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  تو و من:رمان

 اسما:نویسنده

 عاشقانه:ژانر

 بعد ،نرگس اکبری شهاب دردانه دخترو تک اکبری نرگس： خالصه

 از خبر بی اما ایران وطنش به برمیگرده امریکا تو تحصیل ها سال از

  انتظارشه در شومی سرنوشت چه اینمه

 …نرگس و میشه پدریش عمارت باغبان عاشق نگاه تواولین نرگس

 خوش_پایان#

 

 1 پارت#

 

 بعد  بود؛ ام همیشگی عادت شدم؛ ربیدا خواب از ساعت زنگ باصدای

 که ساعت های عقربه دیدن میزدم؛با گیج کمی خواب از بیدارشدن از

 .دایان اتاق به رفتم و زدم سرم به مشتی میداد؛ نشون رو صبح هفت

 

 

 .بود ام بچگی دوران صمیمی دوست و همکالسی دایانا

 .بودیم وابسته هم به خیلی و شدیم بزرگ باهم بچگی از ما

 و هام درس کردن تموم از بعد و بودم مشق و درس عاشق نم

 و بشم آمریکا راهی گرفتم تصمیم ناگوار، اتفاق آن کردن فراموش

 پدرش پیشنهاد با هم دایانا بودیم وابسته بهم خیلی دایانا و من چون

 .کند سفر آمریکا به من با گرفت تصمیم
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 تلخی ی همه تو چون ؛ میکردم نگاه همدم چشم به همیشه رو دایانا من 

 .بود کنارم زندگی های شیرینی و ها

 .داشتم دایان مثل خواهر یه کاش بودم متشکر پرمهرش وجود از واقعا 

 ...نزاشته کم من برای خواهری از چیزی گرچه

 

 

 ... دایانا-

 ... دایانا

 ...من دایانای

 ...من بک گنده

 ...من چاقالوی

 .شد دیرمون پاشو

 ؟؟؟!!خواهرم،مردی ها مداری پرواز نه ساعت

 .راحتی خودته،هرجور نه؟میل پانمیشی

 

 از  رو سرد آب شدم؛پارچ اشپزخونه وارد داشتم که ای خبیثانه بافکر

 .دایان مالقات رفتم و کشیدم بیرون یخچال

 :زدم صداش بازهم کنم خالی صورتش روی  رو پارچ آب اینکه قبل

 

 "اه دیگه پاشو دایانا"
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 :گفت باز نیمه های چشم و آلود وابخ صدای با دایان

 

 

 ...دایانا زهرمار"

 ...دایانا درد

 من؟ جون به افتادی موریانه عین صبحی چته 

 ."نرگس بخوابم بزار توروخدا

 

 

 رو بود افتاده زمین به دایانا بودن خواب بد اثر در که ای مالف

 . خوابید   و کشید سرش رو  وباز برداشت

 

 

 بلدی؟ توشنا دایانا راستی-

 

 

 شنا بپرسی سرم باالی اومدی صبح اول نکنه، چیکارت خدابگم ای_

 !نه؟ یا بلدم

 استخر؟ بودیم نرفته باهم پیش هفته مگه بلدم آره

 کردی؟ فراموش

 .بخوابم کمی تا برو حاال
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 .کنم خفه خودم های دست با رو دوستم بهترین نمیخوام چون.شد خوب-

 

 

 روش، کردم خالی رو پارچ آب که بازکرد رو اش چشم الی ای لحظه 

 بلند جاش از خواست و کرد غلبه جونم به ترس که کشید بلندی هین

 قفل پشت از هم رو رسوندم،در اتاق به رو خودم دو با من که بشه

 .کردم

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۲:1۶] 

 ۲پارت#

 

 

  خندیدن به کردم شروع و

 از افتادم اتاقم ی گوشه و گرفتم دلدرد که خندیدم دلم ته از قدری به

 .نداشتم را جایم از شدن بلند توان خنده، شدت

 

 

 .کن باز رو در نرگس-

 .ندارم کارت به بازکن،کاری رو در

. هست تو اتاق تو شده،چمدونم دیرمون ها گذشته نیم و هفت از ساعت

 !لطفا. بردارم بیام کن بازش
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 خالی مسر هم رو تالفیش نداری؟ کارم به کاری که کنم باور یعنی-

 نمیکنی؟

 

 

 .میگیرم رو حالت بدجور که ایران تو بمونه نه

 

 

 ...گفتم قاطعی نه

 می هم همین بخاطر نیست بردار دست نکنه تالفی تا میدونستم رو این

 .کنم باز رو در ترسیدم

 

 

 .بکش رو چمدونم زحمت خودت میرم من پس.باشه- 

 

 و شد دور اتاق در از که شدم مطمئن پاهاش صدای از و گفتم ای باشه

 اتاق از بیرون به نگاهی یه در الی به ال از و کردم باز رو در آروم

 انداختم؛

 و بستم رو در راحت خیال با و نشست لبم رو ای پیروزمندانه لبخند

 .ها چمدون سراغ رفتم

 .بیرون کشیدم اتاق از بزور رو چمدونش
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 .بود سنگین خودش مثل هم چمدونش

 .نشنیدم جوابی اما زدم در و در جلو وایستادم

 . اتاق تو رفتم و دریا به زدم رو دلم اما نکنم؛ یا کنم باز درو بودم دودل

 

  

 

 <دایان زبان به>

 

 

 اتاق، داخل بیاد موندم منتظر شدم قایم در پشت

 اومد پاورچین پاورچین نیستم شد مطمئن که وقتی زد صدام بار چند

 .اتاق  داخل

 

 

 .ام خوبی دختر چقد ببین آوردم، رو تچمدون ببین آبجی، دایان-

 

 

 خالی سرش روی رو، دستم تو آبمیوه پاکت و زدم ای خبیثانه لبخند 

 .کردم

 مونده باز دهنش و بود بسته محکم  رو هاش چشم که درحالی 

 کنه چیکار که نمیدونست و کرد نزدیک سرش به رو هاش بود،دست

 . داشتن رو سختی تالفی چنین انتظار  بود؛ شده شوکه
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 ...مهربونی تو چقده ات نداشته یه عمه جون

 

 

 ترجیح قرار بر رو فرار که کشید بنفش جیغ یه حالت همون تو نرگس

 :گفتم میدوییدم که همونطور و دادم

 

 

 واقعا که بگیرین دوش یه برین لطفا کردین میل رو تون آبمیوه اگه"

 "خانوم شده دیرمون

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۲:1۶] 

 ۳پارت#

 

 <نرگس زبان به>

 

 

 .رفتم حمام سمت به دایان با شوخی و دعوا کلی از بعد

 رو روبه صحنه دیدن با که گرفتم می رو موهام نم حوله با داشتم

 .زد خشکم
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 زود تا کشم می رو خودم دارم من بود؛ بیخیال خیلی بشر این واقعا 

 .میکنه میل صبحانه تمام آرامش با نشسته خانم ولی فرودگاه، برسیم

 :گفتم و باال بردم کمی رو صدام تن

 

 

 "؟!شده دیرمون نیس حالیت دایانا_"

 

 

 میخواست خندید،دلم تمام پررویی با و کرد گرد رو هاش چشم دایان

 :گفت من روبه  کنم اش خفه

 

 

 توبودم، منتظر ام آماده من_"

 واسه گرفتم لقمه سه دو خوره می رو کوچیکه داره بزرگه روده دیدم

 .خودم

 وقت یه گرفتم لقمه هم تو واسه نیستم خسیس تو مثل باشم،من گفته بتهال

 ."نشی هالک گشنگی از

 

 

 راه اتاق سمت به و کردم تشکر لب زیر منم سمتم گرفت رو ها لقمه

 .افتادم

 کمد از رو ای سرمه شلوار یه و سفید شومیز یه ها لقمه خوردن از بعد

 .پوشیدم و دراوردم
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 خاصی باعشق قبل هفته که رو ایم سورمه غیمر تخم پاشنه های کفش

 .کردم پام رو بودم خریده

 .باشم گذاشته جا چیزی مبادا که کردم اتاق به گذرایی نگاه 

 اتاق به  نگاهی گذاشتم زمین  پام، کنار رو چمدونم و ایستادم در دم

 کشیدم؛ دلم ته از آهی و کردم

 و من برای رو ادیزی خاطرات سال چهار این تو اتاق این و خونه این

 .گذروندم اینجا رو خوبی روزای واقعا داشت دایان

 در، سمت رفتم و بستم رو دراتاق

 .فرودگاه بریم تا ایستاده منتظر و شده آماده هم دایانا دیدم

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۲:1۶] 

 4پارت#

 

 .ایران برمیگردیم باالخره اینکه از بودیم خوشحالی خیلی هردو

 واقعا اینجا چون اینجا، از رفتن بخاطر بودیم ناراحت  هم طرفی از

 .بودیم گذرونده رو شیرینی و خوب روزای

 تنگ خیلی بابا و مامان برای دلم گردیم برمی داریم چهارسال بعداز

 ...ولی سرمیزدن آمدن می یکبار ماه چهار یا ماه سه هر گرچه شده،

 چه بابا و مامان همراه عمارت توی که افتادم هام بچگی و گذشته یاد

 .داشتم خاطراتی

 جاهایی یه و زود جاهایی یه زمان برسم زودتر هرچه خواست می دلم

 .کنم تحمل رو دوریشون تونستم نمی این از بیشتر میگذره، دیر خیلی

 :گفتم و کشیدم حسرت روی از آهی
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 ."جونم دایان رفتیم که برو"

 

 

 کیفم تو انداختم رو کلید در، قفل از شدن مطئمن از بعد و بستم رو در 

 .بود دوتا ما به دایانا پدر احمد عمو و بابا هدیه خونه این

 نه ساعت کردیم حرکت فرودگاه طرف به و شدیم تاکسی سوار

 .میشد بلند پروازمون

 نشست، ایران خاک تو هواپیما طوالنی و کننده خسته پرواز یه از بعد

 .برگشتم که شد خوب چقدر داشتم خوبی حس

 .کردم هام ریه وارد رو وطنم پاک هوای قدرتم تمام با

 صندلی روی و رفتیم فرودگاه انتظار سالن طرف به دایانا همرا

 .بیایند استقبالمون برای مامان و بابا بود قرار نشستیم،

 برده باد رو عقلش خوشحالی فرط از میخوند خودش برای داشت دایان

 .بود

 .بود گرفته ام خنده فتارشر طرز از واقعا نمیومد بهش اصال بک گنده

 :دایانا

 

 

 سوار بودیم خوش بودیم رسیدیم،توراه نمی که رسیدیم،کاش و رسیدیم"

 ."بودیم هواپیما
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 نثارش وبیشعوری خنده زیر زدم پقی کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه

 :گفتم و کردم

 

 

 ."منتظرن اینا مامان من ی دیوونه بریم"

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۲:1۶] 

 5تپار#

 

 استقبالمون بیان بود قرار که سمتی به  ها چمدون گرفتن تحویل از بعد

 . افتادیم را

 می دنبالمون چشم با و میزد باد رو خودش که دیدم رو مامان دور از

 .راهم جلوی رسوند رو خودش و گشت

 .بابا بغل پریدم سمتشون رفتم بدو و کردم ول هارو چمدون

 دورگردن از رو دستام حلقه. بوسیدنم هب کرد شروع و کرد بغلم باباهم

 :بود،گفتم اورده هجوم هام چشم به که شوقی اشک با و کردم باز بابا

 

 

 ."بابایی بود شده ذره یه براتون دلم_"
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 :گفت و اومد اعتراض به مامان

 

 

 !خبه خبه_"

 .دراوردین رو اشکمون پدر،دختر 

 ." ام،نفسم گوشه جگر مامان بغل بیا.هستما منم 

 

 

 صدقه قربون و  سارا خاله احمدو عمو بودبغل انداخته رو خودش دایانا

 رو خودش هی بچه مثل بک گنده کرد، می بوسشون و رفت می اشون

 .کرد می لوس

 :گفت مامان بوسیدمش و مامان بغل رفتم شدم جدا بابا از

 

 

 صفا تو بی عمارت خوشگلم، دختر بود شده تنگ برات دلمون_"

 ."نداره

 

 

 :گفتم منم وابشج در

 

 باخیال که نیست خبری دوتاهم شما تنهایی از بمونم، که اومدم دیگه_"

 ."بگذرونین خوش راحت
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 پدر و اورد هجوم سمتم به و زد ای قهقه که کردم بابا حواله چشمکی

 .کرد نثارم ای سوخته

 وبعد کنم پرسی احوال سارا خاله و احمد عمو با تا رفتم و پریدم جام از

 .شدم جدا باهاشون بوسیرو از

 و بوس از بچگی از کنار کشید، و داد دست بابا و مامان با هم دایان

 .بود متنفر مالی تف

 :گفت خنده با احمد عمو

 

 

 ."کرده پیدا وزن اضافه دایان گذشته خوب خیلی مدت  این انگاری_" 

 

 

 سمت رفت و کشید ای خفه جیغ دایانا که خندیدیم همگی عمو باحرف

 مد؛عمواح

 :گفت و کرد باز رو بغلش احمد عمو

 

 

 ..."من کوچولوی دختر ببینم اینجا بیا_"

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۲:1۶] 
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 ۶پارت#

 

 

 بردارن، رو ها چمدون که کردن ها راننده به ای اشاره عمو و بابا

 ای دیگه چیز یا سوغاتی که بودن کرده سفارش قبال اینا مامان چون

 . بودیم آورده چمدون دوتا فقط.بود سبک ها چمدون نمیخوان

 کردیم،سرم حرکت عمارت  سمت به خاله و عمو از خداحافظی از بعد

 .شدم غرق ام گذشته تو و بستم رو هام چشم و دادم تکیه صندلی به رو

 غربت راهی و بکنم دل خانوادم و وطن از شد باعث که ای گذشته 

 .بشم

 برمی درسهم از بادایان کنم نمی فراموش وقت هیچ و وقت هیچ

 شخصی ماشین یا سرویس با آمد و رفت از من نه دایان گشتیم،نه

 . گشتیم برمی مدرسه از پیاده همیشه اومد، نمی خوشمون

 :دایان

 

 

 .ها مهربونه و خوب خیلی جدیدمون معلم این نرگس گم می_

 

 

 .  اومد خوشم منم دایان اره-
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 :گفت و باال پرید ها دیوونه مثل یهو

 

 

 براش برم باید مامانمه تولد امروز بود رفته یادم پاک! گسنر وای_"

 ." بگیرم کادو

 

 .بگو تبریک خاله به منم عوض عزیزم مبارکه-

 

 

 برمی باهم فردا بری، تنها باید نرگس ببخشید عزیزم ممنون خیلی_

 .گردیم

 

  

 :گفتم

 

 

 !دیوونه_"

 مخود نباش منم فکر تو و برو باش، خودت مراقب حرفیه؟ چه این

 ."میرم

 

 

 :گفتم بوسیدمش
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 ."باش خودت مراقب_"

 

 

 :گفت و زد بهم لبخندی دایان

 

 

 ."گلم،خدانگهدار ابجی باش خودت مراقب توهم_"

 

 

 تعقیب  رو من داشت ماشین یه شدم متوجه که بودم عمارت نزدیکای

 .رسوند من به رو خودش زیادی باسرعت بجنبم که اومدم تا  کرد می

 که کنم چیکار مدونست نمی واقعا

 رو من بازوهای شدن، پیاده ازماشین پوش دارسیاه نقاب مرد دوتا

 .کردن ماشین سوار زور به و گرفتن

 اهمیت من حرف به کی ولی کنن پیادم که میکردم تقال و میزدم جیغ

 .داد می

 :زد داد بود شده کالفه دادم و جیغ از که راننده

 

 

 ."رفت رمس رو جقه جق این کن اللش اصغر! اه_"
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 رنگی آبی مایع و دراورد جیبش از سفیدی دستمال راستی سمت مرد

 .دهنم جلوی گرفت و ریخت روش

 آهن از که انگار نتونستم بزنم پس رو دستش کردم سعی هرچقدر

 .بودن شده ساخته

 .نفهمیدم هیچی دیگه و شد سنگین هام چشم
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 ۷پارت#

 

 

 یه تو که شدم ؛متوجه کردم باز رو هام مچش الی آروم که  وقتی

 شدنم دزدیده صحنه که میکردم؛ نگاه اطراف به منگ و گیج انبارم،

 .اومد چشمم جلو

 !؟ کین اینا یعنی

 دارم؟ باهاشون پدرکشتگی چه من مگه دزدین رو من چرا

  حالی چه مامان و بابا االن یعنی

 دارن؟

 دارن؟ من دزدیدن از نیتی قصدو چه

 .بستن رو پاهام و دست شدم متوجه که شم بلند جام از خواستم
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 و زدم می داد کردن گریه به کردم شروع آورد؛ هجوم گلوم به بغض

 . کنه کمکم که نبود کسی ولی خواستم می کمک

 

 

  کنه؟ کمک من به هست کسی_"

 . نمیشناسم شماهارو اصال من بیرون بیارین اینجا از رو من توروخدا

 .منتظرمه مامانم

 " خدا تورو

 

 

 ممکنه اینکه از ترس با و حال بی بزنم رو هام حرف نداد امون گریه

 .فرورفتم فکر به و شدم ساکت بیارن سرم بالیی چه

 تقریبا مرد یک و شد باز انبار در که ریختم می نقشه فرار برای داشتم

 :گفت و تو اومد بابام سن هم

 

 

 رو ساختمون کل.نپایی بیار رو وروجک؛صدات نکن بیداد و داد_"

 ."صدات برداشته

 

 

 هستین؟ کی شما...شما-

 دزدیدین؟ رو من چرا
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 و شد شد،نزدیکم پاره صوتیش تارهای کردم فکر که کشید عربده چنان

 : زد فریاد و کرد هاش دست اسیر رو چونم

 

 

 ... ی دختره شو خفه_"

 رو جونم و رو تنم پاره رو، پسرم باباتم،بابات های شریک از یکی من

 .میارم خودش سر بالرو همین من گرفت ازم

 .بابات کارخانه تو میکرد قاچاق مخدر مواد پسرم

 و میکنه جمع مدارک پسرم علیه و میشه موضوع این متوجه بابات

 .میده پلیس تحویل

 کردن؛ اعدامش چندماه بعد و کردن دستگیر رو پسرم

 .بخشم نمی کرد که کاری بخاطر رو شهاب وقت هیچ من

 ی مایه عمر اخر تا  بشه نابود هاش چشم جلو باید شهاب دونهدر

 ."بشه عذابش

 

 

 کنه خدا پسرشم، قاتل من انگار که زد می حرف تحکم با جوری مرده

 .نیست موندنم سالم برای تضمینی هیچ وگرنه کنه پیدام زود بابا

 :گفتم خودم پیش لرزید تنم تمام حرفش از و رفت
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 تقصیرم بی قضیه تواین که ؛من کن کمکم خداجونم_
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 در دستم از زمان که بودم ترسیده مرد اون های حرف از قدری به

 .بگیره انتقام خواست می اون که بود رفته یادم و بود رفته

 بغضم باز ترسوند می رو من بیاره سرم تونست می بالیی چه اینکه

 :گفتم باخودم و شکست رو انبار سکوت هقم هق و ترکید

 

 

 "کن کمکم خدایا"

 

 

 ! دزدیده؟ رو من کی بود فهمیده بابا االن یعنی

 ندارم گناهی که من ولی دیده رو کارش سزای بوده خالفکار پسرش

 بیاد؟ سرم بال این باید چرا

 ! ؟ داشتیم گناهی چه بابا و من

 !چی؟ نکنه پیدام بابام اگه

 !؟ نبینم رو دایان و بابا و مامان دیگه نکنه
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 ...نه...نه

 می راست چپ تند تند رو سرم ها دیوونه مثل بود زده سرم به انگار

 بیارن، سرم بالیی تونن نمی اینا کنه می پیدام بابا نه نه گفتم می کردم

 .دنبالم  میان زودی به

 خیلی و بودم گرفته شدیدی سردرد  که بودم کرده زاری و گریه اینقدر

 .بود ام گرسنه

 

  

 . انبار داخل اومد ماشین راننده شد؛همون باز انبار رد

 می نزدیکتر هرچقدر شد؛ نزدیک من به بود رولبش که پوزخندی با

 .شد می بیشتر منم ترس شد

 .انداختم دستش به نگاهی میگذره سرش تو چی دونستم نمی

 .بود انبردست یه دستش تو

 بسته و باز یه و گرفت باال رو انبردست شد می نزدیکم که همینطور

 :کرد،گفت می

 

 

 " کن آماده رو خودت کوچولو کنم کوتاه رو خوشگلت ناخنای اومدم_"

 

 

 کردند خالی سرم روی رو یخ آب سطل یک انگار زد که حرفی با

 که صدایی  ؛ بود مرد  این های حرف تحلیل و تجزیه درحال ،مغزم

 :گفتم میومد چاه ته از انگار
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 روانی؟ میگی چی...چی_"

 میخوای؟ جونم از چی

 ."کشه می رو برین،همتون نمی در به سالم جون کنه پیداتون بابام اگه

 

 

 :گفت و کرد آلودم اشک های چشم و من به نگاهی مرد

 

 

 ...آخی_"

  بکشه مارو بابات اینکه کوچولو،قبل نکن گریه

 ."میکنیم دفن رو ماتو

 

 

 نزدیک داشتم م،بود ترسیده خیلی شد، می نزدیکم و زد می قهقه بلند

 .کردم می احساس رو مرگ بودن

 آروم به کرد شروع و گرفت دستش تو رو دستم و زد رو حرف این

 .بکشم زجر بیشتر که ناخونم کشیدن

 تونستم نمی بود بسته پاهام و دست بود فایده بی کردم تقال هرچقدر

 .بکشم بیرون چنگش از رو خودم
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. بود ممکن غیر برایم ظهلح اون درد توصیف کنم حرکت تونستم نمی

 افتاده شمارش به قلبم ضربان شدید درد  از بودو شده دار کش هام نفس

 کردم التماسش و کشیدم پیچید،جیغ دستم تو شدیدی درد لحظه یه بود؛

 می و زد می زل هام چشم به رحمی بی با فقط اون اما کنه ولم که

 . خندید

 هام انگشت شدید درد مانداخت انگشتانم از شده جاری خون به نگاهی

 سراغ  به پریشونم حال به اعتنا بی.  تاربشه دیدم حلوی بود باعثشده

 رو ناخنم ممکن صورت ترین رحمانه بی با و رفت بعدی انگشت

 سیاهی بعد و شد خالی پاهام زیر کردم احساس درد شدت از  کشید؛

 ...مطلق
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 اطراف به شدم؛چشمی بیدار خواب از  ستمد ی تو دردی احساس با

 بی ناخنام درد از اومد پیچید،یادم دستام توی بدی درد که چرخوندم

 .شدم هوش

 نفر یه که پیچید گوشم تو راننده مرد صدای که شم بلند جام از خواستم 

 :کرد می صدا رو

 

 

 ... ملکی آقای_"

 ."اومد هوش به دختره ملکی آقای
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 دهنم جلو رو دستم شدم؛ شوکه خوردم که دهنی تو با و سمتم اومد

 ：گفتم هام هق هق مابین. کردن گریه به کردم شروع و گرفتم

 

 

 میخواین؟ جونم از چی_"

 ادم؟ میگن هم شما به. بمیرم خودم درد به کنین ولم ها، عوضی 

 "شم؟ شکنجه باید که کردم کارتون چه من

 

 

 .شدم ساکت هست ملکی شفامیلی دونستم می حاال که مردی فریاد با 

 

 

 .دختره،احمق شو خفه" 

 این درآوردی؟ واسم هارو وش بیه ادای بیخودی نفهمیدم کردی فکر

 ."شده قدیمی ها بازی

 

 

 :غرید بلند صدای با و چرخوند رو سرم گرفت سفت رو چونم
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 که بدم تحویلش طوری رو شهاب دردونه باید بیارین برام قیچی یه_"

 ."نره کنار هاش چشم جلوی از اش چهره عمر اخر تا

 

 

  بیاره؟؟ سرم بالیی چه خواست می باز یعنی بودم؛ ترسیده

 :گفت و گرفت راننده دست از رو قیچی و اورد رو قیچی راننده

 

 

 العملشو عکس میگیره تحویل رو جنازت بابات وقتی دارم دوست"

 .ببینم

 سیاه کخا به و میسوزونم رو گرفت،جیگرش ازم رو ام گوشه جیگر

 .مینشونمش

 قیچی رو بودم کرده بلندشون آرزو کلی با که رو نازنینم موهای و

 .کرد

 کردم می التماسش هرچقدر ؛ کرد می ام خفه داشت گلوم تو که بغضی

 .بود فایده بی

 گریه نای دیگه داشتم ،ضعف کرد می خوشحالش کردنم التماس انگار

 .داد ادامه همینطور مرده نداشتم، هم کردن

 می پاره دلم بند انگار ریخت، می زمین رو طره طره که بلندم وهایم

 .بود بلندم موهای عاشق بابا شد
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 باید دونست می چون بود نزدیک بابا به خیلی بود هرکی مرد این

 رو گوشش و چشم انتقام بده،خیال عذاب بابارو بیشتر که کنه چیکار

 .بود بسته

 یه شکنجه که باشه دل سنگ ونهبت انقدر نفر یه که شد نمی باورم اصال

 .باشه بخش لذت براش دختر

 بره، که کرد کج رو راهش

 :وگفت برگشت سمتم به باشه افتاده یادش چیزی انگار

 

 

 فرستادم، پیغام براشون نشو بابات و ننه نگران راستی_"

 .منی دست فهمیدن و رسیده دستشون به االن

 ."میرسونم بهشون موقع به رو جنازت

 

 

 لعنتی اتاق اون از سرعت به و برگشت بود لبش گوشه که وزخندیپ با 

 .رفت بیرون
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 :گفتم و اومدم خودم به زد می صدام نرگس،نرگس که بابا صدای با
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 " پدر؟ جانم_"

 

 

 دختر؟ تو کجایی-

 .زنم می صدات ساعته سه

 

  

 .بود دیگه جای حواسم نشنیدم ببخشید

  

 

 افتادی؟ گذشته یاد اینجا اومدی بازم فدات به مامان-

 

 

 ... که انداختم پایین به ناراحتی از رو سرم 

 :گفت مامان

 

 

  نرگس؟ نکنی فکر گذشته به نبود قرار مگه_"
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 اومدی که غربت،حاال رفتی کردی بهونه رو مشق و درس چندسال این

 . کنی فکر گذشتت به زارم نمی

 سخته گوشت جگر از گذشت،دوری سخت درچق چندسال این نمیفهمی

 گذشته به کنم می خواهش ازت هم میفهمی،حاال شدی مادر وقتی اینو

 ."نکن فکر

 

  

 !خانم دیگه بسه-

 ... گذشته ها گذشته کنین فراموش رو لعنتی گذشته اون

 دوری و درد همه این بگذره بد روزتون یه نمیزارم بعد به این از 

 .بسمونه

 

 

 مش ثانیه چند از بعد  زد،که بوقی تک بابا شدیم مارتع نزدیک وقتی

 کرد، باز رو در حسین

  بودم مرد این دلتنگ عجب وای

 نکرد؛ پدری واسم کم

 .خواست می جونش اندازه به رو من ولی نبودم خونش از که کسی

 خود چقدر بودم، وفا بی چقدر نکشیدن، خانم کبوتر با رو زحمتم کم

 و بودم خواه

 . بودم خودم  فکر به فقط

 می بامشکالتم و موندم می باید  گذاشتم تنها  رو خانوادم  و رو خودم

 .کردم می انتخاب رو فرار راه نباید جنگیدم
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 بازکردم،؛ رو درماشین نشدنی وصف شوق و باشور

 ابراز به کردم شروع و  انداحتم حسین ،مش بغل به رو خودم بدو

 ...هام دلتنگی

 

 

 دیگه.دارم دوستتون خیلی بود، شده تنگ  تونبرا دلم حسین مش وای

 .کنم جبران تا اومدم  ولی کردم نامردی خیلی میدونم نمیزارم تنهاتون

 

 

 چندسال این ودوری حسرت خواستم می انگار زدم می حرف سره یک

 .شدم گونم روی اشکی قطره متوجه.  کنم جبران هام باحرف رو

 صورتم دوطرف رو دستاش و کرد جدا من از رو حسین،خودش مش

 :گفت و کرد قاب

 

 

 باالخره. من برم هات چشم  اون قربون دخترم، اومدی خوش خیلی_"

 عوض رو عمارت هوای و حال چیه؟نرسیده برای گریه اومدی،

 .کردی

 

 

 پدربزرگم خدمتکار بود،یعنی عمارت این قدیمی  خدمتکار حسین مش

 . بود
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 که بود حسین مش ی وابسته حدی به بابام پدربزرگم فوت از بعد

 .بره عمارت از نزاشت

 رو حسین مش من هم بابا هم. خودمون عمارت آورد رو حسین مش و 

 .کردیم می نگاه پدر یه چشم به

 نمی عمارت به کارشون خاطر به مامان و بابا که هایی شب و روز

 .سپردن می خانم کبوتر خانمش، و حسین مش دست رو اومدن،من

 . حسین مش زن هم بود، من رپرستا هم خانم کبوتر

 .نشدن دار بچه کردن ازدواج باهم دیر حسین مش و کبوتر چون

 می نگاه نداشتشون دختر چشم به همیشه رو من خودشون قول به 

 .کردن

 .داشتم دوستش دلم ته از چقد بودم، پیرمرد این مدیون چقدر

 :گفتم و حسین مش به روکردم

 

 

 ."ببینمشون زودتر میخوام بودم ونخیلیدلتنگش چطورن؟ خانم کبوتر"-

 

 

 :گفت و انداخت پایین تاسف معنی به رو سرش حسین مش
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 استراحت بهش دکترا دخترم، احواله ناخوش هست وقتی چند کبوتر"

 دادند

 وقتی.باشه خوابیده االن داروها اثر خاطر به کنم فکر ولی اتاقشه تو.

 ."کنم یم خبرت شد بیدار

 

 

 خوب حالش چی خاطر به حسین مش بپرسم تا کردم باز رو دهنم 

 نیست؟

 

 

 :گفت و نشست شونم بابارو دست

 

 

 اس خسته االن نرگس نیست، ها حرف این موقع االن حسین مش"-

 ."میدی توضیح بهش بعدا رسیده راه از تازه

 

 

 :گفت حسین مش

 

 

 ."بگین شما هرطور آقا بله"
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 که گفتی می نباید یعنی حرفش این دونستم می که بابا اخالق خاطر به

 حسین مش بابا که این خاطر به نبود الزم فضولیت و مریضه کبوتر

 :گفتم  کردم دستی پیش ، نکنه اذیت رو

 

 

 ایشونم چطوره خانم کبوتر حال پرسیدم حسین مش از من بابا" -

 رکبوت و حسین مش من دونین می بدن،خودتونم جواب مجبورشدن

 بیدار از بعد خوام می بدین اجازه اگر. دارم دوست خیلی رو خانوم

 ."دیدنش به برم شدنشون

 

 

 ذره یک هات خودشیرینی برای دلم که بریز زبون دخترم،کم باشه-

 .شده

 

 

 .جونم بابا ممنونم خیلی-

 

 

 :گفت کنارمون اومد مامان

 

 

 ."بدونم منم بگین کردین خلوت چه تایی سه ببینم" -
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 :گفت اباب-

 

 

 ." کرد گل مامانت فضولیت باز بفرما"-

 

 

 :گفت مصنوعی اخم با مامان که خندیدم بابا حرف این با

 

 

 ."نگین خواین میلتونه،نمی باب هرطور" -

 

 

 ...شد عمارت راهی و گفت حسینی مش نباشی خسته 

 راه عمارت طرف به و کردیم خداحافظی حسین بامش باباهم و من 

 .افتادیم

 ذهنم از  فیلم یه مثل بچگیم خاطرات چرخوندم می حیاط تو روو منگاه

 .شد می لبم رو لبخندی وباعث گذشت می

 دادم می تکون راست و چپ سمت هی رو سرم رولبم بچگانه لبخند با

 شاخه کردن قیچی مشغول که وقدبلندی چهارشانه پسر به چشمم که

 .افتاد بود درخت اضافی های
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 .زد خشکم جام تو دیدنش با

 به ولی کردم زندگی آمریکا  تو سالی بود؛چند خوشگلی پسره عجب

 . نبستم دل شخصی

 ：گفتند شدن من ایستادن متوجه که مامان و بابا

 

 وایستادی؟ چرا نرگس؟ شد چی- 

 

 

 .کردم می نگاه پسره به مبهوت و مات هنوز من ولی

 :گفتم و کردم پسره به ای اشاره ابروهام با

 

 

 "باشن؟ کی ایشون مامان"-

 

 

 

 .قباده اسمش جدیده، باغبون" -
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 شده کار ،مشغول که وقتی زیریه،از به سر ، خوب پسر چه دونی نمی

 .کرده امتحانش چندبار بابات نزده سر ازش خطایی

 ."داره فرزندی چنین که مادرش حال به خوش تره حیا با دختر یه از

 

 

 حرف شدو ظاهر لبم رو لبخندی مامان های تعریف از ناخوداگاه 

 :گفتم و کردم تکمیل اینطوری و مامان

 

 

 ."هست ام چهره خوش خیلی و"-

 

 

 کرد؛ می نگاهم باز دهن با مامان-

 سرفه یه با و اومدم خودم به باشن زده بهم تشری انگار لحظه یک

 :گفتم مصلحتی

 

 

 ."بریم منتظرمونه بابا مامان"-

 

 

 :گفت بود گرد تعجب از هاش چشم هنوز که مامان
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 های حرف  کنی،کلی استراحت باید ای خسته. بریم عزیزم...آره،آره"-

 ."بگی برام هات دوست و دانشگاه محیط از باید. داریم نگفته

 

 

 .عمارت سمت به افتادیم راه و انداخت باال ابرویی

 اسمش دونستم می االن که بود پسر اون درگیر ذهنم هنوز من ولی

 .قباده

 

 

 های،گیراش چشم محو نگاه اولین با من نشد،ولی من متوجه بااینکه

 پیش مطمئنا   کنم، می نگاهش دارم ها بدید ندید مثل که میدید اگه بودم،

 . هستم سری سبک دختر چه کرد می فکر خودش

 انگار گم؟ می چی دارم که فهمیدم نمی و بودم داده دست از عقلمو 

 .بودم شده دیوونه

 افکارم؛ به بود گرفته ام خنده

 کنم جور و جمع رو خودم کردم کرد،سعی می نگاهم واج و هاج مامان

 .شناختم می رو پسره این بیشتر وقتش به باید
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 ...انداختم سالن به نگاهی شدیم که عمارت وارد

 .بودم افرادش و خونه این دلتنگ من چقدر

 بابا رو ها بود،خدمتکار کرده فرق چیزا خیلی نبودم من که مدت این تو

 .کرد بیرون شدنم دزدیده ی قضیه بعد

 ما خونه تو که بود کرده اعتراف کثیف خوک اون بازجویی تو چون

 رو همه کبوتر و حسین مش غیر باباهم. داشته چین خبر و جاسوس

 .کرد بیرون

 از قبل روز درست عکس شد؛این دوخته دیوار رو فرش تابلو به نگاهم

 پیدا نشدنی وصف ذوق عکس دیدن بود؛با شده گرفته آمریکا به رفتنم

 کردم؛

 .دیدمش می که بود بار اولین

 .ببافند بود داده سفارش بابا انگار که فرش تابلو یه

 باالی کمی که سفید لباس یه و بودم نشسته سلطنتی مبل یه  روی من

 بودم، وشیدهپ بود گردنی هم اش ویقه بود زانو

 بود؛ لبم رو که لبخندی با و بودم ریخته هام شونه رو باز رو موهایم

 نشست؛ هام شونه رو دستی... بودم شده زیباتر

 کرد می نگاهم لبش رو لبخند یه با که دیدم بابارو و برگشتم عقب به

 

 

 کمب برو زیاده وقت بزن دید رو ور اون ور این کم دردونه"-

 ."داریم همونیم ،امشب کن استراحت
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 :گفتم و زدم بابا به لبخندی

 

 

 ."بابا چشم"-

 

 

 .افتادم راه ها پله طرف به 

 رو چون بودم کرده انتخاب رو اتاق این خودم بود؛ باال طبقه من اتاق

 .بود  دید معرض توی جا همه اتاق این از بود، حیاط به

 .بود شده تنگ اتاق این برای دلم چقدر شدم اتاقم وارد

 وسایل به نمیاد خوشم که دونست می مامان بود، جاش سر چی ههم 

 .بزنن دست ام شخصی

 .بود اتاق بزرگترین بابا و مامان اتاق از بعد من اتاق

 قایم آرایش زیر رو چهرم نداشتم عادت انداختم آرایشم میز به نگاهی 

 و متنوع آرایش لوازم از بود کرده پر رو میز رو مامان ولی کنم

 .ام عالقه وردم عطرهای

 .کرد می منتقل بهم خوبی حس اتاق، آسمانی آبی دکور

 .پریدم پایین باال چندبار و تخت رو انداختم رو خودم 

 حموم طرف به و برداشتم رو سفیدم حوله کمد تو از ؛ بودم خسته واقعا

 .رفتم

 ...اومدم بیرون ای دقیقه پنج دوش یه  از بعد
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 از بعد و پوشیدم و برداشتم وکش تو از شلوار و تاپ یه سری سر

 .انداختم تخت روی رو خودم موهام نم گرفتن
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 .بستم رو هام چشم و کشیدم باال گردنم تا رو رنگم آبی پتوی

 ...برد خوابم که نکشید طولی

 

 

....... 

 

 

 ...کردم باز رو هام چشم شد می کشیده موهام رو که دستی حس با

 رو گونش و شدم  خیز نیم و زدم لبخندی سرم، باال مامان یدند با

 :گفتم و بوسیدم

 

 

 ."خوشگلم مامان سالم" -
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 :گفت و بوسید رو من هم مامان

 

 

 ...دردونه سالم" -

 "خوابیدی؟ خوب

 

 

 .رفت در ام خستگی واقعا...آره-

 

 

 .شد هام لباس بررسی به مشغول و رفت کمدم سمت به و شد بلند مامان

 :گفت

 

 

 .برسه کارهاش به تا شرکت رفت بابات عزیزم، پاشو"-

 کنن؛ بیدارت ناهار برای نذاشتم

 ."بخوریم باهم رو عصرونه اومدم

 

 

 . انداختم نگاهی بود آورده مامان که ای سینی به و دادم خودم به تکونی
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 کردی؟؟ چه مامان وااااای-

 ...گشنمه چقدر نمیدونی

 

 

 .بزنم صورتم به آبی یه تا رفتم یسسرو طرف به و شدم بلند

 مشغول و بود نشسته راحتی های مبل از یکی رو مامان برگشتم وقتی

 .بود ریختن چایی

 .نشستم کنارش رفتم و کردم خشک رو صورتم سرسری 

 نبود تو که اتفاقایی از  و مامان و من  های حرف بین رو عصرونه

 می تعریف دوستام و اهدانشگ و  محیط از منم خوردیم بود افتاده  من

 . کردم

 

 جور و جمع رو میز تا اومد و زد صدا رو ها خدمتکار از یکی مامان

 .بره که پاشد خودشم کنه

 :گفت رفت می در طرف به که همونطور

 

 

 و شو آماده تخت رو گذاشتم رو بیان؛لباسات قراره اینا عموت شب"-

 ."پایین بیا
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 15پارت#

 

  ،با کنه خبرم حسین مش تا نموندم منتظر دیگه پریدم تخت از جلدی

 .رسوندم خانم کبوتر ی کلبه به رو خودم سرعت

 ...دلتنگی ابراز و رفت صدقم قربون کلی خانم کبوتر

 تا گرفتم اجازه ازش و بوسیدم رو خالیش خا ی چروکیده های دست

 مالقاتش؛ بیام بعدا و برم

 فاصله با کمی که افتاد قباد  به چشمم رونبی اومدم خانم کبوتر اتاق از

 .خورد می چایی و بود نشسته هلو درخت یه زیر ها اتاق از

 خورد؛ ای جرعه یه و برد دهنش طرف به که رو چایی لیوان

 سرفه به وشروع گلوش تو پرید چایی دفعه یه شد، من متوجه انگار

 ...کرد

 . زد می کبودی به رنگچهرش و کرد می و سرفه سرهم پشت

 :وگفتم ، رسوندم بهش رو خودم سریع نگرانی با

 

 

 خوبه؟ حالتون"-

 "نشد؟ که چیزیتون

 

 

 شده هول که حالتی و گرفته صدای با اومد خودش به کم کم که پسر

 : گفت باشه
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 ...بله...بله"-

 ."خوبم

 

 

 دوخت؛ هام چشم به رو نگاهش و کرد بلند سر لحظه یه

 .پایین انداخت رو سرش ودز شد، سرخ و کشید خجالت انگار

 .بود خجالتی و زیر به سر خیلی میگفت راست مامان
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 .گرفت اوج قلبم ضربان دوخت چشمانم به که رو نگاهش

 .میزنه بیرون ام سینه از داره قلبم کردم احساس

 

 ...نرگسم من-

 .جدیدباشید باغبان کنم فکر شماهم و

 .بودمتون دیدهن توعمارت قبال
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 .ام کی که وفهمید باشه اومده خودش به اینکه مثل

 :گفت مرتعشی صدای با و پرید رنگش

 

 

 ...بله"-

 ."برگشتین که هستم؛خوشحالم جدید باغبان خانوم

 

 

 !برگشتم؟-

 

 

 :گفت زده هول یهو

 

 

 ...چیزه"-

 .آمریکا رفتین چندسالی بودم بله،شنیده

 ..."برگشتین خوشحالم
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 نقش لبم رو لبخندی باهام زدنش حرف و گویی امد خوش زطر از

 ...بست

 :گفتم جدی لحن با و کردم جور و جمع رو خودم اومدم خودم به تا ولی

 

 

 !"شنیدی؟ کی از"-

 

 

 :گفت هراسون و پرید رنگش خورد؛ جا برخوردم طرز از انگار

 

 

 ...چیزه خانوم"-

 گفتن؛ حسین مش اقا خانوم

 ."کردم فضولی اگه یدببخش.پرسیدم من یعنی

 

 

 

 کرده مشت رو هاش دست که بود بهش حواسم پایین انداخت رو سرش

 .داد می آزارش چیزی انگار

 .بود نهفته چشماش تو رازی داشت؛انگار خاصی برق نگاهش

 عمارت به ورودم لحظه از من که داشت چی باغبون پسر این نمیدونم

 .بودم شده جذبش اینطوری االن تا
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 .درست برگشتم من خب-

 و میکنی هول چرا ممنونم،ولی خیلی هم ات آمدگویی خوش از

 !؟ شدی قرمز اینطوری

 !ام؟ خورخوره لولو من مگه

 

 

 .گفت ببخشیدی لب زیر و پایین انداخت سرشو زده خجالت

 

 

 کارم؛ سر برم باید من

 ...برم من ندارید امری اگر

 

 

. شدم ناراحت زدنم حرف طرز از دلم ته شد دلگیر ازم کردم احساس

 . کشیدم رخش به رو قدرتم چرا که زدم هودم به تشری

 :گفتم داشتم قبال که حالتی همون با ولی

 

 

 ...نه"-

 ."بری میتونی
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 ...شد دور ازم و داد خودش به تکونی
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 ازم که دیدم رو قباد و برگشتم ای لحظه ؛ گرفتم پیش رو راهم هم من

 بود؛ زیر به سر و بود کرده مشت هنوز رو دستاش ولی شد؛ می ورد

 .شده دلخور ازم که میداد نشون این

 

 

 ...حیف واقعا

 .کنه پادویی مجبوره خوشگلی این به پسر

 !؟ اورده در سر اینجا از چطوری

 . دادم تکون رو سرم ها دیوونه مثل

 

 

 :گفتم باخودم

 

 کار و کارگره اینجا خودش  برای هست، کی هر چه من به اصال" -

 ."میگیره رو مزدش و میکنه
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 .کردم حرکت عمارت طرف به سرعت با و اومدم خودم به

 ور اون ور این استرس با که  دیدم؛ رو مامان شدم که سالن وارد

 .میرفت

 

 :گفت شد من متوجه وقتی

 

 !نشدی؟ اماده هنوز تو  نرگس وای ای"-

 .برسن مهمونا که االنه

 شده؛ روح بی خیلی صورتت برس خودت هب یکم برو

 ."تختت رو بزارن گفتم لباسم

 

 

 :گفتم و کردم حلقه گردنش دور رو دستام و شدم نزدیکش

 

 

 ..."بانووووو چشم"-

 

 

 .رفتم ها پله طرف به
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 نشستم، آرایشم میز صندلی روی و شدم اتاق وارد

 .نداشت کشیدن سشوار به نیازی و بود صاف موهام

 

 

 صورتم؛ ارایش به کردم شروع

 رفتم و فرستادم خودم برای بوسی و وایستادم اینه جلو شد، تموم وقتی

 .پوشیدم رو بود گفته مامان که لباسی و تخت سمت

 

 

 زیبایی و ماهرانه طرز به جلوش که بلند های آستین با بود بلند لباسم

 .بود شده دوزی سنگ

 باز لباسم یادنم خوشم که دونست می زدم مامان انتخاب به لبخندی

 .باشه

 

 

 .انداختم خودم به نگاهی کمدم قدی آینه جلو

 رو لباسم همرنگ های کفش بودم؛ شده زیبا واقعا سادگی درعین

 .پایین رفتم و پوشیدم
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 ها پله به و  بود؛ نشسته سلطنتی مبل یه رو بابا  شدم؛ پذیرایی وارد

 .چرخوند من طرف به رو سرش بود؛ خیره

 

 

 رسیدم بهش وقتی سمتم اومد و شد بلند نشست؛ لبش رو که لبخندی با

 :گفت

 

 

 ."اینجا بیا"-

 

 

 :گفت و کرد بغلم 

 

 

 بهت آزاری احدی نمیزارم عزیزم،دیگه برگشتی که خوشحالم خیلی"-

 ."بود شده تنگ هات شیطنت و بازی لوس برای برسونه،دلم

 

 

 از رو مامان صدای که  کردم؛ بازی لوس و خودشیرینی کمی بابا بغل

 :گفت می شنیدم سرم پشت
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 ."کنید احساسات ابراز کم  پدردختر بسه"-

 

 

 .زدم مامان برای چشمکی و اومدم بیرون بابا بغل از

 

 

 :گفت و اومد خدمتکارا از یکی

 

 

 ."اوردن تشریف شون خونواده و خان شاهرخ اقا"-

 

 

 منتظر عمارت های پله باالی و رفتیم لشوناستقبا به بابا و مامان همراه

 . شن پیاده ماشین از که شدیم

 

 

 باال ها پله از پسرشون تک همراه خاصشون ژست با عمو و عمو زن

 .اومدن

 :گفت اومد می باال ها پله از که همونطور عمو
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 ..."روشن دلت و چشم خان شهاب"-

 

 

 :گفت و کرد من به رو

 

 

 "چطوره؟ خوشگلم دختر"-

 

 

 .بغلش رفتم و زدم مهربونش ی چهره به لبخندی

 :گفتم

 

 

 ."ممنون جونم، عمو خوبم"-

 

 

 :گفت شد جدا ازم عمو

 

 

 ."عمو دل عزیز برگشتی که خوشحالم"-
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 و روبوسی از بعد. رفتم عمو زن سمت به و زدم روش به لبخندی

 دست هم عموم پسر افشین با و گرفتم فاصله ازش باهاش پرسی احوال

 :گفتم و دادم

 

 

 ."عمو پسر اومدی خوش"-

 

 

 :گفت مغرور و خشک خیلی افشین

 

 

 ."اومدی خوش هیلی خیلی عمو،توهم دختر ممنونم"

 

 

 اصالخوشم اخالقش از دونست؛ می همه از باالتر رو خودش همیشه

 .اومد نمی
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 .تمگرف ازش رو روم و  کردم؛ برخورد خشک خودش مثل منم

 شدیم؛ سالن وارد اینا بابا همراه

 .مامان و عمو زن سمت رفتم

 

 :گفت و مامان به کرد رو زنعمو

 

 

 چشما مردمک از داره؛خوشحالی خاصی برق یه چشمات پروانه_" 

 ." میزنه جوش هات

 

  

 .شده عوض کال هوام و حال  اومده؛ نازگلم ازوقتی فریده خدا به اره-

 بود خون دلم دوره، ازم وجودم از قسمت هی کردم می حس  نبود؛ وقتی

. 

. 

 

 :داد ادامه گذاشت؛ ام شونه روی رو دستش درحالیکه

 

 

 ...خوبم خیلی االن_
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 اش دلخوشی تنها مامان واقعا زدم، هایش مادرانگی به ای خنده تک

 .بودم من

 

 

 اگه گفت می هم همیشه بود؛ ساخته بابا بد اخالق با من خاطر به فقط

 .بیارم  دووم تونستم نمی بودن تو وجود

 

 

 و بابا خندیدن می و کردن می صحبت هردری از عمو زن و مامان

 .میزدند حرف کارهاشون و کارخانه و شرکت از معمول طبق عموهم

 

 

 .شدم خسته هردوتاشونم های بحث از دیگه

 می خفگی شده؛،احساس تموم عمارت تو اکسیژن کردم می احساس 

 با و ریختم آب لیوان یه و آشپزخونه رفتم خوردن ب آ بهانه به ؛ کردم

 ...خوردم می میلی بی

 

 .کنارم اومد خدمتکارا از یکی که

 : گفت

 

 

 میاوردم خواستین می هرچی گفتین می اینجا؟ اومدین  چرا شما خانم"-

 ."براتون
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 چرا  بود؛ من سال و سن هم دختر این. بود برانگیز تعجب برام واقعا

 باعث گفتناش بزنه؟خانوم حرف من با لرز و ترس با طوری این باید

 . نداشتم سنی که شد؛من  اذیتم

 

 

 :گفت کنم می نگاش تعجب با دید که خدمتکار 

 

 

 !"گفتم؟ بدی چیز خانوم ، ببخشید"-

 

 

 یه واسه اگه حاال خانم؟ میگی بهم چرا  هستیم؛ سن هم تقریبا تو و من-

 میخوره؟ دردم چه بهپاها این بزنم؛ صدا شمارو  آب لیوان

 

 

 .ماست وظیفه و کار این خانم آخه-

 

  

 کاری؟ چه بیخیال-

 .نرگسم من
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 !توچیه؟ اسم

 

 

 .خانوم هستم مریم منم- 

 

 

 .جون مریم خوشبختم-

 گرفتن رو سراغم اینا بابا شم می خفه دارم بخورم هوا کمی برم من

 .بگو بهشون

 

 

 .شدم رد کنارش زا و دادم تکون رو سرم منم و گفت خانومی چشم

 .  رفت می راه مغزم رو گفتناش خانوم 

 

 

 چقدر دونم نمی ؛ زدن قدم به کردم شروع رسوندم،؛ حیاط به رو خودم

 برگردم  خواستم؛ عمارت، خروجی در به رسیدم دیدم که بودم زده قدم

 ...کرد رخنه تووجودم ترس شنیدم رو پایی صدایه که
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 ببینم تا کردم می کج هی رو سرم دویدن؛ به  کردم؛ شروع توان تمام با

 .هست کی

 . کردم برخورد سفتی جسم یه به دفعه یه 

 .کردم احساس کمرم تو بدی درد   که ، زمین روی افتادم

 قبادتموم بادیدن کردم؛ برخورد چی به ببینم تا ؛ کردم بلند رو سرم 

 . ختری فرو  باره یک ام دلهره و ترس

 

 شروع وار دیوونه قلبم خورد؛ گره مضطربش های چشم به که نگاهم

 کرد تپیدن به

 .بود کرده خودش جذب رو من عجیب لرزون سیاه های تیله اون. 

 

 

 و طرفم اومد زده هول دفعه یه بود، برده ماتش من مثل هم اون انگار

 :گفت

 

 

 !"ین؟کن می چیکار اینجا تنها شب وقت این شما خانم ببخشید"-

 

 

 بیشتر خواست می دلم. کردم پیدا خوبی حس یه بود شده نگران ازاینکه

 دادم سوال با رو سوالش جواب همین برای. بشم صحبت هم باهاش

 :وگفتم
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 !"کنی؟ می چیکار اینجا شب وقت این تو" -

 

 :گفت و پایین انداخت رو سرش بعد  شد؛ چشمانم ی خیره ای لحظه 

 

 

 دزده کردم فکر ؛ شدم ای سایه متوجه که مزد می قدم توحیاط" -

 .شد اینطور که بعدشم کردم؛ دنبالش

 ."ترسوندمتون اگه ببخشید

 

 

 :گفتم هام لباس تکوندن از بعد دادم خودم به تکونی یه و وایستادم 

 

 

 عمارت تا  که اینه بشی؛مجازتتم مجازات ترسوندی؛باید که بله"-

 ."ترسم می تنهایی از چون میای؛ همراهم

 

 

 . بره بزارهو هولکی هول قبل دفعه مثل خواستم نمی

 .بیاد همراهم خواستم همین برای
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 رو دستش و افکند زیر به همیشه مثل و رو ش سر و گفت چشمی

 : گفت کردو هدایت جلو سمت

 

 ..."بفرمایید"-

 

 

 .کرد می نگا جلو به حرفی بدون و ساکت افتادیم؛ راه سالنه سالنه

 .کنم اذیتش یکم خواستم. بود دهش فعال خبیثم خوی

 

 ناله و آه به کردم شروع و گرفتم دستم تو رو پام ساق و نشستم یهو

 . برگشت سمتم ترسیدو لحظه یه کردن؛

 

  

 !شده؟ چی پاتون خانوم-

 !باشه؟ شکسته نکنه

 ... بگین چیزی یه خانوم

 

 

 اون حالیکه در کنم اذیتش واستم میخ من شدم پشیمون کارم از

 .شد می من نگران ریاینطو

 :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم
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 .نشده هیچی"

 کشید؛ تیر پام ساق

 ."نیست چیزی نباش نگران

 

 

 گاهی و فتم میر اهسته اهسته بکشه طول راهمون کمی اینکه خاطر به 

 .میذاشتم سرش به سر هم

 به اون اگه ولی دارم بهش هایی حس یه که میشدم مطمعن داشتم دیگه

 ! چی؟ باشه نداشته سیح من

  دیوانه دل با باغبان پسر این

 کرد؟ چه من

 فکری یه باهاش بزنم حرف خواستم می. بود دهنده آزار برام سکوتش

 .پرسیدم می ازش رسید،باید ذهنم به

 ...آوردم ایمان نگاه اولین تو عشق به قباد دیدن با
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 می ترک رو ات خونواده جمع که خوبه انقدر باغبون یه با زدن قدم-

 ؟ عمو دختر کنی
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 اندر عاقل نگاه و برگردوندم رو سرم رو سرم نحسش صدای یباشتیدن

 :گفتم نیشخند با و انداختم بهش سفیهی

 

 

 ."عمو پسر کنم می چیکار من باشه مربوط کسی به نکنم فکر"-

 

 

 و کرد مشت رو هاش دست کرده؛ اش عصبی خیلی حرفم بود معلوم 

 .سابید هم به رو هاش دندون

 .پیچید می پام پرو به همیشه نمیومد؛ خوشم ازش اصال

 :گفتم که بشم  سالن وارد خواستم می

 

 

 ." بگیرم اجازه ازشما باید خودم توخونه دونستم نمی"-

 

 

 وار تهدید رو اش اشاره انگشت سمتم، برگشت که بودم نرفته دوقدم

 :گفت و گرفت سمتم
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  وارد باغبون یه با  نرسیده دخترش بفهمه که این از عمو باش مطعن"-

 ."نمیشه خوشحال داره رابطه

 

 

 :گفتم و کردم مشت رو هام دست زیاد حرص از

 

 

 نداره  ربطی بشری بنی هیچ به من من،کارهای من،رفتار احساس"-

 ..."حتی

 

 

 !چی؟ حتی-

 !؟ عمو حتی

 

 

 صبح تا خوای می حتما  ؛بدم گوش هات پرت و چرت به خوام نمی

 . کنی بارم اراجیف

 .پسرعمو نیست مهم برام اصال تو نظر

 

 

 .کنم می اش مسخره دارم انگار که گفتم طوری رو عمو پسر
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 پذیرایی وارد بگه میخواد چی ببینم که ندونستم جایز رو موندن دیگه

 .شدم

 : گفت و اومد خدمتکارها از یکی من ورود با همزمان

 

 

 ."رهحاض شام"-

 

 

 .بودم نخورده ایرانی غذای بود وقت خیلی

 .بود گذاشته تموم سنگ واقعا مامان

 ها غذا دیدن با حسابی که بود؛من کرده درست دسر و غذا نوع چند

 .شد بلند شکمم قور و قار صدای

 عاشق بابا میکرد درست خودش رو غذا همیشه نشستیم،مامان میز سر

 .شد می خوشمزه خیلی مامان غذاهای واقعا بود مامان پخت دست

 

 خیلی که بدم تشخیص تونستم می اش چهره از میز سر اومد افشین

 ؛ نشست من از فاصله با و کشید عقب رو صندلی عصبیه،دورترین

 . میکردند نگاه همدیگه به تعجب با عمو زن و عمو

 . شد سرو صدا سرو بی و سکوت تو شام

 . درآوردم عزا از دلی یه منم

 .نبود کارخونه و کار بحث غذا میز سر که دمبو خوشحال
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 . نشستند ساعتی یک اینا عمو غذا بعداز

 کردن؛ رفتن عزم که بود شب آخر

 .شد ظاهر لبم رو لبخندی بخوابم برم تونم می اینکه از خوشحال

 نگاهم غلیظی اخم با که شدم افشین متوجه دفعه یه بودم خسته واقعا

 .میکنه

 .کنم شون بدرقه که رفتم و مکرد جور و جمع رو خودم

 

 :گفت عمو زن که اومدم خودم به نشست شونم روی که دستی با 

 

 

 منتظرتونم. عزیزم دیدنت از شدم خوشحال. میریم ما دخترم، نرگسم،"

 ."بیا حتما دعوتین ما خونه بعد هفته

 

 

 :گفتم و بوسیدم رو عمو زن

 

 

 ."حتما چشم-

 

 

 رو روبه افشین با خوام می باز هاینک از بودم ناراضی دلم ته ولی 

 . بشم



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 

 .خودم اتاق رفتم و گفتم ای ،بااجازه عمو زن و عمو بدرقه بعد

 ...رفتم سیاه چشم پسره این فکر به باز و کردم تختم پرت رو خودم و

 .کردم نثارش بودم بلد فش چی هر دلم تو افتاد یادم که افشین حرفای

 :گفت می انممام که بودن خوب حدی به عمو زن عمو

 

 

 ."نداشتمه خواهر جای فریده"

 

 

  از انگارکه مغروره، و خودخواه خودشون برعکس پسرشون ولی

 . افتاده فیل دماغ

 

 ..بکنه بابا به رو من فضولی میخواد بیشعور پسره

 راز تموم من  بگی من درمورد بابام به کلمه یه اگه خان افشین وایسا

 .گم می عمو به اوردم دست به فضولیم توسط که وسرهایی

 .خان افشین طرفی باکی ببینیم 

 .برد خوابم که نکشید طولی و بستم رو هام چشم

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۲:۲4] 

 ۲۲پارت#



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

  

 

 <قباد زبان به>

 

 

 .افتادم راه اتاقم سمت به نرگس از خداحافظی از بعد

 حیاط های درخت های تنه از یکی به رو سرم نداشتم؛ طاقت دیگه

 ی زیبا صورت تصویر خود به خود  ؛ بستم رو هام چشم و دادم تکیه

 .شد نمایان هام چشم جلو نرگس

 ؟ خدا کنم چیکارمی دارم من

 میاد؟ روزم و حال به داره بالهایی چه

 خونه تو و کرده اعتماد بهم داده، کار بهم که کسی دختر عاشق دارم

 .شم می داده راهم اش

 برای که دختری  کردم؛ ساساح رو قلبم تپش اومدنش با که دختری

 .ببینمش تا کنم می تمیز گل مثل رو حیاط هرروز دیدنش

 .داره ارزش دنیا یه برام دیدنش دور از لحظه یه حتی

 

 .زندگیم تموم شده موسیاه دختر این

 فکرشم؛ به مدام شب و روز

 .هست عاشقی حس،حس این یقین پس

 تا چند با هنسخ یه حسین مش عمارت اومدم که روزی اولین درست

 ببرم، خانوم کبوتر برای که داد دارو
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 آشپزخونه تو خانوم کبوتر کردم فکر نمیشناختم رو جا هیچ که من

 .عمارته داخل

 

 واقعا گردوندم برم دور رو هام چشم شدم اکبری عمارت داخل وقتی 

 .بود کاخ یه نبود خونه اینجا

  نداشت؛ کم شاه کاخ از هیچی

 ...و دستبافت های فرش میلیونی، های مبل متقی گران و عتیقه وسایل

 مبل روی سفید لباس یه با که افتاد مو سیاه دختری تابلوی به نگاهم

 .بود نشسته سلطنتی

 بود، واقعی تابلو توی دختر انگار

 .کرد می ؛نگاهم داشت  بودو زنده انگار

 کیه؟ تابلو این صاحب  بدونم که بودم مشتاق خیلی

 رو دستم فرش تابلو که اطمینان حاصل یبرا و شدم نزدیک کمی

 .بود زیبا چقدر کشیدم دختره های گونه به گونه نوازش

 . کرد خودش مجذوب رو من دختره مهربون های چشم

 :گفتم بلندی کمی صدای با

 

  

 ." واقعیه انگاری زیبا چقدر"

 

 

 :گفت می که حسین مش باصدای
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 خانمه، نرگس تابلو این"-

 .پسرم واقعیه ملکا شهاب اقا دختر 

 ."نیستند ایران ایشون

 

 

 .  برگشتم صداش سمت به

 .پایین انداختم رو سرم زده خجالت

 ...قباد زدی گند

 ...بدیدم ندید چقد کنه می فکر خودش پیش االن

 

 

 . غریبست یه عکس کردم فکر من حسین مش ببخشید-

 

 

 .پسرم نداره اشکال

 

 

 :داد ادامه و ایستاد کنارم
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 رفته که هست سالی چند و خانوادس این دختر تک مخان نرگس

 .برمیگرده دیگه چندماه  گفتند؛ که شنیدم اقا خارج،از

 .میزنه پر براش دلم برمیگرده که... انشاا

 

 

 .کردم نگاش تعجب با

 :گفت دید رو تعجبم وقتی

 

 

 .هست فرشته یه واقعا دختر این"

 راهی رو خانوم شد باعث که رو ملکی کنه لعنت مهربونه،خدا خیلی

 ."کنه غربت

 

 

 بودم؛ شده گیج واقعا

 گفت؟ می چه حسین مش

 ؟ بره ایران از نرگس بود شده باعث که بود کسی چه ملکی این

  کوچکش اسم با  توانستم می چطور گرفت ام خنده خودم گستاخی به

 .کنم یاد
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 ۲۳پارت#

 

 

 .نشه تابلو اون درگیر فکرم تا کردم، می کار مدام عکس دیدن از بعد

 کارمی بیشتر روز هر بود تابلو اون پیش من دل شد می مگه ولی 

 کار این به واقعا چون ؛ کنم جلب رو اکبری اقای اعتماد تابتونم کردم

 .داشتم نیاز

 

 

 

 می مشغول کاری هر با رو خودم گذشت می ماجرا اون از چندروز

 … نیفته میاد زیبا و معصوم چهره اون که کردم

 خواست  کاری ی برا حسین مش چندباری نرفت؛م عمارت داخل دیگه

 .کردم سرش به دست جوری یه که عمارت ؛ بفرسته

 غیر باغبون من برا جامعه خواص طبقه از دختر یه داشتن دوست

 رو داشتنم دوست بود؛باید خواهد طرفه یه مطمعنا حسم این. بود ممکن

 .  ببرم گور به خودم با

 وارد اکبری اقای ماشین که بودم حیاط های درخت به دادن اب لمشغو

 .شد حیاط

 شیلنگ احترام معنی به سمتم اومد و شد پیاده ماشین از اکبری اقای 

 .گفتم سالم و انداختم پایین رو سرم و کردم ازاد رو تودستم

 :گفت پرسی احوال و سالم از بعد اکبری اقای
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 مونده، سلطنتی مبل کنار عسلی رومیز ای برگه قبادجان"

 بیاری؟ واسم اونو میشه

 منم بیرون بریم میده گیر پروانه باز بیام اگ داخل بیام نمیخوام من 

 "سرم رو ریخته کار کلی

 

 

 کشید، پر بدنم از ام انرژی تمام انگار لحظه یه

 .رفتم می باید نبود ای چاره

 .رسوندم پذیرایی به رو خودم بادو و گفتم اقایی چشم

 و پاگرفتم و چهاردست حالت نبود، کاغذی و برگ گشتم هرچقدر 

 .نبود که کردم نگاه هاروهم زیرمبل

. قباد کنه لعنتت خدا افتاد تابلو و دختر همون به چشمم باز پاشدن موقع 

 مثل بازم حاال تونی نمی بیرون، بیای ازفکرش میخوای چندروزی

 . فکرش به میرم پیش چندروز

 .اومدم خودم به دستم رو دستی نشستن با

 .انداختم پایین رو سرم و دیدم رو اکبری اقای 

 :گفتم 

 

 

 ." نبود گشتم هرچقدر اقا ببخشید_" 
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 خیلی کارم اتاق گذاشتم رو برگه شب که اومد یادم االن پسرم اره-

 .بری تونی می ممنون

 

 

 :گفت شهاب اقا که برم  خواستم

 

 

 .قباد نرگسه دخترم"

 ."میاد دردونم حسرت چندسال بعد د،میا دیگه ماه یک

 

 

 .کنم کنترل رو خودم نتونستم که کشید اهی اکبری اقای 

 

 

 :گفتم

 

 

 ."باشین خوشحال باید که االن ناراحتین؟ چرا آقا"-
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  نیست راه روبه کارخونه اوضاع ولی خوشحالم پسرم خوشحال-

 و افشین نامزدی شرط با شاهرخ که شم شریک باشاهرخ میخوام

 ...شراکته به حاضر گسنر

 اگه هم طرفی از ولی نداره دوست رو افشین نرگس دونم می من اما

 ...کنم قبول هم اگه میدم ازدست رو داراییم تموم نکنم، قبول

 

 

 ازجاش خواست می که رو قلبم های  ظربان شهاب اقا های باحرف

 رو حرفاش ادامه و بمونم نتونستم دیگه  کردم؛ احساس رو شه کنده

 .شنومب

 

 

 ...اقا میشه درست انشاهلل-
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 کلبه وارد و شدم خارج عمارت از زور به  نداشت؛ رفتن راه نای پاهام

 .شدم خودم  ی

 قباد؟ دیدی

 عشق؟ به توروچه

 کارت؟ صاحب دختر به چه تورو
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 .داشته ورت خیاالت  ؟ولی میشی عاشق ندیده

 

 

 اره؛د نشون ازحاال دختره

 میکنه؟ نگاه من مثل چیزی بی و فقیر به  ، دختری چنین مگه

 ذهنم و قلب از رو گیراش های چشم اون رو عشقش شده طور بایدهر

 .بکنم

 ...زندگی این به لعنت

 

 

 هام چشم ؛و کشیدم دراز خوابم رخت کردن پهن بعد و شدم اتاقم وارد

 .مدار کار شدم،کلی می بیدار زود باید فردا. بستم رو

 

 

 <نرگس زبان به>

 

 

 به رو هام چشم الی کنه بیدارم بود اومده که مامان صدای با صبح

 .کردم باز آرومی

 پتو و خورد چشمم به نور که کشید می کنار هارو پرده داشت مامان

 .سرم رو کشیدم رو

 :گفت مامان
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 ..."بخوابی ظهر لنگ تا ها نیست امریکا اینجا خانوم، تنبل پاشو"

 

 

 روشن ذهنم تو ای جرقه یه انداختم ساعت به نگاهی و نشستم تتخ رو

 بود؛ وقت اول صبح. شد

 .پایین رفتم مامان همراه و پاشدم زود  ببینم؛ رو قباد تونستم می

 می ظهر  لنگه تا نداشتم درس اگه بود این مریکا آ تو من کارهروزم 

 . میشم بیدار وقت اول صبح ، پسر این دیدن خاطر به االن. خوابیدم

 .زنم می حرف خودم با شدم هم دیوونه کم کم شکر خدارو

 سالن؛ رفتم صورتم و دست شستن بدون

 به نگاهی سالن کنسول اینه تو نشستم رو صورتم و دست افتاد یادم تازه

 که هم هام لباس از بود، شده منفجر بمب سرم تو انگار انداختم خودم

 .بهتره نگم

 .بودن نشسته میز سر مامان و بابا 

 .نشستم و کشیدم عقب هارو صندلی از یکی و بوسیدم رو هردوشون

 گرفت، ازم رو نگاهش و کرد نگام لحظه یه بابا 

 . خنده زیر زد و سمتم برگشت باتعجب یهو 

 :گفتم و کشیدم ای خفه جیغ
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 ."بابا نخند رفت یادم خب"

 

 

 :گفتم و کردم مامان روبه

 

 

 "میخنده؟ من هب چی برای  شوهرت ببین مامان"-

 

 

 :گفت مامان

 

 

 ."بنداز خودت به اینه تو نگا یه"-

 

 

 .خنده زیر زد و 

 .بود شده تنگ بخندها بگو این برای دلم

 بودن؛ خوشحال برگشتنم از چقدر 

 بابا و مامان از من دوری باعث تا افتاد نمی اتفاق اون وقت هیچ کاش 

  بشم

 .کردم ضبغ ناخوداگاه لعنتی روزای اون یاداوری با
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 می ناراحت بابا و مامان چون نکنم گریه که کردم کنترل رو خودم

 .شدند

 لباس موهام کردن شونه از بعد و اتاقم تو رفتم صبحونه خوردن از بعد

 .بیرون اومدم اتاق از کردم عوض شیک دامن بلوز بایه رو هام

 ...رسیدم حیاط به و کردم طی یکی دوتا رو ها پله
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 ...بود گرم خیلی هوا

 .بود تابستون اوایل  نداشت؛ تعجبی

 .خریدم می کرم تا چند و افتاب ضد بیرون رفتم می فرصت سر باید

 .شدم حیاط تو زدن قدم مشغول  و نکردم توجهی هوا گرمی به

 قایم ها درخت از یکی پشت بود؛ کار مشغول که دیدم رو قباد دور از

 .شدم

 .میکنه چیکار ببینم خواستم می ببینه رو من خواست نمی دلم

 .زدم دید و ایستادم حرکتی بدون همینطوری ساعتی نیم

 نمیشه؟ خسته بشر این وای

 ؟ میکنه کار چقد

 .کرد رفتن عزم قباد که بودم فکر همین تو
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 خوردم برگشتم وقتی نبینه رو من که کنم کاری خواستم دستپاچه

 ...زمین

 بدو بدو شد ام متوجه که قباد ؛ دادم هام لباس به نیتکو پاشدم جام از

 :گفت زنان نفس سمتم،و اومد

 

 

 نشد؟ که چیزیتون خانوم"-

 " خوبه؟ حالتون

 

 

 .لرزید می هاش چشم

  کنم ه نگا هاش چشم تو نتونستم لرزید دلم شده؛ نگرانم کردم حس

 

 رو ماحساسات  کی تا  ،باید ولی بود زود خیلی احساساتم ابراز برای

 کنم؟ مخفی

 ببینمش؟ تا باشم منتظر باید دزد مثل کی تا 

 

 

 به بهش نسبت رو احساساتم که گرفتم تصمیم و کردم جزم  رو عزمم

 .  بیارم زبون
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 .قباد اقا سالم-

 خوبین؟

 

 

 :گفت دستپاچه 

 

 

 .خانم سالم"-

 .بدم سالم رفت یادم شد خوردنتون زمین پرت حواسم ببخشید

 "؟ خوبین شما

 

 

 :بوده؛گفتم نگرانم که داد دست بهم خوبی حس

 

 

 .ممنون"-

 ."بگم بهتون رو چیزی واستم میخ من قباد آقا

 

 

 ؟ خانوم چی-

 .بفرمایین
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 رسمی اینطوری نمیاد خوشم  کن؛ صدا ، خودم اسم با رو من اوال-

 .میکنی صدام

 …هم دوما

 ...من...من

 ...اومدم وقتی از

 ...چیزه

 بگم؟ چطوری

 

 

 العمل عکس از.بیارم زبون به رو دلم حرف نتونستم خواستم چقدر هر

 .ترسیدم می قباد

 :گفتم

 

 

 ها گل کاشتن تو که بگم بهت میخواستم اومدم وقتی از من راستش"-

 .کنم کمکت

 "؟ بکاریم گل باهم فردا میشه

 

 

 .خانوم نه که چرا-
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 .بکارم گل عمارت پشتی حیاط تو واستم میخ فردا اتفاقا

 .کنید کمکم شممی خوشحال

 

 

 .ممنون خیلی-

 .نگو خانم من به ولی

 .نرگس بگو

 

 

 :گفت و پایین انداخت رو سرش باخجالت

 

 

 ."نرگس چشم"-

 

 

 .رفت وسریع 

 با که نداشت خبر اما برد، خودش با هم رو من دیوانه دل رفتنش با

 .اورد روزم و حال به چی اسمم گفتن

 .بودم شده باغبون پسر یه عاشق نگاه یه تو من

 ...کن کمکم خودت خدایا

 .شدم سالن وارد و افتادم راه عمارت سمت به
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 :گفت و کرد من به گذرا اومد،نگاهی می پایین ها پله از  که مامان

 

 

 !دخترم؟ اومدی"-

 ."حاضره غذا که بزنن صدات بگم خواستم می

 

 

 غذا میز طرف به باهم و مکرد بغلش و رسوندم مامان به رو خودم

 .رفتیم

 : گفت و کاشت موهام روی ای بوسه مامانم

 

 

 ناهار امروز که گفت عزیزم،شهاب پختم رو ات عالقه مورد غذای"-

 نمیاد،

 ."است کارخونه
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 !چرا؟-

 

 

 .نداره حوصله و حال اصال وقتیه چند نرگس، نمیدونم-

 . هست کارخونه و شرکت درگیر خیلی

 می که شنیدم اتفاقی زد می حرف که عموت با تو مدناو قبل روز یه

 .داره نیاز کمک به نیس خوب کارخونه اوضاع گفت

 

 

 :گفتم

 

 

 ." میشه درست... انشاا مامانم نباشید نگران"-

 

 

 وجود با اشپزخونه بردم و کردم جمع هارو ظرف غذام شدن تموم بعد

 .بیرون اومدم و شستم رو ها ظرف خدمتکارها اصرار

 :گفتم و بوسیدم رو گونش و شدم نزدیکش بود نشسته سالن تو که انمام

 

 

 ."شدم خسته بزنم چرت یه میرم من جونم پروانه"-
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 .کنم استراحت کمی میرم منم دخترم برو-

 

 

 .شدم اتاقم وارد و باالرفتم ها پله از

 .برد خوابم زود خیلی و تخت رو انداختم رو خودم

 تن مختصر دوش یه بعداز حموم فتمر و شدم بیدار ساعت یک بعد

 .اومدم بیرون سرویس از و کردم تنم رو پوشم

 رو دستم و زدم ترسیده،جیغی بود؛ نشسته تخت رو که شخصی دیدن با

 ...قلبم رو گذاشتم

 .زد خشکش جاش سر و ترسید من از بیشتر بیچاره دایانا

 

 

 ...دیووونه چته-

 !میزنی؟ جیغ چرا

 

 

 .ترسیدم دایانا وای-

 !!!؟ میای دزدها مثل چرا
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 زدم در خوابی گفت خاله نداره؛ثانیا ترس ماهی این به دختر اوال-

 .حموم رفتی دیدم اتاق تو اومدم کنم بیدارت خواستم ؛ ندادی جواب

 برای کنم ادب ،عرض حموم بیارم تشریف که نداشتی انتظار

 !جنابعالی؟

 

 

 ...خبه خبه-

 .نمیره هم رو از ترسونده

 

 

 .عاشقشی که همون رفته ات خاله دختر به اخالقت این-

 

 

 .خنده زیر زدم

 :گفت کشیدو خفیفی جیغ و کرد حمله طرفم به دایان

 

 

 ."خوره می بهم حالم نیار من پیش رو عوضی اون اسم"-

 

 

 .ات خاله دختر گفتم فقط نبردم اسم که من-
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 .کردم اش حواله چشمک یه و دادم باال رو ابروهام

 ...موهام کشیدن سشوار به کردم شروع

 .بمونه خیس موهام نداشتم عادت

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۲:۲4] 

 ۲۷پارت#

 

 

 رفتم و پوشیدم بنفش شومیز یه با سفید شلوار یه و  رفتم؛ وان پا پشت

 گفت بود اومده تنگ ،دلش خونه محوطه از انگار که ؛داسان دایان پیش

： 

 

 ."حیاط بریم به بریم .حیاط بریم نمیاد باال نفسم دیگه من وای"-

 

 

 .پشتی حیاط سمت به رفتیم و بیرون اومدیم عمارت از

 تاب روی ؛ بزنیم حرف خواستیم می هروقت داشتیم عادت بچگی از

 . کردیم می صحبت و ؛ نشستیم می داشت قرار استخر کنار که فلزی

 

 کلی و ؛ کردیم صحبت دری هر از  بچگی دوران مثل هم رو اونروز

 .خندیدیم
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 .نگرفتم رو سراغش چرا که زد  غر کلی دایان که نماند ناگفته لبتها

 ...افتادم قباد یاد لحظه یه

 بود؟ رفته کجا عجیبه

 .بشینه بیکار نداشت سابقه

 :گفتم و کشیدم دلم ته از آهی

 

 

 "دایان"-

 

 

 هان؟-

 

 

 …و هان-

 شدم؟ عاشق من  که دونی می هیچ

 

 

 .بابا برو-

 شدی؟ عاشقش که یدید رو کی کم مدت این تو
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 :گفت و دوخت زمین به رو نگاهش و کرد تعلل کمی

 

 

 "هان؟ نگفتی من به بوده خبرایی قبال نکنه ببینم وایستا"-

 

 

 ...اه-

 .بگم بهت تا بگیر دهن به زبون دایان

 .بودی کنارم ساعت چهار و بیست خوبه

 

 

 :شد،گفتم چشمام مهمون اشک

 

 

 ."دمش عمارت باغبون عاشق من دایان"-

 

 

 !چیییی؟-

 

 

 .شنیدی که همین-
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 .شدم عمارت باغبون عاشق

 

 

 !نرگس؟ میگی چی حالیته تو-

 !شی؟ باغبون یه عاشق تونی می چطور تو

 !کردی؟ فکر مامانت و بابا العمل عکس به اصال

 

 

 .دایان نمیدونم-

 

 

 :گفت و کرد ای خنده تک

 

 

 !"عاشق؟ خانم میدونی رو چی تو پس"-

 

 

 .عاشقشم که دونم می رو همین-
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  کردم؛ تعریف براش رو برگشتنم از بعد مدت این اتفاقات مو به مو

 .گفتم هم رو طرفم یه احساس ترس حتی

 

  سری شوریده و پریشانی و سرمست که تو

 

  گذری ماهم ی ویرانه ی کلبه از بکن

 

 سری دیوانه به دیوانه عاشق ای بزن

 

 تری دیوانه تو دیوانه من از بخدا

 

 

 :گفت و شد بلند یانادا

 

 

 عاشق چطور رو تو ببینم بده نشونم رو مجنون بریم لیلی،!پاشو پاشو"-

 ."کرده خودش

 

 

 .شدیم  ورودی حیاط راهی قباد دوباره دیدن امید به

 .نبود گشتیم رو حیاط هرچقدر

 .بود رفته جایی انگار
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 .داخل بریم تا رفتیم عمارت های پله سمت به دایان با امید نا

 تو گل بوته تا چند با قباد دیدم که بندازم حیاط به نگاهی تا گشتمبر

 .شد حیاط وارد دستش
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 ۲8پارت#

 

 

 

 :گفتم جیغ با و باال پریدم  نبودم؛ بند پاهام روی خوشحال از

 

 

 ."اومد دایان"-

 

 

 :گفت و گرفت رو دستم دایانا که سمتش  برم خواستم

 

 

 .وقت یه نشی مرگ نکنم،ذوق بدیدت ندید سر تو خاک"-

 ..." هولی تو چقد
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 .ای دیوونه میکنه فکر خودش پیش ببینه رو وضعیتت این پسره االن

 :گفتم و دایان به کردم شد،رو می تر نزدیک لحظه هر قباد

 

 

 ."جذابه و خوشگل چقد میبینی"-

 

 

 .قباد سمت برگشت  میزد؛ نق داشت االن تا که دایانا

 .شد می گرد هاش چشم لحظه هر کرد اندازش بر پا تا سر از 

 :گفت باز دهن با

 

 

 . ،بازیگراست شبیه خوشگله خیلی اره"-

 !"کنه؟ باغبونی  که نیست حیفش

 

 

 نمیکنه؟ توجهی ما به اصال چرا ولی-

 .میکنیم نگاهش داریم ما که باشه شده متوجه باید االن تا کنم فکر

 :گفتم
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 .متینه و زیر سربه چقد نمیدونی"-

 ."کرده خودش شیفته رو من کم مدت این تو

 

 

 :گفتم اومدم خودم به لحظه یه

 

 

 ."داره صاحب! ها کن درویش رو هات چشم"-

 

 

 :گفت و کرد؛ من به پشت و گفت غلیظی ایش دایانا

 

 

 ."گرفت ازم رو روش و صاحبش ارزونی"-

 

 

 :گفتم

 

 

  ها بود ساده شوخی ،یه بابا باشه"-
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 .گرفته من خاطر به هارو گل کنم فکر دیکنز بریم بیا

 ."بده یاد بهم رو گل کاشتن دارم دوست بودم گفته بهش

 

 

 .بردمش کشون کشون و گرفتم رو دستش

 

 

 .قباد اقا سالم-

 .نباشی خسته

 

 

 :گفت و گذاشت زمین هارو گل احترام رسم به قباد-

 

 

 .خانوم سالم"-

 ..."ممنونم

 

 

 :گفتم و کردم گاهن ها گل به ذوق با و شدم خم
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 ...قشنگن چقدر واااای"-

 .ممنونم

 "بخرین؟ فردا نبود قرار مگه ولی

 

 

 :گفتم و ایستادم دستپاچه و اومدم خودم به دایانا سرفه با

 

 

 ."کنم معرفی رفت یادم دیدم هارو گل وای"-

 

 

 :گفتم و کردم دایانا به رو 

 

 

 ."منه خواهر و دوست تنها دایانا قباد اقا"-

 

 

 :گفت ملیحی لبخندی با بادق

 

 ."خانوم  وقتم خوش"-
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 .ممنون خیلی-

 !نمیکنی؟ معرفی رو ایشون نرگس

 

 

 :گفتم  و اومدم خودم به زود دایانا تکونای با بودم قباد محو که من

 

 

 نه؟ که چرا…  ها"-

 .هست قباد اقا ایشون

 ."عمارت باغبون

 

 

 :گفت دایانا

 

 

 ."قباد قاا شدم  وقت خوش آشناییتون از"-

 

 

 :داد ادامه و کرد ای خبیثانه و شیطون نگاه دایانا
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 ."بودم شنیده نرگس از رو تعریفتون"-

 

 

 .دارن لطف من به خانوم-

 

 

 :گفتم کنم  عوض رو بحث خواستم می
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 ۲9پارت#

 

 

 

 ."بکارم  رو رنگ زیباورنگا های گل این خوام می من وای"-

 

 

 :گفت مکث کمی بعد و کرد نگاهم تعجب با قباد

 

 

 ."هارو بنفشه بعدشم بکاریم رو سرخ های گل این اول خانم باشه"-
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 !؟ خریدین هم بنفشه  مگه وای-

 

 

 .میارمشون االن هستن، ماشین تو بله-

 

 

 .کردین خوشحالم خیلی قباد، اقا ممنون خیلی-

 

 

 .نرگس نداره قابلتونو-

 

 

 .شد می تکرار مغزم تو صداش رفت و گفت رو این

 ...نرگس

 وصف باشوق و  کردم؛ پیدا خوبی حس یه قباد زبون از اسمم باشنیدن

 .کردم نگاه و گرفتم تودستم هارو بوته نشدنی

 بکاریم هارو گل بود قرار که جایی سمت به و برداشتم هارو گل سبد

 .افتادم راه

 :گفت و اومد دنبالم بدو بدو دایانا
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 کنم؟ نورانی رو تعم فتوح روح االن"-

 ؟ نمیبینی رو من مگه کوری

  آزار دل میشه ،کهنه بازار به بیتد تازه گفتن ازقدیم

 

 

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 

 

 .شد پرت حواسم ببخش دایانا وای"-

 

 

 که نمونده حواس و هوش دیدی بهترون ما از میشه پرت که معلومه"-

 ..."برات

 

 

 .بزنه قن میخواست صبح تا میدادم گوش اگه

 .دادم ادامه راهم به و انداختم باال ای شونه

 آویزون ی لوچه و لب با نداشتم کاشتن گل درمورد اطالعی چون

 . شدم قباد منتظر
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 ...کاش ولی ها جذابه خیلی خداوکیلی نرگس میگم-

 

 

 .بگه چی میخواد دونستم می

 .بودم شده عاشقش من ؛ نداره هیچی قباد که نبود مهم من برای

 :گفتم اخم وبا کردم قطع رو رفشح

 

 

 دست از قصد منه مال فقط اون دایان، کن درویش رو چشمات"-

 .ندارم هم دادانش

 

 

 ! میشی؟ عصبی چرا بابا ای-

 .تو مال کمال و تمام نخواستیم

 .نمیکنم عوض هم دنیا با رو ماکانم من درضمن

 

 

 ماکانت؟

 !؟ عمت پسر همون
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 ...بله-

 .خانم داد زدواجا پیشنهاد بهم دیشب

 .میگم برات موند، وقتی بودنت جون قباد با از اگه

 

 

 :گفتم پریدم وباال گرفتم دهنم جلوی خوشحالی معنی به رو هام دست

 

 

 .الهی برم قربونت دایان وای"

 ..." ابجی بشی خوشبخت 

 

 

 .داره به نه باره به نه نرگس

 !؟ دوختی و بریدی 

 . کنم فکر باید گفتم فعال نیست، معلوم هیچی هنوز بابا

 

 

 برات هارو بهترین آرزوی. عزیزم بشه خوب... انشاا بشه هرچی-

 . خواهرم دارم
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 .همچنین عزیزم قربونت-

 

 

 .موند نصفه حرفم قباد اومدن با

 :گفت و گرفت سمتم بیلچه ؛یه رسید که قباد

 

 

 !نرگس بفرما"-

 ."بکارم هارو گل منم بکن، اینجارو 

 

 

 :تمگف باز دهن با

 

 

 ..."نیستم بلد زدن بیل که من"-

 

 

 .خنده زیر زد دایانا

 .کرد جمع رو خندش و اومد خودش به که انداختم بهش نگاهی
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 ۳۰پارت#

  

 

 

 :گفت و اومد رولبش کمرنگی لبخند قباد

 

 

 "کنین؟ کمک خواین می چطور پس" -

 

  

 ...  اوم-

 بزن، بیل تو خب

 .بهشون میده آب هم دایان جاشون ارمز می هارو گل من

 ؟! حله 

 

 

 ...حله-

 

 

 .کارشدیم مشغول و گفتم یواشی جان ای
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 مون هرسه و شد تموم تامون سه بخند بگو و شوخی با کاریمون گل

 .نشستیم توسایه درخت زیر

 ...بودیم شده خسته حسابی

 :گفتم و پاشدم ازجام

 

 

 ."هبر در تاخستگیمون کنم دم چایی یه برم"-

 

 

  ： گفت دادو مالش شکمشو دایانا

 

 

 !هدف به زدی اخ_" 

 ."عزیزم برو 

 

 

 .کمکم بیا توهم ، پس-

 

   

 .پاشد دایان



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 :گفتم و برگردوندم رو روم که بودیم نرفته دوقدم

 

 

 ...ها نری"-

 "؟ باشه خوریم، می میارم میکنم دم چای

 

 

 اشپزخونه متس به دایان و من.داد تکون باشه معنی به رو سرش قباد

 ...رفتیم

 گذاشتم کنارش شکالتم و خرما و کیک تیکه چند چایی کردن دم از بعد

 رفتیم و روبرداشت میوه ظرف یه هم دایان بردم، رو چایی سینی منم

 ...حیاط تو

 :گفت. پاشد قباد میوه و چایی خوردن از بعد

 

 

 منوننگرانمه،م االن.سربزنم نتونستم مادرم به امروز برم دیگه من"-

 .میبینمت فردا.میوه و چایی بابت

 

 

 قبلد که پاشیدم صورتش به مهربونیش و مهر همه این به  لبخندی

 :گفت و پاشد دایانم قباد رفتن از بعد. کردورفت خداحافظی
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 .برم منم"-

 ."بیان اینا عمه شام بعد قراره

 

 

 ...عزیزم باشه-

 رو خودت و ترشیدی  که نفهمن بزار باش، سرسنگین کمی فقط برو

 .میکنی قالب

 

  

 .داد بدی صدای که زد کلم تو طوری دستش کف با دایانا

 

 

 !دایان... ایشاا بشکنه دستت"-

 "؟ سنگه یا داری تو دسته این 

 

 

 . کلم دادن ماساژ به کردم شروع 

 :گفت و داد باال رو ابروهاش  و کرد باز گوشش بنا تا رو نیشش دایان

 

 

 ."امشب میاد جونم ماکان برم"-
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 .زد خشکم توجام بابام فریاد با که گرفت خندم

 

 

 اینجا؟ خبره چه-
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 .بابا سمت برگشتم ترسیده

 بود؛ وایستاده من از جلوتر کمی زیر به سر و پریده رنگ با قباد

 ترس خشمش از بچگی واز ترسیدم می بابا ی ،چهره حالت این از من

 .داشتم

 .بود تند اخالقش خیلی بابا

 خاطر به گفت می همیشه مامان.کرد می اذیت خیلی رو مامان هم قبال

 .میکنم تحمل رو بابات های اخالق این تو

 .منی زندگی همه تو

 

 .اینجا نشستین ساعته یک"-
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 من متوجه که گذره می خوش خیلی باغبون پسر این با بخند بگو

 !"نبودین؟

 

 

 .بود افتاده لرزه به متن و شد می تر نزدیک بابا

 داشتم، وحشت بابا حالت این از

 .بود سخت برام بابا اخالق تحمل شدنم دزدیده ماجرای اون از بعد

 برای دوتا ما تا داد پیشنهاد بابا به دایانا پدر که بودم سختی شرایط تو

 .بریم آمریکا به تحصیل ادامه

 ...سراغم اومده موقعیت این تو چیه فکرا این اه

 

 

 ... چیشده حاال عمو"-

 !"کردیم؟ چیکار ما مگه

 

 

 !نشستین؟ باغبون با اومدین  نبودکه ادم"

 !"باهردوتونم؟

 

 

 .شنیدم رو قباد قلب شدن شکسته صدای

 .بود وایستاده زیر به سر هنوز ولی بود کرده مشت رو هاش دست
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 ...بابا ولی-

 

 

 !؟ نرگس چی ولی-

 .هستی اکبری شهاب دختر تو

 !کنی؟ می بخند بگو ات پدری عمارت کارگر با نشستی

 

 

 :گفت  ترسیده دید بابارو خشم که دایانا

 

 

 ."منتظرن اینا بابام برم دیگه من"-

 

 

 .رفت و نموند جواب منتظر

 :گفت و وایستاد جلوم درست و نزدیک اومد بابا

 

 

 دیگه، بار یه اگه خدا به نرگس"-
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 می بیرون رو پسره این  همببینم پسره این پیش تورو دیگه بار یه فقط

 ."کنم چیکار دونم می هم تورو و کنم

 

 

 :گفت و رفت قباد سمت

 

 

 ."نبینمت دخترم بر دورو م. رسم می بعدا رو یکی تو حساب"-

 

 

 :گفت وار زمزمه رفته ورویی ررنگ با قباد

 

 

 ."اقا چشم"-
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 :گفت کردو من روبه بابا
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 ."یفتب راه"-

 

 

 .نداشتن ایستادن توان پاهام

 و شدم بابا،واردعمارت به کردن نگاه وبدون ندونستم جایز رو موندن

 .کردم کز مبل ی گوشه

 ندونه؛ امروز اتفاقات مقصر رو مامان بابا کردم می خدا خدا فقط

 .داشت نخواهد مامان با خوبی برخورد اصال وگرنه

 که شدم مامان متوجه و کردم دبلن رو سرم مبل شدن پایین و باال با

 .نشسته کنارم

 :گفتم و انداختم مامان به گذرایی نگاه

 

 

 ."اتاقم برم ندارین کاری من با اگه مامان"-

 

 

 .هارفتم پله طرف به  و ؛ داد تکون باشه معنی به رو سرش مامان

 می باخبر قباد به نسبت من حس از اگه بابا بود؛ درگیر خیلی ذهنم

 .نبینم رو قباد دارم عمر تا دیگه که کرد می اریک شک شد؛بدون

 .نکنه شک بابا تا کردم می دوری قباد از مدتی باید

 کردم؟ می چه قرارم بی دل با اما
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 .شدم اتاقم راهی غم و فکر باهزار

 .کردن گریه به کردم شروع و نشستم در جلو بستم رو در که همین

 برامن؟ نگهداشتی رو غم دردو همه این برم، قربونت خداجون اخه

 کردم؟ بدی چه مگ

 .شدم عاشق

 . شدم فقیر پسر یه عاشق

  خداجونم؟ اخه  جرمه

  میدم؟ پس رو گناه کدوم تقاص من

 کردم؟ کسی حق در بدی من مگه

 گرفت؟ رو من دامن کی ناله و آه

 . دارم دل منم آدمم، منم

 . بیزارم تنهایی از دیگه من

  خوام، می همدم منم

 . مخوا می همدرد

 نمیام، کوتاه بار این نه

 .جنگم می و مونم می بار کنم،این نمی گذشتگی ازخود بار این

 .دارم دوست رو قباد من

 زندگیشه؟ اونیکه از آدم میگذره مگه
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 می زمزمه رو فرهاد شعر شدن می روانه هام اشک که همونطور

 :کردم

  

 

 کردی؟ چه من ویرانه قلب با تو

 کردی چه من دیوانه عشق ببین

 ...بودم اسوده عادت ابریشم در

 کردی؟ چه من پروانه حال با تو

 ...مستم تو چشم جام از ننوشیده

 کردی؟ چه...من میخانه است خمار

 نبودم؟ دادن تکیه الیق مگر

 کردی؟ چه من شانه حسرت با تو

 ...رفتی خسته خود و کردی خسته مرا

 کردی؟ چه نم باخانه!کرده سفر

 ...باران خیس ات گریه از من جهان

 ؟؟ کردی چه من کاشانه سقف با تو

 

 

 بود؛ برده خوابم جا همان که بودم کرده زاری و گریه  چقدر نمیدونم
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 .شدم بیدار خواب از کتفم و گردن تو شدیدی درد بااحساس

 .نشستم ارایشم میز صندلی روی صورتم و دست شستن از بعد

 بود شده  قرمز زیاد گریه خاطر به که هام چشم به نگاهی اینه تو

 .انداختم

 !قباد؟ کردی چه من دیوانه دل توبا

 ...فکرکردم نامشخصم اینده به و اینه جلو نشستم

 .جهنمه از بدتر من برای نباشه قباد که ای زندگی تو

 بی میدم، پایان زندگی این به شک بی بشن قباد و من جدایی باعث اگه

 . حرامه برام یدنکش نفس اون

 

 

  ها خوشه دلت  نرگس هه"

 چی؟ نخواد تورو قباد اگ

 چی؟ بزنه پست

 !میجنگی؟ براش بازم

 !"میمیری؟ براش بازم

 

 

 دوطرفه عشق این مطمئنم سمتش، به میرم بار هزار بزنه پسم صدبار

 ...هست

 که پاشم جام از خواستم زدم بافیام اراجیف این به جونی بی و تلخ لبخند

 ... اومد صدا به تاقدرا



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 

 !؟ بله-

 

 

 .مامان منم نرگس

 !تو؟ بیام میتونم

 

 

 !مامان؟  بیای میتونی که بله-

 ...عزیزم داری اختیار شما
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 عزیزم سالم-

 

 

 .مامان سالم-
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 !شده؟ چی دخترم چته نرگس-

 !؟ کردی گریه چرا

 ظهر خواب به عادت کهتو کردی؟ زندانی اینجا رو خودت چرا

 .نداشتی

 !؟ گلم شده چت

 نگرانتم؛ مادرم بگومنم

 !عزیزم؟ بگی کی به نگی مامانت به اگه دارم دلشوره

 .کنم ای چاره یه منم تا چشه دلم عزیز ببینم بگو ناراحتم خیلی خدا به

 

 

 ...باداباد هرچه گفتم می مامان به رو حالم و حس باید بود، وقتش دیگه

 .کرد می کمکم یا ؛ شد یم مانعم یا

 

 

 قضاوت بعد بدی، گوش هام حرف به اخرش تا بده قول اول مامان-

 باشه؟ کنی

 

 

 .باشه عزیزم باشه-
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 !؟ دارین اعتقاد نگاه اولین تو عشق به شما مامان-

 

 

 

 :گفت و زد من از تر تلخ لبخند مامان

 

 

 ."عزیزم آره" -

 

 

 این که روزی از من مانما کنید، درک هم رو ؛من میتونین پس خب-

 شدم؛ عاشقش دیدم رو پسر

 . دیدار اولین تو

 .شناختمش می سال سالهای انگار که جوری

 ...کن کمکم

 ...برسم بهش کن کمکم

 .یتونم نم اون بی من

 

 

 !میگی؟ رو پسر کدوم بفهمم تا بگو تر واضح کمی دخترم نرگس
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 ...مامان قباد همین-

 .کنین می رو تعریفش شما که قبادی همین

 کارگره، که قبادی همین

 علیک سالم نیس راضی بودنش فقیر خاطر به بابام که قبادی همین

 .کنم

 !مامان؟ چرا

 !؟ پوله با عاشقی و عشق مگه اخه چرا 

 !ثروته؟ و مال همش بابا مالک چرا

 

……… 

 

 

 به رو هام حرف که بودم شده سبک شدم؛ اروم زدم حرف که مامان با

 .دمبو گفته نفر یه

 .بودیم دعوت اینا عمو خونه شام

 شم؛ اماده تا خواست ازم مامان

 .نکنم عصبانی رو بابا

 بودیم؛ عمو خونه راه تو

 .شد نمی بدل و رد بینمون حرفی

 .مهمونی برم نمیومد خوشم اصال.بودم دلخور بابا از خیلی
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 بعد خواست نمی دلم باشم،اصال تنها داشتم دوست.داشتم نیاز ارامش به

 رو خیلی راضی خود از ی بشم،پسره رو در رو افشین با روز اون از

 .بود مخم
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 باز رو  هام اخم که رفت می ابرو و چشم هی مامان  عمارت؛ راه تو

 . کنم

 باز رو هام اخم  نشم، مامان ناراحتی باعث زیاد دیگه ینکه ی برا

 .نکنن حس رو ام ناراحتی بقیه که طوری کردم

 شدیم؛ که عمو عمارت وارد

 .شدم زندان وارد کردم حس

 .افتادم قباد گرفت،یاد دلم عمو حیاط دیدن با

 ؟ حالیه توچه االن یعنی

 .خوره دل من از و ناراحته بابا های حرف از مطمئنا

 .بشه رد هم من متری صد از بابا ترس از دیگه نکنم فکر

 اومد نزدیک به امدگویی خوش رایب  خدمتکاری و رسیدیم پذیرایی به

 .آویز به انداخت گرفت رو مامان و من کیف و

 :گفتم
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 استقبالشون، به ریم می خودمون ما گرمی استقبال چه"

 برای چقدر واقعا. فرستن می ما استقبال برای رو خدمتکارشون اینا

 ."قائلن ارزش مهمونشون

 

 

 و بلندشدن ونیشونمیلی  چند مبل روی از ما دیدن با زنعمو و عمو

 سمت به رو ما عمو روبوسی و امدگویی خوش از بعد اومدن، نزدیک

 : گفت و کرد هدایت پذیرایی

 

 

 " دارین؟ میل چی شام قبل"-

 

 

 .شه تموم مهمونی این زودتر چه هر داشتم دوست

 :گفتم و کردم پاپیش

 

 

 .جونم عمو هیچی"-

 اگه  کرده؛ رو جون فریده پخت دست هوس دلم گشنمونه حسابی ولی

 ."شام میز سر بریم  ، هست اماده شام
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 :گفت می و پخت می غذا خودش مامان مثل هم فریده زنعمو

 

 

 ها خدمتکار دستپخت نه کنه عادت زنش پخت دست به باید مرد"

 ."میشه عادت بد وگرنه

 

 

 عمو زن وگرنه کرد می رو کار این میومد خوشش عمو  چون البته

 .بود حرفا این از تر ای افاده خیلی

 .شام میز سمت رفتیم و خندیدن من های حرف به عمو زن و عمو

 

 

 :عموگفت

 

 

 .بهش نمیدین غذا نبود،انگار شکمو که نرگس شهاب"-

 ."میخوره اش بینی به غذا بوی میکنه ذوق

 

 

 ...خندیدن عمو حرف به همه
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 :گفتم ای خفه باجیغ

 

 

 ."برگردوندم رو روم و قهرم عمو"

 

 

 .گشنمه چقدر که افتاد یادم تازه ها غذا ندید با

 :گفت بابا

 

 

 !"کو؟ افشین پس"-

 

 

 .میرسه اونم بکشین رو غذاتون تاشما میرسه، االن-

 

 

 .عمو زن نکنه درد دستت

 .نمونه برام انگشت دیگه کنم فک

 

 

 .زدن لبخندی عمو وزن عمو
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 .کمه گلتون و جمعه جمعتون به به-

 

  

 د؛بو افشین صدای صدا این

 .بیاد زودیا این به نداشتم انتظار اصال

 اورد تشریف  که االن از اقا این

 منه، اشتهای کردن کور قصدش

 .کرد می زهرمارم رو شام هاش متلک و نگاه با صد در صد

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۲:۳۲] 

 ۳۶_پارت#

 

 

 

 ، خودت جون اره گفتم دلم تو

 .... ی پسره اورد تشریف که بود کم ؛خارمون داشتیم گل 

 از.چندش اه میکنه، خطاب گل رو خودش داره هم نفسی به اعتماد چه

 . شدم بیزار هم گل
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 .عمو دختر سالم-

 

 

 .پسرعمو سالم-

 

 

 .اومدی خوش خیلی-

 

  

 .ممنون خیلی-

 

  

 رو من کناره صندلی بابا و مامان بابا پرسی احوال و سالم بعد افشین

 . نشست دستم بغل درست و کشید

 

 

 .نشسته من دل ور اومده انگار، هست جا قحطی مگه من خدای نه وای

 .پسره این از میاد بدم چقدر که وای

  رو من افشین ها نگاه ولی نشد بدل و رد خاصی حرف شام صرف تا

 کرد، می اذیت
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 تا میخوردم آب جرعه یک میبردم دهنم به که قاشقی هر که طوری

 .کنم هضمش

 شدم سیر معنی به رو بشقابم داشتمن رو افشین کنار نشستن تحمل دیگه

 :گفتم و دادم هل جلو سمت به کمی

 

 

 ."بود  عالی چی همه همیشه مثل عمو زن نکنه درد دستتون"-

 

 

 گلم، دختر جونت نوش-

 !! نخوری چیزی توکه ولی

 

 

 خوردم، چرا-

 .ممنون بودن نظیر بی.شدم سیر

 

 

 . عزیزم جونت نوش-

 

 

 .نبود افشین دید تو که نشستم مبالیی از یکی رو رفتم و  شدم پا ازجام

 .میداد آزارم واقعا نگاهش
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 .اومدن عمو زن و مامان چنددقیقه از بعد

 .عمو کار اتاق رفتن عمو و بابا معمول طبق

  گرفت، جلوم رو ای قهوه سینی خدمتکار

 .برداشتم فنجان یه و گفتم ممنونی خیلی

 که کردم اشاره امانم به ابرو با هامون دسر و قهوه خوردن از بعد

 پیشمانیومد؛ افشین چرا داشت تعجب جای برام بریم

  رفته؟ کجا یعنی

 .جهنم به بره چه من به وای

 :گفت نشنوه عمو زن که طوری یواش خیلی مامان

 

 

 ."بیاد بابات بزار"

 

 

 :گفت و پاشد سرجاش از عمو زن بعد 

 

 

 باشید، راحت" -

 ."میام االن
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 .خبراییه انگار نمیزن مشکوک خیلی اینا
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 .اومد تودستش کادو تا چند با عمو زن قیقه چند از بعد

 

 

 که خوشحالیم گلم،خیلی بود تو برگشت مناسبت به مهمونی این-

 .برگشتی

 بودم؛ خریده برات مسافرت رفتیم می تو نبود تو که کادویی تا چند اینم

 .بیاد خوشت امیدوارم

 

 

 اخه؟؟ کشیدین زحمت چرا عمو زن وای-

 

 

 ببین بازکن هستی، من ی نداشته دختر جای تو عزیزم زحمتی چه-

 نه؟ یا میاد خوشت
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 .بودن من سلیقه طبق و خوشگل همشون کردم باز رو کادوها تک تک

 .بوسیدم رو گونش و زدم لبخندی عمو زن مهربونی همه این به

 

 

 خشکم روم روبه کادوی بادیدن ؛ولی کردم باز هم رو کادو اخرین

 .زدم

 چیه؟ دیگه این

 داشت؟ معنی چه کادو این واقعا کردم نگاه عمو زن به تعجب با

 .بود تعجب  و بهت منتو مثل هم مامان

 .شدند سالن وارد عمو و بابا که کردیم می نگاه عمو زن به خیره هردو

 :گفت عمو زن روبه دستم تو کادو دیدن با عمو

 

 

 خانوم؛ تو ولیعج چقدر"-

 .خب میومدیم ماهم موندی می منتظر کمی

 ."نمیشه که مقدمه بی

 

 

 .بودم شده گیج واقعا داد می معنی چه حرفا این

 .فهمیدم نمی رو منظورشون
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 .پیوست جمعمون به هم حین،افشین همین تو

 .نشست من روبروی مبل رو درست ای مندانه پیروز لبخند با

 .باشه نداشته حقیقت بود ذهنم تو هک چیزی که کردم می خدا خدا
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 :گفت و ایستاد قدمیم چند تو عمو

 

 

 ؛ داریم هم دیگه سورپرایز یه امدگویی خوش به عالوه"-

 ."بگم تا بشینید همگی لطفا

 

 

 .نشست افشین کنار بابا

 خودش نفره تک مبل روی  و گرفت ازم رو دستم تو حلقه هم عمو

 : گفت و نشست
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 خودمه، ی نداشته دختر جای نرگس"-

 ."بشه خودم عروس باید دختر این که گفتم اومد دنیا به که روزی

 

 

 :گفت بابا به رو

 

 

 می خواستگاری افشین پسرم برای رو دخترت شهاب ات اجازه با"-

 ."کنم

 

 

 میگفتن؟ چی اینا

 .شد آوار سرم رو دنیا انگار لحظه یه

 نمیپرسه؟ چیزی نم از هیشکی چرا

 کنم؟ ازدواج دیگه یکی با و باشم قباد عاشق تونم می چطور من

 شد؛ نمی باورم واقعا کرد خالی رو دلم ته بابا حرف

 .باشه نداشته حقیقت اتفاقا این از کدوم هیچ کاش

 :گفت بابا

 

 

 .دارم دوست ام نداشته پسر قدر رو افشین من داداش،"-
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 حرفی دارم،منم اعتماد بهش و شمیشناسم که افشین از بهتر کی

 ."ندارم

 

 

 :گفت و زد لبخندی عمو

 

 

 چی؟ ها خانوم هستیم، راضی وصلت این به برادر دو ما"-

 :گفت بلندی صدای با عمو زن

 

 

 ." باشم داشته نرگس مثل ماهی عروس، خدامه از من"

 

 

 :گفت و کرد مصنوعی ی خنده عمو زن حرف به مامان

 

 

 به راضی هم افشین و نرگس باید ولی جون، هفرید دارید لطف شما"

 ."باشن  باهم ازدواج

 

 

 . انداخت پا روی پا افشین
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 : گفت ومغرورش جدی قیافه باهمون و

 

 

 ."باباست و مامان حرف من حرف"-

 

 

 .شد می تحمیل بهم ازدواج این وگرنه کردم می کاری یه خودم باید

 چه کنم فکر افشین با بودن همراه ساعت یک به حتی تونستم نمی من

 .برم سقف یه زیر باهاش بخوام اینکه به برسه

 کردم؟ می چیکار رو قلبم توی حس پس

 .بگیرم نادیده رو دارم قباد به که عشقی راحتی همین به تونستم نمی من

 

 

 .کنم فکر باید من-

 مجلس؛ این بود مقدمه بی خیلی

 خواستگاری ممیدون من که جایی بود،تا گویی امد خوش اسمش واقع در

 .باشه دختر خونه تو باید

 .گرفت تصمیم طوری همین زندگیه،نمیشه عمر یه صحبت

 .میشه تحمیل من به چی همه هم االنش همین هرچند
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 لرزیدن، به کرد شروع هام دست افتادم قباد یاد لحظه یک

 میگن؟ چی چیه؟اینا حرفا این

 دربیارن؟ افشین عقد به رو من میخوان

 چی؟ عشقم چی؟ قباد پس من خدای 

 رو من اون اگه حتی وایستم؛ پاش به اخرش تا خودم به دادم قول من

 .نخواد

 ...نه...نه

 ...کنم قبول عمرا

 .چیه من جواب بدونن تا بود من خیره ها نگاه همه

 کردم جمع رو جراتم و دل تموم

 :گفتم و

 

 

 دوست بابام و مامان قدر به شمارو هم من لطفتونه نظر عمو عمو،زن"

 ..."ولی دارم

 

 

 :گفت محکمی صدای با عمو
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 !"؟ عمو چی ولی" -

 

 

 نداره، امکان کار این و دونم می برادرم جای من رو افشین ولی-

 .منفیه جوابم ندارم افشین به احساس ای ذره من

 

 

 مشت رو هاش دست ؛ بود شده عصبی من های حرف از که افشین

 .رفت و شد رد کنارم از و شد بلند و کرد

 :باباگفت

 

 

 ."هست ما میل مطابق هرنظر از خوبیه، پسر افشین باباجون ولی"-

 

 

 :گفتم و زدم پوزخندی بابا حرف به دلم تو

 

 

 چنین دونستین می اگه ندارین، خبر افشین های گندکاری از شما اره"-

 ."نمیزدین حرفی
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 برادر مثل رو افشین ومن و منه شخصی زندگی این که، گفتم بابا نه-

 .منفیه میگم بازم جوابم همسر، نه میدونم

 

 

 خوشحال اونم من جواب از انگار انداخت بهم امیزی محبت نگاه مامان

 .گرفت ای تازه برق هاش چشم چون شد،

 :گفت بابا به رو عمو

 

 

 زنیم؛ می حرف موردش در بعدا"-

 ." ندارم قبول رو منفی جواب این

 

 

 :گفت و شد بلند اباب

 

 

 ."کنیم زحمت رفع دیگه ما وقته دیر"-

 

 

 شد؛ بلند بابا از تبعیت به مامان
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 خونه راهی و شدیم ماشینمون سوار اینا عمو از خداحافظی از بعد

 .شدیم

 :گفت میزد موج ناراحتی توش که صدایی با بابا

 

 

 نرگس؟ دادی رد جواب چرا"-

 "افشین؟ از بهتر کسی چه 

 

 

 :گفتم و دادم تکون ناراحتی معنی به ور سرم

 

 

 درک رو من هم کمی پس ندارم بهش احساسی هیچ من باباجون،"-

 ."کنید

 

 

 .نرگس عموت به دادم قول من ولی-

 .میشم ورشکست من نشی راضی تو اگه

 .دم می دست از رو ام دارایی تموم

 بیفته؟ اتفاقی چنین نمیخوای توکه
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 شدن، بدبخت با اگه بابا ولی بشین، ورشکست ؛ نمیخوام که معلومه نه

 .نداره عیبی میشین پولدار شما من

 و باپول هم شما اونوقت میشم راحت کنم می خودکشی عقدم بعد فوقش

 .بشین خوشی غرق سرمایتون

 

 

 :گفت و گرفت گاز رو لبش مامان

 

 

 نباشی راضی وصلت این هب تو اگه حرفیه؟ چه این نرگس، خدانکنه"-

 ."مایی زندگی توتموم! توعه؟ از مهمتر پول مگه. نیستیم ماهم

 

 

 مامان؛ تو واسه فقط-

 رو من میخواد نداره، اهمیتی هیچ بابا واسه من زندگی و جون انگار

 .کنه بدبخت پول درقبال
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 :گفت و زد فرمون به محکمی مشت بابا 

 

 

 نباشه، حرفی دیگه ساکت"-

 ."بعد برای بمونه بحثش عمموضو این

 

 

 به رو خودم بدو رسیدن محض به و کردم سکوت عمارت به رسیدن تا

 .شکست بغضم که تختم روی پریدم  و رسوندم اتاقم

 . نره بیرون هقم هق صدای تا گرفتم دهنم جلو رو متکام

 !زدی؟ رقم من ی واسه سرنوشتیه چه این جونم خدا

 بیزارم، پسره ازاون من

 !بفروشه؟ رو من برده مثل میخواد مبابا چرا

 به تورو خبره،خداجونم بی اش زاده برادر های کاری ازگند که اون

 .ننویس من سرنوشت تو و کسی قباد جز قسم، بزرگیت

 .دارم دوست چقدر رو قباد من دونی می هرکسی از بهتر خودت خدایا

 

 

 ...برد خوابم حالت همون تو که کردم گریه چقدر نمیدونم

 

 

 < قباد زبان به>
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 .نمیومد چشمم به خواب امشب

 .شد خورد خودم همراه شخصیتم غرورم، عمارت این تو امروز

 ؟  باشه پست میتونه چقدر ادم یه

 کنه؟ مقایسه پول با رو چی همه که

 .شد کشیده نرگس سمت فکرم

 .بود مهربون دختر این چقدر

 داشته ونستمت می شد،کاش می من مال خواستنیه،کاش خیلی من برای

 .باشمش
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 بود؟ ممکن مگه ولی

 !میخواد؟ دلم که ،اونی میشه یعنی خدایا

 شهاب دختر اخه گفتم باخودم و زدم تشری خودم به شدم پکر لحظه یه

 !بشه؟ فقیر توی عاشق میاد اکبری

 زدن حرف خاطر به رو دخترش خودت های چشم جلو که اون

 .کرد معاخذه عمارتش، باباغبون

 !بود؟ بودنم فقیر من ایراد تنها یعنی
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 .نرگس پیش کشید پر باز فکرم

 عاشق رو من اش وحشی های چشم و زیبا موهای اون با دختر این

 بود؛ کرده خودش

 ناز و کرد می خودشیرینی من برا کردم می حس میکاشتیم گل وقتی

 !ده؟بو اینطوری یا شدم متوجه بد من خدایا. کرد می

 رو تاکیید بیاره،با چایی بره خواست که کاشتنمون گل شدن تموم از بعد

 ...ها نری گفت من به

 !بودم؟ مهم براش من یعنی

 !باشه؟ داشته هایی حس من به اونم که داشت وجود امکان این یعنی

 .کن کمکم خودت خدایا

 .کنم می رو نوکریش دارم عمر تا بشه من مال اگه

 باز دهن زمین خواستم که کرد کوچیک رو من قدری به پدرش ولی

 .ببلعه منو و کنه

 بشه، بدل و رد نرگس و من بین صحبتی باز اگه مطمعنا

 .شم می بیکار کار از

 من هم نرگس که فهمیدم می باید شده طور هر ولی چطور دونستم نمی

 یانه؟ داره دوست رو

 !داره؟ دوست رو عموش پسر یا

 رفتم؛ خیال و فکر از خالصی برای و نستمندو جایز رو کلبه تو موندن

 .بزنم خانوم کبوتر و حسین مش به سری

 :گفت و کرد باز رو در حسین مش که زدم در به ای تقه چند
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 .پسرم تو بفرما"

 ."نیست پیداش کجاس قباد میپرسه هی هست روزی چند کبوتر

 

 

 ینحس مش که نشستم خانوم کبوتر با پرسی احوال بعد شدم اتاق وارد

 :گفت و ریخت برام چایی
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 تو دارم کار بیرون ساعتی چند من اومدی،  شدکه خوب پسرم" 

 "بمونی؟؟ خانم کبوتر پیش میتونی

 

 

 .اینجام من برین راحت باخیال ندارم،شما خاصی کار بله_

 

 

 مبه پرمحبتی نگاه در از خروج موقع و گفت جانی قباد ممنون خیلی

 .برسی دلت خواسته به الهی گفت و نموند دیدم از دور که انداخت
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 خانم کبوتر که طوری آرام و زدم تلخی خنده حسین مش حرف به

 :گفتم نشنوه

 

 

 "محاله"-

 

 

 روز به روز... ماشاا مادرجون گفتم و چرخیدم خانم کبوتر طرف به

 .میشین بهتر

 :گفت و کشید درون از آهی خانم کبوتر

 

 

 خونه باید تاکی دونم نمی  خوابیدن، و خوردن از شدم خسته هدیگ"

 "باشم؟ نشین

 

 

 مادرجون؛ نگیر سخت زیاد-

 اینجوری بزنیم قدم حیاط بریم دارین دوست اگه گذره می روزهاهم این

 چیه؟ نظرتون میشه عوض هم هواتون و حال

 

 

 .راحتم عزیزم نه-
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 خبر؟ چه من وفای بی دختر از راستی

 

 

 ؟ کیه وفاتون بی دختر-

 

 

 پسرم؛ میگم رو نرگس-

 دیدیش؟ ندیدمش،شما چندروزی

 

 

 :گفتم و اومدم خودم به زود لرزید دلم و چشم اسمش باشنیدن

 

 

 ."ندیدمش جون مادر نخیر"-

 

 

 :گفت تعجبی حالت با داد باال رو ابروهاش خانم کبوتر

 

 

 ازش؟ خبری بی یعنی پس-
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 :گفت خانم کبوتر که دادم تکون بله معنی به رو سرم

 

 

 "باورکنم؟ یعنی"-
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 :گفتم زده هول خانم کبوتر حرف با

 

 

 ."باشم خبردار خانم از تا باشم کی من خبرم، بی خدا به"-

 

 

 قباد، باخبرم چی همه از من-

 چی همه مو موبه خوام می.  کنی کاری  پنهون که نیست؛ نیاز حاالهم

 با رو من توهم خوام می و دونم می پسرم تورو من. بدی توضیح  رو

 .  کنی نگاه مادر یه چشم

 .نکش خجالت پسرم بگو شنیدنه، آماده گوشم و چشم
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 .نیست گناه که عاشقی

 

 

 رو بودن ساکت بودن، باخبر دلم حال از حسین مش و کبوتر انگار

 ...چی همه گفتن به کردم شروع و ندونستم جایز

 متوجه دیدنش نزدیک از بعد و شدم عکسش عاشق نگاه ناولی تو اینکه

 .شدم حسم این

 سرش ؛و میزد ای مادرانه لبخند خانم کبوتر زدم؛ می که حرفی باهر

 .میداد تکون رو

 :گفتم سر آخر

 

 

 امکان طرفه یک رابطه این طرفیم از ولی مجذوبشه و اسیر دلم"-

 ."ناپذیره

 

 

 به نگاهی و کردم بلند بودم دوخته زمین به رو چشمام که ازخجالت

 انداختم؛ خانم کبوتر چهره، حالت

 :گفت و زد لبخندی

 

 

 طرفس؟ یک میدونی کجا از"-
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 .نمیاره زبون به تو مثل و داره تو به نسبت هایی حس هم نرگس شاید

 "نداره؟ امکان میگی چرا
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 .شد لیخا دلم ته خانم کبوتر های حرف باشنیدن

 :گفتم زد می موج هیجان و خوشحالی توش که مرتعشی باصدای

 

 

 "دونید؟ می کجا از شما"-

 

 

 درسته؟ کردین؛ می کاری گل توحیاط دیروز شما  که گفت حسین مش-

 

 

 .بله-
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 قبل از نرگس به نسبت تورو حس البته بود دیده شمارو هم حسین مش-

 .ودیب دیده رو تابلو که زمانی درست دونست می

 هم نرگس هست، دوطرفه حس این شدم مطمئن هم دیروز گفت می اما

 .نیست میل بی تو به نسبت

 نمیشه صمیمی زود هم هرکسی با نیست گرمی خون دختر زیاد نرگس

 .مذکر جنس برسه چه

 

 

 من، هم نرگس اینکه به ؛بافکر نبودم بند پا روی خوشحالی فرط از 

 .افتاد غلیان به جوارحم تک تک در نشدنی وصف شوق و شور بخواد

 .کردم احساس رو هیجان سر از تند های تپش گذاشتم قلبم روی دستی

 اعماق از داشتم دوست که تاجایی شد تر عمیق لحظه به لحظه لبخندم

 .بزنم فریاد رو خوشحالی این وجودم

 .برگشتم در سمت به شنیدم رو در شدن بسته و باز صدای

 نزدیک بهم قدمی چند جاخوردم؛ کمی حسین مش خندان چهره بادیدن

 :گفت و شد

 

 

 نمی رو اینکار اگ چون بودم؛ مجبور ولی گفتم دروغ که ببخشید"-

 .کردی نمی اعتراف رو عشقت وقت هیچ کردم

 ."کنیم می درکت جوان ایم دیده دوران ماهم

 

 ...ولی-
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 هست؟ مشکلی هم باز  پسرم چی ولی-

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۲:۳۶] 

 45_پارت#

 

 

 

 .بخواد رو من خانوم نرگس نکنم فکر گرفتین، اشتباهی شما شاید میگم-

 

 

 شونم روی حسین مش دست که  افکندم؛ پایین به رو سرم زده خجالت

 :گفت ای پدرانه لحن با نشست؛

 

 

 به تورو شد باعث که ای نقشه همین. نیست، سختی کار فهمیدنش"

 ".دارم نظرم مد  تو هم نرگس برای رو بیاره حرف
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 که طوری کردم سبکی احساس حسین، مش با دل و درد کمی از بعد

 های حرف شنیدن کنجکاو هم ازطرفی بودم؛ معلق روهوا انگار

 ...نرگس

 هم اون بشنوم زبونش از اگه میاد؟ حرف به من مثل هم نرگس یعنی

 طوری باشه آسایش تو تا کنم می کار روز و شب خواد می رو من

 کرده که کاری از وقت هیچ که کنم می ختخوشب رو هام قصه پری

 .نشه پشیمون

 

 

 < نرگس زبان به>

 

 کندم؛ دل شیرینم خواب از صورتم به خورشید نور مستقیم تابش با

 ذهنم توی رو دیشب ماجرای بیام، خودم به تا نشستم تخت روی کمی

 .شد نمایان چشمام جلوی افشین تصویر ناخوداگاه. کردم مرور

 :گفتم و کردم مشت  رو هام دست

 

 

 .کنم نمی ازدواج کثیف توی با بمیرمم

 

 

 هام لباس مربوطه کارهای انجام از بعد رفتم بهداشتی سرویس سمت به

 میز همیشه مثل مامان رفتم؛ آشپزخونه سمت به و کردم تعویض رو

 . بود چیده رو
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 چند ،برای نگاهش ؛و برداشت کتابش از چشم پاهام صدای شنیدن با

 :گفت غمگینی باحالت. شد من ی خیره ثانیه

 

 

 شب نتونستی مگه شده؟  سرخ چرا هات چشم مامان، نرگس"-

 "بخوابی؟
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 . بخوابم تونستم دم سپیده های نزدیک خدا، شکر-

 

 

 چرامادر؟-

 

 

 جون؟ مامان داره چرا-

 پول رقبالد برده یه عین کردیم نمی مداخله شما و من اگه دیشب بابا

 .فروخت می رو من
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 حرفیه؟ چه این مامان، نرگس-

 دربیاره؛ افشین عقد به زور به رو تو تونه نمی هیچکس

 دوست خواهرم قدر رو فریده. نیستم وصلت این به راضی خودم من

 .خود جای هرکس دارم؛ولی

 .میکنی ازدواج اون با بخوای رو هرکس تو

 به بسپار رو چی همه  ه،ن من مالک ولی هست پول پدرت مالک  

 .مامانت دست

 .نیستیم راضی ما که میگم عموت و فریده به خوبی لحن یه با من

 

 

 این پرتاب رو خودم درنگی هیچ بدون کرد باز رو آغوشش مامان

 .بود تر امن هرکس و هرجا از که کردم؛آغوشی مهربان آغوش

 بحانه؛ص خوردن به کردم شروع و کشیدم عقب رو مامان کنار صندلی

 اتاقم، سمت به رفتم و کردم جمع رو میز صبحانه خوردن از بعد

 یه هم آخرسر کردم؛ عوض سیاه شلوار و مانتو یه با رو هام لباس

 .بودم گرفته روحیه مامان حرفای از انداختم موهام روی سیاه روسری

 و بردم اتاق داخل رو وسرم زدم در به ای تقه مامان اتاق سمت رفتم

 :گفتم

 

 

 منتظر بمونم اونجا ناهارم شاید بزنم؛ دایانا به سری یه میرم من مامان"

 . نباشید من
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 سالم هم سارا و دایانا به.نکنی نگرانم ها برگردی زود ولی باشه-

 . برسون

 

 

 .حتما چشم-

 

 

  بزنم؛ جون کبوتر به سری اول مامان،خواستم از خداحافظی از بعد

 وقتش االن عیادتش میرم احتم برگشتم موقع  شدم؛ منصرف ولی

 .نیست

 .شدم احمد عمو خونه راهی 

 سرم توی که فکرایی کردم سعی راه توی کنم روی پیاده دادم ترجیح

 . بزنم پس رو شد؛ می جمع

 

 

 .بود باز در الی رسیدم اینا دایانا خونه به ای دقیقه چند از بعد

 چقدر افتادم بچگیام یاد  احمد عمو حیاط بادیدن. نبود در زدن به نیاز

 .بخیر یادش کردیم می شیطنت دایانا با حیاط این تو

 و اومد پیشوازم به سارا خاله قدیمی خدمتکار که شدم پذیرایی وارد

 :گفت
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 تشریف اتاقشون تو خانم دایانا  اکبری، خانم اومدین خوش خیلی"-

 ." بزنم صداشون تامن بنشینید بفرمایید شما  دارن

 

 

 :گفت و شد پذیرایی وارد مصنوعی اخم با دایانا دقیقه چند از بعد

 

 

 !به به"-

 ما از یادی که شد چی. آشنا امسال دوست پارسال خانم، نرگس

 "کردی؟
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 کلی به که بودم دردام و خودم درگیر قدری به داشت حق هم واقعا

 .بودم کرده فراموش رو دایانا

 ...اینکه نه بودم کنارش نگشقش روزای تواین باید

 

 

 :گفتم و گرفتم صورتم به مظلومی نقاب
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 درگیر منم ولی میخوام معذرت واقعا داری حق جون، خواهر ببخشید"-

 ."دایانا بودم

 

 

 :گفت و کرد عوض مهرش پر لبخند با رو جاش دایانا اخم

 

 

 ."بلدی خوب رو نمایی مظلوم میاد خوشم نه"-

 

 

 کیک و پرتقال آب سینی بایه خدمتکار هم آغوش از جداشدن از بعد 

 رسید؛

 :گفت و برداشت رو سینی دایانا

 

 

 ." نرگس دارم حرف کلی اتاقم بریم"-

 

 

  شدیم دایانا اتاق وارد و گفتم ای باشه
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 .میشنوم خب-

 

 

 رو؟ چی-

 

 

 …رو شب یک و هزار قصه

 .دیگه رو خواستگاری قضیه معلومه خب 

 

 

 :گفت و کرد باز گوش ناب تا رو نیشش دایانا

 

 

 ."دیشب دادم مثبت جواب نرگس"-

 

 

 شوقی اشک که کشیدم آغوشم به دایانارو و زدم؛ دلم ته از ای خنده

 .شد هردومون های چشم مهمان

 :گفتم و  زدم پس رو هام اشک ازهم جدشدن از بعد

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 شی، بخت سفید الهی"

 ."هایی ینبهتر الیق تو خواهرم.برات دارم هارو بهترین آرزوی 

 

 

 برام رو چیز همه پیاز تا سیر از ماجرا همه گفتن به کرد شروع دایانا

 . داد توضیح

 

 "نرگس؟ خبر چه تو از من، خبرای کل بود این"-

 

 

 خواستگاری قضیه گفتن به کردم وشروع کشیدم قلبم درون از آهی-

 .افشین

 :گفت بود منگ و گیج من مثل هم دایان

 

 

 ."کنم فکری تونم نمی خالی شکم با که بخوریم؛ ارناه بریم بیا فعال"-
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 .شدیم روانه خوری غذا میز سمت به دوتایی

 .کردیم میل مفصلی ناهار ترکیدن حد در هردو

 تشنه و گشنه ها سال انگار که میخورد؛ رو غذاش ولع با طوری دایان

 .بود

 :گفتم وهبشن دایانا که طوری بلندی باصدای

 

 

 قورت درسته رو بیچاره بره شکمت به کم غذا اگه ماکان، بیچاره"-

 .میدی

 ؟ اومدی قحطی از چته بخور کم

  بشی، عروس قراره مثال

 رژیم عوض اینم تو مثل نه باشه ظریف و ضعیف باید عروس

 "گرفتنته؟

 

 

 :گفت و کرد رها رو دستش  چنگال قاشق آویزون لوچه و لب با  دایانا

 

 

 ." کردی کور رو اشتهام میزنی نق چقد"-
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 .نمونده باقی  سفره تو چیزی گرچه شد کور خداروشکر-

 

 

 :گفت ناراحتی حالت با دایانا

 

 

 رو ناهارم که امروزم  بودم؛ نخورده چیزی استرس از روز چند این"-

 ."کردی زهرمارم

 

 

 :گفتم حال وضع کردن عوض برای

 

 

 "جان؟ک عمو و خاله دایان، راستی"-

 

 

 .خوردن به میکنه شروع  باز بدم رو کمی اگ دونستم می چون

 

 

 یاهم خرید رفته خبرم،البد بی مامان از ولی باغه تو معمول طبق بابا-

 تابه میزنه دری هر به رو خودش بلدی که رو مامان اخالق. عمه خونه

 .کنه برپا رو جشن قشنگترین خودش قول
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 به تو نرگس ولی بشه اجرا احسن نحو هب باید چیزی هر میگه خاله آره

 که انگار نه انگار نیست خاله شبیه اصال اخالقت ها نرفتی خاله

 .عروسیته

 

 

 فکرش به اآلن از داره لزومی چه نیست معلوم مراسم تاریخ که هنوز-

 برم؟

 

 

  رفت و برداشت سفره از زیتون دونه چندتا

 :گفت رفتنش موقع

 

 

 "؟ بیرون بریم موافقی" -
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 اآلن؟-
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 بامداد؛ دوازده از بعد نه-

 .میگم رو االن که معلومه. ها میپرسی تاریخی های سوال

 

 

 .گرمه هوا هم زوده هم االن  که اینه منظورم-

 

 

 سمت به بریم بعدشم بخوریم بستنی بشینیم کمی پارک بریم اول خب

 موافقی؟ چی حاال خرید

 

 

 .بریم نبز شد االن-

 

 

 که حیاط خروجی در به بیرون زدیم خونه از شدنمون حاظر از بعد

 پیدا در چهارچوب تو خاله ریز قامت و شد باز در  همزمان  رسیدیم

 .شد

 

 

 خوبین؟ جون خاله سالم-
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 . گلم ماهت روی به سالم-

 سالمتی؟ به کجا

 . خرید و زنی قدم کمی میریم

 .  بگیریم جشن دایانارو مجردی روزای اخرین

 

 :گفت و زد ای خنده تک خاله

 

 

 . برسون سالم پروانه به عزیزم، خودت عروسی تو... انشاا"-

 تاریخ کردن  تعین ی برا اینا عمه شب دایان ها،راستی نکنین دیر

 ."نکنی دیر ها بیا زود میان، عقد مراسم

 

 

 .مامان چشم -

 

 

 رفتیم؛ محل پارک ترین نزدیک به خاله از خداحافظی از بعد

 نوشته روش نوشته کلی که رنگ آبی قدیمی های نیکمت از یکی روی 

 .نشستیم بودند؛

 :گفت و کرد اشاره فروشی بستنی طرف به  دایانا
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 ." بیام بخرم بستنی تا دو برم من بشین"

 

 

 معنی به رو سرم ؛و کردم بودنش اشتها خوش همه این به ای خنده

 . دادم تکون باشه

   دوختم، عبور حال در مردم به رو مها چشم ای لحظه

 بود؟ نشیب و فراز از پر من زندگی مثل هم اینا زندگی یعنی

 سرباز یکبار وقت هرچند که دارن رودلشون زخم من مثل هم اینا یعنی

 میکنه؟

 میشه؟ درست منم مشکل

  میگیره؟ خودش به آرامش رنگ منم زندگی

 از رو بستنی زدم، پس ور افکارم دایانا دست توی های بستنی دیدن با

 .بستنی خوردن به کردم شروع کردن تشکر بدون گرفتم؛ دایانا
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 باصدای  که شیم بلند جامون از خواستیم ، ها بستنی شدن تموم از بعد

 برگشتیم؛ صدا سمت به هردو زنی
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  مادرجون، ببینوم فالت بده دستت-

 . نمیگه دروغ اسطرالب و رمل

 .بخونم رو پیشونیت تا بده رو دستت کف  داریم تاروت و تاس فال

 .نوشت سر از رو شدسرنوشت می کاش بگی روز یه نشه مادرجان

 

 

 ؛برای گرفتم قرار هاش حرف تاثیر فالچی،تحت زن خاص ی لحجه با

 .بگیرم فال منم گرفتم تصمیم دروغ یا راسته ببینم اینکه

 رو دستم کف مشتاقانه بودم نشنیده سطرالبا و رمل حاال تا که منی

 که دوختم زن های لب به ای منتظرانه نگاه و و داشتم نگه  زن جلوی

 :گفت

 

 

 ."دهد نمی آینده از خبری خالی ی کاسه"

 

 

 :گفت بلندی صدای با دایانا
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 تحویل چیزی دروغ مشت یه جز پولن دنبال  فقط اینا نرگس بیخیال"-

 ."نمیدن آدم

  

 

 :گفتم و زدم پس رو دستش که  کشید و گرفت رو دستم مچ ادایان

 

 

 ." اه اخه میگه چی ببینم بزار"-

 

   

 . گذاشتم زن دست کف تو و دراوردم هزاری تا چند کیفم از

 :گفت دید هارو پول که زن

 

 

 ."بگم تا کن نیت"-

 

 

  داشتم نگه زن جلوی دوباره رو دستم

 .کردم ارزو دلم ته از  رو قباد و

 وضوح به  رو زن شدن دگرگون حالت.  شد ،دستم خیره ای لحظه زن

 .دیدم

 :گفت  لرزانی صدای با و گذاشت دستم کف هارو هزاری  رمال زن
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 ."جوان نمیبینم آیندت از چیزی"

 

 

 بدم؛ تشخیص تونستم زن های چشم از رو ناراحتی و ترس

 بگه؟ نشد حاظر که بود دیده چیزی چه من آینده تو یعنی
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 .بده تحویلم دروغ مشت یه خواست می دایانا قول به یاهم

 .درآمدم متفکرم حالت از دایانا باصدای

 

 

 خانوم؟ چی یعنی-

 میگین هم حاال دارم تاروت دارم، فال میگی کردی عالف ساعته سه

 دستتونیم؟ بازیچه ما مگه نمیبینم چیزی
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 و کشید پیش رو راهش  دایانا های حرف به توجه بدون رمال زن

 .رفت

 

 

 .میام االن وایسا نرگس -

 

 

 کجا؟-

 

 

 :گفت رفت می رمال زن سمت به که حالی در دایانا

 

 

 ."میشه معلوم بزاری جیگر رو دندون لحظه یک"-

 

 

 شروع صورتش رو اخم با رسوند؛ فالچی زن به رو خودش بدو دایانا

 .زدن حرف به کرد

 . شدم نمی هاشون حرف متوجه فاصلمون بودن زیاد دلیل به 

 داشت پوشوندنش در سعی که ناراحتی چهره با دایان دقیقه چند از بعد

 :گفت و شد رد کنارم از  من به توجه بدون شد؛ نزدیکم



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 

 ."میکنه اذیتم گرما واقعا دیگه بریم بیا"-

 

 

 :گفتم و رسوندم بهش رو خودم

 

 

 شدی؟  حتنارا اینقدر که گفت چی فالچی"-

 "گفت؟ آیندم از چی البته

 

 

  نگفت، چیزی آیندت و تو مورد در-

 . کرد ناراحتم که گفت خودش زندگی از

 

 

 ناراحته کی بدم تشخیص تونستم می و شناختم می رو دایانا ازبچگی

 ...کی و میگه دروغ کی

 زردی به چهرش رنگ ؛چون بود گفتنش دروغ نشونه دایانا چهره این

 .میزد

 :گفتم و نکردم  صرارا دیگه
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 "؟  ریختی هم به  حد این تا که گفت می چی خودش از حاال"-

 

 

 من منتظر تشنه و گشنه خونه تو هام بچه  دارم سختی زندگی گفت می

 به رو من حرف  و میکنه رو کار این هاش بچه خاطر به  ؛و هستن

 .میگه دروغ مشت یه گفتم که گرفته دلش

 :پرسید متعجبی باحالت که گرفت؛ خندم بافیاش دروغ همه این به

 

 

 "گفتم؟ داری خنده چیز"-

 

 

 .بگی دروغ نمیتونی اصال ولی نه- 

 میگی راست بدم تشخیص تونم می چهرت حالت و رنگ از من دایان

 . دروغ یا

 

 

  دروغی؟ چه بابا نه-

 . کنی می خیالبافی

 خوام نمیبشم، حاظر امشب مراسم برای باید من هم دیره هم که بیابریم

 . ببینه رو ای دیگه کس  من جز ماکان های چشم
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 نبینه؟ تورو مثل ای گنده آدم میشه مگه-

 

 

 :گفت و زد پهلوم به ای سقلمبه خنده با  دایانا

 

 

 ."درشته هام استخوان فقط نیستم، گنده یا چاق من عزیزم"-

 

 

 ：گفتم و زدم ای قهقهه دلم ته از

 

  نداری، نفس به اعتماد  اصال -

 زن زیباترین مسابقات تو داشتم من رو داری تو که نفسی به اعتماد این

 . کردن می شرکت جهان

 .رفت و کرد نثارم بیشعوری
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 طی دایانا مصنوعی های بخند بگو و کوبیدن سر به با رو راه کل

 . کردیم

 خرید نشونده شاد رو خودش داشت سعی که باحالتی  روز کل دایانا

 .کرد

 

  

 کت دست یک امشبش مراسم برای خاصی استرس و هیجان با ولی

 . اومد می بهش واقعا ؛که خرید شیک رنگ خردلی  دامن

 امشب منم کاش شد؛ می حسودیم دایانا حال این به منم بگم دروغ چرا

 .رسیدم می هام آرزو مرد به

  نه؟ یا دخوا می رو من آرزوهام مرد دونم نمی حتی من گرچه

 ...زدم زهر از تر تلخ لبخند کسیم بی و تنهایی همه این به

 دادیم، سفارش پرتقال آب دولیوان

 خداحافظی ازم امشب مراسم خاطر به دایانا ها آبمیوه خوردن از بعد

 .رفت و کرد

 حرکت عمارت سمت به و ندادم ترجیح رو توکافه موندن تنها دیگه منم

 .کردم

 میف شده هرطور باید بود؛ فالچی زن و ایاناد درگیر ذهنم راه کل

 .دیده ،چی بدبخت من آینده تو فالچی زن که همیدم

 به تا بودم مصمم بازم ؛ولی بودم خسته  زیاد خرید و گشت خاطر به

 .برم خانم کبوتر عیادت

 .نبود ولی گشتم قباد دنبال چشمم با و شدم حیاط وارد
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 بخرن رو نظرشون مورد التتنق تا میرن بقالی به که هایی بچه مثل

 .کردم آویزون رو لوچم و لب نمیرسه پولشون ولی

 :گفتم بود هام چشم مهمون که اشکی نم با گذاشتم؛ قلبم روی رو دستم

 

  

 توروخدا، بگیر آروم"-

 چی برای تابشی؟ بی اینقدر بیقرارشی؟چرا اینقدر چرا بگیر آروم

 ."نکن دترشب دیگه تو خستم دیدارشی؟خودم حسرت تو اینقدر

 

 

 .رسید گوشم به حسین مش صدای که زدم در به تقه چند

 !بود خانوم کبوتر  دلتنگ عجیب دلم امروز چرا نمیدونم

 به رو من بزارم چی دونستم نمی رو اسمش که غریبی حس یک 

 .کشوند می خانم کبوتر کلبه طرف
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 به حسین مش بخش آرامش و لنشیند صدای که زدم در به ای تقه چند

 .رسید گوشم
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 کیه؟_

 

 

 .دادم هل جلو سمت به آرامی به رو در و درشدم الی بودن باز متوجه

 :گفتم  نیشخندگی با و بردم داخل به در الی از رو سرم

 

 

 باشه؟ کی میخواستین"-

 ."،نرگس منم 

 

 

 . من وفای بی دختر تو بیا-

 

 

 :گفتم ناراحتی لحن با و خوردم جا حسین مش حرف از 

 

 

 .وفام،نامردم بی من دارید حق بگید، هرچی دارید حق"-

 ."خدا به بودم درگیر ولی
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 دلتنگ وقتیه چند هم خانم کبوتر که بشین خودم،بیا لوس دختره تو بیا-

 .هست  تو

 

 

  نشستم؛ خانم کبوتر کنار رفتم

 صدایبا بود، بودنش خواب از نشون خانم کبوتر ی بسته های چشم

 :پرسیدم آرومی

 

 

 "حسین؟ مش خوابیده وقته خیلی"

 

 

 از رو هام دست و کشیدم بلندی هین ترس از خانم کبوتر باصدای که

 .گرفتم دهنم جلوس ترس

 

 

 من، عزیز اومدی خوش-

 . ترسوندمت انگار ببخشید وای

 

 

 .شدین بیدار من صدای با انگار ببخشید شما نه-
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 فکر شه می سنگین هام چشم میخورم اروه مسکن این وقتی عزیزم نه-

 . خوابیدم وقته خیلی کنم

 

 

 الحمدهللا؟ خوبین جون؟ مادر خبر باشه،چه- 

 

 

 .خوبم خدا شکر عزیزم، شی بخت سفید-

 

 

 :گفت حسین مش خانم کبوتر با احوالپرسی کمی از بعد

 

 

 خانم کبوتر کنار من نبود در نیستم؛ ساعتی چند و کاردارم بیرون"

 ."باش

 

 

 :گفتم و نکردم اعتراضی ولی بودم خسته اینکه با

 

 

 ."حسین مش بخواه جون شما"-
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 روی گونه نوازش معنی به رو هاش دست و شد نزدیکم حسین مش

 :گفت و کشید سرم

 

 

 "اخه؟ بشی بزرگ میخوای کی تو"

 

 

 .زد موهام روی به ای بوسه

 :گفتم حسین مش درجواب

 

 

 هیچ بکشید رو نازم بکنید لوس رو من اینطور ها شما وقت،اگه هیچ"-

 ."نمیشم بزرگ وقت

 

 

 آخر مایی،تا کوچولویه و شیطون دختر بازم بشه سالتم پنجاه تواگه-

 .کشم می رو دخترم تک  ناز عمرم

  

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 خاطر به خدارو و زدم لبخند شوهر و زن این مهربونی همه این به

 .کردم شکر بزرگ نعمت دو این داشتن

 کرد ای اشاره خانم کبوتر به ابروش و چشم با تنرف موقع حسین مش

 .نموند دیدم از دور که

 .گرفتم رو کبوترخانم گرم های دست حسین مش خداحافظی از بعد
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 .زدم خانم کبوتر خورده چین و گرم های دست به ای بوسه

 :گفت و خورد تکونی سرجاش از خانم کبوتر

 

 

 ."بخوریم تا کن دم چایی یه پاشو"

 

 

 زیر و کردم آب از پر رو کتری گاز، اجاق سر رفتم و گفتم چشمی

 .کردم روشن رو کتری

 کردم شروع و زدم باال رو مانتوم های کثیف،آستین های ظرف بادیدن

 .ها ظرف شستن به
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 کتری سمت ب شدم کتری بخار متوجه ها ؛ظرف کردن تموم بعداز

 . برگشتم خانم کبوتر پیش چای کردن دم از بعد و رفتم

 

 

 حسین مش شدم گیر زمین که وقتی از جون مادر نکنه درد دستت-

 که کرد فراموش کنم فکر امروز ولی میشوره هارو ظرف

 .دخترم کشیدی بشوره،زحمت

 

 

 .وظیفمه جون؟ کبوتر زحمتی چه-

 بازم بکنم رو کلفتیتون دارم تاعمر

 .کمه 

 کردین؟ مادری  من برای کم مگه

 کشیدین؟ رو زحمتم کم مگه

 

 

 .مادر برم قربونت-

 اینجا؟ اومدی وضع سرو این با که بودی کجا ببینم بگو حاال

 

 

 .بیرون بودیم رفته دایانا با

 .کرد ازدواج هم دایانا جون کبوتر راستی
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 .شدم خوشحال خیلی خوب چه-

 ...انشاا بشه بخت خوش

 

 

 .دادم توضیح خانم ترکبو برای دایانا خوشحالی و استرس از کمی

 

 

 تونستم نمی نبود خبری حسین مش از ولی بود شب های نزدیک

 .برم و بزارم تنها رو کبوترخانم

 :گفت دید رو من سکوت وقتی خانم کبوتر

 

 

 ."میشه نگرانت پروانه برو تو جان نرگس"-

 

 

 . اینجام که داره خبر نمیشه نه-

 

 

 .مادر باشه-
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 روز دو این تو ولی زد سرمی من به هرروز ندیدی؟ رو قباد راستی

 . ندیدمش

 

 

 .کردم حس راحتی به رو قلبم ضربان شدن زیاد شنیدم رو اسمش وقتی

 بود؟ ای دیگه چیز عشق جز حس این مگه
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 :گفتم ای بریده صدای با و زدم کنار رو صورتم  روی موهای

 

 

 .نه"-

 ." جون کبوتر ندیدمش

 

 

 مادر؟ شد چی وای هع-

 ؟ پرید روت و رنگ چرا 
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  نیست چیزی نه-

 :پرسیدم خانم کبوتر از تمامم پرویی با

 

 

 "جون؟ کبوتر پسریه چطور قباد"-

 

 

 :گفت و داد تکون سری باخوشحالی خانم کبوتر

 

 

 جون؟ مادر میپرسی چرا"

 "شدی؟ باختش دل نکنه 

 

 

 منتظر ساعت چند گاران که داد نشون العمل عکس جوری خانم کبوتر

 .بود من سوال این

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم زده هول

 

 

 من؟"-



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 !هه

 "کشوندی؟ کجاها به ببین جون کبوتر ها پرسیدم سوال یه فقط بابا نه

 

 

 .نرگس نمیگه رو این هات چشم ولی-

 

 

 خانم کبوتر که قبادم عاشق که بود؛ مشخص چهرم از اینقدر یعنی

 فهمید؟

 وقیح؟ اینقدر آدم نرگس سرت تو خاک

 

 

 پسر این عاشق آمدی وقتی از که دونم می من مادر، جان نرگس-

 .شدی باغبان

 گفت؛ حسین مش منم به البته

 . شده قباد به تو نگاه متوجه

 و چشم خانوم گفت و شد کلبه وارد حسین مش قبل روز دو تقریبا

 .شده قباد عاشق انگار نرگس روشن دلمون

 

 

 های چشم به و کنم بلند رو سرم تونستم نمی حد از یشب خجالت از

 .کنم نگاه خانم کبوتر
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 .جون مادر که نداره خجالت-

 آبرومندی و خوب پسر واقعا قباد؟ از بهتر کسی چه عشقته الیق قباد

 . هست

 داری؟ دوسش واقعا توچی

 

 

 داشتم،می اعتماد حسین مش و خانم کبوتر به بیشتر هام چشم دو از

 .کنند نمی مخالفتی بگم رو حسم اگه دونستم

 :گفت دید  رو من سکوت که خانم کبوتر

 

 

 "رضایته؟ نشانه سکوتت این االن"

 

 

 .شد بلند خانم کبوتر قهقه که گفتم؛ لب زیر بله وآرومی خجالت لحن با
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 به کردم شروع منم تمام باپرویی دیدم رو خانم کبوتر خنده وقتی

 .خندیدن

 

 

 ما زیر سربه پسر این عاشق کی از ببینم بگو من عاشق دختر خب-

 شدی؟

 

 

 . جون کبوتر نگاه اولین تو-

 

 

 همون انگار دادم می جواب پررویی کمال با رو خانم کبوتر های سوال

 .نبودم پیش دقیقه چند خجالتی دختر

 کردم؟ می مخفی باید کی تا

 شدم؟ عاشق کردم بدی کار مگه

 .چیزه همه من دیوانه دل واسه ولی چیزه بی فقیره، رستهد

  خانم کبوتر با کردن دل و درد به کردم شروع

 

 

 رو من قباد نکنم فکر جون کبوتر  هست؛ طرفه یک عشق این ولی-

 .بخواد
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 حتی نکنم فکر که کرد؛ برخورد بد قدری به باهاش پیش روز دو بابام 

 .باشه من اسم شنیدن به حاظر

 

 

 میکنی؛ فکر تباهاش- 

 .توست ی دلباخته هم قباد

 

 

 .ایستاد کار از قلبم کردم؛ احساس خانم کبوتر باحرف

 :گفتم  لرزانی صدای با بست یخ پاهام و دست

 

 

 گید؟ می راست واقعا"

 "دونید؟ می کجا از شما

 

 

 :گفت و کرد در به ای اشاره سر با خانم کبوتر

 

 

 ."کن نگاه خودت نداری باور"-
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 به قباد خندان چهره دیدن برگشتم؛با در سمت به متعجبی حالت با

 .زد خشکم تمام معنای
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 پاهام کردم می احساس که جوری کرد؛ لرزیدن به شروع پاهام و دست

 .نداره رو وزنم تحمل توانایی

 انمخ کبوتر سمت به ؛و گرفتم قباد  انگیر اعجاب لبخند از رو نگاهم

 .دادم سوق

 ای لحظه برای رو هام چشم و انداختم پایین رو سرم خجالت فرط از

 .بستم

 داخلش برم متر هزاران و  کنه باز دهن زمین خواستم می  لحظه اون

 .نشم چشم تو چشم  قباد با ابد تا و

 

 ؟ نداشتم رو زی رو چنین آرزوی  من مگه ولی 

 

 راحت؟ رو خودم و کنم اعتراف رو عشقم خواستم نمی

 سراغم؟ بود اومده ؛که بود چی غریب و عجیب حس این پس
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 کشیدم؟ می خجالت هام آرزو مرد از االن چرا

 .میفته کار از داره قلبم میکردم احساس لحظه هر

 ...کرد صدا رو اسمم نوازی طنین و نشین دل صدای با

 

 

  نرگس؟-

 

 

 ...داد خودم و اسمم به ای تازه جان قباد زبان از اسمم شنیدن

 می صدا قشنگی این با رو اسمم مرد این یا بود قشنگ من اسم راستی

 زد؟

 جانم، بگم ؛و بزنم فریاد دلم ته از خواستم می 

 .کردم اکتفا لب زیر آرومی گفتن بله به زیادم خجالت از ولی

 :گفت میزد موج خوشحالی توش که بالحنی

 

 

 کشی؟ می خجالت چی برای االن"-

 "شنیدم؟ من که هایی حرف خاطر به
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 . شد نزدیک من به قدمی چند

 

 

 "کنی؟ بلند رو سرت میشه"-

 

 

 چشم به خیره و کردم بلند رو سرم آروم آروم باطنیم میل رغم علی

 .شدم رویاهام مرد های

 چشم از سمجی های اشک قطره داشتم، نشدنی توصیف عجیب حس یه

 .شدن مهمان هام گونه به هام

 .خودم از و اشکم از ضعفم، از بودم متنفر

 :گفت و شد کمرنگ لبش رو لبخند دید رو من های اشک قطره که قباد

 

 

 چی؟ اشک یا شوقه اشک ها، اشک این"-

 خوام، می تورو منم نرگس
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 شدم عاشقت ندیدنت قبل حتی. دیوونه دختر بفهم اینو عاشقتم، منم 

 درمی پر خوشحالی از داشتم انایر گردی برمی گفتن که روزی

 .آوردم

 عاشقتم من بود کرده حس رو عشقم و خوشحالی حسین مش که جوری

 خوای می رو من هم تو اگه هستی حرفت روی هم تو اگه  بدون اینو

 باهاتم؛ دارم تاعمر

 .نفسم ،شدی دنیام شدی شناسمت می که وقتی چند این

 "هستی؟ عشق این پای توهم بگو حاال

 

 

  مطمئن اما مرتعش صدای با و کردم پاک رو هام اشک دستم شتپ با 

 :زدم لب

 

 

 ."آخرش تا"-

 

 

 .نبود توصیف قابل برام لحظه اون حس

 پرواز اولین بهاری،مثل بارون اولین بود،مثل نو و تازه بود که هرچی

 .تکرار بی و تازه قدر پرنده،همون یک

 شد بود،تبدیل اختهاند چنگ دلم به که ،خجالت،استرس،هیجان ترس این

 .کردم قباد خیره نگاه نثار که دلم ته از ای خنده به

 .بود گرفت ای تازه برق هم قباد قشنگ نگاه
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 .بود شده دگرگون چیز همه بعد به لحظه این از نگار

 شدن نو ،عطر عید روز اولین مثل مثل ؛ سال روز ین آخر دقایق مثل

 .کردم حس وضوح به رو زندگی

 . کردم می لمس رو زندگیم اتلحظ بودن تازه

 

 

 در سمت به هردو زد می صدا رو من اسم داد با که مامان باصدای

 .برگشتیم
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 .شد نمایان در چهارچوب تو ثانیه چند از بعد مامان

 بند یک اندازه که شد قباد  و من خیره گمی در سر و متعب حالت با

 .داشتیم فاصله هم از انگشت

 .گرفت فاصله من از قدمی چند مامان دیدن با قباد

 خانم کبوتر سمت به رو سرش داشت خجالت و ترس توش که لحنی با

 :گفت و چرخوند
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 جان، مادر ببخشید"-

 ."بشم مرخص من ندارید کاری من با اگه 

 

 

 و داد تکان قباد برای نه معنی به سری لبش رو لبخند با خانم کبوتر

 .رفت و شد رد مامان کنار از قباد

 ناراحت کمی نکرد خداحافظی من با و نگرفت تحویل رو من اینکه از

 .شدم

 :پرسید بود کرده درشت رو هاش چشم تعجب از که مامان

 

 

 "خبره؟ چه اینجا"-

 

 

 سعی که صدایی با و دادم قورت سختی به رو دهنم تو شده جمع بزاق

 :گفتم نلرزه داشتم

 

 

 ."داره دوستم که گفت قباد فقط هیچی"-

 

 

 :گفت و داد تکون خوشحالی با رو سرش مامان
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 . چیزیه خوب هم خجالت ولی برات؛ خوشحالم"-

 از الاقل هیچ که من از گفتن، کوچکی گفتن بزرگی بکش خجالت کمی

 ."بکش خجالت خانم کبوتر

 

 

 مامان و جون کبوتر برای ای شونه  و شدم ولو ها مبل از یکی روی

 :گفتم و دادم تکون بود من روی شوننگاه که

 

 

 ."نمیشه حالیش خجالت عشق"-

 

 

  رفت در سمت به و چرخید  مامان

  بود گرفته خندش حرفم از که بود معلوم شونش های خوردن تکون از

 :گفت بمی صدای با

 

 

 ."ماست منتظر بابات بیا"-
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 و منشنوند خانم کبوتر های گونه به ای بوسه و شدم خیز جام سر از

 .کردم تشکر ازش چیز همه بابت

 .شدم قدم هم باهاش و رسوندم مامان به رو خودم بدو

 :گفت و ایستاد ای لحظه مامان

 

 

 باشی،برای توهم خواست بگه، رو مهمی موضوع خواد می بابات"-

 ." زدم صدات همین

 

 

 :گفتم و سرم به زدم محکم دستم کف با

 

 

 ..."افشین ماجرای بازهم نکنه"-
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 شدیم، پذیرایی وارد مامان با

 با،  سرد احوالپرسی از بعد. بود نشسته خودش همیشگی جای تو بابا

 .نشستم مامان کنار رفتم بابا

 :گفتم نشنوه بابا که طوری آروم
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 چشه؟ بابا مامان،"-

 ."شده مهربون خیلی امشب

 

 

 :گفت اروم هم مامانم

 

 

 .دونم نمی"-

 ."میگه خودش اآلن هست رچیه

 

 

 :گفت شد مامان و ،من صحبتی هم  متوجه وقتی بابا

 

 .بگم برات رو موضوعی یه خوام بابا،می جان نرگس"-

 .کرد خواستگاری من از تورو بازهم عموت امروز

 تازه نرگس بعد برای بمونه گفتم نبودم مطمئن تو نظر از چون ولی

 .باشه داشته تلخی خاطره شبازگشت از بازهم خوام نمی. برگشته

 ..."جان نرگس ولی
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 بابا؟ چی ولی-

 

 

 .مثبته نظرمون دیگه چندماه از بعد گفتم ولی-

 

 

 برام اعتراض جای که زد می رو هاش حرف تحکم با جوری بابا

 .نداشت

 بود؟ پذیر امکان چیزی چنین مگه ولی

 عشق پس بمونم؟ ساکت منم و بیارن در افشین عقد به زور به رو من

 کردم؟ می چکار رو قلبم و ذهن درون

 کرده تار رو دیدم جلو اشک نم که هایی چشم با و برداشتم خیز جام از

 :گفتم  زد می جار رو نفرتم و بود

 

 

 حسی هیچ افشین به من. ندادم تغییر افشین درمورد رو نظرم من"-

 ."ندارم

 

 

 و غرید شا شده کلید دندون  الی از دید رو من عصبی حالت که بابا

 :گفت
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 !بفهم نرگس، مجبوریم"-

 ." مجبوریم

 

 

 .بود رسیده لبم به جونم دیگه

  گفت؟ می چی بابا

 .بفروشه رو من پول قبال در میخواست

 نداشت؟ ارزش بابا برای من احساسات مگه

 دست با خواست می چطور. بودم جونش از خونش، از بودم دخترش

 کنه؟ بدبخت رو دخترش خودش های

 سیاه خاک به رو قلبم رو، احساساتم رو، من خواست می چطور

 بنشونه؟

 . شد لبریز صبرم کاسه  دیگه

 :زدم داد بلندی صدای با

 

 

 !بسه بابا بسه"-

 رو،بفروشین؟ رو،دخترتون عزیزتون تونی می چطور

 چی؟ برای اونم

 .پول برای
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 "چطور؟ بابا آخه چطور

 

 

 .بارید می هام چشم از اشک و زدم می داد

 

 

 تنگتیم؛ دل بیا زود گفتین می که شما

 بود؟ زوری ازدواج این هاتون حرف اون دلیل

 .کنم نمی کنم نمی کنم نمی ازدواج نجس پسره اون با هم بمیرم من

 

 

 این به میلی هیچ که بشه قانع بابا تا کردم تکرار چندباری رو کنم نمی

 .ندارم مسخره ازدواج

 

 

 با و کرد مشت را هایش دست زیاد خشم از نجس کلمه شنیدن با بابا،

 به کرد شروع فقراتم ستون ترس از که زد داد بلندی خیلی صدای

 .لرزیدن

 

 

 میگی؟ چی میفهمی احمق دختره-
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 :گفتم و باال بردم رو صدایم تن خودش مثل منم

 

 

 هیچ خبرداشتین زادتون برادر های کاری گند از اگه خودتون شما"-

 ."وقت کردین،هیچ نمی زدواجا این به مجبور رو من وقت

 

 

 :گفتم و بردم گردنم به زنی رگ معنی به رو دستم

 

 

 ."بفهمید رو این هم شما کنم نمی ازدواج اون با بمیرمم من"

 

 

 . کردم پرتاب اتاقم به رو خودم بادو و ندونستم جایز رو موندن دیگه

 . کرد ایجاد بدی خیلی صدای که بستم سرم پشت محکم رو در

 ...دلم ته از کردن گریه به کردم شروع و سرخوردم در پشت
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 دل ولی اومد می رحم به سنگ دل که کشیدم می سوزناکی های زجه 

 .نه بابا

 

…… 

 بیدارشدم؛ خواب از معدم ناک وحشت سوزش با

 کم دردش از کمی تا کشیدم می معدم به گونه ماساژ حالت به رو دستم

 .نبود بخش ثمره اصال ولی بشه

 ساکت معدم درد این کردم؛انگار جمع شدید درد خاطر به رو صورتم

 .برداشتم رو مسکنی پاتختی کشو از و شدم خم.نبود بشو

 رفتم؛ میز سمت آرایش،به میز روی لیوان و پارچ بادیدن

 خوردم، رو قرص خالی بامعده

 .بود پیش روز دچن آب انگار شدم بدش طعم متوجه آب خوردن از بعد

 .رفتم تختم سمت به قرص خوردن از بعد

 دلم حرف شبانم،شاهد های گریه همدمم،شاهد بود شده تختم روزها این

 .هام زجه وشاهد

 .بود میش و گرگ دوختم،هوا پنجره سمت به رو نگاهم

 ...بست نقش رولبم جونی بی ی خنده قباد دیشب های حرف یادآوری با

 تا گفت می دلش ته از چقدر دارم، دوست گفت می دلش ته از چقدر

 .پاتم به پا و باهاتم آخرش

 نمی نگه زنده رو قباد شک برد،بی می پی قباد و من عشق به بابا اگه

 .داشت
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 از رو پام و دست باید ریختم؟ می سرم بر خاکی چه من اونوقت

 نبودش ولی کرد تحمل میشه رو بکشم،دوریش بیرون زندگیم زندگی

 .نه رو

 خوامش؛ می هام سلول تک تک با که مردیه تنها قباد

 .آخرمه و اول عشق قباد میخورم قسم

 نبود، راهمون جلوی مانعی کاش

 ...کاش
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 ( سوم_ شخص همون یا  کل دانای)

 

 

 این برای سرنوشت ببینیم کردن عشق به اعتراف عاشق هردو که حاال

 داره؟ هایی ای نقشه چه عاشق کفتر دو

 .کنه نمی مدارا کس هیچ با که سرنوشتی

 چشیده رو جدایی تلخ طعم خودش چون عشقه این طرفدار پروانه مامان

 .باشه خودش مثل  هم دخترش سرنوشت خواد نمی

 ...اینکه از خبر بی
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 میمونه؟ عشق این پای مردونه و مرد تاآخرش مجنونمون قباد ببینیم

 کشه؟ می پس رو پاش مشکل و سختی یاتواولین

 کشه؟ می قبادش عشقش از دست قباد خود  خاطر به نرگس خود یا

 خودش مال نرگس شده هرطور میخواد و کرده لج شدیدا که افشینی

 …یا میکشه پس رو پاش میفهمه رو نرگس و قباد بین عشق بشه،وقتی

 مال رو نرگس شده هم زور به حتی میزنه دست راهی،کلکی هر به

 کنه؟ خودش

 

 بگه؟ نشد راضی که بود دیده رو چیزی چه نرگس بخت تو فالچی زن

 ...برگشت دگرگونی باحالت و زد حرف فالچی زن با که ای دایانا

 در سرنوشتی چه که میگه نرگس دوستش،عزیزش،خواهرش به

 انتظارته؟

 

 بجنگه؟ یا بکشه عشقش این از دست باید نرگس

 

 عروسیه؟ لباس تو نرگس دیدن آرزوش تنها کبوتر چرا راستی

 

 هستن؟ رابطه این به راضی خانم کبوتر و حسین مش چرا

 

 چه میارن در زانو به رو مجنون و لیلی عشق که عاشقی دو این ببینم

 ... کشن می هایی سختی
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 … خوره می رقم طور چه قباد و نرگس سرنوشت ببینیم
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 که بودم روشنمون چندان نه آینده و قباد فکر تو ساعت چند ونم نمید

 ...شدم خورشید نور تابش متوجه

 مشغول که قبادی بادیدن. رسوندم پنجره لب به رو خودم باشوق 

 . ریخت هری دلم بود آبیاری

 

 

 نیاوردم تاب هم سر آخر شدم گرش نظاره حرکتی هیچ بدون دقیقه چند

 .کردم باز رو پنجره

 :گفتم بشنوه که طوری بلند کمی صدای اب و زدم ای دلبرانه لبخند

 

 

 .سالم"-

 "…نباشید خسته
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 باال سمت به رو دستش شیلنگ و کرد هول من صدای شنیدن با قباد

 .شد خیس خیس و برد

 .کردم جمع رو ام خنده زور خنده،به زیر زدم ترسش و هول خاطر به

 .یمباش هم دید تو واضح و راحت که. شد نزدیک ساختمان به قدمی چند

 :گفت و اورد باال رو دستاش لبش رو خنده با

 

 

 ."کنین می تر دیوونه هستم که اینی از رو من عشقت و تو سر، اخر"

 

 

 از لحظه همون خواستم می که بودم کرده ذوق طوری حرفش شنیدن با

 .کنم بغلش پرت رو خودم دوم طبقه

 :گفتم و زدم پس رو زشتم افکار

 

 

 خبر؟ چه"-

 "خوبی؟

 

 

 فریاد و جیغ خاطر به البد شدم گرفتم صدای متوجه حرفم گفتن از بعد

 .بوده دیشبم

 :پرسید زد می موج ناراحتی توش که باصدایی
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 "نرگس؟ گرفته چرا صدات"-

 

 

 :گفتم سوالش جواب در گرفتم گاز رو پایینم لب

 

 

 ." شدم اینجوری تو دیدن هیجان و استرس از"-

 

 

 :زد لب و کرد مکث ثانیه چند قباد

 

 بپوشم عشق سر که بکردم جهد هزار"-

 

 نجوشم که میسرم آتش سر بر نبود

 

 نسپارم کس به دل که اول از بودم هوش به

 

 هوشم نه و ماند صبر نه بدیدم تو شمایل
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 آمد من جان گوش به دهانت ز حکایتی

 

 گوشم به حکایتست مردم نصیحت دگر

 

 بازنشانی فتنه و بپوشی روی تو مگر

 

 ."بپوشم تو از دیده که ندارم قرار من که
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 ۶4پارت#

 

 

 ...شدیم هم نگاه خیره حرکتی و حرف بدون شعر شدن تموم از بعد

 داشت؟ فرق باهمیشه هم نگاهش حتی امروز چرا

 .میکردم حس اونطور من یاشایدم شده چندان دو هاش چشم برق

 محض؛ حقیقت یا باشد من احساس که نداشت فرقی

 نگاه اون جذب حدی به دیدنش از کردم می حض من بود که چیهر

 .شده اتاق وارد کی بابا نفهمیدم که بودم اش مردونه گیرای

 :پرسید بود در چارچوب تو که بابا
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 "؟ کنی می چیکار پنجره لب"-

 

 

 :گفتم و کشیدم رو پرده زده هول

 

 

 ." داشتم  خوری هوا به نیاز"-

 

 

 :گفت و کرد پر رو یقدم چند بین فاصله بابا

 

 

 ادعات اصل در یا افشین قضیه هم بخوریم،بعدش صبحونه بیا اول"-

 ."بگو رو افشین درمورد

 

 

 آرومی گفتن چشم به و کردم ای غره چشم بودم دلخور بابا از چون

 .کردم اکتفا

 ...ولی رفتم پنجره لب به شتاب با بابا رفتن از بعد

 .خورد ذوقم تو جور بد نبود،نبودش

 سمت به صورتم و دست شستن از بعد و کردم عوض رو هام لباس

 . رفتم پذیرایی
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 .نشست دلم تو ترس تمام معنی به روم به رو شخص بادیدن
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 ۶5_پارت#

 

 

 

 .نبود افشین جز به کس هیچ مال نحس قیافه و صدا این

 اومده؟ اینجا صبحی سر چی برای این

 تگاری؟خواس ماجرای بازم نکنه

 پام زیر کردم احساس ای دفعه یک کردم می پایین هارو پله یکی یکی

 .شد خالی

 پیچید؛  بدنم اعضای تک تک توی عجیبی درد 

 ...مطلق سیاهی بعد و

 

 

 

 تو سرم متوجه شدم بیدار  خواب از دستم ی ناحیه از خفیفی درد با

 .شدم دستم

 .شد بلند آخم پیچید سرم و کتف تو که شدیدی درد با 

 گردوندم، اطراف به گذرایی نگاه
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  چیزی من چرا ولی بیمارستانه  ؛که بود مشخص بودم که جایی از

 نمیاد؟ یادم

 .شدن اتاق وارد افشین  و بابا،مامان که بودم فکرها همین تو

 .کرد پاک رو هایش چشم اشک دستش تو شده مچاله دستمال با مامان

 می موج ناراحتی توش که لحنی با و کرد طی رو قدمی چند ی فاصله

 :گفت زد

 

 

 کنه می درد بشم،کجات فدات من بره،الهی قربونت مامان الهی"-

 .جونم به مادرم؟دردت

 بی تورو وقتی نمیدونی نرگس دونی داد،نمی هدیه ما به تورو باز خدا

 ."ایستاد قلبم کردم احساس.شدم حالی چه دیدم زمین کف تو هوش

 

 

 مامان ناراحتی و اشک ،طاقت  هق هق، هب شد تبدیل مامان  ی گریه

 . نداشتم رو

 :گفتم و کردم تر زبونم کمک به رو خشکم های لب

 

 

 اینجام؟ چرا من مامان"-

 کنه؟ می درد بدنم جای همه چرا

 "بودم؟ بیهوش چرا من
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 گلم، افتادی ها پله از-

 کردی، ضعف انگار گفت دکتر

 نمیاد؟ یادت چیزی تو

 

 

 .شد خالی پام زیر کردم حس که یادمه حظهل اون فقط مامان نه

 

 

 رسید، گوشم به در صدای که رفت می صدقم قربون داشت بازم مامان

 .شد اتاق وارد گردنش تو معاینه گوشی و پرونده با مسن مرد

 ...شد معاینه مشغول من با احوالپرسی  از بعد

 :گفت و کرد بابا به رو  معاینه از بعد دکتر

 

 

 ."مرخصه فردا از ولی باشه اینجا رو اعتس چهار و بیست"-
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 :گفتم آویزون ی لوچه و لب با

 

 

 . "بمونم اینجا خوام نمی من ولی"-

 

 

 باال به  تذکر معنی به رو دستش پیشونیش روی مصنوعی اخم با دکتر

 :وگفت برد

 

 

 باشی ظرن تحت ساعت چهار و بیست باید خورده ضربه سرت چون"-

 ."ها زنی می غر نبینم دیگه

 

 

 فرصت که کنم نثارش شکنی دندون جواب تا کردم باز رو هام لب 

 . رفت و نداد

 دلم کردم شدم،احساس ناراحت نبینم رو قباد امروز بود قرار اینکه از

 .گرفت درد

 .جدا عجیبیه چیز عشق که بود،واقعا دیدنش تاب بی قلبم

 :گفت و کشید پریشونش موهای به یدست بابا دکتر رفتن از بعد
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 "آره؟ اینجایی رو امشب تو پروانه"-

 

 

 :گفت و داد تکون سری هم مامان

 

 

 ."اینجام من مسلما بمونین مراقب  تونین نمی که شناهار دیگه آره"

 

 

 بوی خاطر به همیشه و بیزاره بیمارستان از مامان دونستم می اینکه از

 راست و چپ به نه معنی به رو سرم میشه شدید سردرد  دچار زهمش

 :گفتم و کردم

 

 

 مرخصم صبح گفت هم دکتر که ،شنیدین نیستم که ،بچه من مادر نه"-

 . "مامان ها بگیری سردرد بازم که االناست برین ها شما پس

 

 

 :گفت و کرد نگاهم اخم با مامان
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 نرگس؟ حرفیه چه این"-

 مونی؟ب تنها تواینجا و خونه برم سردردم خاطر به

 "کنی؟ می چیکار اونوقت. شد احتیاجت چیزی ای وسیله شاید

 

 

 میزنین؟ چرا باشه-

 .ها شده بداخالق خیلی ها تازگی زنت بابا

 

 

 :گفت و بوسید رو پیشونیم بابا

 

 

 . "نبرید یادتون از رو ارزشین،این با خیلی برام هردوتون"-

 

 

 :گفت و داد قرار خودش مخاطب رو افشین بعد

 

 

 . "عموجان مبری"-
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 برای افشین رولب پوزخند ولی  رفتن و کردن خداحافظی بابا و افشین

 .بود سوال جای خیلی من

 خودش با حتما پوکشه ی کله تو ای نقشه یه حتما مارموزیه، چه که آخ

 اشتباه خیلی ولی مثبته بهش جوابم کنه مالی شیره اگه که کرده فکر

 بازهم بابا ببینیم کنم می رو بابا پیش  رو خان،دستت افشین کردی

 کنه؟ می رو برادرزادش طرفداری
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 ۶۷_پارت#

 

 

 .کردم می دق تنهایی از داشتم

 صندلی تو مسکن خوردن دلیل به و گرفت سردرد بازم که هم مامان

 .  خوابید دستم کنار

 گهدی بود شده چپ هام چشم بودم کرده نگاه اتاق دیوار و در به بس از

 ...شد گرم هام چشم کم کم نیاوردم تاب

 .شد اتاق وارد قباد کردم احساس ای لحظه

 با همچنان و کرد نمی گوش من موند بیدار تقالهای به خواب ولی

 .کرد می گرمش آغوش مهمون رو من اصرار

 که رفت می سیاهی به هام چشم

 اهنگ و کردم باز رو هام چشم ها زده وحشت عین قباد صدای باشنیدن

 .دوختم داشت قرار دیدم جلوی ناظر و حاظر که قبادی به متعجبی
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 داشت قرار روم روبه که تصویری از اطمینان، حاصل برای بار چند

 .کردم بسته و باز رو هام چشم

 .بود حقیقت خوده ولی

 .مالقتم به بود اومده کسم بود،تنها بود،نفسم عشقم

 بود؟  هم کسی من از تر خوشحال مگه

 من به رو خودش هراسون قباد که کشیدم ای خفه جیغ شحالیخو از

 :گفت ای بامزه لحن با و گذاشت دهنم جلو رو دستش و رسوند

 

 

 ...هیس" 

 !دختر یواش

 .سرت رو گذاشتی رو بیمارستان

 "بیرون میکنن پرت رو هردومون میان نفسم،االن آروم

 

 

 .گرفتم آتش کوره مثل صورتم به دستش تماس با

  اسیری ی پرنده همانند  قرارم بی دل کردم می حس رو خوشبختی 

 ها قله اوج تو داشت بود چشیده رو آزادی طعم سالها از بعد که بود

 .کرد می پرواز

 .  بردم پایین آروم و دادم قرار دستش روی رو دستم آروم

 :گفتم بود حسی هر از اعم که صدایی با
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 "اینجا؟ اومدی چطور وای"-

 

 

 .پوشاند شیشه جنس از اشکی رو عشقم قشنگ های تیله ای لحظه

 :گفت و زد انگشتام سر به ریزی ی ها بوسه و کرد بلند رو دستم

 

 

 نرگس"-

 .شد خراب سرم رو شدی،دنیا پخش زمین کف روی بیهوش دیدم وقتی

 نکردم؛ احساس رو قلبم تپش

 چی؟ یعنی این میدونی

 .نیستم ی،نباشیلحظم هر بخش ،نفس زندگیمی دلیل قلبمی، تو یعنی

 خیلی، نرگس رو من ترسوندی خیلی

 به رسیدم تا کشید طول ها ساعت انگار ای دقیقه چند مسیر این

 .بیمارستان

 ."شدم دیونه اینجا مسیر تا سراغم اومد خیال و فکر تا هزار

 

 

 :گفت مکث کمی بعداز و بست رو هاش چشم
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" 

 

 صنما دارد تو بذر ، دلم بستان و باغ-

  مارا لد نباشى تو

 ..."نیست كه نیست ثمرى

 

 

 .شد بیدار خوابش از مامان که بودیم  احساساتمون و عشق تواوج

 .نگاه رو شانس اه

 هم ها قرص ها،امروز میزارن تأثیر ساعت سه دو ها مسکن همیشه

 .کردن لج بامن

 .شد قباد به خیره ها زده جن عین جونش از دور مامان 

  

 

 :گفت ای بریده صدای با

 

 

 " پسرم؟ کنی می چیکار اینجا تو"-

 

 

 قباد به و گرفتم گاز  رو پایینم لب دیدم رو مامان عصبی حالت وقتی

 :گفتم



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 

 ."زایید گاومون"-

 

 

 و کشید دستم از رو هاش دست بود،جلدی شده قرمز خجالت از که قباد

 ...افتاد پته تته به

 

 

 :گفت  و انداخت پایین به رو سرش بود لبو شبیه که رنگی با

 

 

 … من"

 ."نرگس مالقات بودم اومده من
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 :گفت و شد بلند جایش از مامان
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 میشه؟ چه دونی ببینه،می اینجا تورو و بیاد شهاب االن اگه"-

 مانعتون درسته میشه تموم بد خیلی نرگس برای هم و تو برای هم

 رو کار اون زد سرتون هب هرچی که نیست دلیلم این به نیستم،ولی

 و حرف واویالست،مواظب بفهمه رو رابطتون شهاب  که روزی.بکنید

 . "باشید حرکاتتون

 

 

 که بود سوال جای بودم،برای ندیده ناراحت چنین این رو مامان تاحاال

 .شد عصبی یهویی چرا مامان

 .من نه و زد می حرف قباد نه کرد می نگاه هردومون به خشم با مامان

 :گفت که شد شکسته سکوت اتاق به خوشگل پرستار شدن اردو با

 

 

 .نیست باباتون خونه ها بیمارستانه خانم،اینجا یواش کمی"-

 ."کنید مراعات کمی لطفا

 

 

 :گفت بود اومده جوش به پرستار های حرف از که مامان.رفت و
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 برای اومده وجبی دو بچه یه انداختین روزی چه به رو من ببین"-

 ." نم سرزنش

 

 

 .رفت و گفت رو هاش حرف حرص با مامان

 :گفت و داد تکون رو سرش قباد رفتنش با

 

 

 ."زدیم گند"

 

 

 ...گندی چه اونم-

 

 

 دستام قباد هامون خنده کنترل بعد. خنده زیر زدیم دو هر حرفم از بعد

 :گفت و گرفت رو

 

 

 برم، دیگه من"

 میشه تموم بد ومونهرد برای ببینه مارو و بیاد بابات مامانت قول به

 ." رفتم دیگه من نداری کاری اگه
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 :گفتم سریع

 

 

 …چیزه"

 .نرو

 "بمونی؟ دیگه یکم میشه

 

 

 .نرگسم بخواه جون تو-

 

 

 .بشین گفتم و کردم اشاره بود خوابیده مامان که صندلی به

 :گفت و نشست و کرد هدایت من طرف به رو صندلی قباد

 

 

 . " میکنه شمونزن سر بازم و میاد مامانت االن"

 

 

 . هواخوری رفته فعال.نمیاد نترس نه-
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 .باشه

 

 

 و دل از منم و عاشقونش نجواهای کردن زمزمه به کرد شروع باز قباد

 .دادم می گوش جون

 

 

 رنگ،یک یک ،مثل داره دوست رو چیزی یک آدم اوقات گاهی نرگس

 هی آدم که هست هم وقتی یک داره دوست رو ،شنا ساز یک ،مثل غذا

 دوست خیلی رو ،رفیقش خانوادش مثل داره دوست خیلی رو چیزی

 که داره دوست انقدر رو چیزی یه آدم که هست هم وقتایی یه ،اما داره

 رو اسمش نمیشه اصال.داد جایی بهش نمیشه قبلی دوسته اون توی

 که این بدون ای دفعه یک آدم که ها موقع همین گذاشت داشتن دوست

 که این میشه،بدون خم و میکنه تغییر چیز ناو سمت به شه متوجه

 انگار کنه،اصال زندگی نمیتونه چیز اون بدون که بینه می بشه متوجه

 .هست قوی و قدیم خیلی جادو یه

 کنترل میاد خوشت هم خودت و میگیره دست به رو کنترلت که همانا

 !بشی

 .عشق میگن بهش بعضیا که غریب و عجیب حس جور یه

 نرگس؟ دارم دوست رجو چه من میدونی

 .دارم دوست وار دیوانه آخری مدل همین

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۳:۰9] 

 ۶9_پارت#



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 

 

 ...شنیدم افشین از هایی حرف من نرگس اما

 .نرگس شکنم می نداره،وگرنه حقیقت که محضه،بگو دروغه که بگو

 .من جون به افتاده خوره مثل افشین حرف

 نه؟ یا درسته بگو کالم یک فقط

 

 

 

 ؟ چیه منظورت قباد، میگی توچی نمیفهمم من-

 

 

 از شاید جان عمو گفت افشین بودی بابات بغل تو بیهوش که موقعی-

 .هست ازدواجمون استرس

 ذره ذره دارم که بگو ندادی بازیم که گفته،بگو دروغ بگو من جان

 .نرگس میشم نابود

 

 

 میگی؟ چی که میفهمی اصال تو-

 .نیست تراس که معلومه دروغه که معلومه
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 دروغ که قسم واحد و احد خدای به قباد خوام می تورو فقط و فقط من

 .نگرفتم نگفتم،بازیت

 کردی؟ باور زود رو افشین های حرف دادم،چرا دل تو به من

 قباد؟ میشناسی حد همین تو رو من

 

 

 .نرگس بده حق من به-

 باورکردم؛ که زد رو حرفش تحکم با جوری افشین

 چه بودی من جای تو. نزد افشین حرف رو فیحر اصال که باباتم

 نرگس؟ کردی می فکری

 

 

 .نشست دلم به غم احساساتم به قباد شک خاطر به

 تار را دیدم جلوی اشک جنس از  ای شیشه.لرزید قلبم ای لحظه

 .شود روانه اشکم قطره تا بستم هم روی محکم را هایم کرد،چشم

 :گفت و زد دستم به ای بوسه شد من های اشک متوجه که قباد

 

 

 .ببخش توروخدا کردم ،نادانی کردم غلط من نرگس"-

 .ندارم را هات اشک طاقت من خانمم کن پاک رو هات اشک

 ." ببخش رو من توروخدا ندارم، تورو لیاقت اصال من
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 :گفتم و انداختم باال ای شونه و زدم پس رو هام اشک

 

 

 .کنم تلخ افشین مورددر حدیث و حرف با رو شیرینمون اوقات نمیخوام

 مردونه و مرد عاشقم،توهم شیرین و لیلی از بیشتر من قباد بدون اینم

 .هستم حرفم پای هام زنونگی باتمام من باش قولت پای

 

 

 گفتم دلم تو بود؛ شده خوشحال هام حرف از که بود مشخص قباد

 .نده راغم خدایاعاشقان

 :تگف و کشید موهایم به گونه نوازش را دستش قباد

 

 

 پر پسر چه میگه خودش پیش االن عشقم،مامانت برم باید دیگه من"

 .رویی

 "مرخصی؟ ،فردا باشه داشته تصوری چنین درموردم نمیخوام

 

 

 . مرخصم آره-
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 .باش خودت مواظب بینمت می پس،فردا-

 

 

 اجازه چطور شب وقت این قباد  ،راستی فکرمی به که ممنون خیلی-

 مالقاتم؟ به بیای دادن

 

 

 :گفت و کرد من ی حواله چشمکی قباد

 

 

 .آشنا یه طریق از"

 ."عشقم دیدارت بیام تونستم ایشون کمک به پرستاره اینجا دوستم همسر

 

 

 :گفت لب زیر و داد دستام به خفیفی فشار قباد

 

 

 . "عشقم خداحافظ"

 

 

 فرستادم براش هوا رو ای بوسه. رفت غنچ دلم مهربونیش همه این به

 :گفتم و
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 ."من عشق دوبارت دیدار امید به"
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 <قباد زبان به>

 

 

 پروانه فریاد و داد صدای لحظه یک که بودم ها چمن ابیاری مشغول

 . رسید گوشم به خانم

 در جلوی رو خودم دو با و کردم زمین پرت رو شیلنگ ترسیده،

 :گفتم و زدم خودم به تشری و ایستادم رسوندم

 

 

 ."سننه تورو قباد" 

 

 

 کشیدن،بری جیغ خوشحالی روی از اصال خانوادگیه،شاید مسئله شاید 

 هان؟ بگی چی که

 شدم؟ نگران نرگس خاطر به بگی بری
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 .نکن  کوچک خانوادش و نرگس پیش رو خودت و برگرد

 :گفت می که  شهاب اقا صدای  با که برگردم خواستم

 

 

 ."آمبوالنس به بزنین زنگ"

 

 

 افتاده؟ نرگس برای اتفاقی نکنه الل زبونم.بست یخ هام رگ تو نخو 

 بیهوش که نرگس دیدن با رسوندم عمارت داخل به رو خودم دو با

 .شد سست پاهام و ؛دست بود خوابیده زمین کف روی

 نداشتم؛ حرکت اراده

 .گرفتن ازم رو جونم و انرژی تمام لحظه اون انگار

 با که کردم اشاره پروانه باسر،به مبزن حرفی نتونستم شد الل زبونم

 :دادگفت و گریه حالت

 

 

 ."افتاده ها پله از"-

 

 

 :گفت می فریاد با
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 .باش زود شهاب، باش زود" 

 ."بیمارستان برسونش زود میشه چیزیش یه بچم االن 

 

 .رسوند حیاط به دو با رو خودش ترسیده شهاب آقا

 نشسته خون به های چشم با و چرخوندم را سرم افشین نحس باصدای

 .کرد می نگاه رو من داشت

 یه به داشت انگار که کرد می نگاهم شد،جوری نزدیک بهم قدمی چند  

 .کرد می نگاه نجس حیوان یا اشیا

 .نمیاد خوشش من از کردم حس شدم عمارت وارد که وقتی از

 . کردم می تحقیرم و.نداخت می متلک رسید می که هروقت چون

 :گفت و گرفت رو نمخا پروانه دستای

 

 

 بیاد، تا میکشه طول آمبوالنس"-

 ."ببریم خودمون باید

 

 

 :گفتم داد با که بکنه بغل رو نرگس خواست 

 

 

 "؟ کنی می چیکار وایسا"-
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 :گفت کرد باز رو هاش چشم تعجب با

 

 

 "هست؟ مشکلی  ماشین، پیش ببرمش کنم می بغلش"

 

 

 مشت واستم شد،میخ یم مشت هام دست خود به خود زد که باحرفی

 ولی نمونه قبلیش قیافه از چیزی و بکوبم صورتش به پی  در پی هارو

 .نتونستم

 بد نگاه متوجه باری چند اومده نرگس که وقتی از بیشعور مردک 

 .کنه استفاده فرصت از خواد می هم حاال شدم؛ ذاتش

 میزارم؟ مگه ولی

 افشین مثل کثیفی خوک دست ،نمیزارم منه خودمه،عشق مال نرگس

 .برسه بهش

 

 

 ها؟ شدی الل چرا-

 میبری؟ باال رو صدات من برای

 میکنم؟ چیکار توچه به

 احمق؟  میشی غیرتی که نرگسی  شوهر مگه
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 عوض رو امده وجود به جو شده هرطور باید زد می گند داشت

 :گفتم و زد سرم به فکری میکردم

 

 

 کار رین،اینبب شماها نباید باشه داشته چیزی شکستگی شاید"

 ."خطرناکه

 

 

 :گفت و داد تکون رو و سرش من حرف از تایید به خانم پروانه

 

 

 .باالست ریسکش ،میگه راست قباد" -

 ."بیار زمین زیر از و رو برانکارد برو
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 با افشین دقیقه چند از کرد،بعد تند پا پذیرایی بیرون سمت به افشین

 .برگشت خالی های دست

 :گفت و داد سوق افشین  سمت به را نگاهش خانم پروانه
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 "نیاوردیش؟ چرا"-

 

 

 :گفت و کشید موهایش به دستی کالفه افشین

 

 ."کرد حمل شد ،نمی عمو ؛زن بود داغون اونکه"-

 

 

 برد و کرد بغل رو نرگس حرکت بایک و شد پذیرایی وارد شهاب آقا

 .ماشین سمت به

 و کرد اشاره من به سر با افتادیم؛ شهاب آقا بالدن حرف بی همگی

 :گفت

 

 

 ."کن باز رو در سریع بیار درش قباد، جیبمه داخل سوویج"

 

 

 :گفت افشین که دراوردم شهاب اقا جیب از رو سوویج 
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 ."شده طور این  ازدواجمون استرس از زیاد احتمال به"-

 

 

 موندم من و شد؛ آوار سرم رو دنیا کردم احساس افشین حرف با 

 پاهام بودم کرده وصل پاهایم به تنی چند های وزنه انگار زیرش،

 .نداشت رو وزنم حمل توانایی

 میزد؟ زری چه داشت این

 افشین مثل پستی ادم با خواد می من ،عشق من ناز ی نرگسم،فرشته

 کنه؟ ازدواج

 بود؟ گرفته بازی به رو من مدت همه این یعنی

 !نه نه

 .نیست دورویی دختر اونجور نرگسم میگه دروغ

 به نرگس اینکه از بعد دربیاره، رو من حرص میخواد افشین حتما 

 .قراره چه از قضیه که بپرسم وقت اسرع باید اومد هوش

 :گفت می که اومدم خودم به شهاب اقا عصبانیه و بلند صدای با 

 

 

 ."قباد دیگه بازکن"-

  

 

 .بازکردم رو در

 .گذاشت عقب سمت خوابیده تحال تو رو نرگس شهاب اقا 
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 . شدن بیمارستان راهی هرسه خانم پروانه با سوارشدن از بعد

 رویی پر با ای میشد،تنه توجهم جلب باعث افشین آمیز تحقیر های نگاه

 .رفت و شد ماشین سوار و شد رد کنارم از و زد من به
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 د،بو شده مبهم و گنگ برام چیز همه

 افشین،هردو های حرف خاطر به نفرت و نرگس، خاطر به ترس

 می نابودم ذره ذره و جونم به بودن افتاده و بودن شده درهم احساس

 .کردن

 

 

 

 سمت به که شهاب آقا دیدن با و کردم سپری دلهره با رو ساعتی چند

 .شد راحت خیالم میرفت عمارت

 خودم و آوردم گیر سیتاک  و زدم بیرون عمارت از دقیقه چند از بعد

 رسوندم؛ بیمارستان ترین نزدیک به رو

 .بودنشون اورده اینجا بود ممکن زیاد احتمال به چون
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 پذیرش، مسئول پیش رفتم و شدم اورژانس بخش وارد

 خاصی چیز و شده بستری اینجا که نرگس،گفتن فامیل و اسم گفتن با

 و شدن مانعم که تشمالقا به برم خواستم و کشیدم آسوده نفسی. نیست

 .تمومه مالقات وقت گفتن

 

 

 

 حال به و نشستم رو راه های صندلی از یکی روی و شدم امید نا

 آشنا یک متوجه دفعه یک که کردم می فکر خودم نگرانی و نرگس

 .شدم

 سمتم به که دادم تکون برایش دستی دوستم همسر خانم مهسا دیدن با

 :مگفت پرسی احوال سالم از بعد و اومد

 

 

 از یکی مالقات برم تونم دارم،می خواهش یک شما از من خانم مهسا"-

 "اشناهام؟

 

 

 نگهبان سمت به رفت و گفت ای بله اش، همیشگی لبخند با خانم مهسا

 :گفت و کرد هماهنگ باهاشون و ها پرستار و ها
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 ."برید میتونید"-

 

 

 .ردمک تند پا نرگس اتاق سمت به خوشحالی با ؛ و کردم تشکری 

 کردم؛ باز رو در کامل احتیاط نشنیدم،با صدایی اما زدم در

 بود؛ خوابیده تخت وجودم،قلبم،روی از ای تکه من، ی فرشته

 .بود برده خوابش صندلی روی خانمم پروانه

 رفتم، نرگس سمت به آهسته های قدم با

 .همانا نرگس کشیدن جیغ و همانا رسیدنم

 جلوی رو دستم کنم،هراسون یسخ رو شلوارم بود مونده کم ترس از

 :گفتم و گرفتم دهنش
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 ...هیس

 .دختر یواش

 میکنن پرتمون میان سرت؛االن ی رو گذاشتی رو نفسم،بیمارستان آروم

 !!!ها بیرون

 هام، دلهره و ترس گفتن و احوالپرسی و سالم از بعد

 .شد بود،بیدار خوابیده نرگس تخت کنار صندلی روی که خانم پروانه
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 و بود مادر داشت حق بود، ناراحت اومدنم از تصوراتم برعکس

 .دخترش ی آینده نگران

 رفت؛ هاش حرف گفتن از بعد

 . توش برم و کنه باز دهن زمین خجالت از خواستم می

 .کرد جمع نمیشه رو شده ریخته که آبی اما

 .کنم تکرار دیگه شده،نباید که کاری

 زبانم؛ به مغزم، توی کلمات ریختن از داشتم تردید

 به بود افتاده خوره عین افشین حرف اما نه، یا بود درست دونم نمی

 .شدم می خالص مخمصه این از باید و جونم

 .گفتم رو چیز همه نرگس به و دریا به زدم رو دلم

 راستی به شد؛ آب دلم تو قند کیلو کیلو نرگس های حرف شنیدن از بعد

 .بود خواستنی دختر این که

 فرط نداشتم،از ای دیگه راه اما نبود وداع به راضی دلم گرچه

 نبودم؛ بند پا روی خوشحالی

 جار رو خوشحالیم و کنم پرواز دارم عمر تا میخواستم شاپرکی همچون

 .بزنم
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 رفتار و حرف پیش فکرم هم طرف یه از اما

 .پرکشید افشین 

 بزنه؟ بهم رو رابطم یا بگه دروغ ایدب چرا

 داره؟ کردارش و رفتار این از نیتی و قصد چه

 خواسته به تا میزنه دست هرکاری به زیرا ترسید باید طینت بد آدم از 

 ی کلبه راه و شدم عمارت وارد خیال و فکر هزارتا با.  برسه اش

 کشیدم؛ پیش رو دلنشینم به و شیرین اما کوچک

 گرم آغوش به که نکشید طول ساعتی  خوابم رخت نانداخت از بعد

 ...شدم کشیده خواب

 

 

 

 <نرگس زبان به>

 

 

 نمی خوابم،مامان تخت اسیر و بودم شده مرخص که بود روزی چند

 دلگیر ازم قباد مالقات قضیه بعداز و بخورم تکون جام از زاشت

 دلش از تونستم همیشگیم های کردن ناز و خودشیرینی با بود،اما

 .ربیارمد

 .  نشه محو مادر لب روی لبخند اما  بشه غمکش جهان کل ام راضی

  اومد می دیدارم به مالقات بهانه به هروز چندش افشین روز چند این

 از و کردم می دستی پیش بازکنه رو خواستگاری قضیه واست میخ تا

 کردم؛ می بیرونش اتاق
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 غرور اام محکم های قدم میوشد،با سرخ زیاد حرص از افشین

 ندیدنش آرزوی رفتنش هر با. کرد می روترک اتاق اش همیشگی

 ...شد نمی برآورده اما کردم رومی

 هر کار کردیم می بازی نامه قباد با روز استراحتم،هر روز چند تواین

 به احساساتم ریختن و میز پشت نشستن صبحی اول بود؛ شده روزم

 می ما ی عاشقانه اینجواه هروز شاهد مکان این و پنجره کلمات،این

 .شد

 احساساتم از مملوء ای نامه قباش در منم فرستاد می نامه هروز قباد

 را؛

 توی گویا که فرشی هست،تابلو هم نقاش من مرد که فهمیدم دیروز

 .بود کرده ترسیم برام رو بود شده عاشقم دیدار اولین

 رو مرزش و حد تونم نمی که داشتم نهایتی بی  شوق و ذوق دیدنش با

 .کنم بیان کلمات با
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 این بارید،تو می هنری من خواستنی و مغرور مرد انگشت هر از

 تمام با که که زنی صرف را عمرش که کسی شه می پیدا کم زمانه

 فرزندی ،کمتر کنه وجودش از ای پاره صرف درونیش محبت کمال

 . میشه پیدا قباد مثل
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 و مهر روز هر و کرد می خودش جذب رو من بادق خصوصیت این

 آدمی که کردم می خداروشکر و شد می تر رنگ پر دلم روی محبتش

 .داده قرار من خوشبختی راه در رو قباد مثل

 صدای ناگهان که بودم کشیده دراز خواب تخت روی اتاقم توی تنها

 هشکست های شیشه دیدن با رسید، گوشم به اندازی رعشه و وحشتناکی

 ظاهر هایم چشم جلوی شدنم دزدیده ماجرای اتاق کف روی سنگ و

 .شد

 

 ...بشن تکرار گذشته بد روزهای اون بازهم نکنه

 زدم دریا به رو دلم اما و لرزید می بید مثل بدنم اعضای از کدوم هر 

 مشتاق بود شده وصل بهش که ای نامه دیدن با رفتم سنگ قطعه کنار و

 .داشتم برش زمین از استرس و تردید باهزار  و شدم

 گیج واقعی معنای به هایش نوشته دیدن با کردم باز که رو کاغذ الی 

 .شدم

 

 

 کیه؟ دیگه این-

 چیه؟ تهدیدها این از منظورش

 

 

  باش، عشقت و خودت مواظب"

 ."خبرن بی قضیه این از خانوادت کنم فکر
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 لحظه یک گفت می دیروزم قباد چون بود، افشین کار زیاد احتمال به

 .میزده دید مارو داشته درخت پشت از افشین کردم احساس

 ...مارموزی چه که آخ

 قلبم تونه می ای احمقانه کارهای همچین و تهدید با کرده فکر خودش با

 .کنه تصاحب رو

 خانوادم پیش رو تصویرت شدی باعث کارت این با افشین اقا بدکردی

 ...خواستی خودت کنی خراب خوانوادت و
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 نامه و رفتم میز سمت به بست نقش لبم روی ناخودآگاه که لبخندی با

 . رسوند اتاق به رو خودش هراسون مامان که گذاشتم کشو تو رو

 درد منم صورت اعضای که کوبید صورتش به دستش کف با چنان

 .گرفتن

 

 

 شده؟ چی نرگس وای"

 "شکسته؟ چرا شیشه
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 :گفت و داد سوق من به رو نگاهش  زمین روی سنگ تکه بادیدن

 

 

 "کیه؟ کار نظرت به"-

 

 

 .سوخت برایش دلم اش مادرانه ترس و دلهره خاطر به

 : گفتم و دادم تکون بیخیالی از ای شونه

 

 

 .شیطونه یه کار البد"-

 هستین؟ من نگران و دارین دلشوره انقدر چرا نشو ناراحت مامان

 از باید فقط اآلن گذشته، بخشمون زجر و ختس روزهای اون دیگه

 ."ببریم لذت بودن هم کنار

 

 

 :گفت و کشید بغلم حرفی هیچ بدون مامان
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 از داشتی،دور رو ترسی و دلهره چنین بودی من جای اگه هم تو"

 کم جنازه از چیزی ها حیوون اون از گرفتنت تحویل موقع جونت

 درد وجودت از ای تکه ببینی که ای لحظه تحمل نداشتی،سخته

 ."میکشه

 

 

 سر به سردی آب رفتم بهداشتی سرویس سمت مامان از جداشدن از بعد

 .پاشیدم صورتم و

 .نداشتم تنبلی و استراحت قصد دیگه روز آن 

 .بود ماکان و دایانا جشن روز آن همچنین و

 پیدا حضور مجلس تو همه از قبل و شدم می آراسته زودتر باید

 .میکردم

 دایاناام، ی نداشته خواهر یسالمت نا

 چند این استرس شک بی. بود ناپذیر امکان برام دایانا نق و غر تصور

 .کرد می خالی سرم رو،روی روز

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۳:1۲] 

 ۷۷_پارت#

 

 

 

 .بکنم دلی جان از مفصل حموم یه اول گرفتم تصمیم
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 موهام روی رو گرفتم،حوله رو موهام نم ساعتی چند حمام از بعد

 مالیمی آرایش انداختن راه از بعد آرایش میز جلوی نشستم و یچیدمپ

 رفتم؛ کمد سمت به صورتم روی

 رنگ با قاطی هایش ازبرش بعضی رنگ،که یشمی سبز دامن کت

 . کردم ست لباسام برای مناسبی کفش و کیف و برداشتم رو بود خردلی

 کردم خودم به آینه روی برانگیزی تحسین نگاه هام لباس پوشیدن بعداز

 . نداشتم هارو پله از رفتن حوصله و حال و

 نرده روی.کردم حس رو هام بچگی حضور ها نرده روی تخته دیدن با

 .پیچید سرم تو عجیبی درد دفعاتی که خوردم می سر ماهرانه ها

 به همیشه مثل بازم کردم درک رو موقعیت زدن گیج کمی از بعد

 من گر نظاره صورتش روی غلیظ بااخم کردم،مامان برخورد مامان

 .کشیدم سرم روی گونه نوازش رو بود،دستم

 :گفتم و کردم پیشدستی

 

 

 ." شکست سرم ، ماما سنگینی چقدر... ماشاا"-

 

 

 پشت از که بشم رد کنارش از خواستم بازکردم بناگوش تا رو نیشم بعد

 .گرفت رو لباسم ی یقه
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 معذرت خواستم تا افکندم پایین رو سرم مجرم ی ها هبچ مثل دقیقا

 .شد مانعم مامان ی جمله کنم خواهی

 

 

 نرگس؟ بشی بزرگ خوای می کی تو آخه"-

 شکست می پات و دست یا سرت اگه شدی، مرخص بیمارستان از تازه

 "کردی؟ می چیکار

 

 

 گونش نیاوردم خودم روی به اما شدم دلخور کمی مامان های حرف از

 :کردم زمزمه گوشش کنار و بوسیدم آروم رو

 

 

 ."نمیشه تکرار دیگه میخوام معذرت"-

 

 

 :گفت زدو پررنگی لبخند مامان

 

 

 ."میده دستت کار رروزی یه درازیت زبون این"-
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 .دارم عالی سورپرایز یه بابا و شما برای امروز مامان راستی-

 

 

 !؟ سورپرایز

 

 

 آره-

 

 

 .شد رموندی که بریم حاظری اگه باشه-

 

 

 تا چرخوندم اطراف به چشمی. رفتیم خروجی در سمت به و گفتم بله

 . رفته جایی نشد،انگار اما ببینم رو قباد

 رو در ؛راننده رفتیم ماشین سمت به دیدارش حسرت و  و ناراحای با

 .کردیم حرکت سارا خاله خونه سمت به و کرد باز مامان و من برای

 سارا،مامان خاله خونه به یطوالن مسافت کردن طی بعداز

 .دایانا،رسیدیم
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 بابت از خلوته، خونه تقریبا که فهمیدم اطراف زدن دید از بعد

 عقب سمت به دایانا صدای با که کشیدم آسوده نفس دایانا غرغرهای

 .برگشتم

 رنگش هیجان و استرس از بود گرفته باال به زدن معنی به رو دستش

 .بود پریده

 :گفت که کردم می نگاه دایانا به تعجب با

 

 

 آخه؟ توسرت بزنم"-

 کردی؟ دیر چرا

 ."باش کنارم و بیا زود که کردم تاکیید بار چند مثال
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 بارید؛ می دلشوره و هیجان ، ترس نوع هزار دایانا ی چهره از

 :گفتم توگوشش و کردم بغلش بشه کاسته استرسش از کمی اینکه برای

 

 

 ."شدی هیجانی و احساساتی کمی تو فقط عزیزم نکردم دیر"-
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 دایانا گفتم تبریک بهش و رفتم خاله سمت دایانا از جداشدن از بعد 

 .کشید اتاقش سمت به حرفی هیچ بی و گرفت و دستم

 .بست سرش پشت محکم رو در

 و گذاشت قلبش روی رو دستش و داد بیرون بلندی صدای با رو نفسش

 : گفت

 

 

 .میمیرم دارم نرگس ایو"

 شدم؟ خوشگل نظرت به

 "…یا میاد خوشس ماکان

 

 

 : گفتم و شدم حرفش ی ادامه مانع

 

 

 ."افتاده گیرش تو مثل باشه،خوشگلی خداشم از"-

 

 

 . نشست دلم به غم دایانا لباس کردن برانداز از بعد

 فراز هر تو بچگی از کسی کنه، ازدواج میخواد دایانا که راستی راست

 .بود کنارم همیشه انتظاری هیچ بود،بدون همراهم و یار نشیبی و
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 .کشیدن پیش رو راهشون هام اشک دیدم اومدم خودم به تا

 زیباییش لباسش و بود زیباشده العاده فوق عروسش لباس تواین دایانا

 . بود کرده چندان دو رو

 اوج هام هق هق دفعه این اما کردم، بغلش دیگه بار رفتم سمتش به 

 .رفتگ

 .بودیم هم کنار هاست سال که کسی از جداشدن سخته

 :گفت و زد موهام روی ای بوسه دایانا

 

 

 ترشیدی؟ تو اینکه حسادت اشک یا منه از فراق اشک ها این اآلن"

 کسی و ترشی می تو گفتی می من به همیشه نرگس باش دنیارو کار

 کل یدنتترش گند بوی تو و کنم می ازدواج من االن گیره نمی تورو

 ."برداشته رو ساختمون

 

 

 .رفت هوا  به رو خندم شلیک ناخودآگاه حرفش از

 :گفت و زد لبخندی دایانم

 

 

 ."میاد خیلی بهت خنده بخند همیشه"-
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 پیاده صورتم روی غلیظی آرایش دایانا صورتم و دست شستن از بعد

 کرده تغییر انصافا اما کنم، پاک خواستم و زدم غر چقدر که بماند.کرد

 .بود کرده آرایشم ماهرانه طرز به دایان و بودم

 :گفت و شد اتاق وارد خاله که کردم خودم به نگاهی دیگه بار آینه تو
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 اومدن؛ ها مهمون ی همه تقریبا"

 ."مادر بیا جان نرگس

 

 

 :گفتم و شدم همگام خاله با و کشیدم دامنم کت به دستی استرس از

 

 

 ."کنه خوشبختش خدا  شده معرکه واقعا"-

 

  

 :گفت و زد ای مادرانه لبخند خاله
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 ."نازگلم خودت عروسی.. انشاا"-

 

 

 رو عمو زن و افشین و رسیدیم،عمو ها مهمون جمع به وقتی

 سالم بلندی صدای با و رفتم کنارشون احوالپرسی و سالم دیدم،برای

 .کردم

 :فتگ و بازکرد رو آغوشش عمو زن 

 

 

 ."شدی خوب خداروشکر که میبینم"-

 

 

 نوشیدن از رفتم،بعد آشپزخونه سمت اینا عمو از خداحافظی از بعد 

 . زد خشکم افشین باصدای که برم خواستم سرد آب لیوان یک

 

 

 ."منی مال آخر و اول تو نداره برت هوا ولی شدی خوشگل خیلی"

 

 

 های دندون الی زا.بستم رو هام چشم و ساییدم دندون روی دندون

 :گفتم و غریدم و کشیدم
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 ببینی؛ خوابت تو اینکه مگه" 

 ."نداره امکان هم خواب تو گرچه

 

 

 دستم افشین نبود ما صدای و سر متوجه کسی بود زیاد آهنگم صدای

 :گفت و گرفت سفت رو

 

 

 ."عمو دختر نشناختی رو من هنوز تو میبینیم"-

 

 

 .رفت و

 .رفتم اینا مامان سمت به و شستم بار چند رو دستم چندشی حس با
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 رفتم بودن مجلس صدر در عمو و خاله کنار که بابا و مامان دیدن با

 . زدم خشک واقعی معنی به بابا کنار قباد دیدن با اما

 کرد؟ می چیکار اینجا قباد
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 کرده؟ دعوتش کی

 برم که کرد اشاره پزخونهآش به ابروهاش با شد من متوجه که قباد

 و کردم مرتب رو روسریم کنم چیکار دونستم نمی خوشحالی از اونجا،

 .رفتم آشپزخونه سمت به بلند های گام با

 نوار اش یقه دور که رنگ کرمی شلوار کت با قباد دقیقه چند از بعد

 ،احساس اومدنش با. اومد بود تنش فیت و شیک خیلی و  بود ای قهوه

 بیرون؛ میزنه داره زیاد تپش از قلبم کردم

 رو دستش کرد برانگیزی تحسین نگاه رو سرتاپام شد نزدیکم

 گرفتم؛ گر دستش لمس کشید،از هام گونه به نوازشگونه

 به کوچکی ی بوسه. کردم احساس رو هام رگ تو خون هجوم

 :گفت و زد سرانگشتم

 

 

 "آره؟ ببینی اینجا رو من نداشتی انتظار"-

 

 

 .بدم تکون رو سرم تونستم فقط هیجان کلی با بود مدهبنداو زبونم

 خجالت نهایت از و برگشتیم در سمت به باز هردو مامان باصدای

 .شدیم پریده رنگ

 

 

 .میدین سکته رو من آخرش تا دو شما من، خدای وای-

 زدنه؟ حرف جای اینجا مگه
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 میکنه؟ پا به طوفانی چه میدونی ببینه عموت یا شهاب اگه 

 ما از بعد دقیقه چند بیا من با تو نشه توجه جلب اینکه برای الحا نرگس

 .نمیاین چشم به دیگه اینطور بیاد، قباد
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 تاسف معنی به رو سرش بودیم،قباد پریده رنگ خجالت نهایت از هردو

 داد؛ تکون

 و گرفت دستم از نیشگونی مامان رفتم، مامان سمت حرفی هیچ بی

 :کرد زمزمه آروم کنارگوشم

 

 

 ."ها باشه آخرت بار"-

 

 

 .رفتیم بابا سمت به و گفتم آرومی ی باشه

 پله سمت به جیغ و دست وصدای با ها میوه و نوشیدنی خوردن از بعد

 .برگشتم ها

 قوی دو میومدن،گویا پایین ها پله از هم دست تو دست ماکان و دایانا

 .بودند هم مکمل که قلبی دو بودن، زیبا
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 تصویر آورد هجوم هایم چشم به شوق اشک ؛بازهم میومدند بهم چقدر

 و کردم پاک رو هام اشک روسریم ی گوشه شد،با تار دایانا و ماکان

 .برگشتم سرجام به تبریک عرض از رفتم،بعد ماکان و دایانا سمت به

 بدنم های سلول تک تک که بود مردی پیش کمال و تمام حواسم اما

 .بود خواستارش

 و اومدن وسط به رقص برای دایانا و حلقه،ماکان و عسل مراسم از بعد

 تشویقش اش مردانه شوق و ژست با ماکان و رقصید می ماهرانه دایانا

 کرد، می

 .بود کرده جلب خودش به رو توجهم قباد گیرای نگاه

 سر با بود من زدن دید مشغول فقط وسط، داماد و عروس به نگاه بدون

 .رفت در سمت به و گرفت گاز رو پایینش لب که کردم اشاره بابا به

 .شد تموم هم رقص مراسم ها مهمون سوت و جیغ با

 :گفتم گوشش کنار آروم و رفتم دایانا پیش

 

 

 "کرده؟ دعوت کی رو قباد"-

 

 

 .کرد ماکان به اشاره هاش چشم با و کرد ای خنده تک دایان

 :گفت دایانا خود.گفتم بلندی ها تعجب با
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 و شدن آشنا باهم قباد و ماکان میومدم جنابعالی مالقات روز هر وقتی"

 .شدن صمیمی دوست روز سه،چهار اون توی

 ."نکنم دعوتش که زشته  گفت ماکان که بعدم
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 رو سرش هی و گرفته دهنش جلوی رو هاش دست تعجب از مامان

 افشین از انتظاراتی چنین مامان و بابا که بود جالب. داد می تکون

 .نداشتن

 کرد،احساس می سنگینی دوشم رو سال چند که هام حرف گفتن از بعد

 .افتادم راه اتاقم سمت به و کردم سبکی

 نکشید طولی کردم پرت تخت  روی رو خودم هام لباس تعویض بعداز

 .رفتم خواب به که

 

 

 .کردم باز رو هام چشم خورشید نور مستقیم تابش با

 جمع مشغول که قباد دیدن با رفتم پنجره سمت و پریدم تخت از جلدی

 .رفت ضعف دلم بود خزان های برگ کردن

 بهداشتی سرویس سمت به و نزدم صداش نشم کارش مانع اینکه برای

 . افتادم راه آشپزخونه سمت به مربوطه کارهای دادن انجام از بعد. رفتم

 .بود کرده آماده مفصلی صبحانه همیشه مثل مامان
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 . شدم مامان و بابا منتظر و کشیدم عقب رو خودم همیشگی صندلی

 صبح و سالم از بعد اومدن پایین ها پله سمت از هردو که نکشید طولی

 .شدیم صبحانه خوردن مشغول بخیر

 :گفت و داد بیرون کالفه رو نفسش بابا سفره کردن جمع از بعد

 

 

 می ازدواج این به وادار رو تو هک ببخش، رو جان،من بابا نرگس"-

 .کردم

 ."روشکستم دلت که ببخشید نداشتم خبر افشین ی گذشته از من

 

 

 :گفتم و کردم بغلش پشت از و رفتم بابا سمت

 

 

 ..."جان،گذشته بابا نیست مهم"-

 

 

 :گفت و کرد باز رو گردنش دور ی حلقه بابا

 

 

 برای  ای دیگه فکر یه باید شد؛  تموم ازدواج ماجرای که حاال"-

 ."آلمان برم مدتی بکنم،باید کارخونه
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 …اینطور که پس-

 

 

 . خانم نرگس بله-

 

 

 برای خوشبختی آرزوی هزاران و رقص و شادی با رو عقد جشن

 . بردم سر به دایانا

 بعد و بشن آمریکا راهی باز هردو فردا ماکان شغل دلیل به بود قرار

 .برگردند کارهاشون کردن ریست و راست از

 خاطر به عقد هم و بود کوچک عروسی یک هم مراسم این اصل در

 .بود نشسته گلوم به سنگینی بغض دایانا از جدایی

 به که بود دایانا خود انتخاب باشه که کردم،هرچه می تحمل باید اما 

 . بود کنارش عشقش ولی رفت می غربت شهر

 لم ها ازمبل یکی روی کوفته و خسته بدنی با نهخو به رسیدن از بعد

  دادم

 :گفت و نشست کنارم رسید می نظر به من از تر خسته که مامان
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 ."مشتاقشم که بگو داری؟ سورپرایزی چه حاال ببینم بگو خب"-

 

 

 :گفت و برگشت سمتم به تعجب با مامان،بابا باحرف

 

 

 "سورپرایزی؟ چه"-

 

 

 با و کردم جزم رو عزمم. کردم نمی وتسک باید و بود وقتش دیگه

 :گفتم و انداختم دیگرم پای روی رو پام تمام جدیت

 

 

 ."گلتونه ی زاده برادر های کاری گند مورد در امشبمون سورپرایز_"

 

 

 روم به رو نفره تک مبل روی بود، خورده جا حرفم از انگار که بابا

 .نشست

 .جراما تمام گفتن به پیاز تا سیر از کردم شروع
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 دختر عاشق آمریکا به من رفتن قبل قبل،تقریبا سال چهار افشین اینکه

 خانوادش و میشه حامله شهال مدتی چند از بعد و بود شده شهال اسم به

 و میزنه پسش هم افشین اما میاره پناه افشین به شهال. میکنند ترکش

 .نیست من از بچه این میگه

 .کنه.می خودکشی و بیاره ملتح تونه نمی شهال دیگه چندماه از بعد

 سرخ رویی و رنگ بود،با نزده حرفی که ماجرا آخر تا اول از که بابا

 :گفت و کرد مشت رو هاش دست شده

 

 

 می خودم های دست با کنم؛خودم اعتماد کی به خواستم می ببین"-

 نداشتم افشین از تصوری چنین ؛من کنم بخت بد رو دخترم خواستم

 ."شد خراب من برای  میشهه برای افشین ؛تصویر
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 بود بابا دلتنگ مامان بود؛ کرده سفر آلمان به که بود روزی چند بابا

 .نیست سال و سن به عشق حال هر به نمیاورد؛ خودش روی به ولی

 بودند؛ هم کنار روز هر و شب هر و کردن ازدواج که ساله سی

 .داشتن بهم کاملی وابستگی

 اگه گفت می.داشت می نگه رو بابا احترام همیشه مامان اون بر عالوه

 تمام با زن این.میشه سست خانواده کانون برداریم رو حرمت ی پرده

 .بود شجاع زن یک از بارزی نمونه مامان.بود ستودنی هاش مادرانگی
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 و بگیرم اجازه مامان از تونستم خودشیرینی و کلک هزارتا با امروز

 اگه که کرد تاکیید صدبار مامان ، بیرون برم قباد با ساعتی منی حدود

 بود سوال جای برام. میکنه گورم به زنده خودش بگذره ساعت نیم از

 بود؟ ما ی رابطه  این طرفدار مامان چرا

 زدن ،با حسابی و درست تیپ یک زدن از بعد و زدم پس رو افکارم

 نیمکت روی و ؛ تمرف حیاط سمت به عطر کمی  و مالیم آرایش  یه

 ای آراسته باحالت قباد دقیقه چند از بعد.نشستم مجنون بید درخت زیر

 .شد نمایان

 گنجشک و شد می باز دلم قفس انگار قباد معصوم ی چهره دیدن با

 .شدند می آزاد  اسیر های

 شدند، می روح بی پاهام و دست

 .شد می خالی مردانش نگاه دیدن با دلم ته

 نشست، کنارم و برداشت گامی چند

 دید مارو پنجره اتاق از همیشگیش عادت طبق مامان دونستم می چون

 .کردیم رعایت رو فاصلمون و حد میزنه

 از ای حلقه ثانیه از کسری در قباد که خبر چه و سالم بگم خواستم

 :گفت لرزان دست و زبان لکنت با و آورد بیرون جیبش

 

 

 لعنتیم دل نداری،ولی رو آمادگیش دونم زوده،می دونم می نرگس"-

 .نداره رو دوریت طاقت دیگه

 "میشی؟ خونم خانوم
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 داشتم سعی که صدایی با گرفتم دهنم جلوی شوق سر از رو هام دست

 .گفتم ای ؛بله شوق های اشک با همراه  ؛نلرزه

 انداخت انگشتم تو رو حلقه و گرفت رو هام دست ترسی هیچ بدون قباد

 :گفت و

 

 

 ." خانمم نوکرتم دارم عمر تا" -

 

 

 جلوی رو هام دست ؛و شد بلند های هق هق به شد تبدیل هام اشک

 . گرفتم هام چشم

 :پرسید می تعجب با که قباد صدای با

 

 

 چیه؟ ،برای هات دست روی رد نرگس"-

 

 

 به ای اشاره سر با و برداشتم خیسم های چشم روی از رو هام دست

 : کردم زمزمه بمی صدای با و کردم هام دست
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 ."هام ترس و ها حسرت عمر یک هام،رد عذاب هام،رد شکنجه رد"-

 

 

 دلم که اش مردانه  گیرای صدای با و خورد جا سوالش جواب از قباد

 :گفت کرد می رو و زیر رو

 

 

 "قراره؟ چه از قضیه بگی تر واضح میشه-"

 

 

 .دادم توضیح براش رو مشدن دزدیده ماجرای تمام مو به مو

 

 

 فرارکنی؟ تونستی اونجا از طور چه تو نرگس-

 

 

 من میخواست ملکی که ای لحظه درست ها پلیس و نکردم،بابا فرار

 .کردن پیدام بسوزونه زنده زنده رو

 عذابم چیزی یه با هروز که هاست بریدگی و سوختگی جای هاهم این

 .دادند می
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 کشیده؛ ترس و عذاب خیلی که برم  کوچکت دل اون قربون-

 هر از تر نرگس،محکم ؛ هستم من نیست ترس از خبری دیگه ولی

 .عشقم پشتتم هرکسی و دیوار

 .،عذابمه ی مایه  که کن پاک هاتو اشک اون میکنم خواهش هم حاال

 

 

 .کردم نثارش دلم ته از ای خنده هایش مهربونی تمام برای

 .بشه اپستو ودل نگران یمی اینکه که خوبیه حس چه

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۳:14] 

 8۷_پارت#

 

 

 عاشق  و وابسته از بیشتر روز هر من و گذشت می هم پی از ها روز

 شدم؛ می قباد

 نزده سر ازش خطایی حاال تا محبتم، و عشق الیق بود مردی واقعا قباد

 .کنه ناراحتم که بود

 دلیل بود شده کوتاه مدت این تو قباد نه، دلخوری ولی داشتیم دعوا

 .زندگیم
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 خدا. کرد می گرم رو قلبم پرمهرش وجود با پاییز سرد روزهای تواین

 .بودم گزار شکر همیشه عشق این داشتن خاطر به رو

 میکرد تهدیدم روز هر و برد پی قباد و من عشق به افشین مدت این تو

 شنوا؟ گوش کو ولی میگم عمو به که

 .شتگ برمی آلمان از ماه دو از بعد بابا امروز

 مشغول آشپزخونه تو صبح از. رسید می سر به مامان دوماهه انتظار

 .بود آلش ایده غذاهای کردن درست

 .بارون متلک رو من و کرد می گم رو پاش و دست خوشحالی فرط از

 و شدم مانعش دستم با که بره خواست خدمتکار در زنگ صدای با

 .رسوندم در به رو خودم فوری

 .کردم بغلش کردم پرت رو خودم اباب قامت شدن ظاهر با

 کردم؛ جدا ازش رو خودم بابا کردن مالی بوس از بعد

 رو دستم انداختم،دو پایین رو سرم بود گرفته خندم منحرفانم فکر از

 :گفتم و گرفتم هام چشم جلوی

 

 

 ."بفرمایین بستم رو هام چشم خانم پروانه بفرما" -

 

 

 مالغه با کردم،مامان باز رو مها چشم شد بلند سرم از که دردی با یهو

 .سرم کف بود زده

 .بود متفاوت کامال بابا برای دلتنگیش ابراز واقعا 

 :گفت داشت خندش کنترل در سعی که صدایی با بابا،
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 " دخترم بشی بزرگ میخوای کی تو آخه"-

 

 

 نثارم تربیتی بی و غره چشم بابا با، روبوسی و دست از بعد مامان

 .رفت اباب همراه و کرد
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 به خورد و شد باز شدت با ندیدم،در میخ اعمالم و افکار به ،ریز ریز

   پیشونیم؛

 سرم به رو دستم که من دیدن با شدن عمارت وارد افشین و عمو

 .گرفت خندشون عمو کردم می واخ و آخ و گذاشتم

 

 

 متوجه جان عمو شرمنده بودی؟ در پشت تو جان عمو نرگس عه"-

 .نشدم

 "نشد؟ که چیزی
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 .شکست کمی فقط جان عمو نه-

 

 

 .رفت و کشید رو بینیم ،نوک گفت بالیی عمو

 رفتن از کرد،بعد می نگاهم و بود ایستاده ها زده جن عین که هم افشین

 :گفتم شد لبریز صبرم که عمو

 

 

 "ندیدی؟ آدم چیه"-

 

 

  .رفت و زد خودش از تر زهر پوزخندی افشین

 .رفتم مامان کنار آشپزخونه سمت به و کردم کج دهنمو

 :گفت پیشونیم دیدن با مامان

 

 

 "آوردی؟ بیچارت سر اون به باز بالیی چه"-

 

 

 .  افشینه و عمو شاهکار-
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 اینجا؟ اومدن مگه-

 

 

 .اومدن بابا دیدار برای حتما بله-

 

 

 .شد بلند آخم درد از که کشیدم پیشونیم به دستی

 :گفت و کرد مصلحی ی فهسر مامان

 

 

 ."نداره صدا خدا چوب"-

 

 

 .رفت پذیرایی سمت به و کرد کج رو راهش و

 اوقات چون زده؛ رو حرف این و پره دلش کجا از دونستم می

 .کردم تلخ رو شوهرش و خودش رمانتیک

 بابا به رو قباد خواستگاری جریان که بگم مامان به خواستم می مثال

 .برد تشریف که بگه

 .کردن کم زحمت ساعتی نیم از بعد افشین و موع
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 ولی بگه بابا به که کردم می اشاره ابروهام با مامان به هی سفره سر

 .کرد نمی طرف اون اهل رو خودش خانوم
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 سمت رفتم و انداختم سرم رو،روی سریم لب،رو زیر تشکری از بعد

 جون کبوتر روز و حال خداروشکر مدت چند این تو. حسین مش کلبه

 .بودند داده مثبت جواب دکترها و بود یافته بهبود

 .شد نمایان جون کبوتر ی میزه ریزه قامت که زدم در به ای تقه چند

 :گفتم و کردم بغلش

 

 

 کلک؟ بودی کجا دیروز"-

 "نبودی؟ دیدارت به اومدم 

 

 

 و کرد باز رو مبود زده گردنش به که رو هام دست حلقه جون کبوتر

 :گفت
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 قباد؟ یا بود شده تنگ من برای دلت"

 ها؟ میزاری مدار و قرار قباد با اینجا تو فهمم نمی من کردی فکر

 من میاد، قباد دن سرز بهانه به دقیقه چند از بعد و میای خودت الکی

 ." جون دختر نکردم سفید آسیاب تو هارو مو این

 

 

 :گفتم و زدم مصنوعی خند نیش

 

 

 جون، کبوتر لعنت منکرش بر"-

 "کارا؟ این و من

 

 

 :گفتم و کشیدم صورتم به مسخره حالت به رو دستم

 

 

 کارا؟ این و من"

 ."نشناختین اصال رو من که نچ،انگار نچ نچ 

 

 

 بال؟ باز اومدی که شد چی خب-
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 رو قباد خواستگاری مامان که قراره امشب جون کبوتر دارم استرس-

 .دونید می خودتون که بعدشم کنه مخالفت بابام ترسم می بگه، بابا برای

 

 

 : گفت و نشست کنارم بود کشمش پره که دستش پیاله با جون کبوتر

 

 

 .داره رو هواتون باالها اون نفر میشه،یک درست  نباش نگران"

 ."دستش به بسپر

 

 

 به کردم شروع و کردم کشمش از پر رو مشم و گفتم خدا بر توکل

 خوردنش

 .شد بلند در دایص که

 :گفت و کرد نگاهم چپکی جان کبوتر

 

 

 " زدی؟ صداش تو هم باز"-
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 حتما. ندیدم رو قباد امروز اصال ،،من تقصیرم بی دفعه این خدا به نه-

 .حسینه مش

 

 

 شهرستان رفته کرده فوت نزدیکش های فامیل از یکی حسین مش

 .قباده حتما

 

 

 چهره ی دوباره دیدن با و رفتم در سمت کنان رقص اسمش شنیدن با

 .کرانش بی محبت و عشق از پرشد دلم ته عشقم، ی
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 حالت  با و گرفت باال رو سرش نداشت رو من دیدن انتظار که قباد

 :گفت متعجبی

 

 

 !عه"-

 ؟ میکنی کار چی اینجا تو

 ."گذاشتیم قرار باز میکنن فکر اآلن



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 

 . نیستیم آدمایی چنین ما که دونه می جون کبوتر بابا نه-

 

 

 :گفت بلندی صدای با پشت از جون کبوتر

 

 

 ." تو دونم،بیا می مادر آره"-

 

 

 .شد کلبه وارد و کرد ای خنده جون کبوتر حرف شنیدن با قباد

 نفره سه مبل روی به رو قباد جون، کبوتر با احوالپرسی و سالم از بعد

 :گفت و نشست

 

 

 .شد جور کارم"-

 ."میدم آموزش و نقاشی کالس میرم استاد عنوان به فردا از 
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 پشت و موفقیت خاطر به خوشحال طرفی از داشتم ای دوگانه حس یه

 به دیر بود قرار چون دلم روی بود نشسته غم هم طرفی از عشقم، کار

 ببینمش؛ دیر

 جواب بابا اگه گفت می. نده ادامه رو باغبانی دیگه خواست می قباد

 شما خونه تو که میشم موذب کنه قبول دامادیش به رو من و بده ثبتم

 .کنم باغبانی

 فکر از میزد صدا رو اسمم که قباد صدای بودم،با فکرش طرز عاشق

 .اومدم بیرون خیال و

 

 

 نرگس؟ چیه تو نظر-

  نمیگی؟ چیزی چرا

 

 

 همیشه من فکر و قلب. باشی موفق... انشاا باشی و بری که جا هر-

 .نبر یادت از اینو هپیشت

 

 

 زانوهاش به زد دستش دو با و کرد قرارم بی دل ی حواله چشمکی قباد

 :گفت و شد بلند

 

 

 ."بدم تازه و داغ اخبار  بودم کنم،اومده زحمت رفع دیگه من"
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 حرکت عمارت سمت خانم کبوتر با دل و درد اندکی و قباد رفتن از بعد

 .کردم

 نداشتم؛ برخ دایانا از که بود روزی چند

 .بود گیریش دل نشانه دایانا بودن خبر بی این 

 .اوردم درمی دلش از و نوشتم می ای نامه وقت اسرع در باید 
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 کرد؛ می رسوخ بدنم های سلول تک تک به که داشت سردی سوز هوا

 .رسوندم عمارت ورودی درب به رو خودم دو با

 .شد مانعم کسی دست که برم اتاقم سمت به خواستم کردن باز از بعد

 که. بود عصبی طوری  چسبیده، سفت رو بازوم وحشتناکی اخم با بابا

 . بود شده متورم گردنش های رگ

 ته از انگار که باصدایی و دادم قورت صدا با رو دهنم بزاق ترس از

 :گفتم اومد درمی چاه

 

 

 شده؟ چیزی"-
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 ."همانا  آسا برق سیلی خوردن و همانا گفتنم

 

 

 .گرفتم سیلیش جای به شوک با رو هام دست

 بود؟ کرده کار چی مگه زده، رو من بابا شد نمی باورم

 چنگ از بازوهام کردن جدا در سعی گونش روی های اشک با مامان

 . بود بابا

 :گفت می و ریخت می اشک

 

 

 مجازات بعد بده گوش رو نرگس های حرف شهاب،اول نکن توروخدا"

 ." کن

 

 

 :گفتم و افکندم پایین رو سرم 

 

 

 "بود؟ چی سیلی این دلیل"-

 

 

 که کند سهمم دیگری برادر پنج تا برد باال رو دستش دیگر بار بابا

 .شد مانعش مامان های دست
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 عاشق رفتی تو اونوقت باشین رفاه تو شما تا آلمان رفتم بیشرف من-

 کردی؟ می بازی عشق هروز و شدی باغبان

 خانواده بی اون پیش تورو دیگه بار یک نرگس،اگه قسم علی والی به

 .کنین مرگ آرزوی روز هر خودتون که سازم می براتون ببینم،جهنمی

 ."میکنم مشخص رو حرومزاده اون تکلیف اآلن

 

 

  مانع دیوار و خوردم سکندری که کرد ول رو دستم حرص با بابا

 . شد شدنم زمین پخش

 :گفت و کرد پاک رو هاش اشک مامان

 

 

 میز روی ای نامه کسی چه دونم نرگس،نمی نگفتم من خدا به" -

 .بود گذاشته

 خونته،دردانه باغبان عاشق هاست ماه دخترت بود نوشته توش که

 ."شده عمارتش باغبان عاشق اکبری شهاب
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 . رفت و تریخ زهرشم آخرین. کرد رو افشینه،کارش کار که معلومه

 :گفت و کاشت موهایم به ای بوسه و کشید آغوشم به مامان

 

 

 ."نکشته رو مردم پسر تا برم"-

 

 

 .شدم رفتنش مانع و گرفتم رو دستش 

 :گفتم

 

 

 ."بزنه سر مامانش به رفته نیست اینجا نترس"

 

 

 دونی؟ می کجا از تو-

 

 

 . دیدمش حسین مش کلبه تو قبل کمی-
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 :گفت و کشید ای آسوده نفس مامان

 

 

 ." رفت و کرد رو خودش کار آخرش"-

 

 

 سست و لرزان های باگام  نداشت، رو وزنم تحمل توانایی دیگه پاهام

 .کردن ناله به کردم شروع و خوردم سر در پشت شدم اتاقم وارد

 افریدی؟ رو من که بود کم غمکشت من، مهربون من، خدای

 خوشحالی؟ عذابم و ناراحتی دیدن از

 بره؛ پایین گلمون از خوش آب بارم یه بزار قسم بزرگیت هب تورو

 .میشه مخالف بابا میشه، اینطور که دونستم می

 چرا؟ آخه

 کاشتی؟ دلم توی رو مهرش بذر نگاه اولین تو 

 کردی؟ عاشقم چرا مخالفه بابا دونستی می که تو

 آفریدی؟ رو من چرا

 .میمیرم کنم، می سکته نبینم رو اون من اگه خدا

 درد این از بیشتر نزار. کن راحتم بگیر رو جونم اآلن همین اقلال

 .مرگمه با مساوی ندیدنش بکشم

 قسم خودت به بیاد رحم به بابا تا کن معجزه میکنم التماس توانم تمام با

 . بنده نفسش به نفسم میرم می بشم جدا اون از من اگه که

 کردم؛ لمس ور دوباره زندگی قباد دیدن با کردنمه،من زندگی دلیل
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 میزنی؟ زخم بودم،چرا حس بی و متحرک مرده یه قبلش

 رو من و بدون مصلحت خودت علیمی و توانایی که دانایی،تو که تو

 .بده قرار قباد قسمت توی

 .هیچ هیچم اون بی من میمیرم قسم موالت به

 

 می مخفی من از دایانا و دربیاد درست فالچی زن های حرف که نکنه

 .شنیده چی و هدید چی که کرد

 بهش و سیاهه بختم که گفت کردم پیدا رو زن پیش هفته یک خودم ولی

 فالچی های حرف تک تک داری چرا مهربونی که تو آخه. رسم نمی

 میزنی؟ تایید مهر رو

 .نکن قباد بی رو من ببخش، و بیا بزرگی،مهربونی خدای که تو

 نشو حتنارا میخوامش  منه، خدای اون های چشم میگم ولی کفره

 بندگیت به رو من کردی خودت کردی که هرچی ولی نشو ازم،دلگیر

 ....خداااا نگیر رو نفسم رو، قلبم نگیر من از رو عشقم و کن قبول
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 و شد گرم هام چشم.کرد نمی یاری هام چشم که بودم زده زجه اینقدر

 ... رفت سیاهی به کم کم

 شده خشک هام عضله تمام بیدارشدم؛ گردنم ناحیه از شدید درد با

 .میزدم حرف بابا با باید پایین رفتم و دادم خودم به قوسی و بود،کش
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 توضیح بهش رو چی همه باید ولی بودم دلخور ازش سیلی خاطر به

 . دادم می

 .رفتم پایین هارو پله تک تک لرزان های باگام

 .زد خشکم مامان و بابا صدای و باسر

 :گفت می و میزد عربده اباب

 

 

 .بگذره فرسخیشم ده از دیگه کنم،نمیزارم می حالل رو خونش"

 کنه؛ فراموش رو خانواده بی اون بگو احمقتم ی دختره اون به

 .نیستم وصلت این به راضی زارم،من نمی پروانه زارم نمی

 باغبانش؟ بده رو دخترش بیاد اکبری شهاب

 .بکنم کاری چنین عمرا

 ."بره پایین گلوش از خوش آب نرسه،نمیزارم بهش دستم هاینک  مگه

 

 

 . زد می عربده بابا و میکرد گریه مامان

 .  شد شسکسته اشکم و بغض سد بابا حرف شنیدن با

 :گفتم و بردم باال رو صدام تن خودشون مثل نبودن،منم من متوجه

 

 

 .قبادم مال آخرش و اول"-
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 بابا؟ میفهمی قشمعاش. ندارم نظر قباد جز هیچکس به من 

 .عاشقشم

 با من نباشین چه باشین راضی چه بفهمین رو این هم میمیرم،شما نباشه

 .کنم می ازدواج قباد

 .بگیرم تصمیم تونم می خودم و گذشته قانونیم سن

 کنی؟ داداشت خونه کلفت رو من میخواستی که بود درست شما تصمیم

 .فامیالت و رزادتبراد به میارزه تا صد ولی نداره پول فقط قباد

 ."دارین پولی نسبت فقط که فامیالیی
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 کرد؛ می گوش رو هام حرف خودش خاص ژست با بابا،

 عصبیش هام حرف که بود؛ معلوم ؛ بود زده بیرون که گرنش رگ از

 .باداباد چه هر نیست مهم ولی کرده

 داد تکون هوا روی گونه تهدید رو تشدس و چرخید من سمت به ، بابا

 :گفت و

 

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 بکنه،داغش تونه می کارها چه و کیه اکبری شهاب نفهمیدی انگار تو"-

 من حرف رو حرف باردیگه یه اگه زارم می دلت روی رو

 بزنی،فهمیدی؟

 "تو؟ نمیفهمی خوام،چرا می رو خوام،خوشبختیت می رو خوشیت من

 

 

 . مفهمومینا کلمه چه زدم،خوشبختی پوزخندی

 

 

 بابا؟ خوشبختی کدوم-

 .امواله و پوله کاغذ تیکه یه فقط شما خوشبختی

 چی دیگه رو،روکردم دستش که حاال کردین می افشین،افشین حاال تا

 خواین؟ می

 خودم و کردم انتخاب میگیرم،خودم تصمیم خودم و منه زندگی این آخه

 . هستم انتخابم پای ابد تا

 

 

 .اتاقت توی برو گمشو ممیکن خرد رو پات قلم-

 

 

 نمیومد؛ راه به حرفی هیچ بابا،با

 .بود بسته هاشو چشم ثروت و مال
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 .دید نمی رو قباد و من خوشبختی رنگ

 .بود فاجعه عمق ام دیوانه دل و من برای این

 .هستم آخرش تا ولی

 جدایی روز  که دونم می رو این فقط دارم؛ برنمی عشق این از دست

 .همرگم روز قباد از

 کشیدم؛ پیش اتاقم سمت رو راهم سرافکندگی بدون

 ای لحظه خودم بدش صدای  از که کوبیدم بهم محکم پشتم رو در

 .ترسیدم

 دادم می خبر قباد به نامه،باید نوشتن به کردم شروع و نشستم میز پشت

 .افتاده اتفاقاتی چه که

 مال ایپ رو شخصیتش و غرور بابا آمدنش با ؛چون بیاد اینجا به مبادا

 .کرد می

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۳:14] 

 95_پارت#
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 . زندگیم اتفاق بهترین به سالم

 عزیزم؟ خوبی
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 قشنگت های لب با خنده هیچوقت و باشه خوب همیشه حالت امیدوارم

 .نکنه قهر

 .دارم برات ناخوشایند خبر تا چند من،متاسفانه مهربون عشق

 گذاشته اتاقش میز کسی،روی چه ونمد نمی که نامه یه ی وسیله به بابا

 زنی می حدس هم خودت کنم شده،فکر  خبر با تو و من بین رابطه از

 ...کیه کار که

  حد از بیش تصوراتمون برعکس بابا

 عشقمونه؛ مخالف

 به نسبت احساسم بخاطر رو من و کنه می تهدیدم ساعت هر که طوری

 تو بی من ستیه من زندگی ریتم ،تو بدون کنه،ولی می سرزنش تو

  دل و تو از وجه هیچ به داغونم

 .دارم برنمی دست مهربونت

 . مونم می انتخابم و احساس پای آخرش تا 

 هست عصبی حدی به بابا چون نیای عمارت دیگه که خوام می ازت

 .بشی رو در رو بابا با خوام زنه،نمی می هرکاری به دست که

 نتونم من و کنه اسیرم خونه تو ها ماه و ها هفته یا روزی چند احتماال

 .ببینمت

 .کنم نام ثبت اونجا و بیام که بفرست برام رو آموزشت کالس آدرس

 . کرده رو هوات دلم جور ،بد تنگتم دل اآلن از

 . باش خودت مواظب

 

 .نرگس عشقت  طرف از
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 می قباد دست به رو نامه طریقی یه از باید بیرون برم بزاره عمرا بابا

 .رسوندم

 جاسازی بلوزم زیر رو نامه کنه می کمکم حسین مش اینکه فکر با

 .زدم بیرون اتاق واز انداختم دوشم به رو کتم و کردم

 توقف بابا صدای با که شدم رد بابا و مامان کنار از نگاهی هیچ بدون

 .کردم

 

 

 کجا؟-

 

 

 .حسین مش کلبه-

 

 

 .برو-

 

 

 رسوندم؛ کلبه به رو خودم دو جازم،باا شدن صادر از بعد
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 .انداختم داخل به هراسون رو خودم در بازشدن با زدم در به تقه چند

 ملتمسانه و آلود بغض لحن وبا گرفتم رو حسین مش گرم های دست

 :گفتم

 

 

 ."توروخدا برسون قباد به رو نامه این لطفا حسین مش"-

 

 

 : پرسید ودب شده گرد تعجب از که هایی چشم با حسین مش

 

 

 شده؟ چی"-

 "بیاد؟ فردا قراره که قبادی به بدم نامه باید چرا

  

 

 . موند نصفه حسین مش ،حرف حرفم با

 

 

 : گفتم و  دادم تکون راست  و چپ به رو سرم 

 

 .نه نه"-
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 .ببینه رو بابا نباید بیاد، نباید

 داشپی اگه گرده می دنبالش داره دونه می رو قباد و من قضیه االن بابا

 .سیاهه روزگارمون کنه

 می روکه کنن،بابا گریه حالمون به آسمون های مرغ که کنه می کاری

 .شناسی

 

 

 :گفت و داد باال ابرویی حسین مش

 

 

 ...اینطور که"

 منم کار بفهمه آقا ها باشه آخرت بار من،ولی بده نداره اشکال باشه

 ."ساختس

 

 

 حسین مش تحویل و دمدرآور بلوزم زیر از رو نامه و گفتم ای باشه

 . دادم

 :گفت و کرد ای خنده تک حسین مش

 

 

 ." دونم می رو خونشون آدرس  میرم؛ االن من"

  



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 :گفتم و زدم حسین مش خالی خال و گرم های دست به ای بوسه

 

 

 ."حسین مش مدیونتم"
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  کردم؛ رفتن عزم خانم کبوتر با صحبت کمی از بعد

 .پیچید حیاط نارنجی درختان و برگ بین نگاهم.بود رسیده پاییز

 می خدا کنه کار اینجا نیست قرار دیگه  نشست؛ دلم رود شدیدی درد

 نه؟ یا کنم نام ثبت هم رو کالس  بزاره بابا دونه

 میبینمش؟  موقع چه

 ...زدم زانو باغ وسط شد،همونجا شکسته اشکم و بغض راه سد

 .نبود دردم تسکین قباد جز کسی و چیز هیچ دبو گرفته آتیش دلم

 رو آرامشم من از بود،خدا هام لحظه بخش بود،آرامش من روح قباد

 . درید ازم رو، قلبم رو، روحم گرفت،

 بی و فانی دنیای این از شم خالص و بگیره رو جونم هم اآلن کاش

 . وجدان
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 با و رفتم در سمت به هراسون مامان و بابا فریاد صدای شنیدن با

 .زد خشکم توجام بابا عربده و گریه شنیدن

 

 

 … نه…نه"-

 دروغه

 ."ناپذیره نداره،امکان امکان این

 

 

 رو راهش ام نشده خشک  های اشک و زدن می حرف مامان و بابا 

 .کشید می پیش

  شدم، خونه وارد لرزان های قدم با

 دو بارید می عرق روش و سر از که بابا شدن ورودم متوجه هردو

 :گفت و کوبید سرش به دستی

 

 

 ."داشتم کم رو این فقط"-

 

 

 جگرم و دل ،از حدوتصورم از بود؛سنگین سنگین من های حرف یاور

 کسی کردم، قبولش پدر عنوان به ساله دو و بیست که بارید،کسی خون

 .نبود بودم،پدرم داره پدر لقب االن تا که



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

  شد؛ می اکو مغزم تو مامان لحظه چند حرف

 

 

 ."میکنی رفتار طور این  نیست تو واقعی دختر نرگس نچو"

 

 

 شد،شکستم،بریدم؛ خراب دنیاروسرم واقعی معنای به

 .کردم می نگاشون داشتم فقط مبهوت و مات بگم چی دونستم نمی

 .گذروندم دروغ با رو زندگیم سال دو و بیست
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 کنن؟ سر دروغ با رو سال همه این تونستن چطور

 بود؟ کی اکبری شهاب پس نبود من بابای نبود پدرم اگه

 کرد؟ بازی برام ها سال رو مهربون پدر نقش چرا

 نحس روز این و موندم می زیرش و شد می آوار سرم روی دنیا کاش

 . دیدم نمی رو

 برام مامان های حرف باور میدادم تکون راست و چپ به رو سرم

 بود؛ سخت

 .نبود من پدر بود دلواپسم و نگران دل سال مهه این که کسی
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 .نبودم خودش خون نبودم،از وجودش از ای تکه من

 اشک ازادم دست با و بردم باال ساکت معنای به هوا روی رو، دستم 

 :گفتم و کردم پاک رو هام

 

 

 .. بودین ای پخته بازیگرای چه"

 حویلمت دروغ و کردین بازی نقش که نکردم حس اصال سال همه این

 دادین؛

 ." ببینمتون خوام نمی دیگه

 

 

 .زدم قفل سرم پشت رو در و شدم اتاقم وارد ها پله از شتاب با و

 .کرد می خفم داشت  بود،بغض شده تلنبار غم روی غم

 خودم مادر هم مادر نکنه اینکه فکر با ناپذیره امکان و سخته باورش

 .گرفت اوج هام هق هق نباشه

 

 صحبت تا کن باز رو در گفتن می و کوبیدن می رو در بابا و مامان

 .کنیم

 کنم؛ باز رو در تونستم نمی ولی نداشتم رو مامان ی گریه طاقت

 کردن،احساس می درد احساس من پیش دقیقه چند همین مثل باید

 …  و کردن می  حقارت

 نکردم توجهی هیچ مامان و بابا صدای به
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 و زدم پوزخندی رفتن که دمفهمی هاشون قدم صدای از چنددقیقه از بعد

 : گفتم

 

 

 ." آمدی خوش جدیدت دنیای به"
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 .شدم بیدار خواب از معدم ،سوزش شدید درد با

 .پیچید پاهام و دست تو بدی درد که بشم بلند جام از خواستم

 بودنم بیدار و گریه تقالهای به خواب که فهمیدم موقعیتم درک از بعد

 . نداده گوش

 یک مثل  و درآوردم تنم از رو هام لباس و نکردم توجهی معدم درد به

 وارد نداره کردن زندگی برای شوقی و امید هیچ که متحرک ی مرده

 . شدم حمام

 سرد آب قطره هر بازخورد آب، زیر رفتم و کردم باز رو سرد آب

 کردم؛ می پیدا خوبی حس

 .فتمگر می ای تازه جون هام سلول انگار

 و فکر هیچ بدون ساعتی چند خواستم بستم،می رو هام چشم آرامش با

 .شد نمی ولی کنم آزاد رو فکرم ای دغدغه
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 راحت خیال و آرامش با روز یه خدا که انگار داد نمی امون دلم درد

 .ننوشته بدبخت منه برای

 .اومدم بیرون حمام از ای دقیقه چند دوش از بعد

 به پاهام و دست پوشیدم،هنوزم رو هام باسل موهام نم گرفتن از بعد

 . میلرزید آب سردی خاطر

 آشپزخونه سمت به و کردم باز رو در موهام،قفل کردن خشک از بعد

 .آوردم اتاقم به خودم همراه نون تکه چند و کردم تند پا

 گوشم به خانم کبوتر بخش آرامش صدای معدم درد تسکین از بعد

 :رسید

 

 

 …رماد رو در کن باز"-

 می فکر تو که طوری اون. کنم تعریف برات رو چی همه تا کن باز

 ."بگم تا کن باز رو در مادر نیست کنی

 

 

 رفتم؛ در سمت به لرزان دلی و دست با

 مادرانه آغوش پرت رو خودم درنگی هیچ بدون در کردن باز از بعد

 .کردم خانم کبوتر

 

 

 فهمیدم پیش لحظه دچن همین  جون؟ کبوتر دلم درد از دونی می چی تو

 . بوده غریبه یه بودمش داده قرار مخاطبم پدر عمر یه که کسی
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 فراقشون از غربت تو و زدم می صداش پدرم دلم تمام با که ای غریبه

 .ریختم می اشک
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 :گفت و زد پیشونیم به ای بوسه خانم کبوتر

 

 

 ." بگم تبرا رو ماجرا کل تا تو بریم بیا"

 

 

 کشیدم دراز منم نشست؛ خانم کبوتر برداشتیم، قدم تخت سمت به هم با

 .گذاشتم خانم کبوتر الغر پاهای روی رو سرم ؛و

 :گفت بعد و کرد بازی موهام با کمی خانم کبوتر

 

 

 میشه، پدرت عاشق مادرت که میشه شروع اونجایی از ماجرا"

 ...تو واقعی پدر

 دو مثل بودن صمیمی بسیار دوست دو شهاب آقا و تو واقعی پدر

 .برادر
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 پدر عاشق هم شن،مادرت می مادرت عاشق اتفاقی دوست دو این

 .میشه تو واقعی

 ."خیلی بود خوبی پسر خیلی بباره قبرش به نور بیامرزتش خدا

 

 

 احساس رو هام چشم به اشک هجوم ناخوداگاه جون کبوتر حرف با

 . بود افتاده شمارش به هام نفس که جوری لرزید کردم،دلم

 

 

 هم عاشق محمد تو واقعی پدر و پروانه میبنه شهاب آقا که بعد-

 . داره برمی طرفش یک عشق از هستن،دست

 بود،تا عشق این مخالف پدربزگت بود؛ شهر اشراف از تو مادر ولی

 . شن می فرار به دست پدرت و مادر روز یک اینکه

 کنه؛ پیداشون نمیتونه ولی میکنه رو و زیر رو شهر تموم پدربزرگت

 

 

 دیدار به روزی بعد و میکنن ازدواج یواشکی میرن مادرت پدرو

 . میرن پدربزرگت مالقات

 میکنه بیرونشون خونه و شهر از کردیم،پدربزرگت ازدواج ما میگن

 .میشه بیشتر و بیشتر بابات به نسبت نفرتش ولی

 اینکه ایبر محمد بود؛ عروس لباس پوشیدن پروانه آرزوی تنها

 .میگیره نقلی عروسی یه کنه برآورده رو خواستش
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 انتقام و کینه و کاشته دلش تو کینه تخم پدربزرگت اینکه از خبر بی

 بود؛ کرده کور رو هاش چشم

 بعدشم رو پدرت گلوله یک با  پدربزرگت  عروسی  روز درست

 .میزنه رو خودش
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 :گفت و سپرد شهاب دست رو پروانه مرگش ی هلحظ درست محمد

 

 

 کنار من از بعد بسپارم؛  دستش رو پروانه تا ندارم رو کسی من"-

 ."بشه باز  روش منت دست نزار باش پروانه

 

 

 نسبت عشقش ی شعله هنوزم کرد؛چون قبول خداخواسته از هم شهاب

 . بود نشده خاموش پروانش به

 خیلی براش پدرش و همسر ،مرگگذروند رو سختی روزهای مادرت  

 خیلی براش بود شوهرش قاتل پدرش اینکه تحمل.بود آور رنج و سخت

 .بود سخت

 حاملس؛ شد متوجه پروانه که میگذشت بابات فوت از دوماه تقریبا
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 یتیم بچه نمیتونم من کنم سقط میخوام گفت می شد خم شکست،کمرش

 .شدم مانعش کنم بزرگ

 بزرگ من رو بودم،پروانه شده بزرگ تمامان خونه تو بچگی از من

 . بودم کرده

 با ازدواج با مردم،راضی باری بند بی و حدیث و حرف خاطر به بعد

 . شد شهاب

 .نمیشد فرزندی هیچ صاحب و بود عقیم شهاب

 یا ای کلمه من حاال تا داد، قرار جونش و خودش از ای تکه رو تو

 .بودم نشنیده تو مورد در شهاب از حرفی

 .داد قرار نداشتش دختر جای رو تو داشت دوستت دلش ته از اواقع
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 دخترم؛ نکن قضاوت

 دختر ترسید بزنی،می پس رو شهاب و بگه رو حقیقت تا ترسید مادرت

 :گفت می بیای بار به باری بند بی

 

 

 ما از تا گم نمی نرگس به ولی برم می گورم به آخرش تا رو راز این"

 ." نشه دلسرد
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  دوختی؛ و بریدی خودت واسه و شنیدی اتفاقی ولی

 .مادرت به هم شهاب به هم بده حق

 از هم وقت هیچ و کرد قبول رو ای حامله زن کرد مردونگی شهاب

 .نبود ناراضی موقعیتش این

 حتی نفهمی تو تا کرد گور دلش تو رو عشقش غم تو خاطر به مادرت

 .نکنی تنهایی و یغریب احساس لحظه یه

 

 

 . کرد می گریه خون دلم و زد می حرف خانم کبوتر

 اون برا بمیرم بود مامانم عاشق که بودم مردی جون و خون از من

 .کشیده چیا که دلتون

 شد، عشقت خون غرق عروسیت لباس که روزی برای بمیرم

 .رفت فنا به کست بهترین وسیله به روزت بهترین

 .بود سخت بود مامان دل روی درد که اییه لحظه اون تصور واقعا

 .باشه عشقت مرگ عروسیت روز درست

  نبود دلش داغ اظهار برای ای کلمه هیچ

 ... کشیده چی با،بابا وداع ی لحظه تو مامان

 . ندارم ازش یادگاری و عکس حتی که بابایی

 .ندید رو آمدنم دنیا به لحظه حتی که پدری

 ...مادر برم دلت روی داغ ناو داشتن،قربون عشقی چه که وای
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 فرداش ولی کنی تن عشقت برای سفید لباس آرزو تا هزار با که روزی

 .عزیزت عذای مجلس بشینی و سرکنی سیاه روسری
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 رفتم؛ مامان اتاق سمت به داغون روزی و حال با

 .بود دستش توی عکس خیره شدش مچاله دستمال با مامان

 :گفت و کرد پاک رو صورتش روی های اشک قطره

 

 

 بد فکر راجبم نرگس بود،االنم کم رفتن داغ اومد سرم بالیی چه ببین"

 دیدن امید به خواب از روز توست،هر نبودن از پر روزم هر. کنه می

 .شم می بیدار دوبارت

 .مالقاتم بیای و بشه تاشب کنم می سر امید تا هزار با روز اون

 مهربونی و پاک دختر تونستم شهاب کمک کرده،با عاجزم تنبودن درد

 .تنیشه نا پدر شهاب که فهمید االن ولی بیارم؛ بار رو

 . داشتم نامردی مادر چه کنه می فکر خودش پیش االن

 خم رو کمرم حدی به روزگار آوردم کم محمد،فقط نیستم نامرد خدا به

 . باشم دخترم کنار تونم نمی که کرده
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 سوزشش و میکنه باز سر روز هر نشده خوب هنوز تنبودن زخم

 میبردی؟ خودت با منم که شد می میشه،چی بیشتر هروز

 باشی؟ باهام آخرش تا بودی نداده قول مگه

  قرارت؟ و قول زیر زدی اول روز درست شد چی

 ...محمد داشتم انتظار ازت من

 ...داشتم آرزوها ازت من

 بابا اولین شاهد واستم میخ ،کنی بزرگ خودت رو دردونت خواستم می

 باشی؛ هاش گفتن

 خوب وجه هیچ به که گذاشتی دلم روی داغی چنان رفتنت با رفتی ولی

 ."نمیشه

 

 

 بی تنم کل داد، دست از رو ایستادن توانایی پاهام مامان های حرف با

 دیگه بار بستم رو هام چشم و خوردم سر در پشت جا همان شد حس

 شکست؛ هام اشک سد

 مامان دست نشست با که کردم گریه و نشستم در پشت چقدر دونم نمی

 .اومدم خودم به هام شونه روی
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 شدم؛ پا جام از نداشتم توان تمام با و دادم تکیه رو هام دست
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 عشقش دوری درد از بار هزار روزی ؛که شدم روم به رو زن خیره

 می جدایی روز ازاون سال دو و بیست تهدرس. شد می زنده و مرد می

 هیچ روز و سال مجنونشه عاشق وار دیوانه که لیلی برای ولی گذره

 .شه می تر پرنگ رفته رفته حتی نداره عشقش رنگ روی به تاثیری

 وایساده جلوم سفید رویی و رنگ با سرخ و متورم های چشم با مامان

 . بود

 می منصرف انگار ولی بزنه حرفی تا شد می بسته و باز مامان دهان

 .بگه رو دلش حرف تا نمیچرخید شد،زبونش

 های نفس بین کشیدم آغوشم تو محکم رو مامان گرفت اوج هقم هق

 :گفتم ام بریده

 

 

 خونت دل اون هستی،فدای که برم مامان،قربونت برم دلت اون قربون"

 مامان؟ نگفتی چرا. بشم

 دی؟کر تلنبار درد روی درد سال همه این چرا

 زن نقش سال همه این چرا مامانشه؟ همدرد دختر گفتی نمی مگه

 بودی؟ داغون درون از که درحالی کردی بازی رو خوشبخت

 دارم،من تو مثل زنی شیر مادر که خوشبختم دنیایی،من مادر بهترین تو

 کنم؛ نمی عوض تو راجب رو نظرم وقت هیچ

 ."منی قهرمان و الگو تو

 

 

 مامان ی لحظه چند دل درد و ریخت،حرف یم اشک من همراه مامان

 .نداشت همدردی هیچ بود تنها کرد،مامان نابودم
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 . شد خاکستر روی بر آتش،بادی روی آبی عکس بر من حرف

 سینش قفسه به رو خودش تاب بی چنان قلبش شد بلند مامان هق هق

 .بشه کنده جاش از میخواد االن همین کردم احساس که میکوبید
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 بلکه ، مادرودختر مثل نه کردیم؛ خلوت دوتایی مامان با رو شب اون

  دوست؛ دو مثل

 و ریخت می اشک و گفت می عشقش بی سخت روزهای از مامان 

 حسین مش و خانم کبوتر ، بابا ، با مامان ازدواج بعد که شدم متوجه

 .شدن آشنا باهم

 پر ورقش خم،هر و پرپیچ جادش هر. داشت بلندی پستی چقدر زندگی

 جدایی؛ از گاهی خوشبختی از ماجرا،گاهی از

 دو مثل خونه یک توی گذاشتن قرار شهاب بابا و مامان که فهمیدم

 کنن، زندگی صمیمی دوست

 .میکنه تجاوز مامان به و میشه مست بابا شب یک ولی

 خواهی عذر مامان از نمیاره یادش رو هیچی بابا روز اون فردای

 . شکنه می بار صدمین برای مامان ولی میکنه

 بشه؛ دلسرد  مامان که میشه باعث بابا کار همین

 نه؟ یا شده شهاب بابا عاشق واقعا آیا که پرسیدم مامان از شب اون

 :گفت مامان
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 به فقط زندگی سال چند از بعد نشدم؛ هیچمردی عاشق محمد جز من"

 ."نبود عشق روی از ستگیمواب شدم،این وابسته و کردم عادت شهاب

 

 

 اون از بعد بوده مامان ی شیفته سال چند سوخت می هم بابا برای دلم

 میکنن ازدواج شهاب بابا و قسمت،مامان بزاریم رو اسمش که ماجرا

 .نمیشه عاشقش بابا،مامان بد شانس از بازم ولی

 کنارش روز هر و شب هر بخوای جون پای تا رو کسی سخته واقعا

 .دوستته بهترین یادگاری کنی،چون لمسش نتونی یول باشی

 مهربونش دل اون با مامان گذاشتن، سر پشت رو سختی زندگی واقعا

 . بود ها بهترین الیق

 مادرم پدر قدیم مامانه،زمان بخت شبیه منم بخت که فهمیدم شب اون

 ... شهاب بابا االنم بود مخالفش

 هیچ شدم،بدون می نهدیوو بدم دست از رو قباد منم اینکه فکر با

 .کردم می گور قباد پیش رو خودم زنده درنگی
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 جذابی و خوشتیپ مرد واقعا  داد؛ نشونم رو بابا عکس مامان شب اون

 .بودم بابام شبیه چهرش حالت از ؛کمی بود

 ساختی باهاش رو آرزوهات کاخ که کسی وحشتناکی،که لحظه چقدر

 .کنی چکار باید ندونی تو و باشه خون غرق هات شمچ جلوی

 هم پای به گفت،هردو می آرزوهاش و هاش دلتنگی از شب اون مامان

 .بابا قبر سر بریم فردا که شد قرار ریختیم می اشک

 بخوابم؛ تونستم نمی زیاد استرس از

 بفهمی یهویی بعد و باشه ناتنی پدر کردم خطابش پدر عمر یه که کسی

 ها خروار زیر آرزو و امید هزار با قلبش توی عشق با یتواقع پدر

 شده؛ دفن خاک

 سفید کفن به رو جاش دامادیت شلوار و عروسیت،کت روز درست

 ...بده

 وجود دلم توی عجیبی حس یه ولی بودم ندیده رو واقعی بابای اینکه با

 داشت؛

 کنم گریه زار زار و مزارش سر برم خواستم می که غریبی حس یه

 چنین وجود از حتی شنیدم رو صداش نه و دیدم نه که پدری یبرا

 . بودم خبر بی پدری

 .شد نمی قباد و من ازدواج بود،مانع زنده واقعیم پدر اگه هم شاید

 .کنه درک رو من تونه نمی نیست واقعیم پدر شهاب بابا چون شاید

 .گذروندم هاش سختی تموم با رو شب اون

 

 

 صورتم و سر به دستی شدم؛ بیدار خواب از ساعت زنگ صدای با

 . شدیم قبرستون راهی مامان صبحانه،با لقمه چند خوردن از بعد کشیدم؛
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 سوار که بابا دیدن با ولی ببینم رو قباد امروز تا داشتم امیدی دلم ته

 .شد نابود امیدمم ذره یک اون رسونمت می خودم گفت و شد ماشین

 :گفت شهاب بابا

 

 

 ."میام من شما از بعد بدید حهفات برید شما اول"-

 

 

 که بود معلوم بابا چهره حالت از و کرد پارک ای گوشه رو ماشین

 رو پیشونیش و گرفت فرمان روی ضربدی رو هاش دگرگونه،دست

 . چسبوند

 :گفت و داد تکون سری بابا،مامان حالت دیدن با

 

 

 ."گلم طرف این از"-

 

 

 درد به کردم شروع و دمکر سنگش پرت رو خودم بابا مزار دیدن با

 .بودم غافل ازش ها سال که با،بابایی دل

 

 

 رفتی؟ چرا-
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 گذاشتی؟ تنهام چرا

 دوستت؟ دست سپردی و نموندی خودت چرا

  ببینی؟ رو اومدنم دنیا به لحظه نخواستی که بودی متنفر ازم اینقدر

 بود؟ نحس قدمم اینقدر یعنی

 ؟ بودم غافل تو از دوسال و بیست چرا

 ؟ سوزه می لبمق چرا

 سوزه می نبودنت جای ؛بازم نچشیدم رو پدریت ؛محبت ندیدمت بااینکه

… 

 . کنم ناراحت رو مامان این از بیشتر خواستم نمی

 

 

 ام شده خاکی های لباس به نگاهی  هام گله و بغض گفتن از بعد

 . رفتیم بابا کنار و دادم ها لباس به  انداختم،تکوندنی

 . رفتیم خونه سمت به و برگشته دوستش و برادر تمالقا از بعد هم بابا

 آه گرفتن و دل شکستن ارزش و روزست دو دنیا که فهمیدم روز اون

 .نداره رو کسی ی ناله و
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 ...میگذشت هم پی از ها روز
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 .منزوی و گیر گوشه آدم یک به شدم می تبدیل روز هر

 .بود کرده داغون رو روزم و حال اشصد نشنیدن و قباد ندیدن

 .بشم خبر با احوالش و حال از تونستم می حسین مش طریق از فقط

 من از بهتر روزی و حال و بوده مرگ بستر در هم قباد مادر گویا

 نداره؛

 کاسه و خونه بشینم اینکه نه دادم، می دلداریش و بودم کنارش االن باید

 . بگیرم دستم به کنم چه

 که بفهمه باید نباشم بابا دید تو زیاد کردم می سعی هفته یک این تو

 . نیست ای ساده کار عاشق دو جدایی

 روز هر که بود خوش این به دلم حداقل بودن برگشته ماکان و دایانا

 گفتم می و کردم می گریه مرگ حد در من و زد می سر بهم دایانا

 .ببینم رو قباد تا کن کاری

 به کرده؛ مامان به که کاری خاطر اخالقش،به بودم،از دلخور بابا از

 .کرده دچار بهش رو من که اسارتی این خاطر

 رو هام گوش کرد می صحبت با،بابا داشت که دایانا صدای شنیدن با

 . کردم تیز

 که نقاشی،کالسی کالس بریم دوتایی تا کنه می اسرار داره که فهمیدم

 .کرد می تدریس اونجا من زندگی

 دارم؛ دایانا مثل وستید که خوبه چه

 .نکرد خالی رو پشتم بازم من های نامردی باهمه دایانا

 حرف بود،باید شده سرد قباد و من ی رابطه از جوری یک دایانا ولی

 خبره با موضوع این از دایانم ببینم تا گفتم می بهش رو فالچی زن های

 نه؟ یا

 .بود انداخته  چنگ دلم به عجیبی دلشوره
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 اکسیژنی اصال مکان این در گویا میدادم مالش رو سینم قفسه دستم با

 .شد می بریده هام نفس و نداشت وجود

 سر بالیی نکنه الل زبونم  بود داده دست بهم تهوع حالت دلشوره از

 .اومده عشقم
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 :گفت دیدنم با و اومد باال هارو پله تک تک خوشحالی با دایانا

 

 

 "  فضول؟ وایسادی فالگوش راچ"-

 

 

 :گفت و کرد بغلم دگرگونم ی چهره دیدن با

 

 

 نرگس؟ شد چی باز"-

 ثبت میریم عصر گرفتم اجازه عمو از ناراحتی قباد خاطر به اگه

 فراموشش کال نداری قباد از نشونی و یاد هیچ که گفتم عمو به نام،ولی

 ."فکرت از هم و قلبت از هم کردی؛
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 های چشم روی اشک ی هاله ی متوجه که کشیدم حسرت روی از آهی

 ...شدم دایان

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 

 

 گرفتم؟ می سرم به گلی چه نبودی دایانا،تو دردنکنه دستت-

 روزی منم... انشاا دارم تو مثل دوستی و خواهر که خوشحالم خیلی

 ." کنم می جبران

 

 

 :گفت و کرد ای عتیقه ی خنده تک من مثل دایانم

 

 

 ."یارت دیدار بریم تا شو حاضر برو"-

 

 

 پوشیدن،آرایش از بعد و کردم انتخاب رو هام لباس خاصی ی سلیقه با

 بشه؛ باز روش و رنگ کمی روحم بی صورت تا کردم ملیحی

 و کردم جا به جا دستم روی رو کیفم و انداختم سرم روی رو روسریم

 .رفتم دایانا کنار
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 :گفت و کرد راندازب رو پام تا سر دایانا

 

 

 ."میشه عاشقت تو از بادیدنت قباد"-

 

 

 .کردیم تند پا پایین سمت به

 .گفتم لب زیر آرامی سالم و انداختم زیر به رو سرم بابا دیدن با

 :شد خشک در دستگیره روی دستم بابا حرف با

 

 

 باشی؟ قهر خوای می کی تا جان، بابا نرگس"

 .نباش خور دل ازم دخترم وام میخ تورو خوشی من

 خاطر به من کنه سودا ناله با نداره آه  که پسری به چسبیدی رفتی

 ."باباجان بدون اینم ازدواجم این مخالف خودتت
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 بست؛ نقش لبم روی خود به خود بابا حرف از پوزخندی
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 ...مخالفه من خاطر به

 به و  بکنم رو زندگیم بزارین کنم می خواهش شما از منه خاطر به اگه

 میکنید زندگی مردم حرف خاطر به فقط و فقط ،شما بمیرم خودم درد

 . خانوادتون خاطر به نه

 به رو مغزم توی های حرف که داشتم جرات و دل اونقدری کاش

 .نداشتم دیگری جدال و جنگ اعصاب میاوردم،ولی زبون

 هی ساله هفتاد های زنپیر مثل بودم، شده اعصاب بی واقعا روزها این

 . کردم می بهونه رو چی همه کردم می نق نق

 .بیرون زدم خونه از بابا به نگاه بدون و گفتم چشمی حرصم از

 :گفت و شد قدمم هم دایانا

 

 

 .داره حق نگرانته نرگس،پدرته نگیر دلت به"-

 که کنه می فکر باخودش کردی، زندگی آسایش و رفاه توی عمری تو،

 ولی نیست واقعیت پدر کنی،درسته زندگی پایین قشر وت تونی نمی

 پدر نکردی فکر لحظه یک تو و تو روی گذاشته رو عمرش که کسیه

 .ناتنیته

 جای رو تو واقعا شهاب عمو.  نیست خوب اصال رفتارت طرز

 "قهرباشی؟ کی تا میخوای داره دوس دخترش

 

 

 تقدیر دست به مدونم،بسپاری نمی هیچی خودمم خدا به دایانا دونم نمی-

 .داره برامون هایی نقشه چه ببینم
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 زد می غر دایانا نشد،فقط بدل و رد بینمون خاصی حرف آموزشگاه تا

 .گرفته درد پاهام اومدیم پیاده رو راه همه این چرا که

 گرفت؛ اوج قلبم تپش آموزشگاه در به رسیدن با 

 وارد و دمدا بیرون صدا با رو بود،نفسم عشقم دیدن یقرار ب قلبم

 .شدم آموزشگاه

 .شد بلند قباد انداز طنین صدای که زدم در به ای تقه چند
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 . داخل بفرمایید بله-

 

 

 :گفتم کلفتی نسبتا صدای با و کردم بازی صدام تن با کمی

 

 

 ." بیرون بیاین لحظه چند لطفا"-
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 ایستادم؛ یوارد پشت در، ی دستگیره اومدن پایین با

 داد باال رو ابروش تای و گردوند اطراف به چشمی شد سالن وارد قباد

 تونستم می رو قباد واضح طور به من ولی نبودم دیدش ؛تومعرض

 به قباد که کردم بلندی پخ پشت از که بشه کالس وارد ،خواست ببینم

 .ترسید عجیبی طرز

 

 شدت از که هم خودم گرفت می گاز رو زمین داشت خنده از که دایانا

 .زدم زانو خنده

 :گفت دقیقه چند از بعد خنده زیر زد دایان و من دیدن با قباد

 

 

 کردی؟ که بود کاری چه این دیوونه"-

 ."رفتم سکته مرز تا

 

 

 ماکان گفت دایانا که گفتم جونی از دور لبم روی ی خنده همان با

 .برم باید  منتظرمه

 ؛بودم متشکر واقعا درکش خاطر به

 :گفت و کرد سالن های صندلی به اشاره قباد

 

 

 ."بشینیم اونجا بریم عزیزم اومدی خوش"-
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 :گفتم و دادم هام لباس به تکونی

 

 

 کنم؛ نام ثبت ها کالس برای اومدم من استاد نه"

 ."بشه تباه جلسم اولین خوام نمی

 

 

 ریز داشت رو منظره زیباترین حکم من برای که رو هاش چشم قباد

 :گفت و کرد

 

 

 ...اینطور که"-

 ." اکبری خانم برین پس

 

 

 ها صندلی تک از یکی روی و گفتم بلندی سالم شدیم کالس وارد هردو

 .نشستم

 می براش بوسی و چشمک و کرد می گل شیطنتم هرازگاهی

 :گفت می و کرد می هول فرستادم،قباد
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 …چیه" -

 "موندیم؟ کجا از

 

 

 .خنده زا کردن می غش هم ها آموز دانش 

 :گفت بارید می شرارت روش از که ها پسر از یکی

 

 

 هواستون هوشو شده کالس وارد خانم این که ای لحظه از استاد"-

 "کاسس؟ نیم زیر ای کاسه رفته،نکنه

 

 

 .باال رفت کالس خنده شیلیک پسره حرف با
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 و انداخت پایین رو رشس خجالت از بعد ؛و کرد و من ،من کمی قباد

 :گفت
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 ." میکنین هایی شوخی چنین باشه آخر بار"-

 

 رو من بفهمن تا نداشت دوست چرا  شدم؛ ناراحت بیانش لحن از

  داره؟ دوست

 داره؟ دیگه سری زیر یه کالس این تو نکنه

 و فقط قباد نشونم،مالک می سیاه خاک به رو شون هردو  قسم وهلل به

 .منم فقط

 به بودم شده تبدیل االن که بود سخته برام روزی و حال هچ عشق این

 این؛

 آدم قباد سر میخوام دلم االن نرسیده مورچه یه به آزارم حاال تا که منی

 .بکشم

 کالس پایان تا زدم پس رو پلیدم شدم،افکار ترم دیوونه بودم دیوونه

 . نزدم حرفی

 جا به جا دستم توی رو کیفم شد؛ تموم کالس کرد اعالم قباد که وقتی

 .شدم رد کنارش از نگاهی هیچ بدون و کردم

 مثله تنم  زد؛ باال بدنم  حرارت باز دستم روی قباد دست نشستن با

 . بود شده آتیش ی کوره

 :گفت زد می موج تعجب توش که لحنی با

 

 

 شد؟ چی باز"-

 "کردی؟ قهر چرا
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 :گفتم دلخوری با و پایین انداختم پایین رو سرم

 

 

 بردارید؛ رو دستتون الطف"-

 . "میکنن بد فکر و میبینن شاگرداتون

 

 

 لوس ولی  کرد؛ خراب رو دلم حال که زد ای مردونه ی خنده قباد

 ی کلمه ندیدنش، روز چند این از بعد داشتم ؛دوست بود گرفته بازیم

 .نیفته زبونش از دارم دوستت

 :گفت داشت خنده توش که صدایی تن باهمون

 

 

 .روندارم ناراحتیت طاقت نکن برم،قهر خودم دحسو قربون"-

 ."دیگه جای یه بریم نیست، زدن حرف برای خوبی جای اینجا
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  رفتیم؛  نظر مورد محل پارک ترین نزدیک به

 :گفت و گذاشت دستم تو رو دستش قباد

 

 

 "نوشتی؟ که بود چی نامه قراره؟اون چه از قضیه ببینم بگو خب"-

 

 

 روی لبخند ؛ کردم تعریف قباد برای پیاز تا سیر از رو ماجراها تمام

 :گفت و شد رنگ کم قباد لب

 

 

 .بده گوش هام حرف به اول دارم؛ خواهشی و درخواست یه ازت من"-

 . کن فکر روش 

 ." بده رو جوابم ترسی و درنگ هیچ بدون بعد

 

 

 . انداخت نگچ دلم به قباد حرف خاطر به عجیبی دلشوره

 :گفت و کرد بیشتر رو دستش فشار کمی کشید سرش به دستی کالفه

 

 

 و داری دوست رو من اگه آزادی، انتخابت تو و گذشته قانونیت سن" -

 ."کنیم ازدواج هستی عشق این پای
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 .دادم تکون رو سرم خوشحالی چرخید،با نمی زبونم شوق و شور از

 نمایی دندون لبخند هست بله معنای به که سرم های تکون دیدن با قباد

 :گفت و زد

 

 

 .دارم تورو اینکه از خوشحالم"-

 "میای؟ فردا 

 

 

 . استاد بله-

 

 

 .کنم ریست و راست رو کارها تا بیار خودت با شناسنامتم پس-

 

 

 :گفتم و زدم بهم شوق از رو هام دست

 

 

 ."من آقای چشم" -
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 . شد آب دلم تو قند من آقای ی کلمه گفتن با

 قباد؟؟؟ خانوم میشم من دیگه روز چند یعنی

 .بشم دچار مادرم سرنوشت به نزار کن کمکم خودت خدایا

 ...نه…نه کنه؛ تکرار رو پدربزرگ کار باباهم که مبادا

 .کنه نمی کاری چنین بابا

 .لرزید پاهام و دست باشه خون غرق من کنار قباد اینکه تصور با 
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 :گفت  ندارم خوشی روز حال دید که قباد

 

 

 من موقعیت و من توهم نرگس،ولی کنم می درک رو دلهرت و ترس"-

 ، منه عذاب تو از دوری کن درک رو

 بیام هام حقارت این با تونم نمی ندارن قبول مارو خانوادت و پدر

 .خواستگاریت

 ."برسیم مبه یاهم بشیم جدا هم از باید یا اینه چارم راه تنها
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 بود جا به ترسم بودم آدم منم ولی بارید می حق کلماتش تک تک از

 . دادم ترجیح رو سکوت و نزدم حرفی ولی

 :گفت آمده وجود به جو کردن عوض برای قباد

 

 

 بری تنها خونتون؟اگه بری خوای…می چطور و رفت کجا دایانا پس"

 "نمیدن؟ گیر

 

 

 :مگفت و سرم به زدم محکم قباد حرف با

 

 

 "کنم؟ کار چی حاال. بود رفته یادم از کلی به وای"-

 

 

 :گفت که دایان باصدای

 

 

 ."اینجام نترسین"-
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 .برگشتیم سمتش به هردو

 .ما طرف میان دارن دست توی دست ماکان آقا با خانم بله دیدم

 . بیرون دادم راحت خیال با رو بودم کرده حبس که نفسی دیدنش با

 :گفتم ماکان آقا با پرسیاحوال سالم از بعد 

 

 

 "اینجایین؟ کی از شما"-

 

 

 :گفت داشت پوشاندنش در سعی که لبخندی با دایانا 

 

 

 ."شما اومدن از قبل"-

 

 

  شنیدین؟ رو هامون حرف تموم یعنی

 

 

 کنین؟ ازدواج خبر بی میخواین هارو؟همونکه کدوم-

 . شنیدیم بابا آره
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 زدن؛ قهقه به کرد شروع و گفت

 :گفتم و گرفتم دندون به رو لب مساریشر از

 

 

 ..."وگرنه دایانا مجبورم"-

 

 

 و گفتم آرومی ی نرگس،باشه زنیم می حرف موردش در بعدا

 . کردیم زنی قدم پارک تو چهارنفری

 

 چقدر کردیم،هر حرکت عمارت سمت به قباد با خداحافظی از بعد

 .نکردن فمحر به توجهی دایان و ماکان بریم پیاده که کردم اصرار

 .کردیم حرکت عمارت سمت به و شدیم ماشین سوار بعد

 خانوادم ی اجازه بدون خواستم می که بود کاری پیش فکرم مسیر کل

 .بدم انجام
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 رفتم،با آشپزخونه سمت به خسته ماکان و دایان با خداحافظی از بعد

 .نشستم صندلی  روی و یختمر چایی فنجان یک دم تازه چایی دیدن

 که کاری به پرکشید خیالم بازم و زدم حلقه فنجان دور رو هام دست

 ؛ رفتم اتاقم سمت به و خوردم رو چاییم. بدم انجام خواستم می

 

 

 . شدم بیدار ساعت آالرم صدای با صبح

 گرم شلوار و پالتو با رو راحتیم لباس صورتم و سر شستن از بعد

 . کردم تند پا پذیرایی سمت به و کردم عوض پاییزیم

 آرومی سالم بودن صبحانه خوردن مشغول که بابا و مامان دیدن با

 .داد رو جوابم پرنگی لبخند با مامان که گفتم

 دستش روزنامه خوندن مشغول همچنین که بابا صبحانه کردن میل بعد

 :گفت بود

 

 

 "آموزشگاه؟ میری"-

 

 

  بله-

 

 

 . رسونمت می خودم-
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 . بست یخ پاهام و دست ترس از  افتادم؛ پته تته به بابا حرف شنیدن با

 :گفتم و کردم تر لب سختی به

 

 

 کارهاتون به شما برگردن و بیان که میان،زشته ماکان و دایانا نه"-

 ."برسین

 

 

 . داد تکون باشه معنی به رو سرش بابا

 و زد ملیحی نموند،لبخند مامان دید از دور که کشیدم آسوده نفسی

 .داد تکون تاسف با رو سرش

 رسید؛ گوشم به در صدای چایی خوردن از بعد

 دایانا سمت به بابا و مامان از خداحافظی از بعد و برداشتم رو کیفم

 . رفتم

 :گفتم پرسی احوال و سالم بدون

 

 

 ."رسونمت می خودم که بود داده گیر کنم،بابا سکته بود نزدیک وای"-
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 بود؛ من تماشای محو ای خبیثانه نگاه و ریز های چشم با دایانا

 نصیبم ای گردنی پس که دادم تکون چیه معنی به رو سرم حرفم از بعد

 : گفت و کرد

 

 

 "خانم؟ عروس کو ادبت"-

  

 

 گردنی پس جای به استرس با که کردم؛ نگاهش غضبناکی ی چهره با

 .کرد می نگاه بود زده که

 :گفت و داد ماساژ میک  

 

 

 واقعا ؛ رفت هوا به خندم شلیک حرفش با رفت در دستم از ببخشید"-

 .بود دیوونه دختر این

 :گفتم و زدم بهش ای گردنی پس خودش مثل

 

 

 ."رفتیم که برو"-
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 افتادیم؛ راه به ماکان با پرسی احوال و سالم از بعد

 .بیفته کار از دخوا می قلبم که کردم می احساس استرس از راه کل

 اومده کش به جاده انگار.کشید طول ها ساعت ای، دقیقه چند راه همین

 نمی رو بود شده ریخته که آبی ولی ؛ نداشت شدن تموم  خیال بود؛و

 پای و خواستم می رو قباد من بودم گرفته رو تصمیمم من کرد جمع شد

 .جونم قیمت به حتی نشستم هم کارم عاقبت

 از کنم بازدم و دم چطور نبودم بلد انگار بود شده حبس سینه تو نفسم

 تر خراب رو حالم تهوع حالت بود کرده عرق هام دست زیاد استرس

  ولی رفت استرسم تمام دامادی شلوار کت تو قباد دیدن با اما کرد می

 لرزید؛ دلم

 .شد ظاهر هام چشم جلوی ناخودگاه بابام خون غرق ی صحنه

 :گفت ناراحتی حالت با قباد نداختن،ا راه سیالبی چشمانم باز

 

 

 .رو هات اشک اون کن شیم،پاک می هم مال(  تو و من) امروز"-

 تعریف اینجوری هات بچه برای رو ازدوجت صحنه که خوای نمی

 "کنی؟

 

 

  رفت؛ فرو قلبم زخمی جای به که بود تیری حکم قباد حرف -

 بهم مادرم و من سرنوشت که مبادا ندید دخترشم تولد لحظه حتی بابام

 .گرفت اوج هام هق هق حرفم تصور با باشه خورده گره
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 :گفت و کشید کشید سرم روی نوازشگونه رو دستش قباد

 

 

 می که کاری عاقبت از  رو، رو،دلهرت ترست فهمم دونم،می می"-

 نمی.کنم می فسخش االن همین داری تردید کمی ترسی،اگه می کنی

 کنم می فسخش االن همین کنم ازدواج این به  مجبور تورو خوام

 ." عزیزم

 

 

 رو هام اشک شدم، قباد لب کشش شاهد که گفتم قاطعی و محکم ی نه

 :گفتم و کردم پاک دستم پشت با

 

 

 ."ها عروسم ناسالمتی کنم عوض رو هام لباس جایی برم باید"-
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 :گفت و رفت صدقم قربون عروسم کلمه شنیدن با قباد

 

 

 ."  قرارمی بی دل این لیلی و عروس ابد تا و"-

 

 صبح که سفیدی و شیک دامن و کت دست یک و شدیم آموزشگاه وارد

 .پوشیدم رو  بودم انداخته کیفم توی

 تیپم سفیدم کفشای پوشیدن با و انداختم سرم روی رو، گلبهی روسری

 گل دسته دیدن با و کردم باز رو در خاصی ی عشوه با و شد کامل

 .شدم زده شوک قباد دست توی
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 :گفت قباد که کردم باز ماهی مثل رو هام لب شوک از

 

 

 میشه؟ گل دسته بی مگه عروس"-

 ."همسرم تو به تقدیم
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 نبود؟ ستودن قابل مرد این

 .بود کرده رو جاش همه فکر بود که خدا به

 احوال و سالم بعد و اومد آموزشگاه به عاقد تظاران دقیقه چند از بعد

 :گفت قباد به پرسی

 

 

 "آموزشگاه؟ چرا"-

 

 

 :گفت و انداخت پایبن رو سرش خجالت با قباد

 

 

 ."بنشینید آقا،بفرمایید حاج طوالنیه داستانش"-

 

 

 نشستیم؛ هم کنار قباد و من ها شناسنامه دادن از بعد

 .نشستن ماکان و دایان منم رکنا و نشست قباد کنار هم آقا حاج

 حاج دهن از که ای کلمه هر عقد خطبه خوندن به کرد شروع آقا حاج

 .شد می بیشتر استرسم شد می خارج آقا
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 وکیلم؟ خانم عروس-

 

 

 .کردم سکوت دایانا صدای با بگم بله جواب که کردم باز رو هام لب 

 

  

 . بچینه گل رفته خانم عروس-

 

 

 دوم؛ بار

 

 

 قباد آقای دائمی عقد به را شما وکیلم خانم محترم،عروس دوشیزه-

 بیاورم؟ در مند پیروز

 

 

 ... بیاره گالب رفته عروس-

 

 

 گل میری؟ هی،کجا نشی ذلیل گفتم دلم تو و شدم عصبی دایانا حرف با

 . تمام بگو رو بله و بیا چته؟ برای گالب و
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 عقد به را اشم وکیلم آیا خانم عروس کنم می عرض سوم بار برای-

 بیاورم؟ در پیروزمند قباد آقای دائمی

 

 

 .گفتم ای جانانه ی بله دلم ته از-

 بود؛ قباد نوبت حاال و 

  کاغذی کردن امضا به کردیم شروع و گفت  دلش ته از ای بله هم قباد

 هللا کالم جلد یک با شمعدان آینه و سکه تا چهارده و صد شد ام مهریه

 .مجید

 . برداشتن دوشم از رو دنیا غم بار گاران بودم، شده سبک

 .شدم محرمش شدم، شدم،خانمش عروسش

 لحظه اون وصف.بود ناپذیر جدایی که بزرگی ما به شد تبدیل  تو و من

 .  بود ناپذیر امکان ها

 هم شد،مال یکی هامون قلب نداشت مفهموم تو و من ی کلمه دیگه

 .رسیدم ام خواسته عشقم،به به شدیم،
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 از و کرد باز رو مهرش پر های دست آقا حاج با خداحافظی از بعد

 و گرفت باال رو ظریفم ی چونه بودم انداخته پایین رو سرم خجالت

 :گفت

 

 

 وجودش عمق از ای بوسه ودبعد ، مبارکه شدیم هم ماله تو و من"-

 ." کرد پیشونیم نصیب

 

 

 .بود ای نشدنی وصف ی لحظه عشقم،چه ی بوسه اولین

 تمام اش بوسه یک ریخت،با هری دلم داشت رو مسکن حکم بوسه اون

 مانند و پاک پاک چشمه آب مانند اش رفت،بوسه هوا به هام تردید

 .بود خالص جواهر

 شد؛ شروع نو از زندگی قباد ی بوسه با انگار

  بدنم اجزای و سلول تک تک. گرفتن ای تازه جون ها دقیقه هام لحظه

 .شدن کار به شروع نو از

 بود؟ چه بوسه این حکم 

 .بود  دوباره حیاتی با ی مساو عشقم بوسه بود،اولین زندگی شک بی

 . شدیم زمین کف های سرامیک ی خیره هردو خجالت از

 خوشبختی عمر یه آرزوی برامون و گفتن تبریک هم ماکان و دایانا

 یا شک مثل ناشناخته سح یه بود؛ حسی یه دایان نگاه پشت  داشتن،اما

 .داد آزارم لحظه اون ولی بود چی دونم ،نمی اعتراف

 ...شمار بی های کاغذ کردن امضا و رفتیم محضر سمت به بعد
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 . رفت قباد ی شناسنامه تو من مال و من ی شناسنامه تو قباد اسم

 محال شدنش پاک دیگه شد حک قلبمون روی هردومون اسم درواقع

 .بود
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 بوی از بود پر اما بود کوچک که شدیم،حیاطی کوچکی حیاط وارد

 . آرامش و محبت

 . بودند کرده احاطه را آبی حوض که زیبایی های شمعدانی

 حوض آبی رنگ بین رو قشنگی تضاد که کوچکی نارنجی های ماهی

 . بودند کرده ایجاد

 رو حیاط فضای بود گیالس درخت زیر حیاط گوشه که کوچکی کرسی

 داشت؛ نظیری بی حیاط واقعا. بود کرده کامل

 .  گرفتم ای تازه جون آب و خاک بوی استشمام با

 خونه وارد هامون کفش آوردن در از بعد و زد در به تقه چند قباد

 .بود مهربانی از پر و تمیز واقعا اما بود دنجی و نقلی ی شدیم،خونه

 آدم و خونه این اهل که سالهاست انگار مداشت خونه به خوبی حس یک

 خنده بود خوابیده خواب تخت روی که تپلی زن پیره دیدن با.بودم هاش

 دست رو شیرینی جعبه شدم نزدیکش قدمی چند ؛ بست نقش لبم روی

 .کردم بوس رو قباد مادر های دست و گفتم آرومی سالم و دادم قباد
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 و موهام روی ای بوسه دلش جان از و کرد جدا دستش از رو صورتم

 :گفت خودش خاص ب لحجه با و کاشت صورتم

 

 

 .آوردی برکت و خیر اوردی گلم؟صفا عروس اومدی خوش"

 مهر امیدوارم کنین، زندگی خوشبختی درخت زیر سال های سال انشاهلل

 ."نشه پاک لبتون و دل از لبخندتون و
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 :گفت و بوسید رو مادرش گرم های دست و زد نوزا من کنار هم قباد

 

 

 ." خانم نغمه بفرما بودین، کرده کچلم که عروستون اینم"-

 

 

 . بود دلنشینی اسم واقعا قشنگی اسم چه نغمه

 :گفت افتخار با و انداختم بهم نگاهی خانم نغمه
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 .خوشگله خانومه،خیلی پارچه یک... ماشاا"

 ." کن دود اسپند کمی پاشو پسرم پاشو

 

 

 مبهوت و رفت،مات آشپزخونه سمت به و پاشد مادرش حرف با قباد

 .  بودم رفتنش خیره

 :گفت و گرفت دستش تو رو هام دست خانم نغمه بار این

 

 

 .کردین خوبی کار خیلی"-

 چاره وصال جز را عاشقان باشه، راحت بابات و مامان بابت از خیالت

 .نیست ای

 ناپذیر امکان ولی سخته کمی کارتون ممیکنن،هض قبول زمان مرور به

 بعد به ثانیه این از گلم،تو عروس باشه همراهتون و یار خدا. نیست

 .عروسم نه منی دختر

 مامانت به گذشت،اول که زمان کمی کنین رفتار احتیاط با کمی ولی

 .بابات به بعد و بگو

 که کردن حرکتی زدن؛ حرفی شدن عصبی کردین که کاری از اگه

 .نگیرین دلتون به شدین ناراحت

 بدین؛ فرصت کمی و بدین حق

 .نباش هیچی نگران میکنن قبولتون و میکنن عادت بگذره که زمان

 ."هاست سرپرست بی تمام حامی که خدا دست به بسپر
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 .د.بو برده ارث به کی از رو مهربونی همه این قباد میفهمم حاال

 داشت؛ رو خانم نغمه مثل مهربونی مادر که حالش به خوش

 سرم روی رو اسپند دور چند که موند نصفه حرفمون قباد اومدن با

 ، تودستش باسینی بعد و شد آشپزخونه وارد حرف بدون و چرخوند

 .برگشت کنارم
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 هام چشم به ای عاشقانه نگاه و  گذاشت؛ زمین ،روی رو چایی سینی

 کرد؛ رو و زیر رو دلم حال که انداخت

 باز و کردیم خداحافظی نغمه مامان از چایی و شیرینی خوردن از بعد

 .رفتیم بودن منتظرمون دایانا و ماکان که آموزشگاه سمت به

 . بودیم خریده عاشق جفت این برای شیرینم جعبه یک

 گران چیز انگار که بود کرده ذوق چنان شیرینی جعبه دیدن با دایانا

 . بود یدهد دستم تو رو بهایی

 هر رفت ماکان سمت به و گرفت دستم از رو شیرینی جعبه حرف بی

 که الحق شدن شیرینی خوردن مشغول  نگاهی، و تعارف بدون دو

 انگار بود هم شبیه اخالقیشون خصوصیات کال بودن هم الیق و جفت

 و دست شیرینی جعبه کردن خالی بعده بودن اومده قحطی از
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 نزدیکمون بود نیشخند شبیه که لبخندی اب و کردن پاک رو صورتشون

 . اومدن

 

 

 .نوزادتون شیرینی... انشاا داماد آقا نکنه درد دستتون-

 

 

 کردن شروع هردو و  خنده زیر زد دایان ماکان حرف از بعد 

 . کنم خفش خواستم خندیدن،می

 کردم؛ احساس رو هام گونه به رو خون هجوم ماکان حرف با 

 گرما شدت از داره پوستم کردم احساس که کرد تب طوری گونم

 .انداختم پایین رو سرم خجالت فرط از میسوزه

 پر رو متریمون نیم فاصله  و انداخت کمرم دور رو هاش دست قباد

 .کرد

 .داخلش برم و کنه باز دهن زمین خواستم می قباد حرکت از حاال

 :گفت و کرد جمع رو خندش  م میش ذوب خجالت از دید که دایانا

 

 

 ."واقعیته خانم عروس نداره خجالت اینکه"-
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 مذکر جنس جلوی و شد نمی حالیش خجالت بشر این بده مرگم خدا وای

 ...االن همین انگار گفت می شد می خارج دهنش از چی هر

 گر بدنم ها لحظه اون تصور با و زدم پس رو زشتم افکار...استغفرا

 . گرفت

 …و لمیحال بگه بده گیر قباد االن نکنه وای

 …ندارم رو آمادگیش من نه وای

 ...ترسم می

  بریزم؟ سرم به خاکی چه االن نه وای

 :گفت و انداخت پام سرتا ب نگاهی قباد

 

 

 اگه و شده تموم کالس وقت چون برگرد خانم دایانا و ماکان با نرگس"-

 ."کنن می شک کنی دیر

 

 

 .  بودم مهربانیش همه این مدیون

 رو دستم که برم ماشین سمت به  خواستم قباد با خداحافظی از بعد

 :گفت و گرفت

 

 

 …  من نداری رو آمادگیش که وقتی تا میکنم نرگس،درکت نترس"-
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 .   ندادم قورتت ودرسته نشدم پشیمون تصمیمم از تا برو زود حاال
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 به باهم و رفتم ماشین سمت به دو با و ندونستم جایز رو موندن دیگه

 . افتادیم راه عمارت سمت

 تونستم نمی امروز ولی. بگم چی و کنم کار چی دونستم نمی ترس از

 کنم پیدا آمادگی خودم هم بگذره زمان کمی باید نغمه مامان قول به بگم،

 . اینا مامان هم و

 رسیدیم؛ عمارت به که شدم متوجه ماشین توقف با

   شدند؛ دلم مهمون همزمان وترس لهرهد برداشتم ماشین از که رو پام

 هم تعارف اصال افتاد یادم که دایانا و ماکان با خداحافظی  از بعد

 گرفته ازمن رو هوشم و عقل مخفیانه ازدواج این تو، بیان که نکردم

 سمت به رو راهم و شدم پشیمون اما رفتم، در عمارت سمت ؛به بود

 راه بهترین خانم کبوتر با دل و درد کردم کردم کج حسین مش ی کلبه

 . بودم دلهرم ریختن و چاره

 کبوتر دیدن با کشیدم داخل به شدم،سرکی کلبه باز نیمه در ی متوجه

 عرض محکمی سالم  و کردم باز رو در بود بافتنی مشغول که خانم

 .کردم

 :گفت و گرفت باال رو سرش ترسیده صدام باشنیدن خانم کبوتر
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 ..." یدیم سکته به رو من آخرش"-

 

 

 .خانم کبوتر کنار رفتم و گفتم جونی از دور

 

 

  جون کبوتر-

 

 

  مادر جانم-

 

 

  کردم کاری یه من-

 

 

 کاری؟ چه-

 

 

 …چیزه-
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 چیه؟-

 .رو من کشتی دیگه بگو

 

 

 …من-

 …من

 .کردم ازدواج قباد با

 

 

 :گفت و زد خودش صورت به محکمی سیلی خانم کبوتر

 

 

 چی؟"-

 دختر؟ تو کردی کار چی

 نرگس؟ کردی رو کار این چرا

 میفتن؟ روزی چه به دونی""می بفهمن مامانت و بابا اگه

 کردی؟ تکرار رو مامانت کار چرا

 کار رفتی خودت پای با تو حاال گفتم رو ماجرا کل تو به که من نرگس

 کردی؟ تکرار رو مادرت

  الل روزبونم قباد هم تورو هم بفهمه شهاب اقا اگه سرم تو عالم خاک

 ."میکنه گور به زنده
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 هزارتا با و شد آوار روسرم دنیا ؛ کردم احساس خانم  کبوتر حرف با

   شدم؛ لهش زیرش دلم توی آرزو

 بعد و شد خالی پام زیر و رفت گیج سرم کم کم اومد بند هام نفس

 .شب از تر سیاه سیاهیه

 

 

 با کمی ؛ اومدم هوش به ؛ میزد اصد رو اسمم که مامان صدای با

 . شدم شدنم هوش بی متوجه و گردوندم اطراف به چشمی گیجی حالت

 

 

 :گفت و کرد پام رو هاش چشم اشک دستمال با مامان

  

 

 کردی؟ رو خودت کار آخرش"-

 نرگس؟ آخه بود کاری چه این

 کردی؟ تکرار رو من اشتباه چرا
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 مامان؟ ندادی گوش هام حرف چرابه

 .گفتم رو چی همه که من

 کنم؟ چیکار حاال

 بگیرم؟ سرم به گلی چه

 …شهاب اگه

 خودت گشایی، مشکل خودت کن، کمکمون خودت خدایا الل زبونم

 ."کن حل رو مشکلمون

 

 

 اضطراب و ترس رفتم عمارت به جون کبوتر های نصیحت از بعد

 .بود لحظاتم اون حس تنها

 سمت به خواستم گفتم میسال درمیومد چاه قعر از انگار که صدایی با

 . ایستادم بابا حرف با که برم آشپزخونه

 

 

  نمونده؟ روت به رنگ شده چیزی-

 

 

 .لرزید پاهام و دست باز پرتنشم روز آوری یاد با-

 شدم؟ ضعیف اینقدر چرا

 ایستم؟ نمی مردانه کردم که کاری پشت چرا
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 .خستم کمی فقط بابا نه-

 

 

 .افتاده فشارت شاید بخور چیزی یه برو بابا باشه-

 

 

 گرد میز کوچک صندلی روی شدم آشپزخونه وارد و گفتم آرومی چشم

 روی رو سرم و گرفتم ضربدری حالت به رو هام دست و نشستم شکل

 . گذاشتم هام دست

 .شد آشپزخونه وارد مامان دقیقه چند از بعد

 : گفت و کشید موهام روی نوازشگونه رو دستش 

 

 

 .شده که کاریه  ارهند سودی پشیمونی"-

 باید خوردی که رو خربزه کنیم؛ آماده شهاب برای خوب توجیه یه باید 

 ."بشینی لرزشم پای
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 .شینم می لرزشم پای خوردم خربزه گفت می رو حق کالم مامان

 بابا دست تو شناسنامه دیدن با برگشتم سمتش به بابا عصبی باصدای

 و کرد صورتم پرت رو دستش شناسنامه بابا رفت باد به زوهامآر کل

 :گفت

 

 

 تو؟ خوردی گوهی چه"-

  کردی؟ ازدواج رفتی مامانت و من ی اجازه بدون بیشعور

 ."رفت باد به  آرزوهام تمام شد چی و کردم فکر چی

 

 

  نداشتم؛ ای کننده قانع توجیه 

 که صدایی با بودم شده شیر حاال ریخت فرو اضطرابم و ترس کل

 :گفتم زد می موج تحکم توش

 

 

 .شدم عاشقش فقط"

 .محاله زندگیم اون عاشقشم،بدون گفتم بهتون من

 نداشتم، ای چاره راه نکردین حرفم به توجه شما

 نمی رو کاری چنین من بودین کنارم دیگه باباهی و مامان مثل اگه

 ."رینبیا قباد سر بالیی اگه زنم می بهم رو زمان و زمین. کردم



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 

 :گفت بود شده سرخ عصبی فشار از که بابا

 

 

 می ندارم؛ کارتون به کنم،کاری نمی تکرار رو بزرگت پدر کار"-

 تو اسم به دختری من بعد به روز این از ولی خدا امون به سپارم

  نداری  مادری و پدر توهم  ندارم؛

 بی اون با رفتی نمی بودیم مهم برات ،اگه نرگس کنم نمی حاللت

 ."کنی ازدواج خانواده

 

 

 رو صدام شدم،کمی ناراحت بابا زبون از خانواده بی ی کلمه شنیدن با

 :گفتم و بردم باال

 

 

 خانوادس؟ بی باشه فقیر که کی هر مگه"

 میاره؟ شخصیت و خانواده پول مگه خانوادن بی ها شهر کل اونوقت

 گرفت؛ه ور دیدتون جلوی چنان دنیا منال و مال اشتباهید در سخت بابا

 .میبینن پول تو فقط رو خوشبختی رنگ که

 نمی ازدواجم مخالف داشتین دوست رو رو،نرگستون دخترتون شما اگه

 .شدین

 ."هستم کردمم که کاری این پشت و کردم ازدواج من
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 کشی؟ نمی کردی،خجالت باز زبون که میبینم-

 رو بساطت برو هم حاال بکنی؟ ما با رو کار این تونستی چطور تو

 .شوهرت خونه برو کن جمع

 برو خونم از گمشو نیست، تو برای جایی من ی خونه تو دیگه

 رو مادرت و پدر حرمت خاطرش به که عشقت ی خونه بیرون،برو

 ."کردی له پات زیر

 

 

 درست ازشون که هایی و بافی رویا تمام و غرورم بابا های حرف

 ...شد چی و کردم می فکر چی من. کرد نابود رو کردم
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 اشک های چشم با و برداشتم رو زمین روی افتاده ی شناسنامه شدم خم

 ریختم چمدونم توی رو هام وسیله و لباس تمام رفتم اتاقم سمت به آلود

 .رفتم ها پله سمت به رفته باد به که امیدی و شکسته دلی با و
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 غم ؛و کرد سد رو راهم جلو دبو کرده سکوت دقیقه این تا که مامان

 لرزه به رو دلم بارانیش های چشم. کرد رسوخ دلم عمق تو مامان نگاه

 . درآورد

 

 

 منی جگرگوشه بشی،تو رد جنازم روی از اینکه مگر بری نمیزارم"-

 ."شده که اشتباهیه بگذرم؟ تو از چطور

 

 

 :گفت و چرخوند بابا سمت به رو صورتش بعد 

 

 

 حال به نزار باش باش،پشتش حامیش کنی تردش اینکه عوض شهاب"-

 .بیفته من روز و

 نرگس بدون میرم می. بره دخترم نزار شهاب قسم عزیزت به تورو

 ."تونم نمی

 

 

 :گفت و انداخت دستم چمدون و من به نگاهی بابا

 

 

 برام؛ بود عزیز هرکسی از
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 میدی؟ قسم عزیزم کدوم جون به داری پروانه

 دقیقه یک تونه نمی حتی گرده برمی و میشه نپشیمو خودش بره بزار

 نرگس شکستی رو سرت پشت های پل بیاره،تمام دووم خونه اون تو

 ."سالمت به برو نیست درکار بازگشتی دیگه

 

 

 بازیم؟ ادا و لوس دختر کرد می فکر چرا گرفت خندم بابا افکار به

 .کنارشم زندگی نشیب و فراز توهر و همسرمم عاشق من

 :گفتم درگوشش نشنوه بابا که طوری آروم و کردم بغل رو مامان

 

 

 ."خداحافظ باش کبوتر و خودت مواظب دیدنت به میام گاهی از هر"

 

 

 :گفت و زد زمین به زانو دو گرفت اوج مامان های هق هق 

 

 

 میدم؟ رو گناه کدوم تاوان کن،دارم بس خدایا"

 امتحان به دلم یز،عز فرزندم با رو من کنم تحمل تونم نمی بسمه دیگه

 .نکش

 ."کن راحت منم سخته،بکش نرگس دوری
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 کنارش ؛که داشت عشقی نه سوخت می مامان روز و حال برای دلم 

 تنها بود تنها مامان. نابی رفیق و دوست هم باشه،نه زخمش مرحم باشه

 . کردم بد مامان برای  کردم؛ بد هرکسی، از تر

 مامانم از دوری سخته قباد از دوری که قدر همون ولی نیستم پشیمون

 . میاره سرم به بالهایی چه ببینم تقدیر دست به بسپرم ،باید تره سخت

 خداحافظی کلمه آخر بار برای و کاشتم مامان موهای روی ای بوسه

 به خداحافظی برای و بستم سرم پشت محکم رو در رفتم و گفتم رو

 .رفتم حسین مش کلبه
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 .رفتم خانم کبوتر و حسین مش مالقات به بار آخرین برای

 رو خودم درنگ شد،بی پیدا خانم کبوتر قامت که زدم در به تقه چند

 کردم؛ محبتش پر آغوش پرت

 سیالب و زدم می اش خورده چین صورت به پی در پی های بوسه

 :تمگف بریده و امید نا صدایی با شد می زدنم حرف مانع که هام اشک

 

 

 ."میرم دیگه من مادر کن جون،حاللم کبوتر کنید حاللم"
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 :گفت و گرفت قاب رو جونم بی صورت تعجب با خانم کبوتر

 

 

 شب؟ وقت این میری کجا"-

 شد؟ چی

 فهمید؟ شهاب آقا

 ."مادر مردم بده توضیح تو بیا کردی، مرگم دق دختر بگو

 

   

 .بود خالی حسی هر از دلم انگار. نداشت رو یاریم توانایی پاهام

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم حسین مش دیدن با شدم کلبه وارد

 

 

 ."پدر سالم"

 

 

 .بشین بفرما اومدی خوش عزیزم سالم-
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 :گفت و برخواست جاش از متعجب دستم چمدون دیدن با

 

 

 نرگس؟ چیه این"-

 "میری؟ کجا 

 

 

 .شب وقت این برم که ندارم رو جایی-

 

 

  بری؟ جایی دبو قرار مگه-

 

 

 .میدم توضیح براتون-

 

 

 .کردم تعریف حسین مش برای رو امروز های تنش کل

 :گفت پیشونیش روی اخم با
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 کنن پرت خونه از رو تو که نمیشه معنا این به این ولی کردی بد"

 .بیرون

 شوهرت ی خونه بری شب وقت این که زشته دخترم،االن پشتتم خودم

 .رسونمت می فردا خودم بمون اینجا رو امشب

 تازه ناسالمتی بیای در جونی بی از تا بزن صورتت و سر به آبی برو

 ."عروسی

 

 

 ...عروس

 روز که دامادشه،عروسی از دور که عجیبی،عروسی ی کلمه چه

 .شد خانواده بی عروسیش روز که اشکه،عروسی غرق ازدواجش

 رفتم؛ بهداشتی سرویس سمت به و زدم جونی بی لبخند

 حرف بی که جون کبوتر کنار رفتم و پاشیدم صورتم به آبی  ربا چند 

 .شد موهام نوازش مشغول و کشید بغلم به

 ...شدم کشیده خواب گرم آغوش به که نکشید طولی
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 شدم؛ بیدار خواب از موهام نوازش با هم صبح
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. بود تار دیدم جلوی هنوز ؛ کنم باز رو هام چشم الی تونستم سختی به

 می نگاهم لبخند با که مامان دیدن با و اومدم خودم به ثانیه چند از بعد

 . شدم بلند جام از کرد

 ها روز شد،این نمایان مامان های چشم روی اشک جنس از ای شیشه

 .کردن گریه بود شده روزمون هر کار

 :گفت و کشید آغوشش به رو سرم مامان

 

 

 نچشی،من رو پشیمونی طعم وقت دلم،هیچ یزعز شی بخت سفید الهی"

 .کن حساب من رو سختی هر همیشه،تو کنارتم همیشه

 ."کردی کم وزن خیلی روزها این بخور چیزی یه بیا حاال

 

 

 از عاری خوشحال نه بودم ناراحت نه بود مبهم و گنگ لحظه اون حس

 .حالی و حس هر

 انجام از بعد رفتم بهداشتی سرویس سمت به و دادم هام لباس به تکونی

 . مامان کنار رفتم و اومدم بیرون مربوطه کارهای

 مش شد دیرم دیگه من گفتم و کردم تشکری صبحانه خوردن از بعد

 . اینا قباد  ی خونه ببر رو من کن لطف حسین

 خانوادم تک تک با خداحافظی از بعد و گرفتم دستم توی رو چمدونم

 :گفت و داد دستم رو دستش توی کوچولویه ساک مامان که برم خواستم
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 ."دلم عزیز بگو خودم به شد الزمت چیزی هروقت میشه الزمت"

 

 

 .رفتم و کردم رو خداحافظی آخرین و بوسیدم رو مامان دیگر بار

 شدم؛ بزرگ  اونجا رو زندگیم سال دو و بیست که جایی از کندن دل

 سخت بهشون مبود وابسته دل جون با که ایی خانواده از کندن سخته،دل

 .بود

 کرد؟ میشه چه اما

 .نوشته اینطور را ما قسمت هم سرنوشت

 شد؟ چه و داشتم ها آرزو چه

 . بود خوب پایانش شد که هرچی ولی

 .رسیدم هام آرزو مرد به عشقم، به من 

 زخمش و درد چون جدانکنه ازهم رو عاشقی خواهم می هم خدا از

 .آوره رنج واقعا

 .گرفتم روپیش جدیدم خونه راه و شدیم تاکسی سوار بعد

 کاری از عمر بودم؛یک امیدوار  بود، مادرش و قباد پیش فکرم راه کل

 ؛ نشم پشیمون کردم که

 خداحافظی از اومدم،بعد بیرون افکارم از جدیدم خونه دم به رسیدن با

 گوشم به نغمه مامان مالیم صدای که زدم در به تقه چند حسین مش با

 .رسید
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 کیه؟-

 

 

 .نرگس نغمه،عروستون مامان منم

  

 

 .دلم عزیز اومدی خوش بشم فدات من وای-

 

 

 . کشید مهرش پر آغوش به رو من و کرد باز رو در و

 :گفت و نپرسید سوالی دستم توی ساک و چمدون دیدن با

 

 

 تو بیا خودته ی خونه اینجا نرگسم،عروسم اومدی خوش خیلی"-

 نبود دلش تو دل صبح از آموزشگاه رفته نیست خونه قباد. گلم روسع

 .  خونش اومده زنش نمیدونه میبینم،حاال رو خانومم رو نرگسم گفت می

 ."تو گلم،بفرما ناز اومدی خوش خیلی
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 برام که ای چندمتری و کوچک ی خونه وارد و درآوردم رو هام کفش

 . شدم داشت هارو آرزو کاخ حکم

 :گفتم وار زمزمه و بست نقش لبم رو لبخندی خود به خود

 

 

 ." نرگس اومدی خوش جدیدت دنیای به"

 

 

 :گفت و کرد هدایتم قباد اتاق سمت به نغمه مامان

 

 

 رنگی خوش چایی یک منم. کن عوض رو اتاقتونه،لباسات اونجا برو"

 ." کردن سرفه به کرد شروع بعد و بریزم

 

 

 :گفتم و دادم مالش رو نغمه مامان پشت 

 

 

 ."بیارم آب بشینین"-
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 آب پر لیوان با و رفتم آشپزخونه سمت به بادو و ؛ نشست نغمه مامان

 .آب خوردن ؛به کرد شروع و کرد لب زیر تشکری برگشتم

 :گفت و گذاشت موکت روی رو خالی لیوان

 

 

 ؛ میشم طوری این هرازوقتی  نیست؛ چیزی مادر نباش نگران"

 ."نبردم گور به آرزومو ؛و دیدم رو قباد ازدواج

 

 

 کرد سرفه که کی هر مگه حرفیه؟ چه جون،این نغمه جونتون از دور

 میمیره؟ الل زبونم

 

 

 اتاقت گیرمه،برو گریبان مریضی خاطر به من سرفه ولی دخترم نه-

 .بیا و کن عوض رو لباسات
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 .بود زیبا و زتمی اما کوچک شدم،اتاقی اتاق وارد
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 به مستقیم دیدش که بزرگ ی پنجره یک و لباس کمد یک متکا، تا دو

 .بود  حیاط

 سال چند انگار کرد، می منتقل بهم خوبی حس عجیب مکان و جا این

 .خونم این و منطقه این ساکن که است

 گردوندم اطرف به چشمی ؛و کردم باز رو در هام لباس تعویض از بعد

 .دیدمن رو جون نغمه اما

 نغمه مامان حضور متوجه میومد آشپزخونه از که صدایی شنیدن با

 .شدم آشپزخونه توی

 باید گذشته ازش سنی هم نغمه شد،مامان تموم بخواب و بخور دیگه

 غذا قباد برای روز هر اینکه فکر با.بگیرم عهده به من هارو کار دیگه

 . رفت ضعف براش دلم میپزم

 :تمگف و نغمه مامان کنار رفتم

 

 

 " مامان؟ میکنین کار چی دارین"-

 

 

 .میام االن بشین دخترم،برو کنم می درست چایی-

 

 

 مامان؟ حرفیه چه این

 .میام االن منم بشینید برید لطفا شما
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 مامان ، کشمکش از خسته دیگه گفت نغمه مامان و گفتم من قدری به

 سماور کنار قندان دیدن با و کردم دم رو چایی رفت ؛و شد تسلیم نغمه

 رو قند سطل و کردم رو و زیر هارو کابینت کل نداره قند شدم متوجه

 .رفتم نغمه مامان کنار کردنش پر از بعد و کردم پیدا

 چایی، خوردن و صحبت کمی از بعد

 :گفتم و برداشتم رو ها فنجون و سینی

 

 

 " مامان؟ بزارم چی ناهار"-

 

 

 :گفت و کرد ای مزه با ی خنده حرفم شنیدن با نغمه مامان

 

 

 ." عزیزم داری دوست چی هر"-

 

 

 :پرسیدم شرمساری با

 

 

 "داره؟ دوست چی قباد"
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  قیمه-

 

 

 .ممنون خیلی باشه

 

 

 رو برنج کردم؛ پیدا رو برنج و لپه و گشتم کلی ها فنجون شستن از بعد

 .بپزه تا گذاشتم گاز روی و ریختم آب توی هم هارو لپه و کردم خیس

 و گذاشتم بیرون گوشت بسته یک و کردم باز رو یخچال در خجالت با

 . بپزه زود تا گذاشتم پز زود توی شستنش بعد

 کردم،دست درست شیرازی ساالد سرهم آخر و دیدم رو تدارکات تموم

 گوشم به عشقم ی مردانه صدای.جون نغمه پیش برم تا شستم رو هام

 .رسید

 

 

 .داشتهبر جارو همه قیمه بوی کردی چه مامان وای-
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 بود،حالت نشده من متوجه هنوز نشست جون مامان کنار رفت قباد

 خسته و سالم از بعد نغمه مامان رسید می نظر به پریشون چهرش

 :گفت قباد با گفتن نباشید

 

 

 قباد؟ شده چیزی"-

 "چراناراحتی؟

 

 

 :گفت و داد یرونب صدا با رو نفسش و کشید موهایش به دستی قباد

 

 

 بود نیومده آموزشگاه نرگس امروز ؛ نیست خوب ،حالم مامان کالفم"

 ..."و فهمیدن مادرش و پدر نکنه نگرانشم

 

 

 بلند سالم محکمی صدای با و ریختم چایی فنجونن یه  صدا و سر بی

 رو دهنش و گرفت باال تعجب با رو سرش صدام شنیدن با قباد که گفتم

 .کرد بسته و باز مونده آب بی که ماهی مثل

 :گفتم و جلوش گذاشتم کنارش رو چایی و رفتم کنارش از حرف بی
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 ."عزیزم نباشی خسته"-

 

 

 :گفت و شد عشقم های لب مهمان لبخندی

 

 

 ."بودم نگرانت اومدی؟ کی عزیزم،ولی اومدی خوش"-

 

 

 توضیح برات رو چی همه ناهار از شد،بعد سرد که بخور رو چاییت-

 .میدم

 

 

 .هست هم بانو کد... ماشاا کرده، درست گلم عروس رو امروز ناهار-

 تو مثل عروسی که کنم می افتخار انتخابت و پسند این به مرحبا قباد

 ازدواج چرا قباد میگفتن هی دم می ها همسایه بین رو دارم،پزت

 .ترکن می حسودیشون از ببینن تورو حاال دلیل؟ چه به و نمیکنه؟چرا

 

 

 .گرفت اوج قباد ی خنده نغمه مامان حرف با

 :گفت و گرفت رو دستم 
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 ." دارم رو نرگس مثل ای فرشته چون زمینم روی مرد خوشبخت من"

 

 

 زد؛ که حرفی این االنم کرد رو و زیر رو دلم که خندش

 .کردم شکر قباد داشتن خاطر به رو خدا دیگر بار و بستم رو هام چشم
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  کردم؛ پیدا رو سفره آشپزخونه کردن رو و زیر از بعد هم باز و پاشدم

 .اومد کمکم به هم قباد سفره کردن پهن از بعد

 از ای جانانه ی بوسه با که داشتم برمی سینک از هارو بشقاب داشتم

 رو ها بشقاب من العمل عکس به نگاه موند؛بدون نیمه و نصفه کارم لپم

 بخواد که هربار یعنی بود گرم گرم بوسش جای. فتر و گرفت ازدستم

 گیرم؟ می گر ؟و شم می خجالتی طور این من منه بوس رو من

 از شدم،بعد دیس توی برنج کشیدن مشغول و کردم افکارم به ای خنده

 .رفتم سفره سر کارم اتمام
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 رضایت لبخند منم کردن تعریف پختم دست از کلی نغمه مامان و قباد

 .نشست لبم رو هاشون تعریف و حرف از بخشی

 بغلم سرم پشت از قباد که  شستم هارو ظرف سفره کردن جمع از بعد

 :گفت می و زد می گوشم کنار پی در پی های بوسه و کرد

 

 

 .دارم دوست خیلی"

 ." کن گوشت ی آویزه رو ،این خیلی 

 

 

 :گفتم و زدم پسش باطنیم رغم علی

 

 

 لطفا سبکی سر دختر چه میگه ودشخ با نغنه مامان قباد،االن زشته"

 ." کن کنترل رو خودت کمی

 

 

 خالفه؟ مگه کنم ببوسمت،بغلت دارم دوست زنمی

 … ؟حاللمی گناهه جرمه؟ مگه
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 این با شد ظاهر هام چشم جلوی امشب ی صحنه قباد های حرف از

 .ساختس کارم حتما قباد حرکت و حرف

 :تگف و کشید رو بینیم و کرد حوالم چشمکی قباد

 

 

 " پریده؟ روت و رنگ که  کنی می فکر چی به"-

 

 

 ...هیچی-

 . بریم

 

 

 استراحت مامانم کنار خوای می من،نکنه اتاق  توی میریم ولی بریم-

 کنی؟

 .نیست بعید که تو از
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 بود؟ اومده من خجالتی عشق سر به چی
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 . شدم اتاق وارد اردک جهجو عین قباد سر پشت و گفتم حیایی بی

 .همانا کشیدنش بغل تو و همانا شدم وارد

 :گفت و بوکشید رو گوشم ی الله

 

 

 ."هستی همیشه از تر خومزه تو خوشبو امروز"-

 

 

 از تر رو پر من عکس بر قباد ولی بشم ذوب خواستم می خجالت از

 . بود ها حرف این

 رقص موهام که کرد باز رو موهام کش و کشید سرم از رو روسریم

 افتاد؛ صورتم روی به کنان

 :گفت و زد گوشم کنار رو موهام از ای طره

 

 

 ."شدی ترم بودی،خوشگل خوشگل"

 

 

 مجبور کشید،منم دراز و رفت اتاق از ای گوشه به و کشید رو دستم

 .کشیدم دراز کنارش

 می پوستم که زده باال حدی به بدنم حرارت کردم می احساس دیگه

 . سوزه
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 هم ب خیره هامون چشم  موهام، نوازش به کرد شروع حرف بی دقبا 

 بودم؛ نگاهش ،مجذوب بود

 ترین بخش لذت به عشقم آغوش  در و شد تار دیدم جلوی کم کم دیگه

 .رفتم فرو خواب

 از زد می صدا رو اسمم ممکن صورت ترین زیبا به که قباد صدای با

 :فتگ و کاشت پیشونیم روی ای بوسه شدم بیدار خواب

 

 

 ."بیرون بریم که کن عوض رو لباسات پاشو خانومم"

 

 

 :گفتم آلودی خواب صدای با و دادم بدنم به قوسی و کش

 

 

 "چرا؟ بیرون"-

 

 

 .فضول خانم نکن هم سوال شو حاظر و پاشو

 

 

 . رفت و کشید  رو بینیم بعد
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 و دادم بیرون ای آسوده نفس بود نشده حقیقت منحرفم تفکرات اینکه از

 :مگفت

 

 

 .گذشت گوشم بیخ از خطر"-

 "…کنم تضمین نمیتونم رو شب ولی

 

 

 پوشیدم رو هام لباس صورتم و سر شستن از بعد و رفتم سرویس سمت

 .رفتم نغمه مامان سمت به و

 :گفتم و زدم تپلش ها گونه به ای بود،بوسه خوابیده فرشته یه مثل

 

 

 "نمیای؟ شما جون مامان بیرون میریم ما"

 

 

 برید بردارم،شما قدمم یه تونم نمی بیام؟ کجا وضع این با من معزیز نه

 . گلم عروس بگذره خوش

 

 

 :گفتم و فشردم محکم رو خوردش چین های دست
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 ." نخورینا تکون جاتون از کنم،شما می درست شام میام زود"

 

 

 .عزیزم برو چشم-

 

 

 باریکی و تنگ ی کوچه. زدیم بیرون خونه از قباد دست تو دست

 .کردن پچ پچ به کردن شروع قباد و من دیدن با ها ود،همسایهب
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 :گفتم و انداختم قباد به نگاهی خنده با

 

 

 " اینجا اومدم عروسی عقدو بدون میکنن فکر خودشون با االن"
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 :گفت و کرد مصنوعی اخم قباد

 

 

 حرفیه؟ چه دیگه این"

 نکن توجه زیاد توهم لطفا کنم نمی زندگی دممر حدیث و حرف با من

 االن تا  گرنه و داده رو خبرش مامان عقدمون روز کنم فکر بعدم

 ."خونه بودن اومده جو و پرس برای صدبار

 

 

 اصال.فقیرن فقیر بگم که نبود حدی در ولی بود شهر پایین قباد ی خونه

 میفهمه؟ رو غنی و فقر معنی عاشق دل مگه

 . نزدیم خاصی حرف خیابان سر هب رسیدنمون تا

 حرکت و گفت رو خیابان آدرس قباد و شدیم تاکسی سوار

 .میریم کجا ببینم که بودم منتظر کردیم؛،مشتاقانه

 بعد و کردیم روی پیاده کمی. شدیم پیاده اصلی خیابان به رسیدنمون با

 :گفت و کرد فروشی طال به اشاره دستش با قباد

 

 

 ."بخریم رو هامون حلقه بریم اول"

 

 

 از بعد شدیم،قباد مغازه وارد حلقه خرید برای خاصی شوق و شور با

 :گفت فروشنده به سالم
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 . "بندازیم نگاه یه بدین رو ها حلقه ست اون لطفا"

 

 

 رو داشت حلقه ست تا چند که ای جعبه و گفت آقایی چشم فروشنده

 ماشین با کار مشغول و گفت ای ساده بفرمایید و گذاشت میز روی

 .شد حساب

 خوشگل شون تک تک واقعا انداختم، جعبه توی های حلقه به نگاهی

 شبیه تقریبا که ای ساده ی حلقه  موقعیتم و شرایط به توجه با اما بودن

 .کردم انتخاب رو بود رینگ

 تکرار رو خودش کار دقیقا منم کرد انگشتم و برداشت رو حلقه قباد

 راه فروشی لباس مغازه سمت به ها حلقه حساب و خرید از بعد کردم

 . افتادیم

 به وحشتناکی ترس روم به رو شخص دیدن با شدیم که مغازه وارد

 .انداخت چنگ وجودم
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 و من تماشای به بود؛ خند زهر به شبیه بیشتر که پوزخندی با افشین

 .شد نزدیک قدمی چند ما دیدن با بود، ایستاده قباد

 :گفت نشنوه قباد که طوری یواشکی و زد من به ای تنه

 

 

 ." باش سورپرایزم منتظر"-

 

 

 . داد ادامه راهش به مکث بی حرفش از بعد

 فشار حرص از رو بودم داده قرار دستش توی که رو هام دست قباد

 .شکستن دستم های استخوان تموم که کردم احساس داد؛ محکمی

 :گفتم و شدم مانعش که افشین پیش بره خواست و کرد رها رو دستم

 

 

 ."  ندارم  دعوا ی حوصله و حال کن بس من جون تورو"-

 

 

 .تره مهم برم هرکسی و هرچیزی از تو نرگس،جون نده قسم-

 .بخوری قسم نبینم دیگه
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 های مغازه سمت به و بستم هم روی  تشکر معنی به رو هام چشم 

 ...افتادیم راه دیگه

………… 

 

 .شدیم  باصفامون حیاط وارد و بازکرد رو در و انداخت رو یدکل قباد

 

 

 ."میشن خراب سرده تو،هوا بزار هم هارو گل این فردا"-

 

 

 شدیم؛ خونه وارد و گفت چشمی

 قرمزش و تپل های گونه و گذاشتم جا نغمه مامان کنار هارو خرید

 :گفتم و بوسیدم

 

 

 ".کردیم عروسی خرید هم مامان،کلی اومدیم ما"-

 

 

 :گفت و بخشید صورتم به مهربانیش روی از ای خنده نغمه مامان

 

 

 "خریدی؟ چیا ببینم گلم باشه مبارکت"-
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 ؛مامان دادم مامان نشون رو هام خرید تک تک زیاد شادی و شوق از

 خرید. رفتم اتاقم سمت به کرد؛و تعریف هام خرید از کلی هم نغمه

 سمت به هام لباس تعویض از بعد و کردم جاسازی قباد کمد توی هارو

 کردن درست به کردم شروع و شستم رو هام دست و رفتم آشپزخونه

 .سبزی ؛کوکو

 .شد تموم من بازیای شیرین و بگوبخند با شام

 .مامان از دوری داشت،درد دردی یه دلم ته اما 

. شده تنگ من برای هم مامان دل بود،صدردصد شده تنگ براش دلم

 . دیدارم به بیاد و بگیره حسین مش زا رو خونه آدرس کاش

 :گفت و بشورم هارو ظرف نداد اجازه قباد

 

 

 ."شستم رو ها ظرف من کنی دم رو چایی تو تا"-

 

 

 کنار کارم اتمام و ها میوه شستن از بعد و کردم آماده رنگی خوش چای

 . رفتم نغمه مامان

 وضع اوایل گویا گفت می ازدواجش و بچگی خاطرات از نغنه مامان

 قباد های عمو قباد بابای مرگ از بعد ولی بود بهتر خیلی مالیشون

 می. کشن می باال رو نغمه مامان دارایی تمام و شن می کار به دست

 .بیاد یادش چیزی نکنم فکر بود بچه خیلی ها موقع اون قباد گفت
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 ماه مثل عشقم اولشم از داد، نشونم رو بچگیش های عکس آلبوم قباد

 .بود

 های بوده،گونه خواستنی و نمک با خیلی قباد های بچگی ندورا 

 ....فندقیش بینی و قرمزش های تپلش،لب

 روز یک منم اگه کردم آرزو دلم ته رفت،از می غش براش دلم 

 .بشه قباد شبیه شدم پسر صاحب
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 .نشست مدل به شیرینی ترس  ها دستی پیش هاو فنجون شستن از بعد

 میم که بود حقش کمال و تمام  و شدم قباد زن نبود،من فراری راه دیگه

 .بزنه نامم روبه مالکیتش

 مامان کنار به نگاهی و اومدم بیرون آشپزخونه از بود کرده گل شیطنتم

 .شدم مواجه قباد نبود با تصوراتم مثل دقیقا انداختم؛ نغمه

 هر از من و بود گذشته شب نیمه از ساعت رفتم نغنه مامان کنار باز

 می جواب آلودی خواب صدای با نغمه مامان و زدم می حرف دری

 خودم کار نبودم،از بردار دست و بودم چسبیده کنه مثل ولی داد؛

 . بود گرفته خندم خودمم

 . داشت کشیدن شیرین انتظار این ولی

 .کرد می سنگینی منم های چشم کم کم دیگه
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 نمیاد؛ خوابم که کردم می تلقین و بودم خواب از روتر پر من

 و صورت با و کرد باز رو اتاق در نیورد دوام قباد سرم آخر دیگه

 .کرد صدا رو اسمم بود خمار تابی بی از که هایی چشم

 :گفت شد خواب تو غرق نغمه مامان متوجه وقتی

 

 

 "میزنی؟ حرف کی با ساعته سه خوابیده مامان"-

 

 

 :گفتم و دمز چپ علی کوچه به رو خودم 

 

 

 ."نشدم متوجه اصال عه"-

 

 

 طغیان به هام سلول تک تک.بودم تابش بی خودمم ؛ کنم می اعتراف

 .میتپید کوچک گنجشک  مثل زد،قلبم می صدا رو قباد و بود افتاده

 پا قباد سمت به آرام های قدم با و ندونستم جایز رو کردن اذیت دیگه

 .گشودم

 سفید مالفه و تخت متوجه و بست آرومی به رو در قباد شدم اتاق وارد

 واقعیتی بود که چی هر نکشیدم خجالت که بود عجیب ولی شدم روش

 .بود من وجود از
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 روش رنگ و چهره حالت از و کرد؛ پر رو قدمی دو بین فاصله قباد

 .داد تشخیص شد می رو تابی بی

 . بود خود اوج تو قلبش ضربان و رفت می پایین و باال گلوش سیبک

 ی دکمه کردن باز به شروع کشیدم،قباد پایین رو سرم روسری خودم 

 .شدم می آتیش ی کوره  مثل منم بدنم به انگشتش خورد بر با لباسم

 .بودیم هم به خیره دو هر کشید،حاال خودش پیراهن و شلوار به دستی

 :گفت و بوسید رو گوشم ی الله آروم

 

 

 ."نرگس کردی ترم بودم،دیوونه دیوونه"-

 

 

 معلق آسمون و زمین بین شدم؛ کشیده گرمش آغوش تو حرکت یک با 

 به کرد شروع و گذاشت زمین روی رو من آروم آروم که   بودم؛

 .هام لب بوسیدن

 .همرایش به کردم شروع منم و نیاوردم تاب دیگه

 وجودم و گذاشتم؛ زنانگی ی عرصه به پا  پبچید دلم زیر که دردی با

 .پذیرفت میل لکما با رو نقشش تغییر

 زنان نفس قباد پام زیر خیسی حس با و زدم قباد ی پهلو به چنگی

 :گفت و کشید دراز کنارم و بوسید رو پیشونیم

 

 

 ...من زن"
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 .منی زن کمال و تمام حاال

 ."تنت بعد کردم تسخیر رو روحت اول

 

 

 طولی.داشت برام رو زندگی و نفس حکم قباد  حرکت و ف حر هر

 رو مشترکون زندگی خواب اولین قباد ی مردانه آغوش تو نکشید

 .کردم تجربه
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 .شدم می مند عالقه قباد به بیشتر من و گذشت می ها ماه و ها روز

 سختی روزهایی و دادیم دست از رو نغمه مامان متاسفانه مدت این تو

 . گذروندیم رو

 رو قباد و من هم بابا مدت این میومد،تو دیدارم به روز هر مامان

 .بخشید

 حس رو خوشبختی معنا تمام ی کلمه به و رفت می پیش خوب چی همه

 . کردم می لمس و

 می کشی مسافر ظهر از بعد و رفت می آموزشگاه ها صبح قباد

 پاش زیر ماشین یه و نقلی خونه یه فقط بود شده ورشکست هم بابا.کرد

 .بود مونده
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 تنگ هام لباس کل و بود شده بیشتر برآمدگیش دمکشی شکمم روی دستی

 اضطرابم و استرس شدم می نزدیک آخر های ماه به چقدر هر.بود شده

 .شد می بیشتر

 و بودم خبر بی زادشون خان و زنش و عمو از مدت این کل

 .کردم می خداروشکر

 جاری با پیچید شکمم زیر بدی درد که بودم ها ظرف شستن مشغول

 شد؛ بلند آهم پام الی از آب شدن

 دیگه امونم بود بدی خیلی درد واقعا و شد می بیشتر دردم هردقیقه

 .بود بریده

 و بودم؛ شده دوال درد رسید،از گوشم به در زنگ صدای حین همین تو

 بدم حال متوجه بابا و مامان در کردن باز با و رفتم در سمت سختی به

 .شدن

 از کمتر روزی و حال هم اباب بود کرده گم رو خودش ترس از مامان

  بخندم؛ صحنه این به یا بکشم درد دونستم نمی. نداشت مامان

 به و شدیم ماشین سوار کرد جور و جمع رو ساکم مامان اینکه از بعد

 .کردیم حرکت بیمارستان سمت

 افتاده شمارش به هام نفس و بود بریده رو امونم زایمان درد اینکه با

 ته گیرم می بغل رو هام دوقلو چندساعت از بعد اینکه حس با ولی بود

 .لرزید می دلم

 زنان بخش سمت به و کرد توقف بیمارستان جلوی بابا دقیقه چند از بعد

 دیگه رفتم؛ تخت سمت به بستری ی برگه گرفتن بعداز و رفتیم زایمان

 .بود شده شدیدتر دردم

 .بود افتاده سوزش به گلوم بودم زده جیغ بس از 
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 پرستار که زدم می صدا رو قباد و کوبیدم می سرم به چنان دستم دو با

 .بودن شده لب به جون صدام و سر از ها

 :گفتم می زدم می جیغ بیارم طاقت تونستم نمی دیگه

 

 

 ...مامان. برم بدین اجازه خدا تورو کردم غلط"-

 ...قباد

 ."ببرین  رو من بیاین خدا تورو

 

 

 مالقاتم به پیری دکتر که بودم اختهاند راه هوار و داد چقدر دونم نمی

 :گفت معاینه از اومد،بعد

 

 

 ."میان دارن هات بچه روشن چشمت"

 

 

 هر بود؛ مشکوک خیلی پرستارا از یکی رفتارهای همهمه این تو ولی

 کرد؛ می معاینم و میومد سراغم به دقیقه

 کرد؟ می توجه بهم اینقدر چرا

 رحم به دلش کشیدم جیغ و مکرد گریه اینقدر شایدم یا بود آور تعجب

 .اومده
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 دختر که نکشید طولی رفتیم زایمان اتاق سمت به و شدم ویلچر سوار

 لبم به لبخند دردم اوج تو اش گریه ضعیف اومد،صدای دنیا به اولم

 اورد؛

 .رفت می سیاهی به هام چشم کم کم دیگه

 ضعیف دخترم ی گریه صدای کم کم.بود سخت برام درد همه این تحمل

 ...مطلق سیاهی بعد و ترشد ضعیف و
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 و موقعیتم درک از بعد. شدم بیدار خواب از کسی ی گریه صدای با

 هام دختر کو؟ ولی بیمارستانم هنوزم فهمیدم داشتم که خفیفی درد

 کجان؟

 گرفته صدای با انداختم بود گرفته قرار سرم باالی که مامان به نگاهی

 : گفتم جیغم اثر رد

 

 

 کنی؟ می گریه چرا مامان"-

 "کجان؟ دخترهام
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 رو دهانم ی شده جمع بزاق بار چند که بود زیاد حدی به گلوم سوزش

 . بشه کاسته دردش از کمی شاید تا بلعیدم

 سرم رفته رویی و رنگ شد،با شدنم بیدار متوجه تازه انگار که مامان

 :گفت و کرد نوازش رو

 

 

 یزم؟عز خوبی"-

 ."اومدی هوش به باالخره

 

 

 به و باال بکشم رو خودم کمی کردم سعی و چرخوندم اطراف به نگاهی

 قراربگیرم؛ نشسته حالت

 :گفتم و کردم اشاره مامان به سر با

 

 

 کجان؟ هام دختر مامان"-

 نیستن؟ اینجا چرا 

 "شده؟ چیزی

 

 

 :گفت و داد تکون تاسف با رو سرش مامان
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 .زمعزی باش آروم"-

 ." دادیم دست از رو دوم قل متاسفانه

 

 

  ریخت سرم رو ایستاد،دنیا قلبم مامان حرف شنیدن با

 …بچم

 ...بود مرده بچم

 به کردن شروع هام کردم،اشک احساس رو هام چشم به اشک هجوم

 .باریدن شرشر

 .بودم داده دست از رو جونم ی دخترم،پاره

 :گفتم و ادمد ون ت راست و چپ به نه نشونه به رو سرم

 

 

 .دروغه مامان نه"-

 .گیری می بغل دختراتو االن خوابه،کابوسه یه دروغه،بگو که بگو

 :گفتم بلندی های هق باهق و کشیدم خراشی گوش جیغ

 

 

 .خوام رومی بچم،دخترم،دخترام"-

 .خوام می رو دوقلوهام
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 .بودن هم ،دوست بودن هم همدم ساختم،اونا ساختم،امید آرزو باهاشون

 رفت؟ چرا

 خدا؟ گرفتیش چرا

 "گرفتی؟ رو بچم داشتم گناهی چه من من،خود ی بچه

 

 

 :گفتم و کوبیدم سینم به

 

 

 آخه؟ گرفتیش چرا"-

 "چرا؟ 

 

 

   عصبی اتاق به ها پرستار ورود با

 :گفتم بافریاد

 

 

 .کشتیشون"-

 کشتیش؟ چرا 

 کردی؟ احتیاطی بی چرا

 " گرفتی؟ رو بچم چرا
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 .کنم خالی سرش رو هام درد ی همه تا بودم  یکس و بهونه یک دنبال

 تزریق سرمم به آمپولی و شدن نزدیکم نگاهی هیچ بدون ها پرستار

 .رفتن و کردن

 

[ ,.۳۰.1۰.1۷ ۲۳:54] 

 1۳8_پارت#

 

 

 :گفت و گرفت رو هام دست مامان

 

 

 تا پیشت میارن االن سالمه اولت قل نرگس،خداروشکر باش صبور"

 سنگ نکن گریه که گم نمی بوده این قسمت نکن ناشکری. بدی شیرش

 ." باش گزار شکر داری االن که نعمتی از کمیم ولی باش

 

 

 به سالم دخترام از یکی حال هر به گرفتم آرامش کمی مامان حرف با

 .داد می آزارم دلم روی خواهرش نبود غم بود،ولی اومده دنیا
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 :گفتم و کردم مامان به نگاهی نمم های چشم با

 

 

 .بشن بزرگ باهم دوتایی داشتم آرزو من ولی"-

(  تو و من) بگن  آخرش و کنن کنن،بازی بشن،دعوا هم همدرد

 .خواهریم

 ."مامان جونمه پاره و بچمه باشه که هرچیم

 

 

 نوزادی دختر که پرستارها از یکی ورود کرد،با می خفم داشت  بغض

 .رفت و گذاشت بغلم توی رو نوزاد و اومد سمتم بود بغلش

 خوشگل چقدر من خدای وای بودم، کوچولو فرشته این توشوک هنوز

 بود؟ من از ای پاره بزرگ ی معجزه این یعنی بود

 بود من از ای تکه کوچک موجود این شکر رو عظمتت من خدای

 شوق اشک دخترم به وصال از بار این بود شوهرم و من عشق ثمره

 .ریختم

 از یکی دادن ازدست رخاط به نبود،بغض خودم دست حرکتم و حال

 .دخترم تک این خاطر به خوشحالی و دخترهام
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 و معصومیت نوزادیش بوی. بود خوابیده بغلم توی خاصی آرامش با

 .بود کرده پر رو اتاق هوای کل پاکیش

 مهری پاکیت پوی این عمرت آخر تا کردم آرزو و خواستم خدا از

 .دخترم باشه دلت روی

 .زندگیم من،نوای من،عشق ی دردونه

 میکردم؛ بررسی رو صورتش اجزای تک تک شوک با

 دستش رو نفسم و زندگی انگار کوچولوش ی شده مشت های دست

 .خاصه و ناب چقدر مادری حس که وای.بود گرفته

 تمام با که مردی به و برداشتم دخترم از چشم قباد ورود با

 .کردم نگاه کردمی خوشحال رو وجودش،وجودم

 اتاق از بزنم حرف دکتر با میرم ی بهانه به قباد رود از بعد مامان

 .  رفت

 شد؛ نزدیکم قباد

 :گفت ناراحتی با و زد پیشونیم رو ای بوسه

 

 

 ازدست که ای بچه برای نرگس عزیزم،متاسفم مبارک شدنت مادر"

 .دادیم

 ."بوده این حکمت ولی ناراحتم و متاسف

 

 

 .کشید رو دخترم بوی خاصی آرامش با و گرفت بغلم از رو دخترم بعد
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 چشم نم کرد باز رو هاش چشم که وقتی بست ای لحظه رو هاش چشم

 .کرد جلب رو توجهم هاش

 :میگفت و میزد دخترمون صورت و دست به پی در پی های بوسه

 

 

 ."عزیزم اومدی خوش"

 

 

 این حتی ولی کردم حسودی کمی چرا میرفت،دروغ صدقش قربون و 

 .بود خاص و شیرین هم حسودی

 :گفت و گذاشتش بغلم و ترسید قباد ضعیفش ی گریه صدای با

 

 

 "کنیم؟ چکار حاال میکنه گریه وای"

 

 

 :گفتم و کردم ای خنده تک

 

 

 ."میدم شیر که معلومه"
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 رو سینم ولع با شدنم، دادن شیر مشغول و کردم باز رو بلوزم ی دکمه

 .میزد میک

 .رفت قنج دلم پاکیش همه این از نشست پیشونیش روی گرمی عرق

 

 

  بزاریم؟ چی رو اسمش قباد میگم-

 

 

 . عزیزم بخوای تو که هرچی

 

 

 چیه؟ بزارم،نظرت نوا یا نفس میخوام من بیاد خوشت اگه-

 

 

 …نوا

 …ما نوای

 ...تو و من زندگی نوای

 . عزیزم عالیه

 

 

 .کوچولو نوا اومدی خوش-
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 .بریم ما ماشین با همگی که شد قرار و بود؛ شده خراب بابا ماشین

 خاکش تا بدین تحویل رو دادمون دســت از نوزاد که گفت بار چند قباد

 .کردن می توجهی بی اما کنیم؛

 .گرفتیم تحویل رو رفتن؛جنازه کلنجار کلی از بعد

 .کردم قباد دست جون بی نوزاد به نگاهی

 کردم؛ بلند رو سفیدش روپوش  

 سبک کردم می گریه هرچقدرم. ترکید بغضم جون بی جنین دیدن با

 .نبودن هم شبیه اصال خــواهر دو که بود عجیب اما شدم؛ نمی

 داشتن؟ تفاوت اینقدر چرا 

 انگار بود کشیده خط اعصابم رو دیگه پرستار مشکوک و عجیب رفتار

 میکرد؛ مخفی رو هایی چیز داشت

 .شدم توهمی من باز هم یا برد می آمار یا

 .کردم پاک دستم پشت با رو هام اشک  

 :گفت دیدنم با دکتر.  کشیدم پریشونم فکرهای از دست و 
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 "کجا؟"-

 

 

 نیستم؟ مرخص مگه-

 

 

 .هستین بستری رو امشب شما خانم نخیر-

 . تخت رو بفرمایید مرخصین فردا 

 

 

 . دکتر خانم چشم-

 

 

 :گفت دقبا خداحافظی از بعد

 

 

 خونه رو بابا و تعمیرگاه،مامان به سپردم و شده خراب بابا ماشین"-

 ."میام و میرسونم

 

 

 . ممنوعه بمونی  همراه تونی نمی تو ولی-
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 .عزیزم میدونم-

 برمی بامن دارم ای دقیقه چند کار خونه تو میاد،میگه مامانتم شب

 .گرده

 .گناهه کنم خاک جایی معصومم طفل این برم باید

 

 

 .گفتم درد روی از ای باشه

 گفت می صدایی یه دلم ته داشتم عجیببی دلشوره داد؛ می بد گواه دلم

 .نزار نرگس، بره نزار

 خوندم رو الکرسی آیه لب زیر بود، قباد پیش فکرم تمام ولی رفت قباد

 :گفتم و

 

 

 ."باش شوهرم مواظب خودت خدایا"-
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 <قباد انزب به>
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 دادن دست ؛از داشت غم ؛.داشت درد قلبم از جایی یه بودم ناراحت

 مونده زنده دیگری خداروشکر بود،ولی سنگین برام دوقلوهام از یکی

 .کردم می آشکار رو ناراحتیم نباید بود

 .همیشس از تر حساس معمول طبق و کرده زایمان تازه نرگس

 که بودم زن این متشکر  ادند من به رو دنیا انگار نرگس دیدن با

 .بچشم رو پدری طعم شد باعث

 .کرد اود پدریم حس گرفتم بغلم رو دخترم وقتی

 و عسل هر از تر شیرین طعمش. نبود حسی هیچ بود،شبیه نابی حس

 .بود عطری هر از تر خوش بویش

 زنده مادرمم کاش لرزید دلم  کشیدم،ولی قدرتم تمام با رو نوزادم بوی

 .دید می رو  شا نوه و بود

 فرصت این از بیشتر خدا ولی ببینه رو فرزندم که بود آرزوش همیشه

 .کرد یتیمم و نداد

 .داد هدیم آدم جنس از فرشته دو درقبالش ولی گرفت رو مادرم و پدرم

 از ای تکه بود که هرچی شد آوار سرم روی دنیا دخترم جنازه دیدن با

 . بود من

 ها قل اصال که شدم چیزی متوجه سفیدش روپوش کردن باز از بعد

 هم شبیه که نداشت امکان و بود یکی جفتشون ولی نبودن هم شبیه

 . کنم می دل دنیا از منم دخترم همراه امروز گفت می حسی یه نباشن

 آقا و کندم می دل بچم و زن از باید و بود؛ شده خراب شهاب آقا ماشین

 . رسوندم می نظرش مورد مقصد به رو شهاب



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 می حسم کنم؛ خداحافظی دنیا با خواستم می انگار داشتم جیبیع حس

 دخترت شدن بزرگ شاهد بری باید و شده تموم فرصتت دیگه گفت

 . نمیشی

 :گفتم و زدم پس رو افکارم

 

 

 ."بدونی مصلحت تو من،هرچه خدای شکر رو عظمتت"-

 

 

 منتظر و رفتم بیمارستان حیاط سمت به نرگس با خداحافظی از بعد

 سمت به باهم. اومد پروانه مامان که نکشید طولی شدم پروانه نماما

 . رفتیم بود کنارش هم شهاب آقا ماشین،که

 .زدم رو استارت و گفتم یاحق شدیم ماشین سوار

 روی رو حرصم خواستم می بود؛انگار جنازه درگیر فکرم راه طول

 د؛نش که بگیرم ترمز خواستم شدم زیادم سرعت متوجه.  بیارم در گاز

 . گرفت نمی ترمز بود اکتفا بی ولی گذاشتم ترمز روی محکم رو پام

 .یاحسین گفتم بلندی صدای با و کوبیدم سرم به دستی دو

 :پرسید تعجب و باترس شهاب آقا

 

 

 " شده؟ چی"-
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 :گفتم ای بریده صدای با

 

 

 "بریده گیره،ترمزم نمی ترمز"

 

 

 خانم ابوالفضل یا احسینی صدای همانا رفتن ماشین زیر و همانا گفتنم

 . بود پرکرده رو ماشین پروانه

 تا بودنم پدر شیرین حس   پیچید بدنم اجزای تک توتک شدیدی دردی

 پروانه و شهاب آقا به بود،نگاهی نیومده ما به خوشی. بود دقیقه چند

 سیاهی بعد و کرد صدا رو من نوری کم کم و کردم خون غرق خانم

 ....مطلق مطلق مطلق
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 <نرگس زبان به>
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 نشست؛ قلبم روی شدیدی درد که بودم دخترم دادن شیر مشغول

 .دادم ماساژ رو قلبم کمی و کشیدم نوا سر زیر از رو دستم

 اشک هام چشم از که داشت درد نبود،طوری بشو ساکت دردش نه ولی

 .چکید می

 غرق ی صحنه و بستم رو مها بود،چشم افتاده شمارش به هام نفس

 .شد نمایان هام چشم جلوی خانوادم خون

 :گفتم و کشیدم بلندی جیغ

 

 

 ."نداره امکان نه"-

 

 

 :پرسید هراسون و شد اتاق وارد پرستار

 

 

 "شده؟ چی"-

 

 

 .خانم... چی...هی

 ...کنه...می درد قلبم

 

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 .کردم تموم رو جملم بریده بریده قلبم درد بخاطر

 :گفت و شد نزدیکم بونیمهر با پرستار

 

 

 "داشتین؟ قلبی بیماری ی سابقه قبال مگه"-

 

 

 .خانم نه-

 

 

 .میشه خوب حالتون میزنم مسکن یه االن استرسه از پس-

 

 

 نیاوردن؟ تشریف هنوز همسرم و مامان ببخشید-

 

 

 .ندیدم من عزیزم نه-

 

 

 .ممنون-
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 جا به جا روش رو پتو و گذاشتم دستیم بغل کوچک تخت روی رو نوا 

 .برد خوابم که نکشید طولی کردم،

 قلبم ضربان کردم بودم؛احساس عرق خیس پاشدم خواب از زده وحشت

 ...هزاره رو

 ... متوالی قبر چهار بودم خواب شک تو هنوز

 داشتن که دیدم رو خانم کبوتر و حسین مش افتادم؛ پایین تختم از درد با

 .کردن می گریه

 .  نداشتم قرار دیدشون تو  اما رفتم ونسمتش به پاورچین پاورچین

 می بود شده خفه گریه ازشدت که خانم کبوتر لرزیده صدایی شنیدن با

 :گفت

 

 

 کردن؟ تصادف بگیم چطور"-

 " کردن؟ فوت همشون بگیم چطور

 . حسین مش بگو تو

 کنه، نمی ایسته،یاریش می قلبش بچم

 .سخته براش درد همه این تحمل

 میچشید، رو مادری حس داشت تازه

 . گرفت دستش از رو خانوادش خدا ولی
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 لحظه یک عرض کردم احساس نداشت رو وزنم تحملش توانایی پاهام

 .نفهمیدم هیچی دیگه و شد سست پاهام و دست بست یخ رگم توی خون
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 .نفسم هم سمت رفتم بابا و مامان با خداحافظی از بعد

 .کرد روح بی آدم یه به تبدیل رو من رفتنش با که نفسی

 بود نوشته روش قباد اسم که سیاه مرمر سنگ به دستی هق هق با

 کشیدم؛

 صدا و سر بی همیشه برای که ساله گذره؛بیست می که ساله بیست

 .ممکن صورت ترین رحمانه بی با رفتی

 تونستی؟ چطور

 لحظه یه زا دریغ ولی نگهداری؟ دور خودت از رو رو،زنت دخترت

 .برد خاک زیر به خانوادم همراه رو آرزوهام تموم بره،خدا یادم از که

 بود؛ مونده برام نوا دخترم یه فقط

 چه ولی برگردم زندگی به تونستم نوا زندگیم،توسط امید بود شده

 …ای زندگی

 .نداشتن اومدن بند خیال هام بغض و هام اشک

 .کنه تصور رو من یبدبخت و کدر های لحظه اون نمیتونه هیچکس

 .بود شده نوشته سیاه من بخت گفت می راست فالچی زن که واقعا
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 …عزیزم سالم

 .قباد اومدم بازم

 .جونم به افتاده خوره یک مثل نبودت بازم

 . ناقصم بازم

 .میکشم  چی ببین

 . محضه مرگ موندن تو بی

 .نمیکنه خالصم خدا چرا نمیدونم ولی

 ندارم، طاقت دیگه

 . عزیزم ندارم رو دوریت تطاق دیگه

 نامرد؟ گذاشتی تنهام چرا

 کردی؟ درد و حسرت عمر یک به تبدیل رو خوشیم چرا

 نبودی؟ نوا های گفتن بابا اولین تو چرا

  نبودی؟ کنارم ها بلندی و ها پستی تو چرا

 ساکتی؟ چرا دیگه بگو

 قباد؟ کردی رهام بودی،چرا داده قول آخه

  نمیزنه؟ صدا وروت میکنه گریه نوا وقتی چرا

 نمیگه؟چرا؟ بابام چرا

 گذاشتی؟ دل به حسرت عمر یه رو بچم چرا
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 بد خیلی نیستی نیستی،حامیش کنارش ولی دانشگاهشه اول روز فردا

 .خیلی قباد بودی قول

 خود دست قسمت قباد ولی بوده قسمت میگه میکنی نگام داری میدونم

 .آدماست

 .اشتیگذ نمی تو بی رو من نمیرفتی،کاش کاش

 .کرده رو بودن تو با هوای دلم

 . روکرده دوبارت نگاه دلم

 بازم و بودی ،کاش دلم روی بزرگ ی عقده شده هات گفتن ندگس

 ... زدی می صدام

 

 

 .کردم فوتش و تولد تاریخ به نگاهی

 

  

 .قباد بودی جوون خیلی خدا به بود زود خیلی خدا به

 

 

 .شدم ؛خفه کردن می نگاهم ترحم با که چادری زن چند دیدن با

 دادم؛ شدم خاکی چادر به تکونی هام اشک کردن پاک از بعد

 می باش خانوادم و خودت مواظب.برم باید نگرانمه نوا شده دیر

 .عزیزترینم خدا،خداحافظ دست سپارمت
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 تداعی برام کرد می گوش نوا ها روز این که اهنگی خداحافظی موقع

 شد؛

 .بود شده سروده من تنهایی و قباد برای دقیقا

 

 

 ...نمیمونه حرفی دیگه بگی که زوده...زوده خدا به

 ... زوده خیلی خدا به دیوونه دل این مردن واسه زوده...زوده خدا به

 ...دنیا تو،تو بی بمونم بخوام که سخته...سخته خدا به

 ...ما بین چیزی نبوده بگی که سخته...سخته خدا به

 ...سخته خیلی خدا به

 

 

 و نوا پیش فکرم راه طول. دادم رو خونه آدرس و شدم تاکسی سوار

 بود؛ بره خواست می که دانشگاهی

 .بشه دوست باب نا های آدم با ترسیدم می

 نوا تا شدم معطل کمی زدم، رو در زنگ کرایه کردن حساب از بعد

 .کردن باز رو در و آوردن تشریف خانم
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 کردی؟ باز دیر که کردی می کار دخترم،چی منتظرتم ساعته سه

 

 

 .مامانم خوندم می نماز داشتم-

 .خدمتتون میام االن زدن رو در ببخشید بگم نماز وسط که شد نمی

 

 

 بال دراز زبون-

 

 

 بابا؟ قبر سر رفتی باز-

 

 

 …آره-

 

 

 نیست؟ بس دیگه مامان-

 بابا مگه تنترف روز هر با قبرستون، میرین روز هر که ساله بیست

 گرده؟ برمی
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 .مامان روحیتونم حالت نگران

 

 

 :گفتم و شدم خونه داخل و کشیدم سرم از رو چادرم

 

 

 .کنه تنهایی احساس نوا،نمیخوام تنهاست بابت"

 .بدقولم خودش مثل منم کنه فکر نمیخوام

 . "گیره می دلم نرم روز یه اگه

 

 

 .مامان میگم خودت خاطر به من-

 بودن؛ اومده پرهام و انادای خاله راستی

 .نیومدن تو بیاین که کردم اسرار چقدر هر رفتن نیستی گفتم وقتی

 .ندادی جواب زدن؛ هم زنگ راستی

 

 

 من؟ دست دادی آخه چیه گوشی این-

 . نوا نمیکنه کار اصال

 . رفت هوا به نوا ی خنده شلیک  که گفتم
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 نیستی؛ بلد شما میکنه کار برم مادرم قربون-

 .لمسی گوشی به کنی عادت تا میبره مانز کمی

 

 

 نمیکشیم؟ رو رنگ قرمز گوشی اون مگه-

 

 

 . میدی تماس رد بکشی رو قرمز اگه بکشی رو سبز باید مامان نه-

 

 

 .گرفتم اشتباهی آها-

 

 

 .برم قربونت بگیری یاد تا میبره زمان کمی که گفتم-
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 …نوا میگم

 منفیه؟ دایانا ی خاله پسر درمورد نظرت بازم

 

 

 کردین؛ کچلم خدا به شما و مامان،خاله وای-

 به رو من پرهام نداریم بهم نسبت حسی هیچ پرهام و من،من عزیز

 . طور همین هم من و کنه می نگاه خواهر یه چشم

 

 

 .پرسیدم سوال یه فقط دخترم میشی عصبی چرا باشه-

 

 

 .ندارم ازدواج قصد هنوز من چون نپرسین دیگه خواهشا-

 

 

 .عزیزم باشه-

 فردا؟ برای کردی اتو رو شلوارت مانتو

 

 

 .مامان ها دارید استرس من از بیشتر بله،شما-
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 ...عزیزم آره-

 بعد بگذزه زمان کمی بزار نشو صمیمی همه با زیاد اول روز نوا میگم

 بشناسی؛ رو ها آدم تونی می زمان مرور به

 تباه رو آدم زندگی عمر یه و میان  میش، لباس وت ها گرگ از خیلی

 .کنن می

 

 

 قربان؟ نیست ای دیگه چشم،عمر-

 

 

 که دونی می باش خودت مواظب بشه فدات من،مامان دلقک نیست نه-

 .عزیزم وصله نفست به نفسم ندارم رو کسی تو جز

 

 

 :گفت و زد صورتم به پی در پی و ریز ی بوسه شد نزدیکم نوا

 

 

 چطور نچشیدم،نمیدونم رو بابا ندارم،محبت بابا مامان،درسته عاشقتم"-

 .کنم احساس رو نبودش روز یک نزاشتی ولی طعمیه،

 .دارم دوست خیلی وخانواده پدر،مادر،خواهر شدی سال بیست این

 ."دارم رو تو مثل مادری که شانسم خوش خیلی من مامان
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 :گفتم و زدم دردونم به دلم مهر روی از ای بوسه

 

 

 ." عزیزم دارم دوست منم"-

 

 

 :گفتم که کرد رفتن عزم ،نوا در زنگ صدای با

 

 

 ."میرم خودم بمون تو نه"-

 

 

 :گفتم  ارومی صدای با و انداختم سرم روی رو چادرم

 

 

 "کیه؟"-

 

 

 .بیرون بیارید تشریف دقیقه چند لطفا اکبری خانم منم-
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 :گفتم خودم با و دادم باال رو ابروم تای

 

 

 کیه؟ عنیی"-

 ."نیست آشنا اصال صداش

 

 

 :گفت بود خودم سن هم مردی تقریبا کردم باز رو در

 

 

 "هستین؟ اکبری خانم شما"

 

 

 . خودمم بله-

 

 

 اومدم؛ افشین آقا طرف از من ببخشید

 رو شما مرگشون قبلش خوان می گفتن و هستن مرگ بستر تو ایشون

 .داره نگفته حرف خیلی که گفت می ببینن
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 افشین سال همه این از بعد بودم،یعنی رو به رو مرد حرف شوک تو

 داره؟ هایی حرف چه

 :گفتم و گرفتم رو افشین ی خونه آدرس

 

 

 ."ممنون خیلی میزنم سر بهشون تونستم وقت هر"

 

 

 و شدم خونه وارد بود دستم کاغذ تکه روی هنوز نگاهم بستم رو در

 .گذاشتم مبلی جلو  روی رو کاغذ تکه

 .شدم شام کردن درست مشغول هام لباس تعویض از بعد
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 .شدم بیدار خواب از کالفه گوشی آالرم صدای با

 .بودم متنفر صداش از همیشه

 .پیدانکردم اما دارم روبر گوشی تا کردم دراز رو دستم
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  ، تخت زیر افتاده و خوابیدم ، خوابیده بغلم تو گوشی شب معمول طبق

 باز نیمه های چشم با و شدم خم کمی داشتم که ای گیجی حالت با

 وجود خوراک و خرد تا گرفته جوراب از که تخت زیر به نگاهی

 .؛کردم داشت

 قطع رو نحسش صدای و کردم پیدا رو گوشی و شدم موفق باالخره

 . کردم

 زودتر داشتم ددویت. کردم می دیر نباید بود دانشگاهم اول امروز،روز

 . بینم رو دانشگاه محیط

 شونه هم رو موهام صورتم و سر شستن از بعد و رفتم سرویس سمت

 .آینه پشت نشستم و کردم

 و شلوار مانتو پوشیدن به کردم شروع و زدم رنگی کم رژلب و ریمل

 کردم؛ جا به جا سرم روی رو ام مغنه

 به هآین تو کردم،نگاهی جا به جا دوشم روی رو ام کوله. شد االن آها

 نبودم،حالت زیبایی خیلی یا زشت دختر.بودم شده خوب انداختم خودم

 و کردم باز رو در بودم راضی ظاهرم و شکل ازاین و داشتم عادی

 رو صبحونه و پاشده سحر کله از مامان معمول طبق شدم سالن وارد

 .کرده آماده

 و مفصل صبحونه یک خوردن از بعد بودم صبحونه عاشق بچگی از

 رفتم؛ دانشگاه سمت به مادر های نصیحت و پند شنیدن

 . رسیدم دانشگاه به بعد ، دقیقه  چند نبود زیاد دانشگاه تا ما خونه فاصله

 که بودن جلف های قیافه و تیپ با ها دختر گردوندم اطراف به نگاهی

 .بودن هم به شبیه و عملی همشونم

 رو ها این ؛ میتونستند طور چه هاشون خانواده بود سوال برام همیشه

 .همن به شبیه خیلی واقعا چون بدند تشخیص
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 .لب به وسیگار پاره و افتاده های شلوار با ها پسر

   معمولی من مثل هم ها بعضی و چادری ها بعضی

 .رفتم کالس سمت زدن؛ گیج و جو و پرس از بعد

 بارید می ها پسر روی از شرارت شدم؛ کالس وارد و گفتم بلندی سالم

 بود پرواز حال در شده مچاله ی ها ورقه و خودکار السک اول روز

 .نشستم صندلی تک روی رفتم عقب سمت به.

 وارد استاد شدن آشنا از بعد. نشست دستیم بغل خوشگلی چادری دختر

 .شد کالس

 سرهم پشت کالس تا شد،دو شروع کالس خودمون معرفی از بعد

 .داشتم

 . بودم شده خسته اول روز از 

 .شد کالس وارد بودم،استاد بیخوا پر دختر

 …استادی چه اما

 وا خمیر مثل استاد دیدن با کالس دخترهای کل بود ماه خیلی... ماشاا

 .رفتن

 .بود برویی دل تو و خوشتیپ پسر هم واقعا

 استاد شوق و شور با ها نداشت،دختر حلقه چپش دست چون میگم پسر

 . ریختند می عشوه  و کردن می برانداز رو

 که بود درس های وسط شد، شروع کالس خودمون معرفی از بعد

 .شد کالس وارد ای موطالیی دختر

 برگشتن؛ من سمت به همه دختره دیدن با

 .بودیم هم شبیه عجیبی طرز به



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 چند شد نزدیکم استاد از خواهی معذرت از بعد و گفت آرومی سالم

 شدیم؛ هم به خیره تعجب از هردو لحظه

 .نشست من جلوی ردیف  و کرد ریختی بی هخند و گفتم آرومی سالم
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 لودن شده رها اسارت از که انگار ها بچه همه کالس شدن تموم از بعد

 .شدن پراکنده بلند صدایی و سر با

 بود، استاد و دختر اون پیش فکرم هنوز

 …زرین آقای

 . بود خوشتیپ خیلی واقعا

 خوشگله،طرف و خوشتیپ که چه من کنم،به می فکر چی به دارم وای

 بیریخت منه به میاد بعد  منه، برابر سه سوادش سطح دانشگاهه استاد

 . شدی هم روانی نوا توسرت خاک کنه نگاه

 روی و شدم دانشگاه حیاط بیرون،وارد بیام استاد فکر از گرفتم تصمیم

 محو سفید و سرخ رز های گل مابین که حیاط های نیمکت از یکی

 .بود صفایی با حیاط واقعا نشستم. بود

 آدم یه میشه جوری رفتم،چه فکر به بود من شبیه که دختره اون دیدن با

 باشن؟ هم به شبیه اینقدر

 . بود شده بلوند دختره اون موهای ولی بود مشکی من موهای فقط
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  ذربینم بودیم،زیر هم به شبیه خیلی اما بودم اون از تر الغر ومن

 د ودمشب گرفته

 حال از شد،دختره می توجهم جلب باعث کرد می که حرکتی و کار هر

 . پولداریه و ریلکس ختر بود معلوم حرکتش و

 .زرین استاد سمت رفت می داشت نه وای

 و ریختن عشوه مشغول و رفت زرین آقای سمت بود درست حدسم بله

 .شد بازی جلف

 هم لحظه یک حتی و بود پایین سرش بحث اون کل زرین آقای اما

 .نکرد نگاهش

 دونستم نمی اسمشم که دختره اون پیش از و داد تکون رو سرش استاد

 . رفت

 .رفت و کوبید زمین به رو پاش باحرص دختره

 کالس وای کردم ساعت به گاهی بود؛ گرفته خندم حرکتش و حال به

 سالن پیچ از رفتتم سالن سمت به دو با و برداشتم رو کولم. شد شروع

 چشم و شد بلند آخم دردش از خورد سفتی چیز به سرم که رفتم ود با

 .بستم رو هام

 که زرین استاد دیدن با و کردم باز رو هام چشم لحظه چند از بعد

 .کردم تعجب بود ایستاده روم به رو طلبکارانه

 االن نوا توسرت خاک  بوده؛ استاد آقای سفت چیز اون من خدای وای

 .دارم یجیگ شاگرد چه میگه باخودش

 سر خجالت از و برداشتم بود افتاده زمین ضربه شدت از که رو کولم

 :گفتم و دوختم زمین  به رو نگاهم و
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 زود خواستم بود شده دیر کالسم. نبود قصدی استاد میخوام معذرت"

 ..."که برسم
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 آروم عصبیه، ردمک گمان بود ذربینم زیر که شدش مشت های دست از

 لبش روی لبخند با تصوراتم برعکس اما گرفتم باال رو ،سرم آروم  ،

 .شدم مواجه

 و گفت نداره اشکالی بعد شدیم هم خیره ها دیده جن مثل لحظه چند

 . رفت

 از همش نداره اشکال میگه بعد میکنه نگام ساعته سه ها درگیرن ملت

 .آلودس هوای این تاثیر

. بود نیومده استاد خداروشکر شدم، کالس وارد و ختماندا باال ای شونه

 . جام سر رفتم و گفتم آخیشی

 شد؛ تموم خداروشکر کننده کسل درس ساعت یک از بعد

 .زدم بیرون و کردم جا به روجا کردم،کولم جمع رو بساطم و بار

 .تنهایم روزهای تمام مثل بود کرده تنها روی پیاده هوای دلم

 …من های تنهایی

 …پدری…برادری…واهریخ نه



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 و   و قبرهمسر سنگ عاشق که مهربون مادر یه فقط و فقط

 .بود دخترزندش

 نشدم متوجه که بود سوخته خودم هوای و حال به دلم چقدر دونم نمی

 موندن منتظر کمی از بعد و زدم رو در زنگ. رسیدم  خونه به کی

 آتیش به رو دنیا خندش یه خاطر به بودم حاظر که زنی بانو نرگس

 .کرد باز رو در بکشم

 مامان بغل میپرن مدرسه از بعد که زده ذوق های دبستانی پیش مثل

 .مامان بغل پریدم باباشون

 .شدیم خونه وارد و بستیم رو در کردن مالی تف کلی از بعد 

 بودم؛ نخورده چیزی روز طول و بود شده گشنم حسابی

 قیمه و برنج قابلمه دیدن با و شدم آشپزخونه وارد ها زده قحطی مثل

 شکفت؛ گلم از گل

 :گفتم و زدم بهم کیف سر از رو هام دست

 

 

 ."قیمم عاشق که میدونی مادر کردی چه آخ"-

 

 

 :گفت و زد جونی بی لبخند مامان

 

 

 عاشق هایی وقت یه هم رفته،قباد بابات به خصوصیاتت و اخالق"-

 ."بود قیمه
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 :گفتم و زدم بود غم از سرشار که لبخندی مامان مثل منم

 

 

 ."بباره قبرش به کنه،نور رحمتش خدا"-

 

 

 :گفتم و شستم رو ها ظرف مفصل ناهار یه خوردن از بعد

 

 

 "بابا؟ مزار سر رفتی امروز مامان"

 

 

 کوکب ،عروس مرضیه لباس درگیر صبح از نکردم وقت عزیزم نه-

 یک زا بعد مونده کاریش تمیز کمی بدم تحویل باید فردا ؛ خانم،بودم

 .میرم دیگه ساعت

 

 

 .باشه-
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 پرسیدی؟ چرا-

 

 

 .بیام منم خوام می چون-

 

 

 . کردم تموم رو کار من کنی استراحت کمی تو تا عزیزم باشه-

 

 

 .بدم چطور رو زحماتت همه این جواب دونم مامان،نمی طال دستت
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 .نوا یهخیل برام بمونی طور این هستی که همین

 .زندگیم امید تنها دارم رو تو فقط دنیا دار از

 

 

 .مامان شدی که هم شاعر به به-
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 . ریم می باهم زنم می صدات کن استراحت کمی برو دلقک-

 

 

 رو خودم و آوردم در تنم از رو هام شدم،لباس اتاق وارد و گفتم چشمی

 .کردم تخت پرت

 سوی به کشید می پر لمخیا و شد،فکر نمی بخوابم کردم سعی هرچقدر

 .خوشتیپ آقای اون

 ...هم دست تو دست استاد و من روز یه شد می یعنی

 می  آرزو باهاش دارم چیه اسمش نمیدونم هنوز سرم تو خاک وای

 .سازم

 خوش مانتوشلوار دست یک پاشدم نمیاد هام چشم به خواب دیدم وقتی

 . پوشیدم رو بود مامان رنج دست حاصل که دوختی

 شدم؛ سالن وارد و کردم باز رو در

 می تنش رو مانتوش داشت بود کرده تموم رو کارش انگار هم مامان

 . کرد

 

 

 :گفت دیدنم با
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 اومدی؟"-

 ."کنم صدات میخواستم

 

 

 کنجکاو مبل روی کاغذ تکه دیدن با شدم ولو مبل روی و گفتم ای باشه

 :گفتم و برداشتم شدم

 

 

 !" شدی،بال پستچی عاشق نکنه"-

 

 

 :گفت و کرد نثارم عقلی بی مامان که زدم ای قهقه

 

 

 .عمومه پسر افشین آدرس نخیر"-

 می و مرگه توبستر افشینم،افشین بستگان از گفت و اومد مرد یه دیروز

 ."داره ناگفته حرف انگار بیینه رو من خواد

 

 

 ؟ کنی ازدواج بازور خواستن می روزی یه که عموت پسر همون-
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 .عزیزم آره-

 

 

 دیدارش؟ به بری میخوای-

 

 

 بگه؟ چی خواد می مگه سال همه این از بعد.نکردم دونم،فکر نمی-

 چیزی کنی خورد اعصاب جز باشه ای ضروری چیز نکنم فکر

 .شد دیرمون بریم نیست،پاشو

 

 

 راه بابا مزار سمت به و شدیم تاکسی سوار مامان با و گفتم چشم

 ترس بچگی از نشست دلم به یترس شدیم قبرستان وارد وقتی افتادیم؛

  مترو و میشن ببدار ها مرده روح االن همین کردم می فکر داشتم

 . میکشن

 بابا مزار دیدن با باز مامان افتادم راه مامان همراه ها اردک جوجه مثل

 .با،بابا دل و درد به کرد شروع باز و کرد بابا مزار پرت رو خودش

 

 

 .قباد نبودی،ندیدی تو اما دبو دخترت دانشگاه اول روز امروز-

 ؛ بشه وکیل خواد می دخترت

 …آوردم دنیا به رو دختری چنین اینکه…کنم می افتخار
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 …نیستی ولی

 ...شده شده،ماه بزرگ دخترمون

 .توعه شبیه دقیقا ببین

 .میافتم تو یاد حرفش و نگاه هر با دارم خودت جنس از یادگاری یه

 داری؟ رو هواش چطوره؟ دخترمون یکی اون حال راستی

 چطورن؟ بابا و مامان

 بپرسم؟ تو از رو همشون حال باید چرا

 کردین؟ رهام باره یه همتون چرا

 میمیرم؟ منم که نکردین فکر

  نمیارم؟ دووم

 

 

 …ریختم می اشک مامان همراه منم کرد می شیون و ناله مامان

 دیمدا لباسمون به تکونی خاکمون، زیر ی خانواده با خداحافظی از بعد

 .شدم من به شبیه دختره اون ی متوجه که

 کرد؛ می پاک رو هاش اشک داشت

 .داده دست از رو عزیزش اونم حتما طفلی سوخت براش دلم
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 بزارم چی رو اسمش دونستم داشتم،نمی دختره این به غریبی حس یه

 به و گرفتیم تاکسی ؛و رفتیم خیابان سر اومدم خودم به مامان باصدای

 . افتادیم راه خونه سمت

 .دادم لم ها کاناپه از یکی روی کوفته و خسته

 بود؛ گرم هوا هم باز اما بود رسیده پاییز اینکه با

 .کرد می آشپزی خاصی ی عالقه با داشت مامان

 .رفتم حمام سمت به تنهایی و سکوت از خسته

 هوس دلم اما بود سالم بیست اینکه بودم؛با بازی آب عاشق بچگی از

 .بود کرده رو هام بچگی

 و پیچیدم خودم دور رو حوله و کندم دل حموم از بازی آب کلی از بعد

 . رفتم اتاقم سمت به راست یک

 و پوشیدم رو هام لباس موهام کردن خشک از بعد تمام ی حوصله با

 .مامان کنار  تآشپزخونه، رفتم و بستم اسبی دم رو موهام

 :گفتم و کردم لشبغ پشت از

 

 

 "بانو؟ داریم چی شام"-

 

 

 مثل.داد مالش رو گرسنم شکم و خالی ی معده خانم نرگس املت بوی

 :گفتم و کشیدم بو رو املت ها بدید ندید
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 "کردی؟ چه من ی دیوانه دل با تو"-

 

 

 توی  اشک  ی باره یک هجوم متوجه که سمتم برگشت تعجب با مامان

 .شدم هاش چشم

 :گفت غم از آکنده نگاهی با

 

 

 …نخون رو شعر این دیگه"-

 ." وجه هیچ به

 

 

 کردم؟ کار چی من وای-

 .بود بابا و مامان شعر زدم،این گند

 ...مغزم بی که الحق کردم باز رو مامان دل روی زخم باز حاال

 میشم عکسش بر بشم،همیشه دردش تسکین هام باحرف اینکه عوض

 .کنم می تازه رو زخمش همیشه

 

 

 :گفتم و کردم بغلش ناراحتی اب
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 .مامان،نفهمیدم ببخش"-

 ."گردوعه که نداره مغز روببخش گیجت دختر این
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 :گفت و داد لبش به کششی مجبوریت از مامان ، حرفم با

 

 

 ."میشه بد حالم نخون دیگه ولی نداره اشکال"-

 

 

 گونش از محکم ماچ دوتا یاوردمن خودم روی به ولی شد خراب حالم

 .تلوزیون تماشای رفتم و گرفتم

 نبود جذابی چیز کردم؛ پایین باال رو ها کانال ؛و گرفتم دستم رو کنترل

 .کنه جلب رو توجهم که
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 املت خوردن مشغول و نشستم باکالفگی و کرد؛ پهن رو سفره مامان

 و ریختم یچای دوتا ها ظرف شستن از بعد و کردم جمع رو سفره. شدم

 .مامان کنار رفتم

 

 

 کمی اون فقط ها من کپی بود دختر یه دانشگاه تو امروز مامان میگم-

 .بود تر قرتی

 من از خوشگلتر خیلی خداییش ولی بودن مونده مات همه کالس تو

 .بود

 .رفت ولی بدم نشونش بهت خواستم می دیدم هم قبرستون تو

 .رفتیگ می اشتباهی مارو نداشت رنگ موهاش اگه

 

 

 :گفت و کرد ای سرفه تک مامان

 

 

 " هستین؟ همدیگه به شبیه اینقدر یعنی"-

 

 

 . خیلی خدا به آره-
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 اومده تو مال شبیهشه که هست دیگم نفر هفت آدم یه از دنیا تو میگن-

 .دیگه دلت ور

 

 

 .راضیه خود از انگار مامان جوریه یه اعصابه بی دختره ولی-

 

 

 . نگیر گرم زیاد هم کس هیچ با نوا باش نداشته کارش به کاری

 

 

 من هم کسی خونه کنج میمونم و ترشم می دیگه شدم کچل مامان ای-

 بوی کنیم می زندگی دوتایی راحت خیال با وقت اون گیره نمی رو

 کاسه بایه همسایه پسره اونروز میکنه پر رو مملکت هفت ترشیمونم

 ترشی ؛بوی خوام می ترشی گفت درومی دم بود اومده تودستش بزرگ

 ترشی بوی اون  بگم که نشد ؛روم کرده پر رو کوچه خانم نرگس های

 . خندیدن به کردم شروع و گفتم میاد؛ من از

 

 

 :گفت و کرد نصیبم نزاکتی بی مامان

 

 

 که هم  لعنتیگوشیتم  اونصدای بشی بیدار خواب از نمیتونی صبح"

 ." وقته یرد بخواب برو  بشی؛ بیدار تو تا میکنه کرمون
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 ...بخواه جون شما نوا دل عزیز چشم-

 چیه؟ دیگه خواب

 

 

 . رفتم اتاقم سمت و گفتم

 چشم کم کم دیگه.کردم تخت پرت رو خودم هام لباس تعویض از بعد

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و شد گرم هام
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 .شدم هار خواب شیرین آغوش از گوشی مزاحم صدای با

 دل اینکه با و دادم؛ بدنم به قوسی و آالرم،کش کردن خاموش از بعد

 شدم؛ موفق ولی بود سختی کار تخت از کندن

 مربوطه های کار و زدن مسواک از بعد و بهداشتی سرویس رفتم

 و پوشیدم یخیم جین شلوار همراه رو خردلیم مانتو.کردم مالیمی آرایش

 .رفتم مامان کنار نهآی تو آمیز تحسین نگاه از بعد
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 جان؟ مادر هستین خانم،خوب نرگس سالم سالم-

 

 

 پنیر لقمه چند با کردم درست چایی بشین عزیزم ماهت روی به سالم-

 .بخور گردو و

 

 

 …به به-

 .نکنه درد دستت

 

 

 به ای گنده ی بوسه و برداشتم رو کولم درآوردم عزا از رو دلم وقتی

 به زدم و پوشیدم هم رو رنگم خردلی های چسبوندم،کتانی مامان لپ

 .چاک

 وقت کالس شروع تا هنوز و شدم دانشگاه نبود،وارد بد روی پیاده کمی

 شدم؛ گوشی با بازی مشغول و حیاط نیمکت روی نشستم. داشتم

 آقای ی خیره های نگاه ی متوجه و برداشتم رو سرم بازی از خسته

 .شدم استاد

 چشه؟ دیگه این

 میزنه؟ دید ور من داره چی برای

 .خوشتیپ بده خداشفات
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 رفتم و گفتم بلندی سالم شدم؛ کالس وارد و کیفم تو انداختم رو گوشی

 کولم از رو کتاب۰پنجره، کنار راست سمت صندلی آخرین سمت به

 قد و خوشتیپ پسر یه ؛که بودم کتاب خوندن مشغول و کشیدم بیرون

 .شد ظاهر روم به رو بلند

 

 

 :گفت و دکر ای مودبانه سالم

 

 

 "بانو؟ میدین آشنایی افتخار ساله، دو و بیست هستم مهرداد سالم-"

 

 

 …هستم نوا-

  حقوق اول ترم دانشجوی مند پیروز نوا

 

 

 …خوشبختم خیلی-

 . بزنید زنگ شماره این به لطفا دارید رو من با دوستی به تمایل اگه

 

 

 .فتر و گذاشت کتابم روی رو بود نوشته شماره توش که کاغذی
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 .رسید نمی نظر به مزاحمی پسر داد دوستی پیشنهاد باکالس قدر چه

 .شد کالس وارد هم من شبیه دختره همون

 نشست؛ من از جلوتر صندلی یک درست و زد من به پوزخندی  

 آوا دختره اسم فهمیدم خودمون معرفی از بعد و شد کالس وارد استاد

 . بود جالب خیلی داشتیم هم اسمی ابهتش. بود

 :گفت و انداخت آوا به بعد من به نگاهی یه استاد

 

 

 "خواهرین؟ دوتا شما"-

 

 

 و زد خندی پوز آوا.شدیم هم به خیره و گفتیم نه بلندی صدای با هردو

 . پایین انداخت رو سرش

 .شدم کتاب و درس مشغول و انداختم باال ای شونه

 آبمیوه و کیک یک و رفتم بوفه شتم،سمتدا آزاد وقت ساعت یک

 رو سرم کنارم کسی نشستن با حیاط، های چمن روی نشستم و خریدم

 کالس ی همه تو روز دو این تو که شقایق دیدن با کردم بلند گوشی از



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 دختره. خودمون معرفی به کردیم شروع و کردم سالمی بود من با ها

 .بود هم خوبی یلیخ صحبت هم واقع در و بود خوشگلی و خوشتیپ

 کالس بازهم و کردیم سپری شقایق با بخند و بگو با رو ساعت یک

 .بود اول ترم من مثل درست هم شقایق داشتیم؛ مشترکی

 نشستم؛ همیشگیم جای منم و نشست من کنار شقایق شدیم کالس وارد

 های دانشنجو بخند بگو و سالم از بعد و شد کالس وارد زرین آقای

 .شد شروع درس دیگه

 می حس خودم به رو استاد آقای های نگاه درس کالس طول در اما

 . کردم

 :گفت خنده با شقایق کالس تمام از بعد

 

 

 و خوشتیپ خوبتم شانس از بردی، رو استاد دل نیومده کلک ای"-

 تو هم استاد معلوم قرار از ولی نوا فازشن تو دخترا  ی همه مجرده

 ."توعه فاز
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 :گفتم و شد گرد هام چشم تعجب از
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 !"میگی؟ راست واقعا"

 

 

 .فهمیم می ؛ کشه نمی طول روزی فهمیدم،چند اونطور که من-

 

 

 :گفت و کشید صندلی روی کشیدن خط معنی به رو دستش

 

 

 ."میشه عاشقت استاد نوا،آقای نشون اینم خط این"-

 

 

 کرده پا به ای عروسی دلم تو ارم،بی در بال  خواستم؛ می خوشحالی از

 .نپرس و نگو که بودم

 اومدم خودم به تا شد آشکار گوشم بنا تا فاصله با خود به خود نیشخندی

 کنه فکر شقایق مبادا که نیاوردم؛ خودم روی به و کردم محوش زود

 .سریم سبک دختر

 .رفتیم خروجی در سمت بخند بگو و با 

 پخش صورت با و خورد پیچ  پام که برم حیاط از بیرون خواستم تا

 . شدم زمین
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 گرفتم،شقایق رو پام مچ و کردم ناله درد از پیچید پام مچ تو بدی درد

 : گفت و ترسید

 

 !"شکسته؟ نوا شد چی وای"

 

 

 . داره درد خیلی ولی نکنم فکر نه-

 

 

 افتادم؛ راه لنگان لنگان و شدم بلند جام از شقایق کمک به

 شقایق بیارم گیر تاکسی باید برم پیاده یتونم نم من خونه تا نه وای

 موندم منتظر هرچقدر خیابون سر موندم من و رفت و کرد خداحافظی

 .ندیدم تاکسی

 از کشید؛ پایین رو شیشه و کرد ترمز پام جلوی سفیدی پارس پژو

 .چرخوندم خالفش جهت رو سرم ترس

 

 

 .اکبری خانم شین سوار بفرمایین-

 

 

 …هکی دیگه این وای

 .سرم تو هاش کرم با باغچه خاک
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 استاد آقای دیدن با که کنم نثارش شکنی دندون جواب تا برگشتم

 .شد خشک دهنم تو حرفم خوشتیپ
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 .شد بسته و باز رو دهنم ماهی عین

 :گفتم مصنوعی نیشخندی با و دادم قورت رو حرفم 

 

 

 شمایین؟ استاد سالم عه"-

 ."مزاحمین کردم فکر بخشیدب

 

 

 زدم می گند شدم می مضطرب وقت هر زدم؛ گند میگم چی من وای

 . شدم لبو عین  هم خجالت از معلومه حاال

 :گفت و زد مردانه ی خنده استاد آقای
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 مقصدتون به تا ناجوره،بفرمایین پاتون وضع انگار بشینین بفرمایین"-

 ."برسونم

 

 

 چاره راه انگار و چرخوندم اطراف به نگاهی؛ شد آب دلم تو وشکر قند

 .نداشتم ای دیگه

 باز رو جلو در و شد خم زرین آقای که کنم باز رو پشت در خواستم

 :گفت و کرد

 

 

 ."اینجا بفرمایین لطفا"-

 

 

 . افتادیم راه به و بستم رو در و رفتم جلو سمت به خجالت با

 

 

 …نباشید خسته-

 .تمانداخ زحمت به شماروهم ببخشید

 

 

 زحمتی؟ چه-

  کجاست؟ آدرستون ببخشید
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 کردیم؛ سکوت دیگه و دادم رو خونه آدرس

 روزها این که صادقی رضا و جهانبخش بابک از  حساسی توکه آهنگ

 .شد می پخش ماشین از بودم شده عاشقش واقعا
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 ... من خوب حال دلیل تنها

 ...من غروب بی روشن روز

 ...بزن حرفتو نرو حاشیه

 ...شده طاق طاقتم

 ...فاصله مرگه بمون نزدیکم

 ...گله بی گله بگی تو چی هر

 ...دله این روی هنوز تو اسم

 ...شده  داغ که دلی اون

 ...منی مال که خوبه همین

 ...منی حال دلواپس
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 ... هوام و حال به میای بدجور

 ... نخوام نمیشه دیگه تورو

 ... منی ارند و دار همه

 ... منی بهار همیشه تو

 ... هوام و حال به میای بدجور

 ...نخوام نمیشه دیگه تورو

 ...میشناسی منو بهتر خودمم از

 ..احساسی منم حساسی که تو جوریم باهم که

 ...بشه چی وایسی رودر بی وایمیسی تو وای

 ...احساسی منم حساسی که تو عشق این

 

 

 روی لبخند متوجه که کردم می استر و چپ رو سرم آهنگ ریتم با

 خیلی نگاهش و لبخند میومد خیلی بهش لبخند واقعا شدم؛ استاد آقای لب

 . بود گیرا

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم ی شده جمع بزاق

 

 

 زحمت استاد آقای ممنون خیلی میشم پیاده کوچه سر دیگه من"-

 ." کشیدین
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 :گفت و زد رنگی کم لبخند 

 

 

 ."استاد آقای نه هستم آرمین هم بود،دوما وظیفه نبود زحمت اوال"-

 

 

 و ،سرم هوا برم و بشم تبخیر نه نه  بشم؛ ذوب خواستم می خجالت از

 :گفتم و انداختم پایین

 

 

 ."ممنون خیلی هم خوام،باز می معذرت"

 

 

 پیش هنوز بودم،فکرم زده یخ کوچه سر.رفت و گفت کنم می خواهش

 . بود پیش دقیقه چند لحظات

 ...شود چه که آخ باشه درست شقایق حرف کاش

 می حرف خودم با ریز یه و پیچیدم کوچه به خیالبافی از خسته

 . شد باز در که نکشید طول ثانیه چند زدم رو در زدم،زنگ

 خشک پرهام دیدن با که ببوسم رو مامان تا کردم غنچه رو هام لب

 . شدم

 . خنده زیر زد بعد و کرد یمنگ و گیج نگاه اول هام لب دیدن با پرهام
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 نشه تر رو پر اینکه برای اما بود گرفته خندم خودم حرکت از خودمم

 :گفتم

 

 

 چته؟"-

 "درگیری؟

 

 

 :گفت و زد سینش به اشارش بادست پرهام

 

 

 تو؟ یا درگیرم من"-

 ."بگیرتت تا میکنی غنچه لب میبینی رو هرکی که ترشیدی اینقدر یعنی

 

 

 .هخند زیر زد باز و گفت

 

 

 …خندیدیم  هه هه-

 …بامزه چه

  ؛ اینجاست تشریفش اژدها آقای دونستم مامانمی،نمی کردم فکر نخیر

  و گفتم
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 .شدم خونه وارد چهرش حالت به نگاه بدون 
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 مالی تف هم رو مامان خاله، با بوسی رو از بعد و رفتم خاله سمت

 . ذاشتمگ زمین رو کوله و کردم

 

 

 آوردین؟ رو عزراییل این چرا خاله،ولی اومدین خوش"-

 زشت؟ اینقدر شدم،آدمم می روح قبض داشتم دیدمش ای دفعه یک

 ."نرفته ماکان عمو و شما به اصال نچ نچ

 

 

 :گفت داشت قرار سرم پشت درست که پرهام

 

 

 دیدی؟ من از تر خوشتیپ عمرت تو خدا تورو اصال"-

 از ترکیدم خدا به کن  پیدا برام رو یکی خیشو  بدون نوا میگم

 ."تنهایی
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 :گفتم و زدم پوزخندی قصد از

 

 

 کنه؟ ازدواج عزراییل ابو تو با میاد کی آخه"-

 حسابت تو تومن دو اون به فقط دلت اخالق ونه هیکل داری،نه تیپ نه

 .خوشه

 کرد؟ زندگی میشه پول با مگه

 ."بشه عاشقت که نمیشناسم خاکی ی کره این تو رو کسی من

 

 

 .اتاقم به رفتم بادو و گفتم 

 :گفت می که شنیدم می رو خاله صدای اتاق از

 

 

 ...شین نمی بزرگ اصال دوتا شما"

 ." نرگسه و من شانس از
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 قرض چشمم چهار و رفتم آشپزخونه سمت به هام لباس تعویض از بعد

 آوار روسرم دنیا خالی قابلمه دیدن با کردم باز رو درقابلمه و گرفتم

 . شد

 :گفتم آویزون ی لوچه و لب با

 

 

 نداشتی؟ نگه ناهار من ی واسه پس مامان"-

 الاقل ندارم حاضری غذای به ای عالقه میدونین رو من عادت که شما

 ."داشتین می نگه لقمه دو یکی

 

 

 این کار که فهمیدم میخندیدن ریز ریز داشتن که مامان و پرهام بادیدن

 . خانه پرهام

 :وگفتم ایستادم جلوش طلبکارانه و زدم کمرم به رو هام ستد

 

 

 خالی معدت انبار هروقت ؟که نداری زندگی خونه ت،و اصال ببینم"

 میکنی؟ فولش اینجا میای میشه

 ."شم خالص شرت از منم بگیر زن یه برو

 

 

 :گفت و خنده زیر زد دایانا خاله حرفم با
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 نمی دیگه کن ازدواج برو گفتم ارب چند خدا به میگه نوا رو حق کالم"-

 "شنوا؟ گوش کو ولی کنم رسیدگی شکمت اوضاع به تونم
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 :گفتم و دادم تکون وار تهدید هوا توی رو اشارم  انگشت

 

 

 !گوریل ها میخوری رو من غذای باشه آخرت بار"-

 تکرار رو کارت این دیگه بار یک فقط ، دیگه بار یک اگه

 مونم می کوب به ماه یک میام.درمیارم سرت بدجور رو کنی،تالفیش

 " نه؟ یا میشه پیدا خونه تو غذایی مواد از اثری ببینیم وقت اون خونتون

 

 

 :گفت و خندید پرهام
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 ." کنم نمی تکرار دیگه ترشی باشه"-

 

 

 کم کم که گذروندیم پرهام و من دعواهای و کردن مسخره با رو شب

 .کردن رفتن عزم پرهام و خاله

 :گفت مامان پرهام و خاله ی بدرقه از بعد

 

 

 کدومتونم هیچ و درازین زبون هردوتون کردین؛ پیر ما دوتا شما"-

 .میکشه سوت مغزم و گوش  تو هنوزم صداتون و سر. نمیاین کوتاه

 "بشین؟ بزرگ میخواین کی ها شما

 

 

 .دونست مصلحت خدا وقت هر-

 

 

 که حاال استاد پیش باز فکرم. رفتم اتاقم سمت به و گفتم بخیری شب

 .پرکشید هست آرمین اسمش دونستم می

 .شدم کشیده خواب گرم آغوش به باز نکشید طولی 

 از و زدم مشکی تیپ باشم همیشه از تر آراسته خواستم می امروز

 . دیدم رو آرمین ماشین  انگار رسیدم که سرکوچه بیرون؛ زدم خونه

 !درسته
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 داد پایین رو شیشه که بشم رد کنارش از تفاوت بی ندیدم،خواستم هاشتبا

 :گفت و

 

 

 …بخیر صبح سالم"-

 ." پیروزمند خانم شین سوار بفرمایین

 

 

 خودم نیست نیازی شده خوب پام ممنون خیلی بخیر شمام صبح سالم

 . میرم پیاده

 

 .اومدم اینجا دیگه،تا بفرمایید کنم می خواهش-

 

 

 و بستم رو  شدم،کمربند ماشین سوار و ندونستم جایز رو تعارف دیگه

 افتادیم؛ راه

 .اهنگه این عاشق خیلی انگار  میشد پخش حساسی که تو آهنگ باز

 

 

 چه؟ تو به  آخه گفتم دلم تو و و انداختم باال ای شونه
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 روپارک ماشین دانشگاه حیاط تو و نگفتم چیزی دانشگاه به رسیدن تا

 دو با و کشید ای خفه جیغ شقایق آرمین و من یدند شدیم،با پیاده و کرد

 رسوند؛ من به رو خودش

 و انداخت من به نگاهی چرخید بود دورشده شقایق و من از که آرمین

 .رفت باز

 

 

 میاری تشریف استاد ماشین با شدین،حاال دوست باهم زود چه نوا وای-

 ها؟

 .کلک ای

 

 

 :گفت و گرفت دعا صورت به رو هاش دست بعد

 

 

 ." بفرما هم ما نصیب ها جیگر این از خدا ای"

 

 

 :گفت و زدم سرش به دستم با

 

 

 داشته؟ برت هوا میگی چی داری"-
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 عشقی؟ چه

 دوستی؟ چه

 ."رسوند رو من پام درد خاطر به 

 

 

 دانشگاه؟ بیاره رو تو خونتون دم بیاد سحر ی کله باید چرا گیج آخه

 …دیگه داره احساسی یه البد

 .نوا خنگی خیلی خدایی برسونه؟ دانشگاه به هم رو ما نمیاد چرا
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 :گفتم و نداختم باال نمیدونم معنی به رو هام ابرو

 

 

 ."شد دیرمون کالس بریم"
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 زد من به محکمی ی تنه من شبیه دختره همون آوا شدیم که کالس وارد

 .رفت و

 شده؟ چش دیگه این وا

 .شدن بیدار چپ دنده از همه صبحی

 …اعصابه بی ملت

 . اعصاب بی

 

 

 .کردیم سپری شقایق با کوفته و خسته هم رو امروز

 ازش بدی چیز بود خوبی دختر واقعا شناختمش که روزی چند این تو

 . بودم ندیده

 آوا خیره های نگاه متوجه رسیدیم دانشگاه آهنی درب جلوی وقتی

 ...شدم

 داشت؛ خاصی معنی یه نگاهش

 ...تنفر

 ...حقارت

 .نبود خوب منظورش بود که هرچی ولی دونم نمی

 سمت شقایق با خداحافظی از بعد و شدم رد کنارش از بهش توجه بی

 . رفتم خونه

 سرمزار بره نتونسته دایانا خاله خاطر به مامان دیروز که دونستم می

 .رفته حتما بابا،امروز

 تو؛ رفتم و کردم باز رو در و انداختم رو کلید
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 رو در زنگ صدای که رفتم آشپزخونه سمت هام لباس تعویض از بعد

 .شنیدم

 کیه؟ داره،این کلید مامان

 

 

 :گفتم و ایستادم در پشت انداختم سرم رو چادرم

 

 

 " کیه؟"-

 

  ودروبازکردم

 

 

  گفت که بود مامان  سال و سن هم تقریبا مرد  یه

 

 

 ." اومدم افشین طرف اکبری،از خانم منم"

 

 …شیناف

 .مامان عموی پسر همون
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 .نیستن سالم،مامان"-

 " داشتین؟ کاری چه

 

 

 افشین دیدار بره حتما بگین مامانتون به اومدم افشین آقا طرف از-

 . ضروریه خیلی

 

 . میگم حتما چشم-

 

 

 .خداحافظ ،پس باشه-

 

 

 . خداحافظ-

 

 

 رفتم؛ فرو فکر به و بستم رو در

 داره؟ مانما با کاری چه آقا افشین یعنی

 بزنه؟ که داره حرفی چه دشمنی و دوری سال همه این از بعد

 .خیلی مهمه خیلی کنم می احساس هست چی هر
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 .اومد مامان که نکشید طول دقیقه چند

 

 

 .مامان سالم-

 خوبی؟

 

 

 بود؟ چطور نباشی،دانشگاهت خسته عزیزم سالم-

 

 

 طرف از که گفت و اومد مرد یک پیش دقیقه چند انمام نبود،میگم بد-

 ضروریه خیلی افشین دیدار بره بگین مامانتون به حتما اومدم افشین

 .خیلی
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 و کنه می تاکیید روش اینقدر که بگه خواد می چی یعنی نوا ترسم می-

 کنه؟ می سفارش

 کجا رو بود آدرس توش که کاغذ بزنم،اون بهش سری یه فردا باید

 ؟گذاشتی

 

 

 . تلوزیون میز کشو تو گذاشتمش- 

 بیام؟ شما با منم میشه مامان میگم

 

 

 . میرم بهتره،خودم نیای تو عزیزم نه-

 

 

 .راحتین هرطور باشه-

 

 

 < نرگس زبان به>

 

 

 .بخوابم نتونستم استرس از رو شب اون

 می تغییر رو زندیگم افشین های حرف کردم می داشتم،احساس دلشوره

 .ده
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 . بخوابم تونستم که بود صبح های نزدیک بود رفته باال قلبم ضربان باز

 برداشتم؛ تلوزیون میز کشو از رو نوا،آدرس رفتن از بعد

 راه به و دادم راننده به رو افشین ی خونه آدرس و شدم تاکسی سوار

 . افتادیم

 .کشید طول ها ساعت برام ترس از ای دقیقه چند راه

 در زنگ عمارت پالک دیدن د،بابو شهر باالی عمارت معمول طبق

 .شد باز بزرگ آهنی درب که نکشید طولی زدم رو

 و سالم اومد نزدیکم بود آورده سفارش دوبار که مردی همون

 :گفت و کرد احوالپرسی

 

 

 ."شماست انتظار تو روزیه چند افشین اومدین که شد خوب خیلی"-

 

 

 .کرد راهنمایی عمارت باغ سمت به رو من

 به که هایی گیاه،پیچک و گل و درخت از پر بود بزرگی و صفا با باغ

 خاطر به که هایی بودند،درخت خورده پیچ عمارت بزرگ دیوار

 .بودند کرده عوض را خود نگاه و رنگ پاییز رسیدین

 .کرد می وارد وجودم به رو قشنگ آرامشی ها برگ خش خش صدای

 داخل به افشین دوست بود باز در رسیدیم،الی عمارت اصلی در به

 .کرد هدایتم عمارت

 و کردم مرتب سرم روی رو اومدن،چادرم پیشوازمون به خدمتکار چند

 باز ها قدیم مثل. رفتیم باال مارپیچی ی ها پله از افشین دوست همراه
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 و ارث کل عمو زن و عمو مرگ از بود،بعد خوب افشین مالی اوضاع

 .بود رسیده افشین به میراث
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 که زد ای تقه چند رنگی تیره ای قهوه های در از یکی به افشین دوست

 . پیچید گوشم تو افشین ضعیف صدای

 .شدم اتاق وارد فراوان استرس با و کردم باز رو در

 زردی بود،از کشیده دراز بزرگ سلطنتی تخت یک روی افشین

 .مریضه که بود معلوم صورتش

 حالت صورتش روی چروک و دش،چینسفی بود،موهای شده عوض

 .بود کرده عوض کال را اش چهره

 آرامی  سالم و رفتم نزدیکش بعد و کردم نگاهش حرف بی دقیقه چند

 . گفتم

 :گفت و کرد افشین و من به رو افشین دوست

 

 

 ."بزنن زنگ بگو داشتی کاری افشین میرم دیگه من"-
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 . گفت ای هباش و داد تکان تشکر معنی به رو سرش افشین 

 .بودیم تنها افشین و من رفت،حاال و بست رو در افشین دوست 

 :گفت و کرد اشاره کنارش ی نفره تک مبل به

 

 

 ."اومدی که کردی خوشحالم بشین،خیلی لطفا"-

 

 

 :گفتم و کشیدم جلو کمی رو چادرم و نشستم مبل روی حرف بی

 

 

 اینجا رو من که داری ای گفته نا های حرف چه سال همه این از بعد"-

 کشوندی؟

 "کنی؟ کار چی خوای می بار ؟این کاسته نیم زیر ای کاسه هم باز نکنه

 

 

 :گفت و انداخت پایین رو سرش زده خجالت افشین
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 می معذرت زدم که هایی حرف و کردم که کارهایی تموم خاطر به"

 ."ببخش رو من کن بزرگی تو کردم بد من خوام،نرگس

 

 

 ببخشمت؟

 نامه؟ اون خاطر به

 بخورم؟ بابام از رو سیلی اولین شد باعث که

 جدابشم؟ مدتی قباد از شد باعث

 کنم؟ ازدواج یواشکی برم شد باعث که اون خاطر به

 کنن؟ کم تر خانوادم

 افشین؟ کدومش خاطر به

 مآرزوها تموم به بودم کرده ازدواج کردی،تازه تباه رو زندگیم تو

 نبودن کنارم خانوادم چون داشت غم و شد درد دلم ته اما بودم رسیده

 …نزاشتی تو چون

 کدومش کنم ازدواج اجازه بی برم شدی باعث کارات و تهدیدات با

 کدومش؟ افشین

 ها؟ زخمم رو بپاشی نمک تا اینجا کشوندی رو من سال بیست از بعد

 چیه؟ ها حرف این از منظورت
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 . شدم شمشچ تو اشک نم متوجه

 :گفت و کرد تر رو لبش زبونش با

 

 

 …من"-

 …من

 .گرفتم ازت رو زندگیت  خوشی اینکه از نرگس متاسفم خیلی

 ...کابوس شده شبم و روز ماجرا اون از بعد

 …نیومده چشمم به آسوده خواب دیگه روز اون از

 که ساله بیست اما میشم خوب بعد روز سه دو شاید کردم می فکر اوایل

 …بخوابم نمیزاره وجدانم عذاب

 …میشی من مال تو کارم بااین کردم فکر من

 …میدم ازدستت همیشه برای کردم نمی فکر

 .ببخشی که خوام می خونم، سرطان به مبتال ساله چند االن

 ."ببخش رو من خدا تورو نرگس متاسفم خیلی من

 

 

 .بود افشین های حرف  تحلیل و تجزیه حال در ذهنم

 ای دیگه چیز یا گرفته وجدان عذاب اینقدر نامه کی خاطر به یعنی

 بود؟

 :پرسیدم تعجب با
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 "نامه؟ یک خطر به"-

 

 

 …نه_

 …نرگس نه

 صورتت به حتی تونم نمی بگم تونم نمی بود،من نامه یک فقط کاش

 .کنم نگاه

 …کردی می رو فکرش  که آدمیم اون از تر  پست خیلی من نرگس

 …من

 ...خدا به من

 .دادی ازدست کردی می فکر که دختری همون دزدیم رو دخترت من

 …من

 …کردم قطع رو قباد ماشین ترمز من

 …من

 ...کشتم رو قباد من

 

 

 .ایستادن کار از هردو قلبم و مغزم حرفش با

 بی اینقدر میتونه آدم مگه باشه؟ پست اینقدر آدم یه تونه می مگه نه

 باشه؟ رحم
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 .باشه گناه بی آدم چند قاتل
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 می عصانیت شدت از هام گونه دادم تکون ناباوری از رو سرم

 کردم؛ احساس رو هام چشم به اشک هجوم لرزیدن؛

 :گفتم و چسبیدم رو یقش و برداشتم خیز سمتش به

 

 

 گفتی؟ چی تو"-

 افشین؟ کردی غلطی چه تو

 …دروغه بگو

 …نبوده تو کار بگو

 ...افشین بگو

 ."باشی پست اینقدر تونی مین که بگو 

 

 

 :گفت هاش هق هق مابین افشین
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 می فکر کرد نمی کار منطقم و بود،عقل کرده کور رو هام چشم انتقام"

 ..."کنی می ازدواج من با بمیرن قباد و ها بچه اگه کردم

 

 

 ول رو افشین یقه گرفتم شدیدی تب. میسوخت  بدنم اعصابم فشار از

 :گفتم و کردم

 

 

 "کردی؟ خواستگاری باز بود نرسیده قباد چهل تا اون طرخا به"

 

 

 رو پیشنهادم و سازه نمی بهت فقیری و پولی بی کردم می فکر آره

 .میکنی قبول

 بمیره قباد تا کردم هستی،فکر ها حرف اون  از تر عاشق دونستم نمی

 …گردی برمی

 …میشن قباد ماشین سوار هم عمو زن و عمو دونستم نمی

 …نرگس دونستم نمی خدا به

 …نرگس قاتلم من. شد خراب سرم روی دنیا شنیدم رو خبر تا

 …خانوادت قاتل

 .ببخش رو من پشیمونم خیلی ولی
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 …کردی سیاه رو روزگارم-

 ببخشمت؟

 ...کردی مادرم پدر بی

 ببخشمت؟

 ...کردی سرپرستم بی

 ببخشمت؟ کارت کدوم بخاطر بیشرف

 .بشه خواهر بی و بشه تنها دخترم شدی باعث

 ببخشم؟ رو کدوم 

 افشین؟ رو گناهت کدوم

 .بدی پس رو گناهت تاوان باید االنم

 که بمیری ناله و آه با جوری بخشمت،باید نمی دارم عمر تا من 

 .برسه عرش به فریادت

 کی دخترم نفهمیدم حتی گرفتم افسردگی خانوادم مرگ از بعد من

 .شد بزرگ

 .کرد باز زبون و رفت راه کی

 بی و کافر خیلی بودم مرده منم االن نبودن کبوتر و سینح مش اگه 

 .خیلی افشین رحمی
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 چیزی خواست کرد،می می خون همراه درپی پی های صرفه افشین

 و خورد ای جرعه برداشت رو آب لیوان شد خم ؛ فهمیدم نمی اما بگه

 :گفت

 

 …نرگس نمرده دخترت"-

 …زندست دخترت

 …من

 …من

 ."فروختم دیگه ی خانواده یه به رو اون

 

[ ,.۳1.1۰.1۷ ۰۰:1۲] 

 1۶4_پارت#

 

 

 

 …بود سنگین برام حرف همه این تحمل دیگه

 . کردم گریه سیاهم بخت به و زدم زانو

 

 

 خوندم می براش الالیی و رفتم می قبرش سر سال بیست که دختری

 …زندست بچم زندست،خواهر،

 …کجاست و شهر کدوم دونه می خدا
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 …تهرانه جاست همین-

 …نرفتن ای دیگه جای

 . دونم می حد همین در فقط

 اونجا پیش سال چند قدیمیشونه ی خونه آدرس میدم بهت که آدرسی

 .باش پیگیرش برو کردن می زندگی

 

 

 تاریکم روزهای تداعی افشین های حرف بود رفته یادم از کشیدن نفس

 …بود

 ...خوابیدیم گشنه تشنه ها شب و روز چه

 …ابیدمنخو ترس از ها شب چه

 …کردم صبح گریه با رو هایی شب چه

 ...بزارم بیرون به پا تونستم نمی مردم حدیث و حرف خاطر به

 …نکشیدم ها درد چه

 ...ببخش رو من میگه حاال

 ببخشمش؟ و ببرم یاد از رو ها روز اون بودم دل بزرگ اینقدر مگه

 …نه 

 …نه

 .بود سخت ها روز اون کردن فراموش

 .کشید سیاهی به رو دنیا وکینش انتقام خاطر به د؛کر می گریه خون دلم
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 کجاست؟چیکارمی دونم نمی زندست،اما دخترم که شدم خوشحال

 بدیه؟ یا خوبیه کنه؟آدم

 …نه یا کنم می پیداش

 گوش خواستم نمی دیگه کردم ترک رو اتاق سرم تو سوال تا هزار با 

 . بدم افشین اضافی های حرف به

 .مادرتم من بگم و مکن پیداش شده هرطور باید

 چطور؟ اما

 بزنم؛ نوا به حرفی ، دخترم کردن پیدا تا نباید

 سخته، بود خبر بی ازش ها سال که خواهری داشتن باور هم نوا برای

 .شد می آروم قباد با زدن حرف با فقط  داغونم حال االن

 .رفتم قبرستون به دربست و گرفتم تاکسی رفتم خیابان سر

 کم  وجودم تب از ها مرمر سردی حتی کردم مزارش روپرت خودم

 .کرد نمی

 

 

 قباد؟ شد چی دیدی

 . نگرفته من از رو تو خدا  که فهمیدم االن

 بد و نامردی گفتم سال بیست این که ببخش و بری،من خواستی نمی تو

 .قباد دونستم نمی قولی

 های خروار این زیر هم شما من خاطر به که ببخشین رو من مامان،بابا

 …مامان ببخشین رو من خوابیدین خاک

 برم؟ کجا بگین بهم
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 بگم؟ چی اصال کنم؟ پیدا چطور رو بگردم؟دخترم رو کجا

 مادرتم؟ بگم

 کردم؟ پیدات االن

 ...ازم متنفره و داره خبر ازمن شایدم یا

 خدای کن کمک

  بود شومی سرنوشت چه دیگه این

 . تازه مصیبت و بال یه درد،هرروز یه روز هر

 

 

 زن تا چند کمک رفتم،با می حال از داشتم زیاد شیون و گریه از دیگه

 خونه به داشتم که کمی توان با و شدم بلند هام عزیز مزار سر از

 .برگشتم
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 شدم؛ آرمین به نسبت احساساتم متوجه و گذشت می هم پی از ها روز

 لبخند و نگاه چون یستن طرفه یک من حس این کردم می فکر البته

 . شد می دوستان و من توجه جلب باعث آرمین گاه از هر های
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 ایستاد می من منتظر آرمین داشت ادامه وقت دیر تا کالسمون وقت هر

 می خونه به رو من دارم کار طرفت اون هم من اینکه ی بهانه به و

 .زد نمی حرف اصال بودکه عجیب ولی.رسوند

 حتی بودم ترم میان های امتحان سید،مشغولر هم پاییز فصله آخرین

 .بخوارونم هم رو سرم کردم نمی وقت

 ی شماره دیدن با برداشتم؛ کتاب از رو سرم گوشی ام پی صدای با

 . کیه ببینم که شدم کنجکاو ناشناس

 

 

  هستین؟ پیروزمند،خوب خانم سالم-

 . هستم زرین آرمین آقای من

 .کنم یداپ تونستم سختی هزار با رو شمارتون

 تحمل و نگفتن اما بود سخت خیلی من برای ها حرف این گفتن راستش

 .تر سخت کردنش

 . دارم شما به احساساتی یک شدین دانشگاه وارد شما که وقتی از من

 . نیست بازی یا گانه بچه من احساسات این

 نیست،تصمیم روزه دو یکی احساس احساساتم که شدم مطمئن وقتی

 به نسبت شما احساس متوجه که نماند ناگفته البته و رمبزا پیش پا گرفتم

 .شدم هم من

 میاریم تشریف خیر امر یک برای مامان با فردا که بگم خواستم می من

 .اجازتون با اونجا

 فراموش رو حرفم این دادن جواب موقع لطفا دارم دوستتون خیلی

 . نکنید
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 .یاحق بخیر شبتون

 

[ ,.۳1.1۰.1۷ ۰۰:1۳] 

 1۶۶_پارت#

 

 

 

 دیدم که چیزی بشم مطمئن تا کردم بسته و باز بار چند رو هام چشم

 .شنیدن ها همسایه تموم کنم فکر که کشیدم بنفشی فرا جیغ. داره حقیقت

 نگو؛ که بودم کرده پا به ای عروسی دلم تو

 . شد اتاق وارد هراسون مامان که کنم بکوبی و بزن تا شدم پا

 

 

 …نوا-

 !شد؟ چی مامان

  کشیدی؟ جیغ چرا

 

 

 :گفتم و دادم تکون گردنی رفتم مامان پیش کنون رقص
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 ." خواستگاری میاد فردا استادمون"-

 

 

 :گفت و زد بلندی های بود شده گرد.تعجب از که هایی چشم با مامان

 

 

 "واقعا؟"-

 

 

 .دراومد شدن ترشی از دیگه جون،دخترت مامان واقعا

 

 

 بازی مسخره کم خوبه نسرسنگی میکنه،دختر شادی چقدرم حیا بی-

 .دربیار

 . کسی به بدم رو دردونم خوام نمی منفیه نظرم من اصال

 

 

 لوچم و لب نیاوردم روش به ؛ولی کنه می شوخی داره که دونستم می

 :گفتم و کردم آویزون رو

 

 

 ...مامان"-
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 ...من

 به بیام روز هر که اینه من اول شرط کنم،درضمن نمی ترکت که من

 شرط ترین مهم بخریم یا بگیریم خونه شما خونه کنار و دیدارت

 ."اینه ازدواجم

 

 

 :گفت و زد ای قهقه حرفم شنیدن با مامان

 

 

 رو استاد این انگار ببینم. عزیزم کنم می دختر،شوخی تو ای دیوونه"-

 "نزدی؟ ازش حرفی وقتیه چند ها،چرا پسندیدی

 

 

 بگم که کشیدم یم هم مامان،خجالت شدم مطمئن احساساتم از تازه منم-

 .شدم عاشق

 . خواستگاری میان فردا گفت و داد ام پی بهم بار اولین برای االن

 

 

 :گفت و زد چشمم روی ای بوسه مامان

 

 

 .کنیم تحقیق باید اول ولی مثبته هم من جواب پس مثبته جوابت تو اگه"
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 ."بشی خوشبخت که الهی
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 .بود دلم تو که خوشحالی و موندم من و رفت مامان

 چی همه خوشحالی با و م گرفت؛ رو شقایق رفتم،شماره گوشیم سمت

 . کرد بارم حرف چقدر که بماند ؛حاال کردم تعریف براش رو

 .نبود دلم تو دل

 .نداشت رو هام چشم به اومدن قصد خواب امشب انگار 

 . بخوابم تونستم که بود صبح های نزدیک

 . شدم بیدار خواب از امانم صدای با

 

 

 .خانم،پاشو تنبل پاشو-

 بعدم بزن صورتت و سر به آبی داریم،پاشو مهمون امروز سالمتی به

 . بندازیم برق رو خونه باید. من کمک بیا

 

 

 .پریدم تخت از جلدی داریم مهمون شنیدن با
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 .کنم حموم شد،باید دیرم مامان وای

 .کنم اتو رو هام لباس و کنم کنم،آرایش کمک شما به باید

 . شد دیرمون وای

 

 

 کرد نصیبم بدیدی بود،ندید زده خشکش من حرکت و حال از که مامان

 . رفت و

 .رفتم حموم سمت به شادی با

 . باشم همیشه از خوشگلتر امروز خواستم می 

 

 

 می یخ داشتم سرما از که آخرش های دقیقه که ساعتی چند حمام از بعد

 شکمم قور و قار صدای موهام کردن خشک از دبیرون،بع زدم زدم

 .بخورم  صبحونه رفت یادم حتی استرس شد،از بلند

 . پرکشیدم مامان پیش و بافتم رو موهام

 

 

 .مامان سالم-

 کنم؟ کار چی

 .بدم انجام من بگین کاریم یه
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 شیشه زحمت بی مونده ها شیشه فقط شده تموم چیز عزیزم،همه سالم-

 .کن پاک هارو
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 .ها پنجره سراغ رفتم و برداشتم رو جادویی دستمال

 :گفتم و شدم ولو مبل روی خسته کارم شدن تموم از بعد

 

 

 ...مردم وای"-

 ."سخته چقدر داری خونه

 

 

 :گفت بود شده گرده تعجب از هاش چشم که مامان
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 ... !ا بسم"-

 این های دختر واقعا افتادی روز این به کردی پاک شیشه دوتا فقط تازه

 ."تنبلن خیلی زمونه دوره

 

 

 :گفتم مامان جواب در

 

 

 ...مامان نیستن تنبل"-

 ...خستن

 ..."خسته

 

 

 شدین؟ خسته که کندین کوه مگه-

 

 

 .کندیم رو استاد آقای کندیم،دل دل ولی نه

 

 

 و گرفت دهن به رو پایینش لب خندیدن،مامان به کردم شروع و گفتم

 :گفت
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 .شدی ادب بی خیلی"-

 ..." شده باز روت

 

 

 بگم؟ کی به نگم تو به رو دلم حرف مامان آخه

 خوبه؟ بگم محله بقال همون اصغر آقا به

 

 

 .سرم رو ریخته کار کلی که بخوریم رو ناهارمون بریز،بیا زبون کم-

 

 

 مامان؟ کاری چه باز

 

 

 .دیگه بخرم شیرینی میوه برم باید-

 

 

 :گفتم ناهار دنخور از بعد
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 "رفتی؟ عموت پسر عیادت شما راستی مامان"-

 

 :گفت و کرد راست و چپ رو سرش زده هول مامان

 

 

 ...نه"-

 ...نه

 "گفته؟ کی

 

 

 کنی؟ می هول چرا مامان وا-

 .ها پرسیدم ساده سوال یه

 

 

 کمی برم منم بشور هارو ظرف  پاشو نیست کردن پیچ سوال وقت االن

 .بپوش رو لباسات برو بعدشم.رمبخ شیرینی و میوه

 

 

 .شدم ها ظرف شستن مشغول و کردم جمع رو سفره مامان رفتن از بعد

 آقای عمرا کردم می فکر که بزنم،منی فریاد خواستم می خوشحالی از

 .شده عاشقم حاال کنه؛ نگاهم زرین

 .باشه دوطرفه احساساتت که خوبیه حس چه
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 امروز خواستم کردم،می غلیظی آرایش هام لباس پوشیدن از بعد

 .باشم متفاوت

 به کرد شروع من های لباس و آرایش دیدن با شد اتاق وارد مامان

 .کردن گریه

 

 

 .بری میخوای و شدی بزرگ که نمیشه باورم

 بابات بره،کاش کنه پرواز میخواد و شده بزرگ من کوچولوی گنجشک

 .شد می روزها این شاهد و بود زنده هم
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 .نشست دلم به بابا نبود درد،غبار طوفان تو

 .نداشت رو کردنش پاک قدرت دستمالی و آب هیچ که غباری

 و تنگی دل وقت هیچ نکنه؛ باز سر مامان ی کهنه زخم اینکه خاطر به

 نیاوردم؛ خودم روی به رو ناراحتیم

 .کرد می رو بابا هوای عجیب دلم امروز اما

 شوره دل شبیه کمی حس این ناقصه، بدنم از جایی یه مکرد می احساس

 .بود دلیل بی تنگی دل و
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 .ندادم بروز دلم اوضاع از خبری مامان خاطر به باز

 اومد؛ صدا به در زنگ باالخره

 . رفت در سمت به و کرد مرتب رو سرش گلی گل چادر مامان

 خواد می االن که زیاده حدی به قلبم تپش کردم می احساس استرس از

 .بیرون بیاد و بشکافه رو سینم

 .کردم می نگاه سالن به در الی از و شدم خم

 شدن،از سالن وارد داشت آرمین به زیادی شباهت که زن یک با مامان

 ...استاد هم ها اون پشت

 ریخت؛ هری دیدنش با دلم

 .نبودن دیدم تو دیگه دادم قورت رو دهنم ی شده جمع بزاق

 .رسید می گوشم به مامان ییگو آمد خوش صداهای فقط

 

 

 ...اومدین خوش خیلی-

 ...آوردین صفا

 ...نوا

 .بریز چایی تا چند بیا مادر

 

 

 .رفت هزار به قلبم ضربان کردم، احساس رو هام رگ به خون هجوم

 با و کشیدم جلو رو روسریم و انداختم آرایشم و تیپ به نگاهی آینه تو

 .شدم سالن وارد... ا بسم یه
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  گشودم؛ پا ها مهمون سمت به استرس از لرزان ایه قدم با

 و کشید بغلم که دادم دست آرمین مادر دیدن با و انداختم زیر رو سرم

 .زد گونم به آبداری های بوس

 نگاه بدون و دادم آرمین به آرامی آرمین،سالم مادر از شدن جدا از بعد

 .شدم آشپزخونه وارد آرمین به
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 رو شکالت چیدم،ظرف سینی روی و ریختم رنگ خوش چایی تا سه

 .گذاشتم ها چایی بغل هم

 واقعا لباسشون،چون و دست رو بریزم رو چایی استرس از ترسیدم می

 . کردم می گم رو م پا و دست شم می استرسی وقتی

 :گفت می که مامان صدای با

 

 

 "شد؟ چی ها چایی د"-

 

 

 . شد هپار افکارم ی رشته
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 رفتم؛ آرمین مادر سمت به شدم؛اول سالن وارد و  کردم روتر لبم

 :گفت  ها چایی بادیدن. گذاشتم میز روی رو چایی و شدم خم

  

 

 ...به به"-

 ."داره خوردن خوشگلمون عروس این چایی

 

 

 رفتم مامان سمت به و زدم مالیمی لبخند

 دستم از سینی تاالناس که کردم می رفتم؛احساس آرمین سمت به بعد و

 به نگاه بدون باز و  گذاشتم میز روی رو آرمین چایی شدم خم. بیفته

 . رفتم مامان سمت

 چند برای خواستم رفتن آشپزخونه،موقع برم که کرد اشاره سر با مامان

 .کنم نگاه آرمین به ثانیه

 که کنم نگاهش تا چرخوندم رو سرم کمی آشپزخونه به ورود موقع

 .انداخت پایین رو سرش و کرد من حواله چشمکی

 تقدیم دستی دو رو دنیا انگار آرمین لب روی ی خنده و چشمک دیدن با

 .کردند من

 ... محبتش از,پرشد دلم ته

 .بود خوبی حس واقعا

 بند روپاهام خوشحالی از نداشتم لحظم اون توصیف برای ای کلمه

 .نبودم

 :گفت که مامان باصدای شدم ها میوه چیدن مشغول
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 ."بردار رو ها استکان بیا"-

 

 

 . رفتم سالن به و برداشتم رو سینی 

 :گفت دیدنم با آرمین مادر

 

 

 شدیم؟ مزاحم خیر امر یک برای که هستین جریان در"

 جریانی چنین وقتی شده شما گل ناز عاشق که وقتیه چند ما پسر گل این

 .شدم خوشحال خیلی کرد تعریف من برای رو

 جون نوا هم پرسیدم که کسی هر از و کردیم قیقتح کمی اوایل راستش

 شما؟ از بهتر کسی چه گفتیم و کردن تعریف خیلی رو شما هم و

 باهم دقیقه چند آرمین و خانم نوا خوام می هستین راضی هم شما اگه

 . بزنن حرفاشونو

 

 

 . باشیم تنها اتاق تو آرمین و من قراره اینکه از کشیدم خجالت

 با کردم می نگاهش برادر یک چشم به اونم که مپرها جز حاال تا من

 .بودم نزده ازدواج قول با هایی حرف مخالفی جنس هیچ

 کنم؟ کار چی حاال
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 بگم؟ چی

 :گفت و داد تکون باشه معنی به رو سرش مامان

 

 

 ."کن هدایت اتاقت سمت به رو آرمین آقا دخترم"
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 :گفتم و کردم شارها اتاق به دستم با

 

 

 ." بفرمایید لطفا"-

 

 

 من سرشم شد؛پشت اتاق وارد و بست رو کتش اول ی دکمه آرمین

 . شدم اتاق وارد

 :گفت و کرد نگاه اطراف به کمی سرگردان
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 …داریی زیبایی اتاق"-

 ." خودت مثل

 

 

 تصور رو صورتم شدن قرمزش تونستم می انداخت گل گونم حرفش از

 .کنم

 :گفتم و کردم اشاره تخت هب دست با

 

 

 ."بنشینید لطفا"-

 

 

 :گفت و نشست تخت روی ریلکس آرمین

 

 

 ."بیا هم تو"-

 

 

 بخیر مارو عاقبت آخر شدیم،خدا صمیمی زودم چه... ماشاا گفتم دلم تو

 . کن
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 پایین رو سرم آرمین به نگاه بدون و نشستم تخت از ای گوشه من

 .شدم هام انگشت با بازی مشغول و انداختم

 شد؛ پایین باال تخت کردم احساس بعد دقیقه چند

 . کرد برخورد آرمین صورت به صورتم که کردم باال رو سرم

 تپش دلیل بی شد،قلبم گرفتنم گر باعث گرمش های نفس هرم

 هیچ بدون هم آرمین بردارم،مردمک ازش چشم تونستم گرفت،نمی

 . بود من خیره و لرزش

 :مگفت و گرفتم فاصله ازش کمی

 

 

 "داشتین؟ امری"-

 

 

 :گفت خنده با و کرد تر لب آرمین

 

 

 ." خواستم می رو بله،شما"-

 

 

 بود؟ شیرین و خواستنی اینقدر چرا بشر این خدا ای

 ماهیه چند منم بگم و بشم آویزون گردنش از و بغلش بپرم خواستم می

 نتونستم، متاسفانه ولی خوام می تورو
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 های دست با که انداختم پایین رو سرم باز کشیدم خجالت حرفش از

 :گفت و گرفت باال رو چونم مردونش

 

 

 نگیر؛ ازم رو هات چشم"ش

 ."تاریکه تو خورشیدی های چشم بدون هام روز

 

 

 ای خنده تک شد می درونیم التهاب شدن کم باعث ها حرف این شنیدن

 :گفتم و زدم خجالت از

 

 

 ."لطفتونه نظر ممنون خیلی"-

 

 

 .کنم من،من و برم تفره خوام نمی نوا ببین

 .گرفتی رو چشمم دیدمت که روزی از درست

 .شدی عادت برام دیگه ولی سادس حس یه فقط کردم می احساس اوایل

 .ممکن غیر تو ترک ولی سخته عادت ترک

 و بدم پیشنهاد ترسیدم می طرفم یه از بودم فکرت به مدام شب و روز

 .ستمشک می همیشه برای وقت بدی؛اون رد جواب
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 رو جوابم  و ترددی  و شک هیچ بدون دلت ته از  خوام؛ می هم حاال

 .بگی راست و رک

 باشی؟ همراهم و یار زندگی مسیر این تو خوای می 

 باشی؟ کنارم زندگی های بلندی و پستی تو خوای می

 .بگو رو جوابت حاشیه بدون من مثل

 

 

 بست؛ نقش لبم روی آرمین یها حرف از لبخند

 :گفتم آروم و گرفتم رو روسریم گوشه و کردم تر رو هام لب

 

 

 ."انتهاش بله،تا"

 

 

 :گفت و بست رو هاش چشم ای لحظه برای آرمین
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 نوای کنم خوشبختت تا کنم می رو سعیم نوا،تموم ممنون خیلی"

 ."زندگیم

 

 

 :گفت و شد بلند جاش از آرمین

 

 

 " بگم؟ خودم یا میگین شما رو وابهستن،ج ما منتظر"

 

 

 . بگین شما لطفا تونم نمی من نه

 

 

 . بخواین جون شما بعد به این از چشم به ای-

 

 

 خودم پشتش از و آرمین ؛ کشیدم پایین رو در دستگیره و گفتم تشکری

 . شدم خارج اتاق از

 ما سوی به خودم مامان و آرمین مامان های چشم شدنمون خارج با

 .برگشت

 :گفت هیجان با آرمین مامان و رفت خودش مامان کنار آرمین
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 شد؟ چی حاال خب"

 " نه؟ یا کنیم میل رو شیرینی

 

 

 .روشنیدم آرمین صدای که شدم آشپزخونه  وارد

 

 

 . مثبته خانم عروس جواب بله-

 

 

 وارد که فهمیدم هاش قدم صدای با و کشید بلندی هین آرمین مامان

 :گفت و کاشت پیشونیم رو محکمی ی بوسه شد؛ آشپزخونه

 

 

 ." پسرم ی سلیقه به... ماشاا من، عزیز بشین خوشبخت امیدوارم"

 

 

 :گفت آرومی صدای با و کشید آغوشش به بعد
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 ." شدم دختر یه صاحب که خوشحالم خیلی"-

 

 .زرین خانم خوشحالم خیلی ؛منم دارین لطف شما

 

 

 زاده حالل آدم یه که شکرخدارو. بشم خجالتیت صدای و دل اون فدای-

 .شکر مرتبه هزار شد،خدارو نصیبمون

 

 

  رفت پیشم از آرمین مامان و گفتم ممنون خیلی

 از بردم،بعد سالن به ها کارد وهمراه کردم آماده رو ها دستی پیش

 صدقم قربون هی آرمین بردم،مامان هارو شیرینی ها دستی پیش چیدن

 .داد می خجالتم و رفت می
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 .بدن خبر رو عقد تاریخ و بزنن زنگ که شد قرار

 شدم؛ وارد دیگه دنیای یه به دقیقه چند عرض شد نمی باورم
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 شده ماهه چند که کسی به رسیدم خواستم به شدم متعهد و متاهل دیگه

 عیب بی میشه مگه میلنگه کار جای یه ولی. رسیدم زندگیم، کل بود

 بود؟ خوشبخت نقص

 رو من شدیم،مامان خونه وارد و انداخت شونم روی رو دستش مامان

 . کرد خوشبختی آرزوی و دعای کلی و کشید گرمش آغوش به

 نکنه؛ بازی هیچوقت مادرم لب روی لبخند  با خواستم خدا از دلم توی

 الماس، یک مثال نمیاد دست به دیگه که هست بزرگی نعمته یه مادر

 .شکننده و ارزشمند

 پی صدای که نشستم مبل روی خسته خونه کردن جور و جمع از بعد

 اومد؛ گوشیم ام

 . کردم ذوق بود آرمین طرف از که پیامی دیدن با و برداشتم

 

 

 خانمم، سالم-

 خوبی؟

 . انداختیم زحمت به که ببخشید

 .باشین اطالع در گفتم میشیم مزاحمتون عقد برای بعد روز دو 

 .یخیل نوا دارم دوست خیلی

 

 

 زود چه وای کردن لرزین به شروع هام دست هیجان و استرس از

 …بعد روز دو من خدای

 کنم؟ کار چی حاال کمیه زمان خیلی وای
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 به دستم با بود کار مشغول آشپزخونه تو که رفتم مامان سمت به دو با

 :گفتم و کوبیدم صورتم

 

 

 ..."دیگه روز دو مامان وای"-

 

 

 :گفت بود ترسیده نم العمل عکس از که مامان

 

 

 "دختر؟ چی بعد روز دو"-

 

 

 …مامان عقدمه دیگه روز دو

 .گفت و داد ام پی آرمین االن

 کنم؟ کار چی حاال

 .کنم پیدا روز تودو تونم نمی ندارم،اصال لباس

 

[ ,.۳1.1۰.1۷ ۰۰:15] 

 1۷4_پارت#
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 ... رسید فرا عقد روز باالخره

 .افتاد می کار از داشت هیجان از قلبم

 خواستم می بودم،فقط تغییرکرده واقعا کردم خودم به نگاهی آینه تو

 . کنم تماشا رو آرمین العمل عکس

 .کرد دود اسپند برام آرایشگر های یار دست از یکی

 :گفتم دلم تو آروم و گذشتم قلبم روی رو دستم

 

 

 . میبینیش دقیقه چند از بعد نکن آرامی نا یواش هیس"

 "چیه؟ برای قراری بی این 

 

 

 خوشگل کوچولو دختر یه اومدم خودم به ماشین ممتمد بوق صدای با

 :گفت و شد آرایشگاه وارد شد می سالش هفت یا شش تقریبا که

 

 

 ." دارند کار مند پیروز خانم با"-
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 و حسرت چندسال از بعد لرزیدن،انگار به کرد شروع پاهام و دست

 .بودم احساسی میک نبود خودم دست حالم رسیدم عشقم به دوری

 .بشم اشکم ریزش مانع تونستم ولی گرفت گریم 

 با خداحافظی از بعد کوچک های باقدم و انداختم سرم روی رو شنلم

 . رفتم ماشین سمت به آرایشگر5…

 رنگ گلبهی پیراهن با که سیاه دامادی شلوار کت تو آرمین دیدن با

 .شد تاب بی  دلم بود کرده ستش

 دیده اینطور من چشم به یا جذابه و خوشتیپ نقدرای مرد این من خدای

 میشه؟

 آروم و گرفت دندون به رو لبش دیدنم با و شد پیاده ماشین از آرمین

 :گفت نشنوه کسی که طوری

 

 

 تو؟ دلربایی اینقدر چرا"-

 ."نوا کردی دیوونم

 

 

 بود پر و بود شده تزیین ماهرانه طور به که دستش توی گل دست بعد

 و زد دستم روی ی بوسه و داد تحویلم رو گلبهی و سفید های غنچه از

 .کرد باز برام رو ماشین در بعد

 .کردیم حرکت خونه سمت به و شدیم ماشین سوار
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 شد؛ می پخش جلیلی سامان از قرارم بی دل از آهنگ

 :گفت می و کرد می اشاره رو قلبش دستش با آرمین

 یک که شده حسرت دارم که ها گله وای ندارم آروم یقرارم ب دل از" 

 ... بزارم بالش رو سر تب بی و آروم شب

 ..."آزاری مردم کاری،بسه بی تو دل مگه

 

 

 :گفت و کشید رو بینیم لحظه یک تو بعد

 

 

 ."کوچولو بیقرارته دلم"

 

 

 :گفت که  انداختم پایین رو سرم زده شرم

 

 

 لحظه هر داری خجالتیتم صورت این اشقع نوا، دارم دوست خیلی"-

 ."کنی می ترم مجنون
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 :گفتم کنه نوازش رو گوشش فقط جوری آروم منم

 

 

 ...دارم دوست خیلی منم"-

 ..."خیلی

 

 

 دستش توی اسپند با آرمین مامان رسیدیم خونمون در به بخند و بگو با

 .شد نزدیکمون

 :گفت و چرخوند هوا تو رو دستش توی تراول دوتا

 

 

 ."حسود چشم بشه کور ماه پارچه یک گرفتم عروس"

 

 

 . کرد خوشبختی آرزوی و کشید بغلش به رو من بعد و آرمین اول

 شدم؛ هاش چشم اشک هاله متوجه که بود خودم مامان سرش پشت

 خودش روی به ولی سخته میشم جدا ازش اینکه تصور دونستم می

 .نمیاره



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 و کردم اش مادرانه آغوش رتپ رو خودم و کردم بغض مامان دیدن با

 .داد دست مامان با هم مامان،آرمین از شدن جدا از بعد

 آمدگویی خوش از بعد شدیم خونه وارد ها مهمون کشیدن کل و صدا با

 رفتم؛ بودیم کرده اجاره که عروس کوچک جایگاه همه،به به

 آروم صدای خوند،با رو عقد خطبه و اومد آقا حاج که نکشید طولی

 ... دادم رو لهب جواب

 رو سفید طالی سرویس یک آرمین مامان  عسل و حلقه مراسم از بعد

 :گفت و بوسید رو من و انداخت گردنم

 

 

 بله جواب برای من کادوی اینم نداره، رو عروسم قابل و کمه میدونم"

 ." گلم عروس ی

 دونستم می ،که ظریف طالی سرویس یک و اومد مامان سرش پشت

 یک ؛ وبعدبوسیدنم انداخت گردنم رو داشته نگهش و خریده قبل از

 .رفت و کرد آرمین دست رو اسپورت بزرگ ساعت
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 عالقه آرمین به بیشتر روز هر من و گذره می عقدمون از ماهی چند

 و برخورد خاطر به هم و داره که ای خانواده خاطر به هم ؛ میشم مند

 . بود آلی ایده ردم واقعا شخصیتش

 حسودی از دخترها همه بود شده زد زبون دانشگاه تو عالقمون و عشق

 می کنه مثل اینکه سر بارم چند حتی آوا خصوص به ترکیدن می داشتن

 .کردیم حسابی دعوای باهم آرمین به چسبه

. بود ها حرف این از تر سمج آوا ولی بودم داده تذکر آوا به بار چند

 می تهدید حرکتش و حرف هر از داشت من با خاصی دشمنی یه انگار

 خودم به رو روز یه حتی و دانشگاه به میومد آراسته روز بارید،هر

 :گفت

 

 

 ." درمیارمش چنگت از"-

 

 

 اخه؟ داشت بامن پدرکشتگی چه مگه

 ازم رو چیزایی انگار بود مشکوک هم مامان حرکت و حال روزها این

 کرد؛ می مخفی

 بریم که دنبالم میاد آرمین وقتی ها صبح که بودم شنیده همسایه از

 های نزدیکی و میره و میشه تاکسی سوار من از بعد مامانم دانشگاه،

 . گرده برمی غروب

 اما بابا قبر سر میره و میکنه تنهایی احساس کردم می فکر اوایل

 ی بچه پسر که اونجا فروش گل و رفتیم بابا سرقبر آرمین با چندبار
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 مدتی چند که گفت بهمون شناخت می رو مامان و بود ای لهسا پانزده

 .نیومده

  کرد؟ می کار چی داشت یعنی بودم نگرانش

 ما موقعیت درک با فاطمه مامان و نرگس مامان رو عروسی تاریخ

 عروسی های خرید فقط و بودیم کرده رزرو رو ؛تاالر کردند معین

 ...بود مونده

 

 

 انداختم؛ هینگا دستم ی تو ی نامه دعوت به

 .بود کرده دعوت روهم ما و. بود آوا داشتم،تولد کم رو این فقط

 .بدونی صالح تو هرچی گفت که پرسیدم هم رو آرمین نظر

 . بودم کرده لج

 واسه ندارم ترسی آوا حرف و کار و تهدید از که کنم اثبات خواستم می

 .کنیم شرکت تولدش مراسم تو دوتایی که گرفتم تصمیم همین
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 میز پشت نشستم و گرفتم رو موهام آب حسابی دوش یه گرفتن از بعد

 آرایش؛
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 من جز آرمین های چشم و بدرخشم آوا تولد توی خواستم می امروز

 .نبینه رو ای دیگه کس

 کردم شروع خودپسند، و چندش ی دختره اون بادگیری خاطر به البته

 .کردن آرایش به لهحوص و سلیقه تمام با

 خط کشیدن به کردم شروع بعد زدم رو گریمم کرم ازهمه اول

 رو کرد می چندان دو رو چشمانم زیبایی که ای گربه چشم چشم،خط

 کالباسیم رژ و ریمل زدن وبا زدم هم رو رنگم مسی گونه کشیدم،رژ

 .شد  تمام آرایشم

 کردن فصا به کردم شروع و بخشیدم خودم به آمیزی تحسین لبخند

 موهام؛

 رفتم و زدم هم رو مو ی کننده براق اسپری سشوار شدن تموم از بعد

 .هام لباس کمد سمت

 شده ترکیب ماهرانه طور به مروارید و دانتل با که رنگ جگری لباس

  کادوی چون داشتم لباسم این به خاصی ی برداشتم،عالقه رو بود

 .بود ولنتاین تو آرمین

 میدان و کنم دلبری نفسم برای و بپوشم رو سملبا این امشب خواستم می

 .نکنم باز صفت شیطان های شغال برای رو

 توی رفتم و برداشتم رو کیفم و شال قدم تمام مانتو پوشیدن از بعد

 .حیاط

 استرس میومد،از دیر احتماال و بود دایانا خاله مهمون امشب مامان

 .حیاط توی زنی قدم به کردم شروع

 دلم کنم؛ شرکت مراسم این تو که نبود راضی دلم ته ولی چرا دونم نمی

 که بودم گفته بهش بزنم حرفم زیر شد نمی دیگه ولی داد می بد گواه

 دادن دست از ترس از که کنه می فکر خودش با نرم اگه میام حتما

 . نیومدم آرمین
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 وجه هیچ به و خورده گره هم به آرمین و من دل که نمیفهمه چرا ولی

 .نمیشه جدا
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 انداختم سرم روی رو بلندم جگری شال آرمین ماشین بوق تک باصدای

 .در دم به پریدم دو با و

 ماشین سوار لبم روی لبخند و محکم های قدم با و کردم باز رو در

 شدم؛

 کردم،سرش احساس وضوح به رو آرمین پسند مورد و عاشقانه لبخند

 :گفت و داد تکون مسال معنی به رو

 

 

 کردی؟ چه باز من افسونگر"

 ...ها میکشی دیوونگی به به رو من آخرش تو

 نکنن؟ نگاه تورو تا بریزم سرم به خاکی چه جشن تو من حاال

 تو؟ دلربایی اینقدر چرا

 هیچ دست کنمت،نمیزارم خودم مال آخرش تا و کنیم ازدواج زود کاش

 هیچ تاچشم کنم اسیرت هعمرتوخون یه خوام می برسه بهت احدی

 ، نبینه تورو نامحرمی
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 ."میکنی تصور که اونی از بیشتر خیلی نوا دارم دوست خیلی

 

 

 ی بوسه و شد خم و کشید صورتم روی نوازشگونه رو دستش بعد

 اگه ولی خواست می رو هواش بدجور کاشت،دلم لبم روی داغی

 ودشخ طبق منم ؛ ریخت می بهم صورت آرایش کردم می همراهیش

 بود خواستارش که خماری های چشم با و بوسیدمش داغ و آروم

 : گفتم و کردم نگاهش

 

 

 ."شد دیرمون بریم نکن خراب رو آرایشم این از بیشتر دیگه"

 

 

 :گفت و کشید بلندی پوف ناتوانی روی از آرمین

 

 

 ."فسقلی میکنم تالفی ازدواج از بعد رو همشون نداره اشکال"-

 

 

 .افتادیم راه و کردم درکش همه این به آرومی ی خنده

 گرم آوا نری،با دخترا نزدیک که دادم می تذکر بهش هی راه طول

 یا و میندازی زمین رو سرت مراسم نچرخه،کل زیاد نگیری،چشمت

 .میشی من به خیره فقط هم
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 ی خندید،خنده می و گفت می خانمی چشم مهربانیش تموم با ها آرمین

 وقت هیچ که کردم آرزو خدا از کرد یم خوب رو دلم حال مردونش

 .نکشه پر لباش رو از خنده

 .بود؛رسیدیم شده نوشته تولد کارت توی که آدرسی به باالخره

 می شد می سوار که هایی ماشین مدل از بود شیکی و بزرگ عمارت

 .هستن عمارتی چنین صاحب و پولدارن که بزنم حدس تونستم

 .شدیم باغ وارد هم دست تو دست و گرفتم رو آرمین دست

 های حریر از باغ سر تا سر رنگارنگ های گیاه و گل از پر باغی

 به بردارم باغ از چشم تونستم نمی واقعا بود شده تزیین یاسمنی و سفید

 قرار پیست کنار دیجی و بودند کرده درست پیست که باغ ته طرف

 چیده مانند دایره شکل به دور تا دور که هایی صندلی و میز و داشت

 . رفتیم بودند شده

 ای نقره تاج و و حریر جنس از بلند یاسمنی لباس با آوا بعد دقیقه چند

 زد می موج نفرت توش که مصنوعی لبخند با اش درخشنده و

 گرم، احوالپرسی به کرد شروع و شد نزدیکمون

 از آرمین و دادم می رو جوابش نیشخند و کنایه با خودش طبق منم

 گرفته خندش ما بحث و جر به بود معلوم هک  هاش شونه لرزش

 .خندید می و بود دوخته زمین به رو نگاهش
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 .رفت بود پذیرایی مشغول که گارسون طرف به و گفت ببخشیدی بعد

 ی افاده با آوا که میکرد پخش رو مانکن ساسی از ساقیا آهنگ دیجی

 و رفت بودند کرده درست جمعیت وسط که پیستی تو خودش مختص

 .رقصیدن به کردن شروع

 هام دست حرص از میکردم حس خودم روی رو نگاهش رقص طول

 نمی هم خجالت کردم می نگاهش هرازگاهی و بودم کرده مشت رو

 .رقصید می لخت غریبه مرد همه این جلوی کشید

 قرار قرمز شربت  کهتوش ای سینی با گارسون آوا رقص از بعد

 اومد؛ سمتمون به داشت

 .میز روی گذاشت و برداشت رو دوتاش و کرد دراز رو دستش آمین

 .شد دور مشکوک های بانگاه گارسون و کرد تشکری

 سوال داره عجیبی طعم کردم احساس که نوشیدم شربت از جرعه چند

 :گفتم آرمین گوش دم و آوردم زبونم به رو ذهنم

 

 

 "نه؟ یا شدی شربت عجیب طعم متوجه توهم"-

 

 :گفت و داد تکون نه معنی به رو سرش آرمین

 

 

 چطوره؟ طعمش تو شربت مگه"

 ." ببینم بنوشم بده
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 :گفت و خورد جرعه چند و گرفت ازم رو شربت

 

 

 ."نیس ؛چیزی بخور"

 

 

 .کشیدم باال رو شربت سره یک و انداختم باال ای شونه

 بزرگ طبقهی سه کیک و فود،دسرها فست گارسون پذیرایی از بعد

 .آوردن رو شده؛ کار فوندانت خمیر با بود معلوم که رنگ یاسی

 دست به کردیم شروع همه ما و کرد فوت رو سالگیش بیست شمع آوا

 .تولد شعر خوندن و زدن

 رسید؛ ها کادو دادن به نوبت ها کیک سرو از بعد

 آوا هدیه شیک ی جعبه با رو بودم کرده مهیا قبل از که شیکی ساعت

 آرمین از دلربایی لبخند و افاده با من از تشکر عوض آوا یول کردم

 .رفت و کرد تشکر

 و مشت این میخواست دلم که آخ کردم مشت حرص از رو هام دست

 .کنم خالی عوضی دختر این صورت و سر روی رو هام حرص

 می ماساژ آرام و بود گذاشته هاش شقیقه روی رو دستش دو آرمین

 .داد

 :رسیدمپ تعجب با و ترسیدم
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 ؟ شده چیزی عزیزم آرمین"

 "میکنه؟ درد سرت
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 :گفت بود نشسته پیشونیش روی سرد تب که حالی در آرمین

 

 

 "داری؟ قرص. ترکه می داره نیستم،سرم خوب نوا نه"

 

 

 صبر کمی کنم می پیدا یکی االن بشم فدات ؛الهی ندارم من عزیزم نه-

 .کن

 

 

 :گفتم و رفتم آوا سمت به بلند های قدمبا
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 داری؟ مسکن"-

 ."گرفته میگرنش آرمین

 

 

 :گفت بود لبش روی که مرموزی لبخند با نوا

 

 

 برو خودت بنده دستم کمی من باشه آشپزخانه کمک تو کنم فکر"-

 ." بیار

 

 

 داره یکی کردم؛ احساس کردم تند پا آشپزخونه سمت به و گفتم ای باشه

 نبود گشتم هرچقدر ندیدم چیزی که برگشتم عقب سمت به نهمیک نگام

 روی پالستیکی کوچیک های کشو متوجه که برگردم خواستم آخرسر

 هاشدم؛ کابینت

 برگردم تا برداشتم رو یکی دیدم رو مسکن که کشیدم رو یکی اتفاقی

 . شده بسته در که شدم متوجه که

 .نشست جونم به خوف

! شده بسته خودش شایدم یا کیه؟ کار پس بودم نبسته رو در که من

 بار چند نشد که کنم باز رو در تا کشیدم پایین سمت به رو دستیگره

 .نشد باز در ولی کردم تکرار رو کارم

 . آواست کار که دونستم زدم،می پیشونیم به محکم رو دستم
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 باال حدی به موزیک صدای ولی خواستم کمک بلند صدای با بار چند

 . بشنوه رو صدام کسی که نمنک فکر که بود

 بود خورده پیچ دلم.شد بلند شکمم پیچید،صدای شکمم توی بدی درد

 . بودم شده حبس آشپزخونه توی که شد می ساعتی یک تقریبا

 . کنم پیدا چیزی تا گشتم رو آشپزخونه  انتظار از خسته دیگه

 در به پی در پی های مشت با شدم صدایی متوجه که کنم باز رو در تا

 .شد باز یهویی در که خواستم می کمک و کوبیدم می
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 . بردم می رو آرمین قرص بعد و زدم می دستشویی به سر یه باید اول

 …آرمین وای

 نشده؟ من نبود متوجه اصال یعنی

 زندم؟ یا مردم کجام ببینه دنبالم نیومده اصال

 …هم یا

 …نه

 ...رفتم که کرده فکر حتما

 . رفتم کرده فکر آره آره

  شدم؛ دستشویی متوجه گذرا نگاه از بعد رفتم سالن سمت به دو با
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 .کردم دستشویی پرت رو خودم

 .انداختم عمارت داخل به نگاهی و اومدم بیرون هام دست شستن از بعد

 مدرن سبک به پذیرایی طرف یک بود، باحالی و شیک عمارت واقعا

 .کالسیک سبک به دیگه طرف یک و بود شده چیده

 .زد خشکم سرجام آوا صدای باشنیدن که بکنم رفتن عزم خواستم

 حرف کی با داره که بینم شدم کنجکاو داد می سر عاشقانه های نجوا

 میزنه؛

 ولی کردم تیز رو هام گوش کمی رفتم در سمت به پاورچین پاورچین

 .میزد حرف کی با داشت نفهمیدم دقیق

 صورت به نگاهی چشمم گوشه از تا کردم کج رو سرم بود باز در الی

 خراب سرم روی دنیا تخت روی لخت آرمین دیدن با که بندازم پسره

 ... شد

 .باشه آرمین تخته روی عریان که فردی شد نمی باورم

 از و خوردم می قسم پاکیش به روز هر که من،کسی من،مرد آرمین

 .کرد می خیانت نم به من دشمن ؛با داشت زاشتم می مایه جونم

 با ؛و شکست اشکم کردم،سد احساس رو هام رگ تو خون هجوم

 .زدم صدا رو آرمین اسم آلودی بغض صدای

 

[ ,.۳1.1۰.1۷ ۰۰:18] 

 18۳_پارت#

 

 

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 ...آرمین

 صورتش نداد افتخار حتی آرمین ولی دادم تکون رو سرم ناباوری با

 عیاش مرد این ی بازیچه که شد نمی کنه،باورم نگام و برگردونه رو

 .شدم

 و کشید بلندی هین تعجب از و برگشت سمتم به آوا صدام شنیدن با

 و انداخت سرش روی رو بود کشیده باالتنش تا که سفیدی ی مالفه

 :گفت

 

 

 کنی؟ می کار چی اینجا تو نوا وای"-

 …من

 …نکردم کاری من

 توضیح برات بپوشم رو هام لباس داد،وایسا درخواست آرمین خود

 ".بدم

 

 

 آرمین صورت پرت رو دستم قرص ندونستم جایز رو موندن دیگه

 . رفتم خروجی سمت به و کردم

 کجا ساعته یک جمعیت همه این کردم،یعنی تعجب خالی حیاط دیدن با

 …نحس عمارت  رفتن؟

 داد؛ دست از رو وزنم تحمل توانایی پاهام دیگه

  کردم لعنت رو خودم و افتادم زمین روی زانو با
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 و بود شده حس بی قلبم طرف ؛یک بودم برادر بی و پدر بی که منی

 حاال شد دنیام تموم شد کرد کامل رو طرفش یک اون و اومد آرمین

 چی؟

 :زدم داد بلند صدای با... خدا کشید آتیش به رو قلبم کل حاال

 

 

  کنم کار چی که بگو خدا"

 گرفتی؟ ازم رو عشقم که کردم گناهی چه بگو

 دادی؟ قرار راهم جلوی رو آدم این که کردم کار چی

 ...بشم خوشبخت منم خواستم برم؟ قربونت خواستم زیادی چیز مگه

 ...نزاشتی ولی

 …ندونستی الیقم

 "چرا؟ کردی رو کار این چرا

 

 

 روی دستی نشستن نداشتن،با اومدن بند خیال هام حرف و هام اشک

 .دیدم آشفته حالت با رو آرمین که کیه ببینم تا برگردوندم رو سرم شونم

 :گفت و چکید چشمش از اشکی قطره

 

 

 ...کردم غلطی چه... شد چی دونم نمی نوا خوام می معذرت"

 ...کردم می کار چی اونجا من اصال
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 تقصیری من دونم نمی خدا به نوا شد، نطور ای که شد چی دونم نمی

 ."ندارم

 

 

 دستم مکن کار چی دونستم نمی عصبانیت فرط از هاش حرف شنیدن با

 :گفتم و کردم نصیبش آسایی برق سیلی بردم باال رو

 

 

 و میشی خواب  هم میشی لخت جماعت زن اتاق تو میری کی از"-

 ها؟ نمیفهمی

 !نامرد؟ کردم چیکارت

 ها؟ کردی تا اینطور باهم چرا بودم دیوونت و بودم عاشقت که من

 بود؟ بازی بچه عشقمون

 "بود؟ سازی صحنه لحظش هر
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 کنی؟ بازی احساساتم با تونستی چطور
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 اعتماد بهت من بزنی؟ جا کنی باز جا دلم تو اینقدر تونستی چطور

  کردم

 نامرد؟ بود حقم بگو

 بود؟ خیانت عشقت از من حق

 کردی؟ بد باهام چرا خواستمت جونم پای تا من خدا به

 خواستگاریم؟ اومدی چرا نداشتی دوسم اگه

 دادی؟ پیشنهاد چرا

 کردی؟ خودت عاشق رو من چرا خواستی می رو آوا اگه

 آرمین؟ چیه برای تمساح اشک این اآلن

 پشیمونم؟ بگی خوای می

 ندونستم؟

 نفهمیدم؟

  کنم؟ می فراموش و باشه گم می منم کردی فکر

 

 

 ندادم؛ اجازه بگه ای دیگه چیز خواست تا آرمین 

 :گفتم و گرفتم دهنم لویج ساکت معنی روبه اشارم انگشت

 

 

 !هیس"

 ."منتظرته تخت تو عشقت پای برو شو گم نداری،حاال زدن حرف حق
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 .شدم دور ازش تند ها قدم با بگه چی خواد می ببینم نموندم منتظر دیگه

 نمی اینجا به پا و شکست می پام ببخشمش،کاش ؛ نداشت امکان دیگه

 ....نبوده بیخود هامم دلشوره گذاشتم

 و بود گرفته آتیش ریختم،قلبم اشک ریز یه خونه تا و آوردم گیر یتاکس

 .کرد نابودم خاکسترش و حرارت

 .کرد من با رو کار این آرمین که شه نمی باورم

 به اون ورم میخ غم من و کرده پا به خوشحالی طوفان دلش تو آوا االن

 .کنه جدا هم از رو آرمین و من تونست و رسید مقصدش

 نزدیک فقط باشه سست عنصرش و اراده حد این تو آرمین دونستم نمی

 .کرد استفاده فرصت از و نبودم ساعت یک

 .شدم آدمی چنین دلباخته که من سر تو خاک
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 کنه؟ پنهون رو کثیفش ذات اون بود تونسته چطور

 .بودم کور من و داده نشون اون هم یا

 .بود کرده کور رو چشمام عشقش
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 روزم و حال دیدن با مامان شدم، خونه وارد و کردم حساب رو کرایه

 صورتش به که محکمی سیلی یه و کرد باز رو  هاش چشم زده وحشت

 : گفت دویدو سمتم ؛به زد

 

 

 تو؟ شده چت بده مرگم خدا وای"-

 شده؟ چی

  کجاست؟ آرمین

 اومدی؟ کی با

  وضعه؟ این تو چرا صورتت و سر

  ؟شده چی

 " افتاده؟ اتفاقی چه

 

 

 پاسخ اجازه شدم ترکیب بغض و هق هق که بود خراب قدری به حالم

 نداد؛ رو مامان سواالت به

 به کردم شروع داشتم جون تا و کردم آغوشش پرت رو خودم مهابا بی

 ...گریه

 :گفت و کرد جدام آغوشش از مامان.   بودم کرده کز مامان توبغل
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 .نوا شدی هالک بسه"-

 .نیست که بازی زنم؛مسخره می حرف آرمین با خودم فردا بخواب برو

 ."بشه خیر بشه صبح عزیزم بخواب برو

 

 

 لباس تعویض حوصله حال ؛ رفتم اتاقم سمت به داشتم که کمی توان با

 شدم جاری های اشک و ؛ کشیدم دراز تختم روی رفتم ؛ نداشتم رو

 .بالشتم کردن خیس به کرد شروع

 دهنم جلوی رو بالشت نرسه مامان گوش به گریم صدای اینکه برای

 .کردم سرزنش رو احساساتم و رو خودم دلم تو و گرفتم

 به پا اصال وقت اون  برگردوند؛ عقب به شد می رو زمان کاش

 .زاشتم نمی دانشگاه

 به بود که هرچی ولی داشت من با پدرکشتگی چه آوا دونستم نمی

 .کشید آتیش به خودم با شب یه تو ور آرزوهام تموم و رسید خواستش

 کشیدم،خیره دراز تخت روی باز و درآوردم رو گوشیم کیفم از شدم پا

 آرمین و من ی نفره دو عکس که شدم گوشیم ی صفحه روی عکس به

 .بود شمال ی روزه چند مسافرت از یادگاری که

 

 

 :گفت و داد قول بهم دریا لب روز اون درست
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 ..".کنارتم ام زنده تا"
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 . گذاشتم قلبم روی رو عکس دلم ته از

 بودیم داده بودیم،قول هم ،دیوونه بودیم هم بودیم،عاشق هم مال تو و من

 نامرد؟ دادی بازیم داشتیم،چرا ،آرزو

 آخه؟ کردی کثیفت بازی این وارد رو من چرا

 نکردم فکر حظمل یه حتی که کردی بازی ای حرفه رو نقشت طوری

 می که تو کنم؟ صبر چطور کنم؟ چی تو بدون ،حاال دروغه احساساتت

 بمونه؟ زنده چطور تو بدون گلت این حاال خورشیدمی و گلمی گفتی

 آرمین؟ شدی نامرد چرا

 بودی؟ اولم عشق چرا

 کنم؟ فراموشت چطور حاال

 کردم حک قلبم توی رو لحظاتمون تک رو،تک خاطراتمون تمام من

 کنم؟ کار چی تنهایی همه این با تو بی من وحاال

 ...رفتم فرو عمیقی خواب به که کردم ناله و گریه چقدر نمیدونم

 دلم روی درد نکرده باز چشم شدم، بیدار خواب از شدیدی سردرد با

 ...نشست

 .برگشتم سروصورتم شستن از بعد رفتم سرویس سمت به
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 شدم؛ اقمات وارد مامان خیره نگاه به توجهی هیچ بدون

 داشتم آرمین از که هایی یادگاری و عکس تموم و رفتم کمدم سمت به

 .کنم پاکش فکرم و قلب از همیشه برای باید بمونه خواستم نمی

 .رفتم حیاط به و برداشتم هارو کادو و عکس تموم

 ها عکس تک تک روی والکل انداختم زمین روی رو کادوها و عکس

 کردم روشن رو فندک و ریختم بود مخوشبختی روزهای از یادگاری که

 ها؛ عکس روی انداختم و

 رو کار این منم باید گرفت آتیش آرمین های یادگاری تموم دفعه یک

 گرچه زدم می آتیش قلبم توی از رو عشقش همیشه برای و کردم می

 . بود سخت

 احساسات مثل ثانیه چند عرض همشون ها عروسک و ها عکس تموم

 . شدن وپوچ هیچ من

 ...داد می آزارم خیلی پنجره پشت از مامان آمیز ترحم های نگاه
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 .رسید گوش به در زدن زنگ صدای هیاهو این در

 سالن سمت به تا چرخیدم من کنه باز رو در تا رفت در طرف به مامان

 . بشم متوقف جام سر شد باعث آرمین صدای که  برم
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 رو سردش نسبتا های دست اومد جلو به فراوان ی دلهره با و سراسیمه

 :غریدم لبی زیر خشم با و عصبی که آورد دستم سمت به

 

 

 کسی باشه نکرده که میارم سرت بالیی بزنی دست من به دیگه بار یه"

 ."کسی با

 

 

 بود نمایان چشمانم در که آتشی با و بردم سمتش به رو ام اشاره انگشت

 :گفتم

 

  

 ." شناسم نمی آرمین اسم به شخصی دیگه من"

 

 

 برد لبانش سمت به رو دستش و بود کرده کز ای گوشه خاموش آرمین

 .بود شده کبود استرس اثر بر که

 :گفت و کشید رنگش آبی پیراهن انتهای و لب به بار چندین رو دستش

 

 

 . بده گوش هام حرف به خدا تورو نوا"-
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 نمیاد یادم چیزی من شده چی یلعنت اتاق اون تو شب اون دونم نمی من

 اتاق؛ تو رفتم چرا و کی دونم نمی نوا،اصال نمیاد یادم که خدا به

 .نیومدی و بیارم قرص میرم گفتی تو که دونم می رو اونجاش فقط

 ..."رفت سیاهی هام چشم که کجایی ببینم عمارت داخل اومدم

 

 

 :گفت و بشه مسلط خودش به تا کشید عمیقی نفس

 

 

 نوا باورکن رو هام حرف خدا اتاقم،تورو اون تو دیدم شدم داربی وقتی"

 ."ندارم دوست رو ای دیگه کسی تو جز من

 

 

 گفت؟ می راست یعنی

 حرف وجه هیچ به نباید بده بازیت خواد می بازم دروغه بازم نوا نه نه

 .کنی باور رو هاش

 با همراه غم و درد تمام و شدم نزدیکش و دادم باال رو ابروم تای  

 شد باعث که کوبیدم صورتش بر و کردم محکمی سیلی رو خاطرات

 :گفت و کشید بلندی هین کردم که کاری از مامان. بچرخه صورتش

 

 

 "نوا؟"-
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 :گفتم تحکم با و پریدم حرفش میون

 

 

 ."میام االن منم داخل برین شما مامان"-

 

 

 ایه چشم توی اشک ی هاله شد،متوجه خونه وارد حرفی بدون مامان

 و مردونه چونه و رنگش مشکی زیبای های چشم به و شدم آرمین

 شب اون روی بر بوسه یاد با هرشب که همونایی  زدم زل استخوانیش

 رسوندم؛ می صبح به رو

 رو هام دست کردم پشت بهش و دادم سوق هاش چشم رو از رو نگاهم

 :گفتم پر دلی با و محکم و زدم گره هم در

 

 

 . رو تها چرند این کن بس"

 دختره که همونایی هاست، رمان و فیلم مال میزنی که هایی حرف این

 منم نیست رمان جا این داره فرق بار این ولی گرده می بر میشه خر

 کنم؟ باور رو دروغت خوای می نیستم داستان تو خر دختر

 شده؟ چی ندونه و بخوابه یکی تخت روی لخت آدم میشه مگه

 ." واال عجیبه
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 قیافه با و زدم چونم به رو و دستم و برگردوندم طرفش به رو صورتم

 :گفتم متفکر ی

 

 

 ." کنم امتحان رو حرکت این منم کن صبر"

 

 

 :زد فریادی نشسته خون به هایی چشم با  عصبی

 

 

 ."نوا شو خفه"-

 

 

 :گفتم و بردم طرفش به رو اشارم انگشت

 

 

 !آها"-

 داشت؟ درد حرفشم دیدی 

 ..".حرکتش به برسه چه 
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 دستش اون و کشید موهاش به رو دستش که کردم نگاهش وار چندش

 :گفت و کرد کمرش استوانه رو

 

 "نوا؟"

 

 

 .ببینمت یخوام نم  کن گم رو گورت برو-

 

 

 رو آرمین دست و درآوردم چپم دست از رو نامزدیمون های حلقه

 :گفتم و گذاشتم دستش کف توی رو حلقه و گرفتم

 

 

 ."مزخرفت عشق یادگار اینم بیا"

 

 

 به کرد شروع و بیاره دووم نتونست دیگه بود ساکت حاال تا که آرمین

 . کردن گریه
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 نمیدونم. نمیاد یادم هیچی گناهم بی من خدا ببخش،به خدا تورو نوا-

 .شد موفق ولی کشیده ای نقشه چه لعنتی اون

 ندار و دار تموم تو کن باور رو هام حرف قسم عشقمون به تورو نوا

 .نوا نیستم نباشی منی اکسیژن منی،تو

 

 

 به برو مردی من واسه همیشه برای دیشب نیستی،تو که درک به

 .سالمت

 خودت مثل یکی وارم امید خان آرمین گرده زمین ولی کنم نمی نفرینت

 .خیر دعای یا نفرینه یه این کن حساب حاال بیاد گیرت
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 رو نحست روی اون خوام نمی که هام چشم جلوی از وگمش هم حاال

 ببینم،

 .برو یاال

 

 

 زمین به رو سرش ریخت می اشک قطره قطره که درحالی آرمین

 .رفت همیشه برای من ی خونه و قلب از و انداخت
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 که دادم می نشون قوی رو خودم باید اما بود سخت جدایی ی لحظه

 . بخندن و بگن و کنن مسخرم عشقش با و برن مبادا

 بست؛ سرش پشت محکم رو در و رفت آرمین

 نشستم زمین روی زانو با محکم و کنم تحمل نتونستم دیگه در صدای با

 . کردم گریه خودم روز و حال برای دلم ته از و

 من مثل هم گرفتم،مامان آروم کمی شونم روی مامان دست نشستن با

 در آروم نداشت من از خوبی حال مامان کشید آغوشم به و زد زانو

 :گفت گوشم

 

 

 کشی می جدایی غم و ناراحتی اینقدر که دخترم،بمیرم برات بمیرم"-

 . کشیدم رو درد این از بدتر من دخترم کنم می درکت

 شدم داغون دادم دست از رو خانوادم و رو رو،بابات خواهرت وقتی

 .کنی تصور رو قلبم ی شکسته های تیکه تونی نمی

 موندم زنده تو خاطر به و تو برای تو،من برای فقط موندم هم باز ولی

 مادر بده گوش آرمین های حرف به کنم می خواهش تو از هم حاال

 می قلبم از صدایی یه شده سوتفاهم یا شده اتفاقی نیست،شاید دروغ شاید

 .نوا نیست درست کارت و حدس که گه

 ناختمش می من  که کن،آرمینی فکر هام حرف به منه،کمی تودرد درد

 کرد؛ نمی رو کار این

 کرد؟ گریه چقدر و بود ناراحت چقدر ندیدی مگه 

 "نوا؟ اینطوریه گناهکار آدم مگه
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 وقتی که دونی نمی شما. نخواین من از رو این نه،توروخدا مامان نه

 شدم، شکلی چه دیدم حالت اون تو رو بیشرف ی دختره اون و آرمین

 .شنیدم خودم ایه گوش با خودم رو قلبم شکستن صدای

  بگذره تا گذره می ولی مامان گذره می

 قلبم و خاطرات از رو آرمین همیشه برای اونوقت میخوام فرصت کمی

 . کنم می حذف

 

 

 ...مامان های اشک و حرف هم حاال بود کم خودم درد انگار

 .رفتیم خونه داخل و شدم بلند جام از مامان کمک به

 می جون داشتنم تهوع حالت و ددر ازسر که بود صبح های نزدیکی

 .دادم

 . نفهمیدم هیچی و شد گرم هام چشم دیگه و خوردم مسکن یه

 می ولی دانشگاه رفتم می شدم،باید بیدار گوشی زنگ صدای با صبح

 زدم دلم به که کوری های گره تموم وابره دلم و ببینم رو آرمین ترسیدم

 .بشه باز دیدنش با

 .شدیم جدا که میفهمه حرکتمون و حال از دانشگاه اهالی تموم برم اگه

 چند و مریضم بگم و بدم ام پی شقایق به و نرم که بود این کار بهترین

 .ندارم خبر بگو گرفت رو سراغم کسی اگه نمیام، روزی
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 ...میخوادت دیوونه دل این بازم

 شکستی همیشه برای من مثل شایدم یا شدی دلخور ازم دیروز میدونم

 بود؛ راه بهترین این کن باور ولی

 رو خودمم هام حرف آتیش کشیدم، درد خودمم زدم که هایی حرف از

 . عاشقی آرمین همیشه من برای بودم،تو مجبور ولی کرد خاکستر

 .گفتم دروغ سگ مردی،عین همیشه برای من برای که گفتم دروغ

 روز یک عرض و بخواد دل و جون از رو کسی آدم میشه مگه

   کنه؟ موشفرا

 یا شد شکسته ما سر روی سرنوشت های کوزه کاسه چرا دونم نمی

 .سرنوشتیم های عاشق ما شایدم

 تخت روی و کردم گوشی به وصل برداشتم پاتختی از رو هندسفری

 . کشیدم دراز

 روی شد نمکی نیست اولی عشق مثل دنیا تو عشقی هیچ میگن آهنگ

 . زخمم

  . افتاد طغیان به اشکم ی چشمه

 

 

 ...دنیا تو عشقی هیچ میگن

 ...نیست اولی عشق مثل

 ...اما عمری یه گذره می 

 ... نیست رفتنی خیالت از 
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 .اول عشق به عاشقی،لعنت و عشق به لعنت

 و خوابیدم می خاک های خروار اون زیر بابام و خواهر مثل منم کاش

 . کشیدم نمی رو خیانت عذاب این

 رفتم؛ آرایش میز روی عکس ابق سمت به و کردم قطع رو آهنگ

 و کردی خیانت اینکه با. زدم آرمین عکس به پی در پی های بوسه

 ولی میخوادت دیوونم این بازم ولی کردی تموم حقم در رو نامردی

 .آرمین محضه مرگ بودن تو بی ببخشمت نمیده اجازه غرورم

 توی خودم پریشان ی چهره دیدن با و گذاشتم میز روی رو عکس قاب

 ...ینهآ
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 بودم؛ شده هایی آدم چنین ی بازیچه که بودم بودم بیزار ازخودم

 آوا تصویر ای لحظه بود افتاده شمارش به عصبانیت شدت از هام نفس

 .شد نمایان چشمم جلوی آرمین و

 دیوونه واقعی معنای به کرده لمس رو دیگه یکی آرمین اینکه تصور با

 آرایش میز ی آینه به محکمی مشت و دادم دست از رو کنترلم ؛شدم

 . کوبیدم
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 کف ی شده جاری خون به پیچید، اتاق کل تو آینه شکستن بد صدای

 .دوختم چشم دستم

 .کردم ناله بلندی صدای با و رسید سر به صبرم دیگه 

 بود؛ من خدای بودم،چشمات بودم،دلباختت عاشقت

 .نامرد بودی زمینیم خدای باالیی اون بعد تو میگم ولی کفره

 آخه؟ کردی که بود کاری چه این

 نداده قول مگه عروس،امروز لباس مزون بریم بود قرار امروز عشقم

 عروسی؟ تدارکات و خرید بریم بودی

 آرمین؟ شد چی

 شد؟ چی

 شد اتاق وارد سراسیمه مامان. پیچید ساختمون توکل بلندم های هق هق

 جلوی رو دستش ترس از خونیم دست و هشکست ی آینه دیدن با و

 .کشید آغوشش به رو من تاسف با و گرفت دهنش

 

 

 ببین عزیزم کنی می نابود رو خودت داری دلم عزیز گلم،بسه بسه نوا-

  عمیقه؟ زخمت ببینم.کردی چیکار رو دستت

 

 

 نیست؛ چیزی قلبم خونریزی مقابل دستم خونریزی مامان-

 .سوزم می خیانتش از و دوریش از دارم خدا به

  کنم؟ کار چی آرمین بی من مامان
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 کرد؟ من با رو کار این دختره اون چرا

 بودم؟ خورده رو باباش ارث یا بودم کرده بدی بهش مگه

 

 

 زنیم،بیا می حرف باهم بعد کنیم پانسمان رو دستت بریم بیا دلم عزیز-

 . برم قربونت دونم یه یکی

 

 

 مامان دستم پانسمان از بعد و رفتیم بهداشتی سرویس سمت به مامان با

 کرد؛ تمیز رو اتاق

 . مامان و من دوتایی عکس به بودم زده زل سالن تو همینجوری

 که صدایی بشم،با دور آرمین فکر از کمی کارم این با خواستم می

 :گفتم درمیومد چاه قعر از انگار
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 .بود زنده خواهرم حداقل کاش"

 اون خدا اما کنن، احساس و درک رو همدیگه تونن می قلوها دو میگن

 ."دید زیاد من برای خواهرم دونه یه
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…… 

 

 مامان بار چند گذره می آرمین و من جدایی از که میشه  ماهی یک

 گفت رو آرمین پشیمونی ابراز و اومد خونه به آرمین طرف از آرمین

 بودم؛ ردهک گور احساساتم همراه رو قلبم ولی

 خون نبودش خاطر به دلم و چشم شب هر و هنوزم  عاشقشمو درسته

 غرور این ولی ببخشمش گرفتم تصمیم هم بار چند  ولی کنه می گریه

 .نزاشت لعنتی

 بود؛ مامان عموی پسر هفتم مجلس امروز

 مخفی ازم رو چیزی یه داره مامان کنم می احساس که روزیه چند

 چیزی هم یا فکره حال در اتاق تو یزنمم سر بهش که هروقت میکنه

 . میکنه قایم تخت زیر رو

 تاپاش دو و آرمین به چسبیده کنه مثل آوا دختره این که شنیدم شقایق از

 ازم رو داراییم تموم تو و کنیم عقد باید میگه و کفش یه تو کرده رو

 . کنم می هرزگی احساس کنم زندگی اینطور تونم نمی من گرفتی

 نبود؟ مگه

 می عشوه آرمین برای هی و داره نامزد آرمین دونست می که همین

 نبود؟ هرزگی ریخت

 تنته؟ فروختن فقط هرزگی مگه

 در به راه از رو اون کنی سعی تو و داره صاحب نفر یه بدونی همینکه

 .هرزگیه کنی

 رو کاری تقاص هردوشون باید ولی سپردم خدا امون به رو هردوشون

 .بدن پس هردوشون باید رو شکستم دل نبدن،تاوا پس کردن که
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 دیدن طاقت ، نقو نق و عصبی آدم به شدم تبدیل شدیم جدا که وقتی از

 ....پرهام حتی ندارم رو مخالفی جنس هیچ

 های آهنگ به دادن گوش و هام دل و درد نوشتن شده هرشبم کار

 دپرس؛

 ادنی و درد ازاین ساعتی چند تونم می آور خواب های قرص امید به

 . شم فارغ

 !نمیدارن بر دست من از هم خواب توی حتی

 و جسم از اما میاد کالس سر آرمین که روزی چند گفت می شقایق

 .باره می خستگی روحش

 ورم و شده کشیدنش سیگار شاهد هم بار نیست،چند سابق آرمین اصال

 . نیومده هاش چشم به خواب که داده می نشون هاش چشم سرخی و

 خودش سر به مشت با و کشیده داد آوا سر دانشگاه تو چندبار حتی

 کوبیده؛

 .شدن خبر با آرمین و من جدایی از دانشگاه اهالی تموم گویا

 

[ ,.۳1.1۰.1۷ ۰۰:۲۰] 

 19۲_پارت#

 

 

 

 < آرمین زبان به>
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 متحرکم؛ مرده من که ماهه یک و رفته که ماهه یک درست

 نگاهش یک دونست نمی گرفت ازم رو زندگیم تموم رفت که وقتی از

 برسه چه گرفته ازم رو زندگیم رفته که حاال هامه لحظه بخش آرامش

 .آرامش

 

 

 زدم؛ دستم سیگار به پکی دیگر بار

 .نبود جدایی عشق این از نوا و من سهم و بودم گناه بی من

 تفصیر بی من که خدا به کرد،ولی می باور رو هام حرف نوا کاش

 .نمیاد یادم به لعنتی روز اون از چیزی و بودم

 .بود تحفه این سر زیر بود که هرچی ولی

 کردم تعرض آوا به مستی حالت در دونستم نمی.نبود آوا جز کسی کار 

 …یا

 های فکری بی به عمارت،لعنت داخل بره نوا گذاشتم که من به لعنت

 ولی دیگست چیز منشاش سردردم که فهمیدم می اولش همون خودم،باید

 …نداره سودی پشیمونی دیگه

 هام حرف به دیگه بار که برسه چه ببینه رو من خواد نمی حتی نوا

 .بده گوش

 اشک شکسته چقدر که فهمیدم کرد نصیبم رو محکم سیلی اون  وقتی

 . کنم درکش تونستم می راحتی به داد،من می خون بوی چشمش

 …نوا برابر هزار هم من و بود عاشقم پاکش احساسات تموم با نوا

 میوکنم،هروز صبح نوا یادگاری عکس و سیگار کمک هب رو هرشب

 .ببینمش لحظه یک برای شده حتی تا خونشون در دم میرم
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 ! نه ولی

 یک برای حتی ماه یک این تو. شده ها حرف این از تر گیر گوشه نوا

 . نزاشته خونه از بیرون رو پاش دقیقه

 وجودم و قلب و بود زندگیم نوا،ریتم نبود کمی چیز تو از جدایی درد

 .بود

 . مردم منم رفتنش با 

 من با باید میگه و کفش  یک تو کرده رو پاش هم آوا دختره این

 به جوری این تونم نمی من و گرفتی ازم رو دنیام تو کنی ازدواج

 .بدم ادامه زندگیم

 بوده؛ مقدس اوش از انگار که کنم زندگی تونم نمی گفت می جوری

 می قلوه و دل من به نامزدم ویجل که هستی دختری همون تو آخه

 پاکی؟ تو که کنم باور رو هات حرف و بیام حاال دادی
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 ...میخوادت دیوونه دل این بازم

 شکستی همیشه برای من مثل شایدم یا شدی دلخور ازم دیروز میدونم

 بود؛ راه بهترین این کن باور ولی

 رو خودمم هام حرف آتیش کشیدم، درد مخودم زدم که هایی حرف از

 . عاشقی آرمین همیشه من برای بودم،تو مجبور ولی کرد خاکستر

 .گفتم دروغ سگ مردی،عین همیشه برای من برای که گفتم دروغ
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 روز یک عرض و بخواد دل و جون از رو کسی آدم میشه مگه

   کنه؟ فراموش

 یا شد شکسته ما سر روی سرنوشت های کوزه کاسه چرا دونم نمی

 .سرنوشتیم های عاشق ما شایدم

 تخت روی و کردم گوشی به وصل برداشتم پاتختی از رو هندسفری

 . کشیدم دراز

 روی شد نمکی نیست اولی عشق مثل دنیا تو عشقی هیچ میگن آهنگ

 . زخمم

 .  افتاد طغیان به اشکم ی چشمه

 

 

 ...دنیا تو عشقی هیچ میگن

 ...نیست اولی عشق مثل

 ...اما عمری یه ذرهگ می 

 ... نیست رفتنی خیالت از 

 

 

 .اول عشق به عاشقی،لعنت و عشق به لعنت

 و خوابیدم می خاک های خروار اون زیر بابام و خواهر مثل منم کاش

 . کشیدم نمی رو خیانت عذاب این

 رفتم؛ آرایش میز روی عکس قاب سمت به و کردم قطع رو آهنگ
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 و کردی خیانت اینکه با. زدم ینآرم عکس به پی در پی های بوسه

 ولی میخوادت دیوونم این بازم ولی کردی تموم حقم در رو نامردی

 .آرمین محضه مرگ بودن تو بی ببخشمت نمیده اجازه غرورم

 توی خودم پریشان ی چهره دیدن با و گذاشتم میز روی رو عکس قاب

 ...آینه
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 تو مثل کثیفی ذات من های دست این که کنم احساس نمتو می راحتی به

 . نکرده لمس رو

  قلبم ،خودم بشم ای دیگه کس عاشق من و بیفته اتفاقی چنین روزی اگه

 . کنم می جاش از رو

 قطع رو دوتاش خودم کنه لمس رو ای دیگه کس نوا جز  ها دست این 

 . کنم می

 .نیستم آرمین نکنم رو رو، کارت این اگه منم

 رو نزنه،دنیات سرت به ها نقشه اینجور فکر دیگه تا کنم می آدمت

 .کوچولو تحفه نشناختی رو آرمین هنوز تو کنم می سیاه

 شد؛ پاره افکارم بند کفش ی پاشنه صدای با

 روم به رو دختر ؛به بارید می  خستگی از  ازش که های چشم با من

 .نباشه تنش ویر سرش کردم می آرزو دقیقه هر که شدم؛دختری خیره
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 عزیزم؟ میکنی فکر چی به-

 دارن دانشگاه اهالی کنیم،کل شروع رو عروسی تدارکات باید آرمین

 . میزنن حرف ما مورد در

 

 

 میشه چندشم دیدنش با که شخصی تنها دوما نیستم تو عزیز من اوال

 .بردار من سر از دست رویی پر اینقدر چرا تو دختر آخه. تو آوا تویی

 نیست؟ کافی زندگیمون به زدی گند

 جونم؟ از خوای می چی

 نده عبور ذهنت از عروسیم خیال و فکر و هام چشم جلوی از گمشو

 .کنم ازدواج یکی تو با عمرا من

 قفل و تخت رو لخت و من مستی و کارها اون تموم که دونم می خوب

 .توعه سر زیر همش در شدن

 تورو های چرند به دادن گوش ی حوصله آوا بردار سرم از دست

 هوایی هستی تو که جایی تو بخورم آزاد هوای کمی تا برو االنم.ندارم

 .نداره وجود

 

 

 .آرمین برات متاسفم-

 دلم واقعا هات حرف بااین ولی بدم بهت خوب خبر یه تا بودم اومده من

 .شکستی رو
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 گم می هم نوا به حتی میکشم زندگیت این و تو از دست میرم باشه

 .برگرد

 

 

 میکنی؟ رو کاری چنین اقعاو-

 بوده؟ تو ی نقشه ها این تموم که میگی نوا به

 واقعا؟ میگی یعنی

 

 

 .نبینی رو جونت ی پاره تا خواستی خودت-

 رو من خودت میل با خودت و نبوده نقشه  حاملم بگم که بودم اومده من

 .اتاق به کشوندی

 بچت روی ور زاده حروم لقب و نکن ازدواج من با نداره اشکال باشه

 بابات میگم کجاست و هست کی بابام گفت و شد بزرگ وقتیم بزار

 بودی بازیش هوس شبه یک ثمره تو و بوده دیگه کسی ی دلباخته

 .نخواست رو تو و من پدرت
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 تمساح موند،اشک نیمه نصفه حرفش صورتش به محکمی سیلی زدن با

 :گفت و داد تکون راست و چپ به و سرش شد ننمایا هاش چشم جلوی

 

 

 ...خیلی آرمین بدی خیلی"

 " کنی؟ می رو کار این بامن حقی چه بچتم،به مادر من

 

 

 هات حرف و کار تموم اینکه حق گرفتی،با ازم رو زندگیم اینکه حق با

 رو دیدنت لحظه یک تحمل حتی متنفرم ازت اینکه حق با و دروغه

 .میگی دروغ باز که دونم می خوبی به االنم ندارم

 

 

 .دروغه که باش خیال همین به-

 تو ی ماهه یک ی بچه این. حقیقته خوده نیست دروغ خان آرمین نه

 تا دکتر بریم نداری باور هم توست،اگه تعرض شبه یک حاصل شکمم

 .کنه تایید

 ماهشه؛ یک کامل و درست بچت سونوگرافی ی برگه اینم بیا

 اگه حتی گذرم نمی بچم از وجه هیچ به من کن فرو کلت اون تو اینم

 .باشه زاده حروم

 

 

 .رفت و داد دستم رو سفیدی سیاه ی برگه
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 .بود گوشت بزرگت تیکه االن وگرنه زنی که حیف آخ

 

 

 گفت؟ می راست یعنی

 بود؟ حامله

 بود؟ نجس زن این توشکم من ب بچه

 ؟ کردم خیانت نوا به واقعا من یعنی

 نه؛ یا دروغه زده که رو حرفی که شدم می مطمعن باید

 میز روی از رو سویچ و کشیدم پریشونم صورت و مو به دستی

 .رسوندم چیز همه بی گوی دروغ این به رو خودم دو با و برداشتم

 چرخید،از سمتم به و ایستاد سرجاش من صدای باشنیدن زدم صداش

 :گفتم و غریدم شدم کلید های دندون الی

 

 

 .باشه دروغ زدی که رو حرفی هاگ حالت به وای"-

 راحت شرت از تا کنم می خفت خودم های دست این با باش مطمئن

 .شم

 ."ای حامله که میگی دروغ سگ عین دونم می گرچه

 

 

 :گفت و کرد غنچه واری چندش صورت به رو هاش لب
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 .نیست دروغ عزیرم نه"-

 ."بشه باورت تا دکتر بریم بیا

 

 

 ...بریم-

 .بخون رو اشهدت آوا زدیکهن مرگت  ی لحظه

 . نه یا مسلمونی تو دارم شک چه گر

 

 

 کردن باز از بعد و نکردم توجهی دانشگاه اهالی ی خیره های نگاه به

 آزمایشگاه از یکی سمت به و شدیم ماشین سوار زمان هم ماشین قفل

 .رفتیم نزدیک های
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 آزمایش جواب همراه ها روز این تموم هک کردم می آرزو دلم توی

 نوا ببینم و بشم بیدار زندگیم کابوس از باشه، کابوس و باشه دروغ

 .کنارمه دنیا این از من ندار و دار تموم
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 می سینم ی قفسه دیوار و در به رو خودش داشت قلبم استرس از

 .کوبید

 و دود این  کردم می کردم،احساس روشنش و برداشتم سیگار نخ یه

 .میکنه کم رو هام درد لعنتی این بوی

 رو حرصم تموم خواستم می شدم معتادش نبود نوا که ماهی یک این تو

 .بیارم در ها سیگار این از

 

 

 .داره ضرر بچه و من برای رو لعنتی اون نکش-

 

 

 .درک به-

 

 

 زدنته؟ حرف طرز چه این آرمین

 .بچت ناراحتی یعنی من بچتم،ناراحتی مادر من

 .کن مالحظه کمی لطفا

 

 

 هر تا تریلی این زیر ببرم رو ماشین االن همین یا رو دهنت میبندی-

 .بشیم راحت دوتامونم
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 .زنم نمی حرفی دیگه باشه-

 

 

 می نشست،فکر لبم روی هاش زدن حرف و فکر طرز به پوزخندی

 که دونم می خونده کور ولی کنم می تحملش شده هم بچه خاطر به کرد

 رو بچه ندارم دیدنشم تحمل بشه حاملم باشه،حتی املهح نداره امکان

 .هری و گیرم می ازش

 مخم رو آوا بیخیالی و ریلکس حالت و کردم توقف در،آزمایشگاه جلوی

 .بود

 بمونه زنده خودش نه کنم پارش و لت بزنم االن همین گفت می شیطونه

 .شکمش توی دروغ نه و

 صورتم روی اخم با دیگه زچی و سالم بدون شدیم آزمایشگاه وارد باهم

 :گفتم سالن توی منشی به

 

 

 ."خواستیم می حاملگی تست یه"-

 

 

 آزاد؟-

 

 

 .بله-
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  خون گرفتن برای همکارمون االن اتاق داخل بفرمایین شما خانم-

 . میارن تشریف

 

 

 بود؟ خانم این آخه

 .بود اجنش خود این

 چیه؟ من نوای پس باشه خانم این اگه

 

 

 هرزه این و نره دستم از کنترلم تا کردم مشت رو امه دست حرص از

 .نکنم حالل رو خونش جا همین رو

 

 

 میشه؟ آماده کی جوابش-

 

 

 .دیگه ساعت نیم-

 

 

 : گفت که رسید گوشم به آوا وار چندش صدای باز
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 "باشی؟ کنارم توهم میشه میترسم آمپول از من آرمین وای"-

 

 

 سالش چند ی معشوقه انگار که زد می حرف ادا و ناز با طوری 

 بودم؛

 سمت به و کردم حساب رو آزمایش پول و گفتم استغفرهللا لب زیر

 .رفتم ماشیم
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 های اردک جوجه مثل که آویزون ی لوچه و لب با آوا دقیقه چند از بعد

 رو درش و شد ماشین سوار حرفی بی.شد نزدیکم بود؛ شده زشت

 . کوبید هم به محکم

 .کشم می رو نازش بچه خاطر به شده حتی کرده فکر احمق ی دختره

 من کار بچه که دم نمی احتمال درصدم یک حتی باشه حامله هم اگه

 .باشه

 … یاشایدم
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 ساعت به بگذره،نگاهی لعنتی ساعت نیم این تا دادم تکیه ماشین به 

 .بود آماده مایشآز جواب االن و بود گذشته ساعت نیم انداختم گوشی

 

 

 . نخوری تکون جات از بیام بگیرم رو جواب میرم من-

 

 

 .باشه-

 

 

 شدم؛ آزمایشگاه وارد باز و کردم نصیبش دلم توی زهرماری و باشه

 دستم برگه بفهمم چیزی نتونستم اما انداختم آزمایش جواب به نگاهی

 :گفتم و گرفتم منشی جلوی رو

 

 

 "منفی؟ یا مثبته"-

 

 

 . مثبته باشه یرخ قدمشون

 

 

  مثبت جواب شنیدن با
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 .شد پوچ و هیچ داشتم دلم توی که امیدی تک اون

 فریبرز پیش بردمش می باید کردم می اکتفا منشی این جواب به نباید

 . نه یا درسته جواب بفهمم تا سالم چند و قدیمی دوست

 در رفتم ماشین سمت به و کردم مچاله دستم توی رو برگه حرص از

 .کردم پرتاب آوا صورت روی رو برگه و کردم ازب رو

 :گفت و برداشت ماشین کف از رو برگه خشم با

 

 

 شد؟ چی"-

 آرمین؟ آقا نداشتی رو جواب این شنیدن تصور

 ."توعه وجود از کمال و تمام شکمم توی جنین این و حاملم درسته بله

 

 

 ی بچه باشی هم حامله نیست،اگه من مال زاده حروم اون ندارم باور

 .نیست من از بچه اون کن فرو پوکت ی کله اون تو رو این نیست من

 

 

 .نخوای چه بخوای چه هست تو مال بچه این کنی انکار چقدرم هر-

 .نباشی تو اگه حتی میارم دنیا به رو بچه این من

 هم کنار رو خوش زندگی یه دوباره و برمیگرده نوات که این فکر

 .بچمی پدر و منی مال دیگه ن،توک پاک ذهنت از رو میگذرونین
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 و گرفتم رو گلوش ناخودآگاه نوا اسم گفتن با بود شده لبریز صبرم دیگه

 : گفتم و زدم داد داشتم هام چشم توی که عصبانیتی و تنفر با

 

 

 که خوردم خر مغز نیار،مگه کثیفت زبون اون به رو نوا اسم دیگه"

 احمق؟ کنی قالبم رو زادت حروم بزارم

 .قاجاره از پیش ی دوره مال ها حدیث و حرف این

 اون اسم دیگه بار یک اگه آوا حالت به دیم،وای می DNA تست میریم

 بیاری؛ زبونت به رو پاک ی دختره

 گریه زار زار حالت به و بشینن آسمون های مرغ تا میارم سرت بالیی

 ."کنن

 

 

 زا دست بود اکسیژن نرسیدن نشانگر که کبودش ی چهره دیدن با

 .برداشتم گلوش
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 به کار حساب و بترسه  خواستم می ولی نداشتم رو کشتنش قصد

 .نزنه حرف حدش از بیشتر و بیاد دستش

 دستم جای که گلوش سمت به رو دستش کردو پی در پی های سرفه

 :گفت و برد داشت امضا

 

 

 ."کردی می خفم تیداش کامل ی آرمین،دیوونه ای دیوونه تو"-

 

 

 فاتحت کنی تر دراز گلیمت از رو پات اگه ندارم شوخی تو با من ببین-

 . میخونم رو

 مانندت قورباغه ،هصدای من بده رو برگه اون و نزن حرف دیگم

 .میده آزارم

 :گفتم و زدم ماشین به استارتی

 

 

 "کجاست؟ آدرستون"-

 

 

 .میرم خودم نکرده الزم-
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  کجاست؟ آدرستون تمگف دیگه نزن زر د-

 

 

 روییم روبه شیک و بزرگ کاخ به افتادم راه به آدرس گرفتن بعداز

 کرد؟ می زندگی اینجا آوا یعنی شدم خیره

 :پرسیدم پیشونیم روی اخم با

 

 

 نداری؟ بابا و ننه تو" 

 " کنی؟ می چیکار ای حامله بفهمن خانوادت اگه

 

 

 می تنها خونه این تو دمخو کردن؛ فوت پیش سال چند من مادر و پدر- 

 .مونم

 . بخور چایی یه بیا حداقل افتادی زحمت به

 

 

 .خداحافظ نمیخواد-

 

 

 .بود دستم ی تو ی برگه درگیر ذهنم راه کل

 چی؟ باشه راست اگه
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 میشه؟ چی بفهمه نوا اگه ولی هیچ مردم نوا دوری از که من

 .میبره یاد از رو من همیشه برای

 .آوره زجر واقعا داره بچه دیگه نفر یه از عشقت بفهمی اینکه

   بریزم؟ سرم به خاکی چه حاال

 

 

 این و کو من نوای ولی داشتن بهم زیادی شباهت آوا و نوا اینکه با

 پرخاشگری و فتنه ولی آالیش بی و ساده و پاک من نوای! کو دختره

 .میکنه فوران دختره این های چشم از

 رفتم؛ فریبرز مطب سمت به درنگ بی

 بودم کرده کم کیلو ده حدالقل ماه یک این انداختم قیافم به نگاهی آینه تو

 .بود شده کبود هام چش زیر و

 بهش من میکنه فکر نوا  حاال شدم  شکلی این نوا دوری از که من

 ...حالیه و وضع چه تو اون کردم خیانت

 آوردم،من هات چشم به اشک که بمیرم نوا برم پاکت دل اون قربون 

 خیلی تو بی زندگی. نشد ولی کنم خوشبختت که بودم داده قول تو به

 رفتیم، نمی نحس تولد اون به روز اون کاش سخته

 .کردیم می خرید عروسیمون واسه االن بودیم نرفته اگه

 توقف درخشانی فریبرز دکتر مطب دیدن با و زدم پس رو خیالم و فکر

 . کردم

 مطب وارد و دادم ارمشلو و کت به تکونی  درها کردن قفل از بعد

 .شدم
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 نمایان؛ پریشونی حالت با نرگس مامان که نکشید چندی

 چی دونستم نمی انداختم زمین به رو سرم حرفی هیچ بدون دقیقه چند

 بزنم؟ که داشتم حرفی مگه بگم

 .نرگس مامان نه و زدم حرفی من نه

 

 

 . کن بلند رو سرت آرمین،پسرم-

 کنی،مطمئنم نمی بانوا رو کاری چنین تو که دونم می دارم باورت من

 .شده سوتفاهم که

 

 

 کردم،نم بلند رو سرم گرفت جون ذهنم و قلب نرگس مامان حرف با

 در پی های بوسه و زدم پس رو بود کرده تار رو دیدم جلوی که اشکی

 . زدم نرگس مامان دست به پی

 .خداروشکر بود فهیمی و درک با آدم همیشه نرگس مامان

 دروغ که گفت می خودمم مادر حتی داشت؛ باورم یکی ماجرا این تو

 .کردی خیانت نوا به تو میگی
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 نواست؛ زیبای  چشم دو فقط اونم داشتم نیاز چیز یک به فقط االن

 .میرم ههمیش برای و میدم دستم کاری االن وگرنه ببینمش برم باید

 نیاز دلم درد داشت،االن رو مسکن حکم دیوونم دل برای نوا های چشم

 . داشت نوا های چشم مسکن به

 از ماشین که گذاشتم گاز روی رو پام و زدم شدم،استارت ماشین سوار

 .شد کنده جاش

 ...لیلی دیدار سوی به پیش

 کردم؛ می رانندگی زیادی سرعت با

 اتفاقی االن کاش کنم خالی گاز این یرو رو دلیم دق تموم خواستم می

 .  رفتم می همیشه برای دادو می رخ

 .رسیدم نوا ی خونه به که نکشید طولی

 کنترلم تحت چونم لرزش و زدم یخ های دست شدم، پیاده ماشین از

 . نبودن

 که اومد نرگس مامان صدای ثانیه چند از بعد زدم رو خونه در زنگ

 :گفت
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 "کیه؟"-

 

 

 .نرگس مامان منم-

 ...آرمین

 

 

 .پسرم اومدم-
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 کرد؛با گرمی احوالپرسی سالم و شد بلند جاش از من دیدن با منشی

 که فریبرز. شدم پزشک اتاق وارد حرف بی و دادم رو جوابش سرم

 سمتم به و بلندشد جاش از کارم شوک از شدم اتاق وارد اجازه بی دید

 :  گفت شدن جدا از بعد و دکر بغلم اومد

 

 

 !آرمین آقا به به"-

 ...آشنا پارسال دوست امسال

 نامرد؟ کجایی
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 ."نمیدی جواب که گوشیتم نیستی 

 

 

 خوبی؟ داداش سالم

 . بگم تا بشین فریبرز درگیرم خدا به

 

 

 کردم؛ تعریف فریبرز برای رو ماجرار تموم و نشستم صندلی روی

 .گذاشتم میز ویر و درآوردم جیبم از رو برگه

 

 

 دختره این ببینم بگو داری، تشخیص زمینه هر تو و دکتری تو حاال

  نه؟ یا حاملست واقعا

 

 

 رو میز روی عینک. داد تکون رو سرش تاسف روی از فریبرز

  دستش توی کاغذ به گذرا نگاه از بعد زد هاش چشم به و برداشت

 :گفت و درآورد رو عینکش

 

 

 ."ینآرم حاملست متاسفانه"-
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 . زدم گند تامونم سه هر زندگی به فریبرز، زدم گند

 

 

 که شناسم می خوب دکتر یه من خوای نمی داداش،اگه نباش نگران-

 .کنی سقطش تونی می کنم معرفی اگه

 

 

 سقط؟-

 

 

 . کنی سقط تونی می خوای نمی اگه دیگه آره-

 

 قاتل خوام نمی هم حاال فریبرز، شدم نامزدم زندگی و روح قاتل من-

 .داداش تونم نمی باشم،نه گناه بی ی بچه یک

 .برم من نداری کاری اگه ممنون خیلی

  

 

 که ایه قیافه و ریخت چه این باش خودت مواظب ولی برو داداش نه-

 ساختی؟ خودت واسه
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 کن حساب منم رو بیاد بر دستم از کاری اگه میشه درست چی همه

 از تر مهم شونغرور جماعت نشو،زن امید نا اینقدرم داداش

 .شکستی رو غرورش کارت با تو احساساتشونه

 .خدا دست به بسپر میبره زمان کمی ترمیمش

 

 

 .نمیشه درست هیچی نباشه نوا که وقتی تا داداش نمیشه درست

 از فحش صدتا االن شدم کارت مزاحم و آوردم درد توروهم سر ببخشید

 .نشم مزاحمت دیگه خوردم،برم هات مریض

 .خداحافظ ببوس من عوض هم عمورو فسقلی باش خودت مواظب توهم

 

 

 .داداش مراحمی-

 .میبوسم،خدانگهدارت چشم

 

 

 با االن دادم تکون منشی به تشکر معنی به رو سرم بیرون زدم اتاق از

 االن به هم نه پیش دقیقه چند به نه نداره اخالقی ثبات  میگه خودش

 .بدن شفات

 بود لحظاتم بخش آرامش بودم؛نوا ختهری بهم نوا رفتن از بعد هم واقعا

 .ریخت هم به زندگیم تموم که انداخت پا به طوفانی چنان رفتنش با
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 .دارین باور رو هام حرف شما که خداروشکر

 حتی نمیاد؛ یادم شب اون از هیچی نرگس،من مامان نکردم کاری من

 مست رو من که قرصه یه تاثیر نگفت  و کردن آزمایشم رفتم دکترم

 .بود کرده

 نفس رفته وقتی از نرگس، مامان ببخشه رو من بگین نوا به توروخدا

 . تونم نمی نوا بی من رفته یادم از کشیدن

 

 

 بزنی حرف نوا با پریشونت حال این با اگه باش،تو قوی پسرم آرمین

 .نمیکنه باور رو هات حرف نوا

 .تو برای نوا نه باشی نوا ی دهنده یاری یدبا تو بشکنی نباید مردی تو

 باهاش برو و بزن صورتت و دست به آبی اتاقشه توی نوا تو بیا االنم

 حرف همش نمیده گوش ولی زدم حرف باهاش بار چند من بزن حرف

 .داره قبول رو خودش های

 هیچ  شده،به رحم وبی سنگدل دختر شده،یه دیگه آدم یه تو از بعد نوا 

 .کرده رابطه قطع هاشم دوست با حتی و نمیکنه اعتماد کس

 تردید و شک جای که بزنی رو هات حرف صالبت با طوری کن سعی

 . نمونه نوا برای
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 .بدم پس جوری چه دونم نمی رو مهربونیتون این مادر،جواب ممنون-

 

 

 یه من برای کشی نمی عشقش از دست و داری دوست رو نوا که همین

 . پسرم داره ارزش دنیا

 . درمیارن حرف ها همسایه و در االن تو بیا

 

 

 و گل هر از شدم نرگس مامان دلنشین حیاط وارد و شدم خم کمی

 هزاران هرآجرش از و بارید می محبت و عشق حیاط این درخت

 .کرد می فوران خاطره

 با و زدم صورتم و سر به آب مشتی حیاط توی رنگ آبی حوض از

 نرگس مامان. ندیدم رو نوا شدم؛اما نهخو وارد نرگس مامان ی اجازه

 .رفت بیرون خودش و کرد اتاق به ای اشاره

 .بود ای برازنده و درک با زن که واقعا

 .کرد پاره رو دلم بند نوا خسته صدای که زدم در به ای تقه

 .آوردم تو سر رو بال این که آرمینت بمیره

 بودم راضی که دختری اتاق وارد آروم و کشیدم عمیقی نفس تونستم تا

 . شدم بدم جون موش تار هر برای

 رو تختی پا روی ساعت حرص با و شد بلند جاش از شوکه دیدنم با نوا

 .صورتم به کرد پرتاب و برداشت

 .بخوره در به ساعت که شد باعث من یهویی العمل عکس
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 .بودم اورده نمشیطو و مهربون دختر حال به چه که من به وای

 رو مشکیش بلند موهای... همیشه از تر بود،الغر شده من از بدتر نوا

 .بود نکرده شونه که روزی چند انگار

 من همشون مقصر هاش چشم زیر کبودی آرایشش میز شکسته آینه

 . بودم

 

 

 ...من عشق نوا-

 نوا؟ آوردی روزت و حال به چی

 . آرمین نفس شدی شکلی این چرا

 

 

 !نمیکنه،دروغه گریه مرد میگن.  کنم مقاومت مقابلش ونستمنت دیگه

 نداره؟ دل مرد مگه

 نیست؟ آدم مرد مگه

 و دادم تکیه در نداد،به رو هام حرف زدن ی اجازه هام اشک دیگه

 . خوردم سر زمین روی
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 ...نوا-

 .عشقم کن باورم توروخدا

 هاش چشم و کشه می نفس تو عشق به روز هر که کسی آرمین مگه

 دست اون خودم میکنه؟ خیانت بهت نمیبینه رو کسی تو های چشم جز

 .کنم می قطع کنه لمس رو دیگه کس تو جز که هایی

 

 

 .نداری دوستم میگی دروغ-

 .ببینمت خوام نمی بیرون برو دروغه عشقت مثل هات حرف تموم

 اومدی؟ چرا

 ؟ ساختی ازم چی خیانتت و کار با که ببینی اومدی

 .یگمم آفرین،تبریک

 .توعه کار و عشق حاصل هست جلوت که ای مرده این االن

 خوای؟ می چی کردی،دیگه نابودم و شدی موفق

 ای دیگه کس تونه نمی باالیی اون جز اونم که مونده روح یه فقط

 .بگیره

 

 

 ...نوا نگو-

  دختر نزن آتیشم

 .نگیر ازم رو هات نزن،چشم حرف اینطور توروخدا
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 .نمیاد یادم چیزی من که خورم می قسم نوا

 

 

 :گفتم و کوبیدم سینم به فریاد با چنان

 

 

 ...خدا بکش"-

 .کن راحتم رو من بکش

 ...هیچم دختره این بی من

 ." کن خالصم شوم و بد زندگی این از و بکش

 

 

 ساختمان سکوت نوا و من های هق شکست،هق هم نوا طاقت سد که

 .شکست می رو
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 .کشیدم آغوشم به رو نوا و شدم بلند جام از بیارم دووم نتونستم دیگه

 از حرکتی چنین منتظر هم نوا بلعیدم،انگار رو نوا بوی وجودم تمام با

 . بود من جانب
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 ساکت  آغوشم توی زده بارون گنجشک مثل العملی عکس بدون چون

 . گرفت

 . تپید می شدت با کوچولوش قلب

 محتاج رفت،چقدر دلم از دنیا غم و درد انگار وشمآغ به نوا اومدن با

 ...بودم دختره این

 

 

 ...عشقم منو ببخش-

 ...ببخش رو دلباخته و عاشق و احمق پسر این

  ،رو رو دختره اون ی نقشه تونیم باشی،می کنارم کنی،اگه باورم اگه

 .کنیم

 گریه و رو بازیات دیوونه رو، صدات خوش رو،حس نگاهت نگیر ازم

 .رو هات دهخن و

 آوردی؟ من روز به چی رفتنت با ببین

 این تو االن نبودم عاشقت و نداشتم دوست سابقم،اگه آرمین همون ببین

 بودم؟ وضع و حال

 

 

 .کنم تحلیل رو هات حرف نمیتونم آرمین نگو هیچی-

 ...دروغ چی راسته چی نمیدونم

 .نستمنتو ولی کنم فراموشت کردم سعی خیلی که دونم می رو این فقط

 فراموشت نتونستم زد می صدا تورو هرشب و روز هر عاشقم دل این

 .آرمین کنم
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 ...خیلی نوا دارم دوست خیلی

 .منم شهر این ی خسته دل عاشق اون

 

 

 تختش سمت به و پرکشید آغوشم از و کرد پاک رو هاش اشک نوا

 :گفت و یدپاش صورتم به جونی بی لبخند و رفت

 

 

 ." بشین بیا"

 

 

 لرزش گریه و بغض اثر در که صدایی رفتم،با کنارش ازخداخواسته

 :گفت داشت

 

 

 ...بگو"-

 ." کن تعریف رو روز اون تموم دروغی هیچ بدون
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 ادعای امروز که گفتم حتی مستیم ماجرای کردن تعریف از بعد

 . دادیم تست رفتیم و کرد حاملگی

 :گفت و کرد کز ای گوشه نوا

 

 

 ...آرمین نمیشه"-

 کرده تایید دوستم که میگی تو و داره حاملگی ادعای دختره اون االن

 .بزارم پدر بی رو بچه یه تونم نمی من و حاملست که

 ما باشی عاشقم و باشم عاشقت حتی کنی ازدواج دختره اون با باید تو

 نداریم؛ رو کاری چنین حق

 .کنیم گناهمون و جرم شریک رو بچه اون تونیم نمی

 ...آرمین برو

 .بزار تنها فکرهام این با رو من و برو

 ."بگیرم تصمیم عجوالنه خوام نمی دارم احتیاح زمان به کمی منم

 

 

 نیست من از بچه اون مطمئنم من ولی عشقم راحتی که هرطور باشه

 .نوا
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 از بعد و کاشتم نوا پیشونی به آرومی ی بوسه و برداشتم خیز جام از

 .رفتم حافظیخدا
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 دیدم؛ متفکری حالت با حیاط ی گوشه رو نرگس مامان

 :گفت و کشید چادرش به دستی

 

 

 شد؟ چی"-

 " گفت؟ چی نوا

 

 

 گفت نگفت هیچی ولی کرد گوش هام حرف به ماما،نوا ممنون خیلی

 .کنم فکر کمی خوام می

 

 

 امیده راه داده وشگ هات حرف به که همین مادر باشه-
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 ...بشم مرخص اجازتون با-

 .میکنه کار چه ببینم باشم دختره این دنبال باید

 . پخته من برای آشی چه باز

 

 

 چی همه امیدوارم همرات و یار باش،خدا خودت مواظب مادر برو-

 . نزار خبر بی رو ما بره پیش خوب

 

 

 .چشم-

 .خدانگهدار اجازتون با

 

 

 .خداحافظ-

 

 

 سمت به و شدم ماشین سوار نرگس مامان با خداحافظی زا بعد

 . رفتم بودیم رفته آوا با که آزمایشگاهی

 های کار و کرد می کمکم که بودم بود،امیدوار نوا پیش فکرم راه طول

 .کردیم می رو رو، دختره این

 زیر ای کاسه آوا این و درسته حدسیاتم که گفت می دلم توی حسی یه

 .کاسشه نیم
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 وارد ماشین قفل زدن از بعد و کردم پارک ای روگوشه ماشین

 . شدم آزمایشگاه

 :گفت و زد داری عشوه لبخند دیدنم با منشی

 

 

 "داشتین؟ امری"-

 

 

 . بزنم حرف آزمایشگاه این دکتر با خواستم می بله

 

 

 تشریف فردا دارین کاری خونشون،اگه بردن تشریف دکتر خانم-

 .بیارین

 

 

 .ممنون خیلی-

 

 

  میکنم اهشخو-
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 می حرف دکترش با باید ، دروغه آزمایش این جواب کردم می احساس

 .زدم می سر یه باید فردا نیست که االنم زدم

 

 

………… 

 

 

 .شدم بیدار گوشی زنگ صدای با صبح
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 بودم؛ قبل های روز از تر سرحال امروز

 به شدم پریشونش های زلف ی هخیر و شنیدم رو معشوقم صدای همین

 . بود کرده خوبم حدی

 بیرون،سوار زدم هام لباس تعویض از بعد و شستم رو صورتم و دست

  سوی به پیش و شد کنده جاش از گاز یک با و شدم اتومبیلم

 .آزمایشگاه

 بعد و رفتم آزمایشگاه پارکینگ به نداشتم ماشین کردن پارک برای جا

 .زدم ور قفل در ماشین پارک از
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 دیدنش واقعابا شدم آوا متوجه بشم آزمایشگاه وارد خواستم که همین

 .بودم شده شوکه خیلی

 می حرف کشید خون ازش دیروز که ای دیگه خانم یه و دکتر با داشت

 جانبم از صدایی و سر هیچ بدون دقیقه چند شدم مخفی دیوار زد،پشت

 . شدم در به گوش

 لبم روی آمیزی موفقیت لبخند رگ حیله سه این های حرف شنیدن با

 . بست نقش

 کردم؛ ضبط رو صداشون و درآوردم جیبم از رو گوشی

 کارها این تموم کردم،پس می تعجب بیشتر من زدن می که حرفی هر

 چرا؟ ولی بوده آوا انتقام

 !بیخبره خواهرش وجود از که نوا

 .اینطور هم نرگس مامان پس

 بگیره؟ انتقام باید چرا

 .بده زجر رو نوا خواست می بود کشیده که ای هنقش این تو

 .مامانش زجر با مصادف نوا زجر

 بریده خودش واسه قراره چه از قضیه بفهمه اینکه دختریه،بدون عجب

 . دوخته و

 زدم صدایی بی های قدم آروم که بودم فهمیده رو منظورش کافی حد به

 زمهزم لب زیر به کردم شروع و کردم پرت سویچ خوشحالی از و

 .کردن

 . برقصم خیابون تو خواستم می بودم تقصیر بی من میفهمه نوا اینکه از

 نکشید طولی نبودم بند پاهام روی و کردم می رانندگی زیاد سرعت با

 .هستم اینا نوا در جلوی دیدم که
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 کرد؛ باز رو در نرگس مامان چندی از بعد و زدم رو در زنگ

 :پرسید تعجب با دید رو لبم روی لبخند وقتی

 

 

 .پسرم سالم"-

 !خونه می خروس کبکت

 "شده؟ داری،چیزی انرژی خیلی صبحی سر 

 

 

 ...اوه مامان سالم-

 چیزی؟ 

 .شده چیزها

 اثبات مدرک با رو هام حرف تموم و داخل بیام بدین اجازه اگه مادر

 . کنم

 

 

 .پسرم تو بیا

 .شدی موفق که خوشحالم

 

 

 .قربونتون-
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 ...نوا-

 ...خانم نوا

 .بزنم حرف باهاتون خوام می اینجا بیارین شریفت

 

 

 : گفت دیدنم با و شد سالن وارد شکستش حالت همون با زندگیم نوای

 

 

 اومدی؟ چی برای باز"-

 ."دارم زمان به نیاز کنم فکر کمی باید گفتم دیروز که من

 

 

 .خواد نمی زمان و فکر دیگه آرمین،ولی دل عزیز گفتی-

 . بده گوش صدا این به حرفی هیچ بدون اینجا بشین

 

 

 می بیرون حدقه از هاشون چشم داشت تعجب از نرگس مامان و نوا

 .زد
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 بودند؛ آوا های حرف شوک تو هردو

 می نگا فقط نرگس مامان اما داد می تکون رو سرش ناباوری با نوا

 .بود خبر با موضوع این از انگار کرد

 .انداختم نوا آلود اشک های چشم به نگاهی آوا صدای شدن مومت از بعد

 .کرد آغوشم پرت رو خودش ای لحظه حرکت یه با

 : گفت کشید می رو بینیش آب که طور همون

 

 

 ... زندست خواهرم نمیشه باورم"

 ... باشه خودم خواهر گرفت ازم رو عشقم که کسی نمیشه باورم

 ...نخواد رو مادرش و من خواهرم که نمیشه باورم

 کنه رشد حدی به دلش توی کینه تخم اما باشه باخبر خانوادش وجود از

 .نکنه رحم مادرش و خواهر به که بگیره رو هاش چشم جلوی و

 کنه؟ معرفی رو خودش نیومد چرا ایم زنده ما دونست می که اون

 مادر؟ دادتم دست از ی بچه  همون من نگفت چرا

 

 

 ...من
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 ...من قعش میخوام معذرت من

 .کنم خواهی معذرت طور چه بگم چی دونم نمی من

 رو لجباز و دنده یک دختره نکردم،این قبول رو هات حرف که ببخشی

 .ببخش

 ازم رو عشقم حتی بودو لج من با دانشگاه تو که دختری سخته باورش

 .باشه خواهرم گرفت

 "بگیره؟ من از رو چندسال این انتقام باید چرا آخه

 

 

 فشار اثر در که صورتی با  بود کرده سکوت تاحاال که نرگس مامان

 توی دفتر با و رفت خودش اتاق سمت بود شده سرخ درد و بغض

 . برگشت دستش

 :گفت و گذاشت میز روی رو دفتر

  

 

 .   خواهرشه نوا دانشگایه هم آوا که فهمیدم وقتیه چند منم"

 .آورد رو خاطراتش دفتر افشین دوست امروز

 . نوشته رو چیز همه دفتر ینا توی افشین

 از رو تو نفروختیم تورو ما که بگم و ببینمش برم خواستم می امروز

 بودیم؛ خبر بی تو بودن زنده و تو وجود از حتی گرفتن،ما ما

 و زندست جونم ی دخترم،پاره. نخواد و بزنه پسم نتونستم،ترسیدم اما

 .بوده دور ازم سال بیست

 . ندیده رو وخواهرش مادر سال بیست
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 تنهاییش روزهای انتقام روزی یه بود اون جای نوا،هرکی بدیم حق باید

 . گرفت می رو

 هست آوا مراقب و خونشونه توی که آوا قدیمی خدمتکار با چندبار من

 . زدم حرف بوده آوا کنار بچگی از و

 که روزی اینکه امید با رو سال همه این آوا که گفت خدمتکارشون ولی

 .کرده زندگی میگیره شما از رو تنهایش مانتقا و میاد

 غر آوا سر به هی و نبوده خوبی مرد آوا ناتنی خدمتکار،پدر ی گفته به

 و کردن ترکش خانوادش که هستی ای بچه تو که گفته می و زده می

 ."کردیم پیدا تهران بازار و کوچه از تورو ما نخواسته، هیشکی تورو
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 هاش،تو مریضی تو نشنیده، رو من های الالیی که دخترم برای بمیرم

 . نبودم کنارش هاش خوشحالی و ها سختی

 چنین به تبدیل آوا که کردن کار چه بچم با زن و مرد اون دونه می خدا

 .شده آدمی

 .مهربونه  و ساده،پاک نوا مثل هم آوا دونم می

 . گیرکرده کینه و آدم یک به تبدیل رو دخترم روزگار درد و زخم

 باشن؟ بد قباد های دختر میشه مگه
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 دونه یه دنیا این تو قباد باشن؟ بد هاش دختر که بود بد قباد مگه

 که دنیایی تو نداد اجازه خدا که بود اخالق خوش و مهربون بود،جوری

 .کنه گناه و بمونه زیاد دروغش و گرگ

 .کرد خونش مهمون زود خیلی رو قباد خدا

 به کنم،باید تماشا رو بچم شدن آب ذره ذره و بشینم اینجور نمتو نمی

 ."باشم چاره یه فکر

 

 

 . نرگس مامان دارم خوبی فکر یه من-

 

 

 ...پسرم بگو بفرما-

 .خوام می معذرت نوا و تو از دخترم های کار تموم بابت من

 .ببخشینش امیدوارم کرده رو اینکار ندونسته آوا

 

 

 مادر؟ حرفیه چه این-

 هم شبیه حد از بیش آوا و نوا که کردیم می شک اولش از باید ام

 .هستن

 شدیم؛ می ماجرا این پیگیر باید

 .نیستیم تقصیر بی قضیه این تو هم ما
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 مدت چند از بعد که میدم قول من،من به بسپرین هارو کار تموم شما

 . میگیری بغل رو دخترت هردو  دیگه

 فروختین هم یا کردین ترکش ماش که کنه می گمان آوا که گفتین شما

 درسته؟

 

 

 .پسرم آره-

 

 

 و ندارم خبر قضیه این از اصال کنم می وانمود طوری من خب-

 …بعدشم
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 <آوا زبان به>
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 نقصی هیچ بدون رو ام نقشه رفت، می پیش خوب داشت چیز همه

 . مونده نهایی ضربه فقط االن. کردم عملی

 بلند نتونن زمین از دارن عمر تا که باشه شدت با چنان باید ام ضربه

 .بشن

 نتونن و بشن گیر زمین هرسه که زنم می جوری رو نهایی ی ضربه

 . بشن بلند

 پس باید رو دیدم مرتیکه اون از که هایی حقارت و ها کتک تمام تاوان

 . گیرم می ازتون رو زندگیم تلخ لحظات تمام بدم،انتقام

 داشتم؟ کم چی نوا از من

 کنن؟ ول تونستن چطور رو ساده و پاک نوزاد یه

 بشه؟ بزرگ مامانش پرمهر آغوش توی نوا باید چرا

 زیر من ولی بزاره بالشت روی سر مامانش های الالیی با هرشب

 دیگه؟ ی خانواده های شکنجه و کتک

 می گلوم توی ی کننده خفه بغض و گریه صدای با هرشب باید چرا

  بیدم؟خوا

 نبودم؟ دخترش منم مگه

 نبودم؟ فرزندش

 نخواستن؟ رو من چرا

 چرا؟

 مرگشون از بعد ولی بودم هاشون شکنجه زیر سال پانزده درسته

 هرشب انتقام پول این کمک با رسید،حاال من به کرانشون بی ثروت

 .گیرم می ازتون رو کبودم تن و خیس های چشم
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 تولد،دکتر توی گارسون ونهم مثل خرید رو ها خیلی میشه پول با

 .دیگه های خیلی و ازمایشگاه

 ساختن،خودشون خودشون بادست خودشون رو هستم که آوایی این االن

 .خودمم های تنهایی حاصل من کنن تحملش باید و ساختن رو جونور یه

 آرمین تا کنم ردیف رو دیگه دکتر یه و سونوگرافی یه باید هم حاال

 .باشن حاظر دستم زیر سونو یا دکتر بریم که خواست ازم هروقت
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 .اومد صدا به خونه در زنگ

 

 

 .کیه ببین در،میزنن خانم لیال-

 

 

 . خانم چشم-
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 شکنجه خانواده این تو که شبی و روز خونست این قدیمی خدمتکار لیال

 و شنبا ناراحت نترس، گفت می همیشه و بود کنارم لیال شدم می

 .میگذره

 درد از که هایی بود،وقت من با همیشه گذشتم سخت های روز اون تو

 من همراه و کرد می درمانم ماساژ و دارو با لیال بخوابم تونستم نمی

 .کرد می لعنت رو خانواده این و ریخت می اشک

 خوش روز دادم دستشون از  خوشبختانه  که تصادف اون از بعد

 . دیدم رو روزگار

 . نوشت خط بد رو من بخت سرنوشت گفتم می خودم با همیشه

 

 می همیشه و بود ای ساده و مهربون زن داشتم دوست واقعا رو لیال

 جلو لیال زدن می رو من که وقتایی چون موندم اینجا تو خاطر به گفت

 رو لیال و بود ها حرف این از تر رحم بی بابا ولی  ایستاد می بابا

 .زد می کتک من همراه

 قرار روم به رو  که شخصی به و برداشتم گذشته از فکر لیال صدای با

 . دوختم چشم داشت

 

 

 !به به-

 ...آرمین آقا

 ورا؟ این از

 شد؟ چی

 افتادی؟ بچت یاد
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 .برم کنم رها رو بچه اون و تو تونم نمی کردم رو هام فکر من آوا-

 .باشم تو کنار خوام می نیست،من راحت وجدانم

 . کنم زندگی خودم واسه منم باید خواد نمی رو من دیگه نوا

 

 

 درمی براش هارو عاشق ادای که ای ساده پسر این به تودلم پوزخندی

 اون من حالیکه باردارم،در ازش من کرد می فکر طفلی. زدم آوردم

 دراز کنارش همم خودم و کردم هوش بی رو آرمین فقط اتاق تو روز

 . کشیدم

 .هنخورد دستم به آرمین دست حتی

 :گفتم و زدم ای قهقه تمام پرویی با

 

 

 .تونیست مال شکمم تو ی بچه گفتی می که تو"-

 "آرمین؟ آقا کردی عوض رو نظرت که شد چی

 

 

 هم هنوز گم،تو می چی که فهمیدم نمی و بودم عصبی روز اون من-

 نه؟ یا کنی ازدواج من با خوای می
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 .بچمی پدر تو طرفم از؛یه و عاشقتم طرف یه از-

 ...ناچارم

 .کنم ازدواج باید

 

 

 …حله پس-

 

 

 .کنیم صبر صفر اخر تا باید محرمه ماه دیگه روز چند ولی-
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 ماه از بعد باید و درمیاد شکمم دیگه ماه چند نداره،ولی اشکالی باشه

 .کنیم عقد حتما صفر

 . مونه نمی واسم روآب ببره پی موضوع این به کسی ها فامیل از اگه
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 .نداره اشکالی من نظر از باشه-

 .باش بچت و خودت برم،مواظب باید

 . خداحافظ فعال

 

 

 میری؟ کجا-

 …که اومدی اآلن

 

 

 . میبنمت بعدا میشه بد و میبینن ها همسایه برم-

 

 

 . خداحافظ باشه-

 

 

 .خداحافظ-

 

 

 :گفتم و کردم نگاه لیال به تعجب با آرمین رفتن با
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 کرد؟ قبول که شد چی یعنی"-

 کرد؟ می خفم ماشین توی که نبود آرمین همون مگه این 

 "شد؟ عوض هویی یه که شد چی حاال

 

 

 . سرش به زده البد  خانم، دونم نمی-

 این طفلی این زد،ولی رو ها حرف این شد طور چه که عجبم تو منم

 .بود گناه بی وسط

 

 

 .کنم عملی رو نقشم تونستم می آرمین طریق از تنها من ولی گناهه بی-

 .کردم کثیف بازی این وارد رو گناه بی آدم یه که ناراحتم هم خودم

 

 

 چی کنه ازدواج نخواد و بشه پشیمون ماه دو این از بعد اگه خانم میگم-

 کنین؟ می کار

 نمیشه؟ بزرگ تو شکم چرا نمیگه

 

 

 رارشق و قول زیر نیست کسی آرمین که مطمئنم من نمیشه پشیمون-

 .بزنه

 بیرون؛ برم شم حاظر میرم من
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  نداری؟ الزم چیزی

 

 

 .هست چی همه خانم نه-

 . باشین خودتون مواظب فقط

 

 

 زدم؛ صورتی و سفید تیپ و شدم اتاقم وارد

 . بیرون زدم خونه از انداختم راه صورتم روی که ملیحی آرایش از بعد

 جایی بریم گفتم و دادم ام پی ها بچه از تا چند به و شدم بنزم سوار

 .رفتم بند سمت به دوستان موافقت از گذرونی،بعد خوش برای

 بچه تا گردوندم اطراف به چشمی و کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین

 . کنم پیدا هارو

 . رفتم سمتشون به نیال و یاسمین دیدن از بعد

 

 

 خوبین؟ خوشگال سالم-

 

 

 و خوش و حوالپرسیا از بعد و دادن رو سالمم جواب همزمان هردو

 .کردیم بخند و بگو تونستیم تا و دادیم سفارش قلیون یه بش
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 کرسی روی ما کنار درست که پسری ی خیره نگاه متوجه هرازگاهی

 .شدم می بو نشسته

 .بود ای قیافه خوش و خوب پسر واقعا

 ساعت های عقربه دندی با و انداختم دارم مارک مچی ساعت به نگاهی

 .کنم رفتن عزم خواستم داد می نشون رو وقت دیر که

 دختر کنم حساب خودم رو قلیون و چایی پول که کردم اصرار هرچقدر

 که انداختم پسره به نگاهی ها دختر با خداحافظی از بعد نزاشتن ها

 .کرد حوالم خنده با همراه چشمکی

 .رفتم ماشینم سمت سرسری و کردم هول

 پاهام و کردم،دست تب چرا دونم هزار،نمی رو بود رفته قلبم نضربا

 . بودم نکرده تجربه رو حسی چنین حاال کرد،تا لرزیدن به شروع

 . کردم توقف پسری صدای با که بشم ماشین سوار خواستم

 

 

 هستین؟ خوب خانم سالم-

  

 

 .گرفتم دندون به رو لبم پسره همون دیدن با و برگشتم سمتش به
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 بودم نیاورده کم کسی جلوی حاال تا که دل سنگ و مغرور ردخت من

 : گفتم و انداختم پایین رو سرم زده خجالت

 

 

 "داشتین؟ سالم،امری"-

 

 

 …ولی نه که امر-

 .بگیرم رو وقتتون دقیقه چند خواستم می

 

 

 .بفرمایین-

 

 

 .اینجام اهل و سالمه هشت و هستم،بیست پرهام من-

 متوجه شما که دیدم دنبالتونم،امروزم و ناسمش می رو شما که وقتیه چند

 .شدید من های نگاه ی

 تا بکنم فرصت یه طلب خواستم جدیه،می نظرم و نیستم مزاحم خدا به

 . بشیم آشنا بیشتر باهم
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 کسی خشنم و بد اخالق خاطر به حاال شدم،تا می آب خجالت از داشتم

 رو سرم و مکشید عمیقی نفس بود نکرده خواستگاری یا دوستی طلب

 . کردم بلند

 با اما بودم دل سنگ و رحم بی من چون بدم رد جواب خواستم می

 حرفم بود شب سیاهی از بیشتر قشنگیش که رنگ مشکی گوی دو دیدن

 :گفتم کنان من من و دادم قورت رو

 

 

 ." خداحافظ دارم کار فعال ببخشید"-

 

 

 چهرش لتخورد،حا جا من های حرف از پرهامه اسمم گفت که پسره

 :گفت و کرد ناراحت رو

 

 

 لطفا میدم پیام بهتون شب بیارم، گیر تونستم سختی به رو شمارتون"-

 .بشیم آشنا باهم بیشتر کمی تا بدین اجازه و نکنین رد

 ."شمام ی دلباخته وقتیه چند من

 

 

 گرفته استرس از که رو شدم،نفسم ماشین سوار و گفتم آرومی ی باشه

 .دادم بیرون صدا با بودم
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 آوا؟ شده چت تو

 میری؟ وا خمیر مثل زود چرا

 بدی؟ مثبت جواب میخوای شناختی پیش دقیقه چند که پسری واسه نکنه

 می رو خودشون حرف دو هر و بودن شده جنگ وارد قلبم و عقل

 که وقت هر گرفتم تصمیم و شد پیروز قلبم جنگ این آخر اما زدند

 .نکنم رد خواست جواب ازم دیگه بار یا زد گزن

 برگ باغ وارد و زدم رو در ریموت رفتم خونه سمت به کنان شادی

 . شدم حیاط

 و بود تلوزیون تماشای غرق که لیال دیدن با و رفتم سالن سمت به

 .گرفت خندم میزد حرف فیلم های شخصیت با داشت

 :گفتم و زدم صورتیش های لپ به محکی بوس

 

 

 ."بخوابم رم می ندارم میل نزن صدا شام برای رو من"

 

 

 . برو عزیزم باشه-
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 دایره تخت پرت رو خودم هام لباس تعویض از بعد و شدم اتاقم وارد

 کردم؛ شکلم

 گوشی زنگ صدای با که بودم پرهام فکر به رو ساعت چند دونم نمی

 .شد پاره افکارم بند

 جواب ناشناس ی شماره دیدن با و برداشتم عسلی روی از رو گوشی

 . دادم رد

 بادیدن و برداشتم رو گوشی صداش با باز که گذاشتم کنارم رو گوشی

 . شدم کفری ناشناس ی شماره همون

 کیه؟ دیگه این

 .نیست بردارم دست شب وقت این

 مزاحمتش از دست تا بدم شکن دندون جواب تا دوسه بزار مزاحمه البد

 . برداره

 پر آباد و جد نثار فحشی خواستم تا زمانهم و برداشتم رو گوشی

  که کنم فتوحش

 .خوردم رو هام حرف پرهام صدای باشنیدن

  

 

 .خانم آوا سالم الو-

 

 

 هستین؟ سالم،خوب-
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 دیگه؟ شناختین رو من-

 

 

 . بند توی ی پسره همون بله-

 

 

 استرس از ولی شدم مزاحمتون شب نصف که خودشم،ببخشید بله-

 .بخوابم نتونستم

 چیه؟ حقیر ی بنده این به شما جواب

 

 

 کنین؟ نمی عجله کمی میگم

 جواب ههویی  که تونم نمی شناختم پیش ساعت چند تا رو شما من آخه

 .بدم

 

 

 .که نشناختم امروز رو شما من ولی.درسته کامال حرفتون-
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 به هم خیلی شما اتفاقادیدم، رفتین می  دانشگاه که راه تو رو شما من-

 .هستین شبیه ما آشناهای از یکی

 پی احساساتم به بعدشم و شد توجهم جلب باعث زیادتون شباهت این

 .شدم عاشقتون که دیدم و بردم

 بدین؛ فرصت من به بار ندین،یه رد جواب لطفا

 تونین می و آزادین وقت اون نبودم میلتون باب یا بودم بدی پسر اگه

 .برین

 ...یا مثبته وابتونج االن

 

 

 ...پرهام آقای-

 بیشتر برای رو فرصتی یه میتونم منفی،ولی یا مثبت بگم خوام نمی من

 . بدم شدن آشنا

 

 

 .کافیه نمیبره خوابش فکرتون از هرشب که  دلم این برای همینم-

 می تماس هم باز دادین،فردا گوش هام حرف به که ممونم خیلی واقعا

 . گیرم

 . حافظخدا خوش شبتون
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 ...خدانگهدار همچنین-

 

 

 :گفتم و گذاشتم قلبم روی رو تماس،گوشی کردن قطع از بعد

 

 

 ..."شدم عاشق کنم فکر عاشقیه، عالئم قلبم ضربان و تب این" -

 

 

 چشمم جلوی پرهام ی مردونه و جذاب ی قیافه میبستم رو هام چشم تا

 شد؛ می ظاهر

 آمدن با که بود صبح ایه سپیده.نداشتم خواب رو امشب که انگار

 .اومدم بیرون پرهام فکر از هام چشم روی خواب

 

 

 شدم؛ بیدار گوشی آالرم باصدای

 .زدم می دانشگاه به سر یه باید امروز

 .بیرون زدم صورتم شستن و هام لباس تعویض از بعد

 .نشد بشه روشن ماشین که زدم استارت چقدر شدم،هر ماشین سوار

 .اه ارهد ای مرضی چه دیگه این

 . بیارم گیر تاکسی و خیابون سر برم باید دونم نمی که آژانسم شماره

 افتادم؛ راه به و بستم رو در
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 ی چهره دیدن با و برگشتم ماشین سمت به ترسیده ماشین بوق باصدای

 دونست؟ می ازکجا رو خونمون آدرس این.خوردم جا پرهام خندون
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 . نشست لبم روی تعجبم از لبخندی پرهام خندان ی چهره ندید با

 : گفت و آورد در ماشین ی شیشه از رو سرش

 

 

 ."خانما خانم بخیر صبح سالم"-

 

 

 .بخیر شماهم سالم،صبح-

 

 

 .برسونمتون شین سوار بیایین لطفا

 

 

 . برم تونم می خودم ممنون،ولی خیلی-
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 . یمبزن حرف هم کلمه چند تا شین سوار لطفا-

 

 

 ماشین در جنتلمندانه و شد پیاده ماشین از پرهام که کردم قبول ناچار

 . بست رو در من، شدن سوار از بعد و کرد باز من برای رو

 .کردیم حرکت و شد سوار هم خودش

  

 

 خانم؟ آوا-

  

 

 بله؟-

 

 

 . شدم عاشقتون نگاه یه تو و دارم دوستتون خیلی واقعا من-

 

 

 ...دارین لطف شما-

 درسته؟ شبیهم خیلی فامیالتون از یکی به من که گفتین دیشب استیر
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 .هستین دوقلو خواهر دو انگار بله-

 

 

 دارن؟ باشما نسبتی چه و چیه اسمشون-

 

 

 خاله؛از دختر میگم بهش که مامانمه دوست دختر و هست نوا اسمشون

 .شدیم بزرگ باهم بچگی

 

 

 . بستم هم روی رو چشمام حرص از نوا اسم شنیدن با

 .نیست من کن ول دختره این

 بکنن؟ رو تعریفش همه باید چرا

 . بودم متنفر قیافش و خودش  و تعریفش شنیدن از

 ...شدم پرهام عاشق که دونم می

 .تونیم نمی تو و من که بگم خوش زبون با پرهام به باید وای

 کنم،حتی نوا زهرمار رو زندگی این و کنم ازدواج آرمین با قراره من

 . گذرم نمی تصمیمم از ولی گذرم می عشقم و جونم از دهش

 . اومدم خودم به میزد صدا نگرانی با رو اسمم که پرهام صدای با
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 …خانم آوا-

  کجایین؟

 

 

 …اینجام-

 …چیزه

 . هستیم کالسی رو،هم نوا شناسم می من

 

 

 !جالب چه عه

 .خوبیه دختر خیلی شما مثل هم نوا

 …چیزه

 . جایی بریم بیام عصر نبدی اجازه اگه میگم

 

 

 زود همین خاطر به کنم سرش به دست عصر که بود خوبی فرصت

 :گفتم و کردم قبول

 

 

 .میشه تموم هام کالس شیش ساعت من باشه"-
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 ." منتظرتونم دانشگاه جلوی

 

 

 ...چشم-

 .دانشگاهم در جلوی شیش ساعت راس درست منم

 می مند بهره یدنتوند از بیشتر و رسیدیم نمی رسیدیم،کاش که االنم

 .شدم

 

 

  تشکری بود حال خوش پرهام گرم های محبت و مهربونی برای دلم ته

 .شدم پیاده ماشین از و کردم
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 ...رفت و شد دور پرهام

 بیشتر و رسیدیم نمی کاش پرهام قول شد،به تنگ براش دلم نرفته ولی

 .دیدمش می

 کنم؟ رکا چی باید االن 

 ...عشقش و پرهام طرف ازیه و انتقام طرف از؛یه
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 سخت شدم کشیده ی ها نقشه از بودم،گذشتن کرده گیر بدی دوراهی تو

 ...تر سخت پرهام ندیدن ولی بود

 و قلب نشده یا شده روز دو بودم شده عشق بیماری این مبتالی بدجور

 .پرهامه پیش فکرم

 مارو و نیست آرمین که بشم مطمئن تا گردوندم اطراف به چشمی

 ندیده؛

 و کشیدم ای آسوده نیومده؛نفس و نیست ماشینش شدم مطمئن که وقتی

 .شدم دانشگاه وارد

 دادند می نشون رو من انگشت با داشتن که ها پسر و ها دختر بادیدن

 قدر کدومشون هیچ  و نداشتند خبر من دل حال از ها اون. شدم کفری

 ولی دونن جوریه،نمی چه انتقام حس بدونن تا نکشیدند سختی من

 . کنن می نمام انگشت

 کالس وارد و رفتم سالن سمت به مردم سمج های نگاه به توجه بی

 .شدم

 با داد،کمی می نشون رو شیش ساعت که هام کالس شدن تموم از بعد

 به ما که کنم قانعش جور چه و بگم چی پرهام به که کردم تمرین خودم

 .خوریم نمی هم درد

 دانشگاه از بیرون به بهداشتی سرویس  در آرایشم تمدید از بعد و 

 .رفتم

 دیده جذاب سفید پیراهن یک و سیاه شلوار و جلیقه تو که پرهام دیدن با

 به مهربونی لبخند با و شد من متوجه که دادم تکون دستی شد می

 کرد؛ اشاره ماشین

 سوار پرهام از رجلوت خودم کنه باز برام رو در که ندادم اجازه بار این

 .افتادیم راه به و شد سوار پرهامم که دادم تکون تشکر از سری و شدم
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 میریم؟ کجا-

 

 

 .ریم می خوب جای یه  به داریم خانما خانم نکن عجله-

 

 

 کجا؟ مثال-

 

 

 . ها سورپرایزه مثال-

 

 

 .کردم سکوت دیگه و گفتم ای باشه

 

 

 آوا؟-

  

 

 بله؟-
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 ساکتی؟ چرا-

 

 

 بگم؟ چی-

  

 

 .خودت،خانوادت از-

 

 

 تو پیش سال پنج  رو مادرم و پدر و سالمه هستم،بیست رزیانی آوا من-

 دادم؛ دست از تصادف ی صانحه یه

 می زندگی کرده بزرگ رو من که خونمون قدیمی خدمتکار با االنم

 . کنم

 

 

 .تحسینه قابل ارادت و عزم شدم،ولی ناراحت خانوادت خاطر به

 

 

 چی؟ برای-
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 و نکردی تحصیل ترک نشدی، فوتشون،تسلیم از بعد اینکه ایبر

 .بدی ادامه  رو درست تونستی

 

 

 ...آره-

 .بودم رشتم و درس عاشق اولش  از

  

 

 …آوا میگم-

 …من

 .بدم دستت از خوام عاشقتم،نمی خیلی خدا به

 .بجنگم حاضرم آوردنت دست به برای
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 که و  کنم سرش به دست تا بودم دهاوم من مثال

 .کرد می عالقه ابراز پرهام ولی خوریم نمی هم درد به ما
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 ابراز بهم کسی تاحاال چون شدم زده ذوق هاش حرف از چرا دروغ

 می ذوق اینطور داشتم پرهام به حسی منم چون هم یا بود نکرده عالقه

 . کردم

 تکون ای شونه که کردم پرهام به نگاهی تعجب با ارم پارک دیدن با

 :گفت و شد پیاده خوشحالی با و داد

 

  

 ." بریم شو پیاده"-

 

 

 رفتیم؛ سورتمه سمت به و شدیم پیاده ماشین از

 .اومد کنارم بلیط دو گرفتن از بعد و رفت باجه سمت به پرهام

 .کرد حرکت سورتمه که بستیم رو هامون کمربند و شدیم سورتمه سوا

 زدن می جیغ که پسرهایی و شد،دخترها می بیشتر رفته رفته حرکتش

 .بترسم بیشتر من شد می باعث

 بوس و کرد دستم به نگاهی پرهام که گرفتم رو پرهام دست ترسیده

 .کرد هام انگشت روی آرومی

  درده هم عجبیه چیز عشق ریخت،واقعا پرهام ی بوسه با هام ترس تمام

 .درمونه هم و

 .داشت حرف پرهام های چشم که شدیم،انگار هم ی خیره هردو

 شدم؛ متنفر خودم از که کرد می نگاهم عشق با جوری

 چشم ولی بودم گناهکاری و بد دختر نبودم،من پرهام عشق الیق من

 .گفت نمی رو این پرهام های
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 .خوند هاش چشم از شد می رو صداقت و مهربونی

 

 بکنم؛ دل پرهام های چشم و عشق از بتونم که نکنم فکر

 .ریختی بهم زدن بهم چشم یه تو که آوا تو به وای

 ...آوا آوردی کم

 ... دختر آوردی کم واقعا رو دفعه این

 نشدیم؛ سورتمه شدن تموم من،متوجه نه پرهام نه

 که مردی صدای با که بودیم هم های چشم تماشای محو قدری به

 به زد می صدا رو ما فریاد و داد با داشت و بود سورتمه مسئول

 .یماومد خودمون

 رفت بوفه طرف به پرهام که شدیم پیاده سورتمه از هم دست تو دست

 فلک و چرخ سمت به خوردنی های پرت و خرت خرید از بعد و

 .رفتیم

 فلک چرخ  ی نقطه باالترین توی که فلک چرخ به شدن سوار از بعد

 :گفت کنون فریاد بلند صدای با بودیم،پرهام

 

 

 ...آوا دارم دوست خیلی"

 ..."من قعش خیلی 

 

 

 جدید زندگی شروع من برای پرهام جانب از جمالت این شنیدن

 .شد می بیشتر پرهام به نسبت عشقم لحظه هر و ثانیه بود،هر
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 همه که بودم مطمئن وقت اون شناختمش، می اتفاقات این از قبل کاش

 .کرد می تغییر چیز
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 نداده؟ قرار راهم جلوی رو پرهام االن تا خدا چرا

 نکرده؟ آشنامون قبال چرا

 آقا شدم عاشقت منم بگم و بزنم جار تونستم می تا منم خواستم می

 .نداد اجازه غرورم پرهام،ولی

 :گفتم و زدم بلندی ی قهقه

  

 

 ."عاشقمی که فهمید تهران زشته،کل دیوونه"-

  

 

 ...بفهمن بزار-

  بفهمه ایران کل خوام نه،می تهران

 .خیلی آوا دارم دوست یلیخ
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 .ممنونم مهربونیات تموم پرهام،بابت ممنون خیلی-

 

 

 افتادیم؛ راه خونه سمت  به ارم پارک ماجرای شدن تموم از بعد

 .رفتم اتاقم سمت به پرهام با خداحافظی و خونه به رسیدن از بعد

 جون لبخند پرهام ی شماره دیدن اومد،با گوشی ام پی صدای نرسیده

 . کردم باز رو پیام شوق با و زدم رو داری

 

 

 …آوا شده تنگ برات دلم-

 .دارم دوست خیلی

 .متشکرم ازت عالی روز این خاطر نظیری،به بی تو

 .کرده آشنا من با تورو که شکر عالمه یک رو خدا

 .خداحافظ خوشگلم خوش شبت

 

 

 و کردم خداحافظی ازش که نشده دقیقه دو بود،هنوز دیوونه پسر این

 .دلتنگتم میگه ناال

 نبودم؟ منم مگه

 دلم توی غم خونه به نرسیده بودم،حتی دلتنگش پرهام از ببشتر من

 .بود نشسته
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 رو چی همه پرهام به کردم،باید می اوضاع این حال به فکری یه باید

 خاله که کسی دختر نوام،همون خواهر من گفتم می و ادم مید توضیح

 .میزنه صداش

 و خالتم دختر دشمن همون من بگم تونستم شد،نمی می شرمم ولی

 . منم خالت دختر های مصیبت تموم بانی و باعث

 یا میشه سرد من از کنم اعتراف نداره،اگه من از تصوری چنین پرهام

 .میمیرم همیشه برای وقت کنه،اون می ترکم هم

 کردو نابود زدن بهم چشم یک تو رو باورهام تموم که بود کسی پرهام

 .درآورد زانو به رو سنگم دل

 کنم؟ چی حاال

 آرزو که روزه سه دو االن و کردم می زندگی انتقامم خاطر به فقط قبال

 . ببینم رو پرهام  بشه صبح کنم می

 ...شدم عاشق که من به لعنت بود؟ همراهم که بود شومی بخت چه این
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 رفت؛ می باد به هام نقشه مومت برد می پی موضوع این بی آرمین اگه

 .بشکنم همیشه برای رو تاشون هرسه قراره ماه دو از بعد

 

 

…… 
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 که بزنم چرت خواستم صندلی کننده،روی کسل کالس چند از بعد

 .شد مانعم آرمین صدای

 

 

 خانم؟ آوا خوبی  سالم،-

  

 

 خوبی؟ تو ممنون سالم-

 

 

 ...گذشته که صفرم و محرم

 ؟کنیم می عقد کی حاال

 

 

 .عروسی و عقد به داد:گیر آرمین باز نه وای

 

 

 . بگیر وقت محضر از برو هستم،شما هام کالس درگیر فعال-

 

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 .بگیرم وقت محضر از میرم امروز من باشه

 .خداحافظ

 

 

 .خدانگهدار-

 

 

 کنم؟ چیکار حاال وای

 تو از من و نبوده چیزی فیلم جز ها این تموم که بگم نتونستم بازم

 چیز همه به روزها این تو که بودم داده قول پرهام به ولی. تمنیس حامله

 .بکنم دل خانواده این از همیشه برای و کنم اعتراف

 نیومده،از استاد و تعطیله کالس که گفت و شد کالس وارد شقایق

 معروف قول به ببینم بیشتر رو پرهام باز قراره اینکه خوشحالی

 . گنحیدم نمی خودم تو؛پوست

 . دنبالم بیاد که گفتم و زدم ام پی پرهام به

 پرهام دیدن با و رفتم خروجی در سمت هم من آرمین رفتن از بعد 

 . شکفت گلم از گل خوشتیپم

 رفتم؛ طرفش به دو با 

 روی روبه پارک به ای اشاره پرهام احوالپرسی و سالم از بعد

 :گفت و کرد دانشگاهمون

 

 

 ." بزنیم حرف کمی اونجا بریم بهتره"-
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 .عشقم باشه

 

 

 می قدم عاشق کبوترهای مثل هم دست توی شدیم،دست پارک وارد

 .زدیم

 

 

 بزنی؟ حرف آرمین با تونستی-

 

 

 ...نه-

 .ببخش رو من عشقم نتونستم بازم

 

 

 آوا؟ بزنی حرف میخوای کی پس-

 

 

 و کنم نگاه آرمین روی به که نمیشه روم کشم می پرهام،خجالت نمیتونم

 کهنم ی کینه خاطر به من و بود سازی صحنه ها هلحظ اون تموم بگم

 .کردم بازیم وارد تورو
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 .کنم تحمل نمیتونم دیگه من آوا ولی-

 از خوام نمی کردم پیدات که حاال کنیم ازدواج باهم زود خوام می

 . بدم دستت

 

 

 ...پرهام دارم دوست خیلی-

 ...خیلی

 .کنی می تصور که اونی از بیشتر

 عشق طعم تونستم تو کمک هستی،به عیار تمام هب مرد یک واقعا تو

 باز نمیدید رو چیزی انقام جز که کورم های چشم این با و بچشم رو

 .ببینم رو دنیا این های قشنگی تموم و کنم

 فکر خودم بگم،با بهت رو چی همه تا گرفتم تصمیم روز اون که وقتی

 ...میری و میکنی ترکم که کردم می

 .نمیکنی نگاه سرتم پشت حتی و میری

 من که بود تو های دست این بودم شده گم گذشتم خاکستر و دود تو من

 کرد؛ دوباره زندگی به وادار گرفت رو

 .توام مدیون رو هستم که این االن من

 هام حرف به چرا و چون بدون و ایستادی پشتم مرد مثل که همین

 میفهمی؟. پرهام زندگیه یه برام نکردی قضاوتم و دادی گوش

 .شدم آشنا تو مثل ادمی با که کنم می شکر هزاربار رو خدا
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 بکنی صحبت آرمین با حتما و باید فردا عشقم،ولی عاشقتم بیشتر من-

 . شده تموم صبرم دیگه من

 

 

 .زنم می حرف آرمین با حتما فردا که میدم قول باشه-

 ... بهترینی تو

 

 

 .گفتن دروغ بهت و نفروخته تورو نرگس خاله شاید آوا میگم-

  

 

 روز بگم،هر رو اسمش خوام نمی حتی که مرتیکه اون ولی نمیدونم-

 ما به رو تو تولدتت روز درست و نخواستن تورو که گفت می

 .فروختن

 از یکی نرگس گفت و داد رو آوا و نرگس ی خونه آدرس حتی

 .نخواسته تورو و نگهداشته رو دخترهاش

 از و برم که گرفتم تصمیم بعدا ولی نکردم باور رو هاش حرف اولش

 .ببینمشون دور
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 شبیه کال که نوا دیدن با و بود داده اون که آدرسی به رفتم که روز یه

 رو من نرگس و داشتم دیگم دوقلوی خواهر یه من که فهمیدم.  بود من

 . داشته نگه رو نوا و نخواسته

 .روبگیرم قاممانت که گرفتم تصمیم روزم اون از

 …گرفتمم می حتی

 بهترین به گرما تو صبا باد مثل تاریکی، تو نور یه مثل اومدی تو اما

 .دادی تغییر رو زندگیم مسیر و شدی زندگیم وارد شکل

 

 

 هوم؟ گفته دروغ و دزدیده تورو مرتیکه اون شاید-

 

 

 .کنم رو فکرش خوام نمی دیگه ولی باشه اونطور شایدم نمیدونم-

 بزنم حرف آرمین با که هم تری،فردا مهم برام چی همه از تو االن

 روشون خوام نمی حتی و شم می خالص کهنه درد این از همبشه برای

 .ببینم روهم

 

 

 .راحتی تو هرطور عزیزم باشه-

 . میچسبه واقعا گرما این تو که بزنیم بستنی یه بریم
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 .عزیزم بریم-

 

 

 برای فردا رو خودم تا برگشتم خونه به زود ها بستنی خوردن از بعد

 .کنم آماده آمین با زدن حرف

 میشه رنجیده پرهام نگم اگه دونستم می ولی بود سخت هام کار اعتراف

 با و کنم گور به همیشه برای رو گذشته آوای که بودم داده قول بهش و

 . بسازم جدید آوای

 

 

…… 

 حتما رو مروزا گفتم و دادم پیام ارمین به صورتم و سر شستن از بعد

 . دارم حرف باهاش که بیاد دانشگاه به

 از بعد و انداختم کیفم توی رو فرستاد،گوشی ای باشه هم آرمین

 . زدم بیرون مفصل صبحونه یک خوردن

 از و بود زده فرمان روی ضربدری رو هاش دست که پرهام دیدن با

 . سوخت براش بود،دلم برده خوابش معلوم قرار

 کردم؛ خودم اسیر هم رو فلیط این که ماهه دو

 به رو کاسبیش و کار بیچاره این میمونه من منتظر و میاد خروس کله

 .کرده ول من خاطر

 و ترسیده پرهام که زدم ماشین ی شیشه به ای تقه چند و شدم نزدیکش

 .کرد نگاهم پریده رنگی با

 . گرفت خندم چهرش حالت از
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 سوار ماشین قفل کردن باز زا بعد که انداختم شده قفل در به ای اشاره

 ته و گونه به ای بوسه و گفتم  خوابم خوش عشق بخیر صبح و شدم

 . زدم عشقم ریش

 

 

 !خودتی خوابالو"-

 ." اون خاطر به بخوابم نتونستم دیشب

 

 

 چرا؟-

 

 

 میده؟ مارو های چشم به خواب اجازه شما خیال و فکر مگه-

 و میاد هام چشم یجلو ماهت روی میبندم رو هام چشم که وقت هر

 . میگیره ازم رو خواب

 

 

 ...خوبه خیلی این-

 هات چشم ازدواج از بعد و بیاد دستت به کار حساب باید حاال از

 .نبینه رو دیگه های زن و اطراف

 کور رو هات چشم خوشگلش های دست این با من ماه روی این چون

 .باش خودت مواظب میکنه
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[ ,.۳1.1۰.1۷ ۰۰:5۶] 

 ۲۲1_پارت#

 

 

 

 می تا رو هاش چشم مردمک و آورد نزدیکم رو صورتش پرهام

 :گفت و کرد بزرگ تونست

 

 

 !ببین"-

 بشه کردم،کور حک هام چشم روی تورو تصویر من کن دقت خوب

 ."کنه نگاه رو ای دیگه کس تو جز قراره که هایی چشم اون

 

 

 .نشست هام چشم روی پرهام های حرف از شوقی اشک

 داد؟ پرهام با رو پاداشم خدا که بودم دهکر خیری کار چه من

 

 

 ... وقت هیچ پرهام نشو سیر ازم وقت هیچ-
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 .باشم عاشقت دیدارت اولین ی اندازه به رو روزها تموم میدم قول-

 وروجک؟ میشه سیر ازت من ی گشنه دل مگه

 

 

  کردیم تموم پرهام های خنده و شوخی با رو راه کل

 کارهایی از االن بود،خودم کارهام و هحیل گفتن و اعتراف موقع حاال

 . پشیمونم زدم که هایی حرف و کردم که

 :گفت و زد هام انگشت به ریزی ی بوسه پرهام

 

 

 .میگی رو چی همه امروز که مطمئنم برو"-

 ." عاشقتم بدون اینم. بگو رو چی همه و باش نکن،خودت هول

 

 

 .عشقم هستی که مرسی-

 

 

 رفتم؛ دانشگاه داخل و دمش پیاده ماشین از استرس با

 و دست بود داده تکیه ماشین به آرمینم خود که آرمین ماشین دیدن با

 . لرزیدن به کرد شروع پاهام

 .رفتم آرمین طرف به آرام های قدم باشم،با مسلط خودم به نمیتونستم

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم زده خجالت
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 دیگه؟ جای بریم میشه"-

 ." میکنه اذیتم یکنن،نگاهشونم نگاهمون ها بچه

 

 

 .من اتاق یا کالس داخل بریم باشه-

 

 

 .باشه-

 

 

 انگشت و نشستم ها صندلی از یکی رفتیم،روی آرمین اتاق سمت به

 .گرفتم بازی به رو هام

 

 

 بزنی؟ حرف خوای نمی-

 کنی؟ بازی هات  انگشت با تا اومدی

 

 

 ...نه-
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 …راستش

 .کنم ترافاع بهت رو چیزی یه باید من آرمین

 

 

 اعتراف؟-

 .میدم گوش بگو خب

 

 

 .کن درکم کمی لطفا سخته خیلی برام ها حرف این گفتن

 نکنی،باشه؟ قضاوتم زود بده قول ولی

 

 

 . دم می باشه،قول-

 

 

 …چیزه

 …رمین&آو

 .گفتم دروغ من

 ها شما شربت توی روز اون نخوابیدم،من تو با نیستم،من حامله من

 بودم گذاشته قرص

 .پشیمونم خیلی آرمین خوام می عذرتم من  
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 از خواستم می که  کثیفی انتقام خاطر هستم،به نوا دوقلوی خواهر من

 کردم؛ بازی این وارد هم تورو بگیرم نوا و نرگس

 .بودین گناه بی وسط این نوا و تو که درحالی

 زجرش مامانم میشه که رو نرگس شما طریق از تونستم می فقط من

 رو من و کنین بزرگی نوا و تو و کردم ،غلطکردم بچگی بدم،من

 .ببخشین

 تونم می و شدم عاشق خودمم حاال ولی شدم جداییتون باعث که میدونم

 .کنم درک رو حالتون

 سر به چی که کنم تصور تونستم نمی شد نمی زندگیم وارد پرهام اگه

 .میومد ما

 معذرت درآوردم رو اشکتون که هایی شب و روز تموم خاطر به من

 .خوام می

 

[ ,.۳1.1۰.1۷ ۰۰:5۶] 

 ۲۲۲_پارت#

 

 

 نه؟ یا میبخشی رو من حاال

 بود؛ گرفته رو هام چشم جلوی انتقام سیاهی خدا به

 ...آرمین بودم کور من

 شده کور بودم دیده ناتنیم ی خانواده طرف از که هایی شکنجه خاطر به

 . بود قلبم از بزرگتر کینم و بودم

 ...نیست راحت وجدانم
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 ببخشه؟ رو من بگی نوا به همیش

 چی؟ خودت

 بخشیدی؟ رو من

 

 

 حرف به داشت العمل عکس بدون و رلکس خیلی که درحالی آرمین

 جلوی و آورد بیرون رو دفتری میزش از و شد داد،پا می گوش هام

 . گذاشت من میز

 

 

 .آوا بخشیدمت من-

 .باشدت بخشیده هم خدا امیدوارم فقط

 . قراره چه از قضیه بفهمی تا بخون طرس به سطر رو دفتر این برو

 

 

 چیه؟ این-

 

 

 .بخون دونم،برو نمی-

 

 

 ...باشه-
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 .بخشیدی رو من و دادی گوش هام حرف به که ممنون خیلی

 . آرمین آقایی یک واقعا شدم،تو سبک واقعا

 

 

 .ممنون-

 .بخون رو دفتر و خونتون برو

 

 

 سمت به تند یها قدم با و چسبوندم سینم به محکم و سفت رو دفتر

 .رفتم دانشگاه خروجی

 .کردم تعحب پرهام ماشین دیدن با

 بود؟ نرفته چرا

 بود؟ دیگه یکی منتظر یعنی

 :پرسیدم باتعجب و رفتم سمتش

 

 

 "وایسادی؟ واینجا نرفتی چرا"-

 

 

 .بودم تو منتظر-

 .بفهمی رو چی همه تا بخون رو دفتر اون تابریم شو سوار بیا
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 نوشته؟ چی دفتر این توی که دونی می کجا از تو-

 

 

 .بریم تا شو سوار بیا آوا پرسی می رو هات سوال بعد-

 

 

 .افتادیم راه خونه سمت به و شدیم ماشین سوار و گفتم ای باشه

 : گفتم و و کردم تعجب پرهام ساختمان دیدن با

 

 

 "اومدیم؟ اینجا چرا"-

 

 

 .آوا نپرس سوال گفتم-

 .خونی می ورقش آخرین تا رو دفتر این میشینی تو و خونه میریم االن

  باشه؟ رسم می شرکتم های کار به هم من

 

 .عزیزم باشه-
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 .بریم تا شو پیاده پس خب-

  

 

 آسانسور سوار و کرد باز رو در ماشین،پرهام از شدن پیاده از بعد

 .شدیم

 خونه وارد همزمان و کرد باز رو در آسانسور،پرهام ایستادن از بعد

 . شدیم پرهام بایزی و نقلی ی

 که کردم نمی تصور ولی بودم دیده پرهام گوشی توی رو عکسش البته

 .باشه دنج و شیرین اینقدر

 

[ ,.۳1.1۰.1۷ ۰۰:5۶] 

 ۲۲۳_پارت#

 

 

 نشستم؛ هال ی گوشه رنگ طوسی های کاناپه از یکی روی

 ...نه یا بخونم رو دفتر که بودم دل دو

 میکردن تاکیید پرهام و آرمین هک بود شده نوشته دفتر این تو چی یعنی

 بخونم؟ تا

 .زدم دید رو اطراف کمی و شدم پا

 و کنه قبول پرهام ازدواج از بعد بود،کاش نشسته دلم به واقعا خونه این

 . کنیم زندگی اینجا
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 خوب بوی که برم آشپزخونه  سوی به خواستم ها اتاق دیدن از بعد

 ...پیچید دماغم به ها نسکافه

 .شد پذیرایی وارد نسکافه پر لیوان تا دو با پرهام و کردم توقف

 و کرد اشاره دستم توی دفتر به و گذاشت عسلی روی هارو فنجان

 :گفت

 

 

 ."بخون بشین حاال"-

 

 

 تابش سالن،لب توی غذاخوری میز روی هم پرهام که کردم تشکری

 .شد تابش لب با کار مشغول و کرد باز رو

 ...نهفته دفتر این توی ها تهناگف که گفت می دلم توی حسی یه

 و کردم باز رو دفتر و خوردم عطر خوش و داغ ی نسکافه از کمی

 ...دفتر خوندن به کردم شروع

 رسیدم اواسطش به وقتی ولی کیه های حرف و کیه مال نفهمیدم اوایلش

 .شد آشکار چی همه

 اشک جلوی تونستم نمی. شد می پاره دلم بند خوندم می که هرسطری

 . من فکر بی توسر بگیرم،خاک رو هام

 .موندم دور خانوادم از دروغ یه خاطر به سال همه این

 ی خانواده دشمن و بودم کرده باور هارو کثافت اون حرف زود چه

 .بودم شده خودم
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 زیر و کردم می نفرینشون و شناختم می رو خانوادم که ساله چند

 .! کردم می چاه رو پاشون

 و گرفتم دهنم جلوی رو دستم بستم رو دفتر بدم ادامه نتونستم دیگه

 ... زدن زجه به کردم شروع

 روبه من و اومد سمتم به هراسون روشنید بلندم های هق هق که پرهام

 .کشید بغش

 

 

 پرهام؟ شده چی دیدی

 کنم؟ کار چی من

 می رو مرگشون آرزوی روز هر و بودم متنفر ازشون سال همه این

 .فروختن و کردن ترک رو من کردم می فکر چون کردم

 ...فروختن و دزدیدن رو بوده،من دروغ که درحالی

 می باید و بوده من مال بابا کنار کوچک قبر اون که میفهمیدم باید

 .مردم من کرده می فکر مامان که فهمیدم

 .نمیاوردم خانوادم سر رو بال این و مردم می کاش ای

 کثیفی طور به زدشنام و عشقش از رو نوا بردم،من رو نوا ابروی من

 .کردم جداش

 ... شدم خواهرم چشم توی اشک باعث که من به وای

 کنم؟ کار چی االن

 این تموم مسبب که دختری همون دخترتونم من بگم و برم رویی چه با

 اتفاقاته؟
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 ۲۲4_پارت#

 

 

 …هیس

 .نیستی چیزی هیچ مسبب نگو،تو طور اون

 . همین و ی کرد گیزند دروغ یک با فقط تو

 .بشنوم خوام نمی هارو پرت و چرت این هم دیگه

 کنی؟ می کار چی بیان خواهرت و مامان اگه االن

 

 

  ببخشید رو من میگم  میفتم پاشون به کنم می بغلشون-

 .خبرین بی من وجود از شما که ونستم نمید من

 

 

 رو مامان گرم آغوش دلم ته از و بستم رو هام چشم ای لحظه برای

 ... کردم تصور

 :گفت زدو پیشونیم روی ای بوسه پرهام

 

 

 ."شی آروم کمی تا بشوریم رو صورتت و دست بریم بیا"-
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 .شم نمی آروم وقت هیچ خوام،من نمی-

 ...خیلی پرهام بدم خیلی من

 خانوادم جون به دروغ یه با که بیشعورم و ،کودن عوضی یه من

 .افتادم

 

 

 .مهربونی و پاک خیلیم تو-

 بشنوم؟ هارو حرف این خوام نمی نگفتم مگه

 .صورتت به بزن آبی یه بریم پاشو آوا 

 

 

 از بعد و رفتیم سرویس طرف به و شدم بلند جام از پرهام کمک به

 .برگشتم پذیرایی به صورتم شستن

 

 

 و بودن نشسته کاناپه روی آلود اشک های چشم با نوا و مامان اما 

 .ودنب دوخته گناهکار من به چشم

 پخش نبود پرهام اگه نداره رو وزنم تحمل توانایی پاهام کرد احساس

 شدم؛ می زمین

 .لرزید مامان دیدن با دلم
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 .پیچید هم توی تامون هرسه های هق هق

 . هستم نوا و مامان آغوش توی دیدم که شد چی نمیدونم

 

 

 ...مامان ببخش رو من-

 ...یدونستم نم

 ...دروغه دونستم نمی که خدا به

 ...که کردم می فکر من

 

 

 .داد نمی زدن حرف ی اجازه و بود بریده رو هام نفس قلبم تپش

 

[ ,.۳1.1۰.1۷ ۰۰:59] 

 ۲۲5_پارت#

 

 

 هام ریه وارد رو  مامان مادرانگی و محبت بوی توانم و سعی تمام با

 کردم؛

 .گرفتن ای تازه جون بدتم اعضای تک تک انگار

 قبل سال چند تونستم می که رحالیبودم،د زیبا بوی این ی تشنه چقدر

 قانع زود چقدر و کردم قضاوت زود بچشم،چقدر رو آغوش این طعم

 .نخواسته رو من مامان که بودم شده
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 هات؟ بچه بین بزاری فرق و باشی مادر میشه مگه

 معنی به من.نکرده باور رو من مادرم که کردم باور ساده خیلی من

 بودم؛ احمق یک واقعی

 زندگی با و بردم سوال زیر رو مادرم مادرانگی حس که متما احمق یه

 .کردم بازی خواهرم

 بود داده دست از رو همدمش نبود،مامان جدایی نوا و من و مامان حق

 بود؛ بزرگ درد یک براش و

 نبود، فرزندش از جدایی حقش

 نبود، دخترش های اشک دیدن حقش

 دیگه شخص و شکنجه و کتک زیر شدن بزرگ و حقارتی من حق

 نبود،

 نبود، خواهرش طرف از صدمه خوردن نوا حق

 ...نبود دوری و حسرت زندگی این از ما سهم

 با که بودم کرده گریه نوا و مامان بغل توی ساعت چند دونم نمی

 :گفت می که پرهام صدای

 

 

 .بسه درام همه این"-

 ...آوردین در رو اشکمون

 زاری و گریه و شینینب اینکه نه بخندین باید سال همه این از بعد

 ."کنین
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 دیگه بار برای و بوسیدم رو مامان های گونه و جداشدم نوا و مامان از

 . کردم خواهی معذرت

 

 

 ...مامان-

 ...نوا

 ببخشید؛ رو من خدا تورو

 لک مامان های الالیی و گفتن دخترم برای دلم ،  پشیمونم خیلی من

 ...نهمیز لک خواهرم با دل و درد برای میزنه،دلم

 .ببخشید رو من و کنین بزرگی شما کردم خریت من

 

 

 موهام روی و کرد پاک دستش پشت با رو و هاش چشم اشک مامان

 : گفت و بوسید رو

 

 

 نبخشم؟ تورو میشه مگه خونمی و جون از"-

 و بشینم سیر دل یک فقط وام هستید،میخ من زندگی تموم نوا و تو

 .کنم نگات

 .دربیارم رو دوری سال همه این عوض

 اشک نمیزارم دیگه امروز گذشت،از جداییمون سخت های روز

 .بشه هاتون چشم مهمون
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 دلم؛ عزیز اومدی خوش

 ...." اومدی خوش همیشه برای

 

 

 برای رو آغوشش مامان حرف از بعد بود کرده سکوت تاحاال که نوا

 : گفت و بوسید  رو من دلش ته از و کرد باز دیگه بار

 

 

 د؛ش تموم دیگه"-

 .بزنه زانو جلوش گذشتمون که میسازیم ای آینده بعد این از

 شکر اما داد رو خواهریم هدیه دیر خیلی گلم،خدا خواهر اومدی خوش

 برای خواهرم و نیست خالی پشتم که دونم می بعد به این از داد که

 ."کنارمه همیشه

 

 

 ته از ای خنده نوا و من دیدن با و شد سالن وارد آرمین همهمه این تو

 :گفت و کرد دلش

 

 

 " کنیم؟ می تعیین کی هارو عروسی تاریخ خب"-
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 ...خنده زیر زدیم همگی حرفش با
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 رفتیم؛ مامان ی خونه به و نموندیم پرهام ی خونه تو دیگه روز اون

 .زدیم حرف نوا و مامان با صبح تا

 می اشک نوا و مامان و فتمگ می هام خوری کتک و تحقیری از من

 . ریختن

 :گفت می و میرفت صدقم قربون هی مامان

 

 

 ."شد تموم دیگه کن فراموش"-

 

 

 ما متوجه زمم می حرف دکتر با من که موقعی آرمین فهمیدم روز اون

 .میدن گوش هم نوا و مامان میاره و میکنه ضبط رو صدام و میشه

 . ودمب خواهرش من که میفهمه روز اون نوا حتی

 پرهام با و میشه من به نسبت پرهام احساسات متوجه آرمین بعدشم و

 چیز همه عشق با چون بکن رو عالقت ابراز برو میگه و میرنه حرف

 داد؛ تغییر میشه رو
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 .برمیداره لجیازیش از دست بچشه رو عاشقی قشنگ طعم هم آوا اگه

 خوب ایه رویداد این باعث و میشه من زندگی وارد و میاد پرهامم

 .بود من ی معجزه واقعی معنای به میشه

 بیرون کثیف و سیاه باتالق اون از رو من و اومد پرهام که خداروشکر

 .کشید

 و شده باز همیشه برای ها حقیقت در بود زندگیم روز بهترین روز اون

 .بود نمونده باقی دروغی هیچ

 خوابیدم؛ دغدغه و بغض بدون که بود روزی اولین

 .کشید بغلش به رو هردومون و انداخت رو جاش نوا و من وسط مامان

 ...بود زندگیم لحظات ترین بخش آرامش

 

 

…… 

  ماه چند از بعد

 

 

 …نوا-

  شدم؟ خوب نظرت به

 

 

 خوب؟-

 .شدی ماه حریر مثل شدی عالی دیوونه
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 .شکره جای نکنه سکته خوشگلیت از پرهام اگه امروز

 شدم؟ چطور من

 

 

 ...دلبر محشری-

 . شده نصیبش تو مثل زنی که آرمین آقا حال هب خوش

 

 

 .چرخیدیم سمتش به زد می صدامون که آرایشگر صدای با

 

 

 . شدین محشر خیلی دوقلوها شما...ماشاا-

 . شدین ماه پارچه بودم،یک ندیده شما مثل خوشگلی عروس عمرم توی

 

 

 آینه جلوی و کردیم تشکر آرایشگر ماشین،از ممتمد بوق صدای با

 . کردیم درست رو بود شده کار دانتل با انتهاشون که سفید هایتور

 پاپیون و مشکی شلوار کت با پرهام و آرمین در شدن باز با همزمان

 و شدند آرایشگاه وارد بود شده دوخته تنشون برای انگار که مشکی

 .کردند ما تقدیم رو گلبهی و سفید  های غنچه از طبیعی های گل دست

 پر و گرم ی بوسه یه و زدن کنار صورتمون از رو سرمون تور

 .کردند پیشونیمون نصیب رو محبت
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 :گفت می پرهام ولوله این تو

 

 

 می چپت لقمه یک اینجا االن همین نبودند برداره فیلم و آرمین این اگه"

 ...آوا کردم

 ."ندم دستت کار تاالر تا خداکنه

 

 

 یمرفت آرایشگاه از بیرون به و کردم نصیبش حیایی بی
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 تزیین سفید رزهای با ماهرانه طور به که عروس ماشین دو دیدن با

 کردم؛ ذوق بودند شده

 :بود شده نوشته رنگ ارغوانی و ریز های رز با ماشین شیشه پشت

 

 

 . همیم مال تو و من

 ...پرهام و من های اسم اول حروف و
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 :بود نوشته اونم پشت دقیقا که تمانداخ دیگری ماشین به نگاهی

 

  

  همین ماله تو و من

 ... آرمین و نوا اسم اول حروف و

 

 

 سوار نکنیم و کنیم کار چی داد می دستور که بردار فیلم صدای با

 . افتادیم راه ابدی خوشبختی سمت به و شدیم ماشین

 : گفت و درآورد کتش جیب از رو گوشی شدو کج پرهام

 

 

 از گفت می و زد می زنگ بهت هی ناشناس شماره یه امروز راستی"-

 .انتشاراتم

 ."بعد برای بمونه و نداری تشریف خودت که گفتم منم

 

 

 اومده انتشارات طرف از که پیامی و گرفتم پرهام دست از رو گوشی

  کردم باز رو بود

 :بوده شده نوشته
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 ...باشه مبارکتون. شده تایید چاپ برای شما جلدی دو رمان

 

 

 گفتم و کوبیدم هم به رو هام دست ازخوشحالی کردم؛ قفل رو گوشی

： 

 

 

 ."برسه چاپ به ؛قرار شده تایید رمانمون پرهام"-

 

 

 .رسیدی که خواستتم این به عزیزم شکر خدارو-

 

 

 .شده تایید جلدشم دو خداروشکر عزیزم آره-

 

 

 جلدیه؟ دو مگه-

 

 

 .نواس و من زندگی دشمجل یه ،و باباس و مامان زندگی جلدش یه آره
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 .هست خواهریم تو و من دومش جلد و همیم مال تو و من اولش جلد

 

 

  بشی ماهری  نویسنده، یک که روزی امید به…انشاا-

 

 رو من بخت سرنوشت میگی هم باز اآلن بپرسم بود رفته ازیادم راستی

 نوشت؟ خط بد

 

 

 …نه

 تو و من نوشتسر گم ؛می شدی زندگیم وارد و اومدی تو که وقتی از

 ..نوشت خوشبخت رو

 

 

 

 

 ....نباش هم پایش زیر فرش ، نداری جایی کسی دل در اگر

 

 نداره، فرقی هیچ نبودنت و بودن که جایی

 خودت به اینگونه کن انتخاب رو نبودنت

 ... گذاشتی احترام
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 یکی معشوق ، باش همه محبوب

 یکی به را عشقت ، کن هدیه همه به را مهرت

 

 نزن لبخند آمدنی هر با و نریز اشک نیرفت هر با

 

 برود آمده آنکه و بازگردد رفته آنکه شاید

 نشوی گیرزمین مهرها و ها محبتاین با که باش مقتدر و محکم آنقدر

... 

 

 کنی کم ادمهارو بعضی ، زندگی در گاهی است الزم

 ... کنی پیدا خودتو تا

 

 داشت دوست باید آدمارو بعضی

 .داشت باید فقط روآدما از بعضی اما

 


