.. آقا طاها :  بچه ها اروم گفتم دنی از شام و بعد از خواببعد

 :   لبخند گفتبا
 !حتما..ح..بله..ب-
 ... من به... راستش .. من... من -

 ! ازمندمی مقدار پول نهیمن به :  بستم و تند تند جمله مو گفتم چشامو
 نیی باز کردم و سرمو انداختم پاچشامو

 ... چقدر ؟..چ-
  تومن ؟؟4 گفتمی مدیبا!  کردم سکوت

 ! خانوم..خ..نازگل ..ن -
  بلند کردمسرمو

 کردی مي مخمل باهات بازي مثل پارچه نگاهش
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 !  دو چشماشهر
 چقدر ؟..چ-
 ! ونیلیم 4-
 خوبه ؟..خ! دمیم..یم..یم..تر..ت..زود..ز..رو..حقوقتون..حقو..ح..ه..نصف..ن..من..م-
 ! ممنونم واقعا:  گفتم ی خوشحالبا

 ..  زديلبخند
 !  اومدهشی سوال برام پهی..  اقا طاها نیببخش-

 :  سمتمبرگشت
 بله ؟..ب-
 ...  چشماتون-

 : دی خندخودش
 ه ؟..بیعج..ع-
  ؟هیمادرزاد!  خورده هی-
 !قشنگه..قشن..قش..ق..تون..ها..ه..چشم..چ..چش..چش...شما..ش. بله ..ب-

 !!!   داد تا حرف بزنهجون
 !  بودیمشک..  نداشت ی رنگ خاصچشمام

 !  اقا طاهاهیمشک-
 ! خوبه..خ..ي..مشک..مش! ..  دونمیم..یم..یم-

 : رونی گفتم که باربد اروم از اتاقش اومد بيری زدم و شب بخيلبخند
  ؟یخوابی مشمیپ..یگل-
 !!  رهی کج بگی باهام کشتخوادیدوباره م!  نه يوا
 . خوابمی مشتی پامیمن مسواکمو بزنم م..  زمیاره عز-

 !ششیپ..پ..بم..خوایم..یم..من..را؟م..چ..چ..شما..ش:  اروم گفت طاها
 .  می مدت عادت کردنی امیدی خوابگهی دکنهی مینه بابا چه فرق-
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 : دمی باربد رو شني زدم و رفتم دم در که صدامسواکمو
  ؟کنهی مسخره ت نمیکس..  رستوران يریم..  ییبابا-

  گرفتدلم
 بکنن ؟..ب..مسخره..مس..چرا..چ..ییبابا.ب..نه..ن-
 . شب خوش بابا طاها جونم!  ينجوریهم..  یچیه-

  نشون بدمي تا خودمو مشغول کاردمی خودمو به اشپزخونه رسعیسر
 :  به سمت اشپزخونه اومدطاها

 . خوش..خ..شب..ش-
 . شب شما هم خوش -

   مهربون بودیلی از خشتری بیلی خشی ابیمخمل...  برق زد شی ابچشم
 

  بردی نمخوابم
   که خوابش برددی نکشهی به دو ثاندمی اتاق باربد کنارش دراز کشيتو

 ...  حوصله م سر رفت!  پوف
 !  ؟دهی مرد بالغ و عاقل و نسبتا الل چندتا اتاق اونور تر خوابهی االن یعنی يوا

 احمدو واکنن ي کله يا!!!  مطلقه هم هست ایزن مرده !!!!  میونیلی م200 ي تو قبر نداشته خاك
 !   کنه توشییکالغ دستشو

  چرا من ؟ اخه!  تو فاضالبا غرق شه زی شوهر کنيا
 !  ارهی سرم بیی بالهی ادی فکر کن نصفه شب مست کنه بيوا

 !!!!  تونمی اصال نمينجوری امن
 .  کردم سرم درد گرفتخودی فکر بنقدریا

 .   باربد برداشتم و زنگ زدم مهنازری تحرزی مي رو از روتلفنم
   از پنج بوق برداشتبعد

  هااان ؟ -
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اگه االن ندا ..  دیدی اسمون پرستاره کپری زدیاونجا گرفت!!! درررد و هان ! کوفتو هان ! مرضو هان  -
    هانیگی مزنمی جووووونممم ؟؟ بعد اسم من خار داره زنگ میگفتیجونت بود م

  ؟؟؟
 ای بنی دو مهی ي نصف شب سوارش شد2 که ساعت ییابویاز اون ! استاپ استاپ !!!  یییگل.. باباااا  -
   نی جوابش همزدی موقع زنگ منی اممیاردیلی م200شوهر ... خب ناکِس !  نییپا

 لنگت کجا لنگ شده باز ؟.. حاال بنال خواهرم ...  بود
 :  زر زدنمنی من من کردم و خاك تو سر من با اکمی
 ! دهی مرد خوابهی نجایا-
 :  زدغی جهوی
   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچــــــــــــــ -

 !  زی جواد شوهر کني تو گور و قبر و هفت جد و اباد ننه خاك
 ! نجامیمن ا..  نینه بب -
 !!!  ادمنیبابا بنال ع!  یبه سالمت-
 راهرو رو در هی  چند قدم اونور ترهی...  نجامیبابا االن که من ا!  ي خب دست پاچم کردییییعهههه-
  خب ؟..  می دارشیپ
 : دی حوصله غریب
 !!!  خب -
!  می نداري ؟ کاری راهرو که اشپزخونه س ما اصال به اون چيرو به رو...  نی دقت کننجایاگر شما ا -

   ؟ انتهاش درب خونه سی که انتهاش چنیشی راهرو مهی شما وارد یول..  کالیبار
 
  

   ؟یانیدر جر... 
 ! بگو...  ارامم انوسی اقانیاره االن در جر -
 ..   در اتاق هستهی!  ي قدي نهیجنب ا..  به در دهینرس.. خب !  زی به شما دوست عزکالیبار -
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که تو !  گهی شب ميداره برام قصه !   زنگوله 909 230 1200 زنگ زدم کنمینازگل احساس م -
  ؟کنهی مستی زياتاق چه جانور

  ! پدر بچه ها -
 : دمی تا اومد حرف بزنه غردی پوف کشهیدوباره ..  دی کشیی بلند باالپوف

 ! يزدی االن سکته ميتوهم بود!  رو بلندتر ختم کن یسوم! مرض نسناس  -
 ؟ تو اصال به قفل ي خودت دقت کردي در جنب اتاق هادهی تا پسر خواب6تو اصال به اون ! اوشکول  -

 !  باهمزیو احمد و شوهر کن... و من ...  خاك تو سر تو ي ؟ ايدر دقت کرد
 نیاز بس دوست داشتن!  و احمد وجود داشتن زی شوهر کنشهی فحش هامون هميتو...  بود مدلمون

! 
   ؟یبده زنگ زدم دلتنگم نش...  خب حاال ییییا-
سهم غذا هم !  کنهی متینه تف مال!  زنهینه لگد م!  کنهی شب خروپف مینه کس...  ی رفتنیاصال بب -
   دهی دم در توالت اهنگ های کر کننده ش کسيصبحام که با صدا..  شده شتریب

  قشنگ بهشت شده خونه...  خونهینم
 ! ي مزاحم وقت و خواب من شديبرو بکپ زنگ زد.. برو !  نی نداراقتیل..  شیییچ -
   بگه قطع کردميزی خواست چتا

 ی گلستی نيبابام ادم بد:  اروم گفت دمی دهوی که دمیاره دراز کش رو قفل کردم و کنار باربد دوبدر
 .   مهربونهیلیخ... 
  دی و دوباره خوابدی کشازهیخم

 !  همشو ؟دیشن!  به سرم خاك
 .   بوددی از بس سفرونیرگاش زده بود ب..  دمی کشی پلکاشو دستپشت
 .  دمی زدم و گرفتم خوابي بوسه اسرشو
   بپزم ؟یحاال ناهار چ..  راست اشپزخونه کی طبق معمول از همه زودتر پاشدم و رفتم صبح

 !  رو به رو شدمي منتظره اری غي در اشپزخونه با صحنه دم



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 50 

 یی بود و خودشم داشت چادهی چزی مي و خوشگل روکی فوق العاده انتي صبحونه هی فرداد طاها
 .  خوندی و روزنامه مخوردیم
 .  یعنی بره ها زی همش خار شه تو چشم شوهر کننایا...  ها شد ي اهی ترکلمیف نی اهی شبااا
 ! نی باشزیسحرخ..  فرداد يسالم اقا-

 : لبخند زد و از جاش بلند شد..  کرد ی نگاهبهم
 !  شمیم..یم..پا..پ..ها..ه..قع..موق..م..نیا..ا....شهیی.هم..ه...  ریخ.بخ..ب..صبح..ص-
  کردمیدرست م..  نیدیزحمت کش!  ی هم عالاریبس -
  نییما..بفر..ب!  ستین..ن..مت..زح..ز -
   اشاره کردی ها از هشت صندلی از صندلیکی هی به و

   شدمرهی بود خزی مي که رونکشی نشستم که به عاروم
   کنهزشی انگار دوست نداشت تمی بود ولفیکث

  زی کردم و دوباره گذاشتم رو مزشی تممی روسرنیی برش داشتم و با پااروم
   خوردمی نگاهش به روسرهوی زد و ي محولبخند

  می نگاه کنم دستش اومد سمت روسرمی هل کردم و تا اومدم به روسرکمی
  نشیی که گره خور شده بود پارفتی ور ممی کرده بود و به روسرزشونی به چشماش بود که رنگاهم

 ..   رو برداشتدستش
 : اونم مثل من هل شد نگاه کرد و بهم

 ه..گر..گ-
 :  قطع کردمحرفشو

 .   فردادي اقایمرس... بله -
 !!  جالبه!  هام دقت نکرده بود ي به روسری حاال کستا
 
   و جلوم گذاشتختی برام ریی چاوانی لهی

 .   ازش تشکر کردمآروم
   خودم صبحونه بخورم ؟ي وهی به شيمن چجور...  نجاستی زرافه انی بابا االن ايا
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 میشدی که همه پامیی روزاهی!  یی با چامیخوردی صبحا نون خشک مری اون روزا بخادی..  ی هیه
 !   موجود نبوددیرسی مرتری دیهر ک... خرما هم موجود بود 

 .  اروم گازش زدم...  به نون تست دمی مالری پنی با بدبختکمی
 ! یچه باکالسه لعنت!  شت اوه
 ! بزنم..بز...مرغ ..مر..م...تخم..تخ..ت...نیر.ر..ندا..ن..دوس..دو..گه..گ..ا..ا-
   واقعای دستتون عالهینه عال:  دهن پر گفتم با
 !  خندهری موند بعد زد زرهی م خافهی به قکمی
 . يخندی که مینیبی من جوك مي افهیمگه تو ق.  شیییچ.  ییقای جنوب افريزرافه !  وا
 .  شده..ش..مزه..مز...با..ب...افتونیق..ایق..ق..ق!سفم.س..متا..م..م-

   اخه ؟؟؟؟؟ي ای تو گوگولنقدری مهناز دورت بگرده چرا ایاله
 :  بلند شدنی متي صبحونه خوردم که صداکمی زدم و بازم ی شل و وللبخند

 .   شدممممدااااری که ان بنیهمه بدون...  شدممممم دااااارررریان ب-
 .   خندهری زمی و طاها فرداد زدمن
 ...   با خودشکردی مداری رو هم بهی بقشدی مداری بی وقتشهیهم

  خوردنی بودن و صبحونه مزی ساعت بعد بچه ها سر ممین
   بپزم ؟یخب من ناهار چ-

  مهیق:  آراد
 !  مرغ بذار.. نه من لپه دوس ندارم :  اریدان
 !  پلو با گوشتینه نه باقال:  الیدان
  یماکارون:  ایبرد

 !!!  تزااااایپ:  باربد
 . هیساالد الو:  نیمت

  بگم ؟..ب..من..م..م:  به همشون نگاه کردم که طاها فرداد گفت سی فپوکر
   شده بودرهی نگاه معصوم بهم خهیبا !  بچه هاش نی بود عشده
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   ؟نییبفرما! بله حتما  -
 نیماچت کنم با ا  بپرمیعنی! ارم ..د..د..ست..دو... دوي..سبز..س..س...قرمه..قرم..ق..ق...من..م..م -

 : منم قرمه دوست دارم! تفاهم اصال 
 !  پزمیم قرمه چشم -
 !  کنمیم..یم..یم..کمک.کک.ك..ك..منم..م -
 ! ستین يازین -
 !  دارم..دا..دوس..د -
 ... باشه پس -

 فرداد داره دمیتو اشپزخونه که دمن مشغولشون کردم اومدم   پاشدن وزی از سر مپسرا نکهی از ابعد
  کنهی مزی و تمدارهیظرفا رو برم

 :   شدمهل
 !  کردمیجمع م...  زهیچ.. عه  -

 .  لبخند اروم زدهی فقط
   گوشه تا خوب وا برههی قرمه ها رو برداشتم و گذاشتم ي سبزاروم
 و گوشت کنهی جدا مای  فرداد داره لوبدمی تو اب جوش اومده که دختمی برنج برداشتم و رمونهی پچند

  کنهی مکهیت
 !  چقدر بزرگ!  کردنش متعجب شدم کهی گوشت تي نحوه از
  کنهی بزرگه مزه رو بد میلی فرداد اون گوشت خياقا -
 :  اخم کردهوی
 !  شهیم..ك م..یکوچ..ك..اب..ا.ا..تو..ت..گوشت..گ..گ -
 !  کشهی پختش طول میلک!  نیگرفتی مکتری کوچکمی ی ولدونمیبله م -
 :  میکردی نگاه مگهی اخم بهم دبا
 !  بلدم..ب..دم..خو..خ -

 :   به پسرا کردمرو



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 53 

 !   پدرتونهریاگه خورشت بد طعم شد تقص -
 :   طاها در اومدي صداهوی
 !  کردم..ك..درست..د..ينجوریا..نیا..شهیهم.ه..من..م..گفته؟ م..گ..یک..ك -

 !   خوش طعم نبودهي قورمه سبزشهیپس هم:  گفتم اروم
 شور ایکه دوتا شود اش  اشپز:  گفت الی واسم کرد و به کارش مشغول شد که داني قروچه ادندون
 !   نمکی بایشود 

 ! نه:  میگفت  باهممی دوتامون برگشتهر
 !  میگرفت  دوباره رومون روو می نگاه کردهی  بهمبعد

 !!!  می بد مزه شه ما بخندتی چه قرمه سبزنیبب!  طاها فرداد ياقا..  فرداد ي کن اقاصبر
 
  کردمی خورد مي سبزکمی دیبا

  زی سمت مبرگشتم
 !  اندهی ددم يوا

  زهی سمت چاقو ترفتی فرداد داشت مدست
   سفت گره زدمموی باال و روسردمی کششلوارمو

  نهههههههه:  زدم داد
 ...  ی بردم سمت چاقو و برداشتم و بعدش نشستم رو صندلوروشی کسی ماترنی سمتم که عبرگشت

  وهاهاهاهای:  گفتم یطونی شي بلند با خنده هوی
  کردی بنده خدا با تعجب نگام مفرداد

   رو کشف کردمتی موقعهوی
   و پوکر شدمنیی اوردم پادستامو

 !  خرابه..خ..یصندل..ص..اون. او:  فرداد اروم گفت که
  ؟ها :  تعجب گفتم با

   فرود اومدمدمی دهوی که
   کهيتو تا االن درست بود!  تو روحت يا
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  خندهی دهنشو گرفته و لپاش به سمت باال رفته و چشماش مي فرداد جلودمی شدم که دبلند
   تو رو خدانیبخند -

   خندهری زد زبلند
 !  خندهیچه قشنگ م!  جانيا

 !!!   خنده هاش محو شدم رفتم هوااصالبا
   ها رو خورد کردمي اومدم و سبزخودم به
  می درست کرده بودي دومون قورمه سبزهر

  زی رو ممی و گذاشتمی کردنیی که شد تزدرست
  میکردی چپ بهم نگاه مچپ
 .   طاها فردادي من خوردن هم قرمه ي ها اومدن هم از قرمه بچه
 :   کردی نگاه کارشناسهی الیدان
  دمی مياها را من به بابا طیول.. هر دوش خوبه  -

   بهم کردی نگاهطاها
   کردمالی به داني قروچه ادندون

  دمی ميمنم به اقاجون را... اوممم :  اریدان
   واسش چپ کردمچشامو

   ؟؟؟کننی به منم نگاه منای ااصال
 !!!  شدااای نمينجوری داشت الکونی سلوی ک400 ی هام جفتنهیحاال اگه عمل کرده بودم س...  ایخدا
 !   خوشمزه سی ماله گلیول:  اروم گفت باربد

  گلمی قلبون شکلت شمم عجقم جي من ای مجوجیعجوج:  ذوق گفتم با
 !  کننی نگام مينطوری انای چرا اوا

   چشماشون گرد شده بودهمشون
 !  نیباور کن!  نمی ببهی زاونی رو هم از اای بردي تونستم معده یحت..  غار بود ماشاهللا دهناشونم

 :  سادمی و صاف واافتمیرو  تیموقع
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  اقا باربد ؟ -
 !  ماله تو خوبه:  بست و اروم گفت دهنشو

 !   حرف نزنینه نه اون شکل:  اومدم دهنمو باز کنم قربونش بشم گفت تا
  چپ چپ نگاش کردم و  هامو گرد کردمچشم

   بودي مساو  دودو
 :  نگاه کرد  اروم هر دومون رواراد

  خوسمزه بوت.  تمی مي رایمن به گل -
   واسش فرستادمبوس

 !!!   بدهي به من رانمی متي وايوا
 !  بگو..ب..بابا..با..ب...خب..خ:  اروم گفت طاها

 :   شدرهی موشکافانه بهمون خیلی خنیمت
  نوبت انه ؟ -
  نوبت شماس بله -
 ..  خب -
 !  يدیم..م..يرا..ر...خانوم...خ..گل .ناز..ن..به..ب..حتما..ح:  طاها گفت هوی

 :   شچونه ری کوچولوشو گذاشت زدست
 !   خوب نبودچکدومشونیه -
   حساب من بردم ؟؟؟نی ابا

  یطونی شي خنده ری زدم زدوباره
   ؟کننی نگاه مينجوری فرداد ها چرا انی ابابا
 !!!  بردم! من بردم  -

 !  شد..ش..رید..د..ار..ناه..ن:  خنده که طاها فرداد گفت ری زدم زدوباره
  دمیچ  روزی کردم و مدای رو پتی موقعدوباره
  اومدم نشستم کنار بچه ها  که ظرفا رو شستمبعدش
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 .  بزنهی چرتهی فرداد رفته بود تا طاها
   که تلفن خونه زنگ خوردمیکردی مي مار پله با بچه ها بازمیداشت

 !  ساره س:  شماره گفت دنی رفت سمت تلفن و با دالیدان
!!!!!!!!  همه هنر نی سن با انیدختر داره من با ا  دوسنیا! روشن  چشمم!  ای دختر باباشه ؟؟؟ بدوس

 !  دارمینگه م  بچه هاشونجایا
   کار داره ؟یبا کس: گفتم اروم
 !  مامانمونه:  اروم گفت باربد

 !!!! زنشه ؟!!!  عهههه
 !  بردار... خب  -

 :   پوزخند زداریدان
 !  خوادیپول م -
 !   حرف بزنهتونهی بابا هنوز نمکنهیفکر م:  رادا

 !  نجای ازنهی زنگ مدهی بهش پول نمدشیهر وقت شوهر جد:  باربد
   چه مدلش بود ؟گهی دنیا

   ؟نهی ببخوادی عنتر بچه هاشم نمکهیزن
 :   رو گرفت و گذاشت دم گوششیگوش  ورونی فرداد از تو راهرو اومد بهوی
  بله ؟..ب -
 
  ؟يا..خویم..م..یچ..چ! خودمم..خ..خ -
 
 !  زنمیم..یم..حرف..ح...دارم..د..که د.. كینیبیم..یم..یم..یم -
 
 ...ندارم..ن -

   اتاقش و صدا محو شدي تورفت
   خودشو انداخت تو بغلماراد
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  همو دوست داشتن ؟:  گفتم اری به داناروم
   بودفهیفقط انجام وظ! نه :  اون گفت ي به جاالیدان

 :  میکنار  رو مبلنشست
بابا با ..  بچه داشته باشن ادی زدیتو خانواده شون همشون با!  تا خواهر برادر داره 11 من يبابا -

 ...   نیبعد از مت.  بابا بچه هاشو خواستیساره پول م!  ازدواج کرد دوستش نداشت لیفام
 !   گرفتنی توافقطالق

 !!  دی فهمشدی خوب منویا.. ما نه کامل  داد احیتوض!  بود ی زرنگي بچه چه
 جر نیمهره هاتون تکون داد  نصفتوندمی االن که من فهمنیهم...  یه:  و گفتم دمی اراد رو بوسسر
 ! زنا

   دوباره ادامه گرفتي و بازدنی خندهمشون
 

   گذاشتزی مي راهرو اومد و تلفن رو روي فرداد از توطاها
 .  دی فهمشدی نمزیچ چی صورتش هيتو
  ی گلگفتی در گوشم تند تند می به گردنم هدی چسبنیمت

   چشم شده بودمتمام
   سرم روانشناس بودمریخ
  هی که عصبدمیفهمیم
   پا تکون دادنشاز
  ختنشی پررنگ ري چااز
 .  کردی که کف دستش خورد میی قند هااز

  جانم جانم ؟:  گفتم نی ازش گرفتم و به متچشم
 !!!  رونی بمیبر..  رونی بمیبر..  رونی بمیبر -
  خوبه ؟!  پارك برمتونی ممی و نشیش  .االن گرمه فدات شم  -
 !!  ي شهربازمیبر.. نه پارك نه  -
 !  می برمیبر:  گفتنی و مدنیچرخی می افتادن رو دورش هارمی باربد و دانهوی
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 :   کردخکوبی داد طاها هممون رو مي سر سام گرفته بودم که صداگهید
 !!!!!  بسه -

 که لکنت داره حرف بزنه درست کلمات ی کستیاگه تو عصبان!  بود نی همشهیهم.. !  نداشت لکنت
 . کنهیرو ادا م

   و اراد و باربد خودشون رو انداختن تو بغل مننیمت
   مهربونشون ترسناك شده بودپدر
  رونی از اتاقشون اومدن بای و بردالیدان

   شده بودجادی اي بدسکوت
 !   بچه هانی اي نصف حقوق منو بده به ننه ایتو اصال ب!  اقا صلوات ختم کن بابا

 !   درموندشم خوشگل بودي چهره نی االمصب
   دستاش گرفتي هو سرشو توکی

  دی هاش لرزشونه
  کردی مهی گرداشت
   به بچه ها افتادنگاهم

  دیلرزی چونه هاشون مهمشون
   ؟کردی مهی گنده داشت گرمرد

  د کرد بلنسرشو
   قرمز بودشینی بي هاپره

   سرخ بودچشماش
   سرد شده ش رو برداشت و به سمت اتاقش رفتي چاوانیل
 !  هی گرری بچه ها زدن زي همه هوی
   رو ساکت کننای حاال ايوا
   هر کدومشون رو ساکت کردمی بدبختبا

   درست کردم و بهشون دادمری پننون براشون
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 !  جلل الخالق!  خوب شدن يزود
   شامي تا کوکو بذارم براکردمی رنده مینی زمبی سداشتم

   فرداد وارد اشپزخونه شدطاها
 :  نشستي ای صندليرو
   فقطدادمی سکوت بهش گوش ميتو!  شهینم..ینم..ن...ییوقتا..و..هی..ي -
 !   بودستادهیپشتم وا...  افتاد زی مي روي اهی ساهی هوی

   ؟نیکن..ك..یم..م..درست..د..یچ..چ : گفت اروم
 :   دهنمو قورت دادماب
 !  کوکو -
 :   ها شدبچه نی صداش عهوی
 :  دمیبا تعجب خند! ندارم ..ن..دوست..دوس..د..من..م -
  چرا ؟ -

 :   عقب تررفت
 !  دهیم.یم..م..ازیپ..یپ..پ..بو..ب -

 :  دمیخند
 !   درست کنمیشما بگو من چ -

 :   مثل بچه ها بودذوقش
 !  ایزان..ال.ل..ل -

 :   نگاه کردمدیخندی که می با نگاهبهش
 !  شهی مریفردا شب خوبه ؟ امشب د -
 !  خوامیم..یم..ایالزان..ل..ل..من..م!  ستین..ین..مهم..م..م -
   ؟ستی بشه هم مهم نرید -

 :   زدلبخند
 !  نه..ن -
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   گفتمیچشم
   بچه ها بودهیشب
  شدیم ی عصبيزود
 ! شدی و خوشحال مدیخندی ميزود

 
 ! شنی فرداد ؟ هم از دست من هم از دست پدرشون ناراحت مي اقای اگه بچه ها بفهمن چیول-
 ! من..م..مال.. مایالزان..الزان..ال..ل!دونمینم..نم..ن..من..م..م:  گفت ي حسودي صدابا

  خرس گندهکهیمرت
 ...  سنشنی ابا
  فرداد شما چند سالتونه مگه ؟يآقا:  تعجب گفتم با

 !  با ادمکردی که اون دوتا جفت چشم تا به تا چه ها ميوا...  زد لبخند
 شیش..ش..و..یس..س-
  ؟؟؟شی و شیس..  تا بچه 6 وجود با

  ازدواج کرده ؟؟؟؟ی چند سالگمگه
 :  جواب سوالمو دادخودش

 ! کردم..ك..ازدواج..از..ساره.س..س..با..ب..که.ك..ك...بود..ب..ب..سالم..س..س..ستیب..ب..ب-
 .  نگمیچی بود هبهتر

   بخت ترهاهی ماهم سزی که از کننیا!  زود ازدواج کرده بود چقدر
 !  تو چشماش بودی خاصی به ما برسهی و  کردی به بچه هاش نگاه مي جورهی شام فرداد زی مسر

 ! ادی گوشت مي بوکنمیمن احساس م:  گفت اریان م گرفت که دخنده
 ! واسه اونه..  فردا کتلت درست کنم خوامیم:  به سرفه کردم و اروم گفتم لی م رو تبدخنده

 :  کردزی چشماشو رنیمت
  ؟نیخوری نمیچیچرا تو و بابا ه-

 ! دونمینم..نم..رو.ر..خانوم.خ..خ..گل...ناز..ن..ن. ندارم ..ن..دوست..دو..من..م..خب..خ..خ:  گفت فرداد
   دوست ندارمادیز..  داره ازیپ:  گفتم منم
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  میرفتی نون ور مای ي با سبزمی که داشتکردنی مشکوك ما دوتا رو نگاه میلی ها خبچه
 حمله ور ای وحشنی عدنی که هر دوشون خوابنی و هممی جت بچه ها رو خوابوندنی هر دومون عشب
  زی سمت ممیشد
  و چنگال و چاقووانی دوتا بشقاب گذاشت و لاون
  فر در اوردمي رو از توای دستکش دستم کردم الزانمنم
 هی نوع زندگکی ای الزانواقعا
 ری بزرگ برداشتم که طاها فرداد زد زي کهی تهی و چاقو رو فرو کردم توش و زی گذاشتم رو معیسر

   بشقابي بزرگ چپه برگشت توي کهیدستم و ت
 ! کن..ك.ك..نصفش..ن..ن-

 : دمیغر
 ! شترهیمن درستش کردم و من سهمم ب-

 :  دی غراونم
 ! شترهیب..یب..مش..سه..س..من..م..مال..م..م! بود ..ب..من..از..از...شنهادشیپ..یپ..پ-
 ! نیخوری که حق زنا رو منییشما مردا شهی گفته ؟؟؟؟؟ همیک-

  گذاشتزی بلند شد و دستاشو مثل من دو طرف ماونم
 !نیینما..نم..مظلوم..مظ..دنبال..دن..ها..ه..ا..شم..ش-
 : دمی کشینیه
 ! ومدی نمرتونی هم گزی سر مياون سبز!  جناب نی بودچی که شما همیما نبود-
   حال روشن شدي اومد دهن باز کنه چراغاتا

 ..  اروم برگشتسرمون
  کردنی با اخم داشتن نگامون منهی بودن اون طرف اپن و دست به سسادهی قد وابی ها به ترتبچه
  ؟اسی الزاننیا:  اریدان
 :  اب دهنمو قورت دادممن

 ! نه-
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 ! اسیچرا الزان:  الیدان
 ! نه..ن:  لب گفت ری زی فرداد اخطاها
  ؟ای الزانییتنها:  باربد

 ! ستی نای الزانزمیعز-
  اسیالزان.. هم بوش هست هم شکلش :  ایبرد

 !ستین..ن..که..مشخصه ك..مش..م!  ستین..ن..نه..ن:  طاها
  ؟ای ؟ سر الزاننیتردی دعوا منیداست:  اراد

 : دمی هم سابي رودندونامو
 ! ستی نایاوال دعوا نبود دوما الزان-
 ! ان گشنمه:  نیمت

  می و طاها فرداد بهم نگاه کردمن
 ! تند..ت! بخور..ب...ین..تویم..یم..تا..ت:  لب گفت ریز
 ارهی خدا اون روزو براتون نیعنی

   چهارتا چنگال دستمون بودسه
 ای وحشنیع
 ! میخوردی گنده مي کهی تکهی تمی مغوال داشتنیع

 مردمی مداشتم
   رفتکهی تنی هردومون به سمت اخرچنگال
 :  ه کردم زمزمخسته

 مال شما...  کشمی نمگهید-
 : ی شد رو صندلولو
 . تونم..ینم..ن..ن-

   بچه ها اومدي خنده يصدا
   خنده مون گرفته بودهردومون
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 ! نی رو تعارف بزنکهی تهیحاال همون :  الیدان
   تا ؟شی واسه شدونهیآخه :  کردم زمزمه

اونم !  نیچطور شما دوتا همشو خورد:  گفت ی شد و با اخم بانمکنهیدست به س..  دی شننیمت
 !!! انصاف نبود

   گفتيری و شب بخدی فرداد خندطاها
 یچی به باباتونم هپزمی مای الزانتزای کال براتون پنیبگ..  روز که باباتون نبود هی:  به بچه ها گفتم رو
 خوبه ؟.  میدینم

   قبول کردنی با خوشحالهمشون
 .  بچه ها به دلم نشسته بودننی ابیعج..  از دستم ناراحت بشن خواستی دلم نماصال

 
  »طاها«

  شهی هممثل
  گهی دي تمام روز هامثل

   تخت بلند شدمي رواز
 دراور ها ي چشم بسته سمعک هام رو از روتونستمی عادت کرده بودم که منی روت نی به ااونقدر

  بردارم و به سمت حموم برم
  نیاسی رو بدم دست انجی ادی باگهی روز دچند
 !   خونه چه خبره اصالنمی برم ببدی باامروز

 .   هم شده مرتب کنه اونجا روی فقط کمیفرستاده بودم که اونجا کم  رومهیسل
   گرفتمی ارومدوش

چقدر برات درد داره طاها ؟ که " نهی ببتونستی که فقط میتو گوش ادم کر و الل..  زخم بود صداش
  "  ؟ي اب هم نشنوي حموم صدايری میوقت
 !!  من سراسر درد بودم! حالم اون روزا خوش نبود .  زخما نی هام بود ای اوج غرور نوجونتو

  از جنس زن باشن و زخم بزنن ؟..  خواهرات
   ؟؟؟؟؟توننی دخترا و زنا بلدن دل بشکنن ؟ مگه ممگه
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 !  شکندنیم...  خدا شاهد بود یول
 !  عشق بچه م!  بچه بودم عشق

...  يری بغل بگي رو توکتی و برادر کوچی خواهر باششهی مگه می تا پسرم مشخصه مگه نه ؟ ول6 از
    بچشوي هی گريچجور" که لب هات رو بخونه ی بزنی ترحم حرفي اه از روهیبا 
 "  حرف زدنشو بفهمه ؟ای

  دمی هاشون رو به جون خرهی صنم ؟ من گریی دل شکن ؟ کجاییکجا
   باباگفتی خوندم که مالوی دانيعک نداشتم لب ها که سمیی موقع هامن

   که بگه باباارمی به داندادمی مادی بزنم تونستمی که حرف نمیموقع
   باربدمي هاهی برسم به داد گرکردی نمياری که پام یی هاموقع
   رو بشنومای بردغی جي صداکردی نمدنی شنياری که گوشم یی هاموقع
 !!!   رونمی مرد شدن متدمیمن د!  بزرگ شدن ارادمو دمی دل شکن ؟ من دیی صنم ؟ کجاییکجا
  نشکستم..  ترك شدنم رو دمی دمن
 !   شناسنامههی تا بچه شد 6 ي شکستم اسم مادر برانی ااز

 بره ادتی و ی برادر باششهی مگه میول...  بود نی و نخواهنیستی که نیی شماها ؟ شماهانییکجا
  خواهر برادر هاتو ؟

 .   اومدم و خودمو خشک کردمرونی اتاق باز
 !  ماندگار نه... کشنده بود ..  من ي دردانیا

 که فقط اسم خودم رو یاز زبون...  دیشنی که نمیاز جفت گوش...  که قطع شده یی از پادمیکشی مدرد
 !  تازه سرباز کرده بود...  گفتیخوب م
  به اتاق همه سر زدم...  صبح 4 ساعت

 !   باشه اونجا ؟ زشته من برمدهینکنه پرستارشون خواب.  ستادمی اتاق باربد واسر
 .   در باز شدهوی بودم جلو در اتاق که سادهی وانجوریهم

  زدنغی شروع کرد جهویاومد بره که خورد به من ..  سادی بسته رو به روم واي بچه ها با چشماپرستار
 : 
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  دزززززززد-
 !!!   دختر بخدانی س اوونهید!  جلو دهنشو گرفتم و کشوندمش تو سالن عیسر

 !   خونت دزد اومدنی تو انجای اایپاشو ب! طاها فردادهوووووو :  برداشتم که گفت دستمو
   م گرفته بودخنده
 ! دمم..خو..خ..خ! منم..م..م... :  ناکامم زبون

 !  وزغي شد چشمازشی ري چشماهوی
 :  دهنشو با شدت قورت داداب
   فرداد ؟ي باشه اقاتونهیساعت چند م-
 چهار..چ-
 !  ؟نی قسم شما خواب نداری موسلینه تو رو به انج -

 : دمیخند
 !  که..ك...یسیع..یع..مال..ما...م...لیانج..ان..ان-

 :  کردینچ
شما !   تهران 13 منطقه يربه شهردا!  خانوم ری نيبه گربه !  ی موسيبه عصا! اصال به طوفان نوح -

   فرداد ؟ چرا واقعا ؟ي اقانیشی صبح پا م4اخه چرا ...  دمیرو قسم م
اونقدر غرق خواب بود که . رفت یی کرد و سمت دستشوي منتظر من باشه دهن دره انکهی ابدون

   دی تا اخر سر رسکردی اصابت مواریبه تمام مبل و در و د... حاضر نبود چشماشو باز بکنه 
 .   یی دستشوبه

 !  بنیزن ها واقعا عج.  دمیخند!  ؟هی خانوم کری ني گربه یراست
  کردمی مقی در موردش تحقدیبا!  طرز حرف زدن ؟نی و ای روانشناسسانسی لفوق

 !!!  من هنوز نه!  استخدامش کرده نیاسی
 بچه ها شی پدی نبایهر کس.  ستی نی خوبلیهر چند دل..  بچه ها خوب باهاش انس گرفتن یول

 !  باشه
 

   اروم سمت اشپزخونهرفتم
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  شهی خوب شروع نمي بدون صبحونه ی صبحچیه
   بودم که پرستار بچه ها هم اومد تو اشپزخونهری دنبال کره و پنخچالی يتو
   دامنهی بود با دهی پوشی طرح سنتی مشکي جلو بسته رهنی پهی

 !   چه کوتاه بودقدش
 !   بلند بودیلی قد من خدی شاای

 !  من شد ؟بیچرا درست دو متر قد نص...  دونمینم
  کنمی من صبحونه درست منیخب شما زحمت نکش:  و گفت دی کشيزی ري ازهیخم

 !  ستین..ین..یزحمت..ز..ز.  کارمیب..یب..ب..ب...نه..ن..ن -
 :   زديلبخند

   ؟نی بپزنیاملت بلد -
 .  کنم..ك...درست..در...کیپنک..پن..با..ب...وافل..وا...خوامیم..یم...یول..و..و...اره ..ا..ا -
 :   شدجی چشماش گهوی
   ؟نی ؟؟؟؟؟ خوردنکی ؟ وافل ؟؟؟ پنکنی گفتی چقایدق -

 :  دمیخند
  کردیبازم با تعجب نگام م. خوشمزه ن ..خوش..خوش...اره..ا -

  ختمی ساز نون وافل رو رچی ساندوي مخصوصشون انداختم و توي تابهی ماي ها رو توکیپنک
  ذاشتی و گوجه مری هم داشت پناون
  ها و وافل هم اماده شدنکی که پنکختی ریی چادوتا
 .  هاش..نایا..يا...يا:  از هرکدومش برداشتم و رفتم نشستم کنارش و گفتم دوتا

 :   به منی نگاههی به اونا کرد بعد ی نگاههی
 ! رسنیخوشمزه به نظر م-
 .  خوشمزه ن...خوشمزه..خوش-
 .   سر کافهرفتمی مدی اومد امروز با فرنود باادمی
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 فرداد ؟ چون امروز بچه ها ي اقادیامروز خونه ا:  خورد و اروم گفت شوی از چاکمی یبی حبخانوم
 ...  چکدومیکالس ندارن ه

 :   قطع کردمحرفشو
  ییجا..جا..برم..بر..دیبا..با... ستمین..ین. نه...ن -

 .  نمای سمی بدم بچه ها رو ببرشنهادی پخواستمیم:  گفت ی ولدمی نپرسيزیچ.  لب گفت ری زیاهان
 . گهید...يد..روز.. روهی...هی...يبرا..بر..باشه...با-

  اروم تکون دادسرشو
   شدن اماده شدم که برم کافهداری بچه ها بنکهی از ابعد

  افتمی و به فرنود گفتم که دارم راه مدمی رو پوشلباسام
   کردم و راه افتادمی بچه ها خداحافظاز

   شرکت فرنود بودمي ساعت جلومی از نبعد
   ؟يبابا داداش کجا بود!  ریبههه جناب فرداد کب:  شد و با خنده گفت سوار

  ؟يبود...بو..کجا..ك...تو..ت! فرت ..مساف..مس..م-
 :   زديلبخند

 .  یزنیچقدر بهتر حرف م.  ماهم میریدرگ -
 : دمیخند

  ؟کردمیم...یمکث م..مک...چقدر..چق...کلمه..ك..ك..هی..ي...سر.. ؟ سادتهی...ای-
 :  دی کشلپمو

 مینی کافه ت رو ببنی امی برچیبپ.  رفتنی من واست غش و ضعف مياون موقعشم نصف کارمندا -
 ! مهندس

 فرنود ؟...فر -
 :  باد کردادامس

  جونه دلم ؟ -
 . کرده..کر..استخدام...استخ...پرستار..پرس...نیاسی..ای. نبودم...نب...من...م -
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 :   شدزی خمی نکمی
  باهاش ؟سازنی ؟ بچه ها نمرهیپرستاره پ -
 !  عاشقشن...عا...عا...ها..بچه ه...بچ! جوونه ...جو.  ترسمیم...یم..نیهم...یهم...از..ا -

  می ازدواج افتادهی:  گفت یطونی و با لحن شدی کشیسوت
 :  دمیخند

 !!!  نگو..ن..ن...شر..ش -
 :  شدي جدکدفعهی
!  يری تو دوباره سر و سامون بگمیهمه دوست دار...  هم خواهرات نیاسیهم ..  یهم بابا حاج.. هم  -

   خودتم.  بچه هاتم خوبه يبرا!!!  ی حرف بزنیتونیمخصوصا االن که ماشاهللا م
   تر شدننی ؟ روز به روز گوشه نشنیآراد و باربد رو بب...  کنهی متی چقدر اذنی متیدونیم
 : ادامه داد...  نگفتم يزیچ
 ..   تو با سارهی اشتباه بود زندگمیما همه قبول دار -

 :  قطع کردمحرفشو
ساره، ..سا...با..ب..من..ازدواج م...ازدو...از. دارم ..دا...پسر...پس..تا... تشیش..یش...من...م!! نبود..ن -
 .  بود.. بويد...قراردا..قر
 نیاصال تو منو بب.  افتنی همسن تو تازه به فکر ازدواج ميمگه تو چند سالته ؟ پسرا!  یاصال هر چ -

    کهیفی حیلیتو خ.  شرکت دست و پا کنم هی ساله تونستم 4 سالمه تازه 37!!! 
  ی بار بچه ها رو به دوش بکشیی تنهايبخوا

   ؟فیح
 !  ستی ننای درد ادونستی که مفرنود
 تا هم 6 طالق داشته و هیکه ...  الل معلول ي ناشنواهی به ی کیول...  رمی دوست داشتم زن بگمنم

   ؟دهیزن م...  قد داره میپسر قد و ن
 

  پارك کردممیدی کافه که رسدم
 .  داشتمی دنجي کافه
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 ي هنري مرکز شهر بود و مکان هزار تا ادم هايتو 
   داخلمی و رفتمی شدادهی پباهم

   گوشه نشستمهی کردم و ي کارکناش سالم نصفه اهب
 :  قهوه نشست رو به رومینی سهی زدم که فرنود با شی اروم اتگارمیس
   طاها ؟ی کنکاری با اون همه ارث چيخوایحاال م-
 . کنم..کن...میتقس..تق..داشتم..داش..دوست..دوس!  دونمینم...ینم...خودمم..خ -

 : دیخند
 .   ارث فقط واسه توعهنیخودش ذکر کرده که ا!  اقا جون دستتو بسته یول-
 هی...هی...ارث..ار..نیا..يا...انگار...ان! بهش..به..ندارم...ند..یخوب..خوب...حس..ح-

 ! من..م...به..ترحمه...تر...ابراز..اب...جور
 :  تعجب نگام کردبا
 !!  دوست داشتشهیاقا جون تو رو هم! طاها-

 :  زدمي محولبخند
 ! گرفتم..گر..سممیمازوخ..مازو..دیشا..ش-

 : چوندی پبحثو
  ؟هیچه مدل!  بچه ها بگو دی پرستار جدنیحاال از ا-
 :  خنده م گرفتشیاداوری از
 . خوبه..خو..ها..بچه ..بچ..با..ب..یول..ول! هواس ..هو..به..ب..سر..س..کمی..ي-
 . کنطاها به ازدواج فکر :  سکوت که شد اروم گفت کمی

  تکون دادمسرمو
 .  کردمی مفکر
 همه طالب ازدواج با من و بچه ستی ني طورطمی شرادونستمی میول.  باشم ای نبودم که تارك دنیادم

 ! ها باشن
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 ي و من فرنود رو دم در خونه ش گذاشتم و خودمم رفتم تا به خونه می دو ساعت رفتیکی از بعد
 جردن سر بزنم

   درست نشده بوداشی لوله کشهنوز
   بودمشدهی که دهی باز بهتر از روز اولیول

  شدم تا برم خونهنی دو ساعت سوار ماشیکی از بعد
 .   بوده و هستشهی هم که ماشاهللا همکیتراف

 !  هم خسته کننده سی حرکتیب...  درد گرفت بوده گردنم
  خونهدمی شب بود رس10 ساعت
 چراغا خاموش بود رونی بود انگار چون از بی خاموشساعت

   رو اروم باز کردمدر
  اول اتاقم و لباسامو عوض کردمرفتم

  کف خونه ولوعهي لگو و اسباب بازي سرهی دمی تو هال که داومدم
  بودي ناهار خورزی مي طرف کشک بادمجون روهی

  خورد به پرستار بچه هاچشمم
 نازگل!  بود ؟ نازگل ؟ اره ی چاسمش

 پاهاشو انداخته نی تو بغلش خواب بودن و متای بود و باربد و برددهی خوابنی جنهی مبل مثل نییپا
   بوددهی کمرش و دراز کشيبود رو
 .  روبه روم زدمي به صحنه يلبخند

 تنش ي بچه هاش، پاره هادادی ؟ اجازه مکردی بچه هاشو بغل مينجوری ساره هم اشدی میچ
 پاهاشون رو به بدن اون بزنن ؟

  و بلندش کردم بردمش تو اتاقشنی رفتم سمت متاروم
  حاال اون دوتا رو بلند کنم ؟يچجور

  نازگل مثل جن از جاش پاشدهوی رو بلند بکنم ای اومدم بردتا
 :  وزغي شد چشماچشماش
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 طاها فرداد ؟-
 :  دهنمو قورت دادماب
  بله..ب-

 :  چشماش خمار خواب شددوباره
  نمبرم بچه ها رو بخوابو. براتون غذا گذاشتم -

 .   شد و لنگون لنگون بچه ها رو بلند کردبلند
 ارمی داشتم سر از کارش در بدوست

 !  مختلف کار کرده بوديهزار تاجا! درس خونده بود !  کرده بود لی تحصی بود ؟ ولریفق
 .   بخواد اون رو بپسندهی نبود که هر کسی شغلي پرستارشغل
  که برام گذاشته بود رو بخورمیی تا غذارفتم

  برداشتیی ظرف شونی ماشي لقمه گرفتم که اومد تو اشپزخونه و ظرفا رو از توهی
 دیکشی مازهی خميگهگدار

 . دمیم..یم..انجام..ان..من..م..هست..هس..يکار..ك:  گفتم آروم
 :   زدي محولبخند

 .   رو جا به جا کنم تمومهناینه بابا هم-
 :  اروم کردمي اسرفه

 . امشب.. امخوابمیم..یم..باربد..با..شیپ..یپ..من..م-
 .  باشه:  نگاهم کرد و بعد اروم گفت هی ثانچند
 .   گفت و رفت تا بخوابهيریشبخ

  کوتاه بود ؟نی لباس استای سرش نبود ؟ ي مدت روسرنی نبود که تمام احواسش
ت قلب و  به سمزدی چشماش پرش مي عالقه ش به بچه ها از تویول.  سر به هوا بود واقعا یکم

 . رفتیهوشت نشونه م
 .   در اتاقش اومديصدا
 .   به بدنم دادم و ظرف خودمو شستمی و قوسکش
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 !! ستی نی جالبدارید!  نمیبی رو هم مونسی...  برم شرکت دی بافردا
 !!!! خونه زده شدزنگ

 .   شددهی ناخوداگاه به سمت ساعت کشنگاهم
  و آراد بودنی مترونی که از راهرو اومد بي نفرنیاول

  شدنداری همه بفونی ای در پی پي کم با صداکم
   باباهی کنیخب بب:  اروم گفت الیدان
 ومدی منتظره ها خوشم نمری غنی ااز

 فونی سمت آرفتم
 دمی ندي روسرهی جز يزی چیکی اون تاريتو
  ؟هیک..یک-

 :  ساره اومدي پر از عشوه يصدا
  در رو باز کن باهات کار دارم. منم، ساره -
 .  در رو زدمکیت

  ؟هی بود ؟ کی کشدی مدهی بود که پرسییسواال
  عطر به مشامم خوردي مشت بوهی خونه رو باز کردم و در

   ساله35 ي ساره
 !  سالش بود35 نه انگار انگار

  بود حاال بلوند شی مشکيموها...  و لباش ینیب!  به عمل شده بود دست
  تر شده بودالغر

 !  کاشته بود ؟ چقدر بلند بودنناخناشو
 دیچی تق تق کفشاش پيصدا

 دی بچه ها برنفس
   به پسراش انداختینگاه

   که کپ خودش بودنياری و دانالی دانبه
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   بودزشی همه چی برادر بهی که شبي باربدبه
 :  زدي محولبخند

  نیبزرگ شد-
 .   قدم عقب رفتنهی قدم جلو رفت و بچه ها همشون هی

  ؟ی اورتنوی ارونی بی رو انداختی گلییبابا:  گفت هی بغض کرد و آراد با گرباربد
 .  دمیخند
   ؟یگل:  از خنده م برگشت و با تعجب گفت ساره
   که از راهرو خارج شدي نفرنیاخر

   گود افتاده و خمار خوابشيبا صورت ساده و چشما..  ساله 28 بود يدختر
   نرگس تنش بودي با گالي سرمه ایبلند آب لباس هی

   کوتاه پسرونه بودموهاش
 االن سرمو نی قسم همری نيبه گربه ! چه زود صبح شد :  و رو به بچه ها گفت دی کشي اازهیخم

 چه وضعشه ؟!  روز و شبتو شکر ایخدا... گذاشتم رو بالش بابا 
 .  من هم بچه ها خنده شون گرفته بودهم

 : سمت ساعت گرد شد چشماش به هوی
   ؟رمیمی ؟ توهم زدم ؟ دارم مکهی تارنقدریپس چرا ا!  ظهره 12 که ساعت نی نگيواااا-

   گفتی اخنی که متنی پشت متزد
   کهستمیخوابم ن! عه واه -
!  بن جعفر ی موسای:  و بلند گفت دی متر عقب پرهی دی ساره رو دي افهی برگشت سمت ما و تا قهوی
 !  صورتی عمل جراحي اختراع کننده ای
   دست خودم نبود خنده هامگهید

 :  جلوش و مچ دستشو گرفتدی و خواست بغلش کنه که نازگل پرنی رفت سمت متی عصبانساره
 تو چرخه کولر کنمی دستو منی همی به بچم دست بزنيبخوا.. به مادر معصوم حضرت عباس قسم -

   هم خورد شه بکنمش گوشت چرخ کرده باشی محتواياستخون و رگاش و همه 
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 !  بخورهری ني گربه بدم
  دی کرد که همه رنگ و روشون پريدی تهدچنان
 :  زدی عصبي خنده ساره

  ؟ی باششونیتو ک. من مادرشونم -
 :  زدیطونی لبخند شنازگل

 نده به لیپس چرت و پرت تحو.  کردنی می اومدم باال سر ابچه ها،  مادر نداشتن و زندگیمن وقت-
  ی که تو باشيمادر... البته حکمت خدا رو شکر ! من من خودم مدرك دکتراشو دارم 

 
  

 ! دستو بکش حاال.  ی نباشبهتره
 :  برگشت سمت منی عصبانساره

 ! ی خبر زن گرفتی طاها ؟ نکنه بشی اوردهی کنیا-
  نگفتميزی زدم و چيلبخند
 آباد خودتو نشون بده ری اممارستانیبرو ت:  گفت ی زد که نازگل به پاش زد و عصبی کوتاهغی جساره

 !!! ستی زدن نغی جي که جانجایا! خانوم 
 :  سمت نازگلبرگشت

  ملخکی دفعه که جستنیا.  نکنم ای کنم کاری چی بگيتو حق ندار!  نمیاومده بودم بچه هامو بب-
 :  زدی من نگاه کرد و لبخند چندشبه
 .  ی تو چنگگهی بار دیول-

 .   رفتدی بهش کردم که راهشو کشیاخم
   خندهری که در رو بست بچه ها زدن زنیهم

 بوس الال شی جعیزود تند سر!  کنمیگوشت چرخ کرده ش م...  بخنده االن یهر ک:  گفت هوی نازگل
 !!!! نییبدو. 

 .  تو اتاقاشونرفتنی و مدنیبوسی نازگل رو مي گونه بی به ترتهمشون
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 که تو خونتون صدامو بردم باال و به مادر بچه ها نیببخش:  و گفت ریاخت ز شرم زده سرشو اندنازگل
 ..  کردمی احترامیب

 :  قطع کردمحرفشو
.  يشد..من ش..زبون..زب..امشب..امش..تو..ت! يزد..زد..دلمو..دل..يحرفا..حر...امشب..ام..تو..ت-
 ! ریبخ..ب..ب..شب..ش.  یمرس..م

 .   اتاقشي گفت و رفت تویعی سرریشبخ
 

 نازگل
 .   خونه تنگ شده بودي دلم براچقدر

 !  همشونياصال برا... مهناز ي زهره برايبرا
   مامان هم دلم تنگ شده بودي برایحت
  گفتمی زبان مي کتهی و به باربد دکردمی خورد مي داشتم سبزينجوریهم
 :  پشتم و بلند دم گوشم داد زددی باربد پرکه
 مــــــــــــــن حوصــــــــله م ســـــــــر رفـــــــتهههه-
   به جونمدنی بچه ها پري که گفت همه نویا

 : دمی کشیی بلند باالپوف
 خوبه ؟.  پارك برمتونیم.  می ناهار بخورنیخب بذار-

   توهمدنی اخماشون رو کشبازم
  تئاتر ؟هی ای چطوره ؟ نمایس:  عجز گفتم با

 .  تر موافقت کردن با تئاهمشون
 .   تئاتر مناسب با سنشون رو انتخاب کردم و رزرو کردمهی و والی تتی رو اوردم و رفتم سامیگوش
 کارت مختص خرج بچه نی کارت به من داد گفت کال اهی طاها فرداد رو که نی پدر اامرزهی بخدا

 .  هاست
  نمی بود که بتونم زهره و مهناز رو هم ببی خوبفرصت
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 عذر و چی خودم بود گرفتم و بهشون اس زدم که بدون هکی با کارت خودمم دوتا جا که نزدنیبنابرا
  رانشهری تاالر اانی بدی بايبهانه ا

  هم قبول کردناونا
  کردم و دونه به دونه فرستادمشون تا حموم بکننزی از ناهار رفتم اتاق بچه ها رو تمبعد
   رو هم خودم اول شستمنیمت

   نکنگای نی گلگفتی می هدیکشی خجالت مبچم
   مبل نشسته بودني پنج همشون اماده روساعت

 و شال بلندم رو دمی پوشرشی زی گل گلرهنی پهی با ی زدم به آژانس و خودمم مانتو کوتاه سنتزنگ
  سرم کردم

 گفتم به پدرش زنگ بزنه و خبر بده اری و به دانرونی بمی که به صدا در اومد هممون رفتفونی آزنگ
 که اونم قبول کرد

  می نشستي ای آژانس با چه بدبختي بماند که توحاال
  می ساعت تاالر بودمی سر نیول

   مونده بود تئاتر شروع شههنوز
  رمی عکس بگهی ازتون خوامی ممکتی ننی اي کنار هم رونینیبش:  کردم و گفتم ی نگاههی همشون به

 عکس یی ده تاهی که سر عکس گرفتشون در اوردم ییای همه نق و نوق کردن اما از مسخره بازاولش
 .  گرفتن

   ربع به شروعش مونده بودکی هنوز
 فمی تخم مرغ درست کرده بودم و گذاشته بودم تو کسی سوسچی بچه ها ساندوي خونه برااز

 :  زنگ خورد که برداشتممیگوش
 جانم زهره ؟-
  تومیای اون کد رو بگو من بگم بگمیم. سالم خوشگل محل -

  خودشو انداخت بغلملی گورهی قهی رو براش خوندم و بعد از دو دقکد
  کنار و خودشم بغلم کرددشی که مهناز کشکردی مغی جغی دم گوشم جنجوریهم
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  کرده بودشی زده بودن و زهره تا خرخره ارای لپی تهی دوتاشون هر
 کردنی دوتا رو نگاه منیبه پسرا افتاد که هاج و واج ا نگاهشون تازه

 چه شاتیچ:  لحن بچه گونه گفت هی اراد نشست و با ي کردم که زهره جلوی رو معرفهمشون
  خوجمله

   اراد بغض کرد و اومد سمت منهوی
 :  خندهری به پاهام که مهناز زد زدیچسب

   ها زهرهرهبای امروز برات مواریقشنگ از در و د. قربونش برم -
...  زهره س نیا.  من هستن ي خواهرانایا:  بهش رفت و من رو به بچه ها گفتم ي چشم غره ازهره

 !  مهنازهنمیا
 .  خوشگله:  به زهره اشاره کرد گفت ایبرد

 :  زدی چشمکزهره
 .  يتو خوشگلتر-
  لج افتادني رویعنی ای بردي جمله واسه نیا!  نه يوا

  تو:  توهم گره کرد و گفت دستاشو
 .  یتو خوشگل.  گهی تو دزمیعز:  و گفت سادی لحظه واکی زهره
 ! تو:  با اخم گفت ایبرد
  دیچی مار به خودش پنی محکم زدم تو کمرش که عدونهی زهره خواست دهن باز کنه تا

 .  مینی که سرجاهامون بشمی رو باز کردن و ماهم رفتسالن
  شدی بچه ها بلندتر مياتر شروع شد و هر لحظه قهقه  تئقهی از دو سه دقبعد

 :  محکم زد تو بازوم که چپ نگاش کردمدونهی زهره
 !  یمن بودم دست بزن نداشت!  اااایزورو شد-

 :  کاسه چرخوندي توچشماشو
.  نمیبی مری ني همه رو گربه گهی من زدمش که داطی اومده تو حری ني گربه نی انقدریجون تو ا -

  ؟شهیباورت م.  از حسابدارامون یکیاون روز تو شرکت زدم تو سر 
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 .  ي اومدای بدنزای چنیتو از اولم واسه هم:  تمام گفت یبسی با مهناز
   چطوره ؟زیکن:  رو به مهناز گفتم اروم
 :  کردی نچزهره

 کردن جوادم تمی اذیلی خنای گفت که مامانت ازیبعد کن. جواد اومده بود دنبالش . بدبخت خواهرم  -
  گنی که هست اونا راست منهیداد زد سرش که هم

 :  تند شدلحنم
   ؟؟؟؟؟نیشما اونجا نبود -

 مامان افتاده به گفتیگلرو هم م.  اومده که فقط مامان و گلرو خونه بودن ی موقعهی.. نه :  مهناز
 !   کردهی جواد که دختره من خامه جوونيدست و پا

 :   زدميپوزخند
   ؟نیبه احمد سر زد. می ما بچه هاش باشکنمی وقتا شک میبعض -

   سر تکون دادزهره
 : دمیپرس

  چطوره ؟ -
 :  ادامسشو در اوردزهره

 جا مواد هی خوب شه از ادی تا مگفتیم.  چموشه گفتی باشه ؟ دکترش مي چجوريخوایخواهر م -
   رسنیخوبه بهم م نای که اگفتیبه من م.  شهی مي بسترنجای دوباره ارهیکش م

 تی هر ماه نگهداري نهیهز!  خب اخه نفهم االغ گمیبهش م.  و غذاهاش خوبه هی شخصنای احمومش
   گفتم.. من و نازگل ...  میکشی ممی ما خودمون رو دارگمیم ... 700 600 شهیم

 .  هی گرری مثال زد زریبعد سرشو انداخت بود ز.  ی شده که تو خوب بشسی ما سرودهن
  بچه ها توجه ام رو به سن دادي خنده يصدا...  نگفتم يزیچ
 

 .  می برگهیخب د:  و گفتم می زدی و دستمی از تموم شدنش بلند شدبعد
 :   و زمزمه کردسادی واالی دانهوی
 !!!!  هانیعمو و -
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 .  دی ش رو گرفته بود، چرخافهی قدنی دي که نور جلوي بچه ها به مرد قد بلندي همه سر
 
  نمشی اصال ببمتونستینم
 !  بود خبیکی با باباشون نی قد ایول

  ارونی دوتاشون مات همون دمی و مهناز رو نگاه کردم که دزهره
  سمتش که خم شددنی ها دوبچه

  داد خدايا
   ؟نهی زمي روتی بهشتي هاي از همون حوریکی نیا
  ی جفت چشم مشکهی
  ی به دل نشستنشی ته رهی

  ی حجم دار مشکيموها
 !!!  آل من بوددهیا

  چال افتاد رو لپشهی زد که مثل طاها فرداد ي بچه ها لبخندبه
 : رونی از فکر اومدم بای بردي صدابا
  ای بای بای بیگل-

 : دمیخند
 ! اومدم...  سوپرمن ينفس کم آورد-

  استرس رفتم سمتشونی و با کماروم
 ! اهللا اکبر!  بلندن یلی خنای اای کوتاهم یلی من خای کرمتو شکر ای خدابابا

  ؟نیخوب هست. سالم :  گفت ینی دلنشي صداهی خم شد و تو صورتم با هوی کردم که ی سالماروم
  شده ؟؟کی نزدنقدری انی من چرا اي خدايوا!  هی زاونیاونم تو ا!  حرف بزنم تونستمی نماصال

  عمو عمو:  گفت ای بردهوی
 جانم سوپرمن ؟ : صاف شد و با لبخند بدون دندون گفت قامتش

  سوپرمن ؟ای به بردگفتی مثل من ماونم
 :  دی خندي نخودایبرد
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 می دوسش داریلیما خ!  پرستارمونه یگل-
 :  ختمی بهش زدم و موهاش نرمشو بهم ريلبخند

 .  نی گذاشتم بخوروهی اب منی باز کنفموی در کنی بریراست. منم دوستون دارم -
  رو گرفت ورفتاری و باربد اروم دست داندنی و آراد دونیمت

   گذشتای صندلي هم اروم از الباربد
 !  مواظب باش مختو نزنه:  مشکوك به عموشون نگاه کرد و دم گوشم گفت الیدان

 :  م گرفتخنده
 .  چشم-

 !   بار هم که شده پرستار جوون اوردهی يپس طاها برا:  رفت که عموشون گفت آروم
 :  داشتم که پوزخند زد گفتن ني برايزیچ
  نه ؟دهی جون میلی سالم گفتن خهی يحتما برا!  حرف بزنه تونهی مدمیشن-
 ! تی تربیب

 :  شدميجد
  ؟نی ای برادرتون ناراضشرفتیاز پ-

 : دیخند
!  بدون زبون و کره ي دست و پای اشپز بهی برادر من یول!  نمامی تئاتر و سي نورپرداز ساده هیمن -
 ؟...  خانوم می فرق داریلی ما باهم خیول

 نمتونی بشنوم نه دوست دارم ببی فرداد حرفينه دوست دارم پشت سر برادرتون و اقا:  گفتم يجد
 .  نی من رو شما بدونیلیو نه دوست دارم فام

 : دیخند
  به نظرتون ؟ستمیمن جذاب ن-
  نگفتمیچیه

  شدی طوالنسکوتمون
 : شکست
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 !   با ادمزننیحرف م!  نی داریبی عجيچشما...  نطوریکه ا-
 : دیخند

 !  خفه شوگنیدارن بهم م-
 :  تکون دادميسر

 !   دارهی برداشتی رو هر نگاه و هر حرفیهر ادم-
  ؟دیشاعرم هست-
 !  مجسمههی ای یشی شاعر مای..  شهی منی ادب حرف بزنم همی بي از ادماي سرهی با یوقت-

 ! : دونمینم...  نور بود ری تاثای برق زد چشماش
 نیم برسون.اا...ااا..الا..سسل..سسل..سسس..س..س..س..به طاها فرداد س... خانوم محترم -

   خندهری بلند زد زبعدش
 !  لحظه شکستکی خودم دل
   بودن ؟ي بود ؟ چه خانواده اي برادرچه
 : دمی و دودمی چسبفموی بند کعیسر

 نیبدو.  میشام هم ندار..  نتتونی ببخوادیم باباتون هم اومده خسته س می االن برمی برنیبچه ها بدو-
 ! نیبدو

   و بچه ها رو رسوندممی گرفتنی مهناز دوتا ماشبا
  بهت گفت ؟ی چکهی ؟ مرتي شدی چرا قرمزه پوستت ؟ عصبهیچ:  در خونه زهره گفت دم
 !   بابا گرمه اسکلیچیه-

 :  زهرهي زد پس کله دونهی مهناز
  خاااك تو سرت کنن-

 ای نشی روز برو ببهی ای.  بده زیحال کن..  یگل:  و اروم گفت دی با دستش مالکمی پس کلشو زهره
   ی به گلخوامی فقط مگهی چته به ما بگو ؟ ممیگی می شده هيزی چهی. بهش زنگ بزن 

 ! نای و استی مهم نگمی نمچکسیتازه اولش نه و نو که نه به ه.  بگم
 :  کردمینچ
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  مترو از اونورهستگاهیا..  نشده ری خونه تا هوا دنیبر.  کنمی مشی کارهی.. باشه -
 می و از هم جدا شدمی بغل کردهمو

  بودم که تموم چهار طبقه رو با پله رفتمری درگاونقدر
   گرفته بودنفسم
 .  ستی از بچه ها ني خبردمی خونه که شدم دوارد
 .   و رفتم عقبدمی کشیغی طاها فرداد جدنی راهرو با دي سمت اتاقم که تورفتم

 !  فردادي اقادمیترس..  يوا-
   کردنگام

 :  معصومی نگاه مخملهی
 نه ؟.. ندنید..يد..ها..ه..بچه..ب.رو..ر..هانیو..يو..يو-
 !  ؟ اها عموشونهانیو
 ! عموشونه.. بله خب -

 :  زديپوزخند
 ! اللم..ال..هنوز..هن..من..م...نظرش..نظ..به..ب-
 .   کنارم رفتاز

 ممکنه خم شده ایلی خيجلو..  قامت بلند نی کمر و انی ايدیدی ميکردیدقت م..  نگاه کردم بهش
 !  باشه

 
 دوتا یکی و دهی رو چزی طاها فرداد مدمی دی ولنمی شامو بچزی لباسامو عوض کردم و رفتم تا مآروم

  روشن کردهکیشمع کوچ
   لبام نشستي ناخوداگاه رولبخند

 .  کردی قدش داشت ممی قد  ني تا بچه 6 ي پدر براهی..  مرد هی رو نکارایا
 :   زدي ای من لبخند خجالتدنی و با دبرگشت

 .  دییبفرما..بف..بف-
 .  دمشیچی و مکردمی ؟ خودم درست منیدیشما چرا زحمت کش -
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  که..نبود ك...نب...يکار..کا...ستین..ین..مهم..مه... نه ..ن -
   نه ؟ای نشون بدم ي بالخره خوددیمنم با!  ستی رسمش ننیا -

  دیخند
 نیکن..کن..تحمل..تح..رو... زدنم ..زد..حرف..وحر..و..من..م..نیتونیم..یم...که..ك..  نیهم..هم -
  هیلیخ...یخ..خودش..خ

 ...   جمع شدلبخندم
  دیچی گوشم پي برادرش تويصدا
   خودمو جمع و جور کردمعیسر

 .   خودمنيانگار که بچه ها.. انگار .  میاصال باهم مشکل ندار...  خوبن یلیبچه ها که خ -
   بوددهیکه با همون لباساشم خواب...  اونقدر خسته بود نی متیاروم بچه ها رو صدا زدم ول...  دیخند
 .  کشهی خجالت می بشه کلداری اگه بدونستمیم..  لباساشو عوض کردم اروم

   زدمي موهاش اروم بوسه ايرو
 براش يزی چهی شد داری بیحاال هر وقت از گشنگ..  خواب بود نیمت:  شام  و اروم گفتم زی سر مرفتم

  نی فرداد شماهم بخورياقا..  نکنه خی بچه ها غذا نیبخور.  بخوره ارمیم
گفتم ..گف. خونه .. خونستمین..یفردا ن..فر..من..م..یراست..راس:  طاها فرداد گفت هوی شام يوسطا

 .  بدم..خبر ب..خب..که ..ك
 . نجای اادی بتونه بزی فردا کنیکاشک..  که گفت رفتم تو فکر نویا

 رو به انیو جر.  فقط ادرس رو براش اس کردم ادیشب بهش گفتم و گفت که حتما م...  شد نمیهم
 .  نداشت باهاشیطاها فرداد گفتم و اونم مشکل

 .   خوب که بهم اعتماد کرده بودچه
   و پسر و دخترش پشت در بودنزی سر ساعت ده کنصبح

 هیاز همون اول شروع کرد گر.  می بغل هم بودي توقهیبعد از دو سه دق..  رو اروم باز کردم براشون در
 .  يزار
 .  چهی راهرو نپي بلند نشه و توادی ش زهی گري رو بستم تا صدادر
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 .   هال نشوندمشي توآوردمش
  کنمی شربت درست مهیبذار برات :  گفتم اروم
   ش اروم شدهی گريصدا
 .  رونی ها کم کم از اتاقشون اومدن ببچه
 .  مهربون منيخواهر زاده ها..  دمی کشی و مانی سر هاني رویدست
 :  اروم دستمو گرفتیهان
 !   همه پسرننایا!  ترسمیخاله من م -

 : دمیخند
 !   همه بچه ننایخاله ا -
 !   پولدار تر خطرناك تری هر چگهیم ییاخه خاله مامان بابا -

 لبش يگوشه ..  خواهرمو کبود کرده بود ي که زده بود چشمايجواد..  گرفت از مادر جواد خندم
 .  پاره شده بود

 !   فرهنگیب...  شعوریب!  يعقده ا..  تر خطرناك تر خاله ي عقده ای چهر
 .   درست کردم و اوردم واسشونموی تا شربت به لسه
 با اون همه سن کمش دوتا شون روبرد تو نی کردم که متی و بچه هاشون رو معرفزی بچه ها کنبه

   خودشون رو مشغول کردني جورهی هم هی کنن و بقياتاقش تا باهم باز
اخه چرا من ؟ بچه هام رو ...  ی بدبخت شدم گلنقدریاز کجا ا..  دونمینم:  لرزون گفت ي با صدازیکن
  شمی موونهیرم د دای کنم ؟ گلکاریچ

 :   کمرشو مالش دادماروم
 .  کنهی نمتتی اذی کسنجایا.. اروم باش .  شده ی شربتتو بهم بگو چکمیبخور  -
 :  از شربتش رو خوردکمی
 !   شدهدایبابک سر و کله ش پ -

به زور زنش دادن و زنش فلج شده ...  بود زی خواهرم کني فتهیبابک عاشق و دلش..  گرد شد چشمام
   خونه سيگوشه 
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   ؟زی کنی چیعنی -
 زی که اره کنچوندهی پریبعد ن..  گردهیمادرش دنباله زن م... بابک زنش مرده ... بتول خبرشو اورد  -

 .  طالق گرفته
 شی اتای بال شدیلیخ!  ری نارهی از کاسه دربشاتوی که اون گربت بزنه چشاهللای ايا!  باز مونده بود دهنم

 !  پاره
 ...  خب -
خودشم .  خواهش التماس ی منو گرفته هفی بابک کنهیبیم... بعد جواد اون روز که اومده ببره مارو -
   امروز صبح از... زده ناکارم کرده !  نکردم ی من گناهدونهیبخدا م...  دونهیم

 ...   زنگ زدنشگاهیازما
 : هی گرری ززد
 !!!  رم من باردایگل -
 !   ابررفرضای
 بزرگ کنم دی بایبا بدبخت...  در اومد رمی پی و هانیسر مان...  کشمیبخدا نم!  کشممممی من نمیگل -

 !  ي پدریبا ب..  یبا آوارگ...  یبا بدبخت... 
   بگمتونستمی نمیچی هیعنی...  نگفتم یچیه
 که ي شدي مگه تو باالشهرگهیم..  زشته گهیمامان م!  خوامی بگم طالق مای بزنم به درخوامیدل و م -
    سال سن25 با فهمهیننه م نم..  هی دردم از نفهمیگل.  يری طالق بگيخوایم

   ؟فهمهی می کیگل. چقدر زخم زدن ...  دمیچقدر درد کش..  من شکاف خورده کمی شچقدر
   تو بغلمگرفتمش

 میماها مجبور!  مینای تر از ااهی بخت سیلیمن و تو خ...  جان زیکن... خواهر من :  اروم شد گفتم کمی
 ...  دهی حضانت بچه رو به تو نمای راحتنیجواد به هم...  زی کني مادرهیتو ...  میبمون
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 بچه یک...  افته ی مانی اومدنش کارات به جرایبعد از دن!  يبعدم تو باردار! بلکه بچه ها ...  بچه هی نه
   تا30 م هیمهر... خونه ندارم ... هارت ندارم  می بگي که برییتو!  ؟دهیبه تو م

 
   سکه
 .   که پشتتمیکی من ي و بخوایبتون...  زیکن...  يفقط مادر...  کار ندارم یبگ...  س
 :  شدریش
 
من ...  گرفتم ی قانونی چندتا نامه ار پزشکیدونیم...  کنهی نمنیشوهرم تمک...  بلدم یاطیخ -
   بعد با خفت جور بچه...  بار بزام هی که دو سال ي نکبت باری زندگنی به اگهی دخوامینم

 .  خسته... خسته م .  ستی خونه نچووقتی بکشم و بگم شوهرم ههامو
 .   شدهری حاال شچارمیخواهرك ب.  بکنه هی بغلم گريگذاشتم اروم تو..  کردم بغلش

 
 اومدم يتو خودت مشغله دار... ببخش تو رو خدا:  که اروم شده بود از من فاصله گرفت و گفت حاال

 ي زارهی گرشتیپ
 : دمی کشیپوف
 دیتو با.  شهیدرست م...  زیبهش فکر نکن کن..  باشه ما رو کنار هم نگه داره زای چنیخواهر مگه هم-
 ! ی باشيقو

 ! ؟25 چند سالش بود ؟ زی کنمگه
 بچه ها کجان ؟:  گفت آروم

 .  فسنجون گذاشتم. تو برا ناهار بمون .  کننی ميدارن باز...  پسرن نی اشیپ-
 چه خوشگل و بزرگم هست خونه ش! ماشاهللا :  و اروم گفت دی سرك کشکمی
 .  خوبه.. اره -

 :  رسوند به منخودشو
 ! میبخت ش بکنه بدي کارهی نزنه اروی وقت هیحواست هست شبا ؟ ...  ی گلگمیم-
 .   مهربون و خوش اخالقهیلیخ!  خوبه یلیپدرشون خ.  وونهینه بابا د -
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  زیکن:  نگفت که اروم گفتم يزی چزیکن
 جان-
  بازم حواست باشهیول..  تو دهنت قفله دونمیم.  به دخترا نگو گمی بهت می چهی-
  ؟؟؟؟یییی گلي شده ؟؟؟؟ نکنه عاشقش شديزی ؟؟؟ چهیچ -

 : دمیخند
  بشم ؟؟؟ی دو هفته عاشق چیکیتو !  وونهیبابا دبرو -
 :  کردیشیچ
 !  بابامینی تو رو ببوی عاشقمیارزو به دل موند-
   دارهیناتوان... خب ...  زهیچ.. پدرشون ...  رو ولش کن نایا -
 !!!! ؟؟؟؟؟ییییجنس:  و داد زد دی کشینی هزی کنهوی

 دیبا..  دی باي ای ؟؟؟ مگه هر ناتوانیگی میچ... یییو...  شییییچ:  دهنشو گرفتم و گفتم يجلو
  بفهمم ؟دی باشه ؟ بعدم اصال داشته باشه من از کجا بایجنس
فکرم منحرف ..  ادااای ناتوان مي کرده اصال کلمه ي زهره کارنی استیاخه دست خودم ن:  گفت اروم

 ! شهیم
 :   زدملبخند

   لکنت زبون دارهاروی نیا..  نیا.. نه -
 :  لب گفتری زیاخ
  ؟یمگه چند سالشه گل-
 . نای ا36..جوونه بابا -
 زنش مرده ؟.  بده ادی بچه ها زبون نی به ای زبونیچقدر سختش بود با زبون ب!  رمی بمیاله-
ناخنا هر !  غیرژ شبرنگ ج! پوست برنز !  بگو می رجطانی زن نگو شزیکن.. واه واه ... طالق گرفته -

 ...    بودرونیموها هم که همش ب...  ییی چنیلبا ع...  مایکدومش اندازه بال هواپ
 .   بوددهیچشماشم تا خرخره خط کش..  ی عملدماغ
 : دیخند
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 ! خوادی کفاره مدنشید-
 : دمیخند

 .   بچه هانی باال سر استیهمون بهتر که ن! اره بخدا -
 ...  چشماششونیکی -

 : گفتی رو مآرادم
 .   باباشون رفتهبه... رنگاش تا به تاس ! اره -
 .   باشهگری جدیفکر کنم باباشون با -
   خودمون بهترهیسانی ندیام...  ستیبدك ن -

 :  اومدالی داني خنده که صداری زمی زدیی دوتابلند
 .  من گشنمه..  یگل-

 :  رو بهشبرگشتم
 فسنجون درست کردم.  شهی ناهار اماده مگهی ساعت دمی نهی زمیعز-

 .  فسنجون دوست نداره.  ااای بابا نذاري شب برايبرا:  اروم گفت ی برق زد ولچشماش
  درست کنم شب ؟یچ.  ذارمی ظهرو واسه شب نمينه من که غذا-
   نقشه دارمهی ؟؟ من ي دادای قول الزانادتهی -

 .  می سکته زدزی زد که من و کنیطانی شي خنده هی هوی بلند
 : دی خندزیکن
  بزرگه س ؟نیا-
 .   تا پسر دارم6 خودم ي انگارکنمیاحساس م...  بهشون عادت کردم یلیخ. بزرگاشون دو قلون  -

 .   نگفتيزی چيزیکن
 من و ی و خاطرات بچگی و با خنده و شوخمی نشستنی زمي روزی ناهار هممون به رسم من و کنسر
  می ناهار رو سر کردزیکن
  ؟هینقشت چ:  گفتم الی که رفت رو به دانزیکن

 .  نقسمون:  اروم گفت آراد
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 :   نگاش کردمنهی به سدست
 .  اها بله نقستون-

 : دی خنداریدان
 و دنی ش موقع دافهی قنکهیو ا.  خورهی گشنه ش باشه میبابا فسنجون دوست نداره ول..  نیبب-

    فسنجون رونی بابا هميبرا.  درست کن ای ما الزانيبرا.  کال هیخوردن فسنجون عال
 ! نی که تا ته همشو خوردای اون الزانیتالف...  بذار
 : دمیخند

  نشمممکاریاز کار ب-
 :  به پامدی چسبنیمت
 .  رمتیگیخودم م...  ی گلیشینم-

  ؟می درست کناشوی باهم الزاننی کمک کننیخب حاضر:  موهاشو بوسه زدم و گفتم يرو
  می و اهنگ هم گذاشتمی گفتن و اروم دست به کار شدي اره اهمه

 می و شاممون رو خوردمی شب کار کردي وسطاتا
  شده بود9 ساعت

 .   زنگ زده بود و طاها فرداد هم گفته بود که به شدت گشنشهنیمت
  بشنمی و قرار بود بچه ها بعد از چک کردن باباشون پشت اپن قادمی رو چزیم

  دی دوباره راشو به سمت اتاقش کشتی اهمی به دماغش داد و بینیاول چ..  فرداد اومد طاها
 : سادی غذا همونجا وادنی و با دزی اومد سر منی ممی از نبعد

  ؟هیچ..یچ..نیا..يا-
  دییبفرما. فسنجون با نون ..  گذاشتم ی نونيالبته شبه منم غذا.. فسنجون  -

  ؟ستین..ین..يا..گهید..يد..غذا..غ:  گفت درمونده
  ؟نیندار شده ؟ نکنه دوست يزیچرا ؟ چ-
 .. ختی مالقه خورشت رهی زد و ي مظلوم کردم که هل شد و لبخندافمویق

   م گرفته بودخنده
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  خورهی انگار داره زهرمار مدادی قورتش ميطور
 :  کناردی که خورد کشکمی
 ...  خوشمزه بود..خوشمز..خوش..ممنون..مم-
 !  کهنی نخورديزی فرداد ؟ چيکجا اقا -
 .  شدم..شد..ریس..یس..نه..ن-

 . درست کرده بودمچی براش ساندوی از چشم بچه ها کمدور
   نخوردهیچی گشنشه و هیلی خدونستمیم.  کنم تشی اذومدی نمدلم

  حداقلنی اونو بخورنیایب.  مرغ درست کردم چیمن براتون ساندو..  فرداد ياقا-
 .  سرجاش نشست و دستمال انداخت رو پاشو چنگال و چاقوشو دستش گرفتدی بچه ها دونیع
 

 دمی کردم بهش و خندپشتمو
 .   تو نقشمون نبودنیا!!  یییعههه گل:  چراغا روشن شد و باربد گفت هوی
 .   خندهری زدم زاوردمی طاقت نگهید

 !بود ؟..ب..شما..شم..ي..نقشه..نق..پس..عه پ..ع:  فرداد گفت طاها
 .  رسهیم..یم..منم..من..نوبت..نو: ها مظلوم شدن که دوباره گفت  بچه
 : دمیخند

  ؟ي من داري پسراکاریچ..  فرداد يعه اقا -
 .   خشک شدرهی رو بگچی تا ساندوومدی که می کردم دستاحساس

 ! من ؟يپسرا..  حرفم بود ياداورینگاه ماتش ..  نگاه کردم بهش
  مات موند که صداش زدمقهی دو دقدیشا
 :  خودش اومدبه
 .  ممنون..مم...  دیببخش..بب-

  گرفت و اروم نشستچشویساندو
 .   رفته بودن تا بخوابنپسرا
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 دستم بند شد به رمی جا رو بگهی و تا اومدم ی صندلي هی که خوردم به پاشدمی از کنارش رد مداشتم
 .   زارت کنده شدرهنشی و پرهنشیپ

 .   شدمرهی برهنه ش خي و به بازو بلند شدمعجول
 :  شدگرمم

 متاسفم..  فرداد ي اقاخوامیمعذرت م..من..م-
 نشد ؟..ن..تونیزیچ..ین؟؟؟چیخوب..خو:  گفت اروم

 .  رهنی بابت پنیببخش... نه ..نه-
 : دمی دلبخندشو

 .  چیساندو..ساند..نیا..يبت ا..با..یمرس..مر.  ستین..ین..مهم..م-
 .   بازوش زخم بوديرو..  برق زد شیچشم اب...  اومد باال نگام

 زخمتون رو ببندم براتون ؟:  گفتم ناخوداگاه
 . مات مونددوباره
 و بعد چسب رو روش دمی پماد مالیکم...  چسب زخم پهن اوردم هی و ی بهداشتلی سمت وسارفتم

    زخمويزود..  خوبه یلی پماده خنیا:  روش گفتم دمیکشیگذاشتم و همونجور که م
 ... تا فردا خوب.. فکر کنم بخاطر چنگ من متورم شده ..  کنهی مخوب
   دستم نشست قطع شدي با دستش که روحرفم
   برق بهم وصل کردنانی جرانگار
 . نیخوب..خو..یلیخ..یخ..شما..ش...یمرس..م:  گفت اروم

 ...   برداشتدستشو
 ...   تا اتاقمدمی دوری شبخهی و با دمی کشعی سردستمو

 !  نی خوبیلی ؟ شما خرهی خوابت رو بگي جلوتونهی جمله چقدر مهی
 

  از جام بلند شدمي با سردرد بدصبح
  نه من سرما نخوردمگفتمی به خودم می هی ولکردمی می سرما خوردگاحساس

 دمی خودمو کشکمی
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  به خودم نگاه کردمي قدنهی اي جلوناخوداگاه
 ...   کوتاهقد

  زهی مزهیر کلی ههی
 دای پی مشکي شهی دوتا ریکی رنگش کرده بودم و حاال شی که چند ماه پیی پسرونه شهی هميموها
  بود

 ي قهوه اي رنگ شده ي و ابرو های مشکي هاچشم
  که زهره بهم داده بود رو برداشتمیشی ارافی کناخوداگاه

 ! کنمی و من حاال دارم بازش مدی به دستم رسشی سه سال پفی کنیا
...  زهره پدرتو يا:  لب گفتم ری مختلف زي هاکی رنگارنگ و مدادچشم و پنکي رژ لب هادنی دبا

   يدیخری کفش مهی ؟ يدی چرت پرتا برا من خرنی از اینصف حقوقتو رفت
 .  یپدرصلوات

  با دستم کمش کردمکممی ی و حتدمی به لبم مالشوی از رژ کالباسکمی
  ابرومو پر کردمي توشی قهوه اي ابروهی با ساکمی

   چشمم بودي کردن زهره خاره توشی اراشهی لطف نداشتن اتاق همبه
  مهی حالایزی چهی معلومه

 .   صبح بود5ساعت ...  نگاه کردم میزی ساعت رو مبه
   شال بلند انداختم رو سرمهی شونه کردم و موهامو

 دمی چشمم کشي مداد توکممی
 !  ؟کردمی رو منکارای ای کواسه

 ! گهی فکر کنم دخواستمینم...  خواستمیاصال نم...  سوال فکر کنم نی به اخواستمینم
  رونی رفتم باروم

 اب به هی رای خودم فحش دادم که چرا قبل ارا بتی شستم و به خراطی زدم و صورتمو با احتمسواکمو
  صورت نشسته م نزدم

  سفتزی چهی خوردم به هوی رو باز کردم و یی در دستشوکردمی که غرغر منجوریهم
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 .   و چشممو باز کردمدمی مالکمی دماغمو
   فرداد بودطاها

  قرمز پر از خوابيچشما...  ي قهوه اشی و ته ردهی ژولي موهابا
 .  یی گفت و از کنارم رد شد رفت دستشوی ارومدیببخش

 ! ؟دی ندمنو
 !  بود خب نازگلخواب

  دیفقط گفت ببخش...  دی ندیول
  از خواب پاشد چه خوشگل شده بود ؟يدیند.. نکن نازگل  فکر نای ابه

  ؟دیچرا ند!  کرده بودم شی بار اول اراي من بخاطر اون برادیشا...  من دیشا!  دی ندمنو
 ..   خودم اومدمبه

 ! معلومه که مهم نبود!  نبود مهم
 ! معلومه مهمه.. مهمه !  گمی خر دارم دروغ منیع

 کستهی ش شهی افتاد که پاي ای تا برسم اشپزخونه با خودم تو جنگ بودم که نگام به صندلنجوریهم
 بود

 .   اومدادمی رو شبید
 .   با لکنت طاها فرداد تو گوشم زنگ خورديصدا
 .  کنهی ازت مي اگهی برداشت دهی ؟؟؟؟ ادم ی مهربوننقدری مرد حساب چرا اخب
   توش تا داغ بشه رفتم تو فکرختمی رو گذاشتم و روغن رهتابی رو روشن کردم و ماي کترری زرفتم
 اشپزخونه ي که حضورشو تورفتمی هاش ور مدهی با سفنجوری رو انداختم توش و هممی چهار تا نسه

 حس کردم
   منو ؟؟؟نهی ببتونهی شسته و چشماش وا شده مشوی که اون صورت هپلاالن
 :  گفتم که صداش اومديری سالم و صبح بخاروم

 .  ییدستشو..دس..دس.بابت..ب..دیببخش..بب.  ریبخ..بخ..صبح.ص..ص..سالم..س..س-
 :  لبخند گرازشهیلبخند محومون هم م!  بر پدرت يا...  کردم بزنم ی سعي محولبخند
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  کنمی و کره هم اماده مریاالن پن.  دهی دم کشییچا...  نینی بشدییبفرما.  کنم ی عذر خواهدیمن با-
 ! شهیم..یم..اگه..اگ...قهوه..قه..هی...ي...خوامینم..نم..ییچا..چ-
 کنمیبله حتما االن درست م-

  ختمی قهوه رهی ساز رو اماده کردم و براش قهوه
 .   و کره و مربا رو هم اوردمریپن

 ری گذاشتم که دستم خورد به فنجون قهوه ش و فنجون قهوه ش سراززی ها رو داغ کردم و سر منون
  دستميشد رو

 !!!!   بر پدرتيا
 سوختی بازم می داغ نبود وليادیز

 دکتر ؟؟؟..دك..میبر.. ؟؟؟؟بسوزهیم...ی ؟؟؟ منیخوب.. ؟؟ خنیشدیچ...یچ:  گفت نگران
 : دمیخند

 ختمی قهوه تون هم ردیببخش.  شهی خوب ممالمی مردندونی روش خمکمی فرداد االن ينه اقا-
 :  گوشمي نغمه شد توصداش

 ! سرتون..سر..فدا..ف-
 ..  المصب

  مقطع و قشنگت بخوابم شبا ؟ي از حرفاي با کوله بارخوادی دلت منکنه
 !  اگه من بخوابمالبته

 .   طاها فرداددهی گوش به حرفم نمیول..  باشه خوامینم...  توم وجود داره يزی چهی
  دندون رو به دستم زدمری از خمکمی
 دی سوزشش خوابکمی

   به خودم نگاه کردمنهی اتو
 ! دی نازگل نفهميدید

 بپره ماچت کنه بگه به به عجب ای امروز  ؟ ي بگه چه خوشگل شدادیمثال ب...  حاال بفهمه اصال خب
   ؟یلعبت



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 95 

  رو باز کردم که باهاش رو به رو شدمیی دستشودر
  مات موند تو دو رنگ چشماشنگام

 !  شب بودکی جفت چشم تا به تا که هر کدومش هزار و هی
 دستش بود و ي کرم توهی مردونه ش شد که ي پر موي و نگام چفت دستانییپا انداختم سرمو

 :صداش هوش از سرم پروند
 . نیکرد..کر..فرق..فر..امروز..ام-
 ! دید

 ! دیببخش...بب:  گفت عی سربعد
 ... دی کردم چشمام خنداحساس
  بدنم نرسهي لبخند به تمام اجزانیا...  خنده نی کنترل کردم اخودمو

 .  ممنون:  نلرزه گفتم کردمی می که سعیی صدابا
 :  رو به سمتم گرفتکرم

 .  نمونه..نم..جاش..جا..نیبزن..بز..نویا..يا-
 :  مکث کردهوی که رمی تماس از دستش پماد رو بگنی کردم با کمتری تشکر کردم و سعدوباره

 براتون ؟..بر..بزنم..بز..خودم..خو...نیخوایم..یم-
  نه بسم اهللايوا
 !  صبر بدهیاله
  فردادي اقازنمینه خودم م-
 
  گفت و بعد از دادن پماد از جلوم رفت کناري حرف گوش کن باشه اي بچه هانیع
  بودي باد گذرنیع

 .  رفت..  خنک کرد اومد
 

 موندی من دو متر دهنشون باز مدنی و هر کدومشون با دشدنی مداری ها کم کم ببچه
  کرده بودم ؟شی چقدر ارامگه
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 :  صورتمو گرفتکشی کوچي بغلم و با دستادمیپر نیمت
  ؟یشیزنم م!!!  ي چقدر عوض شدی گليوا-

 : دمیخند
  شمیاره زنتم م-

 : دیخند
 .  برم به بچه ها پزشو بدم-

   ؟اتی خواستگار برات بخواتی نکنه میگل:  گفت نشیری با همون زبون شدفعهی اراد
 :  گاز گرفتملبمو

امروز ..  صبحونه نیای مسواك بعد بیی دستشونی برنییبدو!  هی حرفا چنیخجالت بکش بچه ا-
 .  نییبدو.  يباباتون قراره ببرتتون شهرباز

 ادم داشتن به ي بچه هانی و بعد از صبحونه همشون عیی بردن سمت دستشوورشی و هورا غی جبا
 رفتنی ور ميزی چهی

  کنمکارشیچ... شلوارم پاره شده !  یگل:  بلند گفت الیدان
  باربد کو ؟یراست.  دوزمشی مامیم..  تخت يبذار رو-

 هی زد و خچالی دوتا مشت به در یکی بود اومد تو اشپزخونه و دهی من پوشدری که لباس اسپاایبرد
 :  جانانه گفتيقودا

 ! خوابه-
   ساعت نگاه کردمبه

 ! دیخوابی ظهر نم11 که تا ساعت باربد
  رفتم در اتاقشو باز کردماروم
  بوددهی فرداد کنارش خوابطاها
 ! ستی ني بشر خبرنی چرا از اگفتم

 .   دوبارهدهی پسرش خوابشی رفته پنگو
   بودندهی بغل هم خوابيهر دوتاشون معصوم تو.  شدنی هم مهی خواب شبي توچقدر
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  شدی پا مدی باربد بایول
 کنهی بخوابه ضعف مادمی زدونستمیم

  تو هوا گرفتیکی رفتم سمتش و تا اومدم دست ببرم تو موهاش دستم رو اروم
 !  شده ؟یچ!  ثی ارواح خبای

  پشت سرهم صدا دادیکی یکی گردنم ي کله م رو چرخوندم که مهره هاعی سراونقدر
  فرداد بودطاها

  بسته بودچشماش
  شدی دستمو محکم گرفته بود که داشت دستم کبود مي به قدریول

   فردادياقا: فتم  گاروم
 : دینال
 .بمون..ب-

   ول کرددستمو
 یسالم گل:  پاشد و اروم گفت باربد

  شدهازدهی ساعت ییبدو برو دستشو...  یسالم گل گل:  گفتم مهربون
 : دی کشازهیخم

 .   بابا هنوز خوابه کهیول-
 برو شما.  دلم زی عزشهی مداریاونم ب -

   عرق کردهشیشونی پدمی که اومدم کمرمو صاف کنم دیی رفت سمت دستشودیدو
   افته ؟ی دست بزنم اسالم به خطر مشیشونیاالن من به پ..  حضرت عباس ای

  زدمشیشونی دست به پانی اهللا بسم اهللا گوبسم
  داغه ؟ نکنه تب کرده ؟نقدری چرا انیا

   تب کردهحتما
   به گونه ش زدمیدست
   تب کرده بوداره
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 :  اومدم دستمو بردارم دستشو گذاشت رو دستمتا
 مان..ما..م-

   ضعف صداشي رفت برادلم
 :  دهنم باز شدناخوداگاه

 جانم ؟-
 منو..م..زننیم..زنیم..یم..نرو..نر...بمون..ب..ب -
   چشمام اشک جمع شديتو

 ! مرد ؟نی معصوم بود اچقدر
 .  رمی نمییجا..  سوپ درست کنم هی ارمی خنک بزی چهیبذار برم برات -

   دستشو کم کردفشار
  بهمختیبرنامه امشب ر:  و رو به پسرا گفتم رونی اتاق زدم باز
 چرااا ؟:  رفت توهم و همشون گفتن افشونیق

 :  اب سرد درست کردمي سهی توش و کختمی رهی پر از اب خنک کردم و چندتا ي اکاسه
 .   شده تب کردهضیباباتون مر-

 : دمی خنددی باباشون به گوشم که رسي ايصدا
 .  قول قول قول.  گهی روز دهی ببرمتون دمیخودم قول م-
 ی سرما خوردگهی ساده و نوفنی قرص استامهیبگرد :  گفتم الی بهتر شد که رو به دانتشونی وضعکمی

   اتاق باربداری کن از تو دارو ها بدایبزرگساالن پ
  سمت اتاقرفتم
   خودش انداخته بود رو کنار زدمي که رویکی کوچيپتو

 نی کنم بهتر بشي کارهی دی بایول...  دی فرداد ببخشياقا:  گفتم اروم
   باال زدمکمی رهنشوی لرزون پي دستابا
   تنش دستم خشک شدي روي زخم هادنی داز
  دی لرزکمی شکمش که ي رو گذاشتم روخی آب ي سهی که کرد کي ناله ابا
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 .   گذاشتمشیشونی پي شده رو روسی خي کردم و حوله صافش
   بوددهی ش چسبقهی و شقشیشونی به پسشی خيموها

 خرما اول بده هی کن داریبابات رو ب:  گفتم الی و به دانرونی اومد از اتاق رفتم بنیی که تبش پاکمی
 .  بهش بخوره بعد قرصاشو بده

  سوپ خوشمزه بپزمهی تا من براش نیمواظب باباتون باش:  بچه ها گفتم به
 ي حال نزارهی بود که اومد با 12 ساعت يکای باال سرش و نزدرفتی هر کدوم از بچه ها م12 ساعت تا
   اشپزخونهيتو
:  گفت ي گرفته اي صدابا

  ؟نیداد..دا..دست..دس..از..از..رو..یکینزد..نز..اقوام..اق...حاال..حا..تا..ت..شما..ش..ش
 پدرم.. بله :  گفتم اروم
 :  نگاه کردبهم

 ! مرد..مر...مادرم..م-
   پخش شدي بدي وصداکای سرامي از دستم افتاد روریکفگ

   ؟کردی مهیمگه مردم گر..  دی چکاشکش
 

   فردادطاها
   دست خودم نبوداشکام

   بکنه نه ؟هی گري مرد ي دختري جلودینبا
   بکنه نه ؟هی گردی مرد نباکال
   من مادرم مردهیول

   بوددهی تخت خوابهی ي حرکت روی سال  ب20 که یزن...  من زیعز...  مادرم
   که بخاطرش من ورشکست شدمیزن
 چارهی بنیاسی

   شوهری بمونس
  ی عصبهانیو
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 .  بابا بخاطرش مرد...  بابا
 .   شدممیتی میتی حاال
 ..  . یبی چشمم خورد به نازگل حبختیری که اشکام منجوریهم
  مات من بود  نجوریهم

   صورت من نشست ؟يبود که رو  اونيدستا
   ؟دی من رو باال کشرهنی اون پيدستا
  ؟دادی مامان رو مي بونقدری اچرا
   تر شده بود ؟ی پر تر شده ش خواستنيبا ابرو ها..  اهشی سي امروز با اون چشمانقدری اچرا
 !  بودم ؟ری من درگنقدری اچرا
   شددهی با من کشخی بلند شدم که نگاهش ماروم

 ...  ی سراغ لباس مشکرفتمی مدیبا
   داشت نه ؟درد

 !   و بعد از هفتمش بهت خبر بدنرهی بممادرت
  زد  زنگهانیو

   زدداد
   کردخراب

  ساخت
 ي تا بچه هاومدی  مونس مهی شروع جنگ خوبدونستمیم  .. بابا راثی مفیتکل...  خونت میای مگفت
   ببرهکویکوچ

   خودششی رو ببره پنی و اراد و متای تا بردومدیم
 .  دادی مامان رو مي اون بویول...  یول...  خواستمی از پرستارشون مدی بادیشا

  دمی پوشاموی لباس مشکاروم
   درو زدنزنگ
   نگفتمیچی باز کردم و هاروم
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 .  ینی سال نب20 داشت نه ؟ خواهر مهربونت رو واسه درد
 .   رو باز گذاشتمي وروددر

   من بودی مشکرهنی نگاه بچه ها به پسادمی رفتم و دم اشپزخونه وااروم
   بازمهی در نبه
  نی في صدابه
 .  ومدی اشپزخونه مي که از توی قاشق چنگالي صداو

   کامل باز شددر
   زن تپلهی
   ساله50 زن هی
   چهره شي درد توهی...  صورت شکسته هی

  شی ابکی کوچيچشما
   ش شدت گرفتهی گر  منودی دتا

   رفتم عقبی اومد جلو که قدمیقدم
   روند تکرار شدنیهم
  میسادی هم واي هال رو به روي هر دومون توتا

 :   که دهن باز کردختمی ریاشک
    ؟؟؟یطاها خودت!!! طاها ؟ -
 :   لرزون جلو اومدي قدمابا
   ؟یشناسیطاها موئه م... طاها !!!  يچقدر آقا شد...  ي مونس به فدات چقدر بزرگ شديا -

 ..  هنوز مونسه... هنوز همون مونسه ...  لهجه ش هست هنوز
 :   باز کردمدهن

 . شناسمیم..یم. منم ..م -
   شدنی زمخینگاهش م...  افتاد نی زميرو

  کای سرامي رودیچکی اشکش مي هاقطره
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  کردنی ها با تعجب نگامون مبچه
 :   شدکی نزدیبی نازگل حبيصدا

 ..  نیایبچه ها ب -
 :   رو هوادی متر پرهی و دی بلند کشنی ههی تی اون وضعي مونس تودنی دبا
 .. !  . سی انگلعهدی ولای -
   اوج دردم خنده م گرفتتو

  کردیاز سرتا پاشو نگاه م..  بهش انداخت ی بلند شد و نگاهي تندمونس
 :   سمتمبرگشت

   ؟یبعد از اون دوباره زنِ گرفت  .. يآقا شد... شده طاها کوچولوم زبونت باز ..  مو به فدات یاله -
   ؟زن
 !  دادی مادرمو مي اون بونه

 :   زبون باز کردیبی حبنازگل
   . من پرستار بچه ها هستم -
   ساعت بعد همشون تو بغل مونس بودنمین..  دست به بچه ها اشاره کرد با
 داشت با همون یبی و نازگل حبزدیستارش بود و غر م کول پري بود که روي نگام به باربدیول

  ختیری میی چاتیوضع
 .    دستاش نشستي که دستام رورمی رو بگینی ازش سرفتم

   باهم برخورد کردنگاهامون
 تو گهی دينجوری مامانمون ؟ ای تو بشی گلشهی میچ:  گفت ازهی اوج خمي که توي باربديصدا
 .  خورمی جلسه غصه نميروزا

  مامانشون؟
   مامان من رو حس کرده بودن ؟ي هم بواونا

 .   و بردمدمی رو کشینی سعی کرد که سري اسرفه
   ؟یزنی حرف مي داریاز ک:  مونس اروم گفت قهیپنج دق  ساعت چهل ومی از نبعد
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 .  ساله..س..دو ..د -
 :   زدلبخند

 .  یشی بزرگ منقدری روز اهی دونستمیم..  دونستمیم -
 ! مرده ؟..مر...مامان.ما..م..که..ك...نینگفت..نگ..چرا..چ -

 :   گرفتدستمو
 ي زدشی تو خودتو به اتیول...  هی زود رفتنای ری مامان دمیدونستیما همه م..  طاها یتو دل نازک -

    رونایما هنوز ا.  کردن تتیمحمود و زناشون اذ  ودونیکه اخر سرم فر..  یدرستش کن
 !  ادمونهی

 :  دی دلخور نگاش کردم که دستمو گرفت و بوسمباز
 .  طاقت نداروم.. نکن   نگامياونجور...  قربونت برم یاله -

 .   شدمرهیبرگشتم و به اشپزخونه خ..  دادینم  مامان روي بودستاش
 !  دادی مامان رو مي بواون

 :  نشست  بازوم ي مونس رودست
   ؟ي شدرهی خیبه چ -

 :  برگشتم
  ببرمت ؟..ب..یک..ك... یچیه..یه -

 :   شدبلند
 ! یفرستیتوام که سه تا بچه هاتو م.  اوردم نیماش.  خودم رمیم -

   تکون دادميسر
 :   بهشدی بچه ها بچه ها رو اماده کرد که اراد چسبپرستار

   منم بمونم ؟سهینم -
 :  دمی صداشو شناروم

 ...  رون با عمت برو خوش بگذکمی.  ي ور دل من موندگهیبسه د -
 .   همشوندنیخند
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 عاشق بچشون دادنی که نشون میوقت..  داشتن یمی قدي مادراشهی لحنش رو همنیا..  لحنش نیا
 .  واقعا دوستشون داشتنی ولستنین

 .   شددیناپد  بود که رفت وی و مونسدمی ها رو بوسبچه
 .  رگشت بی اتاقش و بعد از چند ساعت با لباس سرتاسر مشکي رفت تویبی حبنازگل

 ياحساس کردم گونه هاش رنگ گرفت و خودش رو تو.   بهش نگاه کردمی قدرداني چشمابا
  اشپزخونه گم کرد

 نی که از ایبی نازگل حبچارهی و بنجای اانی دادم که قراره خانواده م بحی بچه ها توضي ناهار براسر
 !  کردی مییرای پذدیهمه مهمون با

 ...  یراست
   ؟ومدنی مایک

 نیاسی و هانی ؟ وی چوری ؟ زی چنبی ؟ زومدنی ؟ زن و بچه هاشم مومدی  محمود مومد؟ی مدونیفر
   ؟ای ؟ از اونور دنومدیفرهاد هم م! که حتما بودن 

   بود4 ساعت
   زنگيصدا
 .  يرازی شيآقا..  بابا لی وکيصدا

 .  در رو باز کرد  ودی پرالیدان
 .  گمی متی تسلي به زبون اشاره گفت سالم چطوردی تا من رو ديرازی در شدم

 :  دمیخند
 !  يشد..شد..دایپ..یپ..کم..ك...حساب..حس..مرد..م -
   ؟؟؟؟یزنیطاها تو حرف م:  تعجب گفت با
   هم تکرار کردندنی من رو شني هم صداکشی فرهاد و دختر کوچی حرف رو وقتنیا

 !   تمام غم هام خوشحالمياندازه ... اها خوشحالم ط:  در اغوشم گرفت و با بغض گفت فرهاد
 .   به سمت هر دوشون رفتیی چاینی با سیبی نشست و نازگل حبيرازی به کنار شفرهاد

   صورت نازگل موندي روخی فرهاد منگاه
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  ومدی نخوشم
 .   ابروهامي ناخوداگاه نشست الاخم

 :  دی خنديرازیش
 ...   فراشتو حداقلدیبابا تجد -

 :  دیچی حرفش پي العی سریمشک چشم دخترك
 .  نی خوش امدیلیخ. من پرستار بچه هاشون هستم  -
 .  و حرف زدنش دهنم باز موند...  ادبش نی ااز
  ومدی که ساره هم امروز مدونستمیم
   باهم اومدنوری و زنبیز
   کردنهی بغلم جا گرفتن و گري هم توبا

 .  نیگذاشت..گذا..تنهام..تن...که..ك..نیمعرفت..مع..یب..ب:  گوش هر دوشون گفتم دم
   نعره زدوری و زدی کشغی جنبیز
 !  پسرکم حرف زد..  حضرت فاطمه ای..  داداشم حرف زد نی ببایمحمد ب: گفت   رو به شوهرشنبیز
   من هم با هم اومدنيقل ها..  نیاسی و هانیو
 .   از من بودنهی دچار کی کمهانی با من خوب و ونیاسی
خوش ..خوش..یول..ول...يندار..ند..دوستم..دوس..دونمیم..یم:  بغل گرفتم و گفتم ي رو توهانیو

 !  ياومد
   لبخند محوهیزد و   شونه مي رویدست

 .   اومدندونی که محمود و فری از ساعتيوا
 ستادنی سرپا اهمه

 .  ی با واکر چرم مشکدونی طال به دست و فري عصامحمود
 .   بودن و ساره هم با شوهرش اومدهمه

   شلوغ شده بودسالن
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 ونی ساره از مي نکرده که صداییرای پذی از کنهی تا ببکردی حساب می داشت سرانگشتیبی حبنازگل
 :  جمع بلند شد

حتما هم بچه دار ..  زنه ریزن خونه که پ...  کنهیداداش محمود خدا در و تخته رو خوب باهم جور م -
  نگم براتون... مردشم که ..  بشه تونهینم

   خندهری با ساره زدن زدونی و فرمحمود
 تحمل تونهی انگ ها رو منی ؟ ایاون چ! من که عادت داشتم ! من مهم نبودم ...  شدم رهی نازگل خبه

  کنه ؟
   ؟يشوهرت رو چرا اورد...  يزی چهیخودت :  با اخم گفت فرهاد
 ..   که حداقل صدام برسهنیساکت باش:  گفت يرازی بگه شيزی ساره تا خواست چشوهر
   نبودشی بی اول، خاطراتي برگه
   دوم که رو شدي برگه

 .   و محمود نصف شد بودهدونی فرنی بکارخونه
   بوددهی رسوری و زنبی شمال به زيالیو

   بودنیاسی و فرهاد و هانی مال وهی فراماننیزم
 ..    مامان مال مونسي خونه

 ...   حسابنی ابا
... رستوران و ..  ها و یبا حساب بانک... عمارت ...  یعنی:  مثل طوفان قبل بارون گفت دونیفر

  ماله طاها ؟...  نی شاهيکارخونه 
   قرمز شده بودساره
 و من هنوز ستی درست نيزی چنی داد زد که همچيرازی بلند شد و رو به شدونی فري نعره يصدا

 ... نگام به نازگل بود
 یمعلومه پدرت مشکل عقل  ..خاك تو سر خودتو بابات کنن ... حرومت بشه فلج :  گفت غی با جساره

   ي نداشته و گوشاي پاهیبا ...  گهیمعلومه د...  جی افلدهیداشته که ثروتش به تو رس
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 س گهی گوهه دهیحتما دست خورده ..  خونه ت پا بذاره ادی بوبی زن معهی دمیبا...  و زبون الل کر
   کمی تا ش6 من که فیح.  منم مثل تو مشکل دارم ای بیگفت..  اسیکه دلت در توام

 !  ی وقتم حرومفی و حکلمی هفیح..  واسه تو دمییزا
   بوددهی به ساره نرسيزی اصال چیراست.. رفت   شوهرشو گرفت ودست

   همه جا حکم فرما شدسکوت
   داد نزدونی همایحت
  دی محمود نعره نکشیحت
  دیچیپ یلی سي صدایول

  ساره خوابونده بود  گوشي محکم تویبی حبنازگل
 :   خشم گفتبا
 یکی تو خونه یکنی تو غلط میول...  فرداد ي من و اقاي تخم چشماي خانواده رونی ايتمام اعضا -
 ؟ی هستی کيفکر کرد..  يدی باال و فحش ميبری و صداتو میزنی داد مگهید

 تو صورتش که دستشو محکم گرفتم و پشت نازگل زدی هم از فرصت استفاده کرد و داشت مساره
 .  گمشو..گم..فقط..ف:  گفتم تی و با عصبانستادمی ایبیحب
   و دستشو آزاد کرد و رفتدی کشي خفه اغیج

   کف دستشوانی بزرگ لي شهیبه ش...  نازگل افتاد ي خون افتاده ي به دستانگام
   دفتر بندهنیای مدارك بيفردا برا.  کنمیمن رفع زحمت م: گفت  اروم يرازیش

 .   رفتنی و محمود بدون خدافظدونی بندش فرپشت
 .  الی و بردم تو اتاق داندمیکش  توجه به همه دست نازگل رویب

 یخوب..ح:  دو زانو نشستم ي تخت نشوندمش و رو به روش رويرو
 . مارستانیب..یب...میریم..یم..بعد..ب...رنیم..یم..االن..ال..نایا..يا..سایوا..ي؟ وا  -
  ری نگفت و سرشو انداخت زيزیچ

   ؟نی مظلومنقدریچرا ا:  لرزون گفت ي گرفت و با صدارهنموی پي که گوشه رفتمی مداشتم
   ؟رهی خوابت رو بگي جلوتونهی جمله چقدر مهی
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 ...   پرستارشونشیو رفتن پ دنی اتاق باربد دوي از تواری و دانالیدان..  سادمی در وادم
   بودسادهی دم در واهی که با گردمی رو دباربد

   کردمبغلش
   بلندش کردشدی مثل پر کاه می بلند بود ولقدش
 ...   پسرکم موندي خواهر برادرام رونگاه

  پسرته طاها ؟:  لرزون گفت ي اروم با صدانبیز
 .  نگفتم یچیه

 فحش ی ؟؟؟ ساره چرا اومده بود ؟ به گلهی چرا خوننجای چش شد بابا ؟؟؟ ایگل:  گفت هی با گرباربد
 .  میدیداد بابا ما شن

 سراغ شماها رو ی بابات جربزه شو نداره بزنه تو گوش مادرت که حتگفتمی ؟ مگفتمی مدی بایچ
  نگرفت ؟

 .  گرفت قلبم
 :   اشپزخونه نشوندمش که فرهاد بلند شدی صندليرو
 ...   حالشون بدهاگه.. طاها  -
هست ..هس...حواسم..حو..خودم..خ:  گفتم میشگی و من و من همتی جدبا
 .  ارمیم..یم..ییچا..چا..نیبش..بش...
 :   بلند شدوریز
 .   بنده خدا هم نا خوش احوالهنی زشته امی برگهیما د... قربونت برم داداشم  -

 .  مینی کردن و قرار شده بود فردا همو ببیخداحافظ
 .   به زور بردشنیاسی.. انگار با چسب دو قلو چسبونده بودنش ...  بره خواستی انگار نمفرهاد

 !  هممون رو ببخش  .. دلت یبه بزرگ... دلم واست تنگ شده بود طاها :  اروم گفت هانیو
 ...   بهش زدملبخند

   و بردمش تو اتاقهی اولي سمت جعبه کمک هادمی دوعی که رفت سرنیهم
  دی شده بود سفقهی ده دقي تویبیزگل حب نارنگ
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 .   پارچه محکم بسته بود دور کف دستشهی
   بودشهی رنگ تر از همی کرده ش باز هم بشی اراي افهی قی شد وقتشی ردلم
   نشهشیزیچ.. بابا :  با بغض گفت اریدان
 ...  رمیمی نميتا تو منو دق ند:  گفت ی حالی همون ببا

   بهت گفتن ؟یاونا چ...  ییییگل:  گفت هی ش گذاشت و با گرنهی سي رفت تو بغلش و سر روباربد
 ؟؟ اگه قرار بود يدی ؟؟؟ خجالت نکشيسادیفالگوش وا:  و اروم گفت دی پسرکمو بوسي موهايرو

 .  ي برفرستادمتی سر اموات مرده م مری خب خی کنينجوریا
 :  کرد  اشکاشو پاكعی سرباربد

 .   برمخوامینم... نه .. نه  -
 .   موهاشي لب هاش نشست رودوباره
   بود ؟دهی بچه هاشو بوسي موهاساره

 ! نه
 !!!  چوقتیه

 .   فرو رفتنشی سي توشتری رو باز کردم که سر باربد بپارچه
 .  نهی پسرکم رنگ خون ببخواستینم

 ..   داغ بود هنوزسرم
 .   بودادی خون زیول..  نبود قی عمزخمش

 .   کنم و نخ رو سوزن کردم  تا خوناشو پاكختمی رنی روش بتادآروم
 .  نیکن..کن..درست ..در..نیریش..یش..زیچ..یچ..هی...رونیب..یب..نیبر.ب..ب:  گفتم الی و داناری دانبه
 .   گفتني دوشون باشه اهر

   زدنهی شروع کردم به بخآروم
 .   نرفته آرزو داشتم که دکتر شمادمی هنوزم
 !  رهی زود ارزو ها به باد مچقدر
   فرداد ؟يآقا:  گفت اروم
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  گفتن، نه ؟» جانم« کنترل کردن سخته
  بله ؟..ب-

 ...  دی لرزچشماش
  خواهر برادراتون بودن ؟ -

 :   دادم که آروم تر ادامه دادتکون سرمو
 دوست داشت شهیبرادرم هم...  سالم بود فوت شد 12 یپدرم وقت.  می هستی شلوغيماهم خانواده  -

 .    مجبور شد بره سرکارمی تا خواهر بود7که حدود ... بخاطر ماها !  شه ستیفوتبال
 .  میدیخونه رو خر...  که بابام برامون گذاشته بود خوب بود وضعمون یی اوال با پوالادمهی

 :  دی کشیقی عمنفس
..  دیبرادرم نکش.  زهیرو بهم بر خانواده تی وضعي تو خونه که همه ادی بي عنصرهی که ي از روزيوا -

   هم درس.. من بعد از برادرم مجبور شدم هم کار کنم ...  جا هیبرادرم وا داد 
 .  نتتی نبی وقتا کسیلی خیول..  ی خانوادت همه کار بکني که واسه هی چه درددونمیم..  بخونم

 .   نخ اخر نگام بهش افتادبا
. بودم ..بو..ناقص..نا..من..م...براشون..بر..منکرد..نک..يکار..ك..من..م:  گفتم آروم

 . نداشت...یفرق..ف..نبودم..نب..بود و..بو...یول..و..اومدم..او... ومدمیم...یم..دینبا.نبا..اصال..اص..من..م
  رونی از بغلش اومد بباربد
 !   کهیستی تنها نگهید.. شمونی هم هست پیگل..  يتو که ما رو دار..  ییبابا:  بوسم کرد و گفت اروم
 :  دمیخند

 .  داداشات..دا..شیپ..یپ..برو..ب.  برم..ب...قربونت..ق -
 .  رونی رفت بدیدو
   فرداديممنون اقا -
 :   چشماش نگاه کردمتو
 .  طاها -

 بله ؟؟؟:  گفت گنگ
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 .  نیباش..ب..راحت..را. طاها..نیبگ..ب -
 :   زدی اروملبخند

 .  چشم -
 ...   روزگذشت

  دیخواب شدی که نمشب
   و بغض کنهنی مظلومنقدری بهت بگه چرا ای کن کسفکر

  یافتی بسی خی جفت چشم مشکهی ادی و
   ؟برهی خوابت ممگه
   اومده بودن و اونقدر خسته بودن که خوابشون برده بودپسرا

  دی خوابشدی نمينجوریا
 .   تخت بلند شدم و رفتم سمت دارو هاياروم از رو.  يرازی دفتر شرفتمی مدی هم بافردا

 .   برداشتم و بدون آب خوردمازپامی دهی
 .   امشبهی يحداقل واسه .. تختم رو دوست نداشتم ...  مبل نشستم يرو

 .   که خوابم برددی ساعت نکشمی و به ندمی مبل دراز کشي رواروم
 .   شدماری هوشی بود که کمصبح

  نگامو چرخوندم   پلکامو باز کردم و اروميال
 .   بوددهی کشي ژله اي روم پتو یکی
 .  دمی چرخوندم که از پشت قامتش رو دشتری بچشممو کمی

 :  زدی حرف می بسته بود و داشت با گوشزی رو با باند تمدستش
 .   بلندتر حرف بزنکمی!  ي کردمیروان!!!  زهره يوااا -

 :  دیخند
 اون خانوادهه خونه میرفتی مستی نادتی يوا!  بگو که نازگل عادت داره صبح پاشه شعوریبه اون ب -

   . نی سالم بود افر17اره ... اره اره ...  شستنیکه باالشهر م
 ..   ش اوج گرفتخنده
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 .   دوبارهکردی مفی با گل کثومدیم..  شستمیم.. دخترشم که نسناس ..  شستمی من مناشویزم -
 .   ش بلند شد خندهي هم صداباز

 ...   دختر نبودهی اون
   مرد بودهی
   پوست زنبا
 .   مادرونهي دستابا

 .   که قطع شد اروم برگشت که چشمامو بستمشیگوش
 :  تر بودي قوازپامیصداش از د...  دی به گوشم رسی گوشنواز آهنگيصدا

 
  دلي اي در سر زلف بتان جا کردبس

   دلي اي خلق رسوا کردانی را مما
 

 ..  رسوا شدم... چشمم رفت ...  رفت چشمم
   لکنت گرفتمغزمم

 !   من بود و هستيآهنگ مورد عالقه ..آه...نیا... نیا
   ؟ي ؟ چه کردیبی نازگل حبي کردچه
 

  دلي اي مرا از فکر فردا کردغافل
  دلي اي کرددای از کجا ما را تو پتا
 

 ي تو کردي حالم تبه کردهی سروزم
 ي تو کردينه کرد هر گي دل بسوزيا

 
   مردهی
   پوست زنانههی
   مادرونهي دستاهی
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   روحهیوسعت   صدا، بههی
   ؟یبیحب  نازگلي چه کردتو

 نیتو ا...  کنم هی که فقط راحت گردمیمن چرخ!!! قطع نکن ! نه نه ...  سادیوا..  جام ي زدم توچرخ
 !  ریشعرو ازم نگ

   از سر شروع شددوباره
 :   حبس شده آزاد شدنفس

 
 یی دل بالي دل بال اي دل بال ايا
 یی مبتالمی که داي دل سزاواريا

 
 ي تو کردي ام کردوانهی دي شومجنون

 ي تو کردي ام کردگانهی بشتنی خواز
 
 ..   آخرتی بنیا!  ایخدا...  آخر تیب
 !  یبینواز نازگل حب  روحي موج اشک لب زد با صدای که قاطیی صدای بي لب هاو
 

  دل دل اوي کس که باشد همچو تو اهر
  مشکل اوکی نگردد تا ابد آسان

 
 ! 

 !   مشکل اوکی نگردد آسان
 :   خواب الود اومدالی داني اشک هام که صداونی زدم ملبخند

 .  ری صبحت بخیسالم گل -
   ؟ی رفتییدستشو!  یسالم گلِ گل -

 :   پسرك بزرگمدی کشي اازهیخم
 :   اروم نازگلي ؟ صدادهی خوابنجایبابا چرا ا... اوهوم  -
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حاال تو .  دهی سردش شده اومده تو هال گرفته خوابدیشا! اخه اتاق باباتم بنده خدا سرده اصال  -
    سرد نشهنقدری کولرش هواش اچهی به درزنمی مسهی کهی.  کمک من کن  بعداز ظهر

 !   کهی شکلنی اکنهی م پهلونهی سخورهی بنده خدا سرما مبابات
  دی لرزدلم

 ..  نکنمحبت
 !   نکن المصبمحبت

      توجه نکردمیچی به هچکسیه..  چکسیه
 !  یبی حبای زشونیبهم نر..  یبی نازگل حبزی بهم نرعادتامو

   دوباره گرم شدپلکام
   برخورد کردمیبی با نازگل حبي اگهی ظهر بلند شدم و دوش گرفتم و سرد تر از هر روز د11 ساعت

   مونده بود  متعجبخودش
 ...  آقا طاها:  که گفت ینی به طنستمی دوش گرری من زو
 :  دمی رو شنای بردي و تو راهزو صدارونی حموم اومدم باز
 !   بابام لباس بذاريبرو برا... یگل -

 :  دیخند
 !  زشته بچه -
 !  ذارهی واسه اقاهه لباس مشهیخانومه هم..  االی سرنیاخه تو ا -
 !  ینی رو ببنای ادیبعدم که شما نبا... اونا زن و شوهرن  -
 .  خوردی روز بدرد مهی در تو در تو نی که ادونستمیم.  وارد اتاق خودم شدم نی اتاق متاز
   به حال منيوا
 !  دنی مامان رو مي رو بده که بویی دستاي که بویی به حال لباسايوا

  یبیحب  کم جنبه م نازگلمن
 !  یدونستی مکاش
 ...  دونستنی همه مکاش
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 . دمی ندی محبتچی همن
 !  ی محبت کندی نبای بدونکاش

  بچمهی من
   مردهی پوست با
   مردهی ي دستابا
   مردهی ي دردابا

  رونی و از اتاق زدم ب دمیپوش  لباسامو اروم
  کردم ی و خداحافظ دمیبوس  ها رو تک تک بچه

 .  دمیدی رو میبی نازگل حبدیبا
 .  امی روز بعد ب3 که رفتمی ممن
  . Doctor..  سیخب بنو:  گفتی کردم که به باربد مداشی اشپزخونه پيتو

   ؟یچ: بچه خنگا گفت   نی عباربد
 :  کرد ینچ
  .doctooor دکتررر.  گمیم  بار که دارم 3شد ... بچه جون  -

 :  دی خندباربد
 .  می بخندکردمی متتی جون داشتم اذیگل -
   آبکشت کنم ؟ هان ؟يخوایم:  برگشت و گفت ری جونِ باربدکم با کفگی گلهوی

 :   زدغی با خنده جباربد
 .  نه نه نه -
   کنه با باربدکم ؟کاری چخواستیم

   هوا   باربد رفت روي خنده يصدا
 !  ؟قلقلک
 .  گرفته بود  م خنده
 .   کردم که دوتاشون برگشت سمت منی آرومي سرفه
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 .   چشماش برق زد و گونه ش سرخ شدی ول،ی واقعای توهم بود  دونمینم
 .  دیببخش: گفت   افتاد و ارومرشیکفگ
 :  شدمهل

  . شدم..شد..مزاحم..مز... دیببخش..ب..من..م -
  شیپ..ی پرمیم..یم...دارم..دا..من..م..خانوم..خا..نازگل..ن -!  هی چه حرفنی اکنمینه خواهش م -
 ...   دوستم.. دوشیپ..یپ...هم..بعدش ه.. بلهیوک..وك...نیا..يا
 نیاسی..ي و هانیو..يو... يشماره ..شم...براتون...ب.  ستمین..ین...يروز..رو..سه..س..دو..د
 .  بچه ها..بچ..جون ..شما و ج..ش..جون.ج...نوشتم ..نو.. رو..ر

 :   زدلبخند
 .   حواسم به بچه ها هست یمن چهارچشم.  آقا طاها رهی که خشاهللایا -
 .  نیبد..ب..خبر..خب..بهم..به..بود.. بویمشکل..مش..وقت..و..هر و..ه!  نطورهیهم..مطمئنا هم..مطمئ..م -

   کرددایچشم هاش از اون ادامه پ  از من و باشه وحتی نصی هم کمباز
 .  يرازی مجدد کردم و راه افتادم سمت دفتر شی و خداحافظی بچه ها روبوسبا
  دمی رسمی ساعت و نکی از عدب

 . هانی بودن به جز وهمه
 ي وجود داشت که برای جونی خونه ش گليتو...  ای کرده بود ری گکی ترافي اونم مثل من تودیشا
 .  نهی هزار تا مضخرف کنار هم بچدی بادنشی دادیز

 .   سالم کردمآروم
  نداختی ادمو به خنده منگاهاشون

   هاشون ترحمي سرکی
 و نوفه ش زی نويکه صدا  سمعک هی و به زور شنوهیگوشاش که نم.. نگاش کن : گفتنی محتما

 . شنوهی داره مگوششه، ي توشهیهم
   ؟يدی دی راست شوی مصنوعيپا
 !   که ندارهي ايای حس بوای
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 !   سال باز شده36 که بعد از ی زبونای
 !   خوشحال بودن که هستم، هر چقدرم ناقصای سرهی
 !  ناراحت که که هستم ای سرهی و

   شونه م نشستي رویدست
 .  کنم همه هستن  فکريرازی شيخب آقا:  بهم زد و بلند گفت یچشمک  کهدمی رو دهانی و وبرگشتم

 يخانواده ها.  قرار داشتم تی موقعنی تو اادیمن ز...  نینیبب:  صاف کرد و گفت یی گلويرازیش
  اگه قراره از االن.  دی کارشون به زد و خورد کشاشونیلی مثل شما وجود داشتن و خيادیز
 
  

 .  نیای تا من بعدا تک تک بگم تا بنی بگنی همو بکشنیبخوا
 .  نییشما بفرما.  ازمون گذشته ی سن و سالمیکنی نمي ما کاريرازی شيآقا:  گفت مونس

 :   دوباره صاف کردیی گلويرازیش
 اموالتون رو به نام خودتون ای که نهی انی االن انجام بدنیتونی که شما مي کارنینیبب.  خب اریبس -

   .. بسم اهللا.. خب .  نی وقفش کنای.  نیبزن
  نفرا  سندشون رونی  جزو اولدونی و فرمحمود
 .   و نشستنگرفتن

 .  کردی متمی اذنگاهاشون
 .  کنم..ك..وقف..وق..خوامیم..یم:  که آروم گفتم دی تا به من رسدی طول کشیکم
  برگشت سمتسرا

 :   گشاد شديرازی شيچشما
  همشو طاها جان ؟ -
 .  آره..آ -

 :   بلند شددونی فريصدا
 جواب ي دارينجوریا!  گذاشته زی برات چامرزمی خدابي همه بابانیا!  احمق ناقص يپسره  -

   ؟يدی مشوی ؟ جواب دلسوزيدیزحماتشو م
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 :   زدمپوزخند
 .   و وقفش ك کنمخوامیم.. ی مهیرو د دلسوز.ر..از..وون..چو..اتفاقا..ات -

محک و . ميها..بچه ه..نام بچ..به ن..به...بزن..ب..نصفشو..نص :  و اروم گفتم يرازی رو به شبرگشتم
 !  زكیکهر..که..بعدم ..ب
 .  رو صدا زدهانی اسم و  تکون داد وي سريرازیش
 :  دی هم خندهانیو
 !  بخشمیم مخب من -
 .  بخشمیمنم م:  هم گفت نیاسی
   همه تن چشم شدنو

 .   بودستادهی که بعد از سال ها قامتشون کنار هم ایی سه برادر سه قلوبه
 

 .   بودي کار حوصله سربري ورق بازچقدر
 .   و خوشحال نبودی راضي چهره اچی هی امضا کردن ولهمه

 قبول دیاصال چرا نبا.. قبول کردم ...  سر خاك مامان و بابا می که سه تامون برخواستی منیاسی
 .   بهش سر هم نزدمی گذشته و من حتنمیزتری ؟ هشت روز از مرگ عزکردمیم
 ...   نباشهری که از دستم دلگخوامیم

 .   بودمونشی که سر باز کرده مدی زبوننی ادیشا..  دمی به هر جا رسدیشا
   گوشم هستي هاش هنوز تویی الاليدا بودم که صي مادرونی رو مدهمش

 !  ؟خوندی میی باربدکم الالي هم برایبی شبا نازگل حبیراست
 .   بودمدهی صداشو شناره
 بهتر ی من از هر ادم بزرگي ده ساله کی کوچياون بچه ...  باربد حق داشت مادر خطابش کنه دیشا
 .  فهمهیم

  زدی حرف ماشی برام از بچگشهی هممادرم
   من ؟ي بچه هاي براگهی هم میبی حبنازگل
   ؟گهی هم داستان مامی جون بردیگل...  خوندی داستان ممادرم
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   هم بوسه بلده بزنه ؟شیگل ِ گل...  دیبوسی مشهی سرمو هممادرم
 .  دیکشی داغ کرده بود و گوشام سوت مسرم

 حالمو معطر شهی همدی چون بانهیاسی اسمت گفتیمادرم بهش م..  دوشم نشست ي رونیاسی دست
  یکن

  یکنیچون روحمو پاك م..  اسمت طاهائه گفتی مبهم
 ..  شدی چشماش اشک جمع ميتو...  شدی مرهی خهانی وبه
چون تو ...  هانهیاسم تو و:  گفتی کش دار بود مثل ناقوس منشی که ظالي ای عربي همون صدابا
 .  یکین

 :  دیچیپیزمزمه ش م...  کردی هممون نگاه مبه
 .  من بهشتمو دارم -

 !  بودن ؟ جز مادرشون ؟ی منم بهشت کسي هابچه
 .   ندارهیی صداگهیخنده هامم د.  دلم ي تویول...  دمیخند

 .   شدنينجوری ادونیچرا محمود و فر..  کنمیدرك نم:  اروم گفت هانیو.  می من بودنی ماشيتو
 :   زدي از پشت پوزخندنیاسی
 درخت ننجون رو هم تا خرخره يتا خرمالو!  بودن ينجوریز همون اولشم ا دوتا انیا... داداش من  -

 .  خواستنیواسه خودشون م
 : دمیخند

 .  گذشتیم...یخوش م..خوش...قدر..چ..چ.  ریبخ..ب..ادشی..ادی..ي -
  سکوت شد...  دی هم خندنیاسی
 :  هانی وي صداو
   واسه درمان ؟يریدوباره م -

 :  ادامه داد.  تکون دادم سرمو
    ؟نشی بهترهی بگردم دنبال يخوای ؟ دکترت خوبه اصال ؟ میعنی کامل برگرده تونهیم -

 !  هنوز هم منو دوست داره...  دمیخند
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شنبه ..سه شن..س..تا..امروز ت..امر... خوبه ..خو..دکترش..دك...نترس..نه نت..ن -
   کار...کار..کامل ..کا..کلمات..کل...ي سرهی..هیرو .. روداده..قول دا..قو...ششیپ..شیپ..رمیم..یم

 .  بشه..بش...کامل..کا...بعد..بع..سال..س...بعد..ب... میکن..کن
 .   هر دوشون نشستي لباي رولبخند

 ...   زبون بودهی نی کاش درد همیول
 .  هنوز سنگ قبر نداشت...  خاك مادرم نشستم سر

 :   شونم زدي روی دستهانیو
  راحت باش..  سر قبر بابا میری منیاسیبا  -

 ..  دنیفهمی بود که مخوب
 .   کردمهیاروم گر...  نشستم نی زميرو

 حرفام  هی مقطعنی تا حرف بزنم و مادرم از ادمیترسیم...  ختمی زانوم گذاشتم و اشک ري روسرمو
 .  ادیبدش ب

 .  اشه دلم خواستم حواسش بهم بي و تودمی کوله خاکش کشي رویدست
 .  ی تا حرف بزنی لب از لب باز کنی و نتونيای سخته بچقدر

 .  محمدي از اون و رسوندن بچه ها اروم رفتم سمت خونه بعد
 .  نمیبدو بب.  باال پسر ایب..  یشگیبه عشق هم:  زدم که در رو باز کرد و گفت در

 .  یدکتر گفتار درمان...  رستانیدوست دوران دب... محمد ...  دمیخند
 !  مطلقه..  من مثل

   ؟يگری سراغ ما رو نمگهی ديزبون باز کرد...  ناقال يا:  که دم گوشم گفت دمشی اغوشم کشيتو
 :  دمیخند

 .  گمشو...گم -
 : دیخند

 .  زمی برنای ایی تو برات چاایب..  ایب -
 .  شاهللای اغم آخرت باشه.  ی راستگمی متیطاها تسل: اروم گفت ...  به لباسام افتاد نگاهش
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   خونش لم داده بودمي کاناپه ي بهش گفتم و رویممنون
  زدی برق مشی دکورزی مي افتاد که روی به قاب عکسنگام

 ...   خودش بود و همسرشعکس
 .  شدی سخت تر میلیو گرنه کار خ!  من شانس اوردم که نه عاشق ساره بودم و نه اون عاشق من بازم

 :   اومد نشست رو به رومیی چاینی سبا
   ؟يچه خبرا ؟ چگونه ا... خب خب  -
 .  گهید..ي دنایا..يا.. رستوران و .. رسریدرگ..در -

   اشاره کردیی تکون داد و با دست به چاسرشو
 .   از استکان هاشو برداشتمدونهی گفتم و ي اباشه

  ؟يری بگادی ياخوی از شازده پسر هاتو مکیبهم بگو اول اسم کدوم ... خب اقا  -
 و امون از چرخهی که میامون از زبون...  دارن انی که به زبون شری قلبيامون از رگ ها..  امون

 :   که نگهرنیگی که زبونشو گاز نمییدندونا
 !  نازگل..ن -

 ...   گرد شدچشماش
 !  نازگل که پسرام نبود...  یراست

 ... نازگل...  نازگل
 !!!!     ِجون بودیگل

   نازگل
 
 !   عالمت افتضاحههی ي که نشونه یی افتضاح و از اون دل درداي اون روزااز

   ؟نجای ايشگاهای برم ارادیاالن با.  برام زدیکاش زهره بود م..  موهام هم بلند شده بود پشت
 !  گرونن
حوصله ..  خب ی ولشدی اب زدم به موهام که داشت چرب مکممی و مسواك زدم و یی دستشورفتم

 !   حموم نداشتمي
 .   چرا حسشو اصال نداشتمدونمی باز نمی راحت تر بودم ولیلی االن که طاها فرداد نبود خهرچند



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 122 

 رنگاوارنگ و سرخش داشت نگام ي که با چشماي رو بستم که نگام افتاد به آرادیی در دستشواروم
 .  کردیم

 ..   دو زانوم تا همقدش بشمي رونشستم
   ؟ی ِ گل شده گلیچ:  گفتم آروم

 .  تمیخواب د:  هق هق گفت با
  بد بود ؟:  سرشو ناز کردم و گفتم يرو

 .   تند سرشو تکون دادتند
 .   کردمکشی زدم و به خودم نزديلبخند

  ؟ی االن مامانادیخوابت م.  دهی پسرکم خواب بد درهی بمی گلیاله:  و گفتم دمی بوسشویشونیپ
 واسه داداشات ی مشتي صبحونه هی با هم يایم...  دلم زی سرت عزيفدا:  گفت که گفتم ي نه ااروم

   ؟میدرست کن
 .  می اشپزخونه شدي زد و باهم رونه يلبخند

 ؟ باباتونم امروز زنگ زد گفت فردا هیخب برنامتون چ:  بچه ها اروم گفتم ي شدن همه داری از ببعد
 !  ادیم

 !   زدنرهیم دا دور ههویبعد ...  سکوت کردن قهی ها چند دقبچه
 !  یسی حضرت عای

 ... دهی نديزای حق چبه
   رنگ و روش رفته بودیکمی..  به الك دستام انداختم ینگاه

 دخترا برام شی سال پنی که چندزدمی می رنگی پسرا داشتم الك عنابری متحي جلو چشماشبید
   روز تولد گرفته بودنيکادو
 :   بلند شدالی دانيصدا

   ؟می بپزکی واسه بابا کشهیم -
 .  شهیاره م.. اوممم  -
   ؟می بپزیکنیخب توهم کمک م -
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 :   زدملبخند
   دوس داره ؟یباباتون چه طمع... فقط. اره چرا که نه  -

 !  يموز:  باهم گفتن همشون
 !   جالب شدچه

   بودميموز  کیک  منم عاشقچون
 .  دونستمی می پختشم عالدستور

 ی با کلي طبقه اچند کی کهی کار واگذار کردم و قرار شد هیکردم و به همشون  دای موادو پعیسر
 !  می درست کنناتییتز
   رو بخوره ؟کی کنی اي همه تونستی واقعا اون ادم میعنی

 !   شک داشتممن
   توشمشی بذارمی کنی خالخچالوی  می کمک کننیایخب ب:  و گفتم دمیخند

 عکس هی و قبل از بستن در خچالی گذاشتمش تو زهی ملوسش بهم نرنی که تزئي طوری بدبختبه
 .  خوشگل ازش گرفتم

 :  زنهی گرفته و داد مای پشت دامنمو برددمی دهوی
 .  تو رو خدااا.  کن شیتو رو خدا برو ارا -

 :  دمیخند
   ؟؟؟ی چيآخه واسه  -

درست کنم بزنم به موهام و ابرو  رنگمم دیخب بذار:  شدن همشون که اروم گفتم رهی بهم خمظلومانه
 !  نی شما بگیچ بعد اصال هر. هام 
 سفارش تزای نداشتم براشون پي اشپزي گفتن که مواد رنگمو درست کردم و چون حوصله ي اباشه
  دادم
 فوتبال بودن ي و به بچه ها که در حال بازرمی دوش بگهی موم رنگ گرفت رفتم تا کمی نکهی از ابعد

 .   باشهدنی در حال جوشيسپردم که حواسشون به کتر
  ایب
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 .   بهونه که من برم حمومهی بچه ها هم شدن نیا
   بودم رو در اوردمدهی خرشی نوم که چند روز پي از لباسایکی ساعته رفتم و می دوش نهی از بعد
 دست لباس هی خودم يرج بشه برا بچه ها خي که فرداد داده بود تا برایی منو ببخشه با پوالخدا

 .  گرفته بودم
 .   تنهمی افتاده ننی تاپ استهی شلوارك بود با هی

 .   انداختمی شدم رو نگاهي خاکستري و موهادمشونیپوش
 !  ومدی مبهم

   شدمرهی کردم و به رژ لب پررنگ قرمز خشی اراکمی
   کرده بودمدی سفصورتمو

 .  کردی میی صورتم خودنماي با اون خط چشم کلفت تومی مشکي و ابروهاچشما
 .  دمی مالمی گوشتي لباي ساعتمم برداشتم و رو24 لب قرمز رنگ رژ

   چه خبر بود ؟امروز
 .  امااایدارم م:  تل خوشرنگ قرمز هم زدم و اروم گفتم هی موهام به
 .  ومدی نیی صداچیه

 .  نروی و در اتاقمو بستم و رفتم برونی رفتم باروم
   چرا چراغا خاموش بود ؟وا
 .   نداشتی خوبری بود که اصال نورگنی خونه ايبد
 .   بادکنک اومددنی ترکي سوقش دادم مه صدانیی برق خورد و اروم به پادی دستم به کلی بدبختبا

 .   بودنسادهی پسرا ترگل ورگل کرده و بغلشون مهرناز و زهره واي همه دمی و دبرگشتم
 .  ییییتولدتتت مبارك گل:  زد غی زهره جهوی

 .  میگرفت  نکره ش گوشامون روي از صداهممون
   بود ؟تولدم

 !  نه  حواسمیول!  بود ادمی
 :  دمیخند
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 .   همه بند و بساطاانی چه خبره اگمی من میه!  نیذاری نمانشیادمو تو جر!  نیشعوری بیییلیخ -
 .   که در باز شددنی خندهمه
   تند زدقلبم

 .  خودش بود قامت
 .  سادی و پشت به همشون وارونی راهرو اومد باز

 !  دی منو داون
 !   تاپنیبا ا!  شلوارك با
 !  شی ارانی ابا

   شدخی چشمام م  توچشماش
 .     طاها فردادنی داشت ایی چشماچه

 .   هقب رفتمی و کمری انداختم زسرمو
 :  بدون لکنت...  بلند شد صداش

 !  سالم -
 !   پرتاب شد رو به باالسرمو
 .   با تعجب برگشتنهمه

   ؟نجایچه خبره ا..چ:  شد که گفت ی طوالنسکوت
  خانوم ؟.. نازگل خنیجشن گرفت..من..بدون م:  گفت ی وقت گوشم ي شد تونی طننشی دلنشيصدا

   داشتمی علملی دلکاش
 !   ذوب بشمتا

   بودی دوست داشتني کوچولونیمت..  شد دهی کشدستم
 .   کادومو بهت نشون بدمای بیگل:  گفت لندب

 .  دیفهمی سن کمش منی خوب بود که با اچقدر
 .  شدمی بود که داشتم ذوب مدهی فهمنیمت
 .   جونمیلباساتو عوض کن گل.  سادمی وارونیتو برو تو ان ب:  و گفت سادی در اتاقم وادم



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 126 

 .   اتاقي تودمی و دودمی گل افتاده ش رو بوسي هالپ
 ..  تمام بدنم گر گرفته بود..  ومدی باال نمنفسم

 .  دمی دامن بلند پوشهی سه ربع و نی لباس اسهی عیسر
 .  دمی موهام کشي رويروسر..  پاك کردم شمویارا

 !   برهادتی کن یسع!  بره نازگل ادتی کن یسع...  دمی کشقی عمنفس
 ي مبل و مهناز و زهره هم توي پسرا نشستن رودمی که درونی بمی رفتنی و با مترونی برفتم

 .  کننیاشپزخونه دارن پچ پچ م
 .   تولدمو خودم درست کردمکیمن ک..  هااا هیاما نامرد:  پسرا لبخند زدم و گفتم به

   ؟هیحاال کادو هاتون چ.. خب خب :  و گفتم دمی سرم غرغر کردن که خندهمشون
 .  وستنی و مهناز هم بهمون پزهره
 .   شده در اوردچی کادوپي بسته هی فشی کيو از تو دی گونمو بوسمهناز
 !  یتولدت مبارك گل گل...  کال گهیاز طرف خواهراته د:  و گفت دی هم خندزهره
 .   اومدیی چاینی با سالی رو باز کردم که دانبسته

 .    شدییرای که طاها فرداد وارد پذدمی هردوتاشون رو بوسي شدم و گونه رهی دستم خي کتاب توبه
بعدم ..  نیای امروز ممی فرداد اطالع نداشتي اقامیخوایما واقعا عذر م:  برگشت و رو بهش گفت زهره

 .  میخوایما واقعا عذر م..  باشه يزی بود پسرا خواستن سورپرایکه تولد گل
  یخوش.. و خي به شادشهی همشاهللایا!  یبیخانوم حب... که خستیمهم ن..م:  لبخند زد و اروم گفت هی
 .   جشني ادامه نییبفرما. 
 .   مبل نشستي دستش گرفت و روی کتابهی خودش و
 .  کیبعد ک..  میبذار ماهم کادوهامونو بد.. خب خب :  گفت ای بردهوی

 .   بودندهی کشی نقاشهی هم ای بلوز بود و باربد و بردهی اری و دانالی دانيکادو ها..  گفتم ي اباشه
 .  کهی کوچیلیمال من خ...  یگل:  به پام و گفت دی اروم چسبآراد
 .   باشهدی خوب بایلی باشه خیکادوئه تو که هر چ..  قربونت شه یگل:  دو پام نشستم و گفتم يرو
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 توام ی گفتادمهی یماله خودمه ول.  ناهاششیا:  که دستش بود رو اورد باال و گفت ی خرسعروسک
 .  ی نداشتی عروسکچی هيبچه بود
 ...   ما سه تا خواهرنیب...  شد سکوت

 .   با ارزشه برامیلیکادوت خ.  مهربونت بشه کی دل کوچي فدایگل:  زدم و گفتم ي بغض لبخندبا
 .  ختی رشی مخملي موهاي از چشمم الیقطره اشک...  دمشی و بوسگرفت

 !   برات گرفتمی ان چنیبب:  با خنده گفت نیمت
 .   گرفته بودلی بسته پاستهی کوچولو برام ي خوشمزه
 .   و از همشون تشکر کردمدمی رو بوسهمشون

 .   که زهره محکم زد تو پهلوممیکردی رو اماده مکی کمی اشپزخونه با زهره و مهناز داشتيتو
  ؟؟یچته وحش...  بر تو ری نيچنگ گربه :  دمینال
!  کی چقدر رمانتيوا...  رهیگی متازه زبونشم!  گرهی جنقدری صاحب کارت اينگفته بود.. گوساله  -
 ! نازگل.. صدات کنه نیکی

 :  محکم زد تو سر زهرهمهناز
   ؟هی ناموسا چشماش رنگاش واقعیول!  که گرفتینازگلش نم -

..  ی گلیراست.. معلومه به خودش رفته . پسراشم خوشگلن :  تکون دادم که زهره گفت ي سراروم
 .   بذار ببرم خونهکیک.. ظرف دارم ..  میینجایزشته ما ا

 :   گرفتمدستشو
 !  بمون حاال -

 .  می برشهیشب بشه سخت م..  می برگهینه د:  اروم گفت مهناز
 .   کردمشونی گذاشتم و تا دم در راهکی خونه هم کي بچه هاي گفتم و براي اباشه
 .   مبل نشسته بودني به دست روکی ها هر کدوم کبچه
 ..  باباااااا:  بلند گفت الی دانهوی که
 :   طاها فرداد اومد باالسر

 جان ؟ -
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   ؟ی حرف بزنی همه چیتونی ؟ مي خوب شدگهیاالن د -
 !  رهیگیهنوز م..ه.. زامی چي سرهی...  یهمه چ..نه ه -
 .  نیبگو مت:  و گفت دی خندنیمت

 :  دیخند
 ..   بابانیمت -

 !  بگو آراد.. حاال آراد :  آراد
 .  اریدان..  الیدان.. باربد ...  ایبرد.. آراد  -

 .  بگو نازگل خانوم بابا:  گفت یرکی با زباربد
 :   دومون خنده مون گرفتهر
   ؟ییخوب شد بابا..خ. خانوم ..نازگل خ -
 :   بغل باباشدی پرنیمت
 .  می دوست داریلی خییبابا -
 ..   چشمام جمع شدي طاها فرداد اشک توي محبت پدرونه دنی داز

 !   سالم29امشب شد ...  یراست
خانوم .. خی و سالمتیخوش.. به خشهیهم..ه. هم مبارك ..تولدتون ه:  فرداد رو به من گفت طاها

 .  یبیحب
 .  ممنون از شما -

   بکنم ؟یخواهش.. خهی تونمیم:  شد که اروم گفت ی طوالنی ما دوتا کمنی بسکوت
 . دییبفرما:  تعجب گفتم با
 !  دیبخون -

 :   گرد شدچشمام
   ؟یچ -
 .  شهیاگه م.  دیبخون.. شعر ..  دیبخون -

   بود ؟دهی شنصدامو
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 :   بچه ها هم پشت بندش بلند شديصدا
 !  یبخون گل.. بخون  -
   داشتم که بخونم ؟ی ؟ چخوندمی میچ
 کم باشه اشکال داره ؟ -

 !  نه:  که خودش گفت شدی بچه ها به اعتراض بلند داشت مدهن
 .   پاهام نشستيسر اراد رو..  صاف کردم صدامو

   بچه ها دورم رو احاطه کردنينجوریهم...  پام نشست یکی اون ي هم اومد رونیمت
 :  باز شددهنم

 
   بذار رو دوش مناتویی تنهاتو

 .   تو گوش منشهی میی تو الاليصدا
   مثل تو مجنون بود ؟یلی لکدوم

   علت وجودیی تویی تومجنون
 ...   کردهی که باد به تو تکی اون کوهتو
 !   مردي شده واژه ری اسم تو تفسبا
 

 .   چقدر صدات خوب بودگفتنی می بغلم تا ماچ بارونم کنن و هدنی که شد بچه ها پرتموم
 بود و دای هوشی گرفته بود اما سرخشوینی بي که با دستش جلوي به سمت مرددی سرم چرخمن

 .  زدیچشماش از نم برق م
 ..   کردمبغض

 ..   زدملبخند
 .   شدزی هاش رفت باال و چشماش رلپ

 !  ممنون:  برداشت و لب زد دستشو
 

  طاها
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  ایخدا
   ؟یبی نازگل حبی و اسمشو گذاشتی و ازش اسکن گرفتی رو گذاشتمادرم
 ...  یراست

 ..   تولدش بودامشب
 !  اجازه م خواهراشو اورده خونم ؟ی که بشدمی می عصباندی ؟ بایچ کی ؟ تبردادمی کادو مدیبا
دارم وابسته ..  و کجان نی و چنی بدونم خانواده ش کنکهی ؟؟ که بدون اشدمی می از خودم عصباندیبا

 !  نی که خانواده ش کدوننیو نم!  ؟ بچه هام وابستش شدن شمیش م
 . دارمی رو برمنمیبی نمی جذابزی چچی و هکنمی که سه دفعه س بازش مي اروزنامه

 !   ؟ بذار بازش کنمهی به کیک
   موهاشو رنگ کرده بود ؟؟؟یراست

 !   چقدر کوتاههموهاش
 ...   و لبشزدی برق مشی مشکيچشما

 !  ایبه خودت ب! طاها ..  ی هی هی هیه
 !  شیدی ؟ با تاپ و شلوارك دی که چحاال

 !  ی شکلنی ايدی زن دیکل
 ...  یول
 .  شدی نمينجوریا

 .   جام اروم بلند شدم و رفتم تو اتاقماز
 لبم گذاشتم و ي رو گوشه شیکی و دمی کشرونی دوتا نخ بیکی برداشتم و موی کنت نعناگاری سجعبه

 .  روشنش کردم
 

   چشمات شدممعتاد
 !  ماری بهی ردهی
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.. گل .. گلم ...  ینازگل...  یگل ِ گل..  جونم یگل..  یگل..  ومدی مرونی و داد بچه ها از بغی جيصدا
 ...  یگل

 .   تار شدچشمام
 زدنیاگه برادرام نم..  کردیاگه پدرم نازم م!  جونشون یگل...  جون ی بود گلی قلب لعنتنی من ادرد
   ي بازي دو قلوم منو توياگه برادر ها..  دنیکشیاگه خواهرام رد چاقو روم نم... منو 

 به تو می ماه و نکیمگه من سر ...  بود شیپابند بچه ها و زندگ.. اگه زنم ...  دادنی راه مهاشون
   ؟؟؟شدمیوابسته م

 ی تو مگه چیمن ِ ب...  تو یمن ب.  خوامشینم...  خوامی ؟؟؟ منم نمدادمی اصال به خودم اجازه ممگه
  بودم ؟؟ مگه االنم من ِ توام ؟

 
   تو تموم شده بودمی بمن
 !   حروم شده بودم،ي بوددهی سرمو برتو
 

...  دیچیپی خونه نمي خورشت هات تويکاش بو...  ی کنی که زندگيومدیکاش نم...  یبی حبنازگل
    رستوران رو دوشمهی تیکاش مسئول... کاش !  گرفتی زن نمي خونه بونیکاش ا

 دیچیپی نمتیی الاليشبا صدا!  گرفتی تو رو نمي خونه بونیاصال ا!  ياون موقع اصال تو نبود..  نبود
 .  ومدی ظرف شستنات نميصبا صدا.. 

 .   مهر زنیهممون ب..  می تا مرد بود7 ؟ ما هی چیدونیم..  دیچیپی خونه نمنی اي زن توي بوکاش
   ؟ چرا ؟؟ي چرا اومدتو

   سرت داد بزنم اخراجت کنم ؟ای..  زمی رو بهم برزی مای..  بشکونم شهی االن شتونستمی نمچرا
   ؟؟؟یبی ترحمت دل باختم ؟ چرا حبهی لبخندت و با هی ؟ چرا با ومدمی من مرد به بار نچرا
   ؟دنیبچه ها خواب..  اومد ی خاموشيصدا
 .   باربدم بخوابمشی پدی امشب من بادیشا

 .  نی پامو سفت کرد به زمیبی نازگل حبي سمت اتاقش که صدارفتم
  چند سالت شد ؟...  یگل:  باربد
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 !   خانوم متشخص نپرسهی سوالو از نیا...  ی هی هیه -
   ؟ی چیعنیمتشخص ..  یگل -

 :  لحنش ؟ي احساس کردم پوزخند موج زد توچرا
 ي سالش شد بره خونه 13 یمجبور نشه وقت.. بهش احترام بذارن ..  باشه لی خانواده ش اصیعنی -

   که!  نشه رهیش خ بهيکه مجبور نشه دانشگاه الزهرا بره تا پسر!  بکشه یمردم ط
 .   نکننی مثل اون زندگي باشه که چجورکتری کوچي نگران خواهرای سالگ29 تا نخواد

 ...   شدسکوت
   ؟یتوهم متشخص:  باربد
 :   پوزخندشيصدا

 .  یییییلیخ -
   بپرسم چند سالت شد ؟دینبا.. خب پس  -
   سالش بود ؟؟؟29..  دختر کوچولو نی ایعنی
 رو سنشون کمی زنا یفهمی اما خودت بعدا می بپرستی نداره از گلینه فدات شم تو که مشکل -

 .   سالم شده29من . حساسن 
 :  دی خندباربد

   ؟يشوهر نکرد -
 :  دیدلم لرز..  دیخند

 !   بابا شوهر کجا بوديا -
   ؟ی خواستگارم نداشتهی تاحاال یعنی -
بهونه ..  آراد شی تو بخوابه من برم پشی پادیامشب بابات ب! بچه جون وقت خوابته ..  ی هی هیه -

   گهی ماه دهیاز ..  ي بزرگ شدگهیشما که د.  امشب براش قصه بگم دیگرفته که با
 .   پسر شجاعریشبت بخ.  ی خودت تنها بخوابدی باهم

 .  دمی شنی هم حتدنشی بوسيصدا
 !  یبی نداره حبدنیحال خرابم که د...  ییستشو خودمو انداختم تو  دعیسر
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 !  ریزن بگ.. بابا :  چشماشو باز کرد و گفت عی اتاق باربد که شدم سروارد
 : دمیخند

 !   حرفانیزوده واسه شما ا. خواب .. بخریبگ!  حرفا نیزشته بچه ا -
 زن چه با یچه ب..  دوست دارم یلیخ.  بابای حاال کامل حرف بزنیتونیچقدر خوبه م:  گوشم گفت دم
 ! زن

   که گونه م تر شددمیخند
 !  باشه ؟یبینازگل حب..  بخوان که اسمش ینکنه بچه هام هم زن.. به دادم برس ..  ایخدا

 
   ساعت چند بود ؟یراست.  بلند شدم ونیزی تلوي از صداصبح
 !  خوردی به درد من نم90 تخت قد نیواقعا ا..  بود ی دستم خالبغل
 .   به ساعتش کردمی افتاده بود رو برداشتم و نگاهنی زمي که رومیگوش

 .   رستورانرفتمی م11 دی بود و من با10 ساعت
 .   از جام بلند شدم که احساس کردم کمرم گرفتعیسر

 ..  ستی نمهم
 .  رمی دوش بگهی از داخل اتاقا وارد اتاقم شدم و رفتم تا عیسر
 .  دمی دوشمو گرفتم و لباسامو پوشقهی ده دقسر

 .   به گردنم زدم و رفتم سمت اشپزخونهی رو هم کمعطر
   ؟يری کجا مییبابا:  گرفتم که باربد گفت ری لقمه نون پنهی هال سالم کردم و ي افراد توبه
 .  کار دارم..که ك..برم ك... رستوران -
 که زبونم سوخت و از پشت دمشیر کش سعی و سرختمی خودم ري برامهی نصفه نیی استکان چاهی

 : صداش اومد
 .  سوخت زبونتون!  نی عجله دارنقدریچرا ا.. خدا مرگم بده اقا طاها  -

 !   ؟؟؟ م ح ِ بت نَ کُنیفهمیم..  نکن محبت
 !   دختر کوچولونی چه بفهمه ایول

   ؟نمشی سر خم کنم تا ببدیچقدر با..  برگشتم اروم



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 134 

 !   وجود داشتي تفاوت قدی چهل سانتهیفک کنم . بود  بلند ننقدری قدم اکاش
 .  عجله دارم:  گفتم آروم

 :   زدي محولبخند
 ..   لقمه درست کنمهی دیبذار.  نی شما بگیهر چ -

 !  هست.. هیچ..همه چ..ه..  رستوران رمیم...  خوادینم:  گفتم عیسر
   ؟نیای ناهار ميبرا. نیمواظب خودتون باش. باشه .. اها  -
 !  نه -

 من به يدل کم جنبه ..  نه نی ؟ مثال با اکنهی نمي دلبرگهی نه اون دنیمثال با ا!  ی قاطعي نه چه
  ؟ادیخودش م

 .   گفتیفی به شدت ضعي و باشه دی عقب کشیکم
 .  ي ازش نداري و خودت خبریکنی مي بد بازيدار!  یبیحب..  نازگل یکنی تا مي بد دارباهام

 
 .   بودرهی به دهن من خهانی زد و وی قدمی دور رستوران خالنیاسی
  خوبه ؟..خوب:  لبخند گفتم با
 :  دی پرسنیاسی تر از عی سرهانیو
 !  خوب شده حرفات -

 :  دمیخند
 .  شهیکامل م..  گهیچهار ماه د..سه چ -
 :   کنارم نشستنیاسی
 .  االنم محشره داداشم -
 :   پوزخند زدهانیو
 تا گهی هم مشیاون پسر اول.  رهیگیزنش داره طالق م.  کرده رونهی محمود رو وي خونه تتیمحشر -
 .   خفت کنه شب خواب اروم ندارهادین
 که بچه هاش قد هی چجورتشی وضعنیبب!  می خونهیاز .. مثال برادرمونه :  گفت تی با عصباننیاسی

 .. مشی پاشو از گلیلی داره خگهی محمود دنیا!  زننی حرفا رو منی اکننیعلم م



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 135 

 :   قطع کردمحرفشو
 !  بزرگترمونه -
 !  هست که هست برادر من -
 کنهی متی جوندی تو اخه ؟ داره تهدیطاها چقدر دل رحم:  گفت نیاسی ي هم به پشتوانه هانیو

 !  تونهی کم کمه ش تفاوت سنیپسرش که ده  سال
 ..   حقدمیشا..  نیاالن عصبان...  ستیمهم ن -
 :  دی غرهانیو
   ؟ي توهم به عقل بابا و مامان شک کردگهید -
 !  نه -
 ...   همون نه هااز
 ...   کرد از محبت کردنینی همونا که نازگل عقب نشاز
 :  دی خندنیاسی
 .  ی زن باشهی به فکر دی باگهیطاها د -
 .   به خودت بگهیکی -
 :  دی خندهانیو
 یستادگی که مادرونه براشون ایکی..  زنونه دارن ي بوهی به ازی تو بچه هات نیول.  میما که بچه ندار -

 ..  کنه طاها
 :   زدمپوزخند

 !   زن من بشهادی من نمطی شرانی با ایشکیه..ه -
  چرا مگه چته ؟ -
   ؟ادی میک... واقعا ! شش تا بچه  -

 .   دوشون ساکت شدنهر
 که مورد پسند همه ی کسشی سال پ دویحت..  بود نی من همي ازدواج دوباره ي ته بحث هاشهیهم

 ..   گرفت و عقد رو بهم زدشی حرف ساره آتهیواقع شد سر عقد با 
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 ..  شنوهی شبا صداتو نمی که کنارت نشسته بعضي مردنیا«
 ..  ی بلندت کنه هانتونهینم
 » پولم نداره..  ارهی اسمتو به زبون بتونهی نمیحت
 .   گناه داشتممن

   ؟نداشتم
 :   شونه م نشستي رونیاسی دست

 ..  خدا خودش خوب بلده جفت کنه.  داداش الیخیب -
 :   رو در اوردرای فال گي دستش چرخوند و اداي قهوه م رو تووانی لهانیو
 ..  نمیبی متی زندگي زن توهی -

  ؟نازگل
   نقشهزیبا قد کوتاه و کال ر -

 .   هر دوشوندنیخند
   ؟؟؟نازگل

 ل داشته هی توش دی خانوم قد کوتاه بانیفک کنم اسم ا.. ات افتاده  دختر هم بري بچه هیتازه  -
 .  باشه

 ..  ستیحرف ل ن.. چتره بابا :  نیاسی
 ..   کنگاین..  گاین..  نجای از اشهی خم نمعی سرنقدریچتر که دستش ا.. باور کن ل :  هانیو
  ؟ل

   ؟؟؟نازگل
   جون ؟؟ی ؟؟ گلی ؟ گلگل

 :   شدرهی بهم خهانیو
 .  گردهی قهوه تم دنبال زن مگهید..  کلک يا -

   من ؟ي قهوه ي ل توحرف
 :  دی خندنیاسی
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 بهش نبوی اسم زرهیقبل از ازدواج م..  نکهی بوده مثل انای تو فاز تاروت و ایلی خنبی شوهر زنیبابا ا -
 !   حرف ل راابیدر..  طاها يدیخدا رو چه د..  گنیم

   ودنیخند
 !  همرنگ جماعت شو..  رسوا ي نشویخواه
 ..  دمیخند..  دمیخند

 !   و عقلم نهخواستی که دلم میی هاي ای آدرس و نشونبه
 !  ي جدال نابرابرچه

 .  انی استخدام مياالن برا:  از جام بلند شدم و گفتم اروم
 .   تکون دادن و رفتن تا کارا رو انجام بدني سرهردوشون

 .   رستوران بودکردمی که فکر نميزیبه تنها چ...  رستوران يونه  به سمت اشپزخزدمی قدم ماروم
 .  شدی مدهی کشرونی بمی هم از زندگیبی نازگل حبي پاينجوریا!  گشتمی بهتر بود دنبال زن مدیشا

 ...  افتادی ها هم از سرشون مبچه
 .   بودشهی خونه هم همي زن تويبو
 !   رو از نون خوردن بندازمیکی سر خودم ومدی خدا رو خوش نمیول!  نبود ي فکربد

 !  تمی نبود وضعنیکاش ا!  بودم دهی محبت دی کمکاش
 اشپزخونه ور ي گوشه ي دست نخورده و تازه ي با قابلمه های رو با دستم ماساژ دادم و کمگردنم
 .  رفتم

 .  کردنی مي داورنمونی و بچه ها بمیذاشتی مي افتادم که با نازگل مسابقه اشپزیی روزهاادی
 !  ي شدری و تو جوگستی نیچی هنی اگهی صد در صد با خودش منهی ببی کهر

 !   لمس نشدمچوقتی من هدوننی اونا که نمخب
   اعتراض بکنمتونستمی و من نمکردنی می که بخاطر زبون نداشتم بهم امر و نهیی روزاادی زدم لبخند

 !   برف و بارون خوابم نبرده بودي تواطی که رو که وسط حي سردي شب تا صبح هاچه
 :  زنگ خورد و اسم خانه روش نفش بستتلفنم

  الو ؟ -
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 !   خونهای خونه بدو بای خونه بایب.. بابااااا بااااباااا  -
   ؟ای بود از بردی نگراني چه صدانیا..  کردم هل

   شده ؟یچ..چ -
 :   م گرفتهیگر..  پسرکم کردی مهیگر
 .  اااای بییبابا..  منه ریتقص...  بده یلیحالش خ...  ایبابا تو رو خدا ب. . رهیمیبابا االن م -
 .   شدم و سمت خونه روندمنی و سوار ماشدمیفقط زود دو..  ی کدی پرسشدینم

   باشه ؟کی ترافدی چرا بااالن
 ری گشهی مثل همی آسانسور رو زدم ولعی کردم و سری ربعه بود رو طکی که ی ساعت راهمی از نبعد

  کرده بود
   باز کردمعی و در رو سردمی طبقات رو دوتمام
 ..   بچه هاي هی و گرغی جيصدا

  شدههه ؟ی ؟ چنییکجا -
  دمی شنای راهرو خارج شدم و صدا رو از تو اتاق برداز
 بچه ها ؟؟؟؟؟..ب -
 ...  ااااایبابا ب -

 .  کردی مهی هم داشت گرالیدان..  الی دانيصدا
 ..  اید سمت اتاق بردمیدو
 .  کردنی مهیهمشون که سالم بودن فقط گر..  بهم و نگران به همشون نگاه کردم دمی رو کوبدر

 ...   قرمز افتادعی ماهی به چشمش
 ..   وحشت سر برگردوندمبا

 .   خون رفته بودی افتاده بود و از کف سرش کمکای سرامي روهوشی بود که بیبی حبنازگل
 !   نبودی خوبي خون نشونه نیا...  دی لرزپاهام

 .   کنننییی کارهیبابا !  کشهیبد نفس م... بابا :  گفت هی با گراریدان
 ..   رو سر دادنشونی دوباره گرهمشون
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 .   لرزون نبضشو گرفتمي نشستم و با دستاکنارش
 !  زدیم

 .   بوداری هوشمهین..  چک کردم هی چشمشو
   ؟می شده بود گلچش

 :  ش کردم لرزون صداي صدابا
  نازگل خانوم ؟ -

 :   م گرفتهیگر..  نداد یجواب
.. نازگل ...  فقط کستهینازگل سرت ش...  ستی نتیزیچ..چ.. چشماتو باز کن ..چ.. نازگل ... نازگل  -

 .  نازگللل
   بلندش کنمتونستمی نمی حتی داشتم داد بزنم وقتدوست

 ! : زدیکاش قلب تند نم...  دی به صورتش و از لمس صورتش رنگ صورتم پرزدم
 .  ییییگل... چشمتو باز کن ...  پاشو یگل...  یگل... نازگل  -
   اورژانس ؟يزنگ زد:  گفتم الی دانبه

 .   تکون دادسرشو
 .   پشت سرشونالی سر بردنش و من و دانی اومد و با احتمال شکستگاورژانس

 !  شده ؟یچ.. بگو چقیدق:  گفتم نی ماشيتو
 ..   باالدیش کشوینیب
 هم نیمت..  ای کمد اتاق بردي باالمی رو انداختنی متی کنترلمایهواپ..  می کنتشی اذکمی میخواست -

    به نردبونمی زدی که با بچه ها هارتشی هم رفت تا بی و گلهی گرری زد زیالک
 ..   پرت شد سرش خوردهوی نردبون
 : ادامه داد..  لب گفتم ری زي کرد و من وایسکوت

 گذشت که خون پخش شد ماهم نای اقهی دو دقارهی داره در مي مسخره بازمیاولش فکر کرد -
   بهتمی زنگ زدمیدیترس

 .   و افت فشار داشتهکستهی معلوم شد سرش شمارستانی بيتو
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 .   که زنگ بزنم به خواهراشرفتی دستم نمیحت
 .  خب خدا رو شکر..  بود یبخش اورژانس خلوت..  تختش نشستم کنار
 ..   شده ش کردمدی سفي به رنگ لباینگاه
 .  رمی پر زد که دوباره دستشو بگدلم
 .   پسراشی اومده بود و برده بود و خودشم رفته بود پنیاسی رو الیدان

 سرد شده کمی..  که روش سوزن سرم رفته بود ینوك انگشتم خورد به پوست دست..  جلو رفت دستم
 .  بود

  دمی دستش کشي رو روملحفه
   من ساده م نه ؟چقدر

   بچه هام پر بکنه ؟ي من، براي تو رو نه براي که جارمی رو بگی زنتونمیم
 :   لب اروم زمزمه کردمریز
 ...  یول..  عاشقت نباشم دی ؟ شای مال من بششهینم -
   ؟ی چیول
 !  تیچیه...  طاها ستی کننده ندواری امتیچیه
 

 .   داده بودشوی مرخصيش اومده بود و دکتر اجازه  بهومی ساعت و نکی ساعت کی از بعد
   کنم ؟کاری چبهی مرد غرهیدر قالب ..  من دست تنها حاال

 :  انگارومدی از ته چاه در مصداش
  کجام ؟ -
 !  مارستانیب -
 :   شد بهمرهی خشی درشت مشکي چشمابا
 چرا ؟؟ -
 ..   خواستم دهن باز کنم دستش رفت سمت سرشتا

 .   اقا طاهانی داریطونی شيبچه ها:  زد و گفت لبخند
 : ری انداختم زسرمو



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 141 

االن . دارن ..دوستتون هم د.. دیداشتن و حت..د ند..ه قصد.. كنیدون..دیم.  خوامیرت م..واقعااا معذر -
 .  همشون نگرانتونن

 :   کردرونهی واموی دنلبخندش
  کردمنجاهاشمی فکر انی قد داره باور کنمین گذاشتم که شش تا پسر قد و ي خونه اي پامو تویوقت -
 ! 

 بکنه که خودمو جلو يزی رفت که خواست دستش رو بند چجی سرش گي انگاری بلند شد ولاروم
 ..   و محکم منو چنگ زد ودمیکش
 ...  يوا
 ...  يوا

 پوستت حس ي و هرم نفس هاشو روی زل بزنارتی صورت ی تو دو سانتی وقتیکنی مکاری چقلب
 .  یکن

   درشت شدچشماش
 !   منمثل

   من ؟ای قلب اون بود که صداش اتاقو برداشت نیا
 ..   سرخ شدصورتش

 نیایب.  کنمیمن کمکتون م... آروم .. آروم :  مانتوش رو گرفتم و گفتم نی به خودم اومدم و استاروم
 .  نییپا
 .   فراموش کردی کارم کمنی ابا
   ؟یبی حبرهی مادمی مگه من یول
 .  نازگل جان...  نوازش بود ي فاصله نی ترکیناز

 صورت که من با اون قد و اون با اون قد پشت سر هم راه نی شالش رو درست کرد و به هماروم
 .  میرفتیم

 ...  رمشی موقع افتاد بگکی پشتش بودم که اگه من
 .   فکرش هم تنم داغ شداز
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 کارای بچه ها چمینی ببمیای بدی و اون با خنده گفت بامیای ممی زنگ زدم که دارنیاسی به نی ماشيتو
 .  که نکردن

 .   جونمی گلدی ببخشگفتی و مزدی داد مهی با گرنی در خونه متدم
 .  گفتی نميزی و چکردی اروم هق هق مایبرد
 ..   هم ناراحت بودنهیبق

 .   انتظار داشتم حداقل سرد برخورد کنهدیشا
 پشت د،ی نشست تا همقد دوتاشون بشه و سر دوتاشون رو بوسنیاسی در کمال تعجب من و یول

   ی بي و کف دست هاشون رو چسبوند به صورتش و با همون صدادیدستاشون رو بوس
 .  ی گلي خار تو پاتون بره گالهی نمی تا باشه سر من بشکنه نبیاله:  گفت جون

 ..   رو کردنکاری ای داشت وقتی که چه لذتدمی دوتاشون رو بغل کرد و من دهر
 :   گوشمي شد تویی الالنیاسی يصدا

 !   دختر معرکه سنیا -
 گرفته ای کرده بودن و براشون خوراك لوبزی اتاق پرستارشون رو تمکمی کوچي خلوت شد و پسراخونه
 .  بودم

 !  دنیترسی که از من نمدونستمیم...  به همشون زدم يلبخند
 !  نی نکردیخوب.. کار خیول -

 .  میدونیم:  تفاوت گفتن ی شدن و برهیتن و بهم خ برگشهمشون
   ؟نیبریحساب نم.. االن از من حیعنی -

 !  نه:   همشون
   بزنمتون ؟نیترسیترسناك نشدم ؟ نم -

 !  نه:  همشون
 :   کردمزی رچشمامو

   ؟؟ادیخوش م..خدا رو خ.. ؟ خنیکنی ميباباتون رو قهوه ا -
 .  دنیخند
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 .   افتادن اومدي همشون به راه بود که صداغی جي دنبالشون و صداافتادم
 .  خندهی و بهمون مسادهی واشی بغل گلنی که متدمی برگشتم و دصالی و پر استنگران
   شد ؟یچ..چ:  گفتم اروم

 .  خودم حواسم بهش هست باباش.  خورد زیفقط ل..  افتاد وروجک یداشت م:  گفت نازگل
 .   رو کندنی لپ متبعدم
 ..   شدمرهی صحنه خنی به امات

   ؟ی مال من بششدی میچ
 !  يدی ساعته خوابمیهمش ن. برو استراحت کن یگل:  گفت الیدان

 :   کردیاخم
  ؟نیخوری میشام چ.  یدونیعادت به خواب ندارم خودتم م -
 .  ذاشتم..کباب گذ. م ..درست کرد.من د -

 :   برق زدچشماش
  جداا ؟ -
 .  گریج..اره با ج -
 . گری جي برارمیمیمن م:  گفت ی با خوشحالهوی

 :   دلم زمزمه کردميتو
 .   توي برارمیمیمنم م -

 راندازی زهی خنک شده بود و ی باالپشت بوم که هوا کمي تومی رو به درخواست خودم رفتشام
    که بچه هادادمی مخی کردم و داغ داغ با سگرای و من شروع به پخت و پز کبابا و جمیانداخت

  ورنبخ
 ..   و خنده هامون به راه بودی شوخيصدا

 ..  خوردی زنگ نمچوقتی کاش تلفنش هیول
 . شدی نمنی نگاهش اونقدر غمگکاش
 ..  کردی نمي با غذاش بازکاش



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 144 

 .  گفتی باز جک مکاش
 کاش
  نازگل
 :   کردمياداوری مامان رو ي حرف هادوباره

 بگم ی بگم ؟ به کی خدااا به کيا..  کشتههه ویکی ؟؟؟ یفهمیم..  ی کشته گلویکیاحمد فرار کرده  -
   ی گلی ؟؟؟ به کخوانی مهی پول دونیلی م100 نوا یاز من ب.. که از من بدبخت 

   ؟؟؟ی ک؟؟؟
   ؟ونیلیم 100

 !   جور نبودچجورهیه
 !  چجورهیه
 :  شی بعدشنهادی از پي وایول
 بهش خورده زنه پولدار سی کهی میکردی مزیی خونه تمهی باهم میرفتیاون اقدس خانوم که م -

 ..    عروس پسرش شهی هر کدهی تومن پول مونیلی م300..  یپسرشم وارث همه چ
 یتو رو به جون هر ک...  ی خوبه گلیلیخ!  کرده فلجه یفقط سکته قلب!  ی گلستااای نشیزی چپسرشم

 !  رهیم زندون از دست داره ي کن پسرم توي کارهی... دخترم ..  مامانم يدوس دار
 ..   فشرده شددلم
   بود ؟مادر
 !  پسر بودم تا احمدشتری شاهده من بخدا
 .  دادی مراژی دخترونه وي مدرسه ي موتور جلوي و احمد روزدمی کفش واکس ممن
 ! کردی دود مگاری و اون سکردمی مزی مردم تمي خونه من
 ! کردی و اون خرج ماوردمی پول در ممن
 ...   جون کندم و اون حال کردمن

   ؟؟ازدواج
   ؟؟من
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   ؟؟ونیلی م300 سر
 .  ذارنی که شده باهم جور کنن نمگفتنیبهم م.  بودن ی مامان عصبانشنهادی هم از پدخترا

   ؟شدی مگه میول
 !  نداشتامکان
 !  تومنونیلی م20 و همش شده می طالها رو فروختگفتی مزهره
 .   تومنونیلی م1 شد دمونی و عامی فروش و گذاشتمیبا رو بذار باي هاقهی عتگفتی ممهناز

 ..  گذشتی به روز مروز
   کرده بودم ؟کاری چمن

 .   رو زود بهم بدهونیلی م12 بود بگم حقوق نی اتهش
   ؟گرفتی کارو ميکجا

 !  لعنت به تو..  احمد يا..  احمد يا
 .   دست رو دست کردينجوری اشدینم.  گرفتمی تومن رو م12 دی بابازم

 .  دنیچیپی شده که به پرو پام نممی چهی دونستنیبچه ها هم م..  بلند شدم نی زمي از روکالفه
 .   سمت اتاق فرداد رفتم و در زدمبه

 .   دادمهی از اجازه ش وارد شدم و همون جا به در تکبعد
   ؟نیخوب..خ:  سکوت گفت قهی کرد و بعد از دو دقی نگاهبهم

 :   کردمبغض
 .   اومده اقا طاهاشی پی مشکلهی.. نه  -
 ! رهیخ..خ -
 ی فروختن تمام دار و زندگنیب..  جور کنم ونیلی م100 دیبا!  نمیبی توش نميری خچیبه خدا که ه -

 .   خودم موندمیخواهرام و فروختن زندگ
 :  شدبلند

 ! ستیخوب ن..حالتون خ..ح...  نینی بشنیایب -
 !   خداي بنده گفتی مراست
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 !   نبودمخوب
 خوامی بعد حقوق نمي ماه هاي ؟ برانی حقوق دو سه ماه من رو زودتر بدنیتونیم:  و گفتم نشستم

 !  ازتون
 !  ي خواهش ناعادالنه اچه

   تومن ؟ونیلی م100 نیگفت:  راه رفت و گفت کمی
 .  بله:  گرفته گفتم ي صدابا
 :  دی کشیبعد خاموش شد و اه. د انگار چشماش برق ز..  فکر کرد و برگشت کمی
   ؟یتا ک -
 !  گهی ديهفته  -
   االن ؟نیچقدر دار..چ -
 .   حدوداونیلیم 21 -

 :   من نشسترهی خی دورتر از من ولی دوپا کمي زد و رويلبخند
 . کنمیجورش م..من براتون ج -
 .   شدمرهی تعجب بهش خبا
  بود ؟ي چه مردنیا

 !  کنهی چطور ؟ و گفت جورش مدی چرا و نه پرسدی پرسنه
 :   شدممشکوك

  با شرط ؟ -
 .   تکون دادسرشو

 !   هم پشتشهی حتما شرطدونستمیم..  دونستمیم
 ؟!  فرداد ي آقایچه شرط -
 .  گمیبهتون م.. خواستم بپردازم پول رو .. که خيروز -
 !  گهی حتما قبول کنم ددیبا..  خب یول -

 :   زدی قند تو دل اب کنلبخند
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 !  نینترس!  ستمیخطرناك ن..خ -
 :   دلم زبون باز کردانگار

 .  همه به جز شما ترسناکن -
   بود که بلغور کردم ؟یچ...  داشتم با گوشت کوب بزنم تو دهنم دوست

  صورتش شاد شد ؟؟؟نقدری بود که ایچ
 .  خواستی خواب مهی دلم

   رفتم تا ظرفا رو بشورم که تلفنم زنگ خوردقبلش
 .   دستمو دراز کردم و برداشتمش و به شماره نگاه کردم، مهناز بوداروم

 :  برداشتمش
 !  بگو -
 !  بزن  زرتویگفتی قبال مي کردشرفتیپ خوبه -
 !   شدميالکچر!  رفته باال میکالس کار -
 !  غ احمد سرامیرفت..  نایحاال دور از ا! جوون به به  -
 !  مرگش خبر -
 !  نیند  کارمو انجام  لیبدونه وک  نیری بگلی وکگفتیم... مرگش  اره خبر  -
 جز دردسر درست يزی چشمیاز اول بچگ..  خر نفهم کهیمرت.  تو سرش صدا سگ بده يزدی مدونهی -

 ! نکرده
 رو فرستادن مادرش هی احضار جواديامروزم واسه ..  شیمامانم که شده اسپند رو آت...  واال دونمیم -

    شده زنگ زده فحش داده کالی عصبانژمیمن...  فحش داده زی زده به کن زنگ
 .  امروز کالبوده ی و فحش کشفحش

   ؟يکه گزارش بهم بد...  یوقت منو گرفت...  ي تو االن به من زنگ زدنمیبب -
 :   شدنی غمگصداش

  .  تو فروشمی فردا بذاردی رو با خونه -
 :   گفتمعیسر
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 !  نذار -
 :   گفتمتعجب

 !  می ندارگهی دیچرا ؟؟؟ پول -
 .   شهیتا قبل از اخر هفته جور م! من جورش کردم  -
  آخه از کجا ؟ -

   از تعجب داشتي هنوزم رگه اصداش
 .  صاحب کارم -
 !   ازدواجهسیعههه همون جنتلمن خوشگله ؟ المصب ک -
 !  خجالت بکش -
   نه امثال جواد ؟می پولدار ازدواج کني ادمانی ماهم مثل رمانا با اشهی میعنی:  حسرت گفت با
 !   شديزیچ  ؟ اگهيدیفهم..  شد خبرم کن يزیچ.  نگو کار دارم ي وري درنقدریا -
  خدافظ! اژدها دو سر ... باشه باشه بابا  -

 .   نکردم  همی خداحافظیحت
 .   خودمي و مچاله شدم تودمی کشدراز نی زميرو کمی هال ي ها رو شستم و توظرف

  کرد  بغلم جاخوشي دستامو برداشت و اومد تویکی دمی دکدفعهی
 :   آراد هدمی شامپوش فهمي بواز
 !   جونمیدلم واست تنگ سده گل -
 .  رسمی چند روزه بهتون نمنی که ادیببخش..  فدات شه یگل -

 :  دی بوسگونمو
 !  ترسمی می گلیول...  یول..  اشکال نداره  -

 ...  دمی بوسسرشو
   بود ؟ی خواستنچقدر
 :   منشور از طاها فرداد رو توش قرار داده باشنکی انگار

   گلم ؟یاز چ -
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 :   گرفت و چلوندشدشی سفي کوچولوي با دستاصورتمو
 !  ی تهناس گلیلیخ... بابام  -
 :   نگفتم که ادامه داديزیچ
 که فهمهی اونم سخت می خب گلی ولزارهی ما مي عمرشو داره پايهمه ..  ساله که تهناس یلیخ -

    وشدی مدرسه بابا حاضر مي هاجلسه ي توشهیهم.  میخوای مادر مهیماها هم 
 قی رفی داداشام تو مدرسه با کسچوقتیه.  برسه بی از غیکی می ماها تک و تهنا منتظر بوداشمیلیخ

    مامان نداشتم تاهی چوقتیمن ه. نشدن تا از خانواده شون اطالعات بدن بهشون 
 

   جزوتو یحت.  نیبوسشون کنه بگه خسته نباش  بعد از ظهر ای وعده بده انی مای ها واسه داداشصبح
   ..  سرکاررهی مگهیچون بابا د!  ی پرستار هاموننیاول
 :   جاخوش کردشتری بغلم بيتو
   ؟شتیبخوابم پ.  ی مثل تو مهربون باشه گلدی بایول..  خوادی مامان مهیدلم  -

 :  دمیبوس  گونشو
 بخواب.. بخواب گلم  -

 :   اومدالی داني چقدر گذشت صدادونمی که نممیدی هر دومون خوابمیگرفت
 !  خورهی م  تلفنت داره زنگایب...  یگل..  یگل -
   بسم اهللاای دمی جت از جام بلند شدم و دونیع
   خوده خداای

 !  خوش..  خبر هیفقط ..  ای خداخوامی مخوش خبر
  الو ؟ -

 :   ناراحتز،ی کنيصدا
 ...   دادگاهیگل -

   شدسکوت
 !  شده بودن ؟رهی تا چشم نگران بهم خ12 واقعا ای کردمی و من اشتباه مدی لرزپاهام

   ؟؟؟؟ی ؟ دادگاهه چی چزیکن -
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 ای..  می رو بدهی ددی تا فردا باای..  اشتباه بوده خیتار. دادگاه احمد افتاده واسه پس فردا ... اروم باش  -
 .. 

  دی لرزصداش
 :   گرفتصدامو ي جلو بغض

  ؟؟؟ی چای ؟ زی کنی چای -
 ..  دمینال
 !   حکمش قصاصهای -

   ش بلند شدهی گريصدا
 :  افتاد  از دستمیگوش

 ...   زهراای -
 ...   جون نداشتپاهام
 ..  ایخدا

 .  افتادمی مداشتم
   و آراد نیمت غیج

  گرفت  و منو   بغلمری که رد شد از زیدست
 ..   گواهخدا
   شاهدخدا
  چت شد ؟..نازگل ؟؟؟؟ چ:  گفت ی آروم گرفت وقتقلبم
  نگاه کردم  رویگوش

 !   خوب که تماس قطع شده بودچقدر
 .   چنگ زدم رهنشوی که پرفتی مداشت

 :   شدمرهی بهش خی اشکي چشمابا
 باشه قبول یچ هر!  کنمیقبول م..  قبر مادرتون يبه خاك خشک نشده .. به روح پدرم .. به قرآن  -
    امشب پولنیفقط هم... فقط !  کنمی قبول منیسگ خانه زاد هم خواست!  کنمیم
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 .  رهی برادرم بمدینذار...   برادرمدینذار...نذار  .. کنمیمن ازتون التماس م...  دی به من بدرو
 ..   سر دادمهیگر
 !   هام صدا نداشتهی گرچوقتی هیول
 .   من نشستي دو پا رو به رويرو
  دی گونه م کشي در اورد و روی دستمالبشی جي تواز

 :  کردی زمزمه مآروم
 ..  نگران نباش!  خودته .. خشیداداشت فردا پ. آروم باش ... خوب ..ختر خ..باشه دخ.. باشه  -
 !  گهی نکن دهیخوب گر..عه خ:  م شدت گرفت که با لبخند گفت هی حرفش گراز

 ..   تکون دادمسرمو
 :   بغلم کردی پشت شخصاز
 !   نکنهی گریگل -
 ...   حرفش همه شون به سمتم اومدننی ابا
 !  شدیم  اشک آدم خشک يچشمه ... وضع   نی ابا
 

 .  ومدی چشمم م  شب خواب بهمگه
 !   لنگ در هوا بودمیزندگ
   ازش ؟شنومی می چفردا

  .  باشه قبولی بهش قول دادم هر چششیشاپی که پيزیچ
 دونستمیم..  دوستش ندارم گفتمی که مياحمد... بخاطر احمد ...  بود که کرده بودم ی بزرگسکیر

 !  میما باهم بزرگ شده بود..  برادرم بود یول..  و زحمته ستیرحمت ن
 ..   برده بودادشی منو از اون
 !   نهمن
 .   در بلند شدي صداهوی که رفتمی داشتم با خودم کلنجار مينجوریهم
 اری داني تا شالمو بردارم که صدای سمت چوب لباسدمی طاها فرداد پشت در باشه دونکهی ترس ااز

 :  اومد
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 .   منمیگل -
 .  زمی تو عزایب:  حبس شده امو آزاد کردم و گفتم نفس

   رو اروم باز کرددر
   نصف شب بود2ساعت ..  به ساعت افتاد نگام
  ؟ی گليدیتو نخواب... فردا هم که جمعه س ..  بردیخوابم نم:  زد و گفت ي لبخندبهم

 :   کنارشنشستم
   ؟اریچه خبرا اقا دان...  برهیخوابم نم -
 تو دختر خوب سراغ یگل:  گفت کدفعهی نداشتم که بگم که يزیچ..  بسنده کرد یچی گفتن هبه

   که مطلقه باشه ؟یکس..  مثال ای...  يدار
 :   کردماخم

   حرفا ؟؟؟؟نی بچه ؟ تو رو چه به ایواسه چ -
 :  دیترس

 و میشی بزرگ ممیهممون دار.  تنها شده یلی خکنمیاحساس م.  خوامیواسه بابا طاها م.. نه نه  -
    بود تو خونهری باماها درگرفتیقبال که سرکار نم..  شهیدردسرامون روز به روز کمتر م

 گهی شده که دنی خب اومدن تو هم باعث ای وليای بخاطر سرکار رفتنش هم باعث شده که تو باالن
   خودش.  نداره تنها بمونه یبابا که سن..  یاخه گل..  ماها شی پادی کمتر بیلیخ
کل  ماها که مشیول..  ستی نی همه مدت تنها شما رو بزرگ کردم بعدشم واسم مشکلنی اگهیم

 .  ی گلمیدار
 :   کردم که صداش بغض دار شدنگاش

 بابات ؟ ای ی مادرتهی بده که همه ازت بپرسن حاال شبیلیخ...  ی گلمیدی دردشو کشالیمن و دان -
  یلیخ..  می که بدمیحاال جدا از هم نداشت..  ننی تا ببيبعد بخوان عکسشون رو باهم بد

 
  

 مشاوره که زبون اشاره شو ترجمه کنه بره هی با دی رو بابا بامی که داشتيکه هر جلسه ا...  ی بود گلبد
   یگل..  کنه تی کل سال همراهي حرف بزنه و معلم هم با دلسوزیبا معلم خصوص
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 ..  یگل..  ستی نی حس خوباصال
 :   ش گرفتهیگر
 بفهمه ماهم به خوادی نمبابا چرا...  یگل...  نشه وضعم نی بدتر از اگهیتا د..  مامان داشتم هیکاش  -

 ..    برامون کرديبابا همه کار...  میدی ندي مهر مادرچوقتیما ه..  می دارازیمامان ن
 !   مادر نبودیول

  ؟کردنیچقدر درد بود و رو نم...  دمی موهاشو بوسي تو بغل و روگرفتمش
 !  بود ؟دهی کشنجای طاها فرداد مرد بود که تا اچقدر

 
 .  دمی سرم کشي روشتری رو بمی مشکچادر
 :  مخم بودي کردن زهره رونی فنی فيصدا

   ؟هیدردت چ..  رونی بادی سالم مگهیاالن که د! بس کن حالم بد شد  -
 :   و رفتم عقبدمی کرگدن باز کرد که ترسنی به جون بازوم و دهنشو عافتاد

 !   ؟؟؟؟ سکته کردم عنتری به خودت گرفتهی اافهی چه قنیا...  ییییییو -
   ؟یمیی ککاری شهی عی عرونی بایااا ا:  بست و گفت دهنشو
 :   کج و کوله شدصورتم

    زبون بستههه ؟؟؟؟؟یگی میچ -
 هی دوباره نهی ؟ منظورش اکنهی مکاری چرونهی بادی بگهیبابا م:  اب اومد سمتم و گفت ي با بطرمهناز
 !  گهی دکنهی میغلط

 :   گفتمیشیچ
 کردی نمسیننه بزرگمون رو سرو..  تو يننه ...  من يننه ..  دار ي بره باالمیذاشتی ميتو فکر کرد -
 ! ؟

 !   ناله هاشي کرده از صدادای پزشی االنشم موهام رنیهم:  با پوزخند گفت مهناز
 .   رو هوادنی پرشی کناري که زن و مرداهی گرری دوباره زد ززهره
   ؟يدی افرغی جنقدری بشر رو انی چرا اایخدا

 :   که سرشو برد باال و زبونشو از درد گاز گرفتچوندمی گرفتم پپهلوشو
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 ..  آخ آخ..قول قول  ..  زنمی زار نمگهید..  گوه خوردم یجون گل.. گوه خوردم گوه خوردم  -
  .  و رفتم سمتشوندمی پری صندلي قد و قامت بلند طاها فرداد از رودنی ول کردم و با دپهلوشو

 ي و به روم لبخنددیمنو د..  دادی بود سر تکون مسادهی بود وادهی که به قتل رسي پسرلی وککنار
 :   زن جلوم رو گرفتهی که رفتمی و داشتم سمتشون مدیپاش

   ؟نی هستیبی حبي آقايشما از خانواده  -
 .  خواهرشم.. بله :  به عقب گذاشتم و اروم گفتم ی و قدمدمی چهره ش ترساز
 :  گفتی مغی و با جدی زده از مقنعه ام رو کشرونی بي و موهادی کشی افتضاحغی جهی
 نی خاك کردری منو زي که تن بچه نینی نبری خیاله..  کنمیهمتون رو خودم خفه م..  کشمتونیم -

 ..  نی شب خواب آروم نداشته باشهی..  نی گور به گور شیاله... 
 ..  کممی شي توزدی پاش مبا

 .  شمی و زنده مرمیمی دارم مکردمیاس م لحظه احسهر
 هی اومد روم نشست و با گرگهی دیکی که دمیکشی نفس تازه مهی جداش کرد و داشتم ی کدونمینم

 ...  شماها..  نی خروار ها خاك کردریداداش دست گلمو شماها ز... داداشم : گفت 
 ..   نذاشت ادامه بده و دورش کردیکی

 ..  دمیشنی نمیی صداچی نشسته بودم و هنی زميرو
 ..   اوردم باالسرمو
 ..  دست و پا بسته کنار قامت بلند طاها فرداد..  احمد
   ؟ییتو... نازگل :  گفت ي خماري با صدااحمد

 ..  کردی متمی اذنمی سنگي گلوبیس..  شدم رهی چشماش خي اشک توبا
 ..   نداشتمی خوشحال

 :  دی خنداحمد
 ..  دونستمی اره ؟ ميتو پول اورد -
 :  و زهره و گلرو اشاره کردزی مهناز و کنبه
 .  یخواهر خودم.. الحق که !  تو رو ندارن يجربزه ..  چکدومشونی هنایا -
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 خودم ي و تودمی سرم کشي و چادرمو رومیدست لرزونم رفت سمت چادر مشک..  ری انداختم زسرمو
 .  جمع شدم و بلند بلند زار زدم

   ؟رهی منی راحت از بنقدری که اهی آبرو چنی اایخدا
   ؟هی چواقعا
 ی عذر خواهی خونشون کردم و خودمم با کلی گرفتم و راهی تاکسهی دخترا ي از انجام کار ها برابعد

 .   طاها فرداد شدمنی سوار ماشیو شرمندگ
 ..  کردی درد مسرم

 ...  احمد آزاد شد نازگل..  دادم هی تکشهی بستم و سرمو به شچشممو
   نرفته ؟؟ادتی که لتقو
 !  ی پول مسئولونیلی م100 نی اي در ازاتو

 که رفت گوشه ری کردم و دستم سمت دستگي دم خونه س تشکرنکهی االی به خسادی که وانیماش
 .   شدمرهی طاها فرداد خي تا به تاي چشمايبرگشتم و خسته تو..  چادرم گرفته شد ي
 .   گفت نه منيزی اون چنه
   ؟کردی داشت که ذوبت می چشما چنیا

 :   دهن باز کرداروم
 .  میانجام بد..  دیکه با.هست ك.. هيزیچ.. چهی -
   ؟یچ:  گفتم ی سختبه
 .  قولتون -

 :  ادامه داد..  قورت دادم ی دهنمو به سختاب
 !  با من ازدواج کن.. با من ...  تقاضاس هی نیا..  ندارم ونیلی م100به .. بيمن کار -

 ..  ار ازاد شد و نفس من حبس شد انگنفسش
 !   مخم بودي چقدر رودیچیپی منی ماشي که توي شعريصدا

 
  نازي نازگل من دل بی تو میمیرهنازي

  سردم تازه داره با تو جون می گیرهتن
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  بیبی نازگل من دل بی تو میمیرهبیبی
 ..  خوردی داشت بهم محالم
 .  ومدی باال نمنفسم

 ..  زدی رو می خاصی نگراني دو دونگاهش
 ..   عقب ناخوداگاهدمی اومد سمتم که خودمو کشدستش

   دکتر ؟میخوبه ؟ بر..حالت خ..ح.. نازگل :  گفت نگران
   ؟نی گفتیچ..چ:  لکنت گفتم با

.. نفس بکش ..  منو نیبب.. فراموش کن ..  یچیه.یبخدا ه..بخ..  یچیه..ه:  دی نالی شد و با نگرانهول
 .  شنفس بک! نازگل 
 ..  ومدی داشت بند منفسم
 :   شدری که با دادش اشکم سرازدمی تر که بازم خودمو عقب کشکی نزداومد

 !  احمق نفس بکش -
   شدي آزاد شد و اشکام جارنفسم
 .   شدادهی پنی موهاش کرد و از ماشي توی دستکالفه
 رو کرده یمن فکر هر شرط..  ای فکر کرده بود در مورد من ؟ خدایچ..  هی گرری صدا زدم زی و بآروم

 !   نهنیا.. بودم 
   ؟؟ازدواج

   طاها فرداد ؟با
   ؟؟ونیلی م100 سر
بگم ..  رونیبرم بابا رو تو قبر بکشم ب..  رمی برم خر احمد رو بگخواستیدلم م..  رمی بمخواستی مدلم

 !  کشمیبخدا نم
 :   رو سمت من گرفتیستمال باز شد و دنی در ماشکدفعهی..  دستمال گشتم اما نبود دنبال

  خونه ؟.. خمیبر.  خواستمیم..خی ميزیچ.. چنیهمچ.. هدینبا..  دیخش..ببخ.. باشه  -
   ؟خونه
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   اون ؟ي خونه
 :   زدپوزخند

 یهمشون مادر م.. همشون عاشقتن .. بچه ها .. بیول..  تقاضا نیا..  حرف نیدست من نبود ا -
 ..   دمیکش...   یکنی منو پر مي جايتو دار...  خوانیم..یهمشون تو رو م..  خوانیم

 دادم حرف بزنن ادی نتونستم حرف بزنم بهشون نکهیبا ا..  و بزرگشون کردم دمی سال کشنی چندمنم
  خسته.  باز هم بخوام بکشم ییکه تنها..  نی بعد از اکشمیسخت م..  ی ولدمیکش. 
 
  

 نبود که چکسیه.. خواستم ازدواج کنم ...  برم ییها به بعد هم تننیخسته شدم که بخوام از ا..  شدم
   یبهشون حال.. اشکال نداره ! از ته دل ! خواستن ...  تو رو یول.. بچه ها بپسندن 

 .. ی ما هفت نفر نمی که تو به زندگکنمیم
 قبوله:  گفتم ختمیری و اشک مری که سرمو انداخته بودم زی ادامه دادن بهش ندادم و در حالي اجازه

 .  کنمیازدواج م... 
 ...  دمی کشآه

 ..  کردی بلند کردم و نگاهش کردم که داشت با تعجب نگام مسرمو
 :   زدي خندتک

 !  دروغ نگو -
 .  قبول کردم..  میازدواج کن! نگفتم  -

  آقا طاها ؟: اونقدر موند که اروم گفتم ...  موند
 :   تکون داداموی ش انگار دنزمزمه

  جان طاها ؟ -
 !   شده بودی ش خواستنافهی قچقدر
 !   شش تا پسرش، شش تا پسر منم هستندونستی مکاش
   ؟نیخوب:  گفتم اروم

 :   تکون دادسرشو
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 ...  يجم کرد..جیگ! جم ..جیگ..  دونمینم -
فکر کن و ..  ی با من ازدواج کني از سر اجبار و دلسوزخوامینم:  سکوت گذشت که گفت ي تویکم

 ...  بعد بگو
   رو روشن کردنیماش..  کردم کوتس
   بود ؟ي دلسوزي رواز
 از ییجدا..  تشیراست..  بچه هاش باشم شی پشهی دوس داشتم همی ولدونستمی خودش رو نميبرا

 !   من طاقت فرسا بوديبچه هاش هم برا
 .  می نزدی حرفچی هچکدومی خونه هتا

 .   اتاقشي رفت توی حرفچی خونه و بدون همیدی غروب بود که رسيکاینزد
 !  يحوصله م سر رفت نبود..  یگل:  گفت نی ها اومدن سمتم و تک تک بغلم کردن که متبچه

 :   کردمبغلش
   ؟یعههه ؟؟؟ حاال قدرمو دونست -
 :   شالم ور رفتي شهی ربا
   ؟هیدقدر چ -

 :  دمیخند
 عروسک هی يریبعد م..  يار عروسکتو دوس دهی مثال تو یعنی..  ارزش یعنی.. قدر .. قدر عشقم  -

   یگی که شکست با خودت مدی عروسک جدی کنار وليندازیاونو م..  يخری مدیجد
 !   همه خوب بودهنی که امیمی به عروسک قدبازم
 .  آره دقدرتو دونستم:  گفت و با خنده گفت یآهان
 :  شیشونی چسبوندم به پمویشونی و پدمیخند

 .  جون تو فقط بخند -
  گشنمه گشنمه گشنمه گشنمه:  و با ورجه وورجه گفت نیی و از بغلم اومد پادیخند
 :  دمیخند

   ؟ي دوس  داریچ! خب باشه .. خب خب  -
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 :   غنچه کرد که دلم براش ضعف رفتلباشو
 ..   خوشمزهزی چهی...  نیری شزی چهی..  زیچ.. اممم .. مثال .. مثال  -
   خوبه ؟کیک -

 :   کرداخم
 !  نه -
   ؟ی چنایری شلیاز اون پاست -
 !  نه -

 :   شدمکالفه
   منو ؟یگرفت -

 : دیخند
  اریگوشتو ب -

 :   بردمکشی دهن کوچکی شدم و سرمو نزدخم
 .  خوامی میگل -

 .   رسوخ کرد تو اعماق بدنمحرفش
   ؟يناراحت شد:  گفت آروم
 :   و زمزمه کردمدمشیبوس

 .   هم دوست دارهیگل.. نه گلم  -
 :  دیخند

 ..   هم ماهاشدیهم بابا شاد م..  يکاش مامانم بود -
 ی گلیدونیاخه م...  یمونی نمشمونی تو که پیول:  و ناراحت گفت دی و لپامو کشرونی بغلم اومد باز

 .   ماها رو دوس ندارهچکسیه... 
 .   پر آب شدشی مشکيچشما

همه غلط کردن دوستت ..  برات رهی بمیگل:  نم دار شد و محکم بغلش کردم و با بغض گفتم چشمام
 .  خودم جا همه دوستتون دارم اصال. ندارن 
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   بوددهی فرداد از جون زحمت کشطاها
  کردی مدادی روح بچه ها بي توي مادری بیول

 ..   گرفته بودممموی تصممن
   رو بغل کردم و بلند شدم و چشم تو چشم طاها فرداد شدمنیمت

 .   تو بغل مامانش جاش خوبهنیمت:  که اروم گفتم رهی رو بگنی دراز کرد تا متدست
 ..  رونی کردم چشماش از حدقه زد باحساس

 .  کنمیقبول کردم و م:  تو چشماش نگاه کردم و لب زدم ی گستاخبا
 :  خشک شده افتاد و از کنارش رد شدم که صداش بلند شددستش

 
   ؟ی چيبرا -

 !  نایبخاطر ا:  و گفتم سادمی رو کنار بچه ها نشوندم و کنار بچه ها وانی هال و متي تورفتم
 اتاقم تا نیایاخر شب ب:  گفت ی نه شاد شده نه ناراحت ولکردمیاحساس م..  شدم رهی بهش خدوباره

 .  میحرف بزن
 .   که از اشپزخونه دور شد و سمت اتاقش رفتدمی گفتم و دي اباشه

 
  طاها

 .   خبره بودمزی مي رویی چاوانی به لکالفه
  بودم  جی گواقعا

   دادم ؟يشنهادیپ نی دوس داشتم لعنت بفرستم به خودم که چرا همچو
 ..  کنه  تا با من ازدواج ادی مي االن از سر دلسوزمعلومه خب
  یچی من هاصال
 ! شدمی موونهی ؟ رسما دی داشت چي به بچه هامم حس دلسوزاگه

   ده شب بودساعت
   تق تق در اومديصدا

   تو ؟ امی بتونمیم...  فرداد يآقا -
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 :   جام بلند شدماز
  دییبفرما -

 .   شد ضربان قلبم ناخوداگاه رفت باال  اتاق که داخل  کشیکوچ  جسم
  ؟! نیکارم داشت:  گفت آروم

   ؟هیچ..قبول کردنتون سر چ:  مقدمه گفتم یب
   شدساکت
 کنمیاحساس م. چون واقعا دوسشون دارم ...  بچه هايبرا:  نگاهش کردم که آروم گفت منتظر
 !   شمایتوش بوده که اومدم تو زندگ...  یحکمت
 :  دمیخند

 !  تقاضاس.. گفتم که ..  نیکن  که قبولنیستیموظف ن -
 .   عقل قبول کردمي من هم از رو و -
 ازپس شش تا پسر بر تونمی نمنیکنیشما االن فکر م:  تخت نشست و گفت ي نگفتم که رويزیچ
  برادر بزرگترم خواست که!  رفت ای نداشتم که پدرم از دنیمن سن...  ؟ باشه امیب

 
    ومسئول
خدا ...  خونه رو بگردونم تونستمیبعد از برادرم تنها من بودم که م.  نتونست یول...  ما باشه مراقب

   که..  کار ها کردم یلیمن خ...  کفش هم واکس زدم یمن حت..  فرداد يشاهده آقا
..  اهامی رويمن از همه ... من جون کندم .  کنم ری مادر و شش تا خواهر و برادر بزرگمو سکمیش

 .   کننیتا خواهرام زندگ!  زدم می و نوجونمیهمه جوون..  میهمه زندگ
 :   که بغض کرده بودی زد در حالپوزخند

 ..   فرداديآقا!  نداره ي من کاري در قبال پسرا براتی احساس مسئولگهید -
 :  سادی من واي شد و رو به روبلند

 که شماها با همه خوانی رو مییزایاونا چ...  خوانیاونا عشق مادر م!  دنی چشتی شما مسئوليپسرا -
    که بتونمنمیبی خودم ميمن تو...  من یول.  نی بهشون بدنیتونی تالشتون نمي
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 بهم شک دونمیم!  ازشون برام سخته ییجدا.. من دوسشون دارم ...  عشق مادرونه بدم بهشون
 ...   تقاضانی نداشته باشم به ای که احساس خوبنی به من هم حق بدیول..  نیکرد
 .  مشیری بگکی بخاطر بچه ها به فال ننیایب:  تر گفت اروم

 ...   اروم بلند شددستم
 .   بود رو نشونه گرفته بودختهی رشیشونی پي از موش که روي طره اچشمم

 !  ی کمک دستم باشیتونی که مییتو:  کنارش زدم و گفتم اروم
 :   و اروم گفتمری انداخت زسرشو

 که نیدی ددیشا.  بدونن و بچه ها کمونی نزدي و تنها اشناهامی مدت باهم محرم باشهیدوس دارم  -
 !   عاقالنه ترهياونطور...  نیایاز پسش برنم

  . گمیفعال فقط به مادرم م:  که برگشت و گفت رونی برفتی گفت و داشت از اتاق مي اباشه
 !  نیهر طور راحت -

 ی کنم ولنیی دخترا باال پانی بزنم بلند عغی رو که بست دوست داشتم بلند داد بزنم بلند جدر
 .   لبخند گرم و جمع و جورهیتمامش شد 

  یبی حبسایوا
   .  برات بسازمی چه بهشتنیبب

 !  ي ؟ تو تازه اومدي وقت برهی که ذارمی ممگه
 !  ومدیچقدر بهش م!  نازگل فردادشدیاسمش م..  یراست
  دمیخند

 ...   بچه ها شده بودم  دخترهی شبدرست
 !   عاشقهمونقدر

 
   از همه زودتر بلند شدمصبح

   عطر خوش بو زدمهی و دمی دست لباس نو پوشهی دوش گرفتم و هی  ذوق رفتم با
   مفصل شدمي صبحونه هی اشپزخونه و مشغول به درست کردن ي تورفتم
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 نیی دستمال سفره هم تزی کنار هم گذاشتم حتفی و قاشق چنگال ها رو رددمی تازه چي هابشقاب
   بشقاب هايکردم و گذاشتم رو

   کردمنگاه زی مبه
  یی و چاقهوه

  سی سه تا دي تواریگوجه و خ  وری و پنسی و سوسمروین
 وقت نشد بود بخونم رو، برداشتم و، شروع به خوندنش ی گرفته بودم ولروزی دي و روزنامه ارفتم
  کردم
  زدی تلپ تلپ مقلبم

 :   گونه هام گل انداخته بود که صداش اومدد،ی شای حتکردمی ماحساس
  من درست کنم  من خواب موندم نشد اول دیببخش!  سالم يوا -

 :   رو بستم و لبخند زدمروزنامه
 .  سرد نشه..  نینیبش. فدا سرتون  -

 :  دیخند
 .  دیدیچقدر زحمت کش -
 !  ؟ستمی من خواب نیعنی:  خنده ش جمع شد و با تعجب گفت هوی
   ؟یچ..چ:  تعجب گفتم با

  م شد سمت چپ خم کرد که سرمم باهاش سمت چپ خسرشو
   کرد که منم سمت راست خم کردم  سمت راست خمهوی

 که خم میشونی تشتک زد به پهی جلو و منم متقابال اومدم جلو که دستشو اورد سمت صورتم و اومد
 :  به ابروم اومد

   ؟؟؟نیکنی مکاریچ! آخ  -
 دیفتاد و دو که بشقاب هم ارتشی رفت سمتش تا بگعی سرافتادی داشت موانی از جاش که لدی پرهوی

 .   هوا رو گرفتمي که کمکش کردم و بشقاب تورهیاونم بگ
  زدیم  نفس نفس
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 !   گذشتریخ.. به :  گفت آروم
   حالتون خوبه ؟؟؟؟نیمطمئن:  تعجب گفتم با
 :   لبخند دندون نما زدهی
 !  بله -
 .  صبحونه سرد شد -

  خوبه ؟..خ...  رمی فردا وقت بگيبرا:  سکوت به خوردن گذشت که آروم گفتم ي توقهی دقپنج
 :  ری انداخت زسرشو

 .  خوبه.  بله -
 ی ساعتدو یکی هی..  ییمن قراره بچه ها ببرم جا:  کم بچه ها هم بلند شدن که رو بهش گفتم کم

 :  لبخند زد.  میستین
   لباساشون رو بذارم براشوندیبذار..  یبه سالمت -

 .   گفتي ها اعتراض کردن که باشه ابچه
 .  می هم نرفتیی و جامی نشستنگی پارکي بچه ها توبا

   جلسه بودهی اصل در
 باهم نقشه ادتونهی ؟ گهی دکنم ي خواستگاری از گلخوامی گفتم مادتونهیخب :  و گفتم برگشتم

   نه ؟ادتونهی ؟ گهی دمیدیکش
   ؟؟ ردت کرد ؟شدی چییبابا:  مشتاق سر تکون دادن که باربد گفت همشون

 :   شدکنف الیدان
   هم نه ؟ی گلیعنی -

 :   کردمیپوف
 .  حرف بزنم.. حدیبذار -

 !  بگو:  گفتن همشون
 .  کرد قبول.  .رد نکرد  -

 .  دنیکشی و داد مغی هوا بودن و ج  همشون روقهی اول ساکت بودن و بعد از سه دقهمشون



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 165 

 :  گرفتمی سرسام مگهی دداشتم
 ...  بچه هاا... بچه ها  -
   شدنومار
 !  شهیچون داره مادرتون م.. ؟ چمیری واسش کادو بگمی برنیایم... حاال ! آروم تر  -

 آهنگ گذاشتم و با بچه ها هی و روندمی میکردن و من تا خود پاساژ با خوشحال  قبولهمشون
 :  میکردی میهمراه

 
  سی چتر خهی

   عاشقانهيپرسه ها  کنار چایدر
   از عطرهشمی مپر

   مستتيچشما
   بهانهی بگذارمی روب شونه ت مسر

 :   من بودنيالحق که پسرا..  میخوندی رد داده مي آدمانی قسمتشو هممون عنی ابلند
 
   خانومــمخوامــــتیم
  عشقـــت آرومــمبا
 !   با بچه هام چه کردهیبی نازگل حبنیبب...  و شاد بودن خوندنی مدی خود مرکز خرتا

 .   موقع ظهر خلوت بودنیا.. دم  در پاساژ پارك کردم
 !  دونمی ؟؟؟ من نممیری بگی چمیخب االن بر:  تمام گفتم یچارگی ببا

 :   شروع کرد ورجه ورجه کردنایبرد
  میری براش بگياسباب باز -

 .  اصال.. شال :  گفت نی بهش رفتم که متي غره اچشم
   سر تکون دادمکمی

 .  میدونی پاشو نمزیسا! ... کفش :  اریدان
 !   کهرهی نمرونی اخه بیول...  خوبه فیک:  الیدان
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 !  پتو...  زیچ..  زیچ:  باربد
 .   پتو نرم دوسدارهگفتیاخه م:  که گفت می نگاش کردي جورهی همه

 !  نبود..  دمینگران چرخ..  نبود ی آراد گشتم ولدنبال
   ؟؟؟ییکجا..کج! آراد ؟؟ آراد بابا :  داد زدم بلند
کجاست ..  میدیدوی ممی پاساژ داشتي راهرو هاي مثل من به تکاپو افتادن و همه مون تو ها همبچه
  ؟؟

 .   افتادیشی لوازم آراي مغازه هی ي پسر کوچولو توهی که چشمم به مردمی می از نگرانداشتم
 .  آراد بود..  شدم رهی به لباساش خکمی

 :   تو و تا خواستم داد بزنم صداش اومدرفتم
   براش ؟رمی رنگو دوس داره بگنیا..  یعنی براش ؟ رمی بگیخاله چ.. آخه تازه مامانم شده  -

 .  کردنی زن افتاد که داشتن با عشق نگاهش مي ضعف رفت و نگام به سه تا فروشنده دلم
   تو ؟یکجا رفت..آراد بابا ؟ کج:  گفتم آروم

 .  گرفتمی الت میه گلداشتم واس:  تو بغل من و دم گوشم گفت دی و دوبرگشت
 :  دمیخند

 !  یگفتی به من مدی بایول. الك .. الك بابا جان  -
 :  شخوانی سمت پرفتم

 .  يخاب کرد.. انتخی چنمیخب بب..خ -
 .   نگاه به دخترا انداختم که چشم دوختن به من و چشمامهی

 .  نیخسته نباش..خ:  گفتم آروم
 :  سه شون لبخند زدن  و گفتنهر
 .  نیت باشسالم -
   ؟میری بگنای از ایاصال چطوره براش کل:  آراد گفتم به

 ...   خانومميبرا:  و رو به زنه گفتم برگشتم
   صدا کردنقدری که با گفتن خانومم ای کردم از دلمکث
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 .  خواستمی مشی لوازم آراي سرهی..  هی -
 :   خودشون رو جمع و جور کردنکمی
 کامل سی سرویکی نی ایول..  دوتا قلم نداره یکی که خب فقط می پک رو دارنی ما انیبب.. بله  -

   ؟نیپسندیکدوم رو م..  هم داره می گرلیوسا.. هست 
   بابا ؟يکدومو دوس دار:  آراد گفتم به

 .  ریبراش الت بگ..  بابا کنهی نمشی اراادی زیآخه گل:  گفت آروم
 :  دمیخند

 .  باشه بابا جون -
   ؟نمی رگال الك هاتون رو ببتونمیم:  به زنه گفتم رو

 .   گفت و برام رگالش رو آوردي اباشه
 .   کردم و بهشون گفتم که هر کدومشون پنج تا رنگ انتخاب کنندای رو هم پگهی دي هابچه

  رفتمیواشکی که خودم براش رهنی پهی ي تا الك دستم بود  به اضا30...  می اومدرونی پاساژ که باز
 .  دمیو خر

 .   خونهمیدی بود که رس12 و ساعت می بودکی ترافي توی ساعتکی کینزد
 .   و داد خونهغی با جدنی رو بردم باال و در رو باز کردم که بچه ها دولوازم

 .   و چشماشو بستنرونی بدنی اتاقش کشي رو از تویگل
 .   کنهری بخنویخدا ا..  تولد زیاون از سورپرا:  خنده گفت با

 .   اشاره کردم که دستشون رو بردارنبهشون
 .   باز کرد و رو به من نگاه کردچشماشو

 .   شدرهی ها خکی تعجب به پالستبا
   ؟هی چنایا -

 .  ماله توئه:  گفتم اروم
 .  ي که مامانمون شدیمرس:  و گفت ی گلي به پادی چسبآراد
 .   بغل پسرا گم شدي توهی ثانکی عرض در
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 !  چشماش جمع شد ؟ي واقعا اشک توای دمید بد من
 .  ممنون آقا طاها:  زد لب

 ..  بگو طاها -
 !  بگو طاها... خجالت چرا ؟ بگو ..خج..خ:  که رفتم سمتش و آروم گفتم ری انداخت زسرشو

 .  ری سرشو انداخت زشتریب
 .   غذا بزنن بهی رفتن اشپزخونه تا ناخونکاشونمی سرهی ها و کی ها رفتن سراغ پالستبچه
 ...  نازگل:  چونش و گفتم ریدستمو بردم ز..  شدم تا همقدش بشم خم

 :  چشمام زل شدي توچشماش
 .. يدیزحمت کش -

   اسممو بشنومنکهی شده بودم از ادی شد و ناامسکوت
 :   ها که صداش خشکم کردکی راست کردم و رفتم سمت پالستقدمو

 !   طاهایمرس -
 

   ؟ی گفتیچ:  برگشتم سمتش و با خنده گفتم عیسر
 :  دیخند

 !  بدجنس نشو -
 !  گهی دی بگدی ؟ باي ایچه بدنجس -
   زدم که لب و لوچشو جمع کردیطونی لبخند شهی

 :   اومدالی دانيصدا
 !  غذا سوخت...  یگل..  یگل -
 !  سوخت...  امامزاده حسن ای ییییو:  زد تو صورت خودش و گفت دونهی

  واری فکر کنم خورد تو در و دي که دو سه باردی دوعیرس
   هوا چند بار تکون دادي انداخت و دستشو توعی قابلمه رو برداشت و سردر
 .  کردی سوخته شده نگاه مي داشت به غذای شده بود وقتی خواستنیلی ش خافهیق

   نه ؟يتو اشپز بود:  اپن زدم و گفتم ي رودستمو
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   گفته ؟؟؟یک!! نه :  و گفت برگشت
 .  اری رو بییتزای پيبرو اون شماره :  و رو به باربد گفتم دیخند

 .  غذام خوب بوداا..  شیچ... تو روح پدر نداشتت .. سوختم :  غرغر گفت با
   ؟رمی دوش بگهیمن برم :  و گفتم دمیخند

 .   تکون دادسرشو
   ؟يهم خبر داد نایبه مامان ا:  راه برگشتم و گفتم يوسطا
 .   تکون دادسرشو

 .  رمی دوش بگهی نگفتم و رفتم تا يزی چگهید
 

  نازگل
 کای سمت پالستدمی اب اومد دوری شي حموم و صداي که رفت تونیهم

 !  ال اهللا اال هللا...  ادم فضول رو خدا
 .   همه متفرق شده بودنپسرا

 هم که سبک تر بود رو یکی رو برداشتم و اون دادی صدا منگیری جنگیری که جکای از پالستیکی
 .   اشپزخونهيگرفتم و رفتم تو

!  دستش به صورتم خورد ؟یچقدر دلم قنج رفته بود وقت..  یراست..  گوشه نشستم هی نشی زميرو
 !  دونمینم

 . هی چنمی ببنکهی بدون اارمی درشون بينجوری خواست چشممو ببندم و دست بکنم توشون و همدلم
   ؟نای گرفتن ایچ..  رونی باوردمی گرد مي هاشهی شجورنیهم
   ؟ی طال داشتسی حتما انتظار سروهیچ

 !   دروغ چرا اره داشتمخب
 .   از الك رو به رو شدمی باز کردم و با کوهچشمامو

 ...   رنگیکل!!!!  من يخدا
 !   دستم امتحان کردمي رو روشونی ذوف کرده بودم و نشستم نصفی دبستانشی پي بچه هانیع

 !   واقعادمی بددی تو سر ندخاك
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 .   افتادکی پالستیکی شستم و نگاهم به اون دستامو
   درش اوردمکی دوپا نشستم و اروم از پالستيرو..  به لباسم تا خشک بشه دمی مالدستمو

 !   قرمز خوشگلی لباس مخملهی
 !   تنم بودتیفک کنم ف...  ي حلقه اينایآست

 ..  شک شد خدستام
 :   لب زمزمه کردمریز
 ! کردم ؟کاریمن چ -

 .   بچه ها بوديمامان مامان گفتنا...  شک نکنم شدی که باعث ميزی طول روز مات بودم و تنها چتمام
   ؟امی از پسش بر میعنی...  ایخدا
 .   زنگ زدم به ماماني با سردرد بدشب
 :  دمی رو که برداشت نالیگوش

 ! مامان -
   ؟گرفتی تو رو میبدم مگه بده ؟ ک.. . یخودت خواست!  امانی -
 .   که دارمهیتیبحث مسئول..  ستیاصال بحث ازدواجش ن... مامان  -

 :  شدي جدصداش
احساس تو کم از !  مادرم هیچون ..  فهممیمن م.  يتو دوسشون دار..  نشی نبتیبه چشم مسئول -

    خوبچوقتیه...  ی کنتی مسئولنیگزیهر موقع عشق رو جا.  ستیمادر به اونا ن
 !  رهی نمشیپ

  گفتی مراست
اون ...  ی بفهمدی بایول.  نهیخب درستش هم..  به خودت يتو االن شک کرد..  نازگل دونمیمن م -
   ي رو با عشق براش انجام بدفتی وظادیتو با..  شد شوهرت یوقت!  شوهرت شهیم

 .  ی خوب بفهمدیتو خودت با...  هی زندگنیا!  ستی قرارداد نهی نیا.. نازگل ... 
 :   تکون دادمسرمو

 ..  ادرسش هم..  ای ب3 مامان فردا ساعت یراست -
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   قطع کردحتی نصي سرهی از گفتن بعد
   ؟دهی طاها هم نخوابیعنی...  دمی صبح نخوابتا

 !  نیائمش کنعقد د..  ستی به عقد موقت نيازین:  رو گرفتم و به طاها گفتم ممی بود که تصمصبح
 .   دو ساعت زنگ خونه زده شدیکی کردم شاد شد و بعد از احساس

 :  خانوم همراهشهی دسته گل اومد و هی طاها فرداد با برادر
 .   خوشگل کنهشویحاالم اومده جار. از من گفتن بود ..  شه هاا تی ممکنه جارنیزن داداش ا -

 .   که چشم غره بهش رفت و محکم منو بغل کرددمی رو دیی سبزه روي زهی مزهی ردختر
   بود ناموسا ؟يجار
 .   انداختکهی تی و کلمیدی خندیکل..  چقدر بامزه و تو دل بروه دمی اتاق فهميتو
 .   بوددهی دست لباس به انتخاب خودشون برام خرهی مات برام کرده بود و شی آراهی

 .  می هم باهم برسین و مهد و طاها باهم برن و منیاسی بود بچه ها و قرار
 .   ازدواج گرفتهمی خوشحال بود که طاها تصمنیاسی چقدر یدونینم:  با خنده گفت نی ماشيتو
  چرا ؟ -
 که میدی خب هممون دی دوست داشت بار بچه هاشو خودش به دوش بکشه ولشهیخب طاها هم -

 .  شکسته شده
 ..   نگفتميزیچ
 .  شته بود مانند گذای آهنگ شاد طور عروسهی
 .  شدمی موونهی تو سرم داشتم دي و فکرادی و نبادی استرس و بااز

 .   به محل عقدمیدی رسبالخره
   بودسادهی کنارش زهره هم وای بود ولمامان

 ...   یییگل...  یگل:  گفت هی تو بغلم و با گردی دودی منو دتا
 !  رفتآبروم

 !  کثافتي کردمی از بغل من دماغرونی بایب! خفه شو عنتر :  گوشش گفتم دم
 :  نگام کردزی ري چشمابا
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 .  ي که بودی هستیهمون پخ..  یشی بهتر میشیگفتم عروس م -
 .  عروس نشدم هنوز که:  لبخند گفتم با

 .  دوباره صداش رفت باال..  که پهلوشو گرفتم گرفتی ش مهی داشت گردوباره
 ..  باالمی طاها ما رو از هم جدا کرد و رفتيصدا

 
 .  می عقد نشستي سفره سر

 .   موارد حوصله مون رو سر بردی اومد و با ذکر تمامعاقد
 .   بهشون اخطار دادهانی که ورفتنی ها داشت با سفره عقد ور مبچه

 بود که با دوتا بچه هاش اومد داخل و زی کني زهره نشست و نفر بعدشی و پدی هم سر رسمهناز
 .   مامان نشستشیپ

 :  هم لب زد برو
 . ی خوشبخت شیاله -
 ..   من بغض کردمو
  نه ؟.  دعاش مشخص بود که از ته دله نیا..  بختم اهی تنها خواهر سي دعااز

 ..   و دوتا حبه قندي توري سفره هی عاقد و باال اومد يصدا
  نه ؟..  بودن دهیهمه فهم... مست شده بودم !  طاها فرداد نی داشت اي عطري بوچه

 :   عاقديصدا
 شما را لمی بنده وکایآ..  یبی فرزند مرحوم عطا حبیبی محترمه سرکار خانوم نازگل حبي زهیدوش -

   کی دی جلد کالم اهللا مجکی معلوم ي هی محمد طاها فرداد با مهريبه عقد دائم آقا
   شاخه گل نرگس و400 و شمعدان نهیآ
 :  ساکت شدهوی
   ؟ستیتعداد سکه مشخص ن -

 .   شش تا پسرامی سالمتتیبه ن..  شش تا دیسیحاج آقا بنو:  گفتم آروم
 .   رو صاف کردم و همه جا سکوت شدچادر

 ..   که برعکسای از سر گرفته شد و بار اول گل بود و بار دوم گالب دوباره
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  ی گرفتمیتو خودت تصم!  عقد دائمه نیا..  نازگل
 » عروس خانوم ؟لمی بنده وکایآ«
تو ...  ی زن طاها فرداد بشيتو انتخاب کرد..  ستنی از تو نی وقتی که مادر بشيرد انتخاب کتو

 ..  یخودت خواست
 چشمم ي که جلوي اهی آدی انداختم و چقدر درخشی روم نگاهي گفتم و به سوره ي لب بسم اهللا ریز

 :  بود
 
 ذَلِک ی مودةً ورحمۀً إِنَّ فِنَکُمی وجعلَ بهای أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنفُسِکُم أَزواجا لِّتَسکُنُوا إِلَاتِهِی آومِنْ«
 »تَفَکَّرُونَی لِّقَومٍ اتٍیلَآ
 

 :   باز کردمدهن
 .  بله..  مادرم يبا اجازه  -

   هورا و کِلغی دست جيصدا
 ..   من شده بودم نازگل فردادو
 زی اومدن جلو و کنکاتی تبري که برادمیقرآن رو بوس..  دیچی گوشم پي طاها هم توي بله ي صداو

  کل!  چوقتیه..  نکرد ی جوونچوقتی خواهر من هنیا.. آقا طاها : رو به طاها گفت 
 
  

 روز خوب و خوش نیز به حق هماما امرو..  می جبران کنمی و ما نتونستختی ماها ري به پاشویزندگ
    دوبارهنی بخت نشه و شما بتوناهی مثل من سکنمیدعا م..  کنمیو پر برکت دعا م

 .  نی کنجوونش
 .   صحنه بودن و سکوت کردننی و همه شاهد امی بغل هم زار زدي و تودمی خواهرکم رو بوسدست

 ..   کنار پسرام و پشت سرم طاها فرداد بودسادمی بود که وایهمون... يادگاری عکس نی بهتردی شاو
 !  من و طاها...  ی ما راستمیشده بود! ما ..  ماها بود ی تازه شروع زندگنی او
 
 .  چادر زن داداش رو بردار.. داداش :  اروم گفت هانیو
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 .   شدملی بهش متمای گفت و برگشت سمت من و منم کمي باشه اجی گطاها
 توش یچه آرامش..  دمشیدی نازك مری حرهیاز ..  چادرم يت گوشه  بزرگ و مردونش نشسيدستا

 !  دونمینم.. وجود داشت 
 .  دی لبش کرد و بوسکی چادر رو نزدي گوشه يزی از هر چقبل
 ..   شدمداغ
 .   لب همه نشستي اومد و لبخند روغی دست و جيصدا

 .   گل رز باز شدم و لبخند زدمنیع..  دیبه روم لبخند پاش.  رو باال زد چادر
  بهشتم کجا بود ؟.. جهنم شد هوا ...  دی رو بوسمیشونی جلو اومد و پصورتش

 .  می به زندگيخوش اومد..خ:  گفت آروم
 .  دی لبخندمو ددی شای بود ولنیی پاسرم
 .  دکری اما دل شادم مکی کوچدی بود که شایی هاهی کار ها انجام شد و هدي و عسل و همه حلقه

   رستوران که از قبل رزرو کرده بودهی کرد که همه رو ببره شنهادی از محضر طاها پرونیب
 .  می من و طاها تنها اومدی ولمی کردقبول

 هانیو..  بلنده يادیچون قدم ز.  ستیمال من ن:  و گفت دیخند...  شدم رهی مدل باالش خنی ماشبه
 .   رو امروز بهم دادنشیماش

 .   رو دور زد و نشستنیاومد در رو باز کرد و سوار شدم و خودشم ماش..  بهش زدم ی کجلبخند
   ؟نیاهنگ دار:  سکوت گذشت که اروم گفتم ي توقهی دو سه دقحدود
 .  بخون..تو بخ:  گفت رفتی که دل آدم براش ضعف مي سمت من و با لبخنددی و چرخدیخند

  من ؟؟؟؟:  تعجب گفتم با
 .   ترهنی اهنگیصدات از هر اهنگ.. آره  -
 ..   خدايا
   نداشت ؟ی جهنم امروز تمومنیا

 .   بدنم گر گرفتتمام
 .   دنده و دست خودشم روش گذاشتي گرفت و گذاشت رودستمو
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 .  ی باشیخجالت.. خنقدری اکردمیفکر نم:  گفت آروم
 ..  کمیامروز ..  ستمین -

 :  دی خندبلند
 !  خانوم.. خدیخش..ببخ. حواسم نبود ..  یگیراست م -

 .  باز هم گرما بود گرما...  خانومش لفظ
 نتونست چوقتی شوهرم هنکهی از اسوختمی و من مزدی حرف مشی خود رستوران از خاطرات بچگتا

    ها بخاطریی نارسانی تمام اگفتیم...  بده صی رو تشخی بچگي مادرش تويصدا
 .   بزرگ شدی دستگاه اشتباهي اومدن و اون توایلم تر از اون به دن بودن که سای دوتا جفتوجود
 ..   درد داشتچقدر
 ..   چشمام نشستي کردم و اشک توبغض
 !  بهش سخت گرفته بود ؟ی زندگچقدر
 :   صدام زدآروم

  خانوم ؟ -
 ..   رنگدی سفيدستام مشت شد به شلوار پارچه ا..  دی از چشمام چکی و قطره اشکری انداختم زسرمو

 :   و برگشت سمتمدیدنده رو کش..  گوشه نگه داشت هی
 !!  تو رونمتیبب -

 !!  نازگل:  چشمام اروم و با تعجب گفت دنی آرود باال و با دسرمو
 .   شددهی و لبام چدی لرزچونم

 !   هاارهیگی م مهی گری کنهیگر:  چشماش اشک جمع شد و با بغض گفت ي تودمی تعجب دبا
 !   کردهی که اون هم گردمی و دختمی گفت دو سه تا قطره اشک رنوی که انیهم
 .   رونای ازینر:  گفت ی لرزوني صدابا
 .  ختیری و خودش پشت سرهم اشک مدی صورتم کشي انگشتاش روبا
 !  اخهنی خودت رو ببتیوضع:  خنده گفتم با
 :  دی خندهی گرونیم
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   ؟تهی واسه چهیگر. خنده هات .. خنی قربون ایاله -
 رو روشن کرد و تا خود رستوران نیماش.  خودمون کرد تی ما رو متوجه موقعنی بوق ماشيصدا

 .  اهنگ شاد گذاشت
 !  کوه محبت بود ؟نقدری بود ادهی ندمحبت

 جردن ي توشونی پدريخونه ..  رو مطرح کرد که همه مون رو شوکه کرد ی رستوران طاها بحثيتو
    و حاال شدهکردهی مشی سال بوده که داشته بازساز بوده و چنددهیبهش به ارث رس

 ادی بهیزی جهيو از مامان خواست تا بدون فکر به پولش با من و خودش برا...  ما و اون ي خونه
 .  رونیب

 ..  پولش.. پسرم :  با تعجب گفت مامان
که چهل وپنج  من امرزیخدا ب.. مادر خيشما جا.. خانوم ..حاج خ:  قطع کرد و با اخم گفت حرفشو

   هزارنیبخوا.. همسر  من بخي که براستمی نیراض...  عمرشو داد به شما شیروز پ
 

    همتومن
 !   به چشميخواست ا.. خیهر چ.  نیخرج کن..خ

 .  نوکرشم هستم:  گفت ی و رو به من با لبخند ماتبرگشت
 .   انداختمری زسرمو
 !   واقعا هوا گرم بوددی شاامروز

 ..  دی جدي خونه می و بازار رفتن باالخره رفتیی ماه جا به جاکی از بعد
 .   بودری بچه ها بود و درگي دنبال مدرسه براطاها
 .   مونده بودلی وساي سرهی هنوز
 .   به قول طاها به نفع بچه ها بودیول...  کردی متی منو اذی کمنی به شدت بزرگ بود و اخونه

 .   متر بود200نبود داشت و خونه حدود  بزرگ ادی شکل که زیمی قداطی حهی
 !   شش تا اتاقبا
 .   هم خورده بودي که توییرای هال پذهی بزرگ و ي اشپزخونه هی
 .   داشتیمی کامال قدي طبقه بود و معمارهی
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 .   ها، به جز مال من و طاها، در تو در بوداتاق
 و دیخوابی منجای ماه طاها شبا اکی نی طول ايتو!  شده بود یکی ماه تازه اتاق من و طاها کی از بعد

 .   خونهومدی حموم ميفقط برا
 ي سرهی و مینی و ملحفه و تشک ببمی خودمون بخري لباس براي سرهی می بود امروز با طاها برقرار

 .  می اتاق بخريخرت و پرت کال برا
 رونی از بيزی چهیا  و بهش گفتم تدمی طاها خري برای خودم سه چهارتا لباس خونگي قهی سلبه
 .   زدمری لباس زي سر به مغازه هی فاصله نی اي خونه و تومی و بررهیبگ

 ..  دوتا دست لباس خوابیکی هی:  به فروشنده گفتم آروم
 

 ..   گرفت و ژورنالشو گذاشت جلوممنظورمو
 رو هم بفهمم که همسر شدم و همسر نی ادیمامان هم بهم گفته بود من با..  نبودم ي ای خجالتآدم

 .   زن بودنم تمرکز کنميبهم گفت رو!  زن بودن یعنیشدن 
 .   طاهانی و دوتا لباس خواب خوشگل هم گرفتم و رفتم سمت ماشری لباس زي سرهی
   ؟گهی ديخور..خیم...  گرفتم یکباب ترک:  خنده گفت با

 .  ستمیمثل تو بد غذا ن. آره :  گفتم آروم
 .  دمی بهم رفت که خندی چپچپ
 يوا:  کولم و گفت ي افتاد رونی که متمی اتاق بچه ها بودلی وسادنی از ناهار با طاها مشغول چبعد

 .   نجاتم بدهی گليوا
 :   و داد زددی دوشیکی پالستری با شمشای اون طرف هم برداز
 .  کشمتتتتی و گرنه مفی دزد کثنیی پاایب -
..  شده جناب سروان یچ:  نازك شده گفتم ي زد و محکم تر گلوم رو گرفت که با صداغی هم جنیمت

   کرده ؟؟یچه خبط
   ؟ی چیعنی یبی خطیگل:  گفت هوی و سرشو خاروند و سادی واایبرد

 :  دمیخند
 .  اشتباهیعنی..  یخبط!  نه یبیخط..  فدات شه یگل -
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 :  دی کشغی گفت و دوباره جیآهان
 .  بانک زده -
 ...  بانک نبود! نه اخمق :  آروم گفت نیمت

 :   کردزی چشماشو رایبرد
  خونه ؟ -
 .  اری به مخت فشار بکمی...  نبود نمینه ا:  اروم گفت نیمت

 .   م گرفت بودخنده
 .  شرکت بود.. آهااا  -
 .   از سر گرفته شدشونی کرد و دوباره بازدیی هم تانیمت
 .  کردی هم پشت بندش دزد دزد مای و برددیدوی منیمت

 .  قهی دقهی ایب...  یگل:  اومد اری دانيصدا
 رنگش به دلم نشسته بود و بغل یاتاق سبز و مشک..  راه افتادم سمت اتاقش و در رو باز کردم آروم

 .   طاها بودي قهی کرم بود که سلي با رنگ قهوه االی اتاق داناریاتاق دان
   ؟یجون گل -
   برام ؟یونخی منویا -
- obligate 

 :  دمشی خاروند که دلم ضعف رفت و محکم بغلش کردم و بوسسرشو
 !   متعهدیعنی شوی معنیدونیاگه نم..  یقربونت بره گل -

   ؟يدیاز کجا فهم:  و گفت دیخند
 :  ختمی بهم رموهاشو

  یکنی کارا منی باال از ازنهی متیهر موقع نفهم -
 .   بعد خودمم سرمو خاروندمو

   من احمقم ؟یعنی:  و گفت دیخند
 .  اری صداشو درنی ولیبه بابات رفت:  گفتم اروم
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 .  کنهی پوست موهی طاها اروم داره مدمی اشپزخونه و دي خنده و من اروم رفتم توری زمی دومون زدهر
 .  کندمی پوست مشستمی مومدمی میذاشتیخب م:  گفتم اروم

 . يخسته شد..امروزم خ!  ؟کنهی میچه فرق -
 :   برداشتمازی دستم گرفتم و دوتا پچاقو

 .  ینه بابا چه زحمت -
 رو احساس کردم و ی باال رفت که از پشت جسمنمی في اشکمو در اورد و صداازی سه تا قاچ اول پدو

 ...  دستاش که مچ دستام رو گرفت
 :   شدیی دم گوشم الالصداش

 ..  کالیبار.. آهان ! ...  اهی چشم سادی اشکتم در نمی خورد کنينجوریا -
 م نشست و قهی شقيلبش رو..  گردنش نشست که دستش از کار افتاد ي گودي سرم توناخوداگاه

 :  زمزمه کرد
 کمی می برایب.  میبخور.. شب بخکنمی چندتا بسته درست ممیخانوم ؟ کراکت دار.. خيخسته شد..خ -

 .  استراحت کن
 که ملحفه دمی دراز کشی از مبل ها کمیکی يچرا قبول کردم و ازش جدا شدم و رفتم رو چون و یب
   بابا خودم:  کرد که گفتم می سرم تنظری رو زیی و متکادی رو اورد و روم کشيا
بهش بگو نچسبه ..  رنگ داره کمیاتاق اراد هنوز ... حواست باشه به بچه ها ..  یراست.  وونهی دکردمیم

 ...  به
 دمی خوابیختگی اون همه سر و صدا و به هم ري که بدنم رو گرفت نذاشت ادامه بدم و آروم تویخواب

 . 
 

 .   افتاد رو سرمی چنی عیکی ساعت هم نگذشته بود که می نی حتدیشا
 .  کنهی نگام مزی هم به خودش زده و داره ری نقاب مرد عنکبوتهی که اسی برددمی جت پاشدم و دنیع

 ..   بر پدرتيا: ندم و گفتم  مالوچشمامو
   ؟؟؟؟ی گليبه بابا فحش داد:  و گفت دی کشنی ههوی

 .  بوس فرستادم براش! نه :  و گفتم دمی کشي اازهیخم
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 :   تکون دادسرشو
 ..   باهممینی کمدمو بچایپاشو ب...  یگل!!  گمیم -

  بابا طاها کجاست ؟:  خاروندم و گفتم کمرمو
 .  دهی نشون ماطویداره بهش ح... عمه مونس اومده .. دم دره  -
 !  خواهرش اومدهيوا.  چشام باز باز شد هوی
 ..  دی من دونی هم عایبرد...  سمت اتاقم دمی جت بلند شدم و دونیع

 ..   چمدونهي نبود لباسا هنوز توادمی اتاق رو بستم و کمد رو باز کردم و در
 !   مني من وايوا..  دمی در چمدون رو باز کردم که صداشون رو شنی بدبختبا
  چه وقته اومدنه آخه ؟؟؟نیا

 .  دادی باال و داشت اتاقو بهش نشون مي کنم اومدن طبقه فکر
 .  زدم به گونه م و لبمنهی آي رژ لب قرمز برداشتم و جلوهی عیسر

 :   طاها اومديصدا
 .  لهخواب من و نازگ.. که اتاق خنمیا -
 !!!   امام هشتمای يوا

 تکسی واي تنم بوی قبليلباسا..  همون جا بود رو تنم کردم ی تنم رو کندم و هر چي لباساي همه
 !   بهترهنای هست از ای پس هر چدادیم

 ؟يدارشدیاه ب:   روم زد و گفت ي شد که لبخندانی باز شد و صورت طاها نمادر
 شوی شونه هاش افتاده بود و روسري رواهشی که چادر سي اي تکون دادم و نگام به زن چادرسرمو

 .   بسته بودیمدل لبنان
 .   نگاه به سر تا پام انداختهی نگام کرد و ظی اخم غلهی با

 .   بد نگاه کرد که به خودم شک کردم و با تعجب به خودم نگاه انداختماونقدر
 !  ی چک اسلواکي شاهزاده ای!  حضرت عباس ای
 .   بودمدهی بود پوشرمی لباس زنیی پاکمیردونه از طاها که تا  مرهنی پهی

 .  راحت باش:  که با اخم گفت نیی کردم لباسمو بکشم پای زدم و سعي ای ماسماللبخند
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 !   قسمدی دستم خشک شد به قرآن مجاصال
 ..  شلوغنجای ادیببخش:  کردم و گفتم ی سالماروم

 :   قطع کردحرفمو
 .   کارت دارمقهی دقهی ایداداش ب...  بخشمیباشه م -

 .   مات من مونده بودنجوری زودتر رفت که طاها همخودش
   کردم ؟يکار بد:  گفتم آروم
 ..  نیخشک شده بودم به زم..  کمی اروم نزداومد

 بزرگش و دستش ي پاهاي رفت روکمی کوچي و منو کشوند سمت خودش که پاهاسادی به روم وارو
 .  نشست کمرم ي گوديرو

 .  یکنی متی شوهرتو اذنهیکار بدت ا:  گردنم و گفت ي گودي خم کرد توسرشو
 .   بکنمي کارچی هتونستمیمسخ شده بودم و نم..  دی گوشمو بوسریز

 ..  سوختیهمه جام م..  پلک ،یشونی پینی نوك بد،ی بوسگونمو
 رنگا که دستم دور گردنش حلقه شد نی چشما و انی داشت ایچ...  شد رهی چشماش خي توچشمام

 .  ناخوداگاه
 .  کنهی متیعمه مونس منو اذ... مامان .. بابا :  گفت ي بغض داري جلوتر اومد که صداسرش

 .   شدمرهی شده بود خی و من گرما زده به آراد که چشماش اشکمی هم جدا شداز
 .   هم کم از من نداشتطاها
   ؟ی شده ماامانیچ:  گفتم آروم

 .   و اومد تو بغلمهی گرری ززد
 .  زشته تنهاست.  ارمی بیی و چاوهیمنم م...  خواهرت شیبرو پ:  طاها نگاه کردم و گفتم به

 .  رونی تکون داد و رفت بسرشو
 .  دمی اشپزخونه که باز هم نگاه بدش رو با خودم کشي که آراد بغلم بود رفتم توهمونجور

 :   اونقدر باال بود که همه بتونن بشنونصداش
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 دختره نی بود جواب محبت هاشون ؟؟؟ انی بود جواب مامان بابا ؟ انیا...  اقا طاها زادیدست مر -
    برات ؟؟؟؟اوردهی بوده ؟؟؟ اره ؟؟؟؟ توله باال نغتی ؟ همون خدمتکارته ؟؟؟ صهیک

 زنا ستیمعلوم ن.. دختره ج ...  يردکی مي خاك مامان خشک شه بعد کثافت بازیذاشتی محداقل
 .  ال اهللا اال هللا...  تا کجا بوده که تو اشیباز

 ...  شدی از طاها بلند نمیی و صداختمیری اشپزخونه نشسته بودم و آروم اشک مي گوشه هی
 .   اشکامو پاك کنهکردی می و سعکردی مهی من گري هی با گرآراد
 .  رونی گذاشتم و بردم بینی سي توییدوتا چا و دمی شدم و آروم سر آرادو بوسبلند

 .  گذرهی هم منایا...  نازگل گذرهی هم منایا
 .   گوشمي رو رو به روش گرفتم که محکم زد توینیس

 .  رونی داداشم بکش بیپاتو از زندگ...  دختر يدی می حروميبو:  پام و گفت ي انداخت جلوتف
 .  رونی رگ گردنش زده بود بی بود که خشک شده بود ولیی سمت طاهاصورتم

 .   خوشمزه سنیبخور.. تازه دمه :  و آروم گفتم ختمی ری اشکقطره
 .   شدکهی م صد تهیزی جهي شده يداری تازه خري هاوانی و لینی سری ززد

 .  مونمی نمی که تو توش باشي هم تو خونه اقهی دو دقگهید:  شد و گفت بلند
 .  دادمی که داشتم جون مکردی بد نگاه ماونقدر

 :  بلند شداری دانيصدا
 .  بهش دست نزن اون مامان ماست -

  ؟؟ییی رو بزنی گلی تونستيچطور..  رونننیییبرو ب:  گفت هی و گرغی با جایبرد
   ؟؟؟؟ي رو زدیگل... ازت متنفرم :  با بغض گفت آراد
 نی اي مامان ماست و تو حق نداریگل...  ارزه به تو ی می گلي تار مودونهی:  با انزجار گفت الیدان

 . یحرفا رو بهش بزن
 

 به طاها چشم دوخته بودم کستهی شي آب ها و استکان هاونی و من مکردی نگاه مهی فقط با گرباربد
 ...  سوختیو اونقدر پلک نزده بودم که چشمام م

 .   بود و دستاشو مشت کرده بودنیی طاها پاسر
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 !  اصال دهن باز کنه..  بزنه ي دادهی..  بگه يزی چهی خواستی مدلم
 :   مونس اومديصدا

   ؟؟؟گنی می بچه هات چنیداداش ا -
 :   در اومدصداش

 .   ماهه که زنمهکی -
 :   شد و کتف خواهرشو گرفتبلند

 .   بهم سر نزنگهی دای..  کن یخواه..ازش عذر خ -
 .  ختمی حرفش مچاله شدم و اشک رنی ااز

 .  کردمی مهی دادشون بلند شد و من هنوز گر وغی جيصدا
 .  کردی ها رو جمع موانیمونس رفته بود و طاها داشت از کنار من خرده ل.  رو سکوت فرا گرفت خونه
 :   باربد اومديصدا

   ؟؟؟شهیبابا چرا مامان بلند نم -
 :  الی نگران دانيصدا

 .  یییگل..  تو رو خدا یگل -
 .   بلند شدم رو بلند کردم و ارومسرم

 که دستمو گرفت دمی که دست طاها بود و از دستش کشیی و رفتم سمت جارودمی رو باال کشمینیب
  دیو کش
 .   بغلشي توافتادم

 ببخش..بب.. نشد ... نتونستم .  رونیختمش ب..ببخش که زودتر ننداخ..ببخ:  پشت بغلم کرد و گفت از
. 
 .   کنمزی رو تمنایبذار ا:  گفتم ومدی که از ته چاه در میی صدابا
 :   فشارم دادشتریب
 .  یستیتو که ن.. اون احمقه ... خورد اون حرفا رو زد ..اون گوه خ...  نکاروینکن با من ا -

 :  دمیخند
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 ... منم احمقم! چرا ... چرا  -
 :   تو صورتش داد زدمتی و با عصبانبرگشتم

 من برگرده پشت من در ي بچه نیکتریکه تا کوچ...  ي بدمن احمقم که منتظر تو بودم تا جوابشو -
   ؟؟؟؟؟ي کردکاااااری طاها ؟؟؟؟ تو چي کردکاریتو چ...  و تو ادیب

 :   از تحمل من فرا تر بودنیا..  زدمی مغیج...  خودم نبود دست
 خانوادت االن بهم چه کردمی فکر منی شبا همش به انی چقدر فشار روم بوده ؟؟؟؟ نصف ایدونیم -

   ينمونه ...  نمونه شه هی نیا.. طاهااا .. طاهااا ..  گنننی میییی دارن ؟؟؟ چینگاه
 ؟؟؟؟ یی سکوت کنيخوای تحمل کنممم ؟؟؟؟ تو چقدر میی تنهاي ها رو من چطورایبعد...  آسونشه

   طاهااا ؟؟؟ی بگي داریچ
 ي منو تودی دستامو گرفت و محکم کشکدفعهی که دمیکشی مغی ش و جنهی سي توزدمی ممشت

 .   که آروم شدمخوندی ميزیبغلش و دم گوشم با بغض چ
 :  دیچی پصداش

 ادی کنه بتی نکرده عناتی سال بهت عنانی که چنديخواهر..خ.. فک کن ... خدا شوك بودم ..به خ -
    وجودم بوديلکنت تو... خدا زبونم گرفت ..به خ..  حرف بزنه ينجوری و انتتیبب

 .   جانینلرز گل..  زمینلرز عز...  نازم
 .  بخدا که هم من حق داشتم هم طاها...  بغلش هق زدم يتو

 و دی خندالی بودم که داندهی شلوار پوشهی و قبلش من میخوردی ممی سرد داشتنی زمي رو روشام
 .  ای پسر بشومدی بهت میگل: گفت 
 یگل.  بخرم ی من اومدم دم کالس زبانت برات بستنگهیداگه :  بهش رفتم و گفتم ي غره اچشم

 !  ستمین
 ...  یغلط کردم گل:  کنارم و گفت اومد

 .  شمی حرفا خر نمنینه با ا -
 .  ی تو بگیاصال هر چ...  گهیاه ببخش د -
 :   نگاش کردمطونیش
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   ؟یهر چ -
 .  یآره هر چ -

 .   شرط دارههی یول...  رمیگی مای متری بستننی همتون از اياصال برا:  به همشون گفتم رو
   ؟؟؟؟یچ:  از دهن همشون راه افتاده بود و همه شون گفتن اب

 :  دمیخند
 .  نی باغچه کمکم کني کاشتن گالي تودیفردا همتون با -

 .  دمی و از خنده ش منم خنددی که طاها خنددی همشون خوابفِس
 .  خوب بلده کنف کنه..الحق که مامانتون خ -
 .  باباتونم خوب بلده هااا -

 رفتار امروزو هی..  دمی بگه انجام میهر چ... خانوم اصال .نوکر خا:  گونه م نشست و گفت ي رولبش
 .  رهی بگدهیناد

 ..   زدمی اروملبخند
 .  ستی نچکسی ههیطاها شب.. طاها ... طاها ...  ستی مردا ني هی طاها مثل بقدمیفهمی محاال

 
 کردم که شب بتونن راحت بخوابن و چون زی باز هم اتاق بچه ها رو تمی کوفتگی از شام با کلبعد

 .   باربد بخوابهشیهنوز رنگ اتاق اراد خوب خشک نشده بود براش جا انداختم پ
 .   باربد کار کرده بودم تا بتونه تنها بخوابه و باالخره موفق شده بودمي روی ماه کلکی نی ايتو
   ؟ی بابا بخوابشی پيریاالن م:  گفت یطونیبخند ش با لنیمت
   بچه ؟يمسواکتو زد:  بهش کردم و گفتم یشیچ

 :   به پاهامدیچسب
  ؟لمای فنی انی ؟عنیخوابیآره ؟؟ باهم م -

 . ری شبخگهیخب د:  کردم که خودشو جمع کرد و گفت اخم
 .   گفتم و رفتم سمت اشپزخونه تا چراغاش رو خاموش کنمری و به همشون شبخدمیخند

 .   نشسته بودیی نانوی صندلي بالکن باز بود و طاها رودر
 .   شباشهیهوا خنک م:  رفتم کنارش و گفتم آروم
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 .  زمی برات بریی چاهیبذار :  نگفت که گفتم يزیچ
 .  نجای اایب.  زیخودتم بر.. خيبرا -

 دستمو گرفت و نمی نرده بشي گذاشتم و تا خواستم روکی گرد کوچزی مي و روختمی ریی چادوتا
 .   خودش نشوندي پايرو

 ای بدنیوقت.. من !  براش مهمه یلیخ.. مرد خرتیغ..  یدونیم:  شد و گفت رهی چشمام خي توصاف
   سالکی.  کردی راستم حرکت مي و نه پازدمینه حرف م..  دیشنینه گوشام م... اومدم 

 
  
. خورد .. خوندی پشی سال و پام دو سه سال پيحورده ا.. و خی حرف بزنم بعد از ستونمی که مهمی نو

   ي صدایوقت..  ی وقتیدونیم...  شنونی دارن با سمعک می سالگ10از ... گوش هام 
 یول.  شنومی نميزی چگهی سوت دي و جز صداشنی ميزیسمعک هام نو..  ادیخورد ب.. و خزد
 ..  کردمی مي زودتر کاردیبا. ببخش منو ..بب

 :  دیخند
 .  نتونستم بکنمي کاریول...  دیدیچشمام که م -

   حالتو ؟؟دمی پس طاها ؟؟ چرا نددمیمن چرا ند...  دی لرزبدنم
 .   نگویچیه...  سیه:  لبش نشست و با بغض گفتم ي که انگشتم رودادی ادامه مداشت

 .   صورتش گذاشتميچشمام رو به چشماش دوختم و دستمو رو..  شد رهی تعجب بهم خبا
 .   بغلش جا کردمي خودمو توي جورهی پاهاش جا به جا شدم و يرو
 :   مشت کردم و بهش نگاه کردمرهنشویپ
 ...  تو منو ببخش -

 :  دمی کشي اازهیخم
   ؟ی خوبنقدریچرا ا -

 :  دیچی صداش پ رنگم نشست وي کوتاه خاکستري موهاي روي ابوسه
 .  خانوم..بخواب خ..بخ -

 ..   بودای دنی مخملي خواب هانی از اروم تریکی بگم دی بستم و شاچشامو
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  طاها

 پوست ي بلندش روي و مژه هاشدی غنچه مکشی کوچيلبا..  خواب نگاه کردم ي صورت نازش توبه
 .  نداختی مهی سادشیسف
 .  وفتهی دستمو حائل بدنش کردم تا نهی رو تکون داد و ی برداشتم و صندلشویی چاوانی کنارم لاز

 بلندش کردم و بردمش مییبعد از تموم شدن چا..  ومدی مونس نمیکاشک.  بود امشب زی دل انگچقدر
 .   اتاقيتا تو

 انداخته بود خنده م دی سفي روشون لکه هاتکسی خودش که واي چمدون باز و لباس هادنی دبا
 .  گرفت

 .  دمی دوش کوتاه کنارش دراز کشهی و خودمم بعد از دمی تخت و پتو رو روش کشي روخوابوندمش
 .  بردی خوابم نمکردمی چقدر تالش مهر

   شدمکی بهش نزدآروم
   ؟دادی خوب مي بونقدری نزده بود و اعطر
 ..  رمشی آغوشم نگي نداشتم تا تویطاقت
 .   شونه مي بغلش کردم و سرش افتاد روآروم

   ؟دی خوابشدیمگه م..  دادی که مي اي خوب گل محمدي موهاش، بوي بواز
 بغلم ي تونی جنهی ام افتاد و مثل نهی سي زدم و محکم بغلش کردم که دستاش روی آروملبخند

 .  جمع شد
 .  کممی شي که زانوش محکم خورد توشدمی احساس داشتم مست منی ااز

 !   نکنهکارتی بگم چخدا
   شدنی چرخش خودش پخش زمهی چونم که ولش کردم و با يو مشت شده ش خورد تدست

 !   کردهکاری که چستی و باکشم ندهی خوابی چنی عدمی تخت رسوندم که دي خودمو به لبه عیسر
 !   کنهریبخ.. رو بگهی ديخدا شب ها..خ:  لب گفتم ری تخت نشستم و زيرو
 .   تو گوش من بودیی الالنی خر و پفش عي صبح صداتا
 !   جنبه هاش دقت نکرده بودم قبل از ازدواجنی ابه
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 .   آهنگ بلند شد و در باز شدي دو ساعت خوابم گرفته بود که صدایکی تازه صبح
 تل خوشگل کرده و همون هی خوشگل زده و موهاشم با ی رژ صورتهی که دمی باز کردم و دچشمامو

  زی تمنوی داشت زمی ط من خوابم بانکهی االی و به خدهی که براش گرفتمو پوشیرهنیپ
 
  
 :  خوندی و بلند همراه با پسرا مکردیم
 
   کُلکّل الکالمهی بی سالم عالم علم حبیهِ
  المدامهی سالم عالم علم إنت روحیه

  به تو دل ندمشهی ممگه
 یالی حب الخی هی التالإنت
 یالی حب الخی هی التالإنت

 ی سالمیبی حبای زدم ای به دردلمو
 
 .  خوندنی و باهم بلند بلند ملرزوندی دستاشو  مای و از اونورم برددادی به کمرش مي قرهی

 .  ومدی راهرو ها مي و باربد از تونی آراد و متيصدا
 
 ی و الحکی اِنتقالی ال ال إترَکال
  نه نه نهزمی عزيذاری که تنهام میگی میه
 ی غمستی نی تو که باشی نه نه عمرمنه
 …  ال ال الیبی حبالکی اَترك الخانأ
 

  دیپری منیی تخت و باال پاي صدا رو بلند تر کرد و باربد اومد رویکی انگار
 !   نازگل فرداددادی مي قرچه
 
 ی من واستي پایخواستی که متو
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 ی الراسۀی إنت روحی األبک القاضای
 ی خسته شدم منه احساسگهی دایب
 ی الراسۀی روحی األبک القاضای
 

   ؟شهی نمداریبابا چرا ب:  بلند گفت الی که دانخوندنی مهمشون
طاها .  اسگلمون کرده دارهیباور کن بابات ب:  اومد دم تخت و دست گذاشت رو  سر من و گفت نازگل
 .  من نازگلم باهات کار دارم.. پاشو 
 .  نهی کنم که نبي م گرفت و نتونستم کارخنده

 ..   زدمایدلمو به در:  خنده گفت با
 .   سالمیبی حبای:  سمتش و آروم گفتم برگشتم

 !  يحداقل پاشو صبحونه رو از دست ند.  ي رقص پسراتو از دست دادي صحنه هايخواب بود -
 .  بخوابم.. من بخی گذاشتشبی تو دیلیخ..خ:  بلند شدم و گفتم اروم

 :   بهمختی رموهامو
 .  نی زميداخته بودبعدم تو منو ان.  شهی منیجام عوض شه هم..  من نبود ریتقص -
 ..   بهش نگفتمیچیه

 :   بهش زدميلبخند
 .  يخوشگل شد..خ -

 :   دراز کرد و رفت سمت در اتاقزبونشو
 !  بودم -

 .   و دوباره اهنگ از سر گرفته شدرونی برفت
 .   تخت گذاشته شدهي دست لباس روهی دمی درونی دوش گرفتم و از اتاق که اومدم بهی و دمیخند

 .   و رفتم سمت هالدمی زدم و لباسا رو پوشيلبخند
 .   باشه هاادتی...  امشب فوتباله یبابا راست:  گفت الی ذره صبحونه خوردم که دانهی

 .  می رو جمع کردزی بلند شدم و کمک نازگل مزی گفتم و از سر مي اباشه



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 190 

 رقص خوادیم..خیباباتون هم م..  رو بذاره ی اون شعر صبحتونیکی:  دادم و با لبخند گفتم هی اپن تکبه
 .  نهیمامانتون رو بب

 :  دمی گل انداخت و تا اومد فرار کنه گرفتمش و خنددشی سفيلپا
 !  یبیحب.  ی نکني زبون درازیتا تو باش -

 ...  دنیبچه ها خند..  قی هاش شد دشت شقاگونه
 .  خوامیم..یاز همون قرا م... خب ..خ:  هال و گفتم يبردمش تو..  از سر گرفته شد آهنگ
 و بعدش که بچه ها هم اومدن وسط شروع دنی اول شروع کرد با ناز رقصکمی اروم گاز گرفت و لبشو

 :  دنیکرد خوندن و رقص
 
  کُلکّل الکالمهی بی سالم عالم عالم حبیهِ
  المدامهی سالم عالم علم إنت روحیهِ
  به تو دل ندمشهی نمنه
 

 . چرخوندشی گرفته بود و منوی که دست متیی اون کوچولوي ضعف رفت برادلم
 !  تموم نشده بود..  صبحونه نمیا:  و گفتم دمی بوسعی رفتم دوال شدم و لپشو سرآروم

 ..   دوتا رفتم باال تا حاضر شم برم رستورانیکی گونه ش و پله ها رو ي گذاشت رودستشو
 

 یالی ندارم خی که تو باشیوقت
 ی و الحکی اِنتقالی ال ال إترَکال
  نه نه نهزمی عزيذاری که تنهام میگی میه
  ی غمستی نی تو که باشی نه نه عمرمنه
 رو داشتم جا به جا می که کرده بودیی هانهی هزي دفترنشسته بودم و برگه هاي رستوران تويتو
 .   که در زدنکردمیم
 .  دییبفرما -
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چرا زحمت .. چیمشت: به احترامش بلند شدم و گفتم .  اومد داخل یی چاینی سهی غالم بود که با بابا
 . ختم..خیری مومدمیخودم م.. ؟ خيدیکش

 : دی بوسمویشونی و پدی کشنیی منو به پای گرفت و کمشونمو
حالت چطوره ؟ حال . چشمم فقط به تو بود ...  امرزیبعد از اون خدا ب. سرت به سالمت بابام جان  -

  بچه هات چطورن ؟ حال نو عروس چطوره ؟
 :  دمیخند

 .   هم نو عروستوینیخونه رو بب.. تا هم خبرمتی روز مهیحتما . خوبن..همه خ -
با لبخند از اتاق خارج شد که .  پدرم انداخت ادی و چروکاش منو نی شد و چزی و چشماش ردیخند

 .   وارد شدهانیش وپشت بند
   دمق بودیکم.  مبل نشست ي گفت و روی آرومي که نه خورهی میی چادی غالم ازش پرسبابا
  شده ؟يزیچته ؟ چ -

 :   زدپوزخند
   ؟می بزرگمون بشي پاسوز خواهر برادرادی ؟ که بامی کردی چه گناهنیاسیموندم من و تو و  -

 :   شدميجد
   شده ؟یچ.. خب ..بگو خ -
 دادن و مونس هم برگشته گفته که طاها زن لی بشه ؟ سران اومدن جلسه تشکیخواستی میچ -
   زیگفته و گفته و هزار تا چ...  خونشه يگفته دختره همون کلفت تو...  کرده غهیص

 ...  گفته
 ...   مشت شددستم

از اون اول اشتباه  ! خانواده دور بمون نیاز کل ا...  گمیبه خاطر خودت و زنت و بچه هات م.. طاها  -
 .  نهی تا خونت رو ببي مونس رو دعوت کرديکرد
 :  خنده تلخهی..  دمیخند

...  همه سال نیبعد از ا!  حس منو یفهمیخب معلومه نم..خ...  یتو مهر و محبت همشون رو داشت -
    حرف بزنمتونمیخود تو هم حاال که م..خ.  کردیخواهرم داشت با عشق نگام م..خ
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 !   افتضاح بودم حتمایلیقبال تو چشمت خ . یکنارم
 راحت دور از نی مسافرت بدم برات ؟ با زن داداش برهی بی ترتيخوایم: آروم گفت ...  نگفت يزیچ

 .   هستنسی و مهدنیاسی من و شیبچه ها هم پ...  یهر کس
 .   به بحث خاتمه دادمکنمیبا گفتن بهش فکر م..  نبود ي فکربد

 رهی روشنش خي پارك کردم و به خونه و چراغااطی حي رو تونی عصر بود که ماششی شيکاینزد
 .  شدم
 .   قفل در چرخوندمي رو تودی رو در اوردم و کلدمی کلدسته
 به درازا ي ناهار خورزی شده بود و مدهی مبل چسیدوتا سرو...  نبود ختهی بهم رشبی مثل دگهی دهال

 .   روشن بودونیزیتلو.. کنار پنجره ها بود 
 .   شدنزونی سمتم و همشون از سر و کولم اودنی ها دوبچه
 ...   تن چشم شدمهمه

 نی اخه ؟ برضیچقدر تبع:  و با خنده گفت رونی رنگش اومد بی همون لباس خوشگل قرمز مخملبا
 .   االنشنی خراب منی هاتونو بخوروهیم

 .  یخسته نباش:  رو گرفت و اروم گفت فمی و اومد سمتم و کت و کدیخند
 :  دمی شدم و موهاشو بوسخم

 خانوم.. خیخسته نباش..شما خ -
 نازگل که چشمشو بست و ي راه خورد به پاي و تونی دنبال متدی هاش سرخ شد که باربد دوگونه

   امروز ؟؟؟؟يچتهه توو ؟؟؟ قصد جونه منو کرد... بچههه !  ری ني گربه ای: گفت 
 .   و رفتم سمت اتاق تا لباسامو عوض کنمدمیخند..  دی خندایبرد
 رو صداش رو کم کرد ونیزی اومد سمتم و تلویی و چاینیری نشستم و نازگل هم با شونیزی تلويجلو

 :  که بچه ها خواستن اعتراض کنن چشم غره رفت
 !  نیری اروم بگکمی. داداشاتون درس دارن  -

  خوب بود رستوران ؟:  نشست و اروم گفت کنارم
  خبر ؟..تو چه خب. شلوغ شده بود .. آره  -
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بامزه شده به ..  نگاه بنداز هی یرفتی میحاال صبح که داشت...  میگال رو با بچه ها کاشت.  یچیه -
 .  نی همگهید..  درست کردم کیک. نظرم 

 .   بغلمي تودمشی باز کردم و کشدستمو
 .  دادی مي داشت تام و جروری جونجم

 برامون رهی بگطی بلگفتی مهانیامروز و:  دستم گرفتم و اروم دم گوشش گفتم ي تومویی چاوانیل
 ...  بدون بچه ها.  سفر میبر

 :   سمتمبرگشت
   بمونن ؟؟؟ی کشیبچه ها پ -
   ؟هینظر تو چ.  که هست سمیمهد..  جورن نیاسی و هانیبا و -

   چه مدت ؟يبرا: برگشت گفت ...  شد رهی نگرون به بچه ها خدل
 :   زدملبخند

 .  يهر قدر که تو بخوا -
 ...   بچه هامی برگرديکم باشه که زود -

 :  که ساکت شددمی لبش کشي روشستمو
 .   باهات بگذرونمری هفته رو سهیخواد ..خیدلم م! نگران بچه ها نباش  -

 .   گفتي اروم سرخ شد و باشه ااروم
 .   بود و هوا خوب شده بودوریشهر..  رهیبگ شی کطی بلهی پس فردا ي سپردم تا براهانی به وشب
   ؟يبندیم.. چشماتو :  اتاق و اروم گفت ي که نازگل اومد تودمی تخت دراز کشي رواروم

 ..   لباس دستش بودهی..  تعجب نگاش کردم که به دستش اشاره کرد با
   ؟دیکشی من عوض کنه و خجالت مي لباسشو جلوخواستیم

 !  اااای کنتیبخدا اگه اذ:  رفت عقب و گفت کمی و خواستم برم سمتش دمی شدم و خندبلند
 سمت دمشی دستشو گرفتم و محکم کشرونی و دو سه قدم رفتم جلو و تا خواست بره بدمیخند

 .  خودم
 !  يشعوری بیلیخ:  و گفت دیخند
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 .   قرمز رنگ بودری لباس حرهی...  از دستش گرفتم لباسو
 .  د که از خجالت سرخ شدمید

 :   کردمکشی کمرش گذاشتم و به خودم نزدي گودي رودستمو
 خجالت دارم ؟..اخه من خ.. ؟ اخیکشیخجالت م..از من خج...  جانم يا -
 

بوسه .  و مشت شد نمی سي تکونش دادم که دستش افتاد روکمیاروم ..  لباسش پی رفت به زدستم
 .  دمی کشنیی رو پاپی موهاش کاشتم و زيرو

 ..   ترقوه م نشستيدستاش رو...  کمر سردش نشوندم ي رودستمو
 یخودشو کم... نگاهش متوقفم کرد ..  هاشو از تنش در آوردم نی از استیکی و دمی گوششو بوسریز

    از دستاشو دور گردنم حلقهیکی..  حرکت یب..  لبم قرار داد ي و لبشو رودیباال کش
 ..   صورتم گذاشتي رو رویکی و اون کرد

 ..  لباسشو از تنش کامل در آوردم.  خودم اومدم و لبامو حرکت دادم به
 که چشماشو دمیبا چشمام ازش هزار تا سوال پرس..  چشماش زل زدم ي فاصله دادم و توصورتشو

 .   بار باز و بسته کردهیاروم 
تا ..  میشدی میکی و هر دفعه شدی که تنم با تنش مماس میوقت..  شدم ای اون شب دوباره احدیشا

 .   بغلم تب کرد و سرد شدي توونشیصبح تن عر
 .   چشم باز کردملمی زنگ موباي با صداصبح

 .   تماس رو رد کردمنیاسی اسم دنی دراز کردم و با ددستمو
 ..   هفت صبح بودساعت

 ..   خوردمینی رنگ به بي کوتاه خاکستري و موبرگشتم
 .   جمع کرده بودنی جننی عکمشی شي بغلش گرفته بود و پاهاشو توي تودستامو

 .  دمی پاش انداختم و به پهلو باهاش خوابي از پاهامو رویکی
 ي که الدمی دوتامون کشيپتو رو رو.  گذاشتم کمشی شي و دستمو رودمی شونه ش رو بوسيرو

 .  چشماش باز شد
   ؟يدرد دار -
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 .   بار باز و بسته کردهی پلکاشو
 .   دست و بازوم نشستي و گرمش رونیری شيکردم که بوسه  کمشی دستم شروع به ماساژ شبا

 .   کردمی بغلم خودشو قاي زد و تویچرخ
  ساعت چنده ؟:  گوشم گفت دم
 .  بخواب..بخ.. زوده حاال  -

 :  دمی من فرو رفت که بلند خندي توشتری سرخ شد و بدشی سفي هاگونه
 ..  خجالتت بشم..قربون اون خ -

 :   روش زدمی کوتاهي لبش گذاشتم و بوسه ي باال اوردم و لبمو روصورتشو
 .  ی شتی اذشبیببخش اگه د..ببخ. خودم بشم ..خانوم خ..قربون خ -

 :   نجوا بودنی ش بهترزمزمه
 .  مرد من..  بود یعال -
 .   و دوباره به خواب رفتدی م رو بوسنهیس

   بلند شدمی گوشي بغلش کردم و دوباره چشمامو بستم که دوباره صدامحکم
 .   بودهانی دفعه ونیا

 ظهر 2ساعت ..  فرداس يبرا. هتلش هم رزرو کردم .. براتون رزرو کردم :  که فقط گفت برداشتمش
   ای ها رو هم بهتون بدم و بچه ها رو ببرم  امروز نطی که بلزنمی سر مهیعصر .. 

 .  ستی نيخبر. . رستوران
 .   دراور گذاشتمي رو دوباره روی گفتم و گوشي اباشه

 . درد دارم... طاها  -
   ؟؟یلیخ..خ:  از خودم جداش کردم و گفتم ی نگرانبا

 ي مسکن قوهی..  شلوارك تنم کردم و رفتم سمت دارو ها هی تکون داد که از جام بلند شدم و سرشو
    معجون رو برداشتم و گذاشتمی شربت زعفرون و بستنخچالی يگذاشتم و از تو

 .  ینی سيتو
 .   گرفتهکمشی تخت نشسته و دستش به شي رودمی تو اتاق که درفتم
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 .   بهش دادمی هم که شده شربتو تو حلقش کردم و چندتا قاشق بستنيزور
 پزمیمن امروز غذا م ..خواب ..بخ:  خودمو تنش کردم و اروم گفتم ي از لباسایکی رو که خورد مسکن

. 
 ..   االنشمیخوب م -

 :  دمیخند
 .  میپزیبعد باهم غذا م.. خوب شه .. تا زنم خستمیمیپس وا -

 .   و دوباره تو بغلم گرفتمشدمی رو بوسنشی سي که قفسه دیخند
 
 .   نازگل اروم خواب رفته بلند شدم و پتو رو روش مرتب کردمدمی دی ساعت گذشت و وقتکی
 .   پاشو بوسه زدميشلوارك هاشو پاش کردم و رو از یکی

 .  رمی دوش بگهی بهش زدم و خودم رفتم يلبخند
 و یکی سکوت بود و تاري خونه تويهمه .  رونی عوض کردم و موم رو خشک کردم و رفتم بلباسامو

 .  افتاب بود که خونه رو روشن کرده بود
 و ارنی بچه هاش تا کم ني برازدی سگ دو مشی چند ماه پنی که همییبا طاها!  فرق داشتم چقدر

 .   رو داشتی کمنیشتریخودش ب
 :   نازگل اومدي صدا در اومد صدای که کمنی سمت اشپزخونه و همرفتم

   ؟يچرا گوش نکرد.  کنمی درست مامیگفتم م -
  ؟ کی پنکای مروین:  و اوردمش کنار گاز و گفتم دمیدستشو کش.  زد ي بهش زدم که لبخنديلبخند

 :  دیخند
 .  چکدومیه-
 .   لبم گذاشتي پام اومد و بلند شد و لبشو روي تعجب نگاش کردم که روبا
 کمرش ي گوديکه با حلقه شدن دستاش دور گردنم به خودم اومدم و دستمو تو..  بودم جی گکمی

   کردمشیگذاشتم همراه
 ..  کردی موهام حرکت مي تودستاش

 .   ازم جدا شد و لبشو گاز گرفتاروم
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 غذا ينجوریهم:  ازم جدا شه که محکم دست انداختم و به خودم چسبوندمش و گفتم خواست
 .  پزمیم
   کهشهی ؟؟ نمي اوونهید -
 .  شهیبدون تو نم.. نچ  -

 درست مروی سه چهار تا نتیبا همون وضع.  حس کرد شدی قشنگ منویا.  پوستش ری زدی دوخون
 .   درست کنه و ازم جدا شدیی چادی اخر سر قانعم کرد که باکردم که

 که بزرگتر بودن بهتر درك ییاونا..  می سفر رو گفتي بهشون ماجرازی ها هم بلند شدن و سر مبچه
 .   قهر کرده بودنی متیکردن ول

 .   ازش جدا شدمکنمی نگام کرد که با گفتن خودم درستش می با ناراحتنازگل
 تو تنها ی ولي تو هم ما رو دارمی ما تو رو داریی بابایگفتی بهم مادتهی: تاقش و گفتم  پشت در ارفتم

   هی..  نیبب..  ؟ خب یستی تنها نگهی واسمون دياری اگه مامان بی ؟ بعد گفتيتر
  نه ؟.  میتا قدر همو بدون.. شماها هم تنها .  باهم می تنها باشدی هم من و مامانت بایی هاموقع

   ؟دیری نمشهی همي برایعنی:  اروم باز شد و گفت در
 :   شدمرهی دو پا نشستم و بهش خيرو
    تو رو  تنهابذارم برم  ؟تونمیمگه م -

  خب ؟..  نرو چوقتیه:  و گفت دی برچلب
 :  کردم و بلند شدمبغلش

 .  رانته نگتی که مامان گلمیبخور.. صبحونه بخمی برایاخه ؟ حاال ب..کجا برم بدون تو اخ -
 استفاده بود رو با کمک من ی سال بي که سال هاي اون چمدون بزرگ قهوه االی از صبحونه دانبعد

 .   اتاقياورد تو
 .   دستش بودي ملحفه انازگل

 :  به دستش اشاره کردم..  از اتاق رونی رفت بالیدان
   ؟هیچ -

 :   زدلبخند
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 ..  بذارمکی پالستهی تو خوامیم..  شبهی ديملحفه  -
 .. دور نن... خب بده ببرم بشورمش ..خ:  گفتم آروم

 :   قطع کردحرفمو
 !  دارمینگهش م-

 ..   خشک شددستم
   که اروم ملحفه به دست ازم دور شددمید

 . دمی لباس رو توش چنی گفتم و اوليبسم اهللا ..  در چمدون رو باز کردم اروم
 

  نازگل
 .   لباس رو در اوردمنی گفتم و اولي اهللا بسم

 .  مجلل بودیلی فراتر از خیلیخ.  هتل نگاه کردم ي فضابه
 .  دادی حال خوب به ادم مهی ای دري و صدای شرجيبو

 دو بار يروز!  وسواس هم داشته باشه دی بودم که شادهی فهمنویا.  رهی دوش بگهی رفته بود تا طاها
 .  رهیگیدوش م

   هم گذاشتم کنارششیشگی دست لباس گذاشتم و عطر همهی براش
 .   سرد و شکالت برداشتم و زنگ زدم خونهي نسکافه هی باز کردم و کشوی کوچخچالی در
 .  هی گرری زدم زدمی که صداشون رو شننی برداشت که هماریدان

.  کردم یاز دلتنگ نگران شدن ابریلی خدمی فهمیوقت..  شده ی چدنیپرسی از اونور بچه ها می هحاال
 .   چم شده بوددونمیاصال نم

 .   حرف زدنکنهی مي باشون بازهانی چقدر عمو ونکهی همشون حرف زدم و به خاطره هاشون و از ابا
 .   رو دادم تا حرف بزنهی به اونم گوشرونی که اومد بطاها
   ؟ي کردهیگر:  از حرف زدنش اروم گفت بعد

 :  دمی باال کشموینیب
   ناهار ؟ي برامیبر.  دلم براشون تنگ شد کمی -

 .   گفتي و باشه ادی پوشلباساشو



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 199 

 .   هم داشتي خوشمزه اناهار
 :  بعد از دو سه تا بوق برداشت..  تا بخوابه زنگ زدم به مهناز دی دراز کشکمی از ظهر طاها که بعد

 .   خودمونیگل.. بهههه  -
 .   ادم سالم کننیع! بههه و مرض  -
   ؟ادی مشی پتی موقعنی بهم امیزنیمن و تو هر موقع زنگ مچرا  -
  چه خبرا ؟ دخترا چطورن ؟.  دونمی منم نمنهی اتشیواقع -
  ؟ شوهرت خوبه ؟ پسرات چطورن ؟یتو خوب.. سالمتن .. همه خوبن  -
 بگو کجام؟.. همه خوبن  -
 کجااا ؟ -
 ! شیک -
  رااای ماه عسل ؟ عکس بگي اومديوااا -
 .  بعدا به زهره بگو بهم زنگ بزنه .باشه  -
 .  باشه -
 .   شونم نشستیکی اون ي از پشت بغلم کرد و سرش روی حس کردم کسهوی

   کردمی زدم و از مهناز خداحافظيلبخند
 .   کهيدینخواب:  گذاشتم و گفتم زی مي رو رویگوش
 :  دی بچه ها لب ور چمثل

 .  خوابم نبرد..خ -
 :   کردمیکی کوچاخم

 !  یکنیترش م..  ی بعد از غذا بخوابدمیهر چند نبا -
 :   اون قد بلندش خم شد و صورتش رو مقابل صورتم قرار دادبا
 !   بگهیخانوم گل.. خیهر چ -

   ؟هی امروزت چيخب برنامه :  که گفت دمیخند
 .  تا حاال مسافرت نرفتم...  دونمینم -
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 . ی جا که شارژ شهی میبر. . يخسته ا..چون خ:  نگام کرد و بعد گفت کمی
 !  دارهای چنجای ادونمیاخه نم -
 باهم امیب..  بردارم یدنی نوشهیبذار :  برداشته بود دستم داد و گفت نیی پاي بروشور که از قفسه هی

 .  میخاب کن..انتخ
 دونستمیم.  دادمی به مسافتش مری گکردی می اومد کنارم هر جا رو بهم معرفی گفتم و وقتي اباشه

  خسته س
 .  ستی مهم نگفتی می با خنده هیول

 خوب و یلی شباش خگفتیم..  هتل می راه رو برگردادهی و پمی کندی خرکمی می سرم قرار شد برآخر
  خنکه
 و دست تو می هتل دادشنیکارت رو به رزرو..  رونی بمی و باهم رفتمی بود که حاضر شدنای ا5 ساعت

 .  رونی بمیدست هم اومد
 متر 2 کنمی قدم اونطور که من فکر مگفتیم..  زدی به چشم بلند می بلند نبود اونقدر ولي عددقدش

    بود بلند160 ای 158 که قدم ی مني خب برایول..  ه قدش 188 گفتیم!  ستین
 .  شدی ممحسوب

 ...  راحت بود نسبتا.  میدیپوشی لژ دار می کفش پاشنه پنج سانتهی زای چنی هميبرا
 .   معروفش ما رو ببرهي از پاساژ هایکی به می و ازش خواستمی گرفتنی ماشهی

   ؟نی آوردفی ماه عسل تشريبرا:  راننده با لبخند گفت نی ماشيتو
 :  زدینی لبخند دلنشطاها

 !  بله -
 دمی آدرس منیدوست داشته باش. مخصوص زوج هاست ..  قشنگه یلیخ..  پارکه هی...  جا هست هی -
 .   اونجانی روزشو سر بزنهی

 .   کردوی سشی گوشي ادرسش رو توطاها
 ..   به پاساژمیدی رسقهی از پنج دقبعد
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 و رمیگی دارم می بدونم مال کنکهیبدون ا..  دمیخری مدمیدی ارزون ممتی با قزی مزی اون همه چیوقت
 .   نهایاصال اندازه هست 

 .  وانی و ظروف و لیی تا دمپاری و عطر و لباس بگشی لوازم آرااز
 .   نکنویچی فکر هگفتی می که داشتم و هی به ذوقدیخندی مطاها

 .  می برگردادهی ذره فک نکردم قول دادم برگشتنه پهی خاك تو گور من کنن که و
 .  ارمیهمشو م... من که نمردم ..  افشووویق:  من و گفت ي ماتم زده ي افهی به قدی بلند خندطاها

 ادهی پمیری باهم ممی رو گذاشتنای هتل امیشب رفت.  ری بگی تاکسهی اری در نيجنتلمن باز..  بابا اهیز -
   يرو

 فحش ی و هر چزدمی به پاش می که هدیخندی هم منی ماشي تویحت..  دی کرد و بازم خندموافقت
  کردمیبود نثارش م

 می که آخر سر کالفه اسمشو صدا زدم که به حالت تسلزدی میی دم در هتل هم هنوز ته خنده هاتا
 .  دستشو برد باال

 .   ربع به نه بودکی ساعت
 .  ای کناردری قدم زنمی برمی و راه افتادمی همون لباسا شام رو هم خوردبا

 .   چقدر خوب بودیول..  شدی شبا شلوغ مچقدر
 ..   شرشر آبيصدا..  ومدی ممی مالمی نسهی

 .  میرفتی و پابرهنه راه ممی هامون رو دستمون گرفتکفش
 مدت آب هم هی یحت.  دیترسی از آب میلیخ..خ..  که بچه بود الی دانادمهی: ه گفت  خندبا
 . خورد..خینم
 :  دمی تعجب خندبا
  چرا اخه ؟!  یگیدرروغ م -
  ادیخوشم نم.. خکنهی مسمیخ.. خگفتیم -
   ؟ی چگهید..  الیخی بيوا -
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 و داد راه غی کنه جيخواست باهاش باز..خی ماریمثال دان.  دیترسیباربد هم کال از داداشاش م -
 .  خت..نداخیم
 !  يدی کشیچ -

 :   زدی اروملبخند
 .  دمی کشیچ.. آره واقعا  -

 :   شونه شيپامو دراز کردم و سرمو گذاشتم رو..  شنا ي رومینشست
 .   تموم شدگهید.. ناراحت نشو  -

 :  دی بوسسرمو
 .  تموم شد.. اره  -
 .  کردی مسهی خودش مقاي های و با بچگزدی بچه ها حرف ميها ی از خاطرات بچگکمی

 .   پررو بودمیلی خامیمنم بچگ:  آروم گفتم منم
از جوجه ..  کردن فی و مشتاق نگام کرد که رو به روش نشستم و با آب تاب نشستم براش تعردیخند

    کهییاز در و پنجره ها..  که خرابشون نکردم ییاز غذاها..  که له کردم ییها
 :  دی که بلند خندری ني گربه ي به ماجرادمیهمه رو گفتم و گفتم و بعد رس!  نکشستم

 .   کنجکاوم در موردشیلیخ..چون خ..  ی حتما بگدی رو باری ني گربه نیا...  یعنی -
 :  دمیخند

 ی از دختراشو با بدبختیکی نیبعد ا..  ری زنه س به اسم نهی..  مونیی رو به روي هیبابا ما همسا -
    گربههی.  گرفته بود ي و افاده اسی و فی خارجشیاومده بود دختره فت.. فرستاد فرنگ 

بعد از ...  ینی فنی فمیگفتی بهش ممی کنتی اذنکهی ايما هم برا..  یفی فگفتی گرفته بود بهش مهم
   ی که دومهی سرتقهیبعد ..  ری ه هم موند با ننی فنی مدت دختره شوهر کرد اهی

 .   بودنی گربه عاصهی نیکل کوچه از دست هم!  ها طاها نداره
 .  میدیخندی بلند باهم مبلند
 .   داشتیچه حموم بزرگ.  رمی دوش بگهی هتل رفتم تا ي توشب
 .   که روشن بودني شناوري قرمز پهن بود و شمع هاي به وان حموم افتاد که روش گلبرگ هانگام
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 ؟؟؟ اا فکر نجایجن زده شده ؟ جن داره ا..  رو نداشتاااا زای چنیصبح ا!  حی مسي گهواره ای!  ی موسای
   بعد مشهور!  معروف که جن داشت ی از هتلی اتاقسنی بنونترنتیکن بعدا تو ا

 ! جلل الخالق!  شمیم
 
 :   طاها اومدي صداهوی
  خوشت اومد ؟..خ -

 !  اون بود ؟کار
 و دی کشيری دستش پوستم تي پام و از گرمايدستشو گذاشت رو.. ومد جلو ا..  بند اومده بود زبونم

 .  مور مور شد
 .  مهمون من..  حموم دو نفره هی:  گفت ي خماري صدابا

 یکی کوتاهم کرد و با اون ي موهايدستشو تو.  لبم گذاشت ي و لبشو آروم رودی باال کشی کممنو
 .  رد لباس خوابم رو شروع به باز کردن کيبند ها
 يمنو رو..  داد هیبه سنگش تک..  وان ي دوتا دستاش بلند کرد و رفت توي رو در آرود و منو رولباسم

 ..   بهممیدیچیدوباره پ.. پاهاش نشوند 
 به کمرم و گردنم رو اروم بوس دیمالی و مکردی میدستاشو کف..  توش بود ي ای وصف نشدنآرامش

 .  کردیم
 !  ؟ی عاشقش بشهی دو ثاني تویتونستی داشت ؟ که می مرد چنیا

طاها ...  زدی مشتیآت..  کردیحالو دگرگون م..  کردی می و موهامو کفزدی به پوستم مسشوی خيدستا
 !   بودیخوب عاشق

 
 ایب. خانوم .. خریدوشتو بگ:  که بلند شد و گفت می آغوش هم بودي وان باهم و توي توی ساعتکی
 .  کنمیخشکت م..خودم خ.. خرونیب

 .   زدم و اروم سرمو تکون دادمشی به مهربونيلبخند
 .  رونی به دور خودم بستم و رفتم بي دوشمو گرفتم حوله انکهی از ابعد

 .  رفتی ور مشی نشسته بود و داشت با گوشدمید
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 :  که صداش اومدرفتمی لباسا رو برداشتم و اروم داشتم مستی حواسش ندمی دتا
 .  نمی ببنجای اایکجا ؟؟؟ ب -

 .   لباسموپوشمیم.. بابا خودم دست دارم : برگشتم و گفتم ..  لب گفتم ری زی گاز گرفتم و آخلبمو
 :   زدیطونی شلبخند

   ؟یکشیخجالت م..خ -
 !!  نه -
 !   بهم بگویکشیاگه م -
 .   افتضاح بودمی نقاشیینه من اصال از اول ابتدا -

 :  دیخند
 .  کنمیخودمو م.. من بازم کار خیول -

 ..  ينگفته بود:  کردم و گفتم زی رچشمامو
 :   قطع کرد و بلند شدحرفمو

  چشام سگ داره ؟ -
 !  یشی بدجنسم مينگفته بود!  رینخ -

 :  کردیطونی شزی ري خنده
 .  چه جورم.. اره  -
 .  اههه طاهااا -

 .   تو حمومدمی و دودمی کشیغی جلو که جدی و پردی خندبازم
 ..  ی دفعه جستنیا:  زد و گفت ي اقهقه
 !!  نهی بعدم هميدفعه ها:  گفتم بلند

   ؟ادیخوابت که نم..  اوردم لمی دوتا از خونه فیکی -
 بچسبه سمی خي موهاومدیبدم م...  دمیچی به دور موهام پي گفتم و لباسامو تنم کردم و حوله اي انه

 .  به گردنم
 :  دمیخند .. دهی تدارك دی کلدمی که درونی برفتم
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   کجا بود ؟نجایا -
 .  میخرد.. رو خنای منم ايکردی جوراب و ظرف و الك رو باهم دِرو میاون موقع که داشت -

 .   همراه با لبخند بهش رفتم و نشستم کنارشي غره اچشم
 !   هم داشتي دي وي بود که دستگال دیفی هتل ردچه

 .  بود now is good لمی گذاشت و شروع شد و اسم فلمی فهی
 .   دماغش سرخهدمیبرگشتم د...  ادی منی فنی في صدادمی بود که دلمی فيوسطا

 :  چشماشم قرمز بود..  تعجب نگاش کردم با
   ؟؟؟یکنی مهی گريدار.. طاها  -

 .   زدشینی به بی شونم و دستمالي گذاشت روسرشو
 !   بودی احساساتي دخترایدرست کپ...  م گرفته بود خنده

  چرا اخه ؟ -
 :   بچه برگشت و نگام کردهی تی مظلومبا
 .  رهیمیبعد م.. بعد تازه عاشق شده .. سرطان داره  -

 .  دیدی که خواب بد می آراد شده بود موقعهیشب
 .  ی داشته باشدی شاي کمدهی خاموشش کنم ؟ يخوایم.  گهی دنهی هملمای فنیخب مدل ا -

 :   فشار دادشتری بسرشو
 .  خوبه.. خنینه هم -

 .   افتادم باهاشهی اخرشم خودمم به گری و مسخره  ش کردم ولدمی اون شب بهش خندچقدر
 
 و رفتی می خودمم سخت بود و هوا هم داشت رو به گرميبرا..  می و برگشتمی موندگهی سه روز ددو

   ي مدرسه ي افتادم دنبال کارای مدمیبا.  نداشتم ی خوبي ونهیمنم اصال با گرما م
 .   هابچه
 انتظار گرد و خاك رو دمیبه خونه که رس.  ثبت نام ي برارفتمی مدیبا..  کرده بود دای مدرسه پطاها

 .   فقط هوا دم بودیداشتم ول
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 کردن و خوشحال ی ابراز دلتنگی به همشون و همشون کلمی بچه ها رو شب با طاها دادیسوغات
 .  شدن
 داد امشب جا شنهادی و طاها پی با هممون بخوابدی باگفتنیم و م برم اتاق بخوابذاشتنی نمشب
 .   پشت بوممی و من گفتم برمیبنداز

بچه ها و طاها که به ..  دارنی موقع همشون بنی ادونستمیم.  دخترا افتادم ادی دمی دراز کشیوقت
 :    گفتغی زهره که سر دوتا بوق برداشت و با جیخواب رفتن زنگ زدم به گوش

 .   زنگ زدهههههی کنی ببيااااااااااااااااوااا
 :   گرفتمگوشمو

  چه وضعشه ؟!  تو نکره ی درمون بگیدرد ب...  کوفت یییا -
   ؟؟؟ییی اشرافي از ما ها کرديادیچه عجب  -
 !   عمتهیاشراف -

 :   مهناز اومديصدا
 .  عممون -

 !  عمه.. عمه :  می باهم گفتهممون
 :   اومدزی کنيصدا...  میدیخند

   تو دختر ؟يخواب ندار -
 ..  می اومدشیاز ک -

 :   مهناز حرفمو قطع کردغی جيصدا
  ؟؟؟شششششششششییییییییییییییییک -

 :   سه تامونيصدا
 .  کوووووفت -
 : کردمی هم چشم غره شو حس منجای هماز
 ..  یجاتون خال.  بودم شیماه عسل طور ک.. اره  -

 :   شدطونی شزهره



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 207 

 . يهر شبشم که فضا بود -
 .  شاااهللایمال تو ا.  یاووف جااات خال -

 .   که خنده م گرفتشاهللای از ته دل گفت ايطور
   حاال ؟ی برامون گرفتیچ -
 وسط هر زمیریم..  نجای انیای  دعوتتون کنم بخوامی روز مهی..  دم دستم بود گرفتم ی هر چنیبب -
 .  نی خوشتون اومد برداریچ

 :  دی خندزهره
  شوهرت چطوره ؟ -
 .  خوابه بچم.. خوبه  -

  بچتتت ؟؟:  تاشون با خنده گفتن سه
 !  مونهی ساله م2 پسر بچه هی نیع!!  نیاگه بدون -
 !   ننهي هم که مادر شدی زندگنیدر ا -
   مهناز ؟می چه کنگهید -

 :   شدي جدزی کنيصدا
   ؟ي نداریبا بچه ها مشکل -

 ..   شدسکوت
 :   زهره اومديصدا...  شدم رهی و به بچه ها ختمبرگش

 نی اي به مادر شدن براي دادحی رو تو ترجیمادر شدن اصل!  دختر ياری ازت نخواد بچه بدیشا -
 ..  پسرا

 : لبخند زدم..  دادیباد خنک شالمو تکون م...  همشون نگاه کردمي چهره به
 
 روز هیکه اگه ..  تر ی دوست داشتنشونیکی از یکی. خوشحالم چون شش تا پسر دارم ... خوشحالم  -
    و محبترنیگی و محبت مکننیکه بغلم م...  ندارم ی حس و حال خوبنمشونینب
 !   خوشحالمیلیخ..  که زنده س ناسی ايکه خونه با صداها..  دنیم
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 يصدا که می دو ساعت فقط باهم حرف زدیکی تا دی و شاچوندیمهناز بحث رو پ..  شد دوباره سکوت
 .   هممون مکالمه رو قطع کردي ازهیخم

 .  دمی و آراد دراز کشنی و کنار متختمی خودم ري برای ابوانیل
 :   طاها اومدي که صدادمیخوابی هم افتاد و داشتم مي روچشمام

   ؟يدارینازگل ؟ ب -
 :  نگران بلند شدم.  چهی پی پهلوشو گرفته و از درد به خودش مدمی شدم و سرجام نشستم که دبلند

    ؟؟؟ي شدیچ..  جاده هراز ای..  هاشم ی قمر بنای -
 .   درد داشت که عرق کرده بوداونقدر

 !  کنهیدلم درد م... دلم :  گفت اروم
   ؟؟؟ کجاته ؟ییییک -
  کدوم وره ؟؟؟: وحشت زده گفتم ..  رو نشون داد ی قسمتهی دستش با
 نیا...  نوح ای: گرفت که چنگ انداختم به دامنم و گفتم  شکمش سمت راست رو نیی دستش پابا

 !!!!  ستهیآپاند
 .   درد حالت سجده به خودش گرفتاز

 رو نیاسی يشماره .  برداشتم و خدا رو شکر کردم که رمز نداشت زی زده به سمت تلفنش خوحشت
   ومبعد از زنگ د..  هانیزنگ زدم و...  داشتیبرنم..  کردم و زنگ زدم بهش دایپ

   طاها ؟هیچ:  و خواب آلود گفت برداشت
 ...  هانیاقا و:  گفتم هی گربا

 :   نگران شدصداش
   شده ؟یچ.. نازگل خانوم ؟؟ زن داداش  -

 :  دمی به سر زدم و نالدست
 بچه ها شی پنیایب..  نیایب.. من دست تنهام .. من .. درد داره ..  دهی ترکسشیآپاند.. طاها .. طاها  -

 .  مارستانیمن ببرمش ب
 .   اومدميزود...  امی مامیم -
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 .. :  رو قطع کردم و نگران به سمت طاها رفتم که هنوز تو همون حالت بودتلفن
  مارستانی ببرمتی بچه ها مشی پادیب..  ادی مهانیاالن و..  تحمل کن کمیطاها جون نازگل .. طاها  -

 ی باهم اومدن و هر دوشون با کلنیاسی و هانی ربع وهی  و بعد ازومدی نفس نفس هاش ميصدا
   کل شب چشم رو هم نذاشتم و...  بچه ها بمونم شیخواهش و تمنا از من خواستن تا پ

 زنگ زد و گفت تازه از اتاق عمل اوردنش و بچه ها رو صبح به هانی چشم به تلفن دوختم که ونگران
 .  دم شمارستانی بی سپردم و خودم راهسیدست مهد

 ..  خوندمی و دعا مکردمی مهی گرمارستانی خود بتا
 و سرم به مارستانی بدی سفی لباس ابي تودنشی در رو چهارتاق باز کردم و با ددمی اتاقش که رسبه

 .   شدمنی و همون جا پخش زمهی گرریدست بلند زدم ز
 

 .  دمی سرم کشي رومویروسر
 که از نیا..  ينجوریزن داداش نکن ا:  گفت ی با نگراننیاسی تو اون حالت که نمشی ببتونستمینم

 .  منم سالم تره
 :   روح نواز بودیول..  فیهر چند ضع..  طاها اومد يصدا

 ! نازگل -
 ..   رفتم سمتشهی لرزون و گري بلند شدم و با قدمااروم

 :  ختمی و اشک ردمی بوسی طوالنشویشونیپ
دردت به جون من ..  نازگل فدات شه یاله!  کهي آروم جونم ؟ تو که خوب بودهویاخه چت شد تو  -

 .  اخه
 .   م شدت گرفته بودهیگر

 دستم و ي با ارزش گرفتم توی شهی که بهش سرم وصل بود رو آروم برداشتم و مثل یدست
 . دمشیبوسیم

 .  نکارویگل ؟؟ نکن ا نازیکنی مهی ؟ چرا گریکنی مينجوریمگه من مردم که ا:  با بغض گفت طاها
 .   شده بودی خالاتاق

 .  که به عنوان همراه بود ومونده بودکنارش عوض کردمنیاسی اونجا بودم و جام رو با ی دو ساعتیکی
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 و دك و دهن ظی غلشی پرستار با آراهی که در باز شد و کردمی رو شونه مشونشی پري موهاداشتم
    شماهی خواهرتونه ؟؟؟ اصالااا شبنیا.. فردادد  ي آقايوااا: قرمز گنده اومد جلو و گفت 

 .  ستین
 تو گلوش و چشماش معلوم بود دی پررموزشی نگاه چپ چپ بهش انداختم که طاها از خنده شهی
 .  خندهیم

 .   که توش حلقه بود رو اوردم باال و باهاش مشغول درست کردن شالم شدمیدست
 :  دی ندکهی زنبازم

 .  دی جوون باشخورهیخواهرتون چند سالش هست ؟ شما که بهتون م..  فرداد ي آقانیچطور -
 ری پگمیم.. حتما ازدواج کرده :  گفت ی عوضشعوری طاها که بي همون دست رفتم سمت موهابا
 .  زننیم

خانومم هستن ..خ:  طاها دستمو گرفت و گفت دمی بگم ديزی خر گاز گرفتم و برگشتم تا چنی علبمو
 ..   حداقلی سال8..  هی. وون ترن از شما ج. 

 .  رونی که قرمز شد و بعد از چک سرم طاها رفت بدمی زنه رو دي افهی ققشنگ
زخمم .. زخکمی:  شدم که گفت زی خمی نیبا نگران..  شدم که صورتش رفت تو رهی خبهش
 .  يخسته ا..خ..  نیبش. سوخت ..سوخ
مرخص ..فک کنم فردا مرخ:  شدم که گفت رهی خسته کننده خدی گفتم و به اتاق سفیستمی ناروم
 .  کنه

 .  پرسمی از دکترت مرمیحاال م -
 :  دی گرفت و بوسدستمو

 .  شهی وارد قلبم مای دناتی تمام گندکنمیاحساس م..  نکن هی گري اونجورگهید -
 .   رنگش زرد شدهکردمیاحساس م.  بهش زدم ی محزونلبخند

   ؟يخوری ميزیچ -
 .   خواب بودی دو ساعتیکی قرص هاش ریبخاطر تاث..  دی تخت دراز کشي گفت و روی ارومي هن

   رو داشت مرد من ؟یک..  بود دهی مالقات رسساعت
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 ..   که در باز شدخوندمی ممی گوشي رو توی رمانهی داشتم
 هاشون برام اشنا افهی مرد و تازه قهی و دمی دي شدم که سه تا زن چادرزی خمی نی مبل کمي رواز

   طاها ؟؟؟؟يخواهر برادرا.. شد 
 .  کاش طاها بلند شه..  عبوس مونس قلبمو درد اورد ي افهیق

 ..   به تخت طاهادمی کردم و چسبی که بلند شدم و سالم آروممی شدرهی سکوت بهم خي توهممون
 .   جواب سالم من رو هم ندادنیحت

 و دمی هنوز قرمزه رو باال کشدونستمی سرم رو داخل شالم دادم و دماغمو که مي جلوزی ريموها
 :   شدمزی خمیسمت طاها ن

 ..  طاها..  زیعز.. طاها جان  -
 که شهی مثل همکننی دارن نگام میی بدونم کجام و چه کسانکهی جا به جا شد که بدون ایکم

 ..    زدي کنم دست بردم تو موهاش و موهاشو ماساژ دادم که لبخنددارشی بخواستمیم
 :  دمیخند

 .  میپاشو مهمون دار.. لوس خرس گنده ..  فحش خوب نثارت کنم هی دیبا -
 آناناس ختنی ري سکوت بود و فقط صداي و هنوز هم صداخچالی باز کرد که رفتم سمت چشماشو

 .  شکستیطاها سکوت رو م ي ازهی بار مصرف و خمهی ي هاوانی ليتو
 و سر هی گرری از خواهراش بلند زد زیکی گرم گرفتن و ی خواهر برادرش با طاها کلقهی از چند دقبعد

 .  کردی بوس میطاها رو ه
 .   صحنه ها بودمنی شدت گرفت و طاها خوشحال بود و من از اون دور نظاره گر احرفاشون

 .  رفتنیواهراش قربون صدقه ش م و خدیخندی با برادرش می وقتزدمی ملبخند
 .   گوشه نشستمهی و رونی از اتاق رفتم بآروم

 ...   ها با لبخند زل زدم به رو به روم و اشکام راهشون رو باز کردنوونهی دنیع
 ..  ی واسه چدونستمی نمیحت..  ختیری باز می پاکشون کردم ولعیسر

 :  نداختی م چنگ مهی رو پخش کرده بود که به گری آهنگی بغلاتاق
 

  سوختی براش مدلم
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   هاشهی گريبرا
   فقط بمونگفتیم

 !  دوستم نداشته باشاصال
 

 دخترم، شهیدرست م " یرزنی پي شونه م نشست و صداي روی زانو هام گذاشتم که دستي روسرمو
  " خدا بزرگه

   به نظرت ؟شهیدرست م.  کنمی مهی دارم گرچی بخاطر همه و هگفتمی مکردمی دهن باز مکاش
پرستار بود و بهم گفت وقت ..  سرمو بلند کردم ی دست کسيبا تکونا..  همون حالت خوابم برد يتو

 !  تنهاستضمیمالقات تموم شده و مر
   همه مدت ؟نی که کجا بودم ادی شد و نگران پرسزی خمی که ندمی اتاق شدم و دداخل

 :    به خودم اومدمهویبلند شد و  نگاش کردم که نگران جیاونقدر گ..  نگاش کردم جیگ
  رفتن ؟. خوابم برد  -

 :   سمت خودشدی کشمنو
..  برنداشتن ي تعارف کردینیریشربت ش..  جوابتو ندادن يسالم کرد.. بد نگات کردن ..  دونمیم -
 ..   بد بود براتدونمیم

من .. من ..  تی وضعنی اتو با! بد ؟؟؟ افتضاحه :  گفتم هی و با گرهی گرری گفت زدم زنوی که انیهم
    نخوردنینیریچرا اخه ؟؟ چرا ش..  چیاومدن بد نگا کردن ه.. اومدن .. تنهام طاها 

 چرا طاها ؟؟ چرااا ؟؟؟..  خوردن ي تو تعارف کردی ول؟؟؟
 که ی نه ؟؟؟؟ منستمینه ؟؟؟ من خوب ن..  ارنی بری بهتر برات گیکی خواستنیحتما م:  عجز گفتم با
 ..   کهیمن.. 

 ..   بغلم کرد و من بلند تر زار زدممحکم
 سکوت گذشت که در باز شد و با ورود پرستار از بغلش ي توقهی ساعت چهل و پنج دقمی ندیشا

 .  رونیاومدم ب
 .   شدهچی کادوپيچقدر بسته ها..  افتاد زی مي به رونگام

 !   کالی و کمپوت و همه چینیری جعبه شهی
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لبخند .  نگاه کردم کردنی به طاها که داشتن سرومش رو عوض میدم و پرسش کری ها رو نگاهبسته
 :  زد
 .  يزی تو هم اورده باشن چي برادیشا.. نگاهشون کن . فرهاد اورده بود .. کادوه  -
همشون بال استثنا .  م تا بسته ها رو باز کنم زهی شد انگکی کوچي جمله هی نیهم..  بچه ها نیع

 .   بسته مونده بودهی پسرا و فقط ي بود برارهنیبلوز و پ
 .   همه چسب هاش روکردمیاروم بازش م.. دستم رفت سمت بسته ..  هم مثل من منتظر بود طاها

 .   از توش در اوردمي پاکت کاغذهی و دمی کشیپوف
 .   گرفته ؟ بازش کنشیشوخ..شوخ:  حوصله پاکت رو نگاه کردم که طاها گفت یب

برش داشتم و روش رو ..  گهی دي برگه هی و دمی به چک دهی برگه شبهیقو باز کردم و  رو با چاپاکت
   فقط پاتو از..  ری برو بگسی چک بنوي برگه نی اي رويخوایهر قدر م "خوندم 

  " رونی داداشم و بچه هاش بکش بیزندگ
 ..   رفتنفسم
 .   موندزی از دستم افتاد و نگام مات به همون مبرگه
 ...  گردوندی نفسم رو بر نمیگل نازگل گفتن طاها هم حت نازيصدا
   ؟؟؟هوی بود ؟ چت شد تو یچ: بهش نگاه کردم که نگران گفت ..  صدام زد که برگشتم بلند

   ؟؟دیفهمی مدیبا
 !   همه سال خواهر برادر هاشو کنار هم دارهنی اون تازه بعد از ایول

 ی عروسي هیخواسته بود هد..  کرده بود ی خوشبختي گفته بود و ارزوکیتبر:  زدم و گفتم يلبخند
 . چه مهربون.  چک به عنوان کادوش نی رو امیسیپول بنو
فردا ظهر ..  زنگ به پسرات بزن هی ای بیراست: لبخند بهش زدم و گفتم ..  زد ی نامطمئنلبخند
 . یمرخص
 .   گفت و تلفن رو برداشت و زنگ زدي اباشه

فقط من بودم و .  خونه ي خلوت تر بود تویلیسرم خ..  رفتنیبچه ها مدرسه م.. ذشت  ماه گکی
 .  نیمت
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 .   و طاها هم سرکاررفتنی مدرسه مگهی شون دهمه
 .  دمیدی و داشتم تدارکات اون رو منجای اانی خودم بي قرار بود خانواده امشب

  از چشماش گذاشته بودیکی ي تموم شده رو جلوي دستمال کاغذي رو اپن نشسته بود و  لوله نیمت
 . 

 :  شدمرهی اپن گذاشتم و بهش خي لبه دستامو
   ناخدا ؟ینیبی میچ -
 .  نمیبی می گلهی..  هی.. ان  -
   بذارم ؟یامشب چ:  تپلشو با خنده ناز کردم و گفتم يپا
 ! ی اصن گلزی چیکل..  کی کای الزانیماکارون -
   و مرغ ؟ایکوکو بذارم با الزان -
 !  کوکو دوس ندارم... نه  -
 .  کنمیپس کشک بادمجون درست م -

 .  کردی هم کمکم منی گفت و من مشغول درست کردن غذا شدم و متي اباشه
 کمیبچه ها رفتن تا .  می کردری که از رستوران اورده بود خودمون رو سي از ظهر هم طاها با ناهاربعد

 .  بخوابکمیبرو تو هم :  دادم و گفتم ییاستراحت کنن که به طاها چا
   ؟يدیخر.. خوهیم -
 .  ي خسته ازمیبخواب تو عز.  گرفتم یاره صبح رفتم همه چ -

 .   گفت و رفت تو اتاقي اباشه
 .  رفتم تو اتاق تا اماده بشم.  بود 6ساعت ..  به ساعت کردم ی رو هم اماده کردم و نگاهغذاها

 که طاها دمیموهامو سشوار کش.  رژ زدم هی و دمیچی پيگودی موهامو برونی دوش گرفتم و اومدم بهی
 .  هم بلند شد

 گرفته تیطونیش:  و گفت دی خنددهیچی پيگودی بي و موهای دامن مشکهی من اونم فقط با دنی دبا
   مدلشه ؟ای

 :  دمی خمار کردم و خندچشمامو
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 .  مدلشه -
 لختم ي شونه يلبش رو.  تخت نشست يلبه  برد و اومد پشت من شونشی پري موهاي تویدست

 .   گردنم گذاشتي گودينشست و سرش رو کج تو
 .  بوددهیبلند شده بود و تا گردنم رس..  باز کردم موهامو

   ؟يدیطاها اون لباس منو م:  به موهام زدم و گفتم یی گلسر طالهی
 .  کنمیخودم تنت م -

 .   بودی گن چسبهی گفتم و شق و رق نشستم و لباسم مثل ي اباشه
 .   گرفته بودمشی خوشگل که از کي لباس دکلته اهی

 .   با دستش صاف کردکمی رو هم صاف کرد و موهام رو نمی سوتي دورم و بند هادیچی رو پلباس
   دوتا پا بلند شدمي شدم و برگشتم و روبلند
:  جدا کرد و گفت  خودشویبعد از مدت..  لبش گذاشتم که دستش دور کمرم حلقه شد ي رولبمو

 .  بزنش دوباره.. قربونت برم رژت کمرنگ شد 
 دست لباس گذاشتم و رفتم سر وقت بچه ها و همه شون رو هی گفتم و رفت حموم که براش ي اباشه

   خاله ها:  و باربد با خنده گفت دیچی خونه پي توفونی اياماده کردم که صدا
 .  اومدن

 .   دلم قند بود که آب شدي توی و کلدمی حرفش خندنی ابه
 .   همشوني همشون که اومد دلم پر پر زد برای احوال پرسي رفت تا در رو باز کنه و صداطاها

  ؟ادی از ما خوششون میعنی:  به پاهام و آراد اروم گفت دنی و آراد چسبنیمت
 :  ختمی سرشو بهم ريموها

 !  شنیعاشقتون م -
 گفت رتی و با حدمشیبا عشق بغلش کردم و بوس.  خودم بود ي کوچولوي نفر که از اومد تو پرنیاول

 .  که چقدر عوض شدم
 .   آغوشم فرو رفتي اومد و اون هم توژهیمن

 .  دمشی بوسی رنگش اومد تو و کلاهی سیخانم دکتر خودم هم با همون چادر عرب..  گلرو
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 .  ها هممون رو به داخل کشوند و مامان رو بغل کردم که طادمی رو هم دزی و زهره و کنمهناز
 .   کرده نشسته بودن و رو به روشون هم دخترازی گوشه مرتب و تمهی ها بچه

 گریج..  یییخانوممم:  نگاه کرد تا طاها دور شد و گفت کمی از جاش پاشد و اومد سمتم و زهره
 .  ااایکرد
 :   انداختم باالابرو

 !  بودم -
 :  دی که کنارمون بود خندمهناز

 !  يدیپوشی نمنایاخه واسه ما که از ا -
 .  فقط شوهر!  مختص شوهره نایا -

 :  دی خندزهره
 !  پاشو دست به کار شو.. مهناز بجنب .. نون تو شوهره  -

 :   که مامان چپ چپ نگام کرد و از جاش پاشدمیدیخند
 .  مین رو عوض کن اتاقم نشون بده ما لباس هاموهی.. به جا تر تر و هر هر برو کمک شوهرت  -

 .   خودمو طاها رو نشونشون دادم و رفتم تو اشپزخونهاتاق
 :   بهم زدي لبخندطاها

 .  اوردمیم -
 .   کمکت کنمدی بادیاز مادر زنت فتوا رس -
 .  سالمت باشه مادر زن -

 .  نمیبده بب!  ؟خچالی باال ی رو گذاشتینیری قد اون جعبه شنیمن با ا:  و گفتم دمیخند
 .  اگه ندم:  و گفت دیخند

 .  میینجایبده زشته ا!  گرفته طاها تیباز -
 :   بچه ها غنچه کردنی علباشو

   تا بهت بدم.. بوسم کن .  ستیزشت ن -
 !   روینیری تا کجا ؟ بده شيریباج گ..  ي اوي اوياو -
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 .   اورد جلو روملپشو
 عی شم سرشو برگردوند و سرکی و سرمو بردم جلو و تا خواستم به لپش نزددمی کردم و خندینچ

 .  رونی ها رفت بیی چاي نهی و جعبه رو داد و با سدمیبوس
 .  سواستفاده گريا

 :   اومد سمتمغی اراد با جدمی دهوی که رونی رفتم بینیری شسی دبا
 .   منو بخورهخواتیم.. مامااان .. مامان  -
 :  دمیاش باز بود نگاه کردم و با تعجب خند زهره که دستبه
 !  ؟یمگه ادم خواره مامان -

 .   روی عگولنی گفت ادی کشغیآخه ج:  رو بهم گفت اروم
 .  اصال قهرم:  که اخم کرد و گفت دنی خنده و همه خندری ززدم

واسه ..  کمک کن ایب.  کوچولو کننی دق مای که شمعدونيتو بر:  گذاشتم و گفتم زی مي رو روسید
 .   بزاروهیخاله هات م

 .   شدی جو قاطقهی کردم و بعد از چند دقی و منم دخترا رو معرفکردی می داشت پسرا رو معرفطاها
 تو می کردن که جو جدا شد و من با دخترا نشستفی و همه از دستپختم تعرمی رو هم خوردشام

 .  رونیسالن و طاها دست پسرا رو گرفت و برد ب
چه :  که گلرو گفت می همه کنار هم نشستنی زمي هاشون رو برداشتن و روي شال و روسررادخت

 !  لباسه خوبه
  کدوم ؟ -
 .   که تنتهنیهم -
 !  مفت..  گرفتم شیاز ک -

 :   زد به بازومزهره
 !  هیسکس -

  شوهرت خوبه ؟:  و مامان پاشو دراز کرد و گفت دمی گزلبمو
 .  اره خدا رو شکر -
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 :   کردمزیه کن برو
   شد وضعت ؟یتو چ -

 لیوک...  ببرم شی از پي کارتونمیخودم نم: اروم گفت ...  تو الك خودشون فرو رفتن هوی همه
 .  خوادیم

 .  سکوت شد..  رهی پول بگچکدوممونی دوست نداره از هزی که کنمیدونستی مهمه
 رو هم هی هاشون رو رسوند و بقي سرهی از موضوع زده شد و شب طاها خودش یی رهاي براییحرفا

 .  آژانس برد
 .   پسرا رو خوابوندم و لباس هاشون رو برداشتم و ظرف ها رو هم شستمي فاصله همه نیتوا

 .   که اومد چراغا رو خاموش کرد و رفت سمت اتاق خواب که منم پشت بندش رفتمطاها
 .  تو رخت خوابمی و رفتمی هامون رو عوض کردلباس
 چرخ ی هنجوریهم!   بخوبم اصال تونستمی نمیم مشغول بود که تو اوج خواب و خستگ فکراونقدر

 :   طاها در اومدي که صدازدمیم
   ؟يداریب -

 .  برهیخوابم نم. آره :  گفتم اروم
   شده ؟یچ:  رفت سمت آباژور و اروم گفت دستش

 .  فکرم مشغوله..  دونمینم -
 :   کردزی رچشماشو

   گفته ؟يزی چیچرا ؟ کس -
..  ادی بربشی از پس مراحل ادارتونهی خودش نمنکهیمثل ا.  رهیگیداره طالق م..  زهیدر مورد کن! نه  -

 .  خوادی ملیوک
 .   سکوت شدکمی
 :  دی خودشو باال کشکمی
 ..  خب -
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.  گرفتن نداره لی وکي برایخودشم پول کاف..  رو ی پولی از کسی قبول کنتونهینم!  کله شقه کمی -
 ...  کننی متشی اذیلیخ.  بودن ومدهی امروزم بچه هاش نیحت
   قبول کنه وکالتشو ؟ادی بیی اشنای دوستنکهی داره با ایمشکل:  هم سکوت شد که گفت باز
  ؟ی اخه کیول.. نه :  فکر کردم و اروم گفتم یکم
 !  هی دادگسترکی هی پالیوک..  نیاسی -
 !  یراست بگو جون گل! دروووغ  -

 :   قرمز گرفتينفس هاش به صورتم خورد و چشماش رگه ..  صورتم ي تواومد
 !   جونتو قسم نخورچوقتیه -

 ..  باشه:  گفتم سخت
 و انی گفته بودم جرزیبه کن..  زی کني خونه می اومده بود تا باهم برنیاسی بچه ها ی بعد از راهصبح

   ياز دست خواهر برادرانگو که :  با خنده گفت نیاسی نی ماشيتو. قبول کرده بود 
 !  ي ناراحت نشدمن

 ..  نیاسی الیخیب:  و اروم گفتم ری انداختم زسرمو
   ؟الیخیب -

 گاری که سکردمی ميبا انگشتر داخل دستم باز..  اومده رو باال داد نیی پاي شهی زد و شيپوزخند
   ؟دونهیطاها م: روشن کرد و اروم گفت 

   ؟يدیتو از کجا فهم.. تو . نه  -
 .  ذکرت بود..  داده بود ی مهموننبیشبش ز -

 :  دمی خنداروم
   ؟ریذکر خ -

 :   زدپوزخند
 !  ری خيادیز -
   ؟کننیچرا قبولم نم.. چرا :  گفتم ی ناراحتبا
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 اگه بچه یحت.  رو قبول ندارن ی ازدواجچی هلی فامي طهی و در حلیبه جز ازدواج فام.  ننیهم -
   االن هم واسشون سخته!  گهی ديزای چیلی خای..  دران یسمیاوت.. هاشون منگل شن 

 .   سگهی دی چهی ش شهی و رگ و رستی زنش از خودشون نی طاها دوباره رفت زن گرفته ولننیبب
 :  دیخند

..  بدبخت سه بار عقد کرد هانیو..  هانینمونه ش و!  باشه ازدواجا موفق تره لی اگه فامکننیفکر م -
   نگاشينجوریا..  در اومدن ی نوعهیهمشون هم ..  لیسه بار با سه تا دختر از فام

 
  

 ساله به 10 دی که شای مفلوکسیمهد.. من ِ بدبخت .. من !  حرفا بود نی مهربون تر از ایلیخ..  نکن
   ا خودش امگرفتمی می و اگه به من بود مثل طاها براش عروسمی هم نشستيپا
 .  می سقف برهی ری زی و خوشی دوست دارم با خوبگهیم

 :  دمیخند
 !  بخت ؟ي رفتم خونه يمن چجور..  نیاسی! دل خوش ؟ -

 .   که حرفش برام سخت تموم شده بوددیخودش فهم...  شد سکوت
 .  ادی زي با پله هایمی اپارتمان قدهی. زنگ در رو زدم و در باز شد .  می نگفتیچی هزی کني خونه تا

 .   و در زدم و در رو باز کردمیدی نفس زنان به در خونه ش رسنفس
 داشتن باهم مدارکا رو نیاسی و زی بودم و کني در حال باززی کني طول مدت که با بچه هاتمام

    دو جلسه طولیکی دی گفت شانیاسی دمی که پرستی از وضعنی ماشيتو..  خوندنیم
 .  ارهی در بزی به حق کنتونهیضانت بچه ها رو م طالق و حی ولبکشه

 کردمش که ییازش تشکر کردم و دعوت به چا.  می به خونه برسی سکوت بود تا وقتنی ماشيتو
 ..    طاها کلوچه درست کرده بودمي اومد براادمی سر به طاها بزنه که رهیگفت داره م

 .   رو بهش دادم و گفتم ببره بده طاهاظرفش
 .  هنوز خواب بود پاندا..  نی عوض که کردم رفتم دم در اتاق متلباسامو
 :   زدم به در و داد زدممحکم

   ؟یخوابیچه خبره ؟؟؟؟؟؟؟؟ چقدر م -
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 .  ادیخوابم م:  باز بلند شد و گفت مهی خمار و ني و چشمادهی ژولي موهابا
 !  بدو...  ی خونه جارو بزندیپاشو با!  يغلط کرد -

بدو لنگ ..  يری اب بگاطوی تا بدم کل حی بکشازهی خمهیکاف:  باز شد که گفتم ازهی به خمدهنش
 .  ظهره

 .  دمیخندی طرز راه رفتنش خنده م گرفته بود پشت بهش ماز
پسرا اومدن و طاها گفت که امروز سرش شلوغه و ..  می و خونه رو جارو زدمی ناهار درست کردباهم

 .  مینی هم ببشی پمینی کارتون گذاشتم تا همه بشهی و میباهم ناهار خورد.  ادیشب م
 .   که تلفن زنگ خوردمیکردی و با بچه ها کارتون تماشا مکندمی پوست موهیم

 .   دور شدکمی پر از سوال نگاش کردم که یبا نگاه..  برداشت و مشغول به حرف شد الیدان
 :   اشپزخونه صداش اومدي تواز
  مامااان ؟؟ -

  جان مامان ؟:  گفتم کردمی مکی آراد کوچيبرا بی که سی حالدر
 !  کنتمونی شام دعوت ميداره برا!  نبهیعمه ز -

  جانم ؟:  رو داد و اروم گفتم یگوش...  رو بده بهم ی اشاره کردم گوشبهش
 :   سردش اومديصدا

 .  دینو عروس.. به هر حال ..  شام يخواستم دعوتتون کنم برا -
 .   اخهمیمزاحم...  تونی ممنون از مهربوننی لطف کردیلیخ:  دهنمو قورت دادم و آروم گفتم اب

 .  میشی به گفتن نه بسنده کرد و منم گفتم که مزاحم مفقط
 گفت اری کنارم نشستن و داناری و دانالی که دانسنی بزنن و مشقاشون رو بنوی چرتهی ها رفتن تا بچه

 .  میستی خوب نادی زنای ؟ اخه با عمه امی نريخوایم: 
 .  خدافظ.. من غلط کردم :  چپ نگاش کردم که گفت چپ

تا ..  نی حاال کاراتون رو بکننیبر. می بردیبزرگتره دعوت کرده با.. زشته :  کردم و اروم گفتم ي اخنده
 .  ادیشب که باباتون م



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 222 

 ی کلادی که طاها بیو جور کردم و تا ساعت دوتاشون رفتن تو اتاقاشون و منم اشپزخونه رو جمع هر
 .   کردمالیفکر و خ

 .  می دعوتییشب جا:  و لباساشو گرفتم اروم بهش گفتم دمی بوسنکهی اومد و بعد از اطاها
   ؟نایکجا ؟ مامانت ا:  تعجب گفت با
 .  نبیز. خونه خواهرت .. خونه .. نه  -

 .  میای نمگمی بهش مزنمیزنگ م:  گفت تی سکوت شد بعد با جدیکم
 .  بزرگتره دعوت کرده.. زشته طاها :  برداشتم سمتش و گفتم زی برداشت سمت تلفن که خزیخ
 :   داد زدتی عصبانبا
!  رمی کنه ؟؟؟ معلومه نمی احترامی بچه ها و من به تو بي اونجا جلومی برخوادیم..خیم! غلط کرد  -

 !  نکاروینکن ا.. برو اونور نازگل 
 .  جون نازگل نکن.. عه زشته طاها ..  زشته -
 :   داد زدهوی
 !  گفتم جونتو قسم نخور -

 ينجوریا..  پاگشامون کنه خوادیم..  بکنه نکاروی به خدا خواهرت اگه بخواد ایول.. باشه :  گفتم اروم
 . نکن قربونت بشم

 
منم !  هی چای بچه بازنیا. . تو يزشته برا:  جلو و صورتشو با دستام قاب کردم و اروم تر گفتم رفتم

 .  میری مرتری دياصال تو بخوا!  نشون بدم ؟ي خوددی منو قبول کنن بانکهی ايبرا
..  در بره تیخستگ..  ری دوش بگهیبرو . قربون شکلت برم :  و گفتم دمی بوسعی لبشو اروم و سريرو

 .  برو... برو قربونت برم .  ذارمیبرات لباس م
 .   کنه امشبوریخدا بخ..  گفت و اروم رفت سمت اتاق ي اباشه

 
 !   خوب نبودزی چچیه..  دمییجویاز استرس ناخن هامو م.  سکوت بود و سکوت نی ماشيتو

 .  دیلرزی و مخوردی طاها تکون مي دهی کشيپاها
 .   نداشتمی شوخيخودمم حوصله ..  کردنی نمی شوخچکدومی ها هبچه
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 .   نبودیچی باز هم هی به نظر جالب بود ولنکهی با اشدی که توش برگزار مي و مسابقه اوی راديصدا
 معلوم ی بود از نظر من ولبایز...  ساخت یمی قدییالی وي خونه هی.  میدی خواهر طاها رسي خونه به

 .   دارهي به بازسازازیبود ن
 .   در باز شدی سوال و پاسخچی زنگ رو زودتر زد و بدون هالیدان
 .  می زود وارد خونه شدیلی چون خبودی می جنوبدی بااطشونیح

..  مرد سن دار و جا افتاده کی..  بلوز و دامن و کنارش همسرش بود کی بود با ستادهی اخواهرش
 .   خواهر طاها نهیلبخند به لب داشت ول

 .  نطوری و بچه ها رو هم همدیی و بودی رو محکم بغل کرد و بوسطاها
 کردم که ی من لبخند زدم و ابراز خوشحالی سالم کرد ولی خشک و خال من فقط دست داد وبه
 .  دمشید

 ي که براي و همون تعدادمیستی که تنها ندمی تعارفم کرد داخل و من اروم وارد شدم و فهمهمسرش
    برادرشیوقت..  ش با برادرش گهیمونس و خواهر د..  اومده بودن بودن مارستانیب

   ؟ی گليشدیچ: باربد اروم گفت ..  دی تنم لرزدمی درو
 ها ي سالم به شدت گرم و پاسخش سردکی... به همشون سالم دادم ..  نگفتم يزی زدم و چلبخند

 .  بعدش بود
 و ی قشنگيدلم رو گرم کرد که بهم گفت چه رنگ مو -فرهاد- فقط لبخند دختر برادر طاها دیشا

  منم همسن:  و گفتم دمی کششی مجعد مشکي به موهای دوپا نشستم و دستيمن رو
 
  

 .   رنگ بود خانوم خوشگلهنی بودم موهام همتو
 دمی مبل افتاده بود لب گزي دسته ي کت پسرا که رودنی زد که بلند شدم و با دي ای خجالتلبخند

 .  شهی چروك مينجوریا..  به من کتاتون رو نیبد: و اروم گفتم 
 رفتار رو داشتن ؟ مگه نیچرا با بچه ها ا.. حاال من به کنار ..  دونه کت هاشون رو دست گرفتم دونه

 .  کردمی کت ها رو جمع مدی منو دوست نداشتن ؟ پس چرا من بايبچه ها
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  کنمزونیبده کتتو او.. قربون شکلت بشم داداش :  و گفت دی به سمت طاها مونس از جا پردمی رستا
 . 

 .   لب هام نشستي روي ای و لبخند مصنوع خشک شددستم
 از اتاقا رو نشون یکی یی لباسمو عوض کنم و اونم با خوش روتونمی که کجا مدمی پرسنبی همسر زاز

 .  داد
 .   خودم رو هم در اوردمي تخت و مانتوي رودمی بچه ها رو مرتب چکت

 يروسر..  هام نشون داده بشن ی بودم با بلوز بافت گشاد تا مبادا برجستگدهی دامن بلند پوشکی
   ی حس خوبچیه.  کم کردم شمی از آرانهی اي جلوی سرم انداختم و کمي هم رويبلند

 .   امشبنداشت
 نبی تا به زدمی و اول درست درونی کننده رفتم بدواری و با گفتن جمالت امدمی کشقی عمنفس

    انداخت و ارومیقی و برگشت بهم نگاه عمخوادی کمک نمدمیازش پرس... تعارف بزنم 
 .  نیبش.. نه :  گفت

 همون ي کنار طاها رو نشونه گرفتم که مونس کنار طاها روی خالی سالن نگاه کردم و صندلبه
 .  نمی ش بشگهی نشست و منم مجبور شدم تا کنار خواهر دیصندل
 .  میومدی مدی نباگفتی که مینگاه..  بهم انداخت ی نگاهطاها

 .   بهش زدمی اروملبخند
 .  مامااان:  گفت دهی ورچي از جاش پاشد و با لباآراد
 :   رفت براشدلم

   شده اروم جونم ؟یجون مامان ؟ چ -
 .   مامان گفتن آرادنی همه جا سکوت شد و همه تن چشم شدن به من و به اکردمی ماحساس

 .  دمی پوزخند فرهاد رو شنيصدا
 .   رفتشادمی.  اوردمیمن عروسکمو ن.. مامان  -

 اراد احساس کردم که طاها کنارمه و ي چشمادنیبا د..  خودم نشوندمش ي پاي کردم و روبلندش
 .  ارامش گرفتم
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  بده مگه ؟..  از اون اقا کوچولو جدا شو به ما بچسب کمیحاال .. قربونت برم :  و گفتم دمی بوسسرشو
 .  نه خوبه:  و گفت  بغلم جا خوش کردتو

 .  ی بهتر از اونیلیاصال تو که خ:  گفت دی با تاکبعد
   پوست بکنم ؟نیخوری میچ:  کردم و به پسرا گفتم ي اخنده

 سفارشاشون رو دادن و من نی و متای و باربد و بردکننی گفتن که خودشون پوست ماری و دانالیدان
 .  کندم و قاچ کردم براشون پوست وهیهمونجور که  اراد بغلم بود م

 بچه ي و بعد براخورهی گفت نمیی به خواهر طاها که کنارم نشسته بود تعارف کردم که با ترش رواول
 .  ها گذاشتم

 نی زمينشستم رو..  خنده ش رفت باال و پسرا هم دورم جمع شدن ي با اراد حرف زدم که صداکمی
 .   عمه هاتونشی پنیبر.  دور من نیجمع شد.. زشته : و گفتم 

 .   تا اونايتو بهتر..  میخواینم:  رو پام و گفت دی خوابباربد
 .  رااااست بگووو:  و گفتم دمی کشکشوی کوچینیب

 :   در اوردادامو
 .  گمممیرااااست م -

 !  ی پدر صلواتارمیپدرتو در م:  و گفتم دمیخند
 :  دی کشنی هایبرد

   ؟يباز به بابا فحش داد -
 .  ردمنه بوسش ک -
 !  گمممیم -

 :  می مونس باعث شد ساکت شي که صدامیدیخند
   ؟ رستوران خوبه ؟ی خوبدی که ؟ با خونه جدیداداش خوب -

چرا خوب نباشه ؟ :  خوبه بسنده کرد که فرهاد با پوزخند گفت ی زد و به گفتن همه چي لبخندطاها
   پول دارن ؟ونیلی م12 ی به ماهيازی چه نگهیپرستارشون شد زنش د. به نفعش شد 

 .   و باز هم سکوت کردمدمی طاها رو دي مشت شده يدستا
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 .  پشت سرهم اومدن داخلهانی و ونیاسی در خورده شد و زنگ
 

 :   با خواهر برادراشون به من که بچه ها روم تلنبار شده بودن گفتنی از سالم و احوال پرسبعد
 .  نازگل خفه شد -

 :  دی خندالیدان
 !  مامان خودمونه -
 :   زدی لبخند ارومهانیو
 .  نی واسه باباتونم بذاریول.. اون که اره  -

 .   و بلند شدم باهاشون سالم کردمدمیخند
 ي و گوشه اختمی خودم غذا رياروم برا..  من نموند ي جا برای به شدت بزرگ بود ولزی شام مسر
 .   نشستم و اروم شروع به خوردن کردمنی زميرو

 سرد شد قربونتون نی ؟ بخورنیکنی نگاه منیچرا دار:  گفت نبی سه تا برادر دو قلو روم بود که زنگاه
 .  برم
 .  خواهر بزرگ طاها..  بود وری زي که پارچ اب رو به رودمی اب از جام بلند شدم و دوانی ليبرا

   ؟نی پارچ اب رو بدشهی خانوم موری زنیببخش:  رفتم کنارش و گفتم اروم
دوباره صداش کردم که ..  کردنی صحنه نگاه منی سکوت به اي و همه هم تودمی جواب نشنیچیه
 :   صورتم خورد و شکستي تووانی و لوانی لری برگشت و زد زکدفعهی
 مبلغ میخوبه بهت چک داد...  ی داداشم پوالشو بچاپی زندگي ؟؟؟ اومدییییخوای می ؟؟ چهههیچ -

   ي  ؟؟؟؟ هااان ؟؟؟ دختره ي که مونديخوای میچ گهید...  ي بريری بگیسیبنو
 بوده از یمعلومه قصدت چ!  خورهی داداش منم نمی زندگي پاهیاخه تو ننه بابات به !  بته ی بي هرزه

 ...  همون اول
 .  سوختی صورتم منقدری صورتمه که اي تووانی لي خورده هاکردمی ماحساس

 يری دختره رو بگنی اگه طرف ابخشمتیبه روح مامان نم:  بلند شد و گفت نبی بلند شد که زطاها
 !  نذار بدن اون بنده خدا تو گور بلرزه طاها.. 

 .  نهی طاها نبادی صورتم گذاشتم تا اگه خون مي جلودستمو
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 :  دی غرهانیو
 !  زشته..  دیهمتون بس کن..  وریبس کن ز -
 .  خوامیممن معذرت ..  دیببخش:  لبخند گفتم با

 .   رو جمع کنموانی لي با تعجب نگام کردن که خم شدم تا خورده هاهمشون
 :  دمی رو شننیاسی ي سطل اشغال که صداي از جمع کردنشون بردم و انداختم توبعد

زد صورتشو ..  س دهیخواهر ماهم از امازون اومده عروس ند.  زنت چش شد نیطاها پاشو برو بب -
 .  ناکار کرد

   نگفتیچی هطاها
...  ي نگاه تو صورت زنت نکردهی که تو لرزهی منینترس بدن مامان داره از ا... طاها با توام :  هانیو

 !  ده پاشو.. پاشو 
 :   پاشددنمی با دهانیو..  رونی از هر اقدام طاها رفتم بقبل

 . .  درمونگاهمتیلباس بپوش ببر.. زن داداش نصف صورتت خونه !  هاشم ی قمر بنای -
 ..  دمیبخدا که د..  بلند شه خوادی که مدمید..  که نگرانه دمید..  تو نگاه طاها افتاد نگام
 ..  خوادینه بابا درمونگاه نم:  گفتم آروم

 !   بد شدهیلیخ..  تو رو خدا یامان:  گفت هی با گرنیمت
 يزیچ.. ده س خون خشک ش! اه زشته :  که با خنده گفتم هی گرری شون هم زدن زهی بندش بقپشت

 .  نشده که
 :   بلند شدطاها

 .  میکنیما رفع زحمت م -
 .   نگفتنیچی بود برام که هبیعج
 .  باز هم..  سکوت بود نی ماشيتو

   بود ؟دهیطاها باز هم گوشش سوت کش..  ترك برداشته بود دلم
   ؟دیگوشت سوت کش -
 .   گرفته و دو رگه بودیی که از گلوش خارج شد با صداي انه
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 ..  پس -
 :   قطع کردحرفمو

 .  ستی جاش ننجایا..  خونه میبر -
 .  گفتی راست مدیشا

 .   خواب همه بچه ها سراغ صورت اش و الشمو گرفتن و با گفتن خوبه همشون به خواب رفتنقبل
  . اوردی ها رو در مشهی و الکل اومد رو به روم نشست و خورده شنی با موچطاها

  درد داره ؟:  سکوت گذشت که گفت يتو
 :   زدمپوزخند

از تک تک ..  حرفا در موردش زدن یلیکه خ.. از برادرم ..  دمیحرف شن..  دمی عمر حرف شنکی -
   من کف. خودم پشت همشون در اومدم .. خواهرام که چقدر ور زدن پشتشون 

 الیمن تو سن دان.. من خوار شدم ! رسه  بهی داداشم به گوش همساي کردم مبادا ناله زی تمابونیخ
 ..  خدمت کردم..  شدم زی بود که کنی سالگ18من تو سن ..  دمی رو چشيبود که خوار

 
  
 شام نخورم زی مهی و اشراف سر انی با عچوقتی گرفتم هادی..  زد تو سرم لبخند بزنم ی گرفتم کسادی

    رونایمن ا.. که براش غذا بندازن !  سگ نیع..  و غذامو بخورم نمی گوشه بشهی.. 
 .   رو لمس کردمنایمن ا..  گرفتم ادی

 :   از کار افتاددستش
 مادرم یول..  فروختمی و مزدمی از ته مموی مجعد مشکيمن موها.  فروختمی بلندمو ميمن موها -

 ..   تا ندارهیاز خوشگل..  دختر دارم شاه نداره گفتیم..  دیدست رو سر تاسم مکش
 :   گلومو گرفتبغض

 !   که شاه باشهدمی میبه کس..  دمی نشونش نمیبه کس..  دمیبه کس کسونش نم -
 :  دستش مشت شد..  ختمی راشک
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نه خواهر .. نه مادر شوهرم .. که نه شوهرم ..  خونه بخت فرستهی با عزت منو مگفتیمادر بدبختم م -
  ی تو صورتت کسچوقتی که هدمی قول مگفتیم..  نکنن يشوهرم بهم دست دراز

 
  

 .   نزنهداد
 :   دست مشت شده ش رو گرفتم و سرشو بلند کردممچ

 !   دوستم دارننقدریا!  ببرن خوانی شده ؟؟ خواهرات منو تا دم مرگ می ؟ مگه چی ناراحتیاز چ -
 .  ختیری و چشماش اشک مزدمی مهق

من چقدر بکشم طاها ؟ چقدر !  شهی بگم ؟؟؟ شوهرم الل میبه ک!  ستیشوهرم پشتم ن:  داد گفتم با
    بازمنکهیمثل ا..  گاه دارمم هی تکهی... خودم جمع کنم ؟ حاال که ازدواج کردم 

 . امی پشت خودم در بدیبا
 

 دیکشی که اسمم رو با خودش میی و به عربده هارونی انداختم و بلند شدم و از اتاق زدم بدستشو
 .   داخل اتاق باربد و در رو قفل کردمگوش ندادم و رفتم

 و خدا رو شکر کردمی مهیبلندبلند گر..   سوختیصورتم م.  سر دادم هی پاهام و گري گذاشتم روسرمو
 .   بودنیکه باربد خوابش سنگ

 
  طاها
 ...   بودمزای چیلیمنِ الل مقصر خ!  داشتم قبول

 !   نگفتمیچی کرد و من هرشی زد و صورت نو عروسمو داغون کرد، سرش داد زد، تحقخواهرم
   دو ساعتدیشا
   ساعتسه

 .   ساعت بود که گذشت و من فقط فکر کردم و فکر کردمچهار
 .   پاهام خشک شده بوديگردن و کمرم خشک شده بود و خون تو..  جام بلند شدم از
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 صورتشو ي زخم رویوقت..  نمشی ببشدیروم نم..  اشپزخونه  تکون داد و رفتم داخلی رو کمسرم
   بستهي چشمادنی موهاش و دي صبح بدون بوشهی مگه می ولشدی مشی دلم ردمیدیم
 
  

   اغاز بشه ؟ش
 .  اروم در رو باز کردم..  قفل نبود گهی اتاق باربد ددر
 .   خودش مچاله شده بود دلم گرفتي داده بود و توهی باربد تکری تحرزی که به مدنشی دبا

 !  ؟وونهی به سر گردن و کمرش اورده بود دچه
 .   کردداری پام باربد رو بي انداختم و بلندش کردم که صدادست

 .  سوختیصورتش م...  کردی مهیکل شبو گر..  یی بابادهیتازه خواب:  گفت ازهی خمبا
 .   مرگ کردمي بود که ارزوی حرفاش غميتو
 .  خواب.. بخریبگ.. بابا جان باشه  -
 .   تخت گذاشتمشي اتاق بردمش و اروم روتا

لبم تر ..  دمی زخم هاشو بوسيخم شدم و تک تک جا.. زبر شده بود .  دمی صورتش کشي رویدست
 ..  شد

 .. . برو:  گفت ي خش داري صدابا
 ..   سانتکیدر حد ..  فاصله گرفتم یکم..  مشت کردم دستمو

  کجا برم ؟:  شدم و گفتم رهی خکشی گوش کوچبه
 ..  دونمینم:  هق هق گفت با
 .  دیببخش:  گفتم ي لحن شرمنده ابا

 :  بهم نگاه کرد و نتونستم بهش نگاه کنم..  شد و نشست بلند
  مهمه ؟ اصال بگو من مهمم ؟ بگو وجود من مهمه ؟ -

 :   خوردشینی به نوك بمینی و نوك ببرگشتم
 ..   رو با مننکاراینکن ا..  حرفا رو به من نینزن ا -

 :   قاب شد، قاب صورتش و دستمو پس زددستم



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 231 

   ؟گمیدروغ م -
 .  کنمیاالن صبحونه رو اماده م:  و اروم گفت دیچرخ

  خواستم ؟..مگه صبحونه خ:  داد گفتم با
؟؟؟؟ تو نقش زن  کم گذاشتم برات یمگه چ!!!  یهمه چ!  يخوای میتو همه چ:  داد برگشت گفت با

 !!   مني افهی نگاه به قهی!!!!  نگاه به من بنداز هی ؟؟؟؟ یتو چ! به قران کم نذاشتم 
 
  
 من کفش یبهش گفت!  من اومدم مالتو باال بکشم کنهی ؟؟؟؟ طرف فکر متمی باشه وضعدی بانیا

 !   یگفتی ؟؟؟ خب می کردم ؟؟ نگفتزی مردم تمي من خونه یواکس زدم ؟؟؟ بهش گفت
 هی که کلفروختی مهیکل...  سال خواب و خوراك نداشت 15 زن من نی ایگفتی ميکردی بلند مصدا

    بود نشدادی زتیجمع..  کرد یلی کار خیگفتیم!  نکنه ریلنگش پا لنگش گ! بخره 
!  زن من رتبه چنده کنکوره یگفتیم!  یگفتیبهش م..  رهی و کجاها بگهی شماها خونه تو زعفرانمثل

   ده خوب...  یگفتیم!  هی بقي صبح دانشگاه بود شب کلفت خونه هایگفتیم
 !   سرتون پول در اوردي قد موهایگفتیم...  دی همه پول دنی ایگفتیم!!!  یگفتیم
 یگفتیم...  س دهیهمه رنج به جون خر..  س دهیهمه طمع کش..  س دهی دی به قران همه چیگفتیم

    که نبود نازگل بوديزی تنها چیگفتیم.. مرد خونه بود مادر خونه بود پدر خونه بود 
زن ...  زن من یگفتیم..  نجاستی که االن ادهی بهشون که چقدر درد کشیگفتیم..  طاها یگفتیم! 

   یوانی لدی شایگفتیم..  یگفتیم!  مرد روزگار بود یگفتیم..  چوقتیزن نبود ه.. من 
!  خوردمی مزی چهی لقمه هی زی منم سر اون مدیشا..  زدنی سرم داد نمدیشا..  یگفتیم..  دشی نمخورد

   ادیطاها ..  يطاها تو زبون دار!  یستی الل نگهیتو که د.. طاها .. طاها ..  یگفتیم
 ی روز بچه هام بخوان مثل من خورد شن چهی.. بچه ها طاها .. طاها من بدرك ..  حرف زدنو ریبگ
    ؟؟؟یگیم
 ..  دیچیپی گوشم مي حرفاش توی چنی و عدیلرزی مدی بنیع

 .   اتاق جمع شدني شدن و توداری بی بودم بچه ها کدهینفهم
 :   ش گرفتهیگر
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 .   خسته میلیخ... من خسته ام .. طاها درکم کن  -
 .   سر دادیی صدای بي هی و گردی تخت انداخت و شونه هاش لرزي پشت به من روخودشو

 شمی زبونت ميزبون ندار.. دردت تو سرم ..  رو دوش من تییگفتم تنها.. گفتم قبول :  گفت هیگر با
    کاری ؟؟؟ طاها تو چیتو چ..  شمی پات ميپا ندار..  شمی گوشت ميگوش ندار.. 
   ؟یکنیم
   حجم از درد ؟نی صبح و ا5ساعت ..  بچه ها برگشت نیع
 طاها ؟؟ اره یشیم!  نداشتم چوقتی ؟؟ هیشی گاهم مهیتک!  ساله کوه ندارم یلی ؟ خیشیکوهم م -

   ؟؟یشی؟ م
   سر بدههیبرگشت و دوباره خواست گر..  شد سکوت
زار بزن :  و انداختمش تو بغل خودم و دم گوشش گفتم دمشی رفت سمت بازوش و محکم کشدستم

 !  قول مردونه.  دمیقول م..  شمی مزتیهمه چ..  کن یخودتو خال.. 
 ..  شدمی و با هر نفسش زنده ممردمیبا هر لرزشش م..  هی گرری بلند زد زبلند

  حجم از دوست داشتن و دوست داشته شدن ؟نی صبح و ا5 ساعت
 ي خوابش برد تو بغلم و بچه ها هم اتاق رو ترك کرده بودن و فقط اراد بود که خواب الو روعیسر

 .  تخت نشسته بود
   بابا ؟یخواب.. بخيریچرا نم -
 ..   لقد نزنمدمی بخوابم ؟ قول مسشی پسهینم -

 .  دی زخم صورتشو بوسي بهش زدم که خم شد و رويلبخند
 :  لبخند زدم.  زدی تو تک تک نگاهاش به نازگل موج معشق

 .  که من برم صبحونه درست کنم.. پس تو مواظبش باش  -
 .  دیچی تو بغل نازگل جا داد و نازگل هم به دورش پ گفت و خودشوي و باشه ادی کشي اازهیخم
 .   اراد رو هم کنارش گذاشتمي هر دوشون پتو رو گذاشتم و عروسک مورد عالقه يرو
 .  امی بتونمی من بره و من نمي اس دادم که امروز جانیاسی به
 .  بودن رو که خواب یی کردم اونادارشونی و به سمت اتاق پسرا رفتم و بدمی صبحونه رو چزیم
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 از خس خسش نوی سرما خورده بود و ایاراد کم..  نی مدرسه کردم به جز اراد و متی رو راههمشون
 .  دی فهمشدیم

.  که حاال حاال ها اون سه تا خوابن دونستمیم.  دسته گل گرفتم هی و ینیری جعبه شهی راه سر
 .   از سر و صداستی نيمخصوصا که خونه ساکته و خبر

  جونم داداش ؟:  گفت ی کلفتيبرداشت و با صدا..  زنگ به فربد زدم بعد از چند ماه هی
 .   صبحه9ساعت !  یکیخ..بلند شو خ -
 !  میخوابی مشتری بمی که کار ندارمییماها..  خوابنیصبح همه م!  داداش گهیصبحه د -
   ؟شتی پامی سر بهی ؟ يخونه ا -
 و اشراف هم بازه انی اعي من به روي که در خونه ایب..  ایب.. س  بخوابم پيخوایکجا م.. اره بابا  -

 !  ایب.. داداش 
 .   و با گفتن خداحافظ قطع کردم و به سمت خونه ش روندمدمیخند
 .   دم در اپارتمانش بودمقهی چهل پنج دقسر

 :   داد زدي نازك زنونه اي که از تو پنجره با صداکردمی رو داشتم جا به جا میرنی شي جعبه
 ینیری محترم ؟؟؟ هر دفعه هم گل و شي اقایشی مزاحم میچرا ه! چندبار بگم من جوابم نه  -
 !  ياریم

 .  میکنی مشی کارهی.. حاال درو باز کن :  لب گفتم و گفتم ری زي اپدسوخته
 .   شدمدر رو زد و وارد خونه ش.  تو اشاره کرد ای به صورت ذوق کردن در اورد و با دستش بصورتشو

 !  ییدایبابا داداش کم پ:  و گفت دی در منو تو بغل کشدم
 .  شتیتا ظهر هستم پ.  ادیزنگ بزن محمد هم بگو ب -
 !   بشه امروزيچه روز! جون  -

 .   شدلی و جمع دوران مدرسه تشکدی هم محمد رسقهی از چهل و پنج دقبعد
   بشر ؟هی واسه چتینیری شيحاال جد:  با خنده گفت دیفر
 ..   بگميراستش چجور.. راستش  -

 !  نههههه:  که محمد دستمو برد باال و با تعجب گفت کردمی مي دستم بازي توي با حلقه داشتم
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 :   زنا به صورتش چنگ انداختنی و عنی ها رو انداخت رو زموهی حلقه مدنی برگشت و با ددیفر
   ؟ي شوهر کردیک! اوا خاك تو سرم  -
 :   کردن در اوردهی گري که ادامیش کرد تعجب نگابا
 .  گرفتمی مومدمیخودم م -
 :  دمی سمتش پرت کردم و خندیبیس
 !  قهیخفه شو دو دق -
 !   اهیمرس..  تو زر بزن شمیخفه م...  شششیا -

 .   که ازدواج کردمشهی میدو ماه.. اره راستش :  که گفتم میدیخند
 .   روشبی ديفاق ها اتی کردم حتفی رو براشون تعرزی چهمه
 طرف زن تازه کیاز ..  حق داد طاها دیبه تو هم با..  نیبب:  سکوت شد که محمد اروم گفت یکم

    و ازي داری خوبی و باهاش زندگي دوسش دارنقدری ایگی که متیوارد شده به زندگ
 تو دونمی من میول..  یول!  همه سال پشتت در اومدن نی خواهر ها و برادرات که بعد از اگهی دطرف

 .  ادی بشی پي نادریلیمگر اتفاق خ..  ی دوتا صلح برقرار کننی انی بیتونینم
 :   پوست کند و ادامه دادياریخ..  تکون دادم سرمو

 که اگر یدونیم! مادر بچه هات ! قاعدتا همسرت .  شترهی کدومت برات ارزشش بنی ببدیو خب با -
  بچه ها هم..  بچه ها ي روادشی زریبخاطر تاث..  ادی بشی نازگل خانوم پي تویاختالل

 
  

 به یول..  دور زی خانواده ت رو برگمینم.  نهی تو سنگي فهیپس وظ!  شنی اختالل رو دچار ماون
    که مدام رفت و امدستی نيخودت و نازگل خانوم بفهمون که اون خانواده خانواده ا

 .  نی باشداشته
 :   حرفشو گرفتي ادامه دیفر
 گهی که دنهی اازمندی نشی سالگ30 ي استانه ي توي کردفی که تو تعری زننیا... طاها ..  یول -

   ي حس رو دارنیتو ا!  زن باشه کمی..  کمی..  راحت باشه کمی!  نکنه یمردونه زندگ
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 هی روحیکی..  یی که خب زناشویکی!  چقدر ؟؟ دوتا جنبه داره یول!  ي دارنیتو تمک..  يدی مبهش
   چقدر!  نکشه ی سختگهی دشی زندگي که تويتو چقدر کمکش کرد!  طرفه ي

.  راه تنهاست نی اي که توکنهی حس رو منی اون داره اکنمیچون احساس م!  ي پا به پاش بريحاضر
   عشق جاشو به..  رهیگی حس بعدا عشقو ازش منیا!  بده طاها یلی خنیو ا

 وقتا باهات بگه ی تر و خشکت کنه و بعضدی که باییرا از پسیکی تو کنهیفکر م..  دهی متیمسئول
 !  یبخنده تا تو احساس کمبود نکن

 !   کنهکاری چدی بادونهیم! طرف روانشناسه !  کنهی نمنکارویا:  اروم گفت محمد
 :   کردی نوچدیفر
 روز هی..  ی از علمت استفاده کنيخوایکجا م!  بر خالف دانشت بره داداش من تی زندگیوقت -
 !  يبریم

 :  به من کردرو
 
 تا خودش و خوادی می مرد زندگهیاون واقعا ..  خوادی همه جانبه مبانی پشتهیاون ! پشتش باش  -

    مردونه باردونمی مي نکردی مردونه زندگدونمیطاها م!  مردونه نباشه گهی دشیزندگ
 !  عوض شو..  بخاطر نازگل خانوم بخاطر زنت ی سالگ36 سن مبارك نی همي االن توی وليومدین

 
 .  دادی مشامم رو قلقلک مي قرمه سبزيبو.  خونه رو اروم باز کردم در
 .   و از سر و کوله م باال رفتندنی و اراد سمتم دونی کردم که متي لبخند سالم بلندبا

 .   از نازگل نبوديخبر
 !  نهیامان نب:  به آراد گفت نی رو در اوردم و دادم دست بچه ها که متالی پاستدای خرکی پالستي تواز

 :   هم نگران نگاهش کرد که داد زدمآراد
   ؟؟یینازگل جان ؟؟ کجا! خانوووم ..خ -
 .   خشکش زدهوی افتاد لی پله ها اومد و تا چشمش به پاستي باالاز

   ؟هی نوشابه الیپاست:  کردن که با تپه تپه گفت می رو پشتشون قاالی پاستپسرا
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.  و داد کردن و فرار کردن غی حمله ور شد سمت پسرا و پسرا جهوی تکون دادم که ي تعجب سربا
 .   شما هم گرفتميبرا! خانوم ..خ..  دلم زیعز:  با خنده گفتم هوی
   ؟؟؟یگیراست م:  ملوس گفت یلی و خسادی واهوی
   گنده ها هم گرفتمنیاز ا..  ایب. اره قربونت برم  -

 .   اعتراض بچه ها بلند شد که قهقه زدميصدا
 نی مبل نشسته بود و پاهاشو عي دسته يرو.  خوردی رو گرفته بود و دونه دونه ملی پاستي بسته

 .  دادیدختر بچه ها تکون م
 ..   ضعف رفت براشدلم
 .  خت..ذات سوخغ.. خانوم موشه :  و دم گوشش گفتم دمی بوسشویشونی خم شدم و پاروم

  اخه چرا ؟؟؟:  گفت تیبرگشت بهم نگاه کرد و با مظلوم..  تو دهنش موند لی پاستهوی
 :  دمیخند

 .  ییمروی نیاصال کنار هم املت..  ییتزای پی کبابزنمیزنگ م. فدا سرت  -
 .  خورمی ميمن مرغ سوخار:  رو دوشش و گفت دی پراراد

 :   نازگل هم برق زديچشما
 !  هم زیمن ن -

 :   دوبارهدمیخند
همه ..  یخواستی که مییداینازگل اون خر.  ارمیفعال برم لباسامو در ب.  زنمیاالن زنگ م.. باشه باشه  -

 .   درست گرفته باشمنیرو بب
 .   بهش زدمیلبخند زد و برگشت نگام کرد که چشمک..  که چشمش به گل خورد دای سمت خررفت
 !  دمی نمای لبخندشو به دنهی بدونه کاش

 :   دادش در اومدي صداهوی رو جا به جا کرد و دایخر
   ؟؟؟؟يدیطاها تو باز واسه خودت تخمه خر -
 .  اخه امشب فوتباله:  گفتم تی مظلومبا

 :  دیغر
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!  دیزیری کجا مستی جمع کنم شما ها که حواستون ندیاشغاالشو من با! هست که هست  -
 !   منهي براشیبدبخت

 .   باهاتکنمیخودم جمع م..خ..  کردنات برم قربون غرغر -
 که یفهمی زدم مششی اتنهی انداختمش تو شومی که گرفتگهی ديدفعه .. الزم نکرده ..  شیییچ -
 .  يری بگدی نباگهید
 !  قول.  رمیگی نمگهید.. خور ..حرص نخ.. خشونتت برم ..قربون اون همه خ -

 !   آور باشهادی اعتتونهیکاش بدونه غرغر کردنش هم م..  غرغر کردنش دور تر شد يصدا
 
 !  یپاااس بدههه لعنت -
 !!!!   که گرفت گل بودیبابا بخدا اون -
 !!!!  يوااااااا..  چه ي تو دروازه تو داررفتی مزدمیاخه اگه من بودم که قشنگ م -

 و نیاسی به ی چنی من عيپسرا.  میر هم جمع شده بودهم ما سه تا برادر کنا باز... گرفت   مخنده
    اروم بهسیمهد..  دادنیفحش م  و شکستنی تخمه ميچجور  کهکردنی نگاه مهانیو
  . زمی حرص نخور عزنقدریا..  جان نیاسی:  گفت نیاسی

 که دمیفهمی مهی عصبدمیفهمیم.  شستی شدم که ساکت شده بود و داشت ظرف مرهی نازگل خبه
 .   نداره و اصال اعصاب ندارهیحال  خوب

   گفتم چشه ؟سی به مهدآروم
 ..   هاشو انداخت باالشونه

   ؟دونستینم
 .   شدمی بلند شدم و به سمت اشپزخونه راهآروم
 .   کناردی خودشو کشرمی و خواستم تا کمرشو بگسادمی و پشتش وا  رفتمآروم

 !  ش خوب بود حالشی دو ساعت پیکیتا ب...  کردم تعجب
   شده ؟یچ:  زدم و گفتم ی متعجبي خنده

 .  یچیه:  گفت ي گرفته اي صدابا
 :   و برگردوندمش سمت خودم  که دست انداختم دور کمرشرفتی مداشت



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 238 

 خب ؟..خ!  شده ی چی که بهش بگستی تر نکی از من به تو نزدچکسیه!  شده ؟یبهت گفتم چ -
 :  گرفت  شد و قلبمی رنگش مشکی مشکی مخمليچشما...  شد ی اشکچشماش

 .  درد دارم -
 :  دستامو قاب صورتش کردم..  شدم نگران

   شدههه؟؟ی ؟؟؟ چخورده یی ؟؟؟ به جايکجااات ؟؟؟چجور -
 :   اشکاشونی مدیخند

 !  ادهیز دردش...  شدم انهیعادت ماه -
 ...   زدخشکم

   ؟؟؟یچ -
   رك تر بهت بگم ؟نی از اگهید!  زمی عزودیپر...  انهیعادت ماه -

 :   خاروندمسرمو
   هست ؟ی چیگی که مینیا..  ؟؟؟ اصال دکتر می بده ؟؟؟؟ بریلیخ -

 !   نگام کرد  گرد شد و با تعجبچشماش
 !!!  طاهااا -
 :  کردم نگاش  جیگ
 جان طاها؟ -
 الیبرو االن پف!  یچیه:  گفت ي گرفته اي چشمام گشت زد و بعد با صداي چشماش تو کمی
 .  میبخور ارمیم
 .   رو برداشتم بردم تو هالی رنگي شربت هاي حاوینی باال انداختم و سي شونه اجیگ

 :  دمی که گذشت اروم پرسکمی..  هانی کنار ونشستم
  داداش ؟ -

 :  داخل دهنش داد  شوتخمه
  جون داداش ؟ -

   هست ؟ی چ یدونی م انهیداداش عادت ماه:  گوشش گفتم دم
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 :   کرد و لب زد  تعجب نگامبا
   ؟؟؟؟یدونینم -
 !!!  نهه -

 :   تکون داديسر
 سمت چوقتی هی زمان ي بازه نیتو ا!  واسه خودش ي ای بدبختیلیخ..  گمی متیداداش تسل -

 !   داداشچوقتایه! خانوما نرو 
 ..   رفت تو بحر فوتبال  دوباره

 سر ی و هکردنی متی رو اذهی بقی و وسط شامم ه و باربد شرط رو بردنای و بردهانی و    سرمآخر
   هی..  میدی همه از جا پر  کهزی مي رودی پارچ ابو کوبی که نازگل عصبکردنیصدا م و

 !  کنمی بستون مای..  دیکنی بس مایشما دوتا :  زد و گفت نیاسی و هانی به وی حرص در آر عصبلبخند
 .  دوشون آب گلوشون رو محکم و پر سر و صدا قورت دادن  هر

 کردمی م  کنار من نشست و به من که داشتم متعجب نگاه  ودی خودش کشي با حرص برنج برانازگل
 !   اونو بخورزهیپلو خورشت رو م!!!!  ستااای ؟؟؟ اسمم پلو خورشت نهیچ: گفت 

 .   به بشقابش ور رفتعی هل شد و سرسی نگاه کرد که مهدسی مهدبه
 .  کردنینگاش م  داشتنیکی انداخت که هر کدوم بدتر از اون ی پسرا هم نگاهبه
 .   که تلفن خونه زنگ خوردمیخوردی شام ممی سکوت داشتيتو

 !   که هستی ک هر تو روح :  انداخت و گفت چنگالشو  قاشق
 .   خندهریز زدم   خودمو نگه دارم و نتونستم

 :  دی برداشت و توپعی شماره سردنی دبا
 دوس دختر ای زبون بسته ؟؟ یگیم یهان ؟؟؟ چ!  کنمی رو خودم به شخصه خفه ش میکیتو  -

   باز تو زنگ! بوج بده بخوره تو فرق سرت !  ؟؟؟؟ برو بابا لوس ننر هیبوج چ!   لیجبرئ
   بپره توری ني ؟؟؟ گربه يای بای ي ؟؟؟ بري ؟ بريایکجا ؟؟؟ کجا ب!  شام من کوفتم شد نی ايزد

    زهرهاری سگ منو باال ني رونقدری ادم حرف بزن زهره انی عيری نمایجونت الل از دن
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.. اها ..  ؟؟؟؟ شوهر ؟ شوهر من ؟ اها ی ؟؟؟ چيخوای می ؟؟؟ چیچ!  زهرههه شمی سگ بشم بد ممن
  به!  ی بفهمدمی ؟؟؟ نبایفهمیم!  من ي نداشته شی به رخندهیداره م! خوبه خوبه 

 
  

 باشم ؟؟؟؟ خوش دی هم باي افاده انی اریگی پگهید!  بکنه خوادی دلش می چه بابا بره هر غلطمن
 !  اره برو!  راحت بکشم از دستت نفس هیبرو بذار !  يخوش گلد!  يگلد

 : کرد و گفت  می واسه خنده بود  جرقههی نگاه به هممون که منتظر هی رو با حرص قطع کرد و تلفن
 ! نیبخند

 .   شدی خنده حاال مگه قطع مری زمی تق زد هممون
   ؟ي درد داریلیخ..خ:  زدم و گفتم ی تو تخت غلطشب

 .  گفت ینچ
  خانوم ؟..خورده خ.. خی ؟ زبونتو کیکنی من مي براهیمچ چ نچ -

   ؟رونی بسر هی فردا می بريخوایم! خوام ..خی عذر میلیخ..من خ:  عقب دمیکرد که کش  چپ نگامچپ
 .  دی گفت و اومد تو بغلم آروم گرفت خوابي اباشه

 .  یخوبه که هست: که آروم گفت   موهاشو بوس کردميرو
  نازگل
 .   به خودش گرفته بودي عادنی روتيرو..  گذشتی روزا زود مچقدر
 همشون مدرسه و رفتنیبچه ها هم که م.  و خونه و درست کردن غذا نی سر و کله زدن با متصبح

 .   رستوران بود6اها هم تا ساعت ط
  اومدمي پرستاري که براکردمی فکر می و به تابستوندیباری روزا که امروز برف مگذشتی زود منقدریا

 .. 
 خوندمی و رمان مخوردمی میی با شنل داشتم چای بالکني و من روساختنی می ها داشتن ادم برفبچه

 . 
 :   شونه م نشستي رویدست

 !  هیبرف قشنگ -
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 .  گرفتی نمگهی دوست طاها، محمد، زبونش کامل بود و دي چند ماه با کمکانی ايتو
 !  چقدر خوب.  کل تهران برف نشسته گفتیامروز اخبار م.. آره  -

 .   گذاشتکی کوچزی مي بزرگ نسکافه رو رووانی لهی نشست و کنارم
 :   بچه ها لبخند زدمي بازبه
 ها رو هی همساي فرشادی با مامان دم عخواستی بزرگ بود و چون بابا ماطمونیبچه که بودم ح -

    با پارو برف ها رو هممی برزیمن و احمد و زهره و کن..  چهارتامون میبشوره مجبور بود
اون موقع ها ..  دیچسبی میلی خی سرد بود ولیلیهوا خ.  می هم تو پشت بوم پارو کناطی تو حاز
   بعدش بابام.  يکردیپف م..  يشدی خب بامزه می نبود ولنای کاپشن ها مجهز و انقدرمیا

 .  دادی خوش رنگ دست پخت خودش رو مي لبوهی زهیجا
 :  رونی که بخار از دهنم زد بدمی کشیآه
 بابا ي ماها جایول..  بود شتریاز االن که خب ب.. برف ها هم به مرور زمان کم شد ..  بابا رفت یوقت -
    هم با خودشونزای چي سرهی برن ی وقتشهیبابا ها هم.  میشستی فرش مدیاب
 .  برنیم

 :   پام نشست و لبخند به روم زدي رودستش
 .   نکنه خانوممخی تییچا -
 !!  ی نشستنجای اوری پولهی ؟ با ستیتو سردت ن! خوبه داغه . نه  -

 :  دی بهش کردم که خنداخم
اون لباس .  گرفته ی مهمونسیامشب تولد مهد.  خانومم ستمی نیی که سرمایدونیخودت م -

   بپوشم ؟مویطوس
 .  ادی مشتریاون بهت ب..  دمی رو برات اتو کشهی نفتینه آب -

 .   سر بزنههی گفت و رفت تو تا به غذا ي اباشه
 .  دمی پوشی آسمونی و لباس بافت آبی نفتی آبی دامن پشمهی کردم و حی ملشی آراهی شب

 .   با طاها ست کرده بودمییرا جوهی
 .   شونم هستنگهی دي خواهر برادرادونستمیم..  بچه ها رو تنش کردم لباس
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 .  گفتنی مسی مهدي از کادوهاشون برای طاها بچه ها هي به خونه دنی رستا
 .   ساره و همسرش هم دعوت بودنی و حتمی اخر نفر ها ما بودمیدی فهممی خونه که شدوارد
 بود که مونس بلند شد و منو نی که منو متعجب کرد ايزی منو و چدی گرم بغلم کرد و بوسسیمهد
 .   و سالم داددیبوس

 .   جوابشو دادم و رفتم تا لباسمو عوض کنمی گرمبا
مونده .  گذشت می ساره به من و طاها که کنار هم نشسته بودي به چشم غره های مهموني نصفه هاتا

 !   رو بگه ؟نیاسی ي و خواهر برادرارهی بگیسته مهمون تونسی مهديبودم چجور
 !  باهاش مشکل ندارن ؟مگه

 هم یکی..  گرفتم لی تولدو به دو دلنیمن ا:  بلند گفت سی زد که مهدسی به مهدی چشمکنیاسی
   یکی و ی خوشحالم که خانواده ها موافقت کردن با همه چنکهی تولد منه و انکهیا
 .   نداشتن و قراشون رو ندادنی که خب مراسم عروسمی زوج دارهی ما نکهی هم اگهید

 .   سمتموندی نگاها چرخي به من و طاها انداخت که همه ی نگاههی بعد
 :   دهنمو قورت دادم و کج زمزمه کردمآب

  با منه ؟ -
 !  زمیبا ماست عز -
   ؟یماست ؟ چه ماست:  تعجب گفتم با

 :   ش گرفتخنده
 ..  ما. ما  -
   ماااا مااااگهیم!  گاوه ي صدانیاه بابا ا:  نشسته بود گفت نیی که پانی متهوی

 .  میدی خنده و ما هم خندری جمع زدن زي همه
 .   آهنگ بلند شدي وسط که صدامی رفتمی بلند شداروم
 .   برقصمستمیبلد ن:  گفتم اروم

 !  بسپارش به من -
 !   نوعو برقصمهی نیخب بلد بودم ا..  شد لی تبدي اهنگ قرهی اشاره اهنگ ملو به هی با



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 243 

 :  دی و خواهرش خنددی کل کشسیمهد
  شاباش شاباش -
 
 ششی پی باششهی کاش همشهی نمری دل پنی تو ابا

 شهی نمری تا ابد از تو و عشقت سی بدونکاش
  قلبمنهی از سادی در بخوادی میکی از من تو به من نزدرنیگی تو همه آرزوهام فاصله مبا
 
 تکون هی و زدی و اون دست مدمیرقصی مشتریمن ب..  میدیرقصی هم مي و رو به رومیدیندخیم

 . خوردی مکیکوچ
 

  من طاقتارمی لحظه نمهی تو ی دوبارت بدنهی دشهی نميتکرار
 یکمی نزدی جون وقترمیگی با تو میشمی پلرزهی وجودم متمومه

 
  دی بوسمویشونی شد و پکی نزدبهم

 ختهی سرمون ري و کل همه بلند شد و پول روغی جي گرفت و برد باال و چرخوندتم و صدادستمو
  شد

 
 ششی پی باششهی کاش همشهی نمری دل پنی تو ابا

 شهی نمری تا ابد از تو و عشقت سی بدونکاش
  قلبمنهی از سادی در بخوادی میکی از من تو به من نزدرنیگی تو همه آرزوهام فاصله مبا
 
 به عنوان شاباش دادن که ی اومدن و چندتا تراولی هم گذاشته شد که تعداد اندکگهی اهنگ دهی

 .  میکردیشرمنده نگاهشون م
 :  سادی روم واي جلوي نفر ساره بود که بلند شد و عادنیآخر

 .  مبارکه..  باهم نی خوشبخت شنکهی بگم جز اتونمی میچ -
 ..   تشکر کردمازش
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 که جمع کرده بودن و یی بچه ها بحثشون به تعداد پول هاید و برگشتن هم تموم شسی مهدجشن
 :  دی کرد که آراد پرسریی که دادن تغییکادو ها

  مامان تولد تو تابستون بود نه ؟ -
 و بهشتی هم که اردای و آقا بردنیآقا مت..  بود شیتولد شما جغله هم ماه پ. آره مامان قربونت شه  -

 .   سگهی و اقا باربد هم که ماه دنی فرورد9دو تا برادرات 
 :  دی پرسکدفعهی طاها

   ؟ستی نادتی ؟ چرا مال منو یپس من چ -
 :  دمیخند

   خرداد رو فراموش کنم ؟12 تونمیمن مگه م -
 .   زدي خجسته البخند

 کالس تئاتر خوامی ممن.. مامان :  اروم گفت اری که دانکردمی داشتم لباس چرکا رو جمع مشب
 .   به درسم برسمدی باگهیم.  دهی بابا اجازه نمیول..  سمیبنو

 :   کنارشنشستم
   کالس تئاتر ؟ي بريچقدر دوست دار -
 .  یییلیخ -
   مدرسه مهمه ؟يچقدر درسا -
 .   مهمهکمی هییمهمه چون امسالم نها.. خب  -
 نی چون باالخره تمرزنهی به خوندنت چقدر لطمه مي اگه برنی فکر کن ببنیبش.. به نظرم .  کالیبار -

   بازم.  کالست قربونت بشم نی داره و همه و همه رو داره اي رورونیداره ب
 .   کهستی نیمشکل.  گمی من به پدرت ميخوایم

 ساره رو به عنوان چوقتیمن ه.. راستش .. راستش :  و دم در بودم که گفت دمی موهاشو بوسيرو
 .  یچقدر خوبه که تو مادرم.. شتم مادر قبول ندا

 .  بهش زدمی زدم و چشمکلبخند
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 رو چک نای گاز اری اشپزخونه زي بریتونیم:  و اروم گفتم دمی راه طاها رو دنی داخل حموم که برفتم
   ؟یکن

   گفت و راهشو کج کردي اباشه
 .   و دکمه شو زدمیی لباس شونی ها رو انداختم تو ماشلباس

 .   سکوت به چرخش لباس ها نگاه کردمي و تو نشستمهمونجا
 یی مرد ؟ کنار بچه هانی سخت بود کنار ایچرا رفت ؟ زندگ...  ذهنمو مشغول خودش کرده بود ساره

  از جنس خودش ؟
   چرا قبول کردم ؟من

   رو چقدر دوست داشتم ؟طاها
  بچه ها رو دوست دارم ؟...  مویزندگ
  چرا قبول کردم ؟!  قرار نبود زن طاها شم یحت..  لحظه رفت کی دلم
 ...   کهیمن
 .   سردهنی رو زمنینازگل ؟ نش -

 !  طاها فرداد..  بود یدوست داشتن...  بهش زدم يلبخند
 ..   برو بخوابيخسته ا -
  ؟ی خورد کنی گرفتيسبز -
   ؟يدیاز کجا فهم.. اره  -
 .  حدس زدم..  رو اپن يگذاشته بود -
 ..  ادیخوابم نم -
   ؟ي نداريکار.. پس من رفتم بخوابم  -
 .   گفتم و اون هم رفتی آرومي نه

 ي ساعت شد دو ی کدمی خودم غرق بودم و اصال نفهمياالی فکر و خيتو...  سمت اشپزخونه رفتم
 .   شدمرهی و به چهره ش خدمیکنار طاها دراز کش. نصف شب 

 ..  دادی قورمه مي بودستام
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 :  ه کردم زدم و زمزملبخند
..  طاها کنمیدارم شک م...  دادهی رو نمیچی هي بوچوقتی از اول که هبودی کنارت مدی بای زندیشا -

   دوتامون ؟میچرا قبول کرد
 :   و تو دلم زمزمه کردمدمی خوابصاف

 .  ارمی کم نچوقتیکمک کن ه..  کمک کن ایخدا -
  طاها

 نیاسی.  بلند شد دادی داد و بي که صداکردمی دفتر نشسته بودم و داشتم فاکتور ها رو نگاه ميتو
 :  دیخند

  باز سر به سر هم گذاشتن ؟ -
 :   شدشتری باال انداختم که صداها بي اشونه

 چند سال هم از من ی حتخوردی پسر جوون که بهش مهی..  تو سالن می و رفترونی بمی زدنیاسی با
 ..   زهوار در رفتهي های و شلوار کتون و کتونیمی ژاکت چرم قدهی..  تر باشه کیکوچ
 .  کردی میی زخم قرمز خودنماهی صورتش ي فر درشت و رويموها
   شده اقا ؟ چه خبره ؟یچ:  گفتم آروم

   ؟يشوما فرداد.. با فرداد کار دارم :  گفت ی التي صدابا
   ؟يبا کدومشون کار دار..  نجایچندتا فرداد هست ا -
 !  با طاها فرداد..  م کرده چارهیب..  که بدبختم کرده يبا اون پدر سوخته ا -

 :   از سر تعجب بهش زدم و دستمو به کمرم زدمي اخنده
 .  خودمم -
 :   گرفت و داد زدقموی اورد سمتم و ورشی هوی
 من دست به کمرم ياونوقت برا..  يکوندیکمرمو ش...  يبدبختم کرد..  کثافت ینفس کش عوض -
   ؟یشیم

 اقا ؟ من اصال شما رو ی چیعنی:  گفتم تی به زور جداش کردن که با عصباننیاسی ها و بچه
 !  شناسمینم
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 :   باالدی زد و دماغشو کشپوزخند
 ..  از گل ِ من بپرس.. از نازگل بپرس .. از زنت بپرس  -

 :   بغض دار شدصداش
 ..   کهي گوشش خوندری زی چستی کثافت معلوم ني توی عوضيتو...  يگلمو پر پرش کرد -

 .  رونی بود زدتش و انداختش بکلی که درشت هی که حاج موسارهی بورشی خواست دوباره
  زنم ؟ نازگل ؟ نازگل من ؟؟..  دیلرزیپاهام م..  زدن مهی دروم خهمه
   رو برداشتمنی ماشچی سوعیسر

.. طاها ..  یشی کبود مي خودت دارنیبابا بش.. سکته نده نازگلو ..  نرو خونه ی شکلنیطاها ا:  نیاسی
 ...  طاها
 ..   شدمنی دور شدم و سوار ماشازش
 .  فقط خودمو رسوندم خونه..  ي چجوردمیفهمی نماصال
..  رهیخ:  گفت یبا نگران..  هم کنارش نی در بود و متي استانه يتو..  دمی رو پارك کردم و پرنیماش
   ؟ي االن اومدی چيبرا

  گمشو توووو... برو تو !!! ززززر نزن :  دمی کشنعره
 ..   بغض کرد و رفت باال پشت نرده هانیمت..  پرتغال و رفت تو ي شد اندازه چشمش

   ؟؟؟؟یدونی شده ؟؟؟ می چیدونیم:  و گفتم دمی نفس کشکمی
 .  دونمینم.. نه ..ن -
 من گفتیم!  گل ِ من گفتی ؟؟؟؟ مگفتی می به زنم چیدونیم... من عشقت اومده بود تو رستوران  -

   ؟زدی زر مینازگل چ... تو رو پر پر کردم 
 :  دمیلرزی و مدیلرزیم
 ..   ؟ طاها من کهیک -

 : دمی کشنعره
 ...   بوده که عاشقت بودهی بوددددد ؟؟؟؟ کیییبگوووو ک. خفففففهههه شوووووو  -
 !  با گفتنش..  دادمیانگار جون م.. بگم  وی بعدي جمله تونستمینم
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 :  دی لرزصدام
 !  يبود... عاشقش  -

 ..  دی از چشماش چکاشک
 :   کردزمزمه

 .  من عاشق نبودم -
 :   زدمپوزخند

   بود ؟یپس ک -
 ..   قرن هاي به اندازه یسکوت..  کرد سکوت

 خانواده ها قرار ازدواج گذاشته بودن که رفت یول..  نخواستمش چوقتیمن ه..  رضاسیاسمش عل -
   من دوسش.. موادو ترك کرد ..  کرد دایبخاطرم کار پ.. همسنمه ...  يسرباز

 ..  نداشتم
   شدخم

  شکستم
 ..  کردی متیاذ.. بازم دوسش نداشتم ..  خوندن تی محرمي غهیص..  دوسش نداشتم چوقتیمن ه -

 :  کردیم هاش کبابم هیگر..  غی جایزدی مهق
 بهم ارامش گفتیم!  خواستمشیمن نم... من دوووسشش نداششتمم طاها ..  بهم زدیدست م -
 ...  زدیمنو م...  خان رضای علگفتمیطاها اگه بهش نم..  دادی اون بهم ارامش نمی وليدیم
 
  

 که داره دونستمی میول...  يرفت مثال سرباز! بعدش رفت ..  ماه موند کیفقط ..  کرده ش شدم عقد
 ..  من.. من ...  کشهیمواد م
 ..  شدی کبود مداشت

 :   زدغی جنیمت
 .. مامااااان -

 ..   سمتشدمیدو
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نفس بکش نازگل  ..  بسهه ید لعنت... نازززگللل ... نازگل چت شد ؟؟؟ نازگل نفس بکش ... نازگل  -
 !!  نازگل... منو نگاه .. 

 ..  شدی مکبودتر
 ..  دادی تو دستم جون مداشت

 ..   کردمهیگر
 !  گوه خوردم نازگل.. غلط کردم .. نازگل .. جون من ...  نکاروینازگل نکن ا -

 و کردی مهی گرنیمت..  کردیخس خس م..  ماساژ دادم نشوی سيقفسه ..  لباسشو کندم ي هادکمه
 ..   خوب نبودزی چچیه
 ..  هی گرری و زد زدی کشغی بهش زدم که جیلی محکم سکدفعهی

 ..  دمی کشی راحتنفس
 ..  کردی مهی بود تو بغلم و زار زار گرافتاده
 ...   بغلش کردم و کمرشو نوازش دادممحکم

 :   بودندهی خوشگلش ترسيچشما..  و صورتمو قاب کرد رونی بغلم اومد باز
...  طاها ارهی سر بچه هام بیینخواد بال...  طاها نجای اادین..  نجای اادی بخوامینم...  نمشی ببخوامینم -

 ..  طاها..  ادااای بينذار
لرزش تنش ..  ساکت شه خواستمیفقط م..  نکردم ی حرکتچیه..  لرزونش گذاشتم ي لباي رولبامو

 .  کمتر شد
 .   کنهتتیمگه مرده باشم بخواد اذ:  با دستام لمس کردم و گفتم صورتشو

   دستام خوابش برده بوديرو
 .  سکسکه افتاده بود صورتش قرمز شده بود و به نیمت

 :  بودنیاسی..  زنگ خورد میگوش
  الو بله ؟ -
   ؟يخونه ا -
 ..  آره -
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   که ؟ياوردی سر نازگل نیی ؟ بالرونی بیزنیمرد حساب اون چه وضعه م -
 :   زدمي محویلی خواب نگاه کردم و لبخند خي ش توافهی قبه
   شده ؟يزیچ.  تونمیبخوامم نم -
 .   اونجاامیدارم م -
 .   بزنم قطع کردی خواستم حرفتا
 .  گهی نمنیاسی از بد شدن حال نازگل به يزی دستم بلند کردم و بهش فهموندم که چي رو رونیمت
 .  دی کشیپوف..  گذاشت زی مي رو روی اومد و بدون حرف مدارکنیاسی
   ؟نای انیچ -
 .  کنهی م موونهی که داره دی مشت ورق لعنتهی.. ورق  -
 .  نهیبی چشمام می معلولم وليادی زکمی جواب سوال منه ؟ درسته نیمرد حساب ا -

 :  شدساکت
 !!  ؟هی چنایبگو ا..  نیاسی -
 ارویخواهر ..  می گرفتی قانونی پزشکي و نامه می کردتیازش شکا..  طالق خواهر نازگله يماجرا -

    دستی نشونیانون قی پزشکشهیگفتم نم..  من کتکش زدم نه داداشم گهیپاشده م
 ..  نیگی مرد رو داده خانوم چرا چرت مهی مرد و ضرب هی

 :  دی کف دستش نگاه کرد و پوف کشبه
 !   نوبرهگهی دیکی نی ای خانوادگي همه پرونده هانیبا ا! دستاش از مال داداششم بزرگ تر بود  -
   شد حاال ؟یچ -
 هی گري چجوری اگه بدونچارهیزن ب..  گهیافتاد واسه دو ماه د!  شتری بشه ؟ مدارك بیخواستی میچ -
 .   به نازگلینگ..  کردی منی و نفرکردیم

 :  جلوشنشستم
 !   همه خواهرننیا!  فهمهی ؟ منیاسی یباالخره که چ -

 :  زدپوزخند
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..  دعواش شده بوده سی با مهدنبیز. میشدی بزرگ منای مثل اییکاش ماهم تو دامن خواهرا -
   حاالم...  سی زده تو صورت مهدنبیز..  دهی خودشو نگرفته کار باال کشي جلوسمیمهد

 .  کننی متی دارن اذسی مهدي خانواده
 :  بودکالفه

 توانا یهر چ..  الل بشم و کر بشم و نتونم راه برم شتی مثل چند سال پخوامی وقتا میگاه.. طاها  -
   به آرامش االنت..  می کنم با زندگکاری چدونمینم.  اوضاع واست سخت تره يتر

 .  خورمی مغبطه
اونقدر بلند که نازگل پاشد و دم ..  دمی و خنددمیخند..  دمی زدم و بعدش خندي صدا دارپوزخند
 .  سادیراهرو وا

دادم تا آروم باشم ؟ من  رو ای چیدونیم:  گفتم تی م که بند اومد با همون پوزخند و با عصبانخنده
    مردچکدومتونیمن مثل ه! من هنجره مو دادم .. من جفت گوشامو دادم .. پامو دادم 

 شم یرتی غستمیمن بلد ن..  دفاع کنم هی بقي از زنم جلوستمی واستمیمن بلد ن..  یلعنت..  ومدمی نبار
    مــرد جماعتگهی هزار تا کار دیحت..  بزنم یحت..  داد بزنم ی حتستمیمن بلد ن.. 

تو ...  خورد کنم ازی شد که پي شه که بار بلند کنم دستم قوي دستام قونکهیمن به جا ا!  دهی مانجام
   نی خونه انیا!  می قلهیمن و تو از ..  می خونهی ؟ من و تو از نیاسی یگی میچ

 ...  یزندگ
 :   بلند شدمیعصب

هزااار .. من هزار سال کار کردم ! به من داشت ...  پدررررم...  بود که پدررم یهمش بخاطر ترحم -
   نگو!! نگو ..  یدونستینگو نم.  ارمیکه فقط بتونم خورد و خوراك بچمو در ب... سال 

همه و همه رو ...  مویزندگ..  مویزن قبل..  خرج بچه هامو شی سال پکی نی که تا همیدونستینم
   یچیه!  ندارم ویچی هي ؟؟؟ من عرضه ینیبیم!  دادهی خان بخاطر سفارشات بابا مییدا

 يمن عرضه ..  نیاسی  مرد باشم ستمیمن بلد ن!  ستمیبلد ن..  خشن باشم ستمیمن بلد ن.. ! 
   بازار وبردیکه بابا همتون رو م!!!  یدونیتو که بهتر م!!!  یدونیتو که خوب م.  ندارم یمردونگ
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 !  ی فالني خونه ي مراسم حلوا پزرفتمیمن با خواهرا م..  دادی مادی کردن بهتون کار
 :   نازگل اشاره کردمبه
هم پدره .. هم مادره .. هم مرده .. هم زنه ...  نشو رهیبه ظرافتش خ! نگاش کن !  خونه اونه نیمرد ا -
 ! خب ؟.. به اون غبطه بخور ! 

 ..   چم شده بوددونمینم..  رونی از در خونه زدم بکالفه
 .  کردمی من بهشون توجه نمی ولزدنی که اسممو صدا مدیرسی به گوشم مصداشون

 .   رو خاموش کردم و تا بهشت زهرا روندمیگوش
... دوباره کمکم کنه .. ازش صبر خواستم .  بود که سر قبر مادرم نشسته بودم ی سه چهار ساعتدیشا

  هی...  نازگل ي مرد براهی! مرد تر !  آدم تازه تر هی..  بشم دی جدي طاهاهیکمک کنه 
 
  

 .   بچه هامي براپدر
   منتظرم نبود ؟چکسیه. چراغا خاموش بود ..  خونه دمی شب بود رس12 ساعت

 .  ومدی از اشپزخونه میفی نور ضعهی..  رو باز کردم و وارد شدم در
 و در ختمی خودم ري اب براوانی لهی.   نبودی کسیرفتم تو اشپزخونه ول...  سوختی بدجور مچشمام

 .  دمی بستم که نازگل رو رو به روم دخچالوی
   ؟يدینخواب -

  منو زده بود ؟..  سوخت صورتم
 !  گمشو -

 :  برگشتم
   ؟ی ؟ به چه حقي زدی چيبرا -

 :   زدپوزخند
   ؟ی ؟ به چه حقي اومدی چيبرا -

   کردمسکوت
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چقدر خوب و چقدر ...  رو هندل کنم ؟ من ؟؟؟ طاها زی همه چدیپس من با! که مرد خونه منم ؟؟ -
 !  یکنیزود فراموش م

 ي تويمن شده بودم دخترا.. رول هامون عوض شده بود ...  ترسوندی منو منی و ازدی حرف ماروم
 .  عاشقونهي رمان هاي تویرتی غي عاشقونه و اونم مردهاي هالمیف
 
 یدونیم..  خودتو يمن ازت خواستم بساز..  گذشته ت يور باباگ!  بکن مررررد تتی نگاه به جنسهی -
 !  يکه جوش اورد..  ي شدیرتی ؟ که غي چقدر حال اومد امروز سرم داد زدگرمیج
 
  

 ! ؟يچقدر جوابمو داد..  خواستم هی ازت تکمن
 :   دو رگه شدصداش

قراره هم مادر باشم ...  ریاتم نگسراغ پسر!  ای نگهیبرو و د..  خونه منم نی مرد ايتاهر وقت فکر کرد -
 !   هم پدر

 ...  من -
 :   قطع کردحرفمو

 .  ریشبت بخ..  هست بردار داغ کن زریغذا تو فر..  ادیخوابم م -
 :   صداش زدمبلند

 !  نازگل -
 :   اما برنگشتسادیوا
   بودم ؟يآدم بد -

 :  اما اروم..  دیخند
انگار .  ی هستیی معصوم دوران ابتداي بچه هانیهنوز ع..  سال سن 36با ..  طاها يکاش بد بود -

 ..  يتازه متولد شد
 :   قطع کردمحرفشو

 !  ي دادیتو بهم زندگ -
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 :   نه کاملی ولبرگشت
 رمیمنو پ!  بزرگت کنم ستیمن قرار ن!  ستی باتن ننی داستان بنجاموشیسنار..  طاها هی زندگنیا -

 .   بشمری پیینزار تنها. .نکن طاها 
   ؟شمی می ؟ من چیپس من چ -
 !  ما.. ما طاها !  من می که نگمینجایا..  یکاش بدون -

 نهیبی رو توم نمزی و انگار اون چخوادی ميزیانگار ازم چ..  س دهیانگار ازم رنج..  بود ي طورهی نگاهش
 .. 

 .   باهامنکاروینکن ا..  نازگل نکن
 .   نتونستم بکنميچکاریکه ه..  ادیاز خودم بدم م.. من زن شدم تا به تو حس مرد بودن بدم  -

 :   زد و وا رفته برگشت پشت به منپوزخند
عوض شو ..  کنهی متمی مورد داره بد اذهی نیخدا تو ا!  یلیخ..  راه رفتم یلیخ..  دمی همه دونیا -

 !  کشمی نمگهیمن د.. طاها 
صبحم .  ریمسواکتم عوض کردم با مال من اشتباه نگ.. گشنه نخواب : و بعد گفت  قدم رفت چند

 .   زودتر از تو بلند نشدمدیمن خسته م شا..  یساعت بذار خواب نمون
 ..  کستی شدلم

.. من تنها ..  خاموش شد کدفعهیالمپ اشپزخونه سو سو زد و ...  افتاده راه افتاد و رفت ي شونه هابا
 ! شدم ؟

 
 )  ماه بعدکی(
   بود دم در ؟یطاها ک -

 :   زمزمه کردماروم
 .  سیمهد -
 :   تعجب نگام کردبا
   ؟نیاسی -
 .  دونمینم -
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 .   شونه ش بودي رویبرف کم..  اروم داخل خونه شد سیمهد
 :  نازگل اروم رفت جلو..  داد هیبه در تک..  بود دهی پررنگش

   ؟سیمهد -
 :   کردزمزمه

 .   تموم شدیهمه چ.. تموم شد  -
 .  آروم..  دیخند..  می شدرهی نازگل بهم خمنو

   ؟یگی میچ..  حالت نی با انمیپاشو بب.. پاشو ..  سیمهد -
 سیمهد..  تا بخوره ارهی بيزی مبل و رفت تا براش چينازگل گذاشتش رو..  حال بود یب..  شد ساکت

 :  دی کشرونی رو بی کرد و کارتفشیدست تو ک
 .  دیای بشمیخوشحال م -
 .   نبود نگاه کردمی عروسي شباهت به کارت های که بی کارتبه

   ؟نیاسی و سیمهد
   نداشتم ؟یچرا حس خوب..  دست لرزون برداشتمش با

  " نای و سسیمهد " و همون اول اسم ها به چشمم خورد برداشتم
 .   از دستم افتادکارت
   شدمرهی فقط خبهش

   بال ؟دی هم رسیکیپس نوبت تو :  کارت خوشحال گفت دنی و با ددی زد که نازگل رسپوزخند
 .  دی کشی کوتاهنی دهنش رفت و هي اسم ها دستش جلودنی رو برداشت و با دکارت

 :   من لب زدي جابه
   شد ؟؟یچ -

 ..  مادر و پدرم:  گفت ی به من با تلخرو
   شدسکوت

 منو قبول هانی و تو و ونیاسیبه جز خود ..  وصلت کنم که يده انذاشتن با خانوا:  گفت ی سختبه
   گفتی مادرم مخالفتش رو شروع کرد و پدرم مگهید..  که شد ییسر دعوا. ندارن 
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به پدرم گفت ..  پول بود سهی کهیتوش ..  بسته فرستاد که توش هی محمود نکهیتا ا..  شهی مدرست
    وصلت با پسر دوستشنیا..  شد و ی هست ؟ که پدرم عصباننقدریارزش دخترت ا

 ..   گرفتسر
 :   جاش بلند شد و رو به نازگل پوزخند زداز
 !  تو بمون..  خانواده م نه یمن تحملشو داشتم ول -

 .   رفتی کسی مهدمیدی که نفهممی و نازگل اونقدر تو شوك بودمن
  کجا ؟: م پله ها رفتم که گفت تا د..  نگفت که بلند شدم و نگام کرد یچیه
 .  نیاسی سراغ میبپوش بر -

 .  میگفتی نمیچی هچکدومیه..  می بودنی ماشي و توابونی ساعت تو خمی نسر
 ..  نیاسی به اپارتمان میدی ساعت رسکی از بعد

 ..   ظرف و ظروفيخورده ها..  میدی رو دهانیو.. در رو باز کرد .  داشت دی کلطاها
  کجاست ؟ -
 :   پوزخند زدهانیو
 !  مثال..  دهیخواب -

 :   رفتم سمت اتاقش و در زدماروم
   ؟نیاسی -

 ..  دیکشینعره م.. در رو محکم باز کرد ..  عقب میهممون رفت.. رفتم عقب ..  دادش اومد يصدا
 نیا..  به پاش دادم موی سال از زندگ10...  سال 10 کم داشتم ؟؟؟ هاااااانننن ؟؟؟؟؟؟؟ یمگه چ -

 .   جواب من نبوووودی علي به والغمبریبه قران به پ! جواب من نبود 
 وقفش کردم مویمن زندگ...  ختمی پاش رامویمن همه دن:  دو رگه گفت ي و با صدانی زمي رونشست

  چطور نتونست ؟ چطور نموند.. من خانوادمو پاش دادم ..  پاش دادم مویمن جوون.. 
 
  
  ؟
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 شونه ام افتاد و هق ي شونه ش گذاشتم و سرش رويدست رو..  نگفتم یچی به روش نشستم و هرو
 .  زد

 ..  کردی مهی هم اروم گرنازگل
 :  دادی ادامه مهی با گرنیاسی
 تا بازم کشهی نمگهی دگفتیم..  رو بخاطرم پس زده نای بهترگفتیم..  سالم شد 30 گفتیبهم م -

 .  انیصبر کنه تا خانواده م باهاش راه ب
 :  ازگل اشاره کرد نبه
   ؟دونستی می موافق بود ؟ گفتم اصال مگه کسیمگه کس.. گفتم نازگلو نگاه کن  -

 ..   بگه تا قلب برگ گلم بشکنهيزی دهن باز کنه و چنکهیاز ا..  ترسمیم..  کرد سکوت
 مثل  عمرهی من گهیپرو پرو تو چشمام زل زده م!  نازگل ننه بابا در حد من نداره گهیم..  گهیم -

 .   که االن بخوام بکشمدمی نکشينازگل خفت و خوار
   ؟نیدی شکستن دل رو تا حاال شنيصدا
 !  دل گل نازم.. دل گلبرگم .. دل خودم ...  دمی صداشو شنمن

..  نبوده قتی الگفتی مهانیو.  سر داد هی دوباره گرنیاسیازمون دور شد و ..  دمی شنپوزخندشو
   کهیبه کس.. به همسرم ..  و من فقط به زنم گفتی و مگفتیم..  ستی در حدت نگفتیم
 
  

 .   نگاه کردمکردی خورده ها رو جمع مشهی داشت شاروم
 ..  سیبابت حرف مهد: اروم گفتم ..  سر بحثو باز کنم ي چطوردونستمی نممی راه برگشت که بودتو

 ..   گفتقتویحق:  گفت اروم
 :   سمتمبرگشت

گذشته م ..  از ادما تفاوت وجود داره یلی من و خنی بدمیا گرفتم و فهم سال سن از خد30منم  -
 .   کمکم کرد طاهایول.. خوب نبود 

 :   لبش نشستيلبخند رو...  پاهام نشست ي قامتش خم شد و سرش روکدفعهی
 ..   طاهاي نبود توهم فرق دارادمی..  بهت زدم شی ماه پکی که ییمنو ببخش بابت حرفا -
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 :  دی کشازهیخم
 .  دوست دارم..  تفاوت هاته که نیبا تمام ا -

 کردم و از سرعتم کم کردم تا کامل خوابش شتری رو بنی ماشيبخار..  کل وجودمو فرا گرفت لبخند
 .  رونی نره بمینی موهاش از بي بوچوقتیتا ه.. ببره 

 
  نازگل

اهام بهتر شدن مخصوصا  طاها بي و خانواده دی شده عشهی زود گذشت که هنوز باورم نمنقدریا
 .  مونس
 .  من هم دعوت بودم..  اول مادر طاها دی مراسم گرفته بودن بخاطر عامروز

 سادهی آش و کنار مونس واگی رنگ به لباسم کنار ددی سفي نهی سنجاق سهی با ی بلوز شلوار مشکهی
 .  بودم

 :   با لبخند اروم مالقه رو دستم دادنبیز
 .   مامان باباي براادی از طرف تو و طاها بدی جدي امسال نوه شاهللایا..  همش بزن هی ایب -

 ..   تا بچه6 با گهید..  گذشته یاز من و طاها سن و سال:  شدم و آروم گفتم سرخ
 :   زد به پهلوممونس

 .   که اشکال ندارهنیا..  از خود ادم باشه دی بچه باهی میفهمی ممی ما که مثل تو زنگهید -
 شون هم جبهه شون رو عوض هی دل مونس باهام صاف شد بقی وقتی تعجب اور بود اولش ولبرام

    حاالگفتیم..  حالش بهتر بود نیاسی..  ازدواج کرده بود سیمهد.. کردن مقابلم 
 .  ستی هم مخالفت خانواده ها بد نیی وقتاهی که فهممیم

 .   خودش بودنشی پ طالق گرفته بود و بچه هاشمزی دنگ و فنگ کنی از کلبعد
 .   اومده بود و نامزد کرده بودنی زهره خواستگار خوبيبرا

 دست گرفتم و صلوات فرستادم و آش خوش رنگ ي بزرگ رو تويمالقه ..  دیچرخی به کامم مروزگار
 .  زدمیو خوش بو رو هم م

 يطاها جون بخور که زنت برات نقشه :  که مونس اروم گفت می سفره جمع شدهی همه دور شب
 .  دهی کشیخوب
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 .  دمی پر تعجب طاها خندي افهی و منم به قدنی خندهی و بقخودش
!  ستی نيبد فکر:  و گفت دی خندهوی..  و منم بهش گفتم هی که موضوع چدی موقع برگشت پرسشب

 !   نشدمریمن هنوز پ
 !!  طاهااا -

 :  دیخند
 دوست داشتم دختر داشته نقدریاخ ا!  دختر خوشگل هی..  گهی پسر دهیمثال ..  گمیگه دروغ مم  -

 . باشم
 :   بهم نگاه کردکردی می که ته دل ادمو خالی لحن خاصهی با
 !   تو بشههیمخصوصا اگه شب -

 .  ستی خبرا ننیفعال از ا:  به بازوش زدم و گفتم ی کم جونمشت
 .  ی شما بگیاصال هر چ:  کرد و اروم گفت ي بامزه ااخم

 
   شد ؟ینازگل ؟ چ -
 :   اومدمرونی بدی امنا
 .  ستمین -
   ؟ی چک گرفتیبی بي شدریباز تو جوگ..  که یستیگفتم ن -
 .   حامله مدیگفتم شا.. اخه عقب انداختم  -

 طاها ؟:  مبل نشستم و گفتم يرو
 :  سادی که برگشت و واونیزی سمت تلورفتی مداشت

  جانم ؟ -
  ؟ی بگيخوای میبگو جانم ؟ چ:  با انگشتام ور رفتم که دوباره گفت کمی
 به یچی هی ولمیکنی پشت سر هم تالش ممیما چهار ماهه دار.. ما ..  شمیمن دارم نگران م.. من  -
 ..  یچیه

 :  دی بوسموهامو
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..  میشی بچه مالیخی ؟ اصال ما بيدی راه مکتی به مغز کوچهی فکرا چنیا..  شم کتی دل کوچيفدا -
  خوبه ؟

 :   کردمیکی کوچاخم
   ؟می بشالشیخیب..  می اومدنجاشیتا ا -
   دکتر متخصص و خوب؟ خوبه ؟هی شی پمیری می نگرانیلیاصال اگه خ -

 .   تکون دادم و سمت اشپزخونه راه افتادمسرمو
 ..  دادی نمی خوبی گواهدلم

 .   نگفتیچی هی ولدهی ميادی زي احتمال هاگفتیم..  نوشت شی دستور آزمادکتر
 .   نداشتمی حال و روز خوبادی بشی جواب آزماتا

 .   آماده سشایگفتن آزما.. بچه ها خونه بودن که تلفن زنگ زد ..  تابستون شده بود و هوا گرم بود باز
 .  گردمی باشن من زود برمگهی بچه ها سپردم که مواظب هم دبه
 نی با ایبخاطر روانشناس..  گرفتم و بازش کردم شویآزما.  خودمو به اونجا رسوندم ي چجوردونمینم

 ..  اصطالحات اشنا بودم
 ..  دی دستام لرزيبرگه تو..  موندم دمی که ديزی چبا
 ...  یول..  امکان نداشت نیا

.. ر نکشم که هوا..  نکنم هیکه گر..  خودمو کنترل کردم که داد نزنم ی نشستم به سختی صندليرو
 .   سرشون خراب نکنمي رو رونجایکه ا
 نی چک کنهی شهیم..  شهیاشتباه نشده ؟ م:  دمی پرسی ساعت رفتم سمت باجه و به سختمی از نبعد

  ؟
 .   خودتونه خانوم فردادينه برا:  ربع گفت کی از دستم گرفت و بعد از یی رو با ترش روبرگه
 خانوم دکتر هستن نیی پادیبر.  دینگران نباش..  هیدرست شدن:  به چهره م کرد و اروم گفت ینگاه
 .  هنوز

 ..   برم توتونمیبهم گفتن م..  نبود چکسیه..  اومدم نیی از پله ها پای سختبا
 .   سالم کرد و برگه رو از دستم گرفتیی رو باز کردم و دکتر با خوش رودر
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 ..   تعلل نشستمی از کمبعد.  نمی خواست بشازم
   شده ؟ی چيدی فهمنکهیمثل ا -

 :   جا به جا کردنکشویع..  تکون دادم ی به سختيسر
   ؟يکردیمواد مصرف م -
 :   لب باز کردمی سختبه
 !  چوقتینه، ه -
 !  يپدر..  يبرادر..  يهمسر..  دونمی دورت بوده که مواد مصرف کنه ؟ نمیکس -

 ..  حمد افتادم اادی بگم نه که خواستم
 :  دی که خودش فهمری انداختم زسرمو

 گذاشته و رحمت ری رحمت تاثيرو.  مسئله س نی بخاطر همتی نابارورشتریدر حال حاضر ب -
   نه ؟یدونیخوب م.  به ضرر خودته یاگه هم بچه دار بش.  حمل بچه رو نداره تیقابل

   ؟ی ؟ به خانواده ش چگفتمی میبه طاها چ..  سرمو تکون دادم دوباره
 و من خوردی زنگ می همی مدت گوشنی اي کردم و توی ساعته طکی ساعته تا خونه رو می نراه

 .   جواب دادن نداشتمییتوانا
 :   طاها شونه هامو گرفت و نگران نگاهم کرددمی خونه رسبه
  کجااا ؟؟؟رونی بی ؟؟؟ دو ساعته رفتيکجا بود -
 

 .  تونستمینم..  نه یول..  بگم قبرستون خواستم
 .  دی طول کشکمی...  زهره شیرفتم پ -

 .  می باهم بخورایب.. بچه ها ناهارشون رو خوردن :  نزد و فقط گفت ی حرفیول..  دی زارمو دحال
 ي دلت اومد توي موردش رو چجورهی نیا..  ایخدا..  حال به سمت اتاق رفتم ی گفتم و بي اباشه
 !  ؟ي من قرار بدیزندگ

 
 ..   کنمهی حموم و زار زار گري خودمو بندازم توخواستی مدلم
 !  دونمینم..  ای خدادونمینم..  بخندم ری به تقددونمینم..  اعتراض کنم دونمینم..  ایخدا
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 نشستم که نگاهم کرد ي ناهار خورزی ميرو..  حال رفتم سمت اشپزخونه ی عوض کردم و  بلباسامو
 ..  یلی خهیداروخونه ا..  چک بخرم یبی بسته بهی برم دیفکر کنم با: و با خنده گفت 

 :   افتاده بودم زمزمه کردمدهی رنگ پري که با چنگال به جون کاهوی قطع کردم و در حالحرفشو
 !  ستی نيازی نگهید -

   ؟دینم چشمام رو د.. چشمام نم داشت ..  چونم ریدستش رفت ز..  شد سکوت
   ؟؟ي ناراحت شدستی الزم نادمینکنه بخاطر حرفم که گفتم ز.. نکنه !  نمتیبب -
 !   واسه همونه حتمااتمی دل نازکنیا..  کنهی مي بازلمینکنه خانوم بارداره و داره ف:  گفت یطونی شبا

 :   کردم و اسمشو ناله زدمبغض
 ..  طاها -

 .. :  شديجد
   شده ؟یچ -

.. اهللا ..  کردمی بود که فکر میسخت تر از اون.. سفت فشردمش ..  دستمو سفت گرفت..  دیلرزی ملبام
 !  صبر.. صبر بده .. اهللا 

   ؟ذاشتی می بغض لعنتنی مگه ای زبونم ولي اومد روحرف
 :   دستمو نوازش کردپشت

 .  ی شیبذار خال..  کن هیگر -
 نی ؟ اي بود بهم دادی چنیا..  بودم اهللا دهیمن کم درد نکش..  دمیهوار کش..  م رفت باال هی گريصدا

 .  خوامی رو نمتی وضعنیمن ا!  خوامی ؟ نمهیچه نوع امتحان
 کردنی مهی و باربد هم همراه من گرنی م صداش بلند بود که بچه ها بلند شده بودن و متهی گراونقدر

 .. 
 .  زدمی داده شده بود و من هنوز زار مهی طاها تکي نهی سرم به سپشت

 
   رفوع کني جورهی زخم هامو ایب

 
 ..   شد به سکسکهلی م تبدهیگر
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 ..  طاها!  من هیشب..یشب...  یخواستیم.. دختر ..  هی..  هی.. تو .. طاها :  هق هق گفتم با
 :  هی گرری ززدم

 .  شهینم..  چوقتیه! ..  شهینم -
 :   سفت فشار دادم و با نعره زار زدمدستشو

 .  شمی مادر نمچوقتیمن ه.. من ... من نازام  -
 .   کردمهی و گرزی کوبوندم رو مسرمو

 تنها شدم ؟.. رفت ؟ من ..  دستامو ول کرد دستاش
بغض ..  زانو زد نی زمي که رو به من روییبا تعجب نگاه کردم به طاها..  شد دهی کشی که صندلدمید

 :  کرده بود
 همه علم نی ایول..  سخته دونمیم..  دردش بده دونمیم!  زینر.. م  اشکا رو قربونت برنی ازینر -
    تا6ما ...  ییای دنهیخودت برام .. اصال نشه کرد .  کرد شهی کار میکل..  کرده شرفتیپ

بزار .. اما ..  نکنه دای پنی حرفا دردت تسکنی االن با ادی شادونمی مگه ؟ ممیخوای میچ.  می دارپسر
 ..   بزار دردت به جون من باشه... بزار ..  صبرت شم يکاسه ..  دردت شم ي هیسا
 .  قربون اون چشمات برم من..  رو نای ازینر
 ..  شدی تر مدی م شدهی حرفاش گرنی ابا

 !  بچه هام.. اره ! بچه هام .. بچه .. تو بغل بچه هام ..  شدم محاصره
 می بوددهی مختلف شنياونقدر جواب ها.. ع شده بود  منو طاها شروي از اون روز دکتر رفتن هابعد

 .  خوردی داشت حالمون بهم مگهیدوتامون که د
 .   نداشتمویچی هي گرفته بودم و حال و حوصله ي بدی تابستون سرما خوردگي چله تو

 ...   بودهانیو. در رو باز کردم ..  دره خونه زده شد زنگ
 !   وقتنیا..  داشت ؟ اونم تنها کاریچ..  لباس مناسب بپوشم هی رفتم تا عیسر

 .  نازگل.. سالم :  گفت دنمی و با درونی با بچه ها اومد که رفتم بشی سالم و احوال پرسيصدا
 .  گفت نازگل..  زن داداش نگفت

 .. ی بنیخوری میچ..  نیخوش اومد.. سالم :  تعجب گفتم با
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 :   قطع کردحرفمو
 .  خلوت تر..  ي جاهی..  حایترج. اومدم با خودت حرف بزنم  -

 .   پر کردم و بردموهی ظرف مهی کردم و شیی که نبود راهنمااری گفتم و سمت اتاق داني اباشه
 .  دونمیمن م:  مقدمه گفت ی بهوی گذاشتم که تشکر کرد و جلوش

 ..  ویشی باردار نمنکهیا:  نگاهش کردم که گفت یسوال
 ! ؟دونستی کجا ماز

 نکهینه ا..  با طاها خوب نبودم چوقتیمن ه:  زد و گفت ی ازش که لبخند کجدمی رو پرسنیهم
   کردمی احساس مشهیهم.  میسه قلوا..  می خونهیاز ..  میبرادر.. دوستش نداشته باشم 

تا ..  بهش فکر کنم تا ادی زذاشتی که بهش داشتم نمي اي حس دلسوری ولخورهی داره طاها محقمو
   مو به مو جستجوت.. من مو به مو دنبالت رفتم ..  دمتی تئاتر دي اون روز تونکهیا

 تن به تحمل دنتی لحظه دکی يبرا.. اون حقمو خورده بود ..  شدمی با طاها خوب مدیمن نبا..  کردم
  ي به پادیتو نبا..  طاها برات شرط ازدواج گذاشته سوختم دمی فهمیوقت.. طاها دادم 

 
  
..  ستی نیطاها مرد زندگ!  ستی نرید.. نازگل ..  ي قبول کردیول..  یوختسی معلول مهیتا بچه و  6

 ..  یتونیتو م
 دستم رفت تی از زور عصبانی دستم به صورتش بخوره ولدی اون نامحرمه و نبادمی لحظه نفهمکی

 ..  باال و محکم زدم تو صورتش
 ..   کج شدصورتش

   ؟کردی بلغور می ؟ چزدی زر میچ
 :  دمیغر
..  شهیناموس سرش م.. چون چشم پاکه ..  از نظر من مرده یول!  ستی مرد ناتونیلیطاها از نظر خ -

   یبه بزرگ..  ي مردهیتو از نظر بق..  شناسهیخانواده م..  شهیحالل و حروم سرش م
ه  من که دلشو بي چارهی شوهرك بچارهیب..  من ي طاهاچارهیب..  دمی قسم که نامرد تر از تو نداهللا

 ... يخوب بلد..  ی کني نقش بازيخوب بلد..  گرم کرده يکدوم خانواده ا
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 :  هانی وي خنده يصدا..  پشت فرو رفتم از
   ؟زهی داغش تند و تازی زن داداش پنیچه ا -
 »  تولدت مباركزم،یکمتر حرص بخور عز« اومد جلو روم یکیک

 ..   کردمهنگ
 :   طاهايصدا

شرط ال ...  ی کنمی روز تولدم به حد مرگ حرصدی بای و من باختم و تو گفتمی بار شرط گذاشتهی -
  شرط ؟

با اشک و حرص شمع ..  شدی سال که داشت اب م30 عدد ي و دست بچه ها و شمع هاغی جيصدا
 ..   صورت من خوردي توکی و ککی کری زد زدونهی هانیرو فوت کردم که و

 .  ن داداشنوش جووونت ز..  که خوردم یجبران کتک -
 :  دی خندطاها

 !   داشت برادرکی حرکتت الی ولکنهی االن پوست سرمو منکهیبا ا -
 :   شدمرهی حرص به جفتشون خبا
 .  حساب هر دوتون جداست -

 .   ماه بود منتظرش بودم آماده کرده بودمنی که چنديزی چي بعد خودمو براروز
 ..   طاها خواستم منو ببره احمد آباداز

 .  شهی نمچی که پاپکنمی وقتا خدا رو شکر میبعض. گفت باشه ..  چرا دینپرس
 :   انداختیبهم نگاه. نگاهش به سردر مرکز افتاد ..  ستهی همون منطقه گفتم وادم
   ؟یمطمئن -

 .   کردمسی تکون دادم و لبمو خسرمو
 : ت خواستن ازم اطالعایدم در نگهبان..  رونی کش دارم رو سرم کردم و رفتم بی مشکچادر

 .  نهی اممیکارت مل.. خواهرش هستم .  اومدم یبیاحمد حب..  دنی ديبرا -
 ..   جلوتر راه افتاد و منم پشت سرششونیکی ی همه چدیی از تابعد

 ..   خوش نبودحالم
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 !  رفتی نمنی هم جز ايانتظار
 دیشا...  تر یرنگ..  روشن تر ی زندان ها، ولیی بازجوي اتاق هاهیشب..  نشستم ی اتاق چهار گوشيتو

 !   اتاق مهدکودك هاهیاصال شب
 .  رونی اومد بشهی باز شد و احمد نعشه تر از همدر

   انعکاس نور بود ؟ایپوستش روشن تر شده بود ..  ی صندلي رونشست
 .   خورده بودنی چشمش چي هاکناره
 محل قطعش کرده بود يها از الت یکی شی سال پنی دستش که چندي کهی به انگشت کوچنگاهم
 .  خورد

 ..   شده بوداهی انگشتاش سپوست
 ..  دیخند

   زدمپوزخند
 ..  نینی منو ببنی کرددایچه عجب بانو رغبت پ -

 ..   باالدی کشدماغشو
 :   شدزی چشماش ردمیبا د..  کردم نگاهش

 !  يخانوم شد.. چه !  يچه خوشگل شد! اه  -
 .  سالم -
 ...  فک کردم که...  یزنیف مخوبه باز باهام حر -
 .  ستمیخوب ن -

 ..   شدالل
..  کردیبه تو نگاه م..  سر خبر مرگش افتاد مرُد ری دور خودش خدیچی که کفنشو پامرزیاقام خدا ب -
    بدبخت ؟ توی جرقه زد عملهی ت لهی ؟ تو مخادتهی.  احمد یی مرد خونه توگفتیم

 و من ریتو جون بذار و بم! چشم ساالر ..چشم سرور ..  چشم اقام ی بعدش ؟ گفتي خوردی گوهچه
   ی ؟ چه غلطی بعدش مفنگي خوردیچه گوه.  کنمی و زنده شون مرمیگیجون م

   ؟؟؟يکرد
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   رفت و دستاش مشت شدنیی و سرش پاختمی راشک
 :   از بند چادرم وا کردم و رو به روش گرفتمدستمو

 ي زناي با دستایاگه شباهت...  خدا قسم يبه خداوند...  یلیاهللا وک!!!!!!!!!  نی پوست دستو ببنیا -
 !   تف بنداز تو صورتم احمديدی ساله دیس

 :   زدمهق
 يریمن درد فق...  ی سالگ13من کفش واکس زدم تو !  سالم 13به قران ..  سالم بود 13من  -

  منم نبودم!  احممممممد يتو مرت نبود!  بکشن يریتا نذارم خواهرام درد فق..  دمیکش
 

  .. 
که مجبور  ! 14فقط ! خدا شاهده ..  سالم بود 14 وسط احمد ؟؟؟؟؟؟ من نی کرد ای مردونگی کیول

    بادی کمتر بود ؟؟؟؟ من چرا باهی از بقمیمن چ..  کنم ی کلفتهی بقيبودم خونه 
 هی یول!  براشون زدمی و خوددددم مخردمی مژهی و مني که واسه پریی به الکاکردمی نگاه محسرت
   من با درد عادت! احمد ..  کردم ی سال مردونگ12من ..  خودم الك نزدم يبارم برا
 درد ماله نی ادی من مردم و نباکردمی فکر میحت..  یمن حت... من بچه بودم !!!!  بودم بهی م غرماهانه

   من فرش شور... من کوزت خونه ها بودم ...  بودم ي موتورکیمن پ! من باشه 
   ؟؟؟؟؟يتو کجا بود..  بودم احمد یمن همه چ... من باغبون بودم ...  بودم
 ..  رفتی خودش فرو مي و هر لحظه ناراحت تر و مغموم تر تودیلرزی هام مشونه

 :   صورتش داد زدمي دستم به صورتش زدم و توبا
 ي توی پولی روزم بخاطر ب1من ...  مو فروختم احمد هیمن سر عمل تو کل!!! !!المروت منو نگاه کن  -
   شستمی منی تازه داشتم زمي هیمن با بخ...  نموندم ي بسترمارستانیب

 !  احمممممممممد
 .   درد منيصدا..  لرزش اون يصدا.. سکوت نبود ..  ولو شدم ی صندليرو

 :   و زمزمه کردمدمی صورتم کشي روچادرو
نرفته  "زن" به میچیمن ه!  شمی نبودم و نمي عادچوقتیمن بخاطر تو ه...  نبودم احمد يمن عاد -
 ..   ی چیعنی یرنگ صورت..  ی چیعنی شی بفهمم آرایتو نذاشت...  بره یتو نذاشت! 
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 بچه... بچه ...  ی چیعنیشوهر ...  ی چیعنیازدواج ...  ی چیعنی دادن و پفک خوردن و الك زدن لم
 ... 

 :   زمزمه کردمي کردم و تو صورتش با بغض بدبغض
تو کنار ...  احمد دمی و منم درد کشيدیتو کش...  من يدردش برا..  تو بود ي و کوکش برافیک -

   دی دارم و تو باییمن درد نازا...  و من يدیکشی و میگوش من درد استخون داشت
 !   بازیبکش
 ..   شدمات

 :  د زجه زدم دربا
 یرگم..  یخونم..  یداداشم.. به جونم .. گفتم دردت به سرم ..  گفتم باشه ي خوردیاحمد هر گوه -

   رضای علینی ببيتو نبود!  احمد ي احمد ؟؟؟؟ نازام کردمی با زندگي کردکاریچ... 
..  ینی ببيتو نبود..  ازم رفت یی چه خوناینی ببيتو نبود..  کردی مکممی شي حواله یی لگد هاچه

    من شوهر کردمینی ازت ببخواستنی مهی دی وقتي ؟؟؟ احمد کجا بودياحمد کجا بود
 ینی ببينبود...  بخت شدم ي خونه یمن راه... بدون سرنا .. دهل بزنن ..  ارنی دف بنکهیبدون ا.. 

    بهشینی ببينبود..  خواست مادر شه ینی ببينبود.. زن شد .. خواهرت عاشق شد 
 !   چون بخاطر مواد مخدرهشهی گفتن نمینی ببينبود...  شهی نمگفتن
 ..  هی از گرزدمی و من زجه مختی دهنش رفت و زار زار اشک ري جلودست

   ؟؟؟؟یی ؟؟؟؟ احمد االن کجاياحمد کجا بود -
 
   جوره سوختم و ساختمهمه«

 »!  يدی رو باختم، نديباز
 ..   آبری بود زادی که انگار فري طورمیزدیهر دو زار م..  شد سکوت
 :   رو شکستمسکوت

خوددددم زهره رو !  بود لیعزرائ.. شوهر نبود ..  کردم از شوهرش جدا شه رشی رو خودم شزیکن -
 ...   خوووودم مهناز رو فرستادم سرکار...  رو دکترکردم یخودمممم گل.. شوهر دادم 

   ؟؟؟يتو کجا بود..  درد ننه شدم يووودم دواخ..  اون دوتا بودم ي آآآآقاخووودم
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 ..  کردی مهی زار زار گرهنوز
 :  دمی لرزون به سمت در خروج رفتم که صداشو شني شدم و با قدمابلند

 !  نازگل، نرو -
 : دی لغزرهی دستگيدستم رو..  بستم چشمامو

 چیه..  که بهت مواد برسه نیمفردا ه..  ادتهیتو امروز منو و دردامو ...  نکرده احمد ریی تغيزیچ -
 .  ستی نادتی زیچ

 ..   سمتشبرگشتم
 : ختمی راشک

 .  دردت شدم...خودم -
 ..   بودستادهی اسی خي اتاق با چشماي خورد که رو به رویی و چشمم به طاهارونی اتاق زدم باز

 !  دیاون شن..  شل شد و افتاد دستم
 ..  دی دردمو فهماون

 ..  دی خورد و اشک لغزکی تچشمم
 : یبه سخت..  کرد زمزمه

   ؟میبر -
   تا به تاشي تو چشماختمی نگفتم و چشمامو ریچیه
 
  زمی تا چشامو تو چشمات برایب

 !   نکردهییخدا..  يدی دل برنگو
 !   کردهی خواب چشمات با چشمام چنیبب
 

 !   جلوش خوار نبودمنقدریکاش ا... 
 
  زخم هاموایب
 !   رفوع کني جورهی
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 .  میگفتی نمیچی هنی ماشيتو

 :   سکوت رو شکستمخودم
  باشه ؟..  ری وقت دکتر نگگهید -

 ؟ نگفت و من باز ممنونش یخواستینگفت مگه تو بچه نم..  ی چينگفت برا.. نگفت چرا ..  باشه گفت
 .  شدم

   باال ؟يچرا اومد -
 .  دمیترس..  ي کردرید -

 :  تعجبشو حس کردم، برگشتم و بعد از خنده م بغض کردم..  مدی تکون دادم و خندسرمو
 .  درد دارم -

 .  درمون لطفا:  و با هق هق گفتم ختمی پاش گذاشتم و اشک ري و سرمو روشکستم
 سر بودم و االن ي هی همه سال سانیحکمتتو شکر کنم ؟ که ا..  ایخدا...  بازوم ي نشست رودستش

 !  ؟ي قرار دادمی زندگي تو و طاها روي کردتیبهم عنا.. 
   خونه نه ؟مینر -
 ..   بابام تنگ شدهيدلم برا. برو بهشت زهرا  -
  ي تو بخوایهر چ -
 

 ي نکردم و همه ي کارچی صبح بلند شدم و خودم هنکهیبا ا. خسته بودم ..  گرم شده بود چشمام
   يروز ها..  می تمام زندگي آورادی...  احمد ي دوباره دنی دیکارا به دوش طاها بود ول

 .  سخت بود و خسته کننده.  میزندگ
 .   چشمامو آروم باز کردمستادی که انیماش

 :   کردزمزمه
 .  نیآفر.. آروم آروم .. بلند شو ..  خانوم میدیرس -

 .   شد و در رو برام باز کردادهی پخودش



  رمان زوروان                                                              اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 271 

..  نی همیعنی واقعا سنگ سرده یول سر قبرشون ی گاهمیومدیم..  می سر قبر پدر و مادرش رفتاول
 .  می بودادشونی ری به دریچقدر د

 قبر ارزون دنیاون موقع ها چقدر خر.  که پدرم خاك بود رفتم ي طاها دور شدم و به سمت قطعه ااز
 !  میبود و ما چقدر نداشت

 ..   کردمدای پقبرشو
 .  دمی من فهمی داد ولصی تشخشدی می روش خاك و گل بود که به سختاونقدر

 نشستم که دی ساعت طول کشمی گفتن و ني نداشتم برایچیه..  ختمی نشستم و اروم اشک رکنارش
 ..    و بعد با گالب شست ارومختی اب ریکی پالستيطاها اروم خم شد و با بطر

 که ناخوداگاه عشق دادی میی ازدواجمون بود که در برخورد با سنگ قبر پدرم صداي به حلقه چشمم
 .  کردمیم

همش .  سنگ قبرمو بشوره ادی شوهرت بدی باگفتی مشهیهم:  پدرم لبخند زدم و به طاها گفتم به
   ستی وقتا باهات خوب نشتری بیزندگ.  ی شوهر نکنم تا تو زنده باششاهللای اگفتمیم

 .  طاها
 :   انداختنی دلم طني اومد و توصداش

بدون ..  ی شداریهر روز صبح ب..  نبود نازگل می زندگي توی جالبزی چچیه.. تا قبل از تو و پسرام  -
   هم بهی و کسی بگری صبح بخی به کسینتون.  ی بلند شده باشيزی چي از صدانکهیا

 
  

 ی ولستی هم نهی هامون شبیداستان زندگ.  گرفته شدن دهی کامال نادیعنی..  نگه ری صبح بختو
    خواهرات و من کمرنگی زندگي توي بودنیتو پر رنگ تر..  رهیتالشامون قابل تقد

 .  میما باهم..  و  االن هی بقي برامیهر دومون تالش کرد..  نیتر
چشماشو با لبخند باز و بسته کرد و من دلم غنج . دستش رو آروم فشردم ..  رو سمتم گرفت دستش
 .  کردی م موونهی تا به تاش دي که چشماي مرديرفت برا

 
   فرداد ؟؟؟ي فرداد ؟ آقايآقا -
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 .  برگشتمآروم
 کجا تهش بود کجا سرش دونمی که نمی با شالي هنري مانتوهی نامنظم و ي چتري دختر با موهاهی

 .   شدکیبهم نزد
دوستم ..  هستم تونیراستش من همکالس..  نیری تند میلیماشاهللا خ:  و گفت رونی شو داد بنفس

  . ازتون جزوه گرفته بود خواست که من بهتون بدم
 .  ممنون:  سمتم و منم بدون حرف گرفتمش و اروم گفتم گرفتش

 .  یبی حبوشاین..  وشامیبه هر حال من ن:  و گفت دیخند
 .   نگاههی ي مامان بود توهیچقدر شب..  بهش خورد نگام

 :   باز تکون دادمسرمو
 .  خوشبختم -

 ..  دهمرموز دانشک.  میخب الاقل اسمتو بگو بدون:  برم که گفت خواستم
 .  آراد:  گفتم اروم
 :  دیخند

 !  چشمات لنزه ؟کنمیچرا احساس م -
 :  کنارم راه افتاداومد

 تو دنی لنز رو دي ؟ اخه جعبه يزاری که لنز مدهی تو چشمات سفکننی بچه ها فک میدونیم -
 .  فتیک

 :   زدمپوزخند
 ..  ی فوضوليچه بچه ها -
 دختره نی برام زد که دستمو باال بردم و رو به همیبوق.  دادم صی باربد رو تشخ206 نی دور ماشاز
 .  خداحافظ.  برم دیمن با:  گفتم زونی آوي
 .  می برایب..  کافه می برمیاههه کجااا ؟؟؟ تازه با بچه ها قرار گذاشته بود -

 .  دی نگاهش کردم که فک کنم خودش فهمکالفه
 :  کنهی داره با لبخند نگام مدمی شدم که د باربدنی کرد و منم رفتم سوار ماشیخداحافظ
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   ؟یکنی نگام مينجوری ايچرا دار -
 :  دیخند

 هم ایبرد..  که زن گرفت اری دانکای که رفت امرالی که خب دانکردمی فکر منیداشتم به ا...  یچیه -
 ..   ی و توهم فکر کنم در شرفشنهیمنم که وضعم ا.. که با دوست دختراش خوشه 

 .   به خودم بدمی تکونهی دیبا
 خونه خسته میبر.  سندهی نوي فک نزن و کمتر فکر کن آقانقدریا:  رو در اوردم و گفتم ي قهوه النز
 .  م
 ..   بلند باال هم دادهستی لهی.  داره دی مامان خرمی قبلش برایب -
 يزی چيجد:   که زد به پهلوم و گفتخوندمی روغن کنجد بزرگ رو مي روخی فروشگاه داشتم تاريتو
   نبود ؟نتونیب

 :  کردمی نچکالفه
 !  فقط جزومو پس داد -

 :  پس کله مزد
 !   شمارشو نوشتهدیشا..  يکردی برگه تو نگاه مي رودیبا.. خره !  خورهی بهت میواقعا ترم اول -

 :   شدمکالفه
 ..   من مامانهی زندگيتنها جنس مونث تو.. نوشته باشه  -
 !  ای بابا نگي جلونویا -

 .   حرف حساسهنی اي بابا چقدر رومیدونستیم..  گرفت خندمون
  نه ؟.  برگرده الیکاش دان -
 .   باهاش حرف زد اصالشهی گرفته نمییکایبه قول مامان رفته زن آمر...  برگرده ینه بابا چ -

   مسئله ؟نی ای چیعنی!!  فهمی نمیچیبابا من ه:  با غرغر از دور گفت نی خونه که متمی بوددهیرس
 :   زد به کمرمباربد

 .  دهی برات مسئله تراشومدهین.. بدو مهندس  -
 .   بوددهی مبل و با دهن باز خوابي دسته ي افتاد که لنگاشو انداخته بود روای به بردنگاهم
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زدم به بازوش که مچ دستمو .  باز نشد ی پامون به باشگاه ورزشچوقتی من و باربد های بردبرعکس
 .  نیگرفت و خوابوند رو زم

 :  مامان اومديصدا
 
 منو ناکار یزنی مای کنه گفت بذار بفرستمش بره بوکس کار کنه لی ؟ خدا باباتو ذلي شدیباز وحش -
 .  ي سفت تررآهنیخودتم که از ت..  بنده خدا رو هی ای داداشاتو ای یکنیم

 .  میدیخندی مامان ميرغرا سه تامون به غهر
   ؟یکنیتشکر نم.  داایمامان خانوم سفارشات رس -
 :  عقبمی قدم هممون رفتهی که رونی اومد بری کفگبا
  کنم ؟؟؟؟.. تشکر .. من  -

 ..  خوبه:  که سرشو تکون داد و گفت می نه تکون دادي رو به نشونه سرمون
 ییتمام اون گوشتا..  به دوست دخترات ي شماره خونه رو بدگهی بار دهی:  گفت ای برگشت به بردبعد

 .   رنی آراد و باربد که جون بگي تو معده کنمی مکنمی مخشی سکنمی مویکه ساخت
   ؟آندرستند

  چه خبرا ؟:  کلفت شده ش گفت ي و با صدادی کشي اازهی تکون داد و خمسرشو
براش حل کردم .  بهم نشون بده شویاضی ري اشاره کردم مسئله نی که به متیچی همی دومون گفتهر

 .   برگه نوشتمهی يو راه حلش رو هم تو
 :   اشپزخونه و از پشت مامان رو بغل کردمي عوض کردم و اومدم تولباسامو

 .   بانویخسته نباش -
 :  دمیاروم پرس...  زد لبخند

  بابا کو ؟ -
 .  گهی باشه ؟ اتاقشه ديخوایکجا م -

   ناخونک زدم که چپ چپ نگام کردي به خورشت قرمه سبزکمی  تکون دادم وسرمو
 .   سمت اتاق بابا و در رو باز کردمرفتم

 :  کردی جدول حل مداشت
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 .  سالم بر پدر پسر شجاع -
 :   سرشو بلند کنه لبخند زدنکهی ابدون

 !  یینجایباز که شما ا -
 :   نشستمکنارش

 .  عیزود تند سر.. پاشو ..  ی جدول حل نکننقدری اینی پسرات بششی پکمی..  نییاومدم ببرمت پا -
مامان چه .  و بدون گوشتش دلم باز هم گرفت ی شلوار خالدنی و با ددمی پاهاش کشي رو از روپتو

   دی که اونقدر درد پا کشیی که باباگرفتی دلش نمچوقتی داشت به بابا که هیعشق
 .  قطع کردنشویکی سر اخر

 .   شددای هم پاری دانيهمون موقع سر و کله ..  نیی پامیهم رفت بغلشو گرفتم و باریز
تو !  یمرد حساب:  بابا که لباس خواب هاش تنش بود گفت دنی که مامان با دمی نشستزی سر مهمه

   حموم ببرمت ؟هی ای برات لباس عوض کنم امی بی صدام کندینبا
 :  دی خندایبرد

 .  کردی محبت منقدری هم به من ایکیکاش  -
..  فرداد مرموز ي که آقاخورمتیبابا نم" رونی در اوردم ببمی جياز تو..  دی لرزمی که گوشمیدیخند
    رنگ،یراست..  کوهمی باهم جمعه صبا بری کنوشیگفتم س.. شمارمه ..  م یبیحب

  " قشنگنیلی خچشمات
 :   کردی که مامان دم گوشم نچ نچدمی کشیپوف
 .  يری دوست دختر بگي بریپاش رفتی از تو انتظار نمگهید -

 :  دی خنداری دانزن
 .  گذرهیهمه با دوست دختر و دوست پسرشون بهشون خوش م..  گهی دهینطوریمامان االن زمونه ا -

 ..   نبود واالينجوری ما ایزروان زندگ..  واال دونمیچم:  کنار بابا و گفت نشست
 .   حرف زدمپی باهاش تو اسکاشبید.  شمونی پادی هم مالی دانلدایواسه شب :  با لبخند گفت بابا

 .   از حرفشمی خوشحال شدهممون
 "!   من دختر خالتميدی که تا االن نفهميشعووری بیلی خگهیتو د" دی لرزمی گوشدوباره
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   ازدواج کرد ؟لیخاله مهناز با فام! مامان :  تعجب رو به مامان گفتم با
 :  ختی بابا ري اب براوانی لهی مامان

  چطور مگه ؟.. با پسر عموم مهراد .. اره  -
   ؟وشای بود ؟ نیاسم دخترش چ -
 !  بهش گفتم اسمش عجق وجقه هااا گوش نداد.. همون . اره  -
  مگه خاله مهناز اهواز نبود ؟ -

 :   نگام کردکالفه
 ..  اهواز بود!  از من ؟ چرا یپرسیچقدر سوال م -

  " ؟ خوشبختمشناختمتیاز کجا م " زدم و در جوابش نوشتم لبخند
 :   اروم زمزمه کردباربد

  بادا بادا مبارك بادا-
 .   و مشغول خوردن غذا شددی با پام زدم به پاش که خندمحکم

 ..   از مال بابادونهی خوردی قاشق از بشقاب خودش مهی به مامان افتاد که نگام
هنوزم بابا .. هنوزم مرد خونه مامان بود .. هنوزم عاشق بابا بود ..  خودش رو داشت ي عادتاهنوزم

 !  قهرمان بود
   همون بودی چهمه
 ..  میفقط ما بزرگتر شده بود..  روزا گذشته بود فقط
 .   هممون خوب بودحال

 
 انیپا#
 

telegram.me/caffetakroman  


