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 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 
 
 

 :گفتار پیش

 !عزیزان سالم

 .بگم رو مورد چندتا رمان شروع از قبل خواستممی

 جرئت خودم به هباالخر من و چرخیدمی ذهنم توی که سالهیک به نزدیک رمان این موضوع

 .بنویسم تا دادم

 شماها از و بشم اسم این الیق تا مونده راه خیلی هنوز چون نویسنده؛ ذارمنمی رو خودم اسم

 دوستان؛ توهین نه خواممی نقد ازتون من. سازنده نقدهای با کنید؛ کمکم راه این توی خواممی

 قوت و گرمیدل یه تشکرها مینه و کرد حمایت میشه هم ساده تشکر یه با حتی حمایت، با و

 .کارتازه منِ برای قلبیه

 :مقدمه

 دل یباغچه تو از چیدم

 آخر رو کسیبی گل

 شبونه راز محرم

 پونه گل ریحون، عطر

 زیبا یغنچه شنویمی

 اینجاست من راه آخر

 من و من در پیچیده تو

 خواممی رو دیدارم سهم

 سیاهی بعد شدی تو

 دنیام مشکی یغنچه

 وجودم جنس زا گلی

 من زندگی یغنچه



 

 

3 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 هامنفس جنس از عطرت

 مهربونی پناه تو

 فردام راه امید تو

 تباهی احساس پشت

 قلبم شکست از پس تو

 هامرگ به پیوندی زدی

 اینجاست من راه آخر

 کنارم در تو بودن

 وجودت حس با آخر

 هامشب شده روشن روز

 

. رفت هال طرفبه کند، روشن را هاچراغ اینکه بدون و گذاشت سردش و تاریک یخانه به پا

 هم را آن و کرد باز یکییکی را مانتویش هایدکمه کرد؛ پرت مبل روی حوصلگیبی با را شالش

 .گذاشت شالش روی تمام نظمیبی با

 بر و کرد آب از پر را کتری رفت؛ آشپزخانه طرفبه داشت، تن به که تاپی و جین شلوار همان با

 .بگیرد کمک سازچای از تا کند دم چای خودش دادمی ترجیح همیشه. گذاشت گاز روی

 و درآورد را فندکش و سیگار پاکت شلوارش جیب از رفت،می هال طرف به دوباره که طورهمان

 .یکی فقط کشید؛ آهی آن به نگاه با

 را خودش سیگار، کردنروشن با زمانهم. گذاشت لبش کنج و کشید بیرون را سیگار آخرین

 از اشزندگی اتفاقات زد،می سیگار به که پکی هر با. زد پک آن به عمیق و انداخت مبلی ویر

 .بود رسانده اینجا به را او که اتفاقاتی گذشت؛می چشمانش جلوی

 و شد ترکالفه سیگار، شدنتمام با. کرد حبس حلقش در را سیگار دود عجیب ولعی با

 یادآوری خود به و کشید اششدهکوتاه موهای به دستی. کرد فرو جاسیگاری در را سیگارش

 .کند تهیه سیگاری فرصت اولین در که کرد
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 .نداشت کردندم چای حوصله کرد؛ خاموش را گاز زیر و برخاست جا از کتری سوت صدای با

 و برداشت را اشهمیشگی آورخواب قرص تختش کنار عسلی روی از رفت؛ اتاقش طرف به

 .خورد آب بدون

 «.بخشآرام و آورخواب تا خورهمی پادرد قرص به بیشتر ازپامدی -»

 پرت تخت روی را خودش. نشیندمی لبش روی کجی لبخند *Orus اروس حرف یادآوری با

 .فرورفت خواب دنیای به و کرد اثر قرص باالخره طوالنی، هایساعت از بعد و کرد

-اوستایی دوران به آن یریشه که زیبا درخشان، سفید، معنای به دخترانه اسمی: اروس*

 .گرددبرمی پهلوی

*** 

 اروس

 به عسل که ایسقلمه با که گفتم ی«اوم» بسته هایچشم با و کشیدم سر الجرعه رو انارم آب

 .اومدم خودم به زد، پهلوم

. رفتم ایغرهچشم بودن شده سرخ خنده شدت از که آیناز و سارا به و کردم باز رو چشمام

 :گفتم و انداختم عسل به نگاهی

 دیوونه؟ مرگته چه -

 !اروس بودی شده مضحک چقدر دونینمی -

 .کردن همراهیش هم آیناز و سارا البته که خندید دل ته از اشمزهبی حرف گفتن از بعد و

 قهر حالت با. کرد اضافه هاشونخنده شدت به که کردم نثارشون ی«بخندین آب رو» حرص با

 :گفت بدجنسی با آیناز که برگردوندم رو هااون از

 .جونم خروس نگیر دل به تو حاال -

 بشم، خطاب خروس اینکه و بودم حساس اسمم روی اندازه از بیش شدم؛ سرخ بناگوش تا

 :داشت لرزش صدام عصبانیت شدت از. بود تحملم حد از خارج

 .اروسه من اسم -

 :گفت پشیمونی با زده، نباید که رو حرفی فهمید که آیناز
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 ناراحت قدراین که کردمنمی فکرشم کردم؛می شوخی داشتم فقط ببخشید، جان روسا -

 .بشی

 با و گذاشت دستم روی رو دستش عسل. نداره اشکالی مثالً که دادم تکون رو سرم فقط

 :گفت جوییدل

 .نداشت منظوری آیناز! عزیزم -

 .نداره اشکالی دونم،می -

 نارنجینازک و حساس خیلی نبود خودم دست ولی نم؛کمی بزرگ رو قضیه دارم که دونستممی

 .جنبهبی دوستام از خیلی قول به بودم؛

 :پرسید کنه عوض رو بحث اینکه برای سارا

 کجاست؟ *Mahvar ماهور -

 .رفت درهم ناراحتی از هاماخم ماهور به فکر با

 .هابچه کنم کارچی دونمنمی کنه؛می نابود رو خودش داره -

 :گفت و خورد تکان جاش سر عللت با آیناز

 !بود شده خوب که اون -

 خیره من به متفکر و گذاشت اشچونه زیر رو دستش بعد داد؛ تکان تایید معنای به سری عسل

 :پرسیدم گردشده هایچشم با و چرخوندم طرفش به رو سرم. شد

 کنی؟می نگاهم جوریاین چرا چیه؟ -

 :داد جواب عسل جای به سارا

 شده؟ چی دونینمی اًواقع تو -

 آیناز طرف به سارا از رو هامچشم منم. دراومد آیناز صدای دفعهاین که کردم نگاهش تعجب با

 .چرخوندم

 .ارتباطی در باهاش ما از بیشتر تو االنم حتی زنه؛می حرف بیشتر تو با ماهور آخه -

 جواب در و دادم تکون سری متعجب و کالفه. زدن زل من به کنجکاوی با نفرهرسه دفعهاین

 :گفتم
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 .دونمنمی شما از بیشتر چیزی من کنین باور ها بچه -

 :تمگف و کردم گرد رو هامچشم دوباره. کردن نگاهم نکردن، باور بود مشخص که حالتی با

 .کنین باور میگم، رو راستش دارم -

 میز روی رو دمخو انار آب پول شدم؛ بلند خشم با که کردنمی نگاهم صورت همون به هنوز

 .اومدم بیرون شاپکافی از خداحافظی بدون و گذاشتم

 و زدم رو ماشین دزدگیر. رفتم بودم کرده پارک شاپکافی از ترپایین کمی که ماشینم طرفبه

 حرف یادآوردنبه که دادم فشار گاز پدال روی رو پام. بستم محکم رو در ماشین توی پریدم

 .شد مانع مامانم

 .کنمنمی رانندگی سرعت با مامان جان بگو -»

 «!رونمنمی سرعت با عزیزین، خیلی برام که شما جون به -

 خیره جاده به و ندادم جواب. بود عسل خورد؛ زنگ موبایلم. کردم کم رو سرعتم و کشیدم آهی

 .کردم عوض رو مسیرم ماهور، یادآوردنبه با که برم خونه به خواستممی. شدم

 آن یریشه که زیبارو: مجاز به ماه؛ صفت و ویژگی داری معنای به انهدختر اسمی: ماهور*

 .است فارسی

 :گفتم و زدم لبخندی. داد جواب بوق چهارتا از بعد. زدم زنگ مامانم به و برداشتم رو موبایلم

 خوبی؟ جان، مامان سالم -

 داشتی؟ کاری مادر، جانم. الحمدهلل دخترم، سالم -

 .ماهور پیش برم خواممی بدین اجازه اگه گمب زدم زنگ راستش مامان -

 :گفت سوزیدل با مامانم

 چیه. خونه اون توی پوسید تنهایی هم بچه اون خودمون؛ پیش بیارش خودت با خب -

 .سیاهی همه اون بین گیرهمی آدم سیاهه؟دل چیزشهمه

 دیوار شد،می پیدا که سفیدی چیز تنها ماهور یخونه توی. گفتمی راست شد؛ محو لبخندم

 .نبود هم دیوار سفیدی اون از خبری خودش، اتاق توی که بود خونه
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 که خودتون. کنه قبول کنمنمی فکر ولی زنم؛می حرف باهاش جان، مامان باشه -

 .شناسینشمی

 .کرد سکوت آهی کشیدن با مادرم

 برم؟ مامان؟ کنم کارچی -

 .کنم می بتصح خودم هم بابات با باش؛ خودت مواظب مادر، برو -

 .خوشگلم مامان مرسی -

 .کردم قطع خدافظی از بعد و کشیدم رو «خوشگلم»

 اجزای یبقیه مثل انداختم؛ ویال آهنی در به نگاهی و گرفتم ترمز رسیدم، که ماهور یخونه به

 برام خونه این گاهی. کردمی سیاه هم رو هادرخت و سبزه تونست،می اگر. بود مشکی خونه

 .شدمی یکی اطرافش سیاهی با که شب توی مخصوصاً کرد؛می جلوه ترسناک عجیب

 بود، داده من به پیش وقتخیلی ماهور رو اینجا کلید. شدم پیاده ماشین از و دادم تکون سری

 رو در. باشم نداشته خبر چیزی از کردننمی باور ها بچه که بود هانزدیکی همین خاطربه شاید

 .کردم پارک ماهور ماشین کنار و بردم داخل رو ماشینم کردم؛ باز

 البته که بود قرمز رز هایگل از پر انداختم؛ باغ و حیاط به نگاه یه. بستم رو آهنی در دوباره بعد

 ولی داشت؛ دوست رو مشکی رز گل ماهور. نبود اینجا هم گلی وگرنه بود؛ من حضور یمن به

 یا نبود گلی یا اشخونه گلدون توی اما اشه؛ب داشته باغش تو رو اونا بتونه که نبود پذیرامکان

 .بود مشکی رز بود، هم اگر

 رو حیاط سیب و انگور پرتقال، درخت مجنون، بید کردم؛ نگاه هادرخت به و چرخوندم رو نگاهم

 ترجذاب رو خونه این که بود شده پوشیده فرشسنگ با زمین. بودن کرده قشنگ عجیب

 .کردمی

 جلوه مظلوم عجیب ماهور مشکی هایمای کنار من سفید پراید. افتاد هامونماشین به نگاهم

 :گفتم و کشیدم پرایدم کاپوت به دستی. کردمی

 .عزیزم تریخوشگل تو -
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 رنگی. بود سیاه گرفت؛ رو من عالم غم کردم، نگاه که خونه به. افتادم راه خونه طرفبه خنده با

 شده عجین دوستم بهترین زندگی با عجیب م،کردنمی استفاده ازش خاص موارد جز به من که

 .شدم خونه وارد و کردم باز رو در. بود

 رشد ترکیه روستاهای از یکی در و تابستان فصل در تنها مشکی رز گل چون: اضافه توضیح*

 .کندمی

 نظمیبی از ماهور. پرید باال ابروهام تعجب از ماهور هایلباس دیدن با کردم، روشن رو هاچراغ

 !بود اربیز

 کردم؟می کارچی باید دختر این با. رفت فرو هم تو اخمام و افتاد میز روی جاسیگاریِ به نگاهم

 که کردم باز رو در نگرانی با. نیومد جوابی ولی زدم؛ در به ایتقه و افتادم راه ماهور اتاق طرفبه

 .دادم تکیه دیوار به انزمهم و کشیدم ایآسوده نفس بود، رفته فرو خواب تو که ماهور دیدن با

 بیدار ولی خورد؛ تکان جاش سر اخمی با. نشستم تخت روی کنارش و رفتم جلو دقایقی از بعد

 .کشیدم آهی تخت کنار عسلی روی خواب قرص دیدن با. نشد

 با قبالً. شدم ترغمگین. کرد جلب رو توجهم اششدهکوتاه موهای و بود ثابت ماهور روی نگاهم

 موهای اون از خبری حاال ولی بود؛ نزده موهاش به دست هم باز نداشت، وبیخ وضعیت اینکه

 زیر مشکیش هایچشم. شدمی دیده پریدهرنگ عجیب سفیدش پوست. نبود مشکی بلند و فر

 بینی. انداختمی سایه صورتش روی بلندش هایمژه و بود شده پنهان اشبسته هایپلک

 و هیکل توی ایرادی شدنمی. کرد می کامل رو یباییشز رنگشصورتی ایقلوه هایلب و قلمی

 اگر. نخندم تا گرفتم گاز رو لبم. دادمی فراری رو همه داشت که اخالقی ولی کرد؛ پیدا صورتش

 دیدن با. آورددرمی کاسه از رو چشمام کردم، کنکاش صورتش تو چقدر دونستمی ماهور

 .ردکمی اخم خوابم توی حتی گرفت؛ دلم دوباره اخمش

 کردندمچای قصد ماهور شدم متوجه گاز روی کتری از. رفتم آشپزخونه به و شدم بلند جام از

 ریختم قوری توی جوش آب همراه به چایی قاشق دو. کنم دم چای خودم گرفتم تصمیم. داشته

 و برداشتم مبل رو از رو لباساش. رفتم حال طرفبه و کردم روشن رو گاز گذاشتم؛ کتری روی و

 .کردم گردگیری رو خونه هم کمی انداختم، لباسشویی ماشین تو
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 و رفتم آشپزخونه به کتری سوت صدای با. کردم پرت نفرهسه مبل روی رو خودم خستگی با

 سرتاسر لباس با ماهور دیدن با که هال توی برم دوباره تا برگشتم. کردم خاموش رو گاز زیر

 .گذاشتم قلبم روی رو تمدس و پریدم جا از آشپزخونه درگاه توی سیاه

 :گفت و کرد نگاهم سرد

 .کنی اذیت رو خودت نبود نیازی -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .نشدم اذیت -

 !سرد خیلی کرد؛ نگاهم سرد فقط

 اومد جلو. شدن نرم کمی فقط کمی، چشماش. شد اشک از پر چشمام و کردم بغض ناخودآگاه

 :نشست گوشم توی سردش صدای زمانهم و

 .ریزم می چایی خودم. بشین وبر -

 ضعیفی صدای با فقط و شدم پشیمون اشرفتهدرهم هایاخم دیدن با که کنم مخالفت خواستم

 :گفتم

 .باشه -

 سینی با ماهور. زدم زل میز روی جاسیگاری به. نشستم مبلی روی و اومدم بیرون آشپزخانه از

 به و کرد دنبال رو نگاهم طخ. نشست کنارم بود تلخ شکالت از پر که قندونی و چایی

 به شروع داغداغ طورهمون و برداشت رو چاییش لیوان فقط نگفت، چیزی. رسید جاسیگاری

 .کرد خوردن

 :پرسیدم و کردم درهمش های اخم به نگاهی

 کردی؟ کوتاه رو موهات چرا -

 :داد جواب احساسی هیچ بدون و آروم بعد و کرد سکوت کمی

 .کردنمی اذیتم -

 ...اما -

 !اروس -
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 بود شده کاسته داغیش از کمی که رو چایی و نگفتم چیزی دیگه. کرد قطع رو حرفم پرتحکم

 و شد بلند جاش از سریع ماهور ببرم، لبام طرف به رو چاییم خواستم تا. گرفتم دست توی

 .دوید دستشویی طرف

 بلند جام از و میز رو گذاشتم رو چایی زدنشعق صدای با که بود مونده باز تعجب از دهنم

 :کردم صداش سرهمپشت و زدم ضربه در به هامدست کف با و دستشویی طرف رفتم شدم؛

 ماهور؟ شده؟چی خوبی؟ ماهور! ماهور -

 صورت روی رو چشمام. شد باز دستشویی در دقایقی از بعد و اومدمی آب شیر صدای

 :فتگ ایگرفته صدای با که چرخوندم حالشبی هایچشم و پریدهرنگ

 !نباش نگران خوبم، -

 :گفتم نگرانی با

 .لطفاً دکتر بریم بیا -

 :گفت کوتاه

 .بیاد جوابش منتظرم دادم، آزمایش -

 روی عرق هایدونه. بست رو هاشچشم و مبل روی داد لم مبهوتِ من به توجهبی بعد

 .درخشیدنمی پیشونیش

 آزمایش رفته خودش پای با هورما که بود جدی وضع قدراین یعنی شد؛ اشک از پر هامچشم

 بده؟

 :گفت و گرفت رو بازوهام طرف دو طرفم، اومد و شد باز ماهور هایچشم زدم، که هقی با

 چرا؟ گریه اروس؟ چته! هی! هی -

 و محکم صدای با و هم توی رفت هاشاخم که گریه زیر زدم بیشتری شدت با جواب جای به

 :گفت عصبی

 !نکن گریه! بسه -

 هاماشک به حرصی کمیه. ریختنمی اختیاربی اشکام ولی بگیرم؛ رو خودم جلوی کردم سعی

 :گفت و کرد نگاه
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 نه؟ یا چته میگی -

 :گفتم لرزونی صدای با و برچیدم لب گیربهونه هایبچه مثل

 .بمیری تو خوامنمی من -

 هاشچشم و برد فرو هم توی دوباره بود شده باز که رو اخماش. کرد نگاهم تعجب با کمیه

 :گفت هاشچشم از سردتر صدبرابر صدایی با شدن؛ سرد

 !نترس میرم،نمی من -

 شاید. طورهمین هم قلبم سوختن؛می هامچشم. رفت اتاقش توی من به توجه بدون بعد و

 به نسبت که بود زیادی انتظار شاید. دیگه بودم همین من ولی بودم؛ نارنجینازک زیادی

 .نباشه سرد خواستممی من هرحالبه ولی نباشه؛ سرد نگرانیم

 پوشیدنشون بعدِ و رفتم بودم گذاشته مبل یدسته رو که شالم و مانتو طرفبه لرزون ایچونه با

 خشک سرجاشون و بستن قندیل اشکام بیرون سرد هوای از. بیرون اومدم ماهور یخونه از

 .شدن

 با. لرزیدمی فرمون روی هامتدس. گرفتم پیش در رو خونه مسیر و شدم ماشینم سوار

 دلم. بود عسل اما کردم؛ نگاه شصفحه به باشه، ماهور اینکه امید به موبایلم خوردنزنگ

. دادم سر ایعصبی خنده باشه، زده زنگ بهم ماهور درصدیه کردممی فکر اینکه از. گرفت

 رو دیدن و شدمی خالی و پر چشمام بین این. کردم نگاه خیابون به و کردم خاموش رو موبایلم

. بود دیرشده ولی گذاشتم؛ ترمز روی رو پام. دیدم جلوم رو ماشین یه یهو. کردمی سخت برام

 .بستم رو هامچشم فقط

 صدای با که نداشتم رو هامچشم بازکردن جرئت و لرزیدمی ماشین فرمون روی هامدست

 با. بشم پیاده کرد اشاره لبخند با پسری. اومدم خودم به خورد، ماشینم یشیشه به که ایتقه

 زانتیا یه با خورد؛ ماشینش به هامچشم اول ی وهله در. بیرون اومدم ماشین از لرزون پاهای

 به غصه با. بود شده داغون من ماشین ولی بود؛ ندیده آسیبی زیاد زانتیا. بودم کرده تصادف

 .ایستاد جلوم یکی که بودم زده زل خوشگلم ماشین
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 صورت و باریک هایلب به و گذشت سفیدش تیشرت و لی شلوار تا سفید کتونی از چشمام

 موهای و مشکی هایچشم تا فرمشخوش دماغ از نگاهم خط. رسید شتیغهشیش

 :گفت و شد ترعمیق لبخندش که شد رد رنگششکالتی

 کجاست؟ حواستون خانم -

 :گفت مهربونی حنل با و خندید که انداختم پایین رو سرم و گزیدم لب شرم از

 خوبه؟ حالتون -

 برگشتم نگاهی سنگینی احساس با. شدم خیره ماشینم به کردهبغ و افتادم ماشینم یاد دوباره

 :پرسیدم و کردم اشاره زانتیا به زدهخجالت. خورد گره پسره هایچشم به هامچشم که

 شماست؟ ماشین -

 :گفت و داد تکون تایید ینشونه به سری لبخند با

 .میشه درست که افتاده ساده خش چندتا نیست؛ مشکلی -

 :گفتم ناراحت

 !شد یهویی خواممی معذرت -

 .نیست مهم دیگه، میاد پیش -

 ماشیناهم بوق بین این. میده رو جوابم لبخند با و عصبانیت بدون که داشت تعجب جای برام

 .بود اعصاب روی

 ...خسارتش -

 :گفت و حرفم وسط پرید

 .نشده چیزیتون بشم مطمئن خواستم نیست، خوب حالتون دیدم فقط من. نمخا نیست مهم -

 رو ماشینش. شد ماشینش سوار و زد چشمکی شیطنت با که کردم نگاه چشماش به تعجب با

 ایستاد؛ کنارم و گرفت عقبدنده که کردم می نگاهش داشتم هنوز. کرد حرکت و کرد روشن

 :گفت لبخند با. باال نداختا و گذاشت پیشونیش کنار رو انگشتش دوتا

 !کوچولو خانوم بدرود -
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 آهی. خورد ماشینم به نگاهم که دادم تکون سری و نشست هاملب رو لبخندی. رفت بعد و

 رفتممی و گرفتممی تاکسی اونجا از بعد تعمیرگاه، ببرمش تا شدم ماشین سوار و کشیدم

 زود هوا زمستونیم، فصل که االن و بود پنج ساعت. شدم پشیمون ساعت دیدن با ولی خونه؛

 .افتادم راه خونه طرفبه تعمیرگاه، برمشمی فردا که فکر این با پس شد؛می تاریک

 سوار. بردم پارکینگ تو رو ماشینم آروم و دادم بیرون مانندآه رو نفسم خونه، رسیدم وقتی

 آسانسور در دینگی،دینگ صدای با چندثانیه از بعد فشردم؛ رو موردنظر دکمه و شدم آسانسور

 .برداشتم گام مونخونه در طرفبه من و شد باز

 واحد البته بود؛ رنگکرمی واحد هر درِ که واحد دو طبقه هر توی و بود دوم یطبقه ما یخونه

 .دونممی چه من کجا؟ حاال. دیگه شهر یه بود رفته صاحبش و بود خالی ما کناری

. کردنمی خودنمایی خونه سراسر نورگیرمون های جرهپن کردم؛ باز رو در و انداختم کلید

 مبل بودن؛ سفیدرنگ خونه هایپارکت و دیواری کاغد پرده،. داشت سفید و عسلی تم مونخونه

 .عسلی همخونه هایکابینت و

 در. بود رنگعسلی هم اون که اپن رو گذاشتم لیوان یه و آشپزخونه توی رفتم خستگی با

 سرکشیدم الجرعه رو آب. ریختم خودم آب واسه و برداشتم رو آب ارچپ کردم؛ باز رو یخچال

 .کردم خشک یسرفه چندتا سردیش از که

 رو در آهسته مامان، ی«تو بیا» صدای با و زدم در به آرومی یتقه. رفتم بابام و مامان اتاق طرف

 تخت و سفید یوارد یاسی، و سفید هایپرده. بود یاسی و سفید رنگ از ترکیبی اتاق. کردم باز

 به اتاق یگوشه هم رنگییاسی آرایش میز و یاسی کمددیواری رنگ،یاسی روتختی با سفید

 .بودن گرفته جای هاپارکت روی هم یاسی و سفید فانتزی فرش خورد؛می چشم

 و طالیی موهای با زنی. کردم نگاه مامانم به و برداشتم اتاق کنکاش از دست مامان صدای با

 به گفتنمی همه. بود تپل کمی که اندامی و بود نشسته روش زمان، گذر وغبارگرد که صورتی

 همون و برجسته هایلب و بینی همون طالیی، موهای همون سبز، چشمای همون رفتم؛ مامانم

 .الغراندام و متوسط قدی جوونیش؛ دوران هیکل و قد

 .کردمی نگاهم نگران مامان
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 بمونی؟ ماهور پیش نبود قرار مگه جاناروس -

 :دادم جواب فکر کمی از بعد و گزیدم لب

 .رفتمی باید داشت؛ کاری قرار ماهور -

 :گفت و داد تکون سری مامان

 .کار توی شده خالصه هم دختر این دنیای -

 :گفتم مِنمِن کمی با

 .کردم کوچولو تصادف یه... من مامان -

 :گفتم شتاب با که شد گلگون شسفید صورت روی هاشدست جای و زد اشگونه به محکم

 .تعمیرگاه برمشمی فردا که شد خراب ماشین جلوبندی کمیه نشده؛ چیزیم خوبم، من مامان -

 .کرد نگاهم واپسیدل با مامانم

 کردی؟می رانندگی سرعت با داشتی -

 .نه -

 چی؟ پس -

 .کنم تعویض و سانسور رو داستان اصل کمی بودم مجبور

 انتظار که منم ترمز؛ روی زد جلویی ماشین یهویی که بودم خونه راه توی من راستش -

 خودش دونستمی که هم ماشین اون راننده. کنم جوروجمع رو خودم زود نتونستم نداشتم،

 .نگرفت خسارتی ازم مقصره،

 ترتیب همون. رفتم خودم اتاق به. برم داد اجازه باالخره و کرد پیچمسوال دیگه کمیه مامانم

 هم اتاق رنگ و بود نفرهیک تخت دونفره، تخت جایبه فقط بود؛ رفته کار به مادرم و پدر اتاق

 به آرایش میز کنار هم کامپیوترم میز. دادمی خاصی آرامش بهم رنگ این. بود سفید و سبز

 .خوردمی چشم

 که یاخونه به ماهور، به. کردم فکر امروز به و کردم پرت تخت روی لباسا همون با رو خودم

 به غرورش، و سردی به هاش،خواب قرص به هاش،سیگارکشیدن به بدش، حال به بود، سیاه
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 انگار که لبخندی به شیطونش، و مهربون لحن به چیه؛ اسمش دونمنمی حتی که پسری اون

 .چیزهمه به بود؛ شده داغون که ماشینم به بود؛ نشدنیش جدا یار

 خودم به کرد،می صدام شام واسه که مامان صدای اب که بودم فکر توی ساعت چند دونمنمی

 و مامان یگونه و شدم خم. بیرون رفتم اتاق از و کردم عوض رو هاملباس عجله با. اومدم

 خنده با شام و دادن رو جوابم مهربونی با هردو که گفتم نباشیدی خسته و ـوسیدم*بـ رو بابام

 .شد صرف شوخی و

*** 

 ماهور

 صدای با. گرفتم دستام بین رو سرم و تخت روی نشستم کوبیدم؛ سرم پشت رو اتاقم در

 و زدم کنار رو مشکی ضخیم یپرده. رفتم اتاق یپنجره طرف و شدم بلند خونه در شدنبسته

 دیگه که مسیری به نگرانی با. رفت و شد ماشینش سوار گریه با که کردم نگاه اروس به

 .بودم زده زل نبود توش اروسی

 تو ماهور، نه. شد خشک موبایل رو دستم ولی بزنم؛ زنگ بهش خواستم رفتم، یلمموبا طرف

. پوشیدم رو مشکیم شال و مانتو و کردم پرت تخت روی رو موبایل. بکنی رو کار این نباید

 سوار. کردم پام و درآوردم رو مشکیم کتونی جاکفشی از. بودم پوشیده قبل از رو جینم شلوار

 پشت رو آهنی در دوباره و اومدم بیرون خونه از کردم؛ باز رو آهنی در لشقب البته. شدم ماشینم

 .بستم سرم

 یخونه رفتمی صددرصد اروس. کردم رانندگی سرعت با و کشیدم هم توی رو هاماخم

 ماشین دوتا یفاصله با کردم؛ پیداش دقیقه ده از بعد. برم کجا از دونستممی پس خودشون؛

 توی که هستن چندنفر مگه باالخره ولی بود؛ دودی ماشینم هایهشیش. کردممی حرکت ازش

 باشن؟ داشته مشکی هایمای محله این و رشت

 جلو هنوز که اروسی و ایستاد که اروس جلوی ماشین به بعد خورد؛ قرمز چراغ به چشمم یهویی

 و نکرد ترمز اروس. نرسید صدام ولی کردم؛ صداش بلند صدای با ناخودآگاه. رفتمی

 ...صادفت
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 به نگاهی با. شده سبز چراغ فهمیدم هاماشین بوق صدای با که گذاشتم فرمون روی رو سرم

 تا زدم دور و فشردم گاز پدال روی رو پام نداشت، دعوا قصد که پسری و بود سالم که اروس

 .بود بس رفتن اروس دنبال دیگه خونه؛ برم

 .بود سیگار دود از پر سیاهم یخونه ظهلح چند از بعد و خریدم هم سیگار بسته دو راه وسط

 بترسم، اینکه نه. سراغش بودم نرفته هنوز ولی بود؛ شده حاضر که بود روز دو آزمایشم جواب

. بود شرکتم منشی امینی، خانم خاطربه فقط بودم داده هم آزمایش اینکه. نبود مهم برام فقط

 از. کشیدم عمیقی نفس عصبانیت فرط از و افتادم بودم شده بیهوش شرکت تو که روزی یاد

 .بودم متنفر بودنضعیف

 که بود کسی تنها که اروسی خاطربه خودم، خاطربه نه برم؛ آزمایشم سراغ فردا داشتم تصمیم

 تونستمنمی سردی جز من و داشت دوستم داشت، چشمبی که کسی تنها بود؛ مونده برام

 .بدم بهش چیزی

 حتی اینکه بدون خونه، اومدم که ایلحظه از. رفت گیج مسر که شدم بلند مبل روی از آروم

 .بودم کشیده سیگار کنم، عوض رو هاملباس

 حموم طرفبه شدم، بهتر که لحظه چند از بعد. فشردم و گذاشتم مبل یدسته روی رو دستم

 .کرد می دور رو امآشفته افکار کمی بدنم روی سرد آب حرکت. افتادم راه

 موهای سشوار با. پوشیدم بود، مشکی شلوار و تیشرت یه که رو خوابم لباس حموم، از بعد

 خوردم رو خوابم قرص رفتم؛ خوابمرخت توی و کردم خشک دقیقه چند عرض در رو کوتاهم

 .برد خوابم چرخیدن، پهلو اون به پهلو این از چندساعت از بعد که

 امروز که کردم هماهنگ شرکتم منشی با و زدم زنگ. شدم بیدار ساعتم زنگ صدای با صبح

 شرکت یه مدیر سن سال 23 با من. دیگه روز یه بذاره و کنه کنسل رو امروز قرارهای و نمیام

 رو سرم. افتادم بودم رفته فرانسه به خوندندرس برای که روزهایی یاد. بودم داخلی طراحی

 .بیام بیرون لعنتی روزهای اون فکر از تا دادم تکون

 جمعیت دیدن با رفتم، که داخل. کردم حرکت دکتر مطب طرفبه و فتمگر رو آزمایشم جواب

 :داد جواب کالفگی با که گفتم منشی به سالمی. انداختم باال ابرویی اونجا زیاد
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 داشتین؟ قبلی وقت سالم، -

 .دادم تکون تایید ینشونه به رو سرم فقط

 .کنم صداتون تا بشینید -

 از بعد. ایستادم ای گوشه ناچار به پس نیست؛ نشستن یبرا جایی فهمیدم اطراف به نگاهی با

 .زد صدام ربع یه

 آریامنش؟ ماهور خانم -

 :گفت حرفش یادامه در که رفتم جلو

 .منتظرتونن دکتر خانم -

 روی کوچیکی تابلوی. رفتم دکتر در طرف به و کردم تشکر زیرلب سردی با و دادم تکون سری

 اخمام(. پاتولوژی) شناسیآسیب متخصص نیا،شریفی زینب خانم: بود گرفته قاب رو اسمش در

 ضعف خاطربه دلیلم،بی وزن کاهش خاطربه بودم؛ مشکوک سرطان به من بردم فرو هم توی رو

 .بودم دچارش که خستگی و

 چک رو هاآزمایش. دادم پاسخ سردیبه گرمش، پرسیاحوال جواب در و شدم دکتر اتاق وارد

 .شدن باز کمی هاماخم. کردم نگاهش متعجب. انداخت من به ینگاه لبخند با و کرد

 نیا؟شریفی خانم شده چیزی -

 با اومدی، که روز اون. نیستی سرطان به مبتال تو کنم، راحت رو خیالت بذار شده؛ که البته -

 برات هم بارداری آزمایش یه من سرگیجه، و تهوع حالت مثل داشتی که عالئمی به توجه

 .نوشتم

 :داد ادامه. شده چی فهمیدمنمی و کردممی نگاهش زدهبهت

 .میشی مادر داری تو! عزیزم مبارکه -

 ...میشی مادر داری تو»

 ...میشی مادر داری تو

 «...داری تو

 .بودم حامله من شد؛می تکرار سرم تو هی جمله این
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 هم حاملگی ئمعال اینا که نکردم فکر این به درصد یه چرا. دادم قورت زور به رو دهنم آب

 نفهمیدم؟ چطور نکردم؟ فکر ایلحظه بودم انداخته عقب که دوماهی این به چرا هست؟

 پرت مطب از رو خودم و شدم بلند فقط شنیدم؛نمی رو نیاشریفی هایحرف از هیچی دیگه

 لرزید؛می دستام. فشردم گاز پدال روی رو پام وجود تمام با و شدم ماشینم سوار. بیرون کردم

 سوزوند؛می رو امـینه*سـ هوا کشیدم،می که نفس و پریدنمی پلکام طور،همین هاممپا

 .لرزیدمی هم مچونه

 هااون مبادا تا دادممی فشار هم روی رو هاملب لجوجانه من و بود افتاده لرزش به وجودم تمام

 هامچشم بشه؛ هریخت پایین من یخواسته خالف اشکی مبادا تا نبستم رو هامچشم. بلرزند هم

 اون جلوی و شکستم نیاد یادم تا. کردم گریه تاکسی تو که نیفتم روزی اون یاد که نبستم رو

 دست از رو مخانواده کل تصادف، یه با که رو روزی نیاد یادم حتی تا. شدم خرد لعنتی نامرد

 .خواستنمی رو من هم خدا که منی بودم؛ من برد، در به سالم جون که کسی تنها و دادم

 این آرامش با. بستم رو در دوباره و داخل رفتم و کردم باز رو آهنی در رسیدم، که امخونه به

 .بود طوفان از قبل آرامش اما کردم؛می رو کارها

 دل برام. گرفت بارون آسمون، غرش با یهو که کردم پارک همیشگیش سرجای رو ماشینم

 سوزیدل برام احدی هیچ خوامنمی من ولی شکستم؟ امروزم که منی برای نه؟ سوزونی؟می

 .خندیدم دیوونگیم به هیستریک! تو حتی کنه؛

 پرتاب طرف یه به هاشدکمه از هرکدوم که درآوردم شدت با رو مانتوم و خونه توی رفتم

 و کرد فوران ناراحتیم و خشم یهو. رفتممی وراون به وراین از قراربی و اتاقم توی رفتم. شدن

 من قلب مثلِ. بریدن رو دستم هاششیشهخرده و شکست که زدم آرایشم میز یآینه به مشتی

 .کردمی زخمش شدمی نزدیکم که هرکی و بود شکسته که

 با. انداختم ایگوشه و شکستم رو چیزهمه ریختم؛ هم به رو اتاقم درد روی از فریادی با

 بود گلدون توی که سیاهی رز روی قطرهقطره خونم. اومدم فرود شکسته وسایل میون حالیبی

 .ریختمی بود، افتاده زمین روی االن و

*** 
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 بک فلش

. آوردم جلو سرم پشت از رو دستم و خندیدم ـستانه*مـ. گرفت طرفمبه قرمز رز گل شاخه یه

 .کرد نگاهم متعجب. مشکی رز گل شاخه یه

 !مشکی؟ چرا -

 قرمز؟ چرا -

 !انگار نفرته واسه بیشتر خب.. .سیاهی ولی ؛عشقه نماد قرمز چون -

 عاشق بس از من نظر از شده؛ سیاه که قرمزه همون مشکی رز! دلبرم جاستهمین اشتباهت -

 یه از عشقمون که هاآدم ما مثل. رسیده سیاهی به که جایی تا شده ترپررنگو پررنگ هی بوده

 !جنون میشه بره، فراتر حدی

 .کرد نگاهم مهر با

 !دارم ستدو خیلی ماهورم -

 :گفتم شیطنت با

 .بیشتر من که مشخصه آوردی که گلی همین از -

 .دویدم جیغ با که دنبالم افتاد و کرد گرد رو چشماش

 .بیشتره کی عشق فهمونممی بهت وقتاون بگیرمت بذار ببینم؛ وایسا -

 :دادم جواب ـصید،*رقـمی باد تو که بلندی موهای و بلند ایخنده با

 !عمرا -

*** 

 حال زمان

 !کنهنمی گریه ماهور نه، ولی خواست؛می گریه دلم و سوختنمی هامچشم

 نگاهش زدهبهت. گرفت قرار چهارچوبش توی اروس و خورد دیوار به و شد باز محکم اتاق در

 وسط دستم ریزینخو به توجهبی که منی رسید؛ من به آخر در و چرخوند اتاق دورتادور رو

 :نالید لرزید،می که صدایی اب. بودم نشسته اتاق

 خبره؟ چه اینجا -
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*** 

 اروس

 نبود؛ خودم دست. ماهور خونه اومدم و گرفتم آژانس تعمیرگاه، بردم رو ماشینم اینکه از بعد

 .باشه افتاده براش اتفاقی نکنه که میزد شور دلم

 فریاددادو و شکستن صدای با شد یکی در، بازکردن. خونه توی رفتم و کردم حساب رو کرایه

 و اتاق وضع دیدن با. کردم بازش شتاب با و اتاقش در طرف دویدم نگرانی با. اتاق تو از ماهور

 اومددرمی چاه ته از که لرزون صدایی با و شدم حالبی چکید،می خون دستش از که ماهوری

 :پرسیدم

 خبره؟ چه اینجا -

 پا خواستم تا. بود زده زل خون در غرق مشکی رز به مات نگاهی با من، به توجه بدون ماهور

 :گفت دارخش صدای با بذارم، اتاق توی

 .ستخردهشیشه از پر اینجا! تو نیا -

 با. کرد نگاهم نشستهخونبه چشمای با که رفتم جلو توجه بدون بعد و کردم نگاه اتاق به کمیه

 :گفت و کرد اشاره اقات از بیرون به داد،می تکون سر عصبی کهدرحالی. ایستادم سرجام ترس

 .بیام من تا بشین هال تو برو -

 صبر فعالً بود بهتر ولی شده؛ چی بپرسم دوباره تا کردم باز رو دهنم. کردم نگاهش مردد کمی

 سیگار از پر میز روی جاسیگاریِ. نشستم مبل روی و هال توی رفتم عقبعقب آروم. کردممی

 و بستم رو هامچشم ناراحتی با. کشیده روز در رو سیگار بسته یه از بیشتر بود مشخص بود؛

 .دادم بیرون مانندآه رو نفسم

 سفیدی یپارچه و بود کرده عوض رو هاشلباس. اومد بیرون اتاق از دقیقه چند از بعد ماهور

. بود کرده قرمز رو پارچه کامالً خونش دقیقه، چند همین توی که بود پیچیده دستش دور هم

 خشک سرجام مبهوت دیدم، که رو هاشچشم. کردم صداش. بود خیره ورروبه به هاشچشم

 مشخص تهش که بود شده عمیق چاه یه شبیهِ زد؛می موج پوچی حس هاشچشم توی. شدم

 .نیست
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 نگاهم دفعهاین. کردم صداش دوباره و گذاشتم دستاش روی رو دستم برگردوند، که رو سرش

 .نکرد

 ماهور؟ شده چی -

 :داد رو جوابم حسیبی لحن با. شدن مشت دستام زیر دستاش

 .بزنم حرف بهش راجع خوامنمی -

 ...اما -

 !اروس -

 .شدنمی موفق دفعهاین اما بود؛ کرده صدام کرد،می اللم که لحنی همون با

 !بگی باید -

 بعد و کرد فکر کمیه. دوخت میز به رو نگاهش ثانیه چند از بعد و کرد نگاهم متعجب کمی

 :گفت و کشید لبش روی رو نشزبو مصمم

 !محامله من -

 بودم گرفته لکنت تعجب شدت از

 !میگی؟ چی... چی -

 .شنیدی که همین -

 :زدم داد خشم با و کردم فوران آتشفشان مثل یهو

 با میشه روت چطور. ماهور باشی آدمی همچین کردمنمی فکرشم میگی؟ چی فهمیمی هیچ -

 ...حرو یه خوایمی نکنه ای؟حامله بگی سردیخون

 انگشت. کرد تموم نشده تموم رو حرفم زد، صورتم به که سیلی با و شد بلند سرجاش از ماهور

 .لرزید می عصبانیت فرط از دستاش گرفت؛ طرفمبه رو شاشاره

 اروس؟ کردی فرض چی رو من. شوهرم از ولی م؛حامله من! میگی چی بفهم -

 .کنم فکر تونستمنمی

 ایران اومدی که نیمی و ماه یه این توی کردی وقت کی تو ای؟حامله شوهرت از که چی یعنی -

 هان؟ ندارم؟ خبر هیچی از چرا کنی؟من ازدواج
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 چند از بعد و رفت اتاقش طرف به. بود شده برجسته پیشونیش رگ زد؛ زل صورتم به حرص با

 :کشید داد و دستم توی انداختش. برگشت ششناسنامه با دقیقه

 ولی بودیم؛ لج باهم اولش. بود ایرانی اونم. کردم ازدواج بودم، فرانسه وقتی من !ببینش -

 از. نشست فرو که بود تند تب یه اون طرف از البته. بزرگ عشق یه شد لجبازیولج اون کمکم

 که دوستی تنها با اونم کرد؛ ـیانـت خــ من به اون که بود گذشته ماه شش فقط ازدواجمون

 ببینی؟ دیگه یکی کنار توی رو شوهرت رو، عشقت که داشت درد چقدر دونیمی. داشتم اونجا

 ایدوماه یبچه... بچه این حاال و نگرفتم طالقم ازش حتی ایران؛ برگشتم من اتفاق اون بعد

 دوستی من! بیرون برو من یخونه از فهمیدی، که حاال. میاد وجود به اون خون و رگ از داره که

 .خوامنمی رو ارهند اعتماد بهم که

 ماهور هایحرف به هامگوش و بودم زده زل «تهرانی کیان» اسم به زدهبهت. زدمی نفسنفس

 :گفتم و کردم نگاه بهش کردنم،قضاوت زود از پشیمونی و ناراحتی با. بود

 ...ماهور -

 :کشید فریاد

 !بیرون برو -

 جونبی هایقدم با و گذاشتم میز روی رو اششناسنامه آروم. بستم رو هامچشم درد با

 روی بود شده بیهوش که ماهور دیدن با برگشتم؛ چیزی افتادن صدای با که بیرون برم خواستم

 .زدم صورتش به آروم سیلیِ تا چند و دستم توی گرفتم رو سرش. طرفش دویدم زمین،

 !ماهور! ماهور -

 کردم سعی و گرفتم رو ـغلش*بـ زیر آروم. بست دوباره و کرد باز رو هاشچشم حالیبی با

 .کنم بلندش

 .کن همکاری یکم خدا تورو! ماهور -

 سوئیچ و شدم خم راه وسط. بره راه کرد سعی جونبی و کرد باز رو هاشچشم زحمت به

 .برداشتم بود، انداخته مبل روی که رو ماشینش
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 پشت که بود بارم اولین. فرمون پشت نشستم خودم و خوابوندمش عقب صندلی روی آروم

 طرف به سرعت با. نداشتم شدن زده هیجان وقت اصال ولی نشستممی ماشینی همچین فرمون

 .کردم حرکت بیمارستان تریننزدیک

 معاینه رو ماهور داشت اخم با دکتر. داخل بردمش و نشوندمش ویلچر روی رسیدیم اینکه بعد

 .سونوگرافی فرستادش هم لحظه همون که کردمی

 وصل سِرُم بهش که ماهور به یکم. بیرون برم باهاش گفت که بودم زده زل تردک به نگرانی با

 :پرسید ازم جدیت با. بیرون رفتم بعد و کردم نگاه بود، شده باندپیچی هاشدست و بود

 هستن؟ کجا ایشون همسر -

 :دادم جواب مِن مِن با

 .کار یواسه کشوره از خارج شوهرش... راستش -

 :گفت و داد تکون سری تاسف با

 بین از هم خودشون بچه، بر عالوه بدن، ادامه اینجوری اگه و ضعیفن خیلی خانوم این! ببینید -

 کنن؟می مصرف خاصی قرص. میرن

 سیگار اینکه و گفتم رو کردمی استفاده ماهور که بخشیآرام هایقرص اسم و دادم تکون سری

 .کردم اضافه رو کشیدمی هم

 :گفت خشم اندکی با کردن،می صداش محمدپور آقای ها،پرستار از چندتا که دکتر

 کنار باید و انقوی خیلی بخششونآرام هایقرص داره؟ ضرر بچه برای چقدر اینا فهمینمی -

 بدونید؛ باید خودتون که سیگار راجب. کنن مصرف قرصی نباید االمکان حتی بشن؛ گذاشته

 سایر از بیشتر برابر دو دارن، قرار سیگار دود معرض در بیشتر جنینی دوران در که نوزادانی

 .دارن قرار «نوزاد ناگهانی مرگ» سندرم، اثر در مرگ خطر معرض در نوزادان

 :کرد زمزمه زیرلب تاسف با آخر در و

 .میده بچه کسایی چه به خدا -

 نگاه کفشام نوک به فقط نگفتم چیزی اما رحمانشبی حرف و قضاوت این از شدم ناراحت

 .کردم
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 بیشتر، جزئیات با و ترکوبنده کمی هاروحرف همین محمدپور دکتر اومد، هوش به ماهور قتیو

 :گفت و داد تکون سری فقط سردی با ماهور. داد توضیح ماهور برای

 .کنم می رعایت بعد به این از -

 و برگردوند طرفم به رو سرش کرد احساس که رو نگاهم سنگینی. کردممی نگاهش تعجب با

 کردم تر رو شدم خشک هایلب رفت بیرون دکتر اینکه بعد. داد تکون چیه معنی به ور سرش

 :پرسیدم و

 داری؟ نگهش خوای می مگه -

 :گفت و درخشید هاشچشم تو برقی

 !بچمه اون -

 .نگفتم چیزی دیگه منم و گفت رو همین فقط

 کنار صندلیِ روی حرفِ بدون ماهور. شدیم ماشین سوار بیمارستان، با حسابتسویه از بعد

 سکوت توی ایدقیقه چند. کنم رانندگی خودم که فهموند بهم کارش با و نشست راننده

 :گفتم آهسته بعد و گذشت

 .بودم داده دست از رو عقلم انگار لحظه اون نبود؛ خودم دست. هامحرف یواسه ببخشید -

 :گفت سرد و محکم صدایی با بعد و کرد سکوت ثانیه چند

 .تنیس مهم -

 .دادم جاده به رو حواسم و زدم لبخندی. بود بخشیده یعنی حرفش همین و

 :گفت و کرد اطراف به نگاهی تعجب با که داشتم نگه خودمون یخونه جلوی

 اینجا؟ اومدیم چرا -

 :گفتم و دادم تکون سری لبخند با

 .تره راحت خیالم باشی، اینجا مدت یه -

 :گفت سرد صدایی و اخم با

 .باال برو تو خونه میرم؛ خودم من -

 .کردم نگاه بهش ریزی اخم با و کشید پر هاملب روی از لبخند
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. ضعیف خیلی شدی؛ ضعیف تو گفت؟ چی دکترت نشنیدی. لطفا نکن لج هابچه عین! ماهور -

 .ما یخونه میای من با و میشی پیاده ماشین از االن همین مهمه، برات بچت جون ایذره اگه

 :گفت ثانیه چند از بعد. خوند چشماش از نمیشد رو حسی هیچ کرد؛ نگاهم حرفی هیچ بدون

 پارکینگ؟ توی ببری رو ماشین خواینمی مگه -

 :گفتم بود هویدا توش خوشحالی که صدایی با و زدم پلک چندبار زده ذوق

 .برممی که بله -

 :گفتم بلند صدای با داخل رفتیم اینکه محض به. شدیم آسانسور سوار کردم، پارک اینکه از بعد

 .اومده ماهور جان مامان -

 پیشش چرا کرد گله ازش و فشرد ـوشش*غـ*آ توی رو ماهور شوقی و ذوق چنان با مامان

 .کردم شوننگاه برچیده های لب با و شد حسودیم لحظه یه که نمیاد

 که دـوسیـ*بـ رو دستش و کرد رفتار مامان با گرمی با بود سرد که همیشه برعکس ماهور

 پشت برام که کردم صداش متعجب. گریه زیر زد و ـغلش*بـ توی گرفت رو سرش مامان

 :گفت و کرد نازک چشمی

 .بود شده تنگ دخترم برای دلم چیه؟ -

 به دل ته از ماهور. بودم وایساده گوشه یه کرده بغ کامال بگیره؛ امگریه بود مونده کم دیگه

 .بودم ندیده رو هاش خنده بود وقت خیلی. شدم یرهخ بهش زده بهت که خندید زارم یقیافه

 رفتم بود، مامان ـل*بغـ تو ماهور چون که ـغلش*بـ پریدم و گریه زیر زدم خوشحالی از یهو

 .خونه اومد بابا لحظه همون که کردیم ـل*بغـ رو هم نفری سه و دوشون هر ـل*بغـ تو

 میشد فشرده ـغلمون*بـ توی که ماهوری و مامان و من اشک از خیس صورت به که نگاهش

 :گفت مبهوت و مات افتاد،

 شده؟ چی -

 برامون چقدر که میزد داد شنگاه کرد؛ موننگاه فقط بودیم، وضع اون توی چرا فهمید وقتی

 .کنه عوض رو لباسش تا اتاق توی رفت و گفت اکبریاهلل. متاسفه
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 دادم بهش خودم هایلباس از من و اتاقم توی رفتیم ماهور و من بعد. خندیدیم ریز ریز هم ما

 .بود شده ماه مثله روشن هایرنگ اون با که

 سرِشب. نیست فهمیدم که کشیدم ماهور بالشت به دستی. پریدم خواب از که بود شبنصفه

 زمین روی باهاش منم همین خاطربه و نکرد قبول، بخوابه تخت روی اون کردم اصرار هرچقدر

 با همراه و خاروندم رو سرم. جام سرِ نشستم. نبود ازش یخبر که هم حاال و خوابیدم

 .دادم بدنم به قوسی و کش ای،خمیازه

 جلو کنجکاوی با. شنیدم پچ پچ صدای حال توی از که بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند آهسته

 .کردم تیز رو هامگوش و رفتم

 .نرفتم لوج و ایستادم جاهمون زدن، حرف حال در مامان و ماهور دیدن با

 غرورش این از گرفتمی لجم من و بود مغرور خیلی. دیدمش فرانسه، بودم رفته که اوایل -

 و بحث کم کم. نیافتنی دست شرقی دخترِ به بودم شده معروف. دادمنمی بهش اهمیتی ولی

 رقابت البته صد و نزدیکی حس باعث این و بودیم ایرانی دو هر. شد شروع اون و من رقابت

 .میشد بیشتر

 :گفت حرفش یادامه در بعد داد؛ تکون سری آروم و کشید عمیقی نفس

. زدممی بال بال کنده سر مرغ مثل دیدمشنمی که روز یه بستم؛ دل بهش فهمیدم کم کم -

 .کرد لونه دلم توی عشقش که شد چی نفهمیدم اصال. بود شده بیشتر من به اونم توجه

 ازم و زد زانو جلوم دانشگاه حیاط وسط که بود شگاهدان ترم آخرین دیگه. گذشت و گذشت

. کردممی احساس هامچشم توی رو اشک برق و بودم کرده تعجب خیلی. کرد خواستگاری

 از بیشتر دختر یه با جااون من. زدن دست برامون ذوق با هم هابچه یهمه و دادم رو بله بهش

 دوستی پیشنهاد بهم خوعان. خوعان رشبراد و اون بود؛ امیلی اسمش. بودم شده صمیمی همه

 کیان چون کرد می فکر اون. کردم ردش همین خاطربه اومدنمی خوشم ازش من ولی بود داده

 دوستش واقعا من نبود، طوریاین اصال ولی دادم رد جواب بهش پولدارتره و ترجذاب اون از

 .بخواد رو کیان امیلی، کردمنمی فکرشم اما نداشتم؛
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 با رو نفسش. فشرد و گذاشت ششونه رو دستش مامان که گرفت هاشدست نبی رو سرش

 .گرفت رو مامان هایدست دستش با و داد بیرون آه

 با ولی نکردم سرزندگی احساس ها،موقعاون مثل وقتهیچ دیگه بابام، و مامان مرگ از بعد -

 برام زندگیم هایروز بهترین از ماهشش و کردیم ازدواج هم با. روزا همون مثل بودم؛ شاد کیان

 و کاری سفرِ رفت روز یه. زد خودش برای شرکت یه کیان شدیم، که التحصیل فارغ. خورد رغم

 دوستش پیش میره و شده خراب ماشینش گفت و زد زنگ بهم شبش اما گرده؛برمی شب گفت

 جز نداشتم ایچاره منم خب. هست که جایی به نزدیکه اونا یخونه چون بمونه اون پیش که

 میزنی، ـینه*سـ به رو سنگش همهاین که عشقی برو": اومد پیام برام فرداش. کردن قبول

 ...وضع اون با امیلی، ـل*بغـ توی کیان دیدن با ولی رفتم و گرفتم آژانس یه منم ".ببین

 .لرزید صداش

 آژانس بعدش دویدم؛ سرخیابون تا و بیرون رفتم. بود گیج عجیب کیان. هیچی نگفتم؛ هیچی -

 .غریبه یه ماشین اونم کردم؛ هق هق ماشین توی بار اولین برای خونه، برگشتم و گرفتم

 خونه از وقتی کیان. آوردم گیر ایران به مستقیم بلیت یه فوری و کردم جمع گریه با رو چمدونم

 کج سر اشک از پر هایچشم با حرفی هیچ بدون کردم، که نگاهش. کرد صدام بیرون اومدم

 از خارج کارش این که ببخشمش؛ تونمنمی فهموندم بهش و دادم تکون سر فقط من ولی کرد

 .فرودگاه رفتم و شدم ماشینم سوار. بوده ماهور تحمل

 :گفت و کرد تر رو لبش

 برگشتن؛ زندگیم به دوباره بودن، رفته کیان اومدن با که هامقرص دونین؛می که بعدشم -

 شرکت معاون دست به بابام مرگ بعد که بابام شرکت رفتم و شد زندگیم اصلی رکن سیگارم

 فقط اون از بعد زندگیش؛ پی رفت و کرد بازنشست رو خودش اونم من اومدن با. میشد اداره

 گرفته جون شرکت کردم،می مدیریت که ماهی چند همین طی و کردمی مشغول رو ذهنم کار،

 منشیم شد باعث شرکت، توی رفتنم هوش زا سراغم؛ اومدن ضعف و تهوع حالت مدت یه. بود

 .امحامله فهمیدم امروزم و دکتر ببرتم

 :گفت آروم
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 .بود داستان یخالصه این -

 داده تکیه دیوار به خیس صورت با من. کردمی هق هق مامان. کشید صورتش به رو دستش و

 اگه که بود؛ ندهمو قوی شرایطی بد توی که ماهوری به کردم نگاه. کردممی شوننگاه و بودم

 بود شده برابر دو ماهور ارزش حاال. خالص و کردممی خودکشی سردی، جای به بودم من

 .برام

*** 

 ماهور

 بک فلش

 !ماهور -

 جانم؟ -

 .دارم دوستت خیلی -

 :گفتم و کردم نگاش شیطنت با

 مثال؟ چقدر -

 !مشکی رز ترینسیاه قدر -

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی

 چرا؟ -

 یاندازه من شده؟ سیاه بوده عاشق خیلی چون که بوده قرمز مشکی، رز گفتی یادته -

 .دارم دوستت شونترینمشکی

. دادم جا ـغلش*بـ توی رو خودم و انداختم خاکستریش هایچشم به نگاهی ـذت*لـ با

 کرده ـل*بغـ رو هم جوری فشرد؛ ـغلش*بـ تو محکم رو من و کرد حلقه کمرم دور رو دستش

 ...دنیاست آخر انگار که دیمبو

*** 

 حال زمان

 :گفتم خودم با. بود شده تنگ امنِ ـوش*آغـ اون برای دلم چقدر. کشیدم نفسی
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 ترینعمیق عشقش، ـیانـت خــ با و شد درخشش باعث عشق که امقرمزی رز شبیه من -

 .شد سیاهی اون غرق بیشتر روز هر و کرد تجربه رو سیاهی ینقطه

 توی کشیدمش گذاشتم؛ بود خودم ینداشته مادر عین که اروس مامانِ شونه روی رو دستم

 فقط و دادمی آرامش عجیب که خاص بویی. کشیدم نفس رو عطرش عمیق و ـغلم*بـ

 دنیا، دردهای تمام از دور ایلحظه تا میشد باعث مادرانه بوی همین. بود مادرها مخصوص

 کردممی لیاقتیبی احساس چقدر من که آه. کنم قتزری روحم به رو آرامش و ببندم چشم آروم

 .گشتممی دنبالش بقیه ـوش*آغـ توی و بودم محروم نعمتی همچین داشتن از وقتی

 خواهم ام بچه برای رو بو همین هم من یعنی. کردم حبس امریه توی رو عطرش ترعمیق

 :کردم زمزمه زیرلب درد با بشم؟ خوبی مادر تونستممی من یعنی داشت؟

 .کن کمکم! خدایا -

 صورتی با دیدم رو اروس و کردم دست صاحب به نگاهی. نشست امشونه روی ظریفی دست

 کرد؟ می گریه که وقتی حتی میزد؟ لبخند همیشه دختر این چرا. لب روی لبخندی و خیس

 سنگینی قلبم روی که باری از کمی زدن حرف با من که شبی اون گذشت؛ هفته یه شب اون از

 .بودم گذاشته زمین روی رو ردکمی

 بهتر حالم سینا، آقا پوستی زیر هایحمایت هم گاهی و مهری مامان و اروس هایمواظبت با

 حتی. برم خودم یخونه به که دادننمی اجازه هنوز ولی سرکار؛ برم تونستممی دیگه و بود شده

 در و کنم دلجویی کردم سعی من و کرد گریه کلی مهری مامان زدم، رو حرفش که هم بار یه

 مامان گفت بهم مهربونی با روز یه که بگم باید. شد مهری مامان حرف بمونم؛ شدم مجبور آخر

 که دونهمی گفت و انداخت پایین سر ناراحتی با بود، دیده رو سکوتم وقتی اما کنم؛ صداش

 مامان روز همون از بدم، خودم به کردن فکر یاجازه اینکه بدون من و گیرهنمی رو مامانم جای

 .زدم صداش مهری

 بعد من که بود کمکی هم حاملگی و کردم عادت کم کم ولی بردنمی خوابم قرص بدون اینکه با

 .ببره خوابم راحت روز، چند از
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 بهش حتی ام،بچه خاطربه و بودم کرده عادت بهش ولی بود سخت خیلی هم سیگار از دوری

 .کردمنمی هم فکر

 بستنی ـوس*هـ عجیب که کنم رسیدگی مونده عقب هایکار به تا شرکت ودمب اومده امروزم

 ناچار به. نشد که نشد اما کنم؛ بیرون ذهنم از رو فکرش که کشیدم عمیق نفس چندتا. کردم

 یه گفتم منشیم به. رفتم بیرون دفترم از و قاپیدم بودم گذاشته میز روی که رو ماشینم سوئیچ

 باز رو ماشینم در و بیرون اومدم شرکت از دوان دوان. برم باید و اومده پیش برام مهم کار

 دونستمنمی که روزهایی از کمتر کمی سرعتی با و ماشین توی پریدم جست یه با. کردم

 .کردم رانندگی باردارم،

 میزی روی و شدم فروشی بستنی وارد ذوق با. رسیدم نظرم مَد فروشی بستنی به مدتی از بعد

 با. دادم شکالتی بستنی سفارش شوق و ذوق با دارین، میل چی سوال ابجو در. نشستم

 :گفتم خشک و سرد و نشستم صاف ایسرفه تک با که کرد نگاهم تعجب

 .لطفا شکالتی، بستنی اسکوپ سه -

 .شد دور متحیر طورهمون و گفت چشمی

 :گفتم و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 .کردی آب رو یخم متمو نیومده هنوز فسقلی؟ دیدی! هی هی -

 یه کدوم هر روی که سفید هایصندلی و میز. چرخوندم فروشی بستنی فضای روی رو نگاهم

 روش که قرمز فانتزی دیوارهای و سفید هایکاشی. میخورد چشم به کاغذی دستمال بسته

 میشد باعث خوبش هایبستنی و داشت خوبی فضای کل در. میشد دیده سفیدی خطوط

 آب. بهش زدم زل ذوق با و کردم تشکر گذاشتن جلوم که رو بستنی. باشه لوغش اینجا همیشه

 رو هامچشم و گذاشتم دهنم توی ـذت*لـ با رو بستنی از قاشق یه. بود آویزون املوچه و لب از

 !بود همیشه از ترخوشمزه چقدر. بستم حدش از بیش خوشمزگی از

 دنبال دهنم، توی بستنی از قاشقی گذاشتن با و کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی

 .هیچی که هیچی ولی گشتم؛ نگاه صاحب
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 از و کردم حساب رو امبستنی پول. شدم مشغول بستنیم با دوباره و انداختم باال ایشونه

 اینجا هوای چقدر که آخ کشیدم؛ عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. بیرون رفتم فروشی بستنی

 .تمیز و پاک همیشه! داشتم دوست رو

. میشد شدیدتر لحظه هر که بارون نم نم اون، از بعد و کرد روشن رو آسمون برقی و رعد یهو

 :گفتم لبی زیر و کردم کج رو لبم

 .میاد در آفتاب یهو بارونه یا میشه؛ بارونی یهویی ولی ها،خوبه هوا! هاشبدی از اینم -

 .ماشین توی برم شم،ب کشیده آب موش اینکه قبل تا کردم تند پا و کشیدم پوفی

 گرم کمی تا کشیدم ها امزده یخ دستای توی و کردم روشنش فوری نشستم، که ماشین توی

 بعد همیشه. گذاشتم بخاری دریچه روی رو دستام و کردم روشن بالفاصله هم رو بخاری. شه

 .بودم مونده بارونم زیر که االن مخصوصا میشد؛ سردم خوردن بستنی از

 .اروس یخونه طرف به کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین شدم گرم میک اینکه از بعد

 وقتهیچ. بستم رو چشمام محوی لبخند با. گرفت رو بدنم گرما از موجی ،خونه به شدن وارد با

 همیشه من بعدش؛ نه و کیان از قبل نه. بودم نکرده تجربه خودم یخونه توی رو احساس این

 .بودم تنها

 و هالباس از چندتا و خونه رفتم اومدنم، از بعد روز چند. اروس اتاق توی رفتم و کشیدم آهی

 .انداختم لنگر و خوردم کنگر که کنم اعتراف باید االن. اینجا آوردم رو نیازم مورد وسایل

 رفتم. کردم عوض مشکی تونیک و شلوار با رو هاملباس و گفتم نوچی نوچ وضعیتم به

 زدم پوزخندی. بود اومده در الغری و پریدگی رنگ از صورتم .زدم آبی صورتم به و دستشویی

 !شدی خوشگل گفتم خودم با و

 حدس نبودم، ازش خبری که االن و ویولن کالس بره که بود این فکر تو روزی چند اروس

 .کنه نام ثبت تا رفته باالخره میزدم

 و داد موهاش و کمر به یتاب. رقصید و جلوم وایساد شد؛ اتاق وارد قر با اروس بعد، لحظه چند

 :گفت خرکی یـوه*عشـ با

 .ماهور کردم نام ثبت! شودمی وارد آینده ینوازنده -
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 :گفتم خونسرد خیلی تمام، بدجنسی با. داد ادامه رقصش به ذوق با و

 .سالمتی به -

 قهر با. نخندم تا گرفتم رو خودم جلوی که کرد نازک چشمی پشت برام و شد خشک سرجاش

 :گفت

 .کنم عوض رو لباسم خواممی بیرون؛ برو! ذوقیب-

 سری نشست لبم رو لبخندی اومدنم، بیرون محض به. بیرون اومدم اتاق از و نگفتم چیزی

 .کنم کمک مهری مامان به رفتم و دادم تکون خودم خباثت برای

*** 

 اروس

 بود ویولنم کالس جلسه اولین امروز. کنم انتخاب لباس یه تا بودم ایستاده کمدم جلوی ذوق با

 رو نگاهم. باشم کالس سر چهار ساعت باید من و بود دو ساعت. بودم زدههیجان خیلی من و

. کردم ماهور وسایل به مرددی نگاه. شینننمی دلم به کدومهیچ نچ؛. چرخوندم هاملباس روی

 باز رو شکوله زیپ و سراغش رفتم. بود نیاورده در و بود پشتیشکوله توی هنوز شونهمه

 .برگشتم زدهشوک اتاق در بازشدن با که کردم

 من به نگاهی بعد و کرد اشبازشده یکوله به نگاهی. کردمی نگاهم داشت سردیخون با ماهور

 :پرسید آرامش با. کرد

 کردی؟می کارچی داشتی -

 :گفتم مِنمِن با و دزدیدم هاشچشم از رو نگاهم شدههول

 .هیچی -

 :گفت تحکم با

 !بده جواب بعد کن، نگاه من به -

 :گفتم و کردم نگاهش برچیده هایلب با

 .بپوشم امروز واسه ندارم لباس من... خب -
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 با بعد. کرد نگاه شد،می بسته زور به بود لباس توش بس از که کمدم به کمیه و من به کمیه

 .انداختم پایین رو سرم که زد زل من به ،اندرسفیهعاقل نگاهی

 :گفت و انداخت تختم روی رو خودش. بودم دهکر بغض

 .تو مال کردی پیدا اگه بیاد؟ خوشت که کنی پیدا چیزی تونیمی ببین -

 .بود گذاشته چشمش روی رو دستش ساعد کردم؛ نگاه بهش و آوردم باال رو سرم ذوق با

 با .ایستاد و شد بلند تخت روی از سریع که کنم ـغلش*بـ خواستم تخت رو پریدم ذوق با

 روی رو دستش بود، انداخته سایه روش ترس که هاییچشم با که کردم نگاهش تعجب

 :گفت و رفت من به ایغرهچشم. نبود بچه به حواسم گزیدم؛ رو لبم. گذاشت شکمش

 .کن انتخاب رو لباست باش زود -

 زانو چهار. خودم سمت برگردوندمش و گرفتم رو دستش مچ که بیرون بره اتاق از برگشت

 :گفتم لبخند با. ـوسیدم*بـ پرسروصدا رو شگونه و نشستم تخت روی

 .ماهوری مرسی -

 خواهش» لب زیر و شد تبدیل تفاوتیبی به تعجبش سریع ولی کرد؛ نگاهم متعجب کمیه

 .رفت و گفت ی«کنممی

 سیاه شونهمه گذاشتم؛ بود، تاپنج کل در که رو مانتوهاش یهمه و رفتم پشتیشکوله سراغ

 به. خب ندارم دوست مشکی من شد؛ آویزون هاملب. کردمی فرق شونمدل کمیه فقط و ودب

 .جاش سرِ گذاشتم رو بقیه و برداشتم رو یکیشون ناچار

 رو هالباس. برداشتم سفید شال و سفید شلوار یه خودم؛ کمد سراغ رفتم و کشیدم آهی

. بود کرده خانمم کلی و دادمی نشون ترکشیده رو اندامم مانتو. ایستادم آینه جلوی و پوشیدم

 به که کشیدم چشمم به مشکی مداد. کردم آرایش به شروع و آرایشم میز صندلی روی نشستم

 هایمژه به رو ریملم و لبام به مالیدم هم صورتی رژ یه داد؛ خاصی درخشش سبزم هایچشم

 و زدم چشمکی خودم یسهوا شیطون. بودم شده ترخوشگل آرایش، کمیه همین با. زدم بلندم

 .نباشه رنگبی که کشیدم هامگونه به کمی رو امرژگونه
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 خونه از. دیگه کردممی حرکت باید. بود سه ساعت کشید؛ سوت سرم کردم نگاه که ساعت به

 :گفتم ماهور و مامان به رو بلند صدای با راه وسط و دویدم بیرون

 .کالس میرم دارم من -

 .دویدم آسانسور طرف و پوشیدم رو نتیمساسه پاشنه مشکی کفش

 با رو نفسم. چهار به بود مونده ربع یه انداختم؛ ماشین ساعت به نگاهی آموزشگاه، به رسیدن با

 استاد اون گفت و اتاق یه به کرد راهنماییم منشی. آموزشگاه توی رفتم و دادم بیرون آسودگی

 :پرسیدم تعجب با .رفته اینجا از بده درس من به خواستمی که خانمی

 !چرا؟ -

 .کار سرِ نمیاد دیگه گفته و گرمه سرش کنه؛ ازدواج خوادمی اینکه مثل راستش -

 :پرسید که دادم تکون فهمیدم ینشونه به سری

 سپهری؟ خانم چندسالتونه -

 :گفتم و کوبیدم پا اعتراض با

 .سالمه 22 بعدشم نیستم؛ راحت جوریاین! اروس بگو من به -

 :گفت و خندید ریزریز

 جون؟ اروس خونیمی چی. کن صدا سوگند منو هم تو پس باشه؛ -

 .امروانشناسی آخر ترم من -

 :کردم اضافه خنده با و

 .دارم احتیاج روانشناس به بیشتر خودم البته -

 :گفت و کرد اشاره اتاق درِ به دستش با و خندید

 .میان همندفر آقای دیگه یدقیقه چند تا که تو برو اینجاست؛ -

 توکوتک. کردم سالم بلند و چرخوندم بقیه روی رو نگاهم. داخل رفتم و دادم تکون سری

 یه و شد باز کالس درِ بعد ایلحظه که گرفتم جای صندلی روی تفاوتیبی با. دادن رو جوابم

 .شدم خشک جام سرِ مات کردم، نگاه که صورتش به. شد وارد قدبلند پسر
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 توی رو هامدست و انداختم پایین رو سرم. انداخت باال ابرو شیطنت با و دکر نگاهم لبخند با

 کرد؟می کارچی اینجا پسره اون. کردم قفل هم

. بودم کرده تصادف ماهور با بحث از بعد باهاش که پسری همون جز نبود کسی ما ویولن استاد

 :کرد معرفی رو خودش گرم صدایی با

 که کنم عرض باید شناسننمی منو که دوستان از دسته ونا خدمت! هنرمند دوستانِ سالم -

 .شما ویولن استاد هستم، فرهمند سامیار بنده

. بشی خسته که شدمی مانع بود کالس تو که ایخنده و شوخی. گذشت زود خیلی جلسه

 براش مانعی هیچ بدون داشتن که دخترا. محبوبه خیلی هابچه بین سامیار که بود مشخص

 .کردمی رفتار باهاشون لبخند و احترام با اون ریختن؟؛ولیمی ـوه*عشـ

 :زد صدام سامیار که بودم شده سامیار رفتار محو کی از دونستمنمی

 !سپهری خانم -

 :گفتم و پریدم جام از گنگ

 ها؟ -

 :گفت و زد لبخندی هم سامیار. شد بلند هابچه یخنده صدای

 کجاست؟ حواستون -

 آموزشگاه از داشتم تندتند کالس از بعد. کردم عذرخواهی و انداختم پایین رو سرم زدهخجالت

 :گفت لبخند با که کردم نگاهش. ایستاد کنارم نفسنفس با سامیار که بیرون رفتممی

 .هاخاصه خیلی اسمت -

 :گفتم ناراحتی با کنه،می ممسخره داره که فکر این با

 .ذهنشون تو میاد خروس اسمم شنیدن با همه! دونممی آره؛ -

 :گفت تبسم با و کرد جمع رو شخنده. کشیدم هم توی رو هاماخم خوردل که زد ایقهقهه

. میاد خودت به داره؛ قشنگی معنی واقعاً و تکه اسمت بگم خواستم. نبود اون منظورم من نه، -

 .باشه تو مال فقط که اومده وجود به اسم این انگار
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 تشکر انداختهگل صورتی با و اومدم خودم به ثانیه چند از دبع. شدم خیره هاشچشم به بهت با

 .رفت و کرد خداحافظی لحظه چند از بعد. کردم

 توپری هیکل و بود چهارشونه نبود؛ هم الغر ولی نداشت؛ عضالنی هیکلی کردم، نگاه بهش

 .بود مهربون خیلی ولی نبود؛ زیبا خیلی شاید. داشت

 :گفتم و خودم سر تو زدم. نکنم مسخره هایفکر قدراین که دادم تکون رو سرم

 .صاحبش مبارک اروس؟ جوریهچه اون چه تو به آخه -

 خودم االن از. گرفتم هم شیرینی راه توی. شدم ماشینم سوار و دادم تکون خودم برای سری

 .بود رفته آسمون جنگ به و کرده رد رو سقف نفسم،اعتمادبه و دونستممی نوازنده یه رو

 ریلکس که ماهور دست دادم رو شیرینی و کردم ـغل*بـ رو مامانم ذوق با رسیدم، که خونه به

 هایچشم با. کرد خوردن به شروع و گذاشت پاش روی رو شیرینی یجعبه نشست؛ مبل روی

 :گفتم گردشده

 !ماهور -

 .انداخت دهنش توی دیگه شیرینی یه و انداخت باال ایشونه

 یه و نشستم ماهور کنار. بود اونجا اولش یخونه یعنی ونه؛آشپزخ توی رفت و خندید مامانم

 :گفت و دستم روی زد که برداشتم شیرینی

 !نزن دست -

 .شیرینی همهاین! ماهور! وا -

 روشن رو تلویزیون و زدم لبخندی منم. داد قورت شیرینی با رو لبخندش و انداخت باال ابرویی

 .کردم

 گفتمی مامانم. خوردیممی زمین روی رو غذا همیشه. کردم کمک مامان به سفره چیدن واسه

 .بود موافق مامان با عجیب هم ماهور تعجب، کمال در و چسبهمی بیشتر جوریاین غذا

 شدمی پخش که فیلمی به اصالً حواسش بود ضایع ولی تلویزیون به بود زده زل که ماهور به

 .کمک اومدمی وگرنه ندازیم؛می رهسف داریم نفهمیده حتی بودم مطمئن. کردم نگاه نیست،

 :گفت آهسته و انداخت هال به نگاهی نگرانی با مامان که آشپزخونه توی رفتم
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 شده؟ جوریاین دوباره چرا دختر این -

 :گفت و گرفت گاز رو لبش غصه با که انداختم باال دونمنمی ینشونه به ایشونه

 !کردن باهاش رو کار این که اونایی بگیرن ـگر*جیـ جِزِ اِی -

 مامان از و اومد خودش به تازه کردیم، صداش که شام واسه. کردم نگاه ماهور به ناراحتی با

 فیلم غرق که گفت کنه، قایم رو پرتیشحواس اینکه برای و نکرده کمک که کرد عذرخواهی

 .بوده

 بابا بامش. شکستمی رو سکوت که بود ظرف به چنگال قاشق برخورد صدای فقط سفره سرِ

 با. بود شرکت یه حسابدار بابام. کنه رسیدگی کارها به باید و میاد دیرتر کمیه که بود داده خبر

 .شد جلب ماهور به توجهم مامان صدای

 رو؟ غذا نداری دوست دخترم؟ خورینمی چرا -

 .کنممی میلیبی احساس کمیه فقط دارم؛ دوست چرا -

 :گفت نگرانی با مامان

 یه همون غذای تو ولی بخوری؛ غذا نفر دو یاندازه باید دونفری؛ االن تو. مادر بخور کمیه -

 .خوریمی زور به نفرم

 و همانا غذا بلعیدن ولی کرد؛ فرو دهنش توی رو غذا از قاشق یه و داد تکون سری ماهور

 .رفت ماهور پیشِ هم مامان. شدم خشک جام سرِ. همانا هم دستشویی به ماهور بردنهجوم

*** 

 ماهور

 :گفت. کشیدم دراز تخت روی مهری مامان کمک به

 .خوابهمی پایین اروس تخت؛ روی بخوابی وضعیتت خاطربه بهتره تو دخترم -

. کرد نـوازش رو موهام آروم و نشست تخت روی. نداد اجازه که کنم مخالفت خواستم

 :گفتم نجواگونه

 .کنممی اذیتتون خیلی که ببخشید -

 .ندارن هاحرف این از که دختر و مادر -



 

 

38 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 پدری نبود درد و بکشه رو نازم که شوهری نبود درد خودم؛ مادر نبود از دردی. زدم لبخند درد با

 .کنه حمایتم که

 .رفت بیرون اتاق از خوابم، کرد فکر که مهری مامان لحظه، چند بعدِ بستم؛ رو چشمام

 براش دلم چقدر که داشتم؛ رو کیان هوای امروز چقدر که کردم فکر این به بسته هایچشم با

 هامچشم تو رو اشک جوشش بود، بچه عاشق کیان اینکه یادآوردنبه با. بود شده تنگ

 .بگیرم رو ریختنش جلوی کردم سعی عمیقی نفس با ولی م؛کرد احساس

 صدای با و فشردم هم به رو لبم. گذاشتم شکمم روی رو دستم و دادم بیرون لرزون رو نفسم

 :گفتم آرومی

 ـیانـت خــ من به بابات چون نکنی فکر وقت یه. داره دوستت خیلی مامان! مامان کوچولوی -

 .ندارم دوست رو تو کرد

 .بخوابم کردم سعی و بستم رو چشمام. بالشت روی ریخت و گرفت راه هامپلک الی از اشک

 نگاه خواب در غرق اروسِ به. شرکت رفتممی باید شدم؛ بیدار گوشیم زنگ صدای با صبح

 و پرید خواب از گوشیش وحشتناک صدای با یهو که پس؟ دانشگاه رفتمی کی این. کردم

 با ذکره قابل البته دستشویی؛ درِ طرف برد یورش ثانیه چند از بعد. جاش سرِ نشست سیخ

 .بسته هایچشم

 بود رفته یادم حتی بودم، کرده تعجب بس از. تو بره تونست تا خورد دیوار و در به چندبار

 آرایشش میز جلوی رفت و دراومد دستشویی از شدهسیخ موهای با که اروس دیدن با. بخندم

 :گفت و گرفت شخنده دید، آینه تو رو خودش که هم اروس. شدم منفجر خنده از یهو نشست،

 کیه؟ لولو این! خدا یا -

. ریختم آب ورتمص روی. دستشویی رفتم و دادم تکون براش تأسف عنوان به سری خنده با

 بره تا بود شده آماده باالخره اروس. بیرون اومدم و کشیدم پوفی. بود پریده رنگم خیلی

 میز جلوی بشینم، اینکه بدون. دادم تکون رو سرم فقط که گفت «بایبای» من به رو. دانشگاه

 لبم روی رو اروس پررنگ صورتیِ رژ. کشیدم کوتاهم موهای به دستی و ایستادم آرایش
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 خودم به کشیدم هاممژه به رو ریمل. کردم کم پررنگیش از کمیه کاغذی دستمال با و کشیدم

 .زدم لبخندی بودم، دراومده پریدگیرنگ از حاال که

 توی نشستم بیرون، رفتم که خونه از. بود مشکی معمول طبق انتخابم رفتم، هاملباس سراغ

 .کردم رکتح بعدش زدم؛ چشمم به رو آفتابیم عینک و ماشینم

 پر البته صد و محکم و صاف همیشه مثلِ و سرم باالی گذاشتم رو عینکم شرکت، رسیدم وقتی

 توضیح کارامون سفارش و داشتیم که هاییجلسه راجب داشت که منشیم به. افتادم راه غرور

 .دادم انجام رو الزم هایهماهنگی باهاش و دادم گوش دقت با داد،می

 شکمم روی رو دستم و انداختم دارمچرخ صندلیِ روی رو خودم خستگی اب رفتم، که اتاقم توی

 همین ولی لگدزدن؛ تا بود مونده البته. کردممی احساس رو هاشحرکت بود چندروزی گذاشتم؛

 .کردمی لذتم غرق نرمش هایحرکت

 چطوره؟ مامان وروجک -

 با. کردم کار به شروع انرژی با و زدم لبخند شکمم توی چیزی خوردنتکون احساس با که

 .برداشتمش تلفن، زنگ صدای

 .آریامنش خانم سالم -

 اومده؟ پیش مشکلی. امینی خانم سالم -

 :داد جواب مِنمِن با

 ...راستش نه؛ -

 یمردونه کفش روی هامچشم. شد باز شدت به اتاق درِ که بود نشده تموم حرفش هنوز

 نشسته پاهاش روی منظم عجیب اتوش طخ که مشکی دوختخوش ایپارچه شلوار تا مشکی

 خودنمایی عجیب پهنش دست ساعد و بود زده تا رو آستینش که مردونه سفید پیراهن و بود

 .کرد حرکت کرد،می

 و مشکی چرم ساعت. بودم کرده زندگی مرد این با من. کیه دونستممی رفت؛ باال قلبم ضربان

 سربلند ناخودآگاه اما ببینمش؛ خواستمنمی. کرد جلب رو توجهم دستش توی آشنای یحلقه

 چشمم. اومدمی بهش خیلی صورتش روی ریشته. هاشچشم خاکستر به کردم نگاه و کردم
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 ازش حرص با روزهایی چه که آخ. چرخید بود، دوسانتی همیشه که روشنش ایقهوه موهای رو

 .بود ریخته یشونیشپ روی هم تار چند. بود شده بلند موهاش االن و کنه بلندش خواستممی

 .کرد جدا کیان وحشی نگاه از رو نگاهم منشیم، صدای

 ...بدم اطالع تا بمونن منتظر گفتم ایشون به من! آریامنش خانم -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .کارتون سرِ برگردین نداره؛ ایرادی -

 چقدر فهمیدممی بود، اینجا که حاال. گرفتم کیان از سختیبه رو نگاهم. رفت و گفت ی«چشم»

 :کرد صدام غرور با. شده تنگ براش دلم

 !ماهور -

. آوردممی کم جلوش که بود زندگیم مرد تنها کیان. بود کرده نزدیک بهش رو من که غروری

 خودش طرف به رو صندلیم و اومد طرفم به. دادم نشون مشغول رو خودم و ندادم جوابی

 .طرفم شد خم بعد داد؛ تکیه میز روی و کرد رد من طرف دو از رو هاشدست. چرخوند

 و نکنم فکر حدمون از بیش نزدیکی به کردم سعی هاش،چشم به زدم زل و کردم بلند رو سرم

 قصدی همچین کوبید،می امـینه*سـ به محکم رو خودش داشت که قلبی ولی باشم؛ سردخون

 .نداشت

 رو روم و کردم اخم که شد هخیر هاملب به آخر در و چرخوند هامچشم بین رو هاشچشم

 :گفت ایگرفته صدای با. برگردوندم

 .ماهور کن نگاه من به -

 طرف به رو صورتم و گرفت رو مچونه برداشت؛ میز روی از رو دستش یه که ندادم اهمیتی

. بودم زده زل پیراهنش ییقه به کنم، نگاه هاشچشم به اینکه بدون من ولی برگردوند؛ خودش

 :گفت لبی زیر و کشید پوفی

 .کنیمی مدیوونه داری -

 هایدست بین صورتم. کرد صورتم قاب رو دستش هردوتا دفعهاین و آورد باالتر رو سرم

. طرفم شد خم که کنه کارچی خوادمی دونستمنمی هنوز. بود شده گم شه*ن*و*د*ر*م
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 هم روی رو اشهپلک بعد زد؛ برق خاکستریش هایچشم که کردم نگاه هاشچشم به متعجب

 پایدار چندان خوب حس این اما چشیدم؛ گذشته مثل رو آرامش طعم ایلحظه برای. گذاشت

 .رفتمی رژه چشمم جلوی خیانتش یصحنه مدام نبود؛

 بلند جام سرِ از که کشید عقب میلیبی با دادم؛ هلش و گذاشتم شـینه*سـ روی رو دستم

 لحظه یه تو که اومد جلو و کرد نگاهم نگرانی اب. کردممی احساس رو هامچشم پرشدن. شدم

 و کردم مشت رو هامدست کرد؛می گزگز دستام کف. زدم سیلی بهش و کردم بلند رو دستم

 .دادم تکون تهدید ینشونه به و گرفتم زدهبهت کیانِ طرفبه رو ماشاره انگشت

 !کردیمی غلطی همچین که بود آخرت بار -

 :زدم فریاد و رفتم عقبعقب که بیاد جلو دوباره ستخوا و شد غمگین هاشچشم

 !نیا! نیا جلو! نیا -

 این تا کشیدم هاملـب روی رو دستم. ریختن باالخره و بگیرم رو هاماشک جلوی نتونستم

 :زدم نعره بغض از گرفته صدایی با! باطل خیال زهی ولی بشه؛ پاک وحشتناکِ داغی

 !بیرون برو من شرکت از -

 !ماهور -

 به چشمم خوامنمی دیگه فهمیدی؟. ببینمت خوامنمی دیگه. تهرانی آقای گمشو کیان؛ گمشو -

 .بیرون زندگیم از گمشو. بیفته نحست ریخت

 خاکستر جز چیزی حاال و بود سوزونده رو من که بود همونی اون. بود التماس غرق هاشچشم

 و گرفتم ازش رو اهمنگ. خودش چشمای رنگ به درست خاکستری بود؛ نمونده من از

 کویرِ روی لجوجانه که رو هاییاشک و کشیدم صورتم روی حرص با دفعهاین رو هامدست

 .کردم پاک ریختن،می صورتم

 :گفتم وارناله و زجر با درد، با باراین

 .کیان برو -
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 قدم در طرف به. بیرون بره موندم منتظر و کردم باز رو در رفتم؛ عقبعقب که اومد جلو کیان

 هامدست. برداشت طرفم به قدم یه بعد و کرد نگاهی من به. ایستاد در درگاه توی و برداشت

 .دادممی فشارش هامدست بین محکم و بودم کرده در یگیرهدست قفل رو

 :گفت بعد انداخت؛ صورتم اجزای به دقیق نگاهی و طرفم کرد خم رو سرش

 .ذارمنمی تنهات من -

 .بری تو که خواممی من -

 .برم که خوامنمی من ولی -

 :گفت و زد نیشخندی

 .خانمم بینمتمی بعدا -

 کف نشستم و شدن خم لرزونم زانوهای. بستم سرش پشت رو در محکم رفت، بیرون که در از

 پرستیدمش؟می هنوز چرا من بودم؛ متنفر خودم از. کرد پر رو اتاق فضای هقمهق صدای. اتاق

 جمع احتیاط با رو پاهام بودم؟ احمق قدراین چرا من کرد؟می مهدیوون هاشچشم هنوز چرا

 :کردم زمزمه لبی زیر بغض با. درد این از ریختم اشک ریختم؛ اشک صدابی و کردم

 !متنفرم ازت داشتن،دوست این خاطربه و دارم دوست خیلی! کیان -

 با. دادم سر بلندی یندهخ هادیوونه عین گریه، وسط بودم، گرفتارش که ایمسخره وضعیت از

 .بستم رو هامچشم و گرفتم باال رو سرم بغض

 ...دیگه ببین رو من! خدایا -

*** 

 اروس

 راحت و شدمی تموم آخرم ترم این شدمی کی. کشیدم پوفی اومدم، بیرون که دانشگاه از

 شدم؟می

 رو گوشم عسل جیغجیغ صدای که دادم جواب و برداشتم غرغرکردن از دست موبایلم صدای با

 .خراشید
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 آدم آخه! ستهفته دو نزدیک کردی؟ قهر پوچوهیچ خاطرِ واسه تو؟ کجایی! بیشعور یدختره -

 ...قدراین نفهم؟ قدراین جنبه؟بی قدراین

 یادم رو هامدوست که بودم درگیر قدراین. سپردم گوش دادمی که هاییفحش به و خندیدم

 :پرسید زد می نفسنفس که عسل. بود رفته

 شاءاهلل؟ان مُردی -

 :گفتم شیطنت با

 خبر؟ چه خوبن؟ آیناز و سارا خوبی؟ حاال. میرمنمی نخورم، رو تاسه شما حلوای تا من -

 :گفت عصبی و کشید عمیقی نفس

 !اروس بکشمت نیومدم تا همیشگی شاپکافی بیا پاشو -

 .ها ایتشنه خونم به عجیب. اوه اوه -

 از بعد که رفتم ماشینم طرفبه و کشیدم نفسی. کرد قطع رو موبایل غلیظی «بدجورِ» گفتن با

 این که اندازیپس با و بفروشمش بودم این فکر تو. نشد که نشد سالم دیگه تعمیر اون

 .رفتمی اندازمپس یهمه جوریاین خب ولی بخرم؛ ۲۰۶ یه آوردم دست به چندسال

 به و کردم ساعت به نگاهی. کنم دور سرم از رو مسخره فکرهای این تا دادم تکون رو سرم

 .بشم بدبخت و نبینه پلیس یهویی تا گوشیم به کردم وصل رو هندزفری زدم؛ زنگ ماهور

 :گفتم نگرانی با. داد جواب ایگرفته صدای با ماهور بوق چندتا از بعد

 گرفته؟ صدات چرا شده؟ چی ماهور؟ -

 :گفت و کرد ایسرفه تک

 .خوردم سرما کنم رفک دونم؛نمی -

 .کن استراحت خونه برو آخه؟ نکن اذیت رو خودت بگیم چندبار ما -

 :گفت سردی با

 .میرم شد تموم که کارم خوبم؛ من -

 :گفتم فقط و نشدم خوردل بودم، کرده عادت سردی این به که منم

 .هابِری زود -
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 :دادم ادامه من و کرد سکوت

 .شده تنگ برات دلشون هم هابچه نمیای؟ تو ؛بیرون میرم اینا عسل با دارم من -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .دیگه وقت یه باشه -

 و گفتم ی«خداحافظ». کنم امتحان رو شانسم خواستم ولی نمیاد؛ دونستممی. دادم تکون سری

 و دادم تشخیص رو هابچه نگاه یه با. رفتم شاپکافی توی دقیقه چند از بعد. کردم قطع

 .رفتم سمتشونبه

 رو شاپکافی دادمونوجیغ صدای. زدن رو من بود، بدنشون توی جون تا و سرم افتادن هرسه

 هنوز هابچه. نشستیم ایگوشه ما و داد ما به اخطاری اخم با شاپ،کافی مسئول که بود کرده پر

 :گفتم و خندیدم که کردنمی نگاهم خشم با

 .خب ببخشید اِ -

 :گفتن زمانهم هرسه

 .کوفت -

 هاشونقیافه آنالیز به شروع بارهزارمین واسه کاریبی شدت از. نگفتم چیزی دیگه و خندیدم

 .بودند نشسته رومونروبه آیناز و سارا و بودم نشسته عسل کنار من همیشه مثل. کردم

. بودن قدهم ماهور با ولی بود؛ بلندتر سانتیدو-یکی من از و بود قدبلندی و الغر دخترِ عسل

. رسیدمی کمرش تا که داشت رنگیایقهوه صاف موهای و بود گندمی پوستش رنگ

 چیزشهمه و داشت نازی فیس کل در و بود نازک لباش. بودن ایقهوه و ریز هاشمچشم

 .بود کوچولو

 خرمایی؛ و بود بلند هم اون موهای. بود تپل و سبزه سارا که بودن من قدهم هم آیناز و سارا

 .بود داشتنیدوست کل در و اومد می صورتش به که بود پهن دماغش

 که موهاشم بود؛ اشچهره مهم خصوصیات از مشکی گردِ هایچشم و نازک هایلب آیناز، اما و

 اول نگاه در. رسیدمی کتفش تا و بود صاف بود، کرده رنگ پرکالغی ک بود روشن ایقهوه

. بود سفید هم پوستش بود؛ مهربون و کنازدل خیلی و نبود طوریاین اما کرد؛می جلوه بدجنس
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 دیدم وقتی. بود روحبی خیلی صورتش آرایش بدون و بود سفیدتر دودرجه-یکی منم از حتی

 :گفتم ایمصلحتی یسرفهتک با ندارن، زدنحرف قصد هابچه

 .شده چش ماهور بدونین خوایننمی دیگه کنم فکر اهم؛ -

 داخل رو قاشقم خیالیبی با که کردن نگاهم شدهریز هایچشم با و برگشتن طرفمبه هرسه

 :گفت حرص با سارا. زدم هم و بردم فرو بستنیم هویج آب لیوان

 خب؟ -

 :گفتم سردیخون با

 .خب که خب -

 :گفت و کوبید بازوم به رو مشتش عسل

 .دیگه کن تعریف -

 :گفتم و دادم فرو رو بستنیم هویج آب از ایجرعه آرامش با

 .بخورم رو تنیمبس کنین صبر -

 در. کردنمی نگاهم حرص با اونا خوردم،می رو بستنیم داشتم طمأنینه با من که مدتی طی در

 :گفت حرصی و کشید جلو از رو بستنیم هویج آب لیوان حرص با آیناز آخر

 .کن تعریف -

 .کردم تعریف براشون رو داستان خالصه بسه، کردنشوناذیت دیدم که منم

 فینفین که عسل به. بودن زده زل میز به و بودن داده تکیه شونصندلی به هگرفتغمبرک هرسه

 :گفتم و کردم نگاهی کرد،می

 کنی؟می گریه چرا! عسل اِ، -

 :گفت و زد تلخی لبخند

 هستیم؟ دوستایی جورچه دیگه ما -

 هامدست با. رفتم فرو فکر توی و کشیدم عمیقی نفس. کردن تأیید رو حرفش هم سارا و آیناز

 .روندم شالم زیر به بودن، زده بیرون شال از سرکشانه که رو طالییم موهای

 بودیم؟ دوستایی جورچه دیگه ما گفت؛می راست عسل
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 ازش باید داشتیم، رو فرصت این که حاال. ذاشتیممی تنها رو ماهور نباید بود؛ بس دیگه اما

 .کردیممی استفاده

 بلند سرجاشون از زوربه رو هابچه و کردم باز بناگوش تا رو نیشم رسید، ذهنم به که فکری با

 اومده عسل ماشین با هابچه اینکه مثل. بیرون زدیم شاپکافی از حساب،تسویه از بعد. کردم

 سارا و شد عسل ماشین سوار آیناز. باشیم ماهور پیش که ما یخونه بریم گفتم بهشون. بودن

 .اومد من با هم

 بیرون رو ماشینش شد مجبور عسل. کردیم پارک رو ماشین و خونه یدیمرس ساعتنیم از بعد

 تونستنمی ماهور کرد،می پارک عسل اگه و نداشت جایی دیگه پارکینگ چون کنه؛ پارک

 .داخل بیاره رو ماشینش

 .خوردمی هم به خودمون از حالم لحظه اون خودم که درآوردیم بازیدیوونه کلی آسانسور توی

 تنقالت و چایی با هم بعد کرد؛ احوالپرسی و سالم هابچه با گرمی با مامان یم،رفت که داخل

 به هیجان با در، توی کلید چرخش صدای با. آشپزخونه توی رفت باز بله، و کرد پذیرایی ازمون

 تا بزنه دوباره روش از که کلیدساز بودیم داده پیش چندروز رو اینجا کلید. دوختیم چشم در

 بود وجودم توی ذوق هرچی اومد، داخل متورم هایچشم با که ماهور. شهبا راحت ماهور

 .کرد نگاهم حسبی که رفتم جلو نگرانی با بود؟ شده چی. خشکید

 !ماهور -

 .خوبم -

 باشن، زده سوزن بهشون انگار که هابچه. رفت اتاق توی و داد تکون سری هابچه به رو

 کنارشون رفتم هم من بودن؛ نشسته گوشه یه زیرسربه ناراحتی، با و بود شده خالی بادشون

 .بودیم چپونده نفریسه مبل یه روی زوربه رو خودمون. نشستم

 و نشست هابچه جلوی. بود کرده عوض رو لباساش. اومد بیرون اتاق از ماهور لحظه چند از بعد

 نگاه رو ییجا یه هرکدوم بودن، شده هول ماهور نگاه زیر که هابچه. کرد نگاهشون منتظر

 .کردنمی
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 خیلی هم سارا و بود کرده قفلشون هم توی که دستاش به آیناز بود؛ زده زل سقف به که عسل

 بودم افتاده که هم خودم. بود زده زل کمد به و بود کشیده هم تو رو هاشاخم نفسبهاعتماد با

 .کندممی رو پوستش جدیت با و خیار یه جون به

 نزار هایقیافه که ماهور. نداشتم هم زدنجیک جرئت ولی بود؛ رفتهگ مخنده موجود وضعیت از

 .رفت آشپزخونه توی و داد تکون سری کالفه دید، رو ما

 :گفتم هابچه به رو و خنده زیر زدم رفتنش، محض به

 باشین؟ کنارش خواستینمی جوریاین! سرتون تو خاک -

 :گفت و کرد نازک برام چشمی پشت عسل

 .دیدیم خودتم -

 مامان با ماهور. نزنم مفت زر و ببندم رو دهنم دادم ترجیح زنه،می رو حق حرف دیدم که منم

 .بود دستش هم میوه ظرف یه هال؛ توی اومد

 .کردن زدنحرف به شروع ما حضور به توجهبی و دیگه مبل یه روی نشستن رفتن همدیگه با

. نبود خشک لحنش نبود، سرد هاشچشم بود؛ بهتر خیلی زد،می حرف مامانم با وقتی ماهور

 بودن، ندیده تاحاال رو ماهور روی این که هابچه. داشت محوی لبخند ولی خندید؛نمی هاشلب

 .کردنمی نگاهش زیرچشمی تعجب با

 گرفته سیب خاصی ژست با هم ماهور. برسه کارهاش به تا رفت و شد بلند ربع یه از بعد مامان

 .خوردمی داشت و دستش بود

 :گفت ما به رو خشک و سرد دقیقه، چند از عدب

 بیرون همون و خونه این توی نیاین اینجام، من که زمانی تا ترسین،می حد این تا من از اگه -

 .نباشم من که بیاین زمانی یا ببینین رو هم تا بذارین قرار

 و برگشت مکث کمی با. کردیم صداش زمانهم و ملتمس که اتاقش توی بره تا شد بلند

 .کرد نگاهمون

 :گفت و اومد حرف به خودش زنه،نمی حرف کسهیچ دید که عسل
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 توی و کردیم کاریکم حقت در که دونیممی ما. نگرانتیم و داریم دوستت همه ما! ماهورجان -

 .گذاشتیم تنهات بدت هایروز

 :داد ادامه. فشرد و گرفت هاشدست بین رو ماهور هایدست و رفت جلو

 که مایی. بود خودمون تقصیر کردی ازدواج حتی یا و بوده شده چت نگفتی اینکه دونممی -

 که بدون فقط بگم، چی دونمنمی ماهور. نداری نیازی بودنمون به کردیم فکر و گذاشتیم تنهات

 .کنیم جبران که اومدیم و پشیمونیم

 خشک، و سرد هورما بود جوریاین ما اکیپ. دراومد چرخش به ما روی به عسل از ماهور نگاه

 برعکس دقیقاً که سارایی و جنبهبی و لوس منِ خجالتی، و مظلوم آینازِ عاقل، و مهربون عسلِ

 مونهمه مشترک شخصیت ماهور، جزبه البته. گرفتنمی دل به گفتیمی هرچی و بود من

 هم اون کردیم،می رفتار دیگه جور یه همیشه ماهور با ولی بود؛ کنترلمونغیرقابل شیطنت

 .بود خودش رفتار خاطربه

 :گفت و کرد تر رو هاشلب ماهور

 .دادین انجام اومدبرمی دستتون از که هرکاری شماها -

 محکم و رفتیم چهارنفری یهو. سرش بپرن کردم اشاره هابچه به که اتاق توی بره خواست

 :زد فریاد عصبانیت با و جدی خیلی که کردیم ـغلش*بـ

 !زود! نبگیری فاصله من از -

 و گذروند نظر از رو تکمونتک خشم با و کشید راحتی نفس. رفتیم عقب ناراحتی و تعجب با

 :کرد مکث من روی

 سرم؟ بپرن بهشون میدی عالمت م؟حامله من که دونینمی تو مگه -

 به. گفتم من که دونستمی خوب انداختم؛ پایین رو سرم و گرفتم گاز رو لبام پشیمونی با

 خشکشون سرجاشون. کردم نگاه ست،حامله ماهور بگم بهشون بود رفته یادم که هاییبچه

 .زدن زانو ماهور جلوی و رفتن جلو یهویی که بودم العملشونعکس منتظر ترس با. بود زده

 گرد هاشچشم شکمش؛ سمت اومد دست تاسه دید یهو که کردمی نگاهشون تعجب با ماهور

 ناز رو بچه داشتن مثالً و شکمش رو گذاشتن رو دستشون هابچه که رفت عقب کمیه و شد
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 خاله الهی» گفت که عسل حرف با. بودیم زده زل هابچه به بهت با ماهور و من. میدادن

 خیلی و گرفتم ـغلم*بـ تو رو ماهور شکم کنار؛ زدمشون و کرد باد غیرتم رگ« !بره قربونش

 :گفتم جدی

 !چِخه. شین گم برین خودمه؛ مال -

 زدیم؛ رو خودمون خوردیممی تا همدیگه سر افتادیم و کدوممونه مال که گرفت باال بحث یهو

 از بعد. بود باریفالکت وضعیت خالصه. گاز یکی و گرفتمی نیشگون یکی کشید،می مو یکی

 :گفت درهم هایاخم با و دراومد بهت از ماهور دقیقه چند

 ؟شماست مال گینمی که کاالست من یبچه مگه! دیگه بسه -

 با لبی زیر و خورد تکونی ماهور فریاد با بود، زده خشکش آشپزخونه در دم مالقه با که مامان

 :گفت تأسف

 .ترنکوچیک هم دوساله یبچه از ذهنی کردن؛ بزرگ هیکل و قد فقط -

 عسل موهای. اتاق توی رفت و داد تکون تأسف به سری هم ماهور. آشپزخونه تو رفت دوباره و

 .نشستم جام سرِ و بیرون کردم توف چندش با دهنم تو بود فتهر که

 زیر زدیم کشیدیم دراز زمین کف همدیگه، به کردن نگاه با. نشستن و شدن بلند هم هابچه

 روی بود ماسیده آیناز آرایش تمام بود؛ هوا روی بود، گرفته برق انگار که عسل موهای. خنده

 .بود شده گشاد لباسش ییقه هم سارا و صورتش

 ریخته هم به هم موهام و بود مونده هامدست رو گاز و چنگ جای بودم؛ داغون که بگم خودم از

 اتاق االن که اتاقم درِ دم رفتیم خوب، دخترهای مثل و کردیم جوروجمع رو خودمون کمیه. بود

 ش،چشم روی عینکی با و بود داده تکیه تخت تاج به. شدمی محسوب ماهور و من مشترک

 :گفتم شیطنت با. خوندمی کتاب داشت

 .شدی هاناظم این فتوکپی ماهور -

 جلو حوصلهبی. داد ادامه خوندنشکتاب به اهمیتبی بعد و انداخت من به نگاهی عینک باالی از

 .گذاشتمش تخت کنار عسلی روی و گرفتم دستش از رو سربرحوصله کتاب اون و رفتم
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 هاشانگشت با گذاشت؛ کتاب روی و برداشت هاشچشم روی از رو عینکش هم ماهور

 .زد زل من به جدی و خشک سرد، بعد و مالید رو هاشچشم

 .بگو -

 تخت طرف این عسل و من نشستیم؛ تخت روی باهم همه و انداختم هابچه به نگاه یه هم من

 نگاهمون کنجکاوی کمی با و تفاوتبی ماهور. نشستند طرف اون هم آیناز و سارا نشستیم،

 :گفتم پهنی لبخند با. کردمی

 .رودخانقلعه ریممی فردا ما -

 چه؟ من به برید؛ -

 :داد جواب من جای به عسل

 .میای باهامون هم تو یعنی ما، گفت عزیزم -

 :گفت و کرد نگاهمون جدی خیلی

 .نمیام نه -

 :گفت تحکم با سارا

 !میای -

 .نمیام -

 شده هول کمیه ماهور. سوخت براش دلم که کردمی هقهق لد تهِ از چنان. گریه زیر زد آیناز

 :گفت و کرد کنترل رو خودش ولی بود؛

 کنی؟می گریه چرا دیگه! بسه آیناز -

 :داد جواب بغض با

 میای؟ -

 .نه -

 :گفت کالفگی با ماهور که گریه زیر زد بلندتر صدای با آیناز

 .کردین مدیوونه بیرون؛ برید. میام باشه باشه؛ -



 

 

51 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 :گفتم و آیناز پشت زدم من. بیرون رفتیم شیطانی یخنده با هم تا چهار ما

 .کردی راضیش خوب خیلی! گرم دمت یعنی -

 رفتن؛ و کردن خداحافظی هابچه ساعتم چند بعد. نگفت چیزی و زد شیطونی لبخند هم آیناز

 و نبالتوند نیومدیم تا خونه بیارین تشریف دیگه که بودن زده زنگ بهشون چون هم اون

 .ببریمتون بستهکت

 رو اینجا، بودن اومده هابچه فهمید وقتی اومد، که بابا. بود شده ساکت کمیه خونه رفتشون بعد

 :گفت مامان به

 ؟سالمه خونه! خانم -

 و خندید که کردم صداش اعتراض با. ذاریممی سرمون روی رو خونه که بود این منظورش

 چایی سینی با مامان. کنه نگاه فوتبال تا سه شبکه اشتگذ و تلویزیون جلوی نشست رفت

 :گفت ناز با بابا به رو و هال توی اومد

 .ببینم سریال خواستممی من! آقا -

 :گفت و زد چشمک بهش رو مهربون هم بابا

 .نکن نگاه رو دفعهاین حاال -

 توی رفتم و شدم دبلن شنیدیم،می گل و گفتیممی گل و بودیم نشسته دور که ساعت چند از بعد

 .کنم انتخاب بپوشم فردا خواستممی که رو لباسی تا اتاق

 فکر با و روش گذاشتم هم یاسی شال یه کنار؛ گذاشتم یاسی مانتوی یه با رو مشکیم شلوار

. خوابیدم و انداختم جا زمین رو خودم واسه راحت خیال با پوشم،می رو سفیدم کتونی اینکه

 .برد خوابم زود خیلی که کردم فردا به جعرا پردازیخیال به شروع

 *** 

 ماهور

. دادم تکون سری بود، کرده آماده که هاییلباس دیدن با انداختم؛ نگاهی خواب غرق اروسِ به

 کیان هایچشم بستم، که رو هامچشم. گرفتم هامدست بین رو سرم و تخت یلبه نشستم

 اون. بیرون بره سرم از فکرش تا دمفشر دستم توی رو سرم کالفه. هامچشم جلوی اومد
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 رو هامچشم و کشیدم دراز تخت روی گرده؟برنمی دیگه گفتنمی مگه کرد؟می کارچی ایران

 .بستم

*** 

 بک فلش

 بهش رو خودم لبخند با که ـوسید*بـ رو صورتم آروم و انداخت گردنم توی رو بندگردن

 و کرد قفل دورم رو دستش هم اون ؛کردم ـلقه*حـ دورش رو هامدست و برگشتم. چسبوندم

 .فشرد خودش به رو من

 !کیانم -

 :گفت بمی صدای با و گرفت عمیقی دم آرامش، با و کرد فرو بلندم موهای تو رو سرش

 کیان؟ جانِ -

 واسه هاش،چشم واسه رفتمی ضعف دلم چقدر که آخ. کردم نگاهش عشق با فقط

 :زد لب و شد خیره هامچشم به ـذت*ـل با. وجودش تکتک واسه هاش،کردننگاه

 .میشم دیوونه کنی،می نگاهم که جوریاین -

 :گفتم کردم،می صاف رو لباسش ییقه که زمانهم و خندیدم ناز با

 .دیگه کنم تدیوونه خواممی منم خب -

 :گفت خمـار هاییچشم و خنده با و انداخت باال ابرویی

 .تردخ تمدیوونه هم جوریهمین که من -

 :گفتم و زدم چشمکی

 .خواممی اینا از بیشتر من کمه، -

 جوریه؟این -

 .دادم موهام به تابی و کردم نازک چشمی پشت

 .جوریههمین دقیقاً آقا؛ بله -

 نگاهش عشق با. گرفتمش محکم و زدم جیغ هیجان با. کرد بلندم هاشدست روی و شد خم

 :گفت و چرخوند صورتم روی رو
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 .من خانمِ کنی قبول رو مسئولیتش باید کنی،می که دیوونه -

 :گفتم و ـوسیدم*بـ رو صورتش

 .پذیرممسئولیت من -

 رو من. کردممی احساس سرم زیر رو قلبش ضربان دادم؛ تکیه اشـینه*سـ به رو سرم

 باز و کشیدم من رو در یگیرهدست. افتاد راه به اتاق طرفبه و فشرد خودش به ترمحکم

 .بست پاش پاشنه با رو در واردشدنمون محض به هم کیان. کردم

*** 

 حال زمان

 امـینه*سـ قفسه به رو خودش محکم که قلبم روی رو دستم و کردم باز درد با رو هامچشم

 برات؟ بودم گذاشته کم چی کیان؟ کردی رو کار این چرا آخه. گذاشتم کوبید،می

 بگی عشقت به سخته چقدر که گفتم و مکرد درددل مبچه با و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 من دیدن؛ـیانـت خــ و بودنعاشق سخته چقدر روزا، این سخته چقدر بیرون؛ زندگیت از بره

 ایبچه فهمهنمی باباش وقتهیچ که ببخشه رو من گفتم. بخشمنمی رو باباش که ببخشه رو

 .هست

 که شیرینی روزهای به کردم؛می فکر گذشته به هی و بذارم هم روی چشم نتونستم صبح تا

 که مهری مامان دیدن با. شدم خارج اتاق از بیرون از سروصدا شنیدن با. گشتنبرنمی دیگه

 :گفت و پاشید صورتم به پرمهری لبخند. نترسه که کردم سالم آروم کرد، آماده صبحونه داشت

 باید بعدش صبحونه، رایب کنم بیدار رو آقاسینا برم باید منم. بخور صبحونه بیا دخترم؛ بیا -

 .کار ِسر بره

 صبح اومد، که آقاسینا. بخوریم باهم بیان موندم منتظر و سفره سر نشستم و زدم لبخندی

 :گفتم مهری مامان به رو. داد جواب مهربونی با که دادم تحویلش خیریبه

 باهامون؟ میاین امروز که شما -

 دخترم؟ کجا -

 .رودخانقلعه -
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 .ندیدمش وقتهخیلی بزنم؛ سر خواهرم به برم وامخمی مادر، نه -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .شدیممی خوشحال خیلی اومدین،می ولی -

 :گفت مهر با

 .دیگه روز یه شاءاهللان -

 .نگفتم چیزی دیگه هم من

 

 

 رو خودش خستگی با و شد بیدار بعدش ساعت یه هم اروس. رفت دقیقه چند از بعد سینا آقا

 :گفت ناله با. کرد ولو مبل روی

 .کشیده ته انرژیم تموم کردم؛ ورزش خواب جای به دیشب انگار! ماهور وای -

 داد،می نشون رو 9 که ساعت به نگاهی با شد ساکت هم اروس. نگفتم چیزی و زدم پوزخندی

 با و گرفت هم رو من دست راه وسط. دوید اتاق درِ طرف و شد بلند جاش سرِ از زنانجیغ

 .کردمی آرایش میز، جلوی داشت تندتند. کشید خودش

 :گفت من به رو زد،می ریمل بازنیمه دهن با که بین همون

 !کننمی قلفتی رو پوستمون هابچه. شد دیرمون شو؛ آماده بدو -

 اومدم که بیرون. کردم عوض حموم توی رفتم و برداشتم رو هاملباس آرامش، و سردیخون با

 :گفت و کرد کج لبی اروس

 دیگه؟ چیه کارااین دارم؛ خودمم داری هرچی -

. زدم ریمل و رژ یه و درآوردم کیفم از رو کوچیکم آینه. نشستم تخت روی رفتم و ندادم جوابی

 دنبال رفتیم من ماشین با اروس، شدنآماده از بعد خالصه. نداشتم بیشتری آرایش یحوصله

 .هابچه

 وقتی ولی بود؛ ترنزدیک که آیناز یخونه برم داشتم صدق اون از بعد رفتیم؛ عسل دنبال اول

 .دادم مسیر تغییر ایناست، سارا یخونه آیناز گفت عسل
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 و برد ضبط طرف به رو دستش اروس. کردن سالم پرانرژی و ماشین توی نشستن سارا و آیناز

 .برد فرو سکوت توی رو ماشین آهنگ، صدای که کرد روشنش

 برگردم عشق از شدنمی چون بمقل از خوردم زخم موندم»

 کردم زندگی شعرامو که بس دردههم شهر یه غرورم با

 دنیا یک برای کردم قصه دردامو تمام عمره یه من

 تنها بشنوی تنها؛ بشنوی حرفامو تو که مردم این برای گفتم شعر

 خودم قلب با جنگیدن از شدم خسته درد این از من

 خودم حال از شدم خسته کنم چه زخما این با من

 خودم حس با جنگیدن از شدم خسته درد این از من

 خودم دست از شدم خسته کنم چه رویا این با من

 باشه چیننقطه حرفام میشه حالم از نمیگم چیزی وقتی

 «باشه زمین رو شعر بهترین تونهمی سکوت وقتا گاهی

 «بمانی روزبه -شدم خسته»

 و درآورد رو من فلش اروس که بودم شده خیره جاده به اخم با منم حس؛ توی بودن رفته همه

 ـص*رقـ و جیغ با راه یادامه و کرد پر رو ماشین جهان امید صدای یهو. زد رو خودش مال

 .گذشت هابچه

 :گفتم و کردم خاموش رو ضبط. بود گرفته درد دیگه سرم

 .رسیدیم تقریباً -

 توی گذاشتم رو ماشینم رفتیم، که داخل. کردن نگاه بیرون به آروم و نکردن اعتراضی هاهمبچه

 دنبال رو هااون نمیام، باال هاپله از من اینکه گفتن با و رفتم جلو بعد و رودخانقلعه پارکینگ

 کردیم پهن زیرانداز و کردم پیدا چشمه کنار آروم جای یه جنگل؛ توی رفتم. کشوندم خودم

 .نشستیم

 آورده چای فالسک و برنج خودمون با اروس و من. کردم نگاه بود هابچه دست که ساکی به

 و بکشیم سیخ به که بودیم گرفته راه توی هم رو گوشت. مصرف بار یک لیوان همراه به بودیم،
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 میوه و نوشابه و دوغ خودش با عسل. بودیم آورده خودمون با خونه از هم رو سیخ. بخوریم

 پخته خودش که شیرینی چندتا هم آیناز و بود آورده تخمه با پفک و چیپس هم سارا بود؛ آورده

 .بود آورده رو بود

 نگذشته ایدقیقه چند بشه؟ سپری خوردن به قراره امروز کل یعنی گذشت فکرم از لحظه یه

 .گرفتم پس رو فکرم و شدم پشیمون ها،بچه گرفتنسلفی شدنشروع با که بود

 ازشون گوشت، کردندرست یبهونه به که انداختن من با هم عکس چندتا و کردن بلندم

 خورد، بینیم به که بوش. کردممی درست کباب داشتم و بودم نشسته منقل پشت. گرفتم فاصله

 عجیب هام،دندون زیر نرمیش و داغی. دهنم توی انداختم یکی و بزنم ناخونک کردم ـوس*هـ

 .افتادم روز اون یاد لحظه یه که بهم چسبید

*** 

 بک فلش

 :گفتم و کردم ـغلش*بـ پشت از که کردمی درست کباب کنبال توی داشت کیان

 .هارفته سر محوصله من -

 .کمیه کن صبر برم، قربونت االن میام -

 دهنم توی رو شدهکباب گوشت از تیکه یه و برگشت که کنم اعتراض که کردم باز دهن

 و گرفت پهلوم از و خندید بلند. رفتم غرهچشم براش و کردم جویدن به شروع اخم با. انداخت

 منم بین، این که چپوند دهنم توی کلی بشه، درست کباب که وقتی تا. داشت نگهم خودش کنار

 تصمیم بردیم، سیخ دوتا فقط سفره سرِ وقتی. بخوره دادممی هم خودش به و آوردمنمی کم

 .واینستیم کباب منقل سرِ همدیگه، با وقتهیچ که گرفتیم

*** 

 حال زمان

. نداشتم کباب خوردن به میلی هیچ دیگه. رسیدم کردنمدرست کباب یادامه به و کشیدم آهی

 !زدی آسیب بهم چقدر دونینمی خودتم حتی کیان آخ
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 اومدن سروصدا با. کردم صدا گرفتن،می عکس داشتن هنوز که رو هابچه و گذاشتم رو سفره 

 :گفت شیطنت با سارو. دستشون دادم و کشیدم غذا براشون هم من. نشستن سفره سر

 !کردی دیوونه رو همه کردی، چه! به به -

 بیشتر که کردم خوردن به شروع و ریختم خودم واسه کمیه. نگفتم چیزی و زدم محوی لبخند

 کردممی خالی باال، آوردممی برنج، توی بردممی فرو رو قاشقم. خوردن تا بود کردنبازی شبیه

 .شدیم تکرار هی جریان این و بشقاب توی

 .دادم جواب بعدش گرفتم؛ فاصله هابچه از کمیه و شدم بلند موبایلم زنگ صدای با

 .بفرمایید بله -

 .پیچید گوشم توی آشنایی زن صدای

 خوبی؟. دخترم سالم -

 :گفتم متفکر و کشیدم هم توی رو هاماخم

 .نیاوردم جا به ببخشید. ممنونم -

 .دیگه کیانم مادر کردی؟ فراموش رو من! عزیزم اوه -

 چیزی تونستمنمی اما کردم؛می وبستهباز ماهی عین رو هاملب. شد خشک زمین روی پاهام

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس ثانیه چند بعد. بگم

 .نشناختم که ببخشید آها، -

 .بزنم زنگ بهت تا داد رو خودت یشماره نیستی، خونه که گفت کیان عزیزم؛ نداره عیب -

 گیر کجا از رو مشماره کیان خودِ دونستمنمی. گرفتم گاز داخل از رو امهگون گوشت کالفه

 با. نداریم ای ـطه رابـ باهم ما دونننمی شخانواده هنوز چرا فهمیدمنمی هم طرف یه از آورده؛

 .بست نقش لبم رو کوچیکی لبخند اومد، خط پشت از که صدایی

 .کنم صحبت باهاش تا بده رو تلفن ماهوره؟! مامان -

 مفصل تا بزنم زنگ روز یه گفت و کرد خدافظی من از کردم،می صداش مادرجون که کیان مادرِ

 :کرد سالم بهم همیشگیش سرزنده و شاد صدای با کیمیا. بزنیم حرف
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 نیومدین چرا ایران، اومدین میشه؟ تنگ برات دلمون نمیگی تو؟ کجایی! خانم عروس سالم -

 خودمون؟ پیش

 :دادم جواب نباشه سرد داشتم سعی که لحنی با

 هوا اون توی دونهمی کیان. تهرانین که هم شما ترم؛راحت خودم یخونه راستش. سالم -

 .میشم مریض

 .دیگه روز چند میایم خودمون عزیزم؛ سرت فدای. خودشم بود گفته. آره آها؛ -

 از بعد کردم؟می ارکچی باید من حاال اینجا؟ اومدنمی داشتن. دادم تکیه درختی به ضعف با

 .کرد قطع زدن،حرف کمی

 تحقیقات یواسه همیشه و بود شرکت اعتماد قابل کارمندهای از یکی که مرادی به

 تا برام تهرانی کیان از تونه،می که آدرسی یا شماره هر گفتم بهش. زدم زنگ فرستادمش،می

 .کردم قطع ،«کن عجله» تنگف از بعد هم من و گفت چشمی هم اون. کنه پیدا آینده ساعتنیم

 جمع رو وسایل هابچه کمک با. نکردم بازی هم غذام با حتی دفعهاین ولی نشستم؛ سفره سرِ

 گفتم و نرفتم برم، همراهشون که کردن اصرار هرچقدر. بگردن تا رفتن هم هااون و کردیم

 .باشه هاوسایل به حواسش باید یکی

 بود نوشته هم آخر در بود؛ داخلش کیان یخونه آدرس و شماره که رسید بهم مرادی از پیامی

 .بزنه شرکت خوادمی که

 که فهمیدمی نباید کیان. رفتممی باید من بمونه، خواستمی اگه. بستم رو هامچشم بیچارگی با

 .محامله

 نبیرو مانندآه رو نفسم. زدم زنگ تردید با و کردم نگاه بودم آورده گیر کیان از که ایشماره به

 با. داد جواب نخورده، کامل اول بوق هنوز که بود خوابیده موبایلش رو انگار. شدم منتظر و دادم

 :کرد صدام بهت از پر صدایی

 !ماهور -

 .دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم

 .سالم -
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 :شد نگران صداش

 شده؟ چیزی -

 .کشیدم پاهام روی رو دستم

 شدیم؟ جدا دونننمی اینا مامانت چرا -

 :داد جواب محکم و کشید آسودگی روی از نفسی

 .نشدیم جدا چون -

 :گفتم و گرفتم گاز رو لبم

 .دادم طالق درخواست من -

 ایگرفته صدای با که بود سکوت ایلحظه چند. گفتممی رو این باید ولی بودم؛ گفته دروغ

 :گفت

 میگی؟ دروغ -

 .نه -

 .سرد خیلی بود، سرد برعکس ؛نبود گرم لحنش دفعهاین. پیچید سرم توی صداش

 !نمیدم طالقت من -

 .گرفتم هامدست بین رو سرم و کردم پرت انداز زیر روی رو موبایلم حرص با. کرد قطع بعدم

*** 

 کل دانای

 ماهور دست از عجیب بود؛ عصبانی خیلی. ایستاد خشم با و اتاق یگوشه کرد پرت را موبایلش

 حتی که او ولی است؛ بوده نامرد داشت قبول است، هکرد اشتباه داشت قبول. بود خوردل

 کسی به ماهور، جز توانستمی او مگر. آورده در ـوشش*آغـ از سر چطور امیلی دانستنمی

 به کرد؛نمی توجه او به که دختری. داشت مغرور و چموش دختر این گروی در دل او کند؟ فکر

 از را خودش رحمیبی با ماهور حال. دادندمی جان او از چشمی یگوشه برای همه که کسی... او

 .کردمی دریغ او
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 جای که کوبید دیوار به محکمی مشت. زد اشمطالعه میز صندلی به لگدی و کشید اینعره

 و دوباره. نشد هم باز کوبید؛ دیگر بار یک. نکرد آرام ایذره را او ولی رفت؛ فرو دیوار در مشتش

 .نشست ایگوشه و برداشت ستد که بود شده له دستش... دوباره

*** 

 بک فلش

 به ورود محض به. دوید اتاق طرف به عجله با که آمد اتاق از شکستن صدای خانه، به ورود با

 فقط حرفی هیچ بی را ماهور و رفت جلو. شد روروبه ماهور خونی مشت و شکسته آینه با اتاق،

 حرف او به راجع نفر چند که گفت او به شد، آرام اینکه از بعد هم ماهور. گرفت ـوش*آغـ در

 .است انداخته او به را خودش چطور نیست معلوم و کرده پهن تور کیان برای که زدندمی

. باشد درآمده تواندمی اطرافش و دور دخترهای دهان از فقط هاحرف این دانستمی کیان

 زده حرف او با چقدر که آه. هاستآن به متعلق کیان کردندمی فکر خیالیخوش با که دخترهایی

 خموپیچ در دلش داندمی که است خودش مهم که ندهد؛ اهمیتی دیگران حرف به که بود

 .است کرده گیر او گیسوان

*** 

 حال زمان

 با زند،می مشت برسد دستش دم هرچه به خودش کردنآرام برای ماهور فهمید که بار اولین

 .کردمی را کار همین خودش حال و بود خندیده تعجب

 تنها حال. زد بیرون خانه از پیچید، دستش در که دردی به توجهبی و کرد مشت را دستش

. بود همین کردمی آرامش که چیزی تنها ماهور از بعد. بود رانندگی کرد،می آرامش که چیزی

 .گشتبرمی باید ماهور کشید؛نمی پس پا او. زد موهایش به چنگی و کشید نفسی

 

 

*** 

 اروس
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 :گفتم عسل به رو و رفتم عقبعقب خیابون وسط

 .نیومده ماشین تا باش زود -

 :گفت خورد،می لواشک داشت کهدرحالی آیناز

 بگیری؟ عکس خوایمی خیابون وسط که قحطه جا آخه -

 هادرخت کنار که هم سارا. کردم نازک آیناز برای چشمی پشت گرفتم،می ژست کهحالیدر

 برو گفتم و آسفالت روی نشستم یهو که گرفت ازم عکس چندتا عسل. گرفتمی عکس داشت

. شد خیره سرم پشت به زدهبهت نگاهش یهو ولی رفت؛ ترعقب. بگیر عکس ازم بعد ترعقب

 :زدم داد

 .دیگه بدو عسل وا -

. پیچید بینیم تو ماشین لنت بوی که کرد ترمز چنان. برگشتم ماشین بوق صدای با یهو که

. شدم خیره بود، شده متوقف سرم از متریسانتی چند توی که رنگمدادینوک زانتیای به شوکه

 .نشست جلوم زانو، روی و اومد جلو شتاب با پسر یه و شد باز ماشین در! بود آشنا چقدر

 نشد؟ که چیزیت خوبی؟ جان،اروس! اروس -

 که کردمیم نگاهش سوالی فقط. کیه دونستمنمی ولی بود؛ قفل مشکیش هایچشم تو نگاهم

 .زد صورتم تو آرومی نسبتاً سیلی کرد بلند رو دستش و کشید نفسی

 دیدن با. گذاشتم صورتم روی رو دستم و اومدم خودم به کردم، حس امگونه رو که سوزشی با

 :کردم صداش تعجب با. خودم روی به رو سامیار

 !سامیار -

 .نشست لبش روی پهنی لبخند و کشید عمیقی نفس

 .باشه شده چیزیت ترسیدم. کشتی رو من که تو دختر -

 هایدوست انگار که هم پسر دوتا و بودن کنارم نگرانی با آیناز و سارا. کردم اطرافم به نگاهی

 .بودن ایستاده کنارش بودن، سامیار

 سرِ از و انداختم پایین رو سرم خجالت از زدم؛ صدا اسم به رو فرهمند آقای که اومد یادم یهو

 .دمش بلند جام
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 .میاد داره ماشین نشدم متوجه گرفتم،می عکس داشتم ببخشید -

 :گفت بود سارا به نگاهش کهدرحالی پسرا از یکی. نگفت چیزی و زد گرمی لبخند

 کنین؟نمی معرفی داداش -

 :گفت و کرد اشاره پسر همون به گرمی با سامیار

 .آرمین رفیقم، -

 :گفت و گرفت یکی اون طرف به رو دستش بعد

 .برادرم سانیار، -

 :گفت و گرفت من طرف به رو دستش بعدم

 .بااستعدادم شاگرد جاناروس -

 :گفت و زد لبخندی که کردم تشکر شرم با

 .کنن معرفی باید جاناروس شناسم؛نمی رو هاخانم من -

 :گفتم و زدم پلکی هول

 .عسل و سارا آیناز، دوستام. بله -

 چشم پسر یه آرمین. انداختم کوتاهی نگاه پسرا به. بودم دهکر هم اشاره بهشون بین این البته

 رنگیعسلی هایچشم و بلوطی موهای هم سانیار. نبود بد هم هیکلش و بود مشکی ابرو و

 سامیار چرا دونستمنمی ولی بود؛ ترجذاب سامیار از. بود داداشش شبیه هم هیکلش داشت؛

 شیطنت برق که هاشچشم از کامالً ولی بود؛ نمهربو سامیار مثل. کردمی جلوه ترجذاب برام

 .ترهشیطون سامیار از که بود هویدا درخشید،می توش

 پشت از ماشینی بوق صدای با. زدم ضربه پام زیر آسفالت سنگ به و گرفتم ازشون رو نگاهم

 به. داشتن رو من وضعیت هم هابچه بقیه که خوردم تکونی جام توی ترس با سامیار ماشین

 .دادیم سر ایخنده و انداختیم نگاهی گههمدی

 بود، کی این که سرم افتادن هابچه رفتنشون بعد که رفتن و کردن خداحافظی ما به رو پسرا

 استاد فقط سامیار کردم راضیشون زوربه که خالصه... . و بود صمیمی باهات قدراین چرا

 .ویولنمه
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 و برسونیم اتمام به موفقیت با رو پله همهاون تونستیم باالخره. ببینیم رو قلعه تا رفتیم هابچه با

 .کردیم گرفتنعکس به شروع رسیدیم، اینکه محض به

 :گفتم و زدم بهش ایسقلمه خنده با. کردمی نگاه قلعه به حرص، از شدهجمع هایلب با عسل

 چته؟ -

 باال؟ اومدیم رو پله همهاون همین، دیدن خاطربه ما یعنی -

 :گفتم و کردم نگاه طرافا به کمیه

 .که قشنگه -

 :گفت و انداخت باال هایشونه عسلم

 .نیومد خوشم که من -

 .ایسلیقهکج بس از -

 .انداخت باال شونه تفاوتبی

 بندگرن و بنددست عسل خریدم؛ بود روش رودخانقلعه عکس که لیوان یه من برگشتن، موقع

 .مار یمهره آیناز و خرید چوبی

 برچیده لب آینازم. خنده از شدم ولو عسل هایشونه روی خریده، مار یمهره دمفهمی وقتی

 روش که خریدم براش چوبی قاب یه و افتادم ماهور یاد که رفتیممی داشتیم. کردمی نگاهم

 را ما دل نباشی تو»: بود نوشته

 نیست ثمری

 ...نیست که

 «حافظ

 .عقیق انگشتر یه باباهم برای گرفتم ظرنچشم مامان واسه. بیاد خوشش ازش بودم امیدوار

 و پریده رنگ کامالً چون شده؛ چش ساعت چند این تو نبود معلوم که ماهور پیش رفتیم خالصه

 قرار اینکه یادآوردنبه با لحظه یه. بدم بهش خونه رفتیم وقتی رو تابلو دادم ترجیح. بود عصبی
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 بودیم؟ گذاشته تنهاش چرا. بردم دهنم توی ناراحتی با رو هاملب باشیم، ماهور با امروز بود

 به داشتن انگار که هم هابچه. نبود خودمون با ما قرار این ولی بود؛ گفته خودش که درسته

 به رو ماهور. بودن ایستاده ایگوشه ناراحتی با کردن،می فکر کردممی فکر من که چیزی همون

 :گفت خستگی و سردی با ما

 .خونه بریم باید دیگه. بره در خستگیتون و بخورین زمبری چایی یه تا بشینین -

 درد خیلی پاهام. چسبیدمی عجیب وگذارگشت همهاین از بعد چایی. نشستیم و گفتیم ایباشه

 .نیاوردم خودم روی به بود، گذشته خوش بهم بس از ولی کرد؛می

 .خود یخانه درو هرکه نخود نخود و کردیم جمع رو وپالسمونجُل چایی، خوردن از بعد

 بلند دقیقه پنج از بعد که نزدم حرفی. تخت روی افتاد هالباس همون با ماهور رفتیم، که خونه

 .کنه عوض لباس تا حموم توی رفت و شد

 رو تابلو که ماهور. پشتیشکوله روی گذاشتم رو تابلو و کردم عوض رو لباسم بین همون منم

 :گفتم و انداختم باال ای شونه منم. کرد نگاهم سوالی دید،

 .باشی داشته یادگاری یه اونجا از هم تو گفتم نیومدی؛ که ما با -

 :گفت خشک و انداخت باال ابرویی

 .ممنونم -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نداشت قابلی -

 تو افتادم و کشیدم عمیقی نفس. خونه اومدمی فردا کنم فکر و بود خاله یخونه هنوز مامان

 زدممی چرتی یه. بود زود خیلی شام واسه. بودم کرده پهن اومدن ضمح به که خوابیرخت

 لبخندی چشمم؛ جلوی اومد سامیار یچهره ناخودآگاه. بره بیرون تنم از خستگی تا وسط این

 .رفتم خواب به دارم، کالس باهاش فردا اینکه به فکر با و زدم

*** 

 نتونستم شدم، بیدار شام واسه اینکه از بعد دیشب. نشستم صبحونه یسفره سرِ ایخمیازه با

 .االنم آلودگی خواب شد نتیجش و بخوابم دیگه
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 کوتاهم چرت از سرم افتادن با و شد گرم هامچشم که شد چی نفهمیدم اما خاروندم؛ رو سرم

 .کاسه همون و بود آش همون دوباره بعد لحظه چند ولی پریدم؛

 و نون یلقمه سردیخون با ماهور. تمنشس سیخ صورتم روی چیزی خیسی و سردی با یهو

 نگاهش حرصی. بود کنارش بود خالی االن که هم آب لیوان یه. داد قورت چایی با رو پنیرش

 :کردم

 روانی؟ کنیمی جوریاین چرا -

 نرفته؟ که یادت. داری کالس امروز بخور؛ هوا برو پاشو. بپره خوابت تا -

 و دور به. انداختم پایین رو سرم که کرد نگاه بهم فقط. درآوردم رو اداش و کردم کج رو لبم

 .انداختم نگاهی اطراف

 نیومد؟ مامان -

 :گفت و گرفت ایلقمه خودش واسه طمأنینه با

 .میاد ظهر از بعد که گفت و زد زنگ بابات به زود صبح -

 رفتم یبیکار از و تختم روی افتادم. اتاقم توی رفتم شدم بلند سفره سرِ از و گفتم ی«آهان»

 .رمان دانلود سراغ

 با سفید شلوار و شال رسیدم؛ خودم به خاصی وسواس با. بود رسیده کالسم وقت باالخره

 کنار رو سبزم هایصندل. پوشیدم داشت خاصی هارمونی هامچشم با که سبزی مانتوی

 املب به رو کالباسیم رژ کشیدم، پلکام پشت نازکی چشم خط. کردم آرایش به شروع و گذاشتم

 .صورتم روی ریختم کج رو موهام و مالیدم

 زدنسایه واسه که هامدست سامیار یادآوری با. زدممی تیپ داشتم چرا دونستمنمی خودمم

 نمیده؛ اهمیتی تو به اون خنگ؟ یدختره شدی بچه اروس؛ دیگه بسه. شد خشک بود، رفته جلو

 .کالست برو پاشو آدم یبچه عین هم حاال فهمیدی؟

 بیرون خونه از بعد کردم؛ خدافظی و ـوسیدم*بـ گذشت،می اومدنش از دوساعتی که رو نماما

 .بود کجا نبود معلوم که هم ماهور. اومدم
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 وارد و کشیدم عمیقی نفس. بود مونده کالس شروع به دقیقهپنج رسیدم، که آموزشگاه به

 .شدم آموزشگاه

. کردنمی نگاهم بد دخترها بعضی ولی ؛کردن رفتار باهام اول یدفعه از بهتر کمی هابچه

 :گفت نازکی صدای با و نشست کنارم دختری

 .بدزدی رو استاد ترسنمی خوشگلی خیلی تو چون خیالشون؛بی -

 .برگشتم طرفش به متعجب

 .بکنم رو کار این خوامنمی من ولی -

 رو دستش. شد یاننما خرگوشیش هایدندون که زد نماییدندون لبخند و انداخت باال ایشونه

 :گرفت طرفم به

 .نیلوفرم من خانمی؛ سالم -

 .فشردم نرم رو دستش و زدم نازی لبخند

 .اروسم منم -

 .جاناروس خوشبختم -

 .طورهمین منم -

 خیلی ولی بود؛ ترمعمولی هم معمولی از نداشت؛ خاصی چیز. چرخوندم صورتش روی رو نگاهم

 ِسر خورد، در به که ایتقه با. بود دلربا عجیب شخرگوشی هایدندون و بود شیرینی دختر

 زدن،حرف کمی از بعد. گفت سالمی جمع به رو و شد وارد لبخند با سامیار. ایستادیم جامون

 .کرد آموزش به شروع

 ،می: از عبارتند ترتیب به بم به زیر از ویولن هایسیم کوک گفتم، قبل یجلسه که طورهمون -

 در چپ دست و شانه چانه، نقطه، ۳ با شدننواخته هنگام در ویولن رکلیطوبه. سل ، ر ، ال

 .کشندمی دوش به را ساز گرفتن دست بار از بخشی نقاط این از هریک و تماسه

 :گفت قبل جلسه هایحرف یادآوری از بعد

 آوردین؟ رو هاتونویولن تونهمه خب -
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 جریان متوجه انگار من، به نگاهی با. دبو رفته یادم من فشردم؛ هامدندون زیر محکم رو لبم

 :گفت مهربون و من به داد رو خودش ویولن و شد

 .سپهری خانم نره یادتون بعد یجلسه -

 :گفتم و دادم تکون خجالت با سری

 .چشم -

 هم حسابی. دارم نگه گفتمی که شکلی همون دقیقاً رو ویولن نتونستم داد، توضیح هرچقدر

 خم کمیه رو گردنم آورد، باال کمی رو دستم و اومد جلو سامیار. فهکال هم و بودم شده خسته

 آروم ایضربه با و گذاشت پشتم رو دستش و گرفت قرار تماس در ویولن با مچونه که کرد

 روی درست حالت با و کرد بلند بود، توش آرشه که رو راستم دست. بشینم صاف که کرد کاری

 .گذاشت ویولن سیم

. بود رنگشبلوطی موهای روی سرگردونم نگاه. بودم کرده حبس رو نفسم و زدیم تندتند قلبم

 سختیبه رو دهنم آب. زد تندتر قلبم هاشچشم توی نگاه با که کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 نفرت از پر نگاهش لحظه یه و کرد نگاهم کمیه. بگیرم ازش نگاه کردم سعی و دادم قورت

 دید، که رو من سوالی نگاه چرا؟ ولی بود؟ متنفر من از. شدم خیره شهاچشم به تعجب با. شد

 .ایستاد و فشرد هم به رو هاشپلک

 :گفت لبخند با. بود شده مهربون هاشچشم دوباره

 بگیرین؟ دستتون توی رو ساز جوریچه گرفتین یاد همه االن دیگه، خب -

 گذاشته قلبم رو وزنه یه انگار کرد؛یم سنگینی امشونه روی ویولن. دادن مثبت جواب هابچه

 رو از رو ویولن. بودم کرده بغض. رفتنمی کنار چشمم جلوی از سامیار نگاه ایلحظه. بودن

 :گفتم ایگرفته صدای با و آوردم پایین مشونه

 بیرون؟ برم لحظه یه من میشه استاد -

 از و گذاشتم میزش روی رو نویول. داد تکون تأیید عالمت به سری و انداخت بهم کوتاهی نگاه

 .ریخت بودم گرفته رو جلوش زور به که هاییاشک. بیرون زدم در
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. دستشویی تو پریدم و گرفتم دهنم جلوی رو دستم. شدمی خیس فوری کردم،می پاک هرچقدر

 بودم نتونسته وقتهیچ من. شدنمی اما بگیرم؛ رو هقمهق جلوی داشتم سعی نفسنفس با

 دستش نگرانی با. داخل اومد آموزشگاه، منشی سوگند، و خورد در به ایتقه. نمک گریه صدابی

 .گذاشت صورتم دوطرف رو

 دختر؟ شده چت -

 ـغلش*بـ تو رو من اونم که انداختم ـغلش*بـ توی رو خودم و شد بلندتر هقمهق صدای

 .فشرد

 عزیزم؟ بگی خواینمی -

 به فقط سامیار اینکه بگم؟ چی خواستممی. مداد تکون خوامنمی ینشونه به تندتند رو سرم

 فکر. کنممی گریه دارم همین خاطربه االن و کردم معنی نفرت رو نگاهش من و کرده نگاه من

 .رسیدنمی ذهنش به من بودنِاحمق جز چیزی که که واهلل به کمه؟ امتخته یه کردنمی

 نارنجینازک قدراین چرا من هآخ. اومدم بیرون ـغلش*بـ از خجالت با شدم، آروم که کمی

 :پرسید مهربونی با. بودم

 عزیزم؟ خوبی -

 .گرفتم هم رو تو وقت ببخشید خوبم، -

 :گفت و کرد نمکینی اخم. رفت هم توی ابروهام وحشتناکم صدای از

 .بزنیا حرفا این از نشنوم دیگه -

 .شدم ساکت و زدم لبخندی

 .هنوز شده چی بگی خواینمی -

 .خوبم االن که کمیه بود گرفته دلم هیچی، -

 .نذاشتم که بزنه حرفی خواست

 .نپرس چیزی کنممی خواهش -

 یادش بدبخت. بیرون رفت دستشویی از و داد تکون باشه ینشونه به رو سرش و کشید نفسی

 نگاه خودم به آینه توی و کردم آرومی یخنده. دستشویی توی بود اومده کاری چه واسه رفت
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 کیف با سوگند و شد باز دستشویی در که گفتم پوفی کالفه. بود شده داغون صورتم کردم؛

 :گفت و داد من به رو کیف. اومد آرایشش وسایل

 .کن درست رو تقیافه بیا -

 کردم، تحمل قابل رو مقیافه اینکه از بعد. رفت و زد لبخندی فقط که کردم تشکری قدردانی با

 .کردم تشکر دوباره و بهش دادم رو سوگند آرایش وسایل کیف

 برگشتنم، با. بود شده تموم کالس دیگه چون بردارم؛ رو وسایلم تا کالس طرف برم برگشتم

 سر سامیار، صدای که کردم عذرخواهی و گرفتم فاصله ازش فوری. رفتم فرو نفر یه ـغل*بـ تو

 .آورد باال رو مافتادهپایین

 .دادی دست از رو کالس -

 :گفتم لرزونی صدای با و فشردم هامدندون زیر رو لبم

 .خواممی معذرت -

 .کن عذرخواهی خودت از نیست؛ مشکلی من برای -

 آخه؟ بود شده چش سامیار. لرزید تفاوتبی لحن این از امچونه. رفت و شد رد کنارم از بعد

 ماشین تو کردم پرت رو خودم. دویدم ماشینم طرف و برداشتم کالس توی از رو کیفم و موبایل

 .کردم حرکت خونه نزدیک پارک طرف به ماشین، کردنروشن از بعد و

*** 

 .گذاشتم فرمون روی رو سرم و کشیدم رو دستی ترمز

 دست از عجیب دلم. بودم شده ناراحت خیلی ولی نبود؛ من دست. شد بلند هقمهق صدای

 هاحرف ینا که من دل ولی نداشت؛ ایوظیفه من به نسبت اون درسته. بود شکسته سامیار

 .شدنمی حالیش

 ...است پر دلم قدرآن گاهی»

 «.شودمی خالی چشمم یگوشه از اشاضافه که

 .زدم زل پارک به اشکی هایچشم با و کشیدم آهی
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*** 

 ماهور

 تند قلبم عجیب. بود عمیق بلکه نبود، محو لبخندم. زدممی لبخند و کردممی نگاه مانیتور به

 :گفت و زد لبخندی من به رو دکتر. مداشت آرامش عجیب زد؛می

. نداشتم چیزی همچین انتظار بود، گفته بهت راجع محمدپور دکتر که جوریاون. خوبه خیلی -

 .هستین خوبی وضعیت توی بچه، هم و خودت هم

 دستمالی. نشست میزش پشت رفت و شد بلند جاش سرِ از شمس خانم. شد ترعمیق لبخندم

 رویِ نشستم و کردم درست رو لباسم. کردم پاک رو لزج مایع اون و کشیدم شکمم روی رو

 :گفت و زد لبخندی کرد بلند پرونده از رو سرش. دکتر روی به رو صندلی

 .سونوگرافی بیای دوباره بعد یهفته بهتره -

 .باشه -

 .کرد اضافه چیزم چندتا و کرد چک رو پرونده کمیه

 .باشه کارها جریان در باید اونم نمیای؟ همسرت با چرا عزیزم، راستی -

 :گفتم ریزی اخم با و کردم تر رو لبم

 .تونهنمی -

 ...اما -

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 .لطفاً نپرسین چیزی دیگه. تونهنمی گفتم بار یه -

 .کرد سکوت خوریدل با

 هوی. کردم نگاه بهش و گذاشتم شکمم روی رو دستم لبخند با اومدم، بیرون که بیمارستان از

 با. کردم لباسش بند رو امدیگه دست و شکمم روی رو دستم یه ترس با نفر یه به خوردم

. میشه فشرده دستم توی داره ایمردونه لباس ییقه دیدم که کردم باز رو هامچشم هیجان

. شدم میخکوب هاشچشم خاکستری برق و کیان صورت دیدن با که آوردم باال رو سرم
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 که دادم خودم به تکونی. نداشت رو کردنمول قصد و بود فتهگر دورم محکم رو دستش

 بین نگاهش. فشردم هم روی بیچارگی سر از رو هامچشم. پیچید دورم ترمحکم هاشدست

 :پرسید و کرد باز لب سردخون و جدی خیلی. بود وآمدرفت در هامچشم

 کردی؟می کارچی اینجا -

 :گفتم بیام، بیرون ـغلش*ـب از تا کردممی تقال داشتم کهدرحالی

 .نداره ربطی تو به -

 :گفتم اطراف و دور به نگاهی با و کشیدم پوفی. چسبوند خودش به بیشتر رو من و کرد اخمی

 بیمارستان؟ حیاط وسط کاریهچه این. کیان بسه -

 .بگو -

 .نمیگم -

 :گفت مرموزی لبخند با و کشید عمیقی نفس

 .پرسممی خودم باشه، -

 نگاهش داشتم گنگ. رفت بیمارستان در طرفِ محکم هایقدم با و آورد در ـغلش*بـ از رو من

 که گرفتم رو دستش و طرفش دویدم. بفهمه چیزی نباید که اومد یادم یهو که کردممی

 .شدم خیره هاشچشم توی ملتمس و طرفم برگشت

 .نه کیان -

 پوفی. رفت داخل و کرد تند ور قدماش. کشید بیرون دستم از رو دستش و کرد نگاهم مشکوک

 :زدم داد تقریباً و کشیدم

 .میگم خودم بیا؛ کنممی خواهش! کیان -

 دنبال و گرفتم محکم رو هاشدست و کشیدم راحتی نفس. برگشت طرفم به و ایستاد مکث با

 که کردم نگاه بهش منتظر. کردم باز رو ماشین در و زدم رو ماشین دزدگیر. کشیدمش خودم

 :گفت لبی زیر و کرد ایخندهتک. کرد نگاهم کمیه. بشه سوار

 .شده برعکس زمونه و دور -

 :کردم صداش جدی
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 .شو سوار! کیان -

 روشن رو ماشین. شدم سوار هم خودم و بستم رو در. نشست ماشین توی و داد تکون سری

 :گفتم رومآ. کردمی نگاهم داشت و بود نشسته کج کیان. فشردم گاز پدال روی رو پام و کردم

 .من صورت نه روتهروبه جاده -

 :گفت و خندید

 ضمن در کنم؟ نگاه خیابون به تونممی چطور نشسته، کنارم تو زیبایی به ایراننده وقتی -

 .کنم نگاه که نیست هم نیازی

 .نگفتم چیزی دیگه و انداختم بهش نگاهینیم

 

 

 :کرد صدام تحکم با

 .بگی که منتظرم من! ماهور -

 عمیق و طرفش برگشتم. بود خلوت خیلی. کوچه توی انداختم رو ماشین و کردم نگاهش کالفه

 .کردم نگاهش

 .شو خیالشبی -

 .تونمنمی -

 .من خاطربه -

 .بدونم باید که توئه خاطربه -

 و کشیدم جلو هاصندلی بین از رو خودم. زدم چنگ داشتم که راهی آخرین به کالفه

 خودش به انگار که ثانیه چند از بعد و گذاشت بازوم روی رو دستش زدهبهت. ـوسیدمش*بـ

 .بست رو هاشچشم عمیقی نفس با و عقب داد هلم باشه، اومده

 :زد عربده که کردم نگاهش ناباور

 ...خاطر واسه من کردی فکر ماهور؟ کردی فکر چی من به راجع شناختی؟ جوریاین رو من -

 .کوبید هم به محکم رو در و شد پیاده ماشین از و نداد ادامه رو حرفش پوفی گفتن با
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 و برداشتم رو موبایلم کردم؟می کارچی باید. کردم باز و بستم در صدای شدت از رو هامچشم

 :گفتم فوری خیلی گفتن سالم از بعد. زدم زنگ شمس خانم به

 بفهمم هاگ. کنم سورپرایزش خواممی. محامله من که نداره خبر هنوز شوهرم! شمس خانم -

 قسم گفته، بچه به به راجع چیزی شوهرم به بیمارستان اون از ایدیگه هرکس یا شما

 !تونممی که دونیدمی خودتونم. کنم بیکارتون کار از که خورممی

 زودتر باید خودت ولی کنیم؛نمی خراب رو سورپرایزت ما عزیزم؟ هستی عصبی قدراین چرا -

 .بگی شوهرت به

 و بگم بهش رو خبر این هدیه عنوان به خواممی که چیدم امشب واسه رنامهب یه دونم؛می -

 .بفهمه خواممی خودم که جوری که مهمه مواسه خیلی واقعاً

 .کوبیدم ماشین فرمون رو مشتی و کردم قطع رو تلفن زدن،حرف دیگه کمیه از بعد

 !کیان بهت لعنت -

*** 

 کل دانای

 بود تأییدی مهر بود، نشانده صورتش روی که ایـوسه*بـ .مشکوک خیلی بود؛ مشکوک ماهور،

 باید او و بود مهم خیلی که چیزی. کندمی پنهان را چیزی او از ماهور شود مطمئن کیان که

 از سرعت با رسید، که بیمارستان به. داد را بیمارستان آدرس و گرفت آژانسی. فهمیدمی

 .پرسید سوال پذیرش

 کیان و گذشت وبشخوش به کمی. یافت راه شمس خانم اتاق به یار،بس هایکردنسوال از بعد

 .شد ماهور حال جویای ناآرامی با

 ...آقای راستش -

 .هستم تهرانی -

 .هستن معده زخم یعارضه دچار همسرتون راستش تهرانی، آقای بله -

 شود،می زسورپرای کیان و گویدمی را اصلی جریان شوهرش به امشب ماهور اینکه به فکر با و

 .گذاشت سرپوش بود گفته که دروغی به نسبت بدش احساس روی



 

 

74 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 از لرزش این که بود افتاده لرزش به دستش. بود زده زل شمس خانم دهان به ناباوری با کیان

 .خورد غبطه ماهور به نسبت کیان احساس به ایلحظه. نماند دور شمس خانم نگاه

 حتی که بود گیج قدرآن. شد خارج بیمارستان از گنگ و گیج دیگری سوال هیچ بدون کیان

. داشت کارچه بیمارستان در بود رفته یادش حتی. رسید خانه به پیاده پای با چطور نفهمید

 زخم ماهورش کرد؛نمی حس را دردی دیگر. بود رفته دستانش درد خاطربه که بود رفته یادش

 ماهورش دست روی بر کوچکی زخم تحمل که او کند؟ تحمل توانستمی چطور او. داشت معده

 گذاشت؟می دلش کجای را اشمعده زخم نداشت، را

 و شکست هم در صافش زور به قامت در، جلوی جاهمان و گذاشت پا تاریکش یخانه داخل به

 .افتاد زمین به زانو روی

 

 

 زمزمه درد با لب زیر. کرد پر را خانه فضای اشمردانه هقهق و کرد بدنش گاهتکیه را دستانش

 :کرد

 لعنتذ من، به لعنت. نامرده منِ تقصیر منه؛ تقصیر -

 گردنش رگ. شدمی روشن و خاموش موبایل صفحه روی امیلی نام و خورد زنگ موبایلش

 ناله شکست؛می را خانه وسایل و زدمی عربده. افتاد خانه جان به بلند اینعره با و شد برجسته

 چطور کند؟ آرام را ناآرام عجیب مرد این توانستمی چه. ریختمی هم به را چیزهمه و کردمی

 که دختری آن از آیدمی بدش که دارد؟ دل به کینه امیلی از که بفهماند همه به توانستمی

 ولی پیچید؛ استخوانش مغز تا دستانش درد. بود کرده نابود زدنیبرهم چشم به را اشزندگی

 باید. کرد پرت تختش روی را خودش خسته روحی و جسم با. نداشت اهمیت ایذره برایش

 .دادمی نجاتش پردرد دنیای این از ایلحظه که بود چیزی تنها خواب خوابید؛می

 با کیان که افزود حسادت اندکی با و گفته چه کیان به که داد خبر ماهور به شمس خانم سوآن از

 .است شده خارج بیمارستان از بدی حال
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 نوک. بگوید او به را حقیقت زودتر داد هشدار دکترش که مردی نگران شد؛ نگران سخت ماهور

 آدرس. رفت کیان ی خانه طرف به فکر، ایذره بدون سپس و گزید دندان به را انگشتانش

 .بود حفظ از بود خوانده بس از را خانه

 ایخانه آن صدفرسخی در که ویالیی یخانه. انداخت آن به نگاهی و داشت نگه خانه در جلوی

 را مردش ـیانـت خــ توانستنمی توانست؛نمی او. آمد خودش به و کشید آهی. شدنمی دیده

 .زد دور و کرد نگاه خانه در به بارحسرت نگاهی با. کند فراموش

*** 

 فکر سامیار امروز رفتار به اتاقش در حالیبی با بود، آمده خانه به شدمی ساعتی چند که اروس

 واقعاً او دانستمی چه اصالً شناخت؟ می را سامیار چقدر مگر کرد؛نمی درک ار خودش. کردمی

 .هیچ واقع، در دانست؟می چه سامیار از او کیست؟

 مهربانش مادر که بلند قدرآن. شد بلند اشگریه هقهق و برد فرو هابالشت میان در را سرش

 در را سرش و بیاید اتاق هب مادرش که بلند قدرآن دخترش؛ غم از بگیرد دلش و بشنود

 .بفشارد ـوش*غـ*آ

 .ریختمی اشک پردردش دل ته از و بود بـرده فرو مادر دامن در سر اروس

*** 

 اتاق طرف به و کرد پرت کاناپه روی را ماشینش سوئیچ. شد اشخانه وارد خستگی با سامیار

 پالک که را کلیدش. نداشت را آنجا به ورود حق کسهیچ که اتاقی رفت؛ اشممنوعه

 .شد وارد و چرخاند قفل در بود، بندشگردن

 چشمانی با دختری هایعکس. زد زل بود، عکس از پر که اتاقی به. کرد روشن را اتاق المپ

 آن در دختر زمردی چشمان که بزرگی عکس قاب به و رفت جلو. طالیی گیسوانی و سبز

 .انداخت بارنفرت هینگا بود، داده زینت را لبش عمیق لبخندی و درخشیدمی

 :گفت وارزمزمه

 ...کنم نابودت که منه نوبت حاال گرفتی؛ ازم رو چیزمهمه تو! متنفر متنفرم، ازت -
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 و کرد قفل را اتاق در دوباره. بست سرش پشت محکم را در و شد خارج اتاق از عقبعقب

 کسهیچ و تسوخمی انتقام و نفرت آتش در داشت او. انداخت گردنش در را بندشگردن

 زارلجن این از وجه هیچ به خواستنمی او. خواستنمی خودش. دهد نجاتش توانستنمی

 .بیاید بیرون

 *** 

 ماهور

 به آروم هایقدم با. رفت باال تعجب از ابروهام هقیهق صدای شنیدن با شدم، که خونه وارد

 جام سرِ زدهبهت دن،کرگریه حال در مهری مامان و اروس دیدن با. رفتم خواب اتاق طرف

 :پرسیدم و رفتم جلو نگرانی با. شدم خشک

 !افتاده؟ اتفاقی آقاسینا یواسه شده؟ چی -

 :داد جواب ایگرفته صدای با مهری مامان

 .بچه این کرد خون منم دل. کنهمی گریه داره خونه اومده وقتی از اروس مادر؛ نه -

 خیلی. کنه نگاه من به تا گذاشتم صورتش دور رو دستم. نشوندم صاف رو اروس و رفتم جلو

 .زدم زل بارشاشک هایچشم به جدی

 .بگو من به اروس؟ چته -

 روی رو دستم. انداخت ـغلم*بـ تو رو خودش و زد هقی. لرزیدمی شدت به اروس هایلب

 که کردمی نگاه داشت غصه با مهری مامان. کردم نـوازش موهاش آروم و گذاشتم سرش

 با و شد بلند گذاشت، هم روی باشه نشونه به رو هاشپلک. بذاره تنهامون ردمک اشاره بهش

 :گفتم و کشیدم آهی شد کباب مهری مامان برای دلم. شد خارج اتاق از لرزون قدمای

 .اروس بگو -

 :کرد صدام بغض با

 !ماهور -

 بله؟ -

 .کرد نگاه هامچشم به و اومد در ـغلم*بـ از
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 انگیزم؟نفرت خیلی من -

 .خندیدم مسخره حرف این از ناخودآگاه

 .نه که معلومه اروس؟ شدی دیوونه -

 :گفت و گرفت ـغلش*بـ تو رو زانوهاش غم با

 متنفره؟ ازم اون چرا پس -

 کی؟ -

 .بزنم حرف بهش راجع خوامنمی -

 فرو پتو زیر جنینی صورت به و کرد پهن رو خوابشرخت. شد بلند تخت روی از و گفت رو این

 :گفت لرزونی صدای با. رفت

 .لطفاً نکنین صدام شام واسه -

 زده زل اروس به عصبی. برد خوابش لرزون هایلب با و گذاشت هم روی رو متورمش هایپلک

 این از بود؟ متنفر اروس از احمقی کدوم بود؟ شده چی یعنی. داشت بغض خوابم تو که بودم

 بود؟ متنفر شدمی مگه دختر

 رسیدمی امشونه به و بود شده بلند کمی که موهام به دستی. بستم رو در و اومدم بیرون اتاق از

 :گفت ایمادرانه نگرانی با مهری مامان. کشیدم

 شده؟ چش اروسم فهمیدی شد؟ چی دخترم -

 .نکنیم صداش هم شام واسه گفت و خوابید گرفت نگفت؛ چیزی مهری؟ مامان واهلل بگم چی -

 مامان. شدن خیس هاشچشم زارچمن و نشست مبل ترینیکنزد روی غصه با مهری مامان

 :نالید غم با. بود زیبا شباهت این چقدر و بود اروس یپیرشده ینسخه مهری

 ماهورجان؟ کنم کارچی -

 .گرفتم هامدست بین رو هاشدست و نشستم کنارش

 باشه؟ کنم؛می درستش من نباشین، هیچی نگران -

 :گفتم و آوردم هاشدست هب فشاری که کرد نگاهم مردد

 !میدم قول -
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 .فشرد هم روی رو هاشچشم شیرینی، لبخندِ با و شد قرص دلش

 در پرواز به کیان طرف به خیالم یپرنده. شدم بلند جام از و زدم اشچهره به ایخسته لبخند

 قتواون! کرد پوشیچشم خیانتش از شدمی کاش بود؟ خوب حالش کرد؟می کارچی کیان. اومد

 .شدنمی نه، اما گرفتم؛می خبر ازش و زدممی زنگ

*** 

 اروس

 دراز بازطاق و کردم باز رو هامپلک خستگی با. بودم زده خواب به رو خودم که بود ساعتی چند

 .زدم زل اتاقم سقف به. کشیدم

 یپوف. بود ناشناس شماره. دوختم موبایلم به و کندم سقف از رو نگاهم موبایلم زنگ صدای با

 همون. برداشتم رو موبایلم کنجکاوی با پیامک دینگ صدای با. کردم ریجکت و کشیدم

 .اومد بند نفسم پیام مضمون به نگاه با. بود ناشناس یشماره

 «.بده جواب لطفاً. سامیارم سالم،»

 و بود بسته که اتاق در به نگاهی با. نشستم جام توی هیجان با که زد زنگ بهم بالفاصله

 :گفتم لرزونی صدای با. دادم جواب رو تلفن بودن، مشغول ماهور و مامان احتماالً

 .الو -

 .کرد هاملب مهمون رو پهنی لبخند و داد نـوازش رو گوشم مهربونش و مالیم صدای

 .گل خانماروس سالم -

 :دادم جواب صدام در لرزشی بدون دفعهاین و کردم صاف رو صدام ایسرفه تک با

 آوردین؟ کجا از رو من یمارهش. استاد سالم -

 .آموزشگاه منشی از -

 :گفت و کرد سکوت ایلحظه. فشردم هامدست بین رو پتو و گزیدم لب هیجان از

 باشم؟ داشته رو تشماره نداشتی دوست -

 :دادم جواب هول

 حرفیه؟ چه این. نه نه، -
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 شدنگلگون متوجه هامگونه شدید داغی از و انداختم زیر به سر شد، بلند که شخنده صدای

 .شدم صورتم

 شدی؟ سرخ که نگو -

 :گفتم بهت با

 !فهمیدین؟ کجا از شما -

 .میشی سرخ همیشه -

 :کرد زمزمه نرم. شدم ترسرخ کردم احساس

 شیرینی؟ خیلی دونستیمی -

 به رو دهنم آب. کوبیدمی امـینه*سـ قفسه به رو خودش محکم قلبم. اومدنمی باال دیگه نفسم

 .گذاشتم قلبم روی رو دستم و دادم قورت زور

 !اروس -

 .نگم جانم که گرفتم دهن به زبون زور به

 استاد؟ بله -

 .شدی ناراحت کردم احساس. متأسفم امروز رفتار واسه -

 :کردم بلغور ایگرفته صدای با. کردم بغض دوباره امروز یادآوردنبه با

 .نداره اشکالی -

 .انداختی نفر یه یاد رو من تو. نبود بخو حالم امروز من کن باور -

 .کردم ریز چشم و نشستم صاف کنجکاوی با

 !کی؟ -

 .گفتم بهت روزی یه شاید -

 :کرد نجوا کردن،سکوت ثانیه چند از بعد

 بخشیدی؟ -

 :گفتم و خندیدم ناز با

 .بودم نگرفته دل به -
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 .کردم احساس هم موبایل پشت از رو لبخندش

 .کنیم افظیخداح باید دیگه، خب -

 :کرد اضافه مکثی با و

 .باش خودت مواظب -

 .همیشه از بیشتر باشم؛ مواظب دادم قول خودم به لحظه همون من و

 شوق و شور با. اومدم بیرون خوابمرخت از ذوق با و گرفتم ـغل*بـ رو موبایلم تماس، قطع بعد

 احساس خودم دنبال ور مامان و ماهور زدهبهت نگاه شب تموم. کردم کمک مامان به خاصی

 .بودم قراربی سامیار یدوباره دیدن برای و داشتم عجیبی آرامش. کردممی

*** 

 ماهور

 ـغل*بـ به پشتی عمیقی لبخند با اروس. رفتم داخل و بستم آروم سرم پشت رو اتاق در

 تمدونسمی شده؛ چی دونستممی دقیق. کردم نگاه بهش عمیق و دادم تکیه در به. بود خوابیده

 .معشوقش حال به گردهبرمی غمش و خوشحالی و دلش تو کرده خونه عشق

 دراز تخت رو و کردم مرتب بدنش رو بود رفته کنار روش از که رو پتو رفتم جلو و کشیدم آهی

 ولی کرد؛ بدی کیان درسته عزیزم؟ کنم کارچی نظرتبه. گذاشتم شکمم روی رو دستم. کشیدم

 اذیتش خوبه؟ اروس عشق نظرتبه. کنمنمی عوض هیچی با رو خوبمون لحظات اون من

 قلبش؟ چینی روی نندازه ترک که باشه مهربون قدراون تونهمی ؟کنهنمی

 یگوشه از اشکی یقطره اون با زمانهم که زدم لبخندی. کردم احساس دستم زیر رو تکونش

 کیان وقتی. رفتمیم شهر این از باید من و شدمی بزرگ داشت شکمم. چکید پایین چشمم

 سوختمی عجیب که هاییپلک و کشیدم نفسی. برم خودم که بودم مجبور نداشت، رفتن قصد

 زندگی به مجبور بچه خاطربه یا بگیره ازم رو مبچه کیان خواستمنمی من. گذاشتم هم روی رو

 اتفاق این ولی بخشیدمش؛ واقعاً که باشه این خاطربه برگشتم، هم روزی اگه خواستممی. بشم

 .برد خوابم تا زدم حرف مبچه با قدراون. رسیدمی نظربه بعید
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 حرکت شرکت طرفبه سروصدابی و شدم آماده شدم بیدار ساعت زنگ صدای با بعد روز صبح

 به هم دیگه مدت یه شدمی راضی شاید تا کردممی صحبت شرکت قدیمی معاون با باید. کردم

 .برگرده شرکت

 بوق روی رو دستم. گرفت رو راهم جلوی ماشینی که بودم نشده اصلی بونخیا وارد هنوز

 ماشین جلوی. شدم پیاده عصبانیت با و کشیدم پوفی. انگار نه انگار ولی بره؛ عقب که گذاشتم

 دست. ایستادم شدمی شراننده شناختن از مانع دودیش، هایشیشه که رنگیمشکی جنسیس

 :گفتم لندیب نسبتاً صدای با و زدم کمر به

 .شم رد خواممی عقب؛ برو نیستم؟ تو با مگه! آقا هوی -

 نفسم. شد پیاده بود ریخته هم به که روشن ایقهوه موهای با قدبلندی مرد و شد باز ماشین در

 .زدم زل چشماش خاکستر به غضب با. بود جونم بالی اون. دادم بیرون حرص با رو

 گیری؟می رو جلوم که چی یعنی کیان؟ کنیمی کارچی داری فهمیمی -

 واسه و زدم اشـینه*سـ به مشتی زدهبهت. گرفت ـغلش*بـ تو محکم رو من و اومد جلو

 :گفت نجواگونه گوشم زیر ایخسته صدای با. کردم تقال ـوشش*آغـ از اومدن بیرون

 نفس کمیه بذار میشم؛ دیوونه دارم دیروز از. بگیرم آروم بذار ماهور، باش آروم. هیس -

 .کنممی خواهش. بکشم

 شده تنگ بو این برای دلم چقدر. کشیدم نفس رو عطرش و ایستادم آروم جام سرِ ناخودآگاه

 با که موهام بین رو سرش. فشردمش مشتم تو و کردم پیراهنش ییقه قفلِ رو دستم. بود

 :ردک زمزمه خاصی غم با. کشید بو عمیق و برد فرو بود اومده بیرون شالم افتادن

 کو؟ من سیاه آبشار -

 قراریبی دستاش گرمی واسه که رو موهایی تونستمنمی اینکه گفتم؟می چی. کردم سکوت

 کنم؟ تحمل کردن،می

 .کرد نگاه هامچشم به غم با و کشید عقب رو سرش. کرد ترتنگ رو ـوشش*آغـ

 یه یتو رو هاشـب*لـ و آورد جلو رو سرش غم همون با که بودم شده نگاهش غرق

 .دوخت هامچشم به رو نگاهش. داشت نگه صورتم متریمیلی
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. بستم رو هامچشم ناخودآگاه منم و بست رو هاشچشم غم با. کردم می نگاهش شدهمسخ

 دورم از رو دستاش حصار. زد محزونی لبخند بود؟ چسبیده دلم به اشـوسه*بـ قدراین چرا

 :گفت و برداشت

 .کنم اذیتت خواستمنمی ببخشید، -

 :گفتم و کشیدم لرزونی نفس. گرفتمی ازم رو آرامش قلبم تپش

 .نداره اشکالی -

 دیرم. کردم نگاه دستم مچی ساعت به کالفه. شد خیره من به و داد تکیه ماشینش کاپوت به

 .کردم نگاهش و کردم بلند سر حواسبی کیان صدای با. بود شده

 ماهور؟ نگفتی بهم چرا -

 رو؟ چی -

 .رو تدهمع زخم -

 یلحظه ولی ندارم؛ معده زخم که من بگم که کردم باز دهن. کردم نگاهش متعجب ایلحظه

 جور رو متعجبم نگاه کیان. دارم معده زخم من که گفته کیان به شمس خانم که افتاد یادم آخر

 :گفت و کرد تعبیر ایدیگه

 .گفت بهم دکترت -

 .گذشت سکوت به ایدقیقه چند

 .شده دیرم من کیان -

 :گفتم که کرد نگاهم پرتیحواس با

 .شرکت برم باید -

 .آهان -

 با. زمین افتادم و رفت سیاهی هامچشم جلوی که کنه باز رو راه و بشه ماشینش سوار رفت

 هاشلب. کردممی نگاه هاشچشم به حالبی که گرفت ـغلش*بـ توی رو من. طرفم دوید هول

 که داد تکونم. بود کرده تر اشک، رو هاشچشم. نیدمشنمی هیچی ولی شد؛می بسته و باز

 :پیچید گوشم تو صداش باالخره
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 شد؟ چت ماهورم! ماهور -

 .دراومد زوربه صدام. کنممی خواهش بگو چیزی یه

 .طبیعیه چیزا این کیان، خوبم -

 میشه؟ غش باعث معده زخم مگه طبیعیه؟ چی -

 بلند سرجام از زوربه. ندم سوتی دوباره تا دمفشر همدیگه روی رو هاملب و شد گرد هامچشم

 .بگیره رو من افتادم اگه تا بود ایستاده کنارم باشآماده حالت به هم کیان. شدم

 .شرکت برم باید من -

 .نمیری جاهیچ امروز شما! خانم خیرنه -

 چی؟ یعنی -

 بود، روش وئیچس که منم ماشین. ماشینش توی داد هُلم نرم پیشونیش،روی پررنگی اخم با

 .افتاد راه به طرفمبه و جیبش توی انداخت رو سوئیچ و کرد پارک کناری

 قدراین چرا افتاد؛ تپش به دوباره قلبم. بود خیره روروبه به اخم با و داشتبرمی قدم محکم

 بود؟ جذاب

 کردم روشنش. نشست فرمون پشت و کرد باز رو در. گرفتم ازش رو هامچشم عمیقی نفس با

 .افتاد راه به و

 ریم؟می داریم کجا -

 .بیمارستان -

 !چی؟ -

 .نیست معده زخم واسه امروز اتفاق. ببیندت دکتر یه باید. شنیدی که همین -

 و برد ضبط طرفبه رو دستش که بگم چیزی کردم باز دهن. کردم نگاهش متعجب و حرصی

 و دادم تکیه ماشین یشیشه به رو سرم عصبی و کالفه. کرد ساکتم جوریاین و کرد روشنش

 .کشیدم آهی

 :گفتم وارناله بهش رو ایستاد که بیمارستان جلوی

 .کیان نیست نیازی واقعاً -
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 :گفت من به رو شد،می پیاده داشت که زمانهم و کرد باز رو ماشین در سردیخون با

 .تو نه کنممی تعیین من رو این -

 :گفتم غیظ با

 !اوف کیان؛ اوف -

. رفتم داخل و شدم پیاده بزنه، دست بهم بدم اجازه اینکه بدون که کرد باز رو من طرفِ در

 :گوشم زیر کیان وارزمزمه صدای بعد و اومد ماشین دزدگیر صدای

 .لجبازی خیلی -

 :گفتم سرد

 .ندارم ایعالقه تو کنارِ بودن به. نیستم لجباز -

 اِ؟ -

 .میشم جدا ازت هم دیگه چندروز آره، -

 .برگردوند خودش طرف به و گرفت رو بازوم و یستادا سرجاش

 !ماهور نگو پرتوچرت -

 .زدم پوزخندی

 .کن فکر جوریاین تو -

 با هم بعد و پرسید ازم سوال چندتا و نوشت برام سِرُم یه دکتر. رفتم داخل سریع هایقدم با

 .آورد هم رو سروتهش کرده، ضعف گفتن

 ساعت به نگاه با. زدم زل دستم توی سِرُم به کالفگی اب و دادم بیرون آسودگی به رو نفسم

 .پشتی به کوبیدم رو سرم

 .کنیمی دیوونه رو من آخر تو! کیان! کیان -

 و گذاشت تختم کنار کیکی و میوهآب. بود هم زادهحالل لعنتی. داخل اومد کیان و شد باز اتاق درِ

 :گفت

 .بخوری تا گرفتم رو اینا. کردی ضعف گفت دکتر -
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 بگیره رو دستم خواست و نشستم تخت روی کنارم. گرفتم ازش رو نگاهم و کردم جمع رو لبم

 .شد خیره روروبه دیوار به و نشست صاف آهی با و کرد مکثی. دادم تکون رو دستم که

 .ماهور بودم نگرانت -

 :گفتم ممکن لحن تریناحساسبی با

 !دار نگه خودت واسه رو نگرانیت -

 .گرفتم ازش رو نگاهم که کرد نگاه بهم سرخ هایچشم با

 !ماهور -

 بله؟ -

 باهام؟ کنیمی جوریاین چرا -

 یعنی؟ دونینمی خودت -

 انصاف؟بی نمیدی بهم رو خودم از دفاع یاجازه چرا -

 :گفتم خشم با و شدم خیره بهش غضب با

 !کن دفاع -

 چی؟ -

 خوای؟نمی رو همین مگه. دیگه کن دفاع خودت از -

 :گفت و نشست وجورترمعج

 .کردمی کارچی اونجا امیلی که دونمنمی اصالً من ماهور -

 همین؟ -

 .انداخت زیر به سر آهی با

 ...نظرتبه کرد؟ عوض رو چیزی نظرتبه دفاعت؟ بود این کیان -

 دستم، سوزش به توجهبی و کشیدم بیرون دستم از رو سِرُم. دادم تکون سری و کردم سکوت

 که جاییهمون رفتم و گرفتم تاکسی کیان، هایصدازدن به توجهبی. رفتم بیرون رستانبیما از

 .بود گذاشته رو ماشینم کیان
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 اما بردارم؛ رو سوئیچم که جیبم طرف بردم رو دستم. شدم پیاده و دادم رو تاکسی راننده پول

 توی که هم لمموبای. زدم ماشینم الستیک به لگدی. کیانه دست سوئیچ که اومد یادم یهو

 طرفبه پیاده ناچاربه بود، نزدیک اروس یخونه به کوچه این چون و کشیدم آهی. بود ماشین

 .افتادم راه خونه

 .ایستادم جام سرِ چیزی آوردنیادبه با رسیدم، که در دمِ

 خودم یخونه باشه، کرده تحقیقم اگه حتی مونم؟می اروس یخونه من دونستمی کجا از کیان

 و بهتره بشم خیالبی که رسیدم نتیجه این به فکرکردن کلی از بعد. رو اینجا نه کنهمی یداپ رو

 .داخل رفتم

 تو رفتممی من و بود عید دیگه ماه یه. دادم بیرون مانندآه رو نفسم و انداختم مبل روی رو خودم

 خاطربه ولی د؛بو شده برجسته کمی شکمم. رفتممی اینجا از زودتر هرچه باید پس چهارماه؛

 .فهمیدنمی کسهیچ کردم،می تنم که گشادی هایلباس

 به حرص با. ماشینه تو اومد یادم که بزنم زنگ شرکت قدیمی معاون به موبایلم با خواستم

 خونه، تلفنِ خوردنزنگ با. کشتمشمی رسید،می کیان به دستم اگه یعنی. زدم چنگ موهام

 .نبود خونه کسی امروز اینکه مثل رفتم؛ سمتشبه

 الو؟ -

 .سالم -

 :گفتم ممکن لحن سردترین با. بود کیان صدای

 خوای؟می چی -

 :داد جواب مکث کمی با

 .آوردم رو ماشینت -

 که هم رو هاملباس. دویدم در طرف و کردم قطع رو تلفن حرفی هیچ زدن بدون خوشحالی با

 .نبود مشکلی پس دربیارم؛ بود نشده وقت هنوز
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 روی مشکیش کتتک و بود جیبش تو شستش انگشت که دیدم رو کیان رفتم، بیرون که در از

 پیراهن و سفید کتان شلوار. کنم دقت هاشلباس به کردم وقت باالخره. بود آویزون دستش

 .بود پاش هم مشکی کتونی. بود رفته باهاش جنگ به بازوش عضله که سفید یمردونه

 زندگیمون پای مردونه، جذابیت همهاین جای به کاش. مکشید آه امروز تو بارچندمین برای

 و کردم تند پا. بست یخ قلبم شد؛ احساسبی هامچشم. کردنمی ـیانـت خــ و ایستادمی

 :کردم زمزمه تلخ. داشتم نگه جلوش رو دستم

 ...سوئیچ -

 .انداخت هامدست توی رو کلید

 .ممنون -

 :ومدا حرف به بعد و کرد پا اون و پا این کمی

 !ماهور -

 بله؟ -

 صدای با و انداخت پایین رو سرش. کردم نگاهش حسبی. شد خیره هامچشم به ملتمس

 :گفت ایگرفته

 .خداحافظ! هیچی -

 .بردمش پارکینگ توی و نشستم ماشینم توی هم من. افتاد راه پیاده جیب، توی دست بعدم

 و کشید عمیقی نفس. شد مانع حسی یه که بزنم زنگ معاون به خواستم و برداشتم رو موبایلم

 :گفتم خودم با

 .زنممی زنگ بعداً -

 با. آورده گیر کجا از رو اینجا آدرس نپرسیدم کیان از که اومد یادم خونه، توی رفتم اینکه از بعد

 با. کردم پرت تخت روی رو خودم. شدم ماجرا این خیالبی کرده، تعقیبم حتماً اینکه به فکر

 کمی کجاست؟ مهری مامان ولی کار؛ سرِ هم سینا آقا بود، دانشگاه که روسا کردم فکر خودم

 .رفتم خواب به و شد سنگین هامچشم بعد

 .کردم باز رو هامچشم کرد،می صدام که مهربونی لحن و صورتم روی دستی گرمای با



 

 

88 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 .بخوریم ناهار شو بیدار. دخترم ماهورجان، -

 کردمی نگاهم لبخند با که مهری مامان به رو. ادمد بدنم به قوسیوکش و نشستم تخت روی

 :گفتم

 مهری؟ مامان بودی کجا -

 :گفت آروم و پوشوند غم غبار رو هاشچشم

 .دوست یه پیش بودم رفته-

 ناراحتین؟ چرا پس -

 .نیست دیگه دوست، اون چون -

 مامان آخر یجمله به و کردم نگاه اتاق یبسته درِ به کمی. رفت بیرون اتاق از و زد تلخی لبخند

 غمگین نبودش از هنوز که داشته دوستش خیلی حتماً بود؟ مُرده دوستش. کردم فکر مهری

 .میشه

 نشستیم، که سفره سرِ. اومدم بیرون اتاق از بعد شستم؛ رو صورتمودست و شدم بلند آروم

 :گفتم بود، فرماحکم که سنگینی سکوت شکستن واسه

 هنوز؟ نیومده اروس -

 .دخترم نه -

 .گرفت ـوش*آغـ در رو فضا قبل از ترقوی سکوت. نگفتم چیزی دیگه و دادم تکون سری

 

 

*** 

 اروس

 بود؟ اومده کجا از هاسوال این که کردم فکر این به بعد و انداختم هاسوال به نگاه یه. اوه اوه

 ندیدمش؟ من چرا

 به مظلومانه بود، دهنم توی کارخود سرِ کهدرحالی و انداختم هابچه به نگاهی! کمک خدا، آی

 :گفتم وارپچپچ و زدم بود نشسته جلوم که نسرین پای به لگدی. کردم نگاه بقیه
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 .نیستم بلد هیچی. کمیه برسون نسرین -

 بهت من همهاین! عجب. بود نوشتن حال در تندتند کنه، توجهی بهم اینکه بدون نسرین

 !شعوربی یهدختر برسونی؟ بهم بار یه میریمی رسوندم

 نشسته من سرِ پشت که کالس خرخون پسر احمدی،. زدم زل هاسوال به دوباره برچیده لب

 .گذاشت میزم روی رو کاغذی رفت،می داشت که طورهمین و شد بلند جاش سرِ از بود،

 نوشتن به شروع تندتند و اومدم خودم به ثانیه چند از بعد و شدم خیره احمدی به بهت با

 .بنویسم تغییر کمیه با بود گفته فقط و بود نوشته رو هاسوال یهمه ابجو. کردم

 شده، گلگون خوشحالی از بودم مطمئن که هاییگونه با و دادم استاد تحویل رو مبرگه ذوق با

 .اومدم بیرون جلسه از

 رمکالسو کهدرحالی و رفتم جلو نماییدندون لبخند با. کردم پیدا مدرسه حیاط توی رو احمدی

 :گفتم قدردانی با فشردم،می دستم توی رو

 .نبودم بلد هیچی کردین؛ بهم بزرگی لطف خیلی! احمدی آقای مرسی -

 :گفت و انداخت زیر به سر لبخند با

 .بخونین نتونستین شدم متوجه. سپهری خانم کنممی خواهش -

 .زد کمرش روی محکم و شد نزدیک احمدی به پشت از امیری پدرام لحظه همون

 رضا؟ داداش بود چطور -

 .بود خوب -

 .دادم افتضاح که من -

 و داشتم رو کالسور دستم یه با کهدرحالی هم من. زد لبخند و انداخت من به نگاهینیم احمدی

 :گفتم زدهشرم دادم،می هُل اممقنعه زیر رو موهام امدیگه دست با

 .اجازه با. ممنون بازم -

 .برگردوندم رو ازش قهر با اومد، بیرون که نسرین. رفتم مدرسه طرفبه و

 .کردمی نگاهم داشت. استاد تونستمنمی خب کنی؟می قهر چرا! اروس -

 !تونستمی کالسمون خرخون ولی تونستی؛نمی تو آره -



 

 

90 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 :گفت بود گرفته دهنش جلوی رو دستش زدهبهت کهحالیدر و افتاد دستش از وسایلش

 !خودمون؟ دیاحم همین رسوند؟ بهت احمدی -

 :گفتم بدم بهش رو وسایلش شدممی خم کهدرحالی و گفتم ای«آره» کالفه

 .تعجب از نکنی غش حاال -

 .شدم دانشگاه سلف وارد کنم، توجه بهش اینکه بدون و دادم دستش رو وسایلش

 خوردمون به هم سم واهلل،. شدیم دیده آب دادن، خوردمون به رو بدمزه غذاهای این که بس از

 .نمیشه چیزیمون دنب

 شروع کالسم یکی اون دیگه ساعتنیم. کردیم غذاخوردن به شروع و نشستم میزم پشت

 هامچشم بستن با و گذاشتم دستام روی رو سرم. میاد خوابم دیگه شدم خسته وای. شدمی

 .کنم مخسته جسم مهمون رو آرامش کردم سعی

 کمیه بتونم تا نشستم کالس صندلی نآخری. افتادم راه به کالسم طرفبه بعد ساعتنیم

 و زد لبخندی. شدم رو به رو احمدی با که کردم باز رو هامچشم کنارم کسی نشستن با. بخوابم

 :گفت

 ای؟خسته -

 :گفتم ناله با

 !خیلی -

 .کنممی صدات من شد، چیزی اگه بخواب؛ تو باشه -

 اعتماد بهش که خواست رکتح همین با و فشرد هم روی رو هاشپلک که کردم نگاهش مردد

 .برد خوابم کالس شلوغی بین بعد ایلحظه. بخوابم کردم سعی و بستم چشم هم من. کنم

 

 

 .پریدم خواب از ناآشنایی صدای با

 !اروس! اروس نمیده؟ جواب چرا بابا ای سپهری؟ خانم -
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 جام سرِ ستر با. دیدم خودم جلوی رو احمدی صورت که کردم باز هم از زور به رو هامپلک

 :گفتم مالیدممی رو هامچشم کهدرحالی و نشستم

 شده؟ چی -

 .خونه برید که زدم صداتون یعنی صدات. شد تموم کالس هیچی -

 ماشینم سوار. رفتم بیرون کالس از و شدم بلند جام سرِ از تشکر با و خبره چه فهمیدم تازه

 و بود آورده جا رو حالم ابیحس کالس سرِ خوابیدن. گرفتم پیش در رو خونه راه و شدم

 .بود شده برطرف خستگیم

 :گفتم خودم با و گوشه یه انداختم رو امکوله. شدم مواجه سکوت با شدم که خونه داخل

 نیست؟ خونه کسی یعنی -

 :کردم صدا رو مامانم بلندی صدای با

 کجایی؟ جونم مامان! مامان -

 :گفت متورم هایشمچ و گرفته صدای با و اومد بیرون اتاقش از مامان

 .دخترم اینجام -

 :گفتم پتهتته با

 !شده؟ چی مامان -

 بودم کرده ـغلش*بـ که جوریهمین. کرد گریه به شروع دوباره که کردم ـغلش*بـ و رفتم جلو

 :گفتم و گذاشتم موهاش روی رو دستم. نشستیم و مبل طرف بردمش

 .دیگه بگو چیزی یه مامان؟ شده چی -

 :گفت و داد بیرون لرزون رو نفسش

 .نیست چیزی دخترم، کمیه گرفته دلم -

 گذاشت مامان دست روی رو دستش. نشست مامان دیگه سمت و اومد ماهور و اومد در صدای

 :گفت و

 .میشه سبک دلت کمیه بکنیم، نتونیم هم کاری اگه حتی. بزن حرف ما با مهری مامان -
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 صدای با و فشرد رو هردومون دست و کشید آهی مامان که کردم تأیید رو ماهور حرف منم

 :گفت لرزونی

 .نیست امروز روز، اون ولی گفتم؛ روزی یه شاید -

 سمت برگشتم. کردم نگاه مامان اتاق در به نگرانی با که اتاقش تو رفت دوباره و شد بلند

 بعد. نزدم حرفی شدم روروبه متفکرش صورت با وقتی ولی کنیم؛ کارچی بپرسم ازش تا ماهور

 :پیچید خونه تو سردش صدای دقیقه چند از

 .بیرون میرم من -

 .میشه تاریک هوا دیگه ساعت چند! ماهور اما -

 .نیست مهم -

 شال و پادم شلوار. شد خارج بیرون لباس با لحظه چند از بعد و اتاق توی رفت شد بلند

. رفت و پوشید رو شمشکی کتونی در دم. بود پوشیده زانوش روی تا مشکی مانتوی با زرشکی

 :گفتم و کشیدم پوفی

 .افتادیم گیری عجب -

 .حداقل ببینم فیلم تا نشستم تلویزیون جلوی و کردم عوض رو هاملباس

 نگرانی با هم اون و نیست خوب مامان حال که گفتم بهش. خونه اومد بابا ساعت چند از بعد

 جواب باالخره بوق چندتا از بعد. زدم زنگ ماهور به و برداشتم رو موبایلم. بود رفته مامان پیش

 .داد

 !ماهور الو -

 بله؟ -

 کردی؟ نگاه رو ساعت تو؟ کجایی -

 :گفت سردیخون با

 چی؟ که خب. نیمه و هشت ساعت -

 !که واقعاً -

 .دادم می تکون تندتند رو پام حرص با و کردم قطع رو تلفن
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 بیست از بعد. کنم تحمل تونستمنمی و بود ما به احترامیبی این ولی ترسیدم؛می ازش درسته

 طرف تفاوتبی و کرد من به نگاهی. شد خونه داخل ماهور و اومد کلید چرخش صدای دقیقه

 .رفت اتاق

 !ماهور -

 .کرد نگاهم منتظر و چرخید طرفمبه مکث با

 .کنیمی زندگی توش که جایی به شو قائل احترام کمیه -

 :فتگ و انداخت هامچشم به عمیقی نگاه

 .خودم یخونه گردمبرمی فردا -

 !چی؟ -

 حاال. نشستم مبل روی گرفتم،می رو سرم کهدرحالی. گشتبر اتاق طرف ایدیگه حرف بدون

 .کرد منصرف تصمیمش از رو ماهور بشه بود ممکن محال کردم؟می کارچی باید

 

 

*** 

 ماهور

 تخت روی رو خودم. برم بتونم راحت صبح فردا تا گذاشتم ایگوشه و کردم جمع رو وسایلم

 اروس سنگینی از تخت بعد ایلحظه و اومد اتاق در صدای. بستم رو هامچشم و کردم پرت

 .رفت پایین

 .بری تو که خواستمنمی من! ماهور -

 :گفتم سرد سکوت ثانیه چند از بعد

 .مباش اینجا نداره دلیلی شده، خوب که حالمم. ترمراحت جوریاین ولی دونم؛می -

 ...اما -

 .نگو هیچی -
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 اتاق از و شد بلند اروس دقیقه چند از بعد. گذاشتم بالشت زیر رو هامدست و خوابیدم پهلو به

 گوشیم پیامک زنگ صدای با. زدم زل اتاق یپنجره به و دادم بیرون آه با رو نفسی. رفت بیرون

 .بود کیان از پیام. داشتم برش تخت کنار عسلی رو از و کردم دراز رو دستم

 «دونم؟نمی آخرشو که کنم تعریف قصه یه برات خوایمی»

 «.کن تعریف»: کرد ارسال من از اجازهبی و کرد حرکت کیبورد روی هامدست

 .اومد پیامک زنگ ثانیه چند از بعد

 «.دارم دوستت»

 تو رو موبایل و کشیدم آهی. گفتم دروغ نلرزید دلم بگم. شدم خیره موبایلم به زدهبهت کمی

 .اومد پیامک زنگ صدای دوباره. کردم مشت دستم

 ...تنگیلد هایشبنیمه از امان»

 که بود هاساعت همین حوالیِ

 طوالنی، بحثِ یک از بعد

 «...!رفته خواب به امشب به تا دنیا یک و گفتی خیربه شب یک

 :نوشتم و زدم کجی لبخند

 میشی قائل اَرزش وقتی»

 ه،ندار لیاقتشو که کسی برای

 «...نداری لیاقتشو که خوریمی ایضربه

 .کرد آزاد هامچشم حصار از رو خودش اشک، قطره یه و بستم رو هامچشم. نیومد پیامی دیگه

 هم میلی ولی بودم؛ نخورده. خوردم چیزی یه بیرون گفتم و نرفتم کردن صدام که شام برای

 .خواستممی مشآرا کمی فقط بودم، رفته بیرون خونه از که امشب. نداشتم

 شده؛ شچه مهری مامان بدونم خواستمی دلم خیلی. دادم گوش آهنگ و زدم چرخ خیابونا تو

 .فهمیدمنمی هیچی گفت،نمی وقتی تا ولی

 پلی کردم،می گوش مدام روز چند این که رو آهنگی و کردم وصل موبایلم به رو هندزفریم

 .کردم
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 کنارت از رفتم که بدون حد همین در»

 سراغت بیام که نمیره دلم و دست بگم رک

 شدن عاشقت تو کمیه رفتم تند

 بدم چی جوابشو دلم این موند پات

 تو با مشکالتم میشه درست گفتممی

 درداتو یهمه سرم ریختی شد بدتر

 سودی؟ چه داشت تو واسه بیا برو همه این نبودی آدمش تو ولی بودم؛ راهسربه

 ساده که منم و راه اون به زدی خودتو

 زیاده توقعت کنم حالیت کشید طول

 سودی؟ چه داشت تو واسه بیا برو همه این نبودی آدمش تو ولی بودم؛ راه به سر

 زیاده توقعت کنم حالیت کشید طول ساده که منم و راه اون به زدی خودتو

 صدشو تا صفر بازیاتو بلدم خط به خط آخرشو خونممی کنی نگاهم تو نیستم که بچه

 دلمو زد سر آخر که دروغات بودن شیرین قدراین

 حسمو بهت بگم که همیشه اومدمی بند زبونم

 سودی؟ چه داشت تو واسه بیا برو همه این نبودی آدمش تو ولی بودم؛ راه به سر

 «بند ماکان-نیستم که بچه

 درآوردم گوشم تو از رو هندزفریم. شدن سنگین هامچشم دیگه، آهنگ چندتا دادنگوش از بعد

 .برد خوابم لحظه چند از بعد و بستم رو هامچشم. گذاشتم عسلی رو موبایلم با و

 

 

*** 

 اروس
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 میشه چی. نره کنه خدا وای. جویدممی هیجان با رو هامناخن تندتند و بودم نشسته مبل روی

 امیدی کورسوی وسایلش، یکوله با ماهور دیدن با ولی نکنه؟ عملی رو حرفش باراولین یواسه

 .شد خاموش بود دلم توی که مه

 حرف ولی کنه؛ راضیش داشت سعی گریه با مامان. کرد ـغل*بـ رو مامان سردی لبخند با

 بودم چسبیده گردنش به سفت انداختم؛ ـغلش*بـ توی رو خودم و رفتم جلو. بود یکی ماهور

 :گفت و پشتم زد چندبار رو دستش مکث با که

 به قرار. خودم یخونه رفتممی باید باالخره. شهرم همین توی بمیرم، که نمیرم! دیگه بسه -

 .نبود همیشگی موندن

 درک رو ماهور به مادرم عالقه همهاین هم خودم. کردمی نگاهش داشت بغض با مامان

 .ـوسید*بـ رو اشگونه رفت جلو بعد و کرد نگاه مامان به کمیه ماهور. کردمنمی

 .مهری مامان زنممی سر بهتون -

 :گفت بغضی از پر صدای با انمام

 !بگیری غذا بیرون نری بخور؛ کن درست خودت غذا. دخترم باش خودت مواظب -

 .نباشین نگران شما باشه -

 :گفت و انداخت اطراف و دور به نگاهی

 .شدم مزاحمتون چندروز این ببخشید. کنید خداحافظی هم سینا آقا از من طرف از -

 .میری داری ترکهمی داره دلم که واهلل به. خودمون دختر مثل هم تو دخترم؟ حرفیه چه این -

 :گفت بعد و کرد نگاهمون کمی داد تکون سری ماهور

 .برم باید من دیگه خب -

 بیرون خونه از محکم و آروم هایقدم با و کرد آویزون در جلوی جاکلیدی روی رو خونه کلید

 .رفت

 :گفتم و کردم ـغلش*بـ بهت با. همانا مامانم ییهگر صدای شدنبلند و همانا ماهور رفتنبیرون

 !یهو؟ شد چت مامان -

 آخه؟ رسهمی دادش به کی بشه، بد حالش دختر این -
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 بود؟ من تقصیر یعنی. کردم همراهیش دفعهاین هم من و شد شدیدتر اشگریه و گفت رو این

 هاماشک و بستم رو هامچشم. دادممی گیر رفتنشبیرون به راجع ماهور به دیشب نباید شاید

 .کردن خیس رو صورتم

*** 

 ماهور

 آپارتمان به نگاهینیم. اومدم بیرون پارکینگ از آروم. کردم روشنش و شدم ماشینم سوار

 جلب رو توجهم موبایلم زنگ صدای. فشردم گاز پدال روی رو پام عمیقی نفس با و انداختم

 .اومد کیان صدای که دادم جواب. کرد

 .وایسا گوشه یه -

 چی؟ -

 .بزنم حرف باهات تا دار نگه گوشه یه -

 .ایستادم خیابون ی گوشه و انداختم باال تعجب از ابرویی

 خیابونم؟ تو من که فهمیدی کجا از تو -

 .اومدمی ماشین صدای چون -

 :گفت که نگفتم چیزی

 !ماهور -

 :گفتم و کشیدم پوفی

 بله؟ -

 :گفت مِنمِن با

 ...راستش.. راستش -

 !کیان دیگه بگو -

 :گفت تند خیلی و کشید عمیقی نفس

 .اینجا میان دارن اینا مامانم -

 !چی؟ -
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 بمونن بخوان خیلی. کنیم بازی نقش پیششون چندروز بیا کنممی خواهش ماهور ببین -

 .روزههفت

 :گفتم و فشردم هم روی رو هامپلک

 .خب شیممی جدا داریم بگو بهشون -

 :زد عربده

 !نده عذابم قدراین. لعنتی دیگه بسه! ماهور -

 ...من -

 .کنی کمکم خوادنمی! شو ساکت هیس -

 از بعد و کشیدم آهی. آوردم پایین رو موبایل متحیر پیچید، گوشم توی که اشغال بوق صدای

 :داد جواب خشک. زدم زنگ بهش کوتاهی مکث

 بله؟ -

 .شیممی اجد بعدش فهمیدی؟ باره آخرین این ولی کنم؛می کمکت من -

 

 

 زدهذوق کیان میگی؟ چرا نداری طاقت که تو بگه نبود یکی. لرزید دلم «شیممی جدا» گفتنِ از

 :گفت

 انجام رو همون بخوای، تو هرچی ببخشی نتونستی رو من مدت این تو اگه. باشه باشه، -

 .دیممی

. دادم بیرون مانندآه رو نفسم و گذاشتم فرمون روی رو سرم. کردم قطع حرفی هیچ بدون

 :گفتم و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 .بمونیم مجبوریم دیگه چندروز کنم فکر مامانی خب -

 خونه توی رو نگاهم رسیدم، وقتی. کردم حرکت خونه سمتبه و کردم روشن رو ماشین

. دادممی زینت روشن رنگ با رو جدیدم یخونه دکور رفتم، اینجا از وقتی. چرخوندم
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: رفتم اتاقم توی. بشه افسرده و باشه نداشته آرامش محیطی همچین توی مبچه خواستمنمی

 .باشه اروس کار زدم حدس. بود شده جایگزین هم شکسته یآینه حتی و بود تمیز

. کشیدم مبرجسته شکم به دستی و ایستادم اتاقم قدی آینه جلوی رخنیم و درآوردم رو مانتوم

 .کنار ومدما آینه جلوی از و گرفتم گاز رو لبم

 :زدم حرف خودم به رو حرص با

 میشه باورت خودت آخه. جلو اومده شکمت هم فقط شدی؟ چاق بگی بگی؟ چی خوایمی آخه -

 ماهور؟

 گشاد هایلباس و خرید میرم اینکه به فکر با. تخت روی نشستم و زدم چنگ موهام به

 رفتم شدم بلند. نفهمه کسهیچ باشم امیدوار باید. دادم بیرون شدت به رو نفسم خرم،می

 .کردم درست خودم واسه املت یه و آشپزخونه طرف

 گشاد، لباس و مانتو دست چند خریدن از بعد. خرید برم که شدم آماده ساعت چند از بعد

 تاریک هوا رسیدم، خونه به وقتی. میوه و غذایی مواد خرید واسه برم دادم رضایت باالخره

 :گفتم و کردم پرت مبل روی رو مخود کوفته و خسته. بود شده

 .کشیمی رو من آخر تو کیان آخ -

 دارم، بدبختی هرچی داشتم خاصی یعالقه انگار ولی نداشت؛ کیان به ربطی هیچ درسته

 .بشکونم اون سر رو شکوزهکاسه

 اتاق یگوشه وسایل بین که کیفم طرفبه کشونکشون خستگی، با موبایلم زنگ صدای با

 .رفتم مش،بود انداخته

 الو؟ -

 .ستخسته صدات چقدر ماهور -

 .بودم خرید -

 :گفت و کرد ایخندهتک

 نداری؟ خوبی یمیونه خرید با هنوز -

 :گفتم سرد و جدی
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 .نه -

 :گفت بعد و کرد مکث کمیه

 .میان اینا مامانم فردا ماهور -

 :گفتم و بستم عجز با رو چشم

 .باشه -

 دنبالت؟ بیام -

 مونیم؟نمی من یخونه چی؟مگه -

 .نه که معلومه -

 :گفتم غضب با

 .خونه واسه گرفتم وسایل همهاین من -

 :گفت سردیخون با

 .عزیزم که نداره کاری. من ی خونه بیارشون خب -

 !کیان اوف -

 جونم؟ -

 بودم خریده که رو وسایلی و کردم قطع رو موبایل دیدم،می خودم فقط که ایغرهچشم با

 آشپزخونه طرفبه بعد و کردم عوض رو لباسم. گذاشتم خودشون جای رو کدومهر و برداشتم

 .خوردم نون با و کردم درست کتلت دونه چهارتا سریع خیلی. رفتم

 به فکر با بعد و زدم حرف مبچه با همیشه مثل. رفتم اتاق تو خستگی با و شستم رو هاظرف

 .فتمر خواب به بگذرونم، رو هفته یه این جوریچه اینکه

 ...دینگ دینگ

 .نشستم تخت روی و کردم باز هم از رو پلکام زور به

 کیان صورت. رفتم تصویری آیفون طرف و شدم بلند جام از در زنگ صدای دوباره شنیدن با

 دونستمی کجا از کرد؟می تعقیب رو من این انداختم؛ باال ابرویی. کردمی نماییخود روش

 االن؟ خودمم یخونه
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 شلوار و مشکی گشاد تیشرت با رو خوابم لباس. رفتم اتاق توی و فشردم رو فونآی یدکمه

 کیان به نگاهی. کردم باز رو در و رفتم جلو اومد در به ایتقه صدای. کردم عوض ایسرمه

 با. بود شده همیشه از ترجذاب مشکی،-قرمز چهارخونه پیراهن و مشکی شلوار با که انداختم

 .زد یلبخند صورتم به نگاهی

 .سالم -

 .رفتم کنار در جلوی از و دادم تکون سری

 .کرد نگاهم برگشت که بستم سرش پشت رو در. خونه توی اومد

 :گفت و زد لبخندی دوباره

 بودی؟ خواب -

 :گفتم و کردم دادمی نشون رو ونیمشش که ساعت به نگاهی

 .خوابن ساعت این همه معموالً -

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 .بخوابم نتونستم نم -

 چرا؟ -

 .خوشحالی از -

 :داد ادامه که کردم نگاهش سوالی

 .بودن تو کنار -

 :گفتم لرزونی صدای با ثانیه چند از بعد و کردم نگاه هاشچشم به زدهبهت

 ...تو... خب... امم... امم -

 :گفتم مکث کمی از بعد و دادم بیرون شدت به رو نفسم

 .بریم بعد کنم آماده رو ونهصبح من جاهمین بشین تو -

 :گفت و کرد نگاهم خودش خاص شیطنت با

 .باشه -

 .کردم دم چایی و آشپزخونه توی رفتم
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 ولی خوردم؛نمی شیرینچایی که من. گذاشتم میز روی و ریختم ظرف دوتا تو هم مربا و خامه

 بودم یدهخر دیروز که لواشی نون. گذاشتم میز روی شکرم ظرف پس خورد؛می شیرین کیان

 بود کرده دم که چایی بعد و کردم میز به کلی نگاه. گذاشتم میز وسط و دادم جا ظرفی توی رو

 وقت ولی بگیرم؛ هم پرتقال آب خواستمی دلم. گذاشتم سفره روی و ریختم لیوان توی رو

. کردم صدا رو کیان هست، چیهمه شدم مطمئن اینکه از بعد و کردم نگاه میز به دوباره. نبود

 :گفت و کشید سوتی میز به نگاه با شد، ظاهر آشپزخونه درگاه توی که کیان

 !چیده میزی چه خانمم! به به -

 :گفتم احساسیبی لحن با و نشستم میز پشت. کردم اخمی ولی لرزید؛ قلبم «خانمم» شنیدن با

 .بخوریم بشین نخوردی صبحونه اگه. نکردم خاصی کار -

 و شد خم میز روی. نشست و کشید عقب رو رومبهرو صندلی ره،بیا ابرو به خم اینکه بدون

 :گفت

 گذشت؟ شما دستپخت از میشه مگه -

 .کردم دم چایی فقط من. نیست من دستپخت یعنی ست؛صبحونه -

 :گفت و زد چشمکی

 .دختر نزن حرف من حرف رو -

 میز صبحونه صرف از بعد. دادم قورت چایی با و گرفتم کوچیکی یلقمه و انداختم باال ایشونه

 نگاهم ـینه*سـبهدست و بود داده تکیه میز به کیان. شستم رو کثیف هایظرف و کردم جمع رو

 :گفت وارزمزمه. کردمی

 .میدی ترجیح برقی وسایل به رو شستن دست با هنوزم -

 .کردمی منگاه ساکت کیانم که شدم مشغول کارم یادامه به حرفی زدن بدون و کردم مکثی

 متعجب. میاد سرم پشت داره کیان دیدم که افتادم راه به اتاقم سمتبه شد، تموم که کارم

 :گفتم و برگشتم طرفشبه

 کجا؟ -

 .دیگه اتاقت میام -
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 .کنم عوض رو لباسم خواممی من ولی -

 :گفت حواسبی

 !خوب چه -

 .برگردوندمش خودم طرفبه و گرفتم رو بازوش که اتاق توی بره برداشت قدم

 .کنم عوض رو لباسم خواممی میگم دارم میگی؟ چی فهمیمی هیچ -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .کن عوض خب -

 .زمین رو کوبیدم پا و کردم گرد حرص از رو هامچشم

 !کیان -

 جانم؟ -

 .رفت هال طرفبه غرغر با که کردم نگاهش غضب با

 .ندیدمش حاال تا انگار -

. کردم عوض بیرون لباس با رو هاملباس و اتاقم توی رفتم. دادم رتقو رو مخنده و گزیدم لب

 الزم که وسایلی. گذاشتم مشکی شال ایقهوه گشاد مدل مانتوی با مشکی غواصی شلوار

 با دقت با و بود داده لم مبل روی کیان. بیرون اومدم اتاق از و انداختم مکوله توی رو داشتم

 بازی کلش داره دیدم که شدم نزدیک بهش صداوسربی کنجکاوی با. رفتمی ور گوشیش

 !خدا تورو ببین رو مملکت مهندس. کنهمی

 !کیان -

 :گفتم تصنعی کنجکاوی با. کرد قایم پشتش رو گوشیش و پرید جاش از ترس با

 کردی؟می کارچی -

 :گفت منمن با

 ...چیزه یعنی... چیزه -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی سردخون

 ه؟چیز -
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 .کردممی بررسی رو هاساختمون هاینقشه داشتم دونیمی... خب... خب -

 .کرد باز بناگوش تا رو نیشش بعد و

 جان؟کیان مطمئنی... آها -

 :گفت و داد تکون سر جدیت با

 !مطمئنم کامالً بله، -

 رو هاشچشم کیان که اومد بیرون شد،می استفاده بازی واسه که آهنگی صدای لحظه همون

 :گفتم بدجنسی با. بست

 .ریخت بیخ از بود، شده کشیده بد هاساختمون ینقشه اینکه مثل... امم -

 

 

 :گفت و طرفم دوید کیان که اومدم بیرون خونه از و پوشیدم رو ایمقهوه تختپاشنه کفش

 میایم فردا خواستی اگه رو ماشینت نمیری؛ شرکت چندروز این درضمن .ریممی من ماشین با -

 .بریممی

 نیارم؟ رو ماشینم االن چرا نمیری؟ شرکت که چی یعنی -

 .ترمینال ریممی داریم االن چون -

 بهم؟ نگفتی اول از چرا! چی؟ -

 .خب فهمیدم تازه خودمم -

 کمیه کیان. بستم محکم حرص با رو در و نشستم ماشین توی. گرفت حرصم خیالیشبی از

 من دید وقتی. اومد بیرون خونه از و کرد روشن رو ینماش. داد تکون رو سرش و کرد نگاهم

 و کردم ایسرفهتک ربع یه از بعد. بست رو در و شد پیاده خودش ندارم، شدنپیاده قصد

 :گفتم

 شرکت؟ برم نباید چرا نگفتی، هنوز -

 :گفت و انداخت من به نگاهینیم بود، زده زل جاده به کهحالیدر

 .فعالً میشه اداره معاون دست به تشرک گفتم مامان به من چون -
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 ترمینال، رسیدیم وقتی. کردم مشت رو دستم و دادم تکیه ماشین یشیشه به رو سرم عصبی

. چسبوند خودش به رو من و کرد ـلقه*حـ دورم رو دستش کیان که ایستادیم ایگوشه

 :گفتم زدهبهت

 کنی؟می کارچی -

 :گفت عمیقی لبخند با

 .میدم انجام احسن نحو به رو نقشم هیچی، -

 :گفتم و کردم کج لب

 .میگی راست که تو آره، -

 .میگم راست همیشه من معلومه؛ -

 :گفت یهو و کرد نگاهم که زدم پوزخندی

 .شدیا چاق ماهور --

 :گفتم کردممی درست رو شالم کهدرحالی و شدم هول

 .نشدم چاق من نه -

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .جوریهاین نم نظربه شاید -

 .کنه خیر به ختم رو چیهمه خودش که خواستم خدا از و کشیدم دهنم تو رو پایینم لب

 .آوردم باال سر کیان صدای با

 .اومدن -

 کیمیا با کیان مادر و پدر. نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه. بود تنگیدل و ذوق از پر صداش

. کرد قفلش هامدست تو و برداشت مونهش از رو دستش کیان. شدنمی نزدیک بهمون داشتن

 کیان مادر. کیان یپیرشده ینسخه عبارتی به و بود قدبلندی مرد کیان پدر. رفتیم جلو لبخند با

 نگاهم. داشت رنگیعسلی های چشم و شرابی یشدهرنگ موهای که بود متوسط قد با زنی هم

. داشت رنگیطالیی موهای و ندامالغرا هیکل و بود قدبلندتر من از کمی چرخید؛ کیمیا رو

. بود همراه خاصی ناز با حرکاتش تکتک و بود جذابی دختر. بود روشن ایقهوه هم چشماش
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 لبخند با و کردم ول رو کیان دست هم من. گرفت ـغلش*بـ توی رو من ذوق با و اومد جلو

 .فشردمش ـوشم*آغـ تو محوی

 .بود شده تنگ تواسه کلی دلم! عزیزم وای -

 .بودم تونهمه تنگدل منم -

 .کرد پرت ـغلش*بـ تو رو خودش و کشید خفیفی جیغ کیان به رو و کشید عقب لبخند با

 !داداشی وای -

 :گفت مهربونی با کرد؛ ـغلم*بـ نرم و اومد جلو کیان مامان که کردممی نگاهشون لبخند با

 چطوره؟ من خوشگل عروس -

 :گفتم بودم، کرده فراموش بود هامدت که شرمی با

 .اومدین خوش خیلی خوبین؟ شما مادرجون، خوبم -

 با هم مادرش و ـوسید*بـ رو مادرش دست و شد خم کیان. رفت کیان طرفبه و کرد تشکری

 .ـوسید*بـ رو پیشونیم نرم و اومد جلو کیان پدر. کرد ـغلش*بـ اشک

 بابا؟ خوبی -

 :گفتم بود شده ترعمیق که لبخندی با

 .اومدین خوش خیلی خوبین؟ شما جون،پدر خوبم -

 :کردم اضافه آرومیبه

 .بود شده تنگ براتون دلمون -

 .نگفت چیزی و فشرد رو امشونه نرم

 :گفت اعتراض با و اومد جلو کیان

 !هستما منم باباجان -

 به رو و نشستم عقب من. رفتیم ماشین طرفبه بش،وخوش کمی از بعد و خندیدیم همگی

 :گفتم برم جلو داشت راراص که پدرجون

 شما به توجهبی و ندارم نگه رو شما احترام که ادبمبی قدراین من گینمی یعنی! پدرجون -

 بشینم؟ جلو
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 :گفت و زد لبخندی پدرجون

 .تو دست از -

 .زد حرف باهام دری هر از کیمیا خونه، برسیم تا. نگفتم چیزی دیگه و زدم لبخندی هم من

. کرد باز رو در چنددقیقه از بعد نگهبان که زد بوقی و داشت نگه ویالیی خونه به جلوی کیان 

. بود من برعکس کیان ولی کنم؛ تحمل امخونه تو رو غریبه یه حضور تونستمنمی وقتهیچ من

 باراولین واسه که هم من و شدیم پیاده راه بین ما. روند خونه پارکینگ سمتبه و کرد تشکری

 .چرخوندم اطراف و دور به رو نگاهم دقت با دیدم،می رو خونه

 شده خشک کامالً هاگل! بود افتضاح واقع در چون بود؛ خوب حیاطش وضعیت گفت شدنمی

 محیط به عجیب من دونستنمی همه گزیدم؛ رو لبم. بودن نامرتب و بلند خیلی هاچمن و بودن

 :گفتم و کردم بقیه به رو شرم با. حساسم امخونه

 .برسیم خونه به نشد وقت که بودیم درگیر قدراین چندروز این واقعاً؛ وامخمی معذرت -

 مادرجون. کشیدم ونشونخط هامچشم با بود، دراومده پارکینگ از تازه که کیان به رو و

 :گفت و زد لبخندی

 ...آخه کردیم؛ تعجب کمیه فقط ما. عزیزم نیست مهم اصالً -

 خودم به تکونی. فشرد ـغلش*بـ تو رو من محکم و اومد وجل کیان. نداد ادامه دیگه لبخندی با

 :گفتم وارپچپچ و دادم

 .میشم خفه دارم! کیان ترآروم -

 :گفت خندیدمی ریزریز که خواهرش به رو و کشید عقب کیان

 شه؟ تنگ زنم واسه دلم نباید وروجک؟ چیه -

 مشکوک همه رفت،می پیش کیان که وضعی این با. دادم تکون تأسف ینشونه به سری

 متوجه وقت یه ترسیدممی. کشیدم عقب ترس با که کرد ـلقه*حـ دورم رو دستش. شدنمی

 .گرفتم ازش رو نگاهم که کرد نگاهم متعجب. بشه شکمم برجستگی

 .دارم کار کیمیا با من... امم -
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 بخندل هم من. داد تحویلم پرنازی لبخند که گرفتم رو دستش و کردم تند پا کیمیا سمتبه

 سعی. داخل رفتیم و کرد باز بود رنگسفید که رو در کیان. رفتیم باال هاپله از و زدم محوی

 هال توی رنگایقهوه هایمبل. نکنه شک کسی که خونه روی نچرخونم چشم تونممی تا کردم

 زیبایی به چوب مدل هایپارکت و نبود پهن زمین روی فرشی. بودن گرفته جای زیبایی به

 داده زینت رو خونه قدتمام هایپنجره ایقهوه-سفید سلطنتی هایپرده. کردمی اییخودنم

 هایپله به نگاهی. نشدم شرمنده دوباره و بود خوب خیلی خونه داخل شکر خدارو خب. بودن

 :گفت ایسرفهتک با که کردم نگاه کیان به سوالی. انداختم هال کنار

 .هستن باال یطبقه اتاقا -

 :گفت بچگونه لحنی با و ـغلش*بـ پرید جیغجیغ با کیمیا

 !خوشگله خیلی اینجا! وای -

 و کردم پیدا رو آشپزخونه اطراف به نگاهی با و زدم لبخندی منم. نگفت چیزی و خندید کیان

 و ظرفشویی ماشین تا گرفته سازچایی از و بود مشکی-سفید رنگش ترکیب. رفتم سمتشبه

 این یهمه با کیان و من که کردم فکر خودم با و دادم تکون ریس. شدمی پیدا اونجا غیره

 روی که اخمی. کرد ـیانـت خــ من به چرا بودم نفهمیده هم هنوز. بودیم هم عاشق هاتفاوت

 پیدا رو قوری و کتری باالخره. کردم نگاه رو هاکابینت توی رفتم و زدم پس بود اومده پیشونیم

 مادرجون. کردم دم چایی و آوردم در باالی هایکابینت زا یکی توی از هم چایی. کردم

 :گفت و شد آشپزخونه وارد بود، کرده عوض لباس کهدرحالی

 .هست چیهمه به حواسم من برو بدو نکردی؟ عوض رو لباست هنوز چرا تو! عزیزم اوا -

 اتاق کدوم حاال. بودم ایستاده هااتاق بین گیجی با. رفتم باال یطبقه به و کردم تشکر لبخند با

 :گفت و اومد جلو دید که رو من. شد خارج اتاقی از کیان لحظه همون بود؟ کیان

 .برداری بود رفته یادت ماشین توی از. منه اتاق توی تکوله ماهور -

 از کیان که اتاقی همون سمتبه هم من. رفت هاپله طرفبه و داد تکون سری که کردم تشکری

. بود مشکی و قرمز از تلفیقی اتاق رنگ انداختم اتاق به نگاهی. رفتم بود اومده بیرون اون

 .خندیدم روز اون یادآوری با ناخودآگاه
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*** 

 بک فلش

 .انداخت باال نه ینشونه به ابرویی که دادم نشون کیان به رو مشکی خواب سرویس

 .که خوشگله! کیان -

 :گفت و کرد اشاره قرمز خواب سرویس به

 .هترخوشگل اون -

 . است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 .ندارم دوستش من -

 .ندارم دوست رو مشکی منم -

 .برگردوند خودش طرفبه رو من و گرفت رو دستم که برگردوندم رو قهر با

 کنی؟می قهر شدی بچه مگه ببینمت،! ماهور -

 :گفت و کشید موهاش به دستی. بودم زده لز ایگوشه به کنم نگاهش اینکه بدون

 .تو حرف نه من حرف نه. کنیممی کاری یه اصالً -

 :گفت و کرد اشاره رنگیلیمویی خواب سرویس به که کردم نگاهش

 چطوره؟ اون -

 خواب سرویس به حسرت با نگاهم دوباره و انداختم خواب سرویس اون به نگاهی میلیبی با

 :گفت و کرد دنبال رو نگاهم خط کالفه یانک. موند خیره رنگسیاه

 .گیریممی رو مشکی همون خب،خیلی -

 :گفتم و ـوسیدم*بـ رو اشگونه پرسروصدا و پریدم ـغلش*بـ توی ذوق با

 !کیان عاشقتم -

 .بشنویم رو خانم یعالقه ابراز جوریاین اینکه مگه -

 .خندید بلند صدای با فقط که کردم صداش اعتراض با و زدم اشـینه*سـ به مشتی

*** 

 حال زمان
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 خیلی حاملگی. باشم آروم کردم سعی عمیقی نفس با. بود شده جمع هامچشم توی اشک

 یهویی خواستمنمی. بدم جا کمد تو رو هاملباس تا رفتم امکوله طرفبه. بود کرده حساسم

 و انداختم باال بروییا. شدم روروبه زنونه لباس زیادی حجم با کردم، باز که رو کمد. کنن شک

 رو روش ینوشته و داشتم برش کنجکاوی با بود، چسبیده کمد در داخل به که کاغذی دیدن با

 .خوندم

 خودم دل واسه چون نداشتی؛ نیازی که نگیر جبهه هم الکی. کنی حس کمبودی خواستمنمی»

 «.کردم رو کار این

 و شدمی دیده رنگمشکی لباس تاسه-دو فقط. انداختم هالباس به نگاهی و زدم محوی لبخند

 که برداشتم رو مشکیم خفاشی گشاد لباس و رفتم امکوله طرفبه. بودن رنگی همه بقیه

 هم رنگیمشکی کلفت ساپورت. رسیدمی زانوم باالی سانتسه-دو تا قدش و بود بلندآستین

 .پوشیدم

 از ترپایین کمیه بلند؛ نه و بود کوتاه نه االن که انداختم موهام به نگاهی. ایستادم آینه جلوی

 کشوی تو. گزیدم لب. بود آرایش وسایل از پر کشیدم؛ عقب رو آرایش میز کشوی. امسرشونه

 قرمزی رژ. زدم موهام به و برداشتم رو قرمزرنگی ایپارچه تل. بود گیره و مو کش از پر بعدی

 خودم به دقیق. رفتم عقب و کشیدم هامچشم به چشمی مداد. مالیدم هاملب روی رنگکم هم

 .بیرون اومدم اتاق از و کردم نگاه آینه توی

 :گفت و کشید سوتی دیدنم با کیمیا که اومدم می پایین داشتم هاپله از

 .ببین رو ما خانم عروس! وای وای -

 بهم رو نگاهش تنگیدل با دیدنم با و برگشت طرفمبه کیان. دادم تحویلش نماییدندون لبخند

 خونه لباس با کیان دیدن تنگدل چقدر منم کردم فکر این به و انداختم پایین سر. دوخت

 رو چشماش عجیب که طوسی جذب تیشرت با بود پوشیده رنگیمشکی ورزشی شلوار. بودم

 :گفتم و فشردم هامدست توی رو لباسم یگوشه. بود کرده جذاب

 .کنم درست ناهار بعدم براتون بریزم، چایی برم من -

 :گفت و افتاد راه دنبالم عجله با کیمیا
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 کنم؟ کمک منم -

 :گفتم مهربونی با پس تونم؛می خودم بگم نیومد دلم که گفت مظلومانه چنان

 .عزیزم بیا -

. کردم بود خودش تو که کیمیا به نگاهی ریختم،می چایی کهدرحالی. اومد همراهم شوق با اونم

 :کردم صداش آروم

 !کیمیا -

 :گفت و پرید جا از

 هان؟ -

 :گفتم و خندیدم. کرد منگاه مظلومانه هینی با و گرفت رو دهنش بعد و

 باشه؟. بزنیم حرف باهم میام بعد برممی رو هاچایی من -

 :گفت آروم و داد تکون سری

 .باشه -

 

 

 کارم کیمیا گفتم نشستن، کنارشون برای اصرارشون جواب در و گذاشتم میز روی رو هاچایی

 :گفتم کردممی آبکش رو برنج کهحالیدر و آشپزخونه توی رفتم. ارهد

 !کیمیا -

 جانم؟ -

 .شده چی بگو حاال -

 :گفت و اومد کنارم

 که مامانم. کنننمی قبول داداشم نه و بابام نه ولی کار؛ سر برم خواممی من راستش ماهور -

 .بگه بابات هرچی کنم،نمی دخالت من میگه

 :گفتم کردممی روشن رو گاز زیر که زمانهم و دادم تکون سری متعجب که کرد نگاهم کردهبغ

 کنم؟ کارچی من خوایمی خب -
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 .گرفت هاشدست بین رو هامدست و اومد جلو

 !کنممی خواهش. کار سرِ برم بده اجازه بگو بهش. کنهمی گوش رو تو حرف داداش -

 نباشه تفاوتبی و سرد همیشه مثل کردمیم سعی سختی به که لحنی با و کردم نگاهش متفکر

 :گفتم

 کردی؟ پیدا عالقه رفتن کار سرِ به قدراین چرا تو -

 .گرفت فاصله ازم دستپاچه و شدن گلگون هاشگونه

 ...من... خب... امم -

 :گفت و کشید پوفی

 .همین خونه، توی میره سر محوصله -

 کار؟ سرِ بری راریهاص چه. کن نامثبت جایی کالسی یه برو خبخیلی -

 خواستممی. برداشتم داشتم الزم که وسایلی و رفتم یخچال طرفبه. دادم ادامه کارم به بعد

 که کیمیا. شدم خورشت مدل چند کردندرست خیالبی کم، وقت این توی و بپزم سبزیقورمه

 :گفت وارناله نمیدم، نشون توجهی اون به دید

 .کنی کمکم باید ولی میگم؛ خبخیلی -

 :زد لب ملتمس که کردم نگاهش جدی

 !ماهور کنممی خواهش -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .بگو حاال. کنممی کمکت باشه -

 پایین رو سرش و کرد قفل هم توی رو هاشدست بود، شده سرخ گوجه مثل دقیقا کهدرحالی

 .انداخت

 .کنم خودم عاشق هم رو اون خواممی و دارم دوست رو شرکت اون رئیس پسر من خب -

 :گفتم و کردم نگاهش کمیه

 داره؟ پسرش به ربطی چه باباش -

 :گفت و کرد ایسرفهتک
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 .گیرهمی رو جاش آریا و کنهمی بازنشست آینده چندروز تا رو خودش داره باباش چون -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند. زدنمی برق عجیب هاشچشم «آریا» گفت وقتی

 .مزنمی حرف کیان با من-

 :گفت ذوق با

 کنی؟می رو کار این واقعاً -

 داد بلندبلند هیجان با. کرد ـلقه*حـ دورم رو دستاش محکم و اومد جلو که گفتم ی«اوهوم»

 :زدمی

 !دنیا داداشزن بهترین عاشقتم -

 :گفتم و زدم کتفش به آروم یضربه چند منم

 !دیگه سهب کیمیا. کنیمی مخفه داری ولی عزیزم؛ کنممی خواهش -

 .کشید عقب خجالت با

 .شدم زدههیجان یهو ببخشید، -

 سوالی و بودن ایستاده مادرجون و پدرجون کیان،. شد خیره آشپزخونه درگاه روی نگاهم

 :پرسید کیان. کردنمی نگاهمون

 زدی؟ داد چرا کیمیا شده؟ چیزی -

 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با کیمیا

 .بود عزیزم داداشنز و من بین چیزی یه -

 مشغول و انداختم باال ایشونه که کرد نگاهم متعجب کیان. رفت و شد رد کنارشون از و

 .شدم غذاپختن

 .رفتم بیرون آشپزخونه از و کردم کم رو گاز زیر 

 میای؟ لحظه یه کیان -

 :گفت و اومد طرفمبه عجله با کیان

 شده؟ چی -

 :گفتم و انداختم بهش نگاهینیم
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 .گردمبرمی بگیرم، دوش یه من تا باشه غذاها به حواست زحمتبی -

 کشیده دراز وان توی. حموم توی راست یه بعدش و رفتم اتاق تو جمع، به رو خواهیمعذرت با

 که شد باز حموم در یهو. بود زده بیرون آب از که بودم زده زل شکمم به زدنپلک بدون و بودم

 :زدم داد کیان به رو. بود معلوم سرم فقط حاال خوابیدم؛ وان تو بیشتر و کردم یخ ترس از

 !بیرون برو تو؟ کنیمی کارچی -

 :گفت و گرفت باال رو دستش کیان

 .ندادی جواب زدم صدات هرچی شدم، نگرانت فقط من. باش آروم ماهور -

 که کیان. خوردمی هم به هامدندون و لرزیدمی بدنم تمام بود، شده وارد بهم که ترسی شدت از

 :نالیدم که بیاد جلو خواست دید، رو وضعیتم

 .بری تو خواممی فقط خوبه؛ حالم من! کیان بیرون برو من جون -

 در بندشپشت و اومد چیزی افتادن صدای بعد ثانیه چند. بیرون رفت و داد تکون سری کیان

 پیچیدم خودم دور رو حوله. کشیدم آب رو خودم و اومدم بیرون وان از. شد بسته شدت با اتاق

 .اومدم بیرون و

. باشه کرده رو کار این لگد با زدممی حدس که بود انداخته زمین روی رو آرایش میز صندلی

 .رفتم هالباس کمد طرفبه کردم، درست رو صندلی اینکه از بعد و کشیدم آهی

 بدون .مشکی چسب شلوار یه با پوشیدم داشت شلی ییقه و بود گشاد که سفیدرنگی لباس

 کنارشون و کردم خواهیمعذرت دوباره. رفتم هال سمتبه و اومدم بیرون اتاق از آرایش ایذره

 به غمگین که بود کیان به نگاهم باشه، هاشونحرف به حواسم اینکه بدون. نشستم مبل روی

 :گفتم آروم و کردم ایسرفهتک. بود زده زل ایگوشه

 مادرجون؟ بچینم رو میز -

 :گفت و پاشید صورتم به لبخندی

 .دخترم باشه -

 :گفتم و فشردم رو اششونه نرم که کمک بیاد و بشه بلند تا گرفت زانوش به رو دستش

 .ندازممی خودم. اومدین سفر از تازه. بشینین شما -
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 :دادم ادامه که بگه چیزی خواست

 .میشم ناراحت کنین مخالفت -

 :گفت کیمیا به رو و زد لبخندی مادرجون

 .دخترم پاشو کن، کمک داداشتزن به پاشو کیمیاجان -

 و کرد من به اخمی مادرجون که کنم اعتراض خواستم. شد بلند و گفت ی«چشم» هم کیمیا

 :گفت

 .دختر نکن بحث من با قدراین برو -

 .رفتم آشپزخونه طرفبه و زدم لبخندی

 :گفتم کیمیا به ور. چیدیم بود پذیرایی هال یدیگه طرف که رو میز کیمیا کمک با

 .کن صداشون برو تو -

 :زد داد باشه داده قورت بلندگو انگار که کیمیا یهو

 .ناهار بیاین -

 سری هم من. زد لبخندی قاپیدمی رو ایگوجه کهدرحالی خیالیبی با که کردم نگاهش متعجب

 ندیلبخ که انداختم بهش نگاهی. گرفت جای کنارم کیان. نشستم میز پشت و دادم تکون

 .خوردن تا بود بازی بیشتر که شد مشغول غذاش با و داد تحویلم مصنوعی

 

 

 پشتم از تنی گرمای حس با کردم نگاه تخت به مردد و کردم باز رو مشترکمون اتاق در

 .شدم چشم تو چشم کیان با و برگشتم

 . کرد نگاه ایدیگه یگوشه به و گرفت من از رو نگاهش

 

 :گفت سردی صدای با

 

 داخل؟ یرینم -
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 تخت رو از بالشتی. شد اتاق وارد و زد من به آرومی یتنه که کردممی فکر لحنش به زدهبهت

 روی رو خودش. برداشت پتویی و رفت کمد طرفبه. انداخت اتاق یکاناپه روی و برداشت

 .بست رو هاشچشم و انداخت کاناپه

 

 .بستم آروم سرم پشت رو در و شدم اتاق داخل

 :گفتم تردید با و کردم تر رو لبم

 

 .باش راحت تو خوابم؛می کاناپه رو من -

 .نگفت چیزی و زد پوزخندی

 :گفتم و نیاوردم طاقت باالخره اما کردم؛ دست دست کمی و نشستم تخت یلبه

 شده؟ چت تو کیان -

 .کرد باز رو هاشچشم و کشید عمیقی نفس

 .نیست چیزیم -

 شکمم روی دستم عادت برحسب و کشیدم دراز تخت ویر پس کنم؛ اصرار نداد اجازه غرورم

 :گفت کیان که گذاشتم

 کنه؟می درد تمعده -

 .کردمی نگاهم نگرانی با و بود باز هاشچشم که کردم نگاهش متعجب

 !چطور؟... نه -

 .تهمعده زخم یواسه کردم فکر گذاشتی، تمعده روی رو دستت آخه -

 .دادم قورت نشه متوجهش کیان مداشت سعی که ترسی با رو دهنم آب

 .گذاشتم رو دستم جوریهمین... نه -

 .کشیدم خودم روی رو پتو باشم، جانبش از حرفی منتظر اینکه بدون بعد

 . گفتم خیربه شب کردم،می خطابش زندگیم یغنچه جدیداً که امبچه به صدابی
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 .خورد گوشم به کیان صدای

 

 ترسی؟می من از چرا -

 !میشمن متوجه -

 .کرد نگاهم غم با و شد پهلو به

 یه کردم فکر که کردی رفتار باهام جوری حموم توی امروز نداری؟ اعتماد من به چرا -

 ...بدنت دیدن با ترسیمی که بدبختم عنصرسست

 :گفتم بود کرده خودش پیش که فکری از متعجب. نداد ادامه رو حرفش و کشید آهی

 .کیان نیست کنیمی فکر تو که جوریاین اصالً -

 نداشته کاری باهات که خورممی قسم. بخوابم پیشت بده اجازه بهم نیست جوریاین اگه -

 .باشم

 شد؛نمی نه،. بستم لب و شدم پشیمون مبرجسته شکم آوردنیادبه با که کنم قبول خواستم

. شد بلق از ترغمگین بود، شده دوخته بهم منتظر که نگاهش. فهمیدمی شک بدون کیان

 :کرد زمزمه خوردل و گرفت ازم رو نگاهش

 .کردممی رو فکرش -

 !کیان -

 جبرانش میدم قول ولی خودمه؛ تقصیر رفتارت این. کنم درکت باید من. ماهور نیست مهم -

 .کنم

 :زد لب صدابی. گرفت دلم هاشچشم توی اشک برق از. کرد نگاهم دوباره

 .میدم قول -

 من بگم، دروغ تونستمنمی که خودم به. نبودم گیردل کیان از قبل مثل دیگه. بستم رو هامچشم

 .دادنمی رو آوردنش زبون به یاجازه مدارشدهجریحه غرور اما بودم؛ بخشیده رو کیان
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*** 

 اروس

 صدام سامیار که بیرون برم تا کردممی جمع رو وسایلم داشتم ویولنم، کالس شدنتموم از بعد

 .زد

 .دارم کارتون بمونید شما یسپهر خانم -

 جلو سامیار شد، خالی که کالس. دادم تکون باشه نشونه به سری بعد و کردم نگاه بهش کمی

 رو عطرش تا کشیدممی نفس تندتند و بود هزار روی قلبم ضربان. ایستاد رومروبه و اومد

 :کرد صدام نرم. کنم ذخیره

 !اروس -

 .کردم ول و گرفتم گازی رو هاملـب. کردم بلند سر

 استاد؟ بله -

 :گفت بود لـبام به نگاهش کهدرحالی

 .نکن رو کاراین -

 :گفتم و گرفتم گاز رو هاملب دوباره ناخودآگاه و متعجب

 !کار؟چی -

 :گفت و بست رو هاشچشم

 .نگیر گازش -

 چرا؟ خب -

 .افتهنمی خوبی اتفاقات چون -

 .خوردم دیوار به شدت با یهو که گرفتم گاز رو هاملـب حواسبی و انداختم پایین سر

 گذاشت سرم طرف دو رو هاشدست که چیه به چی دونستمنمی هنوز. کردم بلند سر تعجب با

 .برد سرم از رو عقل گرماش ولی شدن؛ گرد هامچشم. زد هاملـب به رو سکوت مهر و



 

 

119 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 و گذاشتم اشنهـی*سـ روی هامدست و آوردم کم نفس ولی بود؛ گذشته چنددقیقه دونمنمی

 دست کارش از بشه، جدا ازم اینکه بدون بود، فهمیده که اونم. دادم هلش عقب به نرم

 .برداشت

 .بردم دهنم داخل رو هاملـب و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت که انداختم پایین رو سرم خجالت با

 !اروس -

 :گفتم اختیاربی که بود کرده صدام قشنگ قدراون

 جانم؟ -

 .دارم دوستت من -

 .چرخوند صورتم کل تو رو نگاهش. کردم نگاه هاشچشم به و لرزید قلبم

 باشیم؟ باهم میشه -

 نشسته دلم به عجیب ولی بود؛ دوستی پیشنهاد یواسه جمله بدترین شاید. شد حبس نفسم

 که کردمنمی فکر این به لحظه اون. انداختم ـغلش*بـ توی رو خودم و خندیدم اشک با. بود

 دورم رو دستش. رسیدممی عشقم به داشتم که کردممی فکر این به فقط کنم؛ زنا باید

 دونمنمی. کرد ترتنگ رو دستاش یـلقه*حـ. فشرد خودش به محکم رو من و کرد ـلقه*حـ

 و گرفتم رو اشچونه. کردنمی نگاه هامچشم به. کشید عقب که بودیم وضع اون توی چقدر

 :زدم صداش ناز با. بود کالفه هاشچشم. برگردوندمش خودم طرفبه

 ...سام -

 موهاش به دستی کالفه هم سامیار. کشیدم عقب ترس با در صدای با. شدم خفه دوباره که

 شد گرد هامچشم چیزی یادآوری با که گذاشتم هاملب روی رو دستم. رفت در طرفبه و کشید

 :نالیدم و

 !نه -

 تو من لب رژ چرخوندم؛ صورتش روی رو نگاهم. کنارم برگشت سامیار و شد بسته در

 :گفتم عجز با. بود ریختههمبه موهاش و بود شده پخش صورتش
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 در؟ جلوی رفتی جوریهمین -

 :گفت سردخون و خیالبی

 مگه؟ چطور آره، -

 .فهمیمی ببینی آینه توی رو خودت -

 ایلحظه هاشچشم .کرد نگاه خودش به موبایلش جلوی دوربین با و کرد منگاه مشکوک کمیه

 :گفت بریدهبریده خنده، شدت از. رفت هوا به اشقهقهه بعد و شدن گرد

 .کردمی نگاهم جوریاون چرا بدبخت یدختره این بگو پس! وای -

 .شد بلند منم یخنده صدای بعد ایلحظه و رفتم بهش ایغرهچشم

 هامچشم و گذاشتم لبم روی ور هامدست امروز، یادآوردی با. کردم پرت تختم روی رو خودم 

 توی ترس با. شد باز یهویی اتاق در که بود بسته نقش هاملب روی عمیقی لبخند. بستم رو

 :گفت و انداخت بهم نگاهی مشکوک مامان که نشستم جام

 ترسیدی؟ چرا دخترم؟ شد چت! جاناروس -

 .دوختم دیگه جای یه به رو نگاهم و کردم هل باشن، گرفته رو مچشون که کسایی مثل

 .ترسیدم داخل اومدی یهویی... دونیمی آخه مامان... شد چیز -

 یخندهتک که گرفتممی ازش رو نگاهم مصرّانه. نشست تخت روی کنارم و اومد جلو مامانم

 .زد زل هامچشم توی و برگردوند خودش طرفبه رو سرم آروم. گرفت رو امچونه و کرد آرومی

 هوم؟ کجاست؟ حواست. وشگلمخ دختر زدم در که من -

 رو پاهام. گفتممی مامان به رو چیهمه من. نیاوردم طاقت باالخره و کردم شنگاه مردد کمیه

 فکر توی مامان. کردم تعریف سانسور با رو چیهمه گلگون صورتی با و گرفتم ـغلم*بـ توی

 :گفت مردد دقیقه چند از بعد که بود رفته فرو

 خترم؟د بود چی اسمش گفتی -

 :دادم جواب خجالت و ذوق با

 .فرهمند سامیار سامیار، -

 :گفتم نگران و شدم خم. خورد خفیفی تکون مامان
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 شده؟ چت مامان مامان؟ -

 به دستی متعجب. رفت بیرون اتاق از بده، رو جوابم اینکه بدون. لرزیدمی بدنش تموم

 :گفتم خودم با و کشیدم هامچشم

 یهو؟ شد چی -

 توی عکسی و بود نشسته تخت روی. کردم باز رو اتاقش درِ. رفتم مامان پیش و شدم بلند

 هایچشم با بود جذاب و خوشتیپ العادهفوق پسر یه. سرش باالی رفتم آروم. بود دستش

 آشنا برام عجیب عکس صاحب اما قدیمیه؛ عکس که بود معلوم کامالً. مشکی موهای و عسلی

 .نشستم تخت روی کنارش. یدمد ولی ندیدم؛ رو خودش انگار بود؛

 کیه؟ عکس این شده؟ چی! مامانی -

. ببینمش بیشتر نداد اجازه و گرفت ـغلش*بـ توی رو عکس. شدمی خالی و پر هی هاشچشم

 :کردم صداش آروم

 !مامان -

 .گرفت رو هاشپلک زیر تَری و کشید هاشچشم زیر به دستی

 .بودم گفته که قدیمی دوست همون -

 :گفت بغض با بوده؟ بابا از غیر یکی عاشق قبالً مامان یعنی. کردم گاهشن تردید با

 .بود امیرسام اسمش -

 :گفت و بست رو هاشپلک که کردم نگاهش منتظر

 .بودیم هم عاشق -

 بابا مامانم، عشق اینکه از شدم ناراحت و کردم تعجب بازم اما داشتم؛ رو انتظارش اینکه با

 .داد نبیرو لرزون رو نفسش. نبوده

 ...گذشته هاسال اون از خیلی -

 :پرسیدم مِنمِن با

 شد؟ چی -
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 مامان. گرفتم ـغلش*بـ و رفتم جلو. کرد پر رو فضا هقشهق و کنه کنترل رو خودش نتونست

 :گفت بریدهبریده بود، کرده حلقه عکس قاب دور رو هاشدست کهدرحالی هم

 ...برسم م. ..عشق به نذاشتن اروس؛ نذاشتن ن،... نذاشت -

 قبل اگه شاید. بشم عصبانی نبود من حق اصالً. بودم کرده بغض ناخودآگاه. گرفتم گاز رو لبام

 .نه االن ولی شدم؛می عصبانی بود، سامیار با آشنایی از

 .کن تعریف مواسه نمیشی اذیت اگه مامان -

 :کشیدم کـمرش به وارنـوازش رو دستم و شدم هل که شد شدیدتر هقشهق

 .باش آروم فقط بگی، خوادنمی! مامان هیس -

 پتو و خوابوندمش تخت روی. برد خوابش ـغلم*بـ توی هابچه عین مامان تا زدم حرف قدراین

 بین از شد،می فشرده ـغلش*بـ تو که رو عکسی قاب تا شدم خم. کردم مرتب روش رو

 رفتم اتاق از و کشیدم یآه. بود گرفته ـغلش*بـ توی رو اون محکم ولی بیارم؛ در هاشدست

 .بیرون

 توی عجله با و گرفتم دهنم جلوی رو دستم. افتادم گریه به و شکست هاماشک سدّ باالخره

 با من بود؟ کرده تحمل جوریچه مامان! آخ. کردممی هقهق مامانم حال به. رفتم خودم اتاق

 !تونستمنمی کنم؛ فکر میارسا نبود به تونستمنمی داشتم، شدنعاشق تا زیادی راه هنوز اینکه

 عمیقی نفس. بود سامیار. کردم پاک رو هاماشک و کشیدم باال رو دماغم. خورد زنگ موبایلم

 روی کوچیکی لبخند و پیچید گوشم توی سامیار شاد و شیطون صدای. دادم جواب و کشیدم

 .اومد هاملب

 .من کوچولوی خانم سالم -

 :گفتم ایگرفته صدای با و کردم فینیفین

 .سالم -

 :پرسید تعجب با ثانیه چند از بعد و کرد مکثی سامیار

 !جوریه؟این چرا صدات شده؟ چی! اروس -

 :زد داد کالفه که گریه زیر زدم دوباره مامان هایحرف یادآوری با
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 شده؟ چی بگو! نکن گریه! بسه -

 :وگفت شد نرم صداش. افتادم سکسکه به بلندش صدای ترسِ از

 .بگو چیزی یه خانمم؟ شده چی. ندارم رو تو هایاشک طاقت که من! جاناروس -

 حرف یکی با داشتم نیاز ولی بودم؛ نکرده خوبی کار شاید. شده چی کردم تعریف براش گریه با

 سرد صدای که کشیدم پام روی رو هامدست. شد فرماحکم خط پشت سکوت کمی. بزنم

 .انداخت لرزه به رو وجودم یهمه سامیار

 .طوراین که -

 :گفتم و نشستم صاف چیزی یادآوری با

 .چرا فهمیدم بود، آشنا مرده اون عکس گفتم بهت! سامیار -

 :گفتم هیجان با بمونم جوابش منتظر اینکه بدون

 شما شبیه صورتشم فرم و بود عسلی هاشچشم سانیار مثل. بود سانیار و تو شبیه مرد اون -

 .بود مشکی موهاش فقط بود،

 :کرد زمزمه تلخ ارسامی

 .کنیمی اشتباه -

 ..من نه -

 :گفت بلندی نسبتاً صدای با حرفم وسط

 !بسه! اروس دیگه بسه -

 رو گلوم بغض دوباره. بود مونده باز تعجب از دهنم. پیچید گوشم توی اشغال بوق صدای و

 دقیقه ده زا بعد بودم؟ گفته چی من مگه زد؟ حرف باهام جوریاین چرا. گریه زیر زدم و گرفت

 جواب هقهق با سامیار اسم دیدن با. کردممی گریه داشتم هنوز. دراومد صدا به موبایلم دوباره

 .دادم

 بزنی؟ داد بازم زدی زنگ نشد؟ تموم دادات چیه؟ -

 :گفت پشیمون
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 زندگیم، خواممی معذرت. کردم جوریاون که نبود خوب حالم من خوشگلم، عزیزم، هیس -

 !خواممی معذرت

 ماشین من فردا که شد قرار آخر در. خریدمی رو نازم ودلجون با سامیار و کردممی ناز من

 .دنبالم بیاد دانشگاهم از بعد سامیار و نبرم

 لباس با لی طرح شلوار اومدنم،بیرون از بعد. حموم رفتم و زدم لبخندی عمیقی نفس با

 با رو طالییم موهای. داشت بزرگ زقرم قلب یه طرح جلوش که پوشیدم رو سفیدم کوتاهآستین

 .کردم جمع قرمزی یگیره

 به کردم شروع و درآوردم رو ماکارونی وسایل. رفتم آشپزخونه طرفبه و اومدم بیرون اتاقم از

. باشم داشته کردندرست غذا انتظار تونستمنمی بدش حال این با مامان از. کردندرست غذا

 زندگیت شریک عمر یه بدونی سخته چقدر دونه؟می اباب یعنی که کردم فکر و کشیدم آهی

 .ستدیگه یکی عاشق و نبوده عاشقت

. خوردم غصه بابا برای دفعهاین و لرزید بدنم چهارستون گذاشتم، که بابا جای رو خودم

 این از کردممی بغض هی و ذاشتممی بابا و مامان جای رو خودم روز کل ولی بود؛ دیوونگی

 .آوردمی درد به رو قلبم این و داشتن بدی خیلی وضع هردو. بودن درگیرش که وضعیتی

 :گفتم زیرلبی و کردم بلند سقف به رو رو سرم و کشیدم نفسی

 .کن کمکمون خودت! خدایا -

 :گفت و کشید موهام روی رو دستش بابا. انداختم ـغلش*بـ توی رو خودم خونه، اومد که بابا

 بابا؟ دختر شده چی -

 :گفتم تصنعی شادی با دادم،می قورت رو بغضم سختی به کهدرحالی

 .بود شده تنگ براتون دلم هیچی، -

 .داد فاصله خودش از رو من و ـوسید*بـ رو موهام روی. کردم حس رو صداشبی لبخند

 .دخترم اینجام که من -

 فاطرا و دور به. ریخت هم به رو موهام هاشدست با که انداختم باال ایشونه برچیده لب

 :گفت و انداخت نگاهی
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 کجاست؟ مامانت -

 .خوابیده اتاق توی... امم -

 مامان خواستمنمی. ایستادم اتاق در جلوی باعجله که اتاق توی بره خواست و گفت ی«آهان»

 :گفت و کرد نگاهم متعجب. ببینه ـل*بغـ به عکس قاب رو

 جان؟ اروس کنیمی کارچی -

 :گفتم پتهتته با

 .لطفاً بمونید منتظر ینجاا لحظه یه شما -

 :گفت و کرد نگاهم عصبی کمی بابا

 اروس؟ شده چی -

 !دیگه کنین صبر من جون -

 کرد؛ اتاق در به اشاره ابرو با که کردم شنگاه مردد. ایستاد جاش سرِ و داد تکون سری کالفه

. ـوسیدم*بـ رو بابا یگونه و رفتم جلو خنده با. نکشتمت تا بیرون بیا و بکن رو کارت برو یعنی

 :گفتم شیطنت با

 .جون بابا ماهی خیلی -

 :گفت خنده با دفعهاین و نزنه لبخند نتونست

 .کنهمی دورم زنم از جوریچه نگاه! شیطون دیگه برو -

 و طرفش شدم خم. کردم نگاه مامان به غم با. رفتم اتاق توی و انداختم باال ابرویی شیطون

 حواسش و انداخت من به نگاهی. اومده بابا گفتم که کرد ازب رو هاشچشم. کردم صداش آروم

 که کرد نگاهم. گذاشتم دستش روی رو دستم که شد پرت دستش توی عکس قاب به

 :گفتم وارزمزمه

 !مامان -

 توی که دختر یه. دیدممی رو عاشق و جوون دختر یه دیدم؛می عجیبی چیز هاشچشم توی

 صورتش روی رحمیبی با زمان گردوغبار بفهمه، چیزی کهاین بدون و بود مونده دوران همون
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 و برگرده دوباره کردمی التماس انگار. کردم بغض نگاهش توی حس اون از.بود بسته نقش

 :کردم صداش بغض با. کنه زندگی

 !مامان -

 بابا با و رفت در طرفبه. گذاشت کمدش تو ایگوشه رو عکس و شد بلند جاش از و زد پلکی

 شدمی دیده عذاب نگاهش توی. برگشت من طرفبه بعد و کرد نگاهش لحظه چند. شد روروبه

. کرد ـغل*بـ رو مامان و رفت جلو بابا. ریخت و کرد باز راه چشمم یگوشه از اشکی. فقط

 از که گفتمی هم چیزایی یه لبی زیر. کرد گریه به شروع و شکست صدا با بغضش هم مامان

 بابا. سینا و امیرسام بابا، شد؛می تکرار هی اسم تاسه فقط. همیدمفنمی چیزی بود، درهم بس

 :زد لب و کرد من به نگاهی

 .اتاقت توی برو -

 .انداختم بهشون نگاهی و برگشتم راه بین. رفتم اتاقم طرفبه و دادم تکون سری

 .شد تموم چیهمه شد، تموم! من مهربانوی هیس -

 هاوقت بعضی. رفتم اتاقم توی و گرفتم چشم ازشون. دزمی فریاد رو غم کامالً بابا صورت

 انهمدیگه عاشق مادرم و پدر اینکه خیال با هم هنوز و دونستمنمی کاش. خوبه چقدر خبریبی

 !کردممی زندگی

 

 

*** 

 ماهور

 بهش نگاهی کالفه. کردمی نگاهم خوریدل با و اتاقم توی بود اومده که بود ایدقیقه چند کیمیا

 :گفتم همیشگیم پرتحکم صدای با و مانداخت

 کنی؟می نگاهم جوریاین چرا کیمیا؟ چته -

 .هنوز نگفتی داداشم به -

 :گفتم آشپزخونه توی هاشحرف یادآوردنبه با و کردم نگاهش سوالی
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 .گذشته روز یه تازه عزیزم خب آهان؛ -

 روی کنارش رفتم و ردمک کج لبی. بودم متنفر نازکشیدن از چقدر. گرفت رو ازم قهر حالت با

 :گفتم و گرفتم رو دستش. نشستم کاناپه

 .میگم بهش امروز همین -

 :وگفت برگشت طرفمبه ایبچگانه ذوق با

 میدی؟ قول -

 :دادم جواب کجی لبخند با

 !میدم قول -

 تازه شرکت به خودش با زور به رو من کیمیا میدم، قول گفتن از بعد شدنمی باور هنوزم

 برم تونممی گفت و گرفت تحویلم کلی همسرشم، گفتم منشی به وقتی. بیاره کیان تأسیس

 پوفی. برم خودم کرد اشاره و نشست انتظار سالن توی که کردم نگاه کیمیا به منتظر. داخل

 با. آورد لبام روی لبخندی کیان یمردونه و محکم صدای. نواختم در به ایتقه و کشیدم

 :گفت و اومد میزش پشت از نگرانی با من دیدن با کیان که خلدا رفتم محکم و آروم هایقدم

 ماهور؟ شده چیزی -

 .دوختم هاشچشم به رو منگاه

 ...بعداً شلوغه سرت اگه داشتم؛ کاری یه باهات راستش نه... امم -

 هایمبل طرف به رو من نرمی فشار با و گذاشت پشتم رو دستش و کنم تموم رو حرفم نذاشت

 :گفتم و نشستم. کرد هدایت قشاتا مشکی چرم

 !کیان -

 کیان؟ جان -

 .درآوردم رو هامانگشت صدای و فشردم هم توی رو هامدست. کرد تپیدن تند به شروع قلبم

 .بزنم حرف باهات خواسته ازم کیمیا راستش کیان -

 :دادم ادامه رو حرفم عمیقی نفس با و شدم هول کمی کنه،می نگاهم دقت با دیدم وقتی

 .کار سرِ بره کیمیا بدی اجازه که خواممی ازت نم -
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 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .نه -

 :گفتم طلبکاری با و شدم عصبی یهو

 چرا؟ -

 .ستخونه توی زن جای چون -

 .کار سرِ میرم من ولی -

 .بری نباید هم تو -

 بلند خشم با. بکوبم روروبه میز همین به رو سرش خواستمی دلم. کردممی شنگاه زدهبهت

 ماشینم طرفبه کیمیا به توجهبی و کوبیدم سرم پشت محکم رو در. رفتم بیرون اتاق از و شدم

 خواست. کرد پرت ماشین توی رو خودش نفسنفس با کیمیا که کردم روشن رو ماشینم. رفتم

 :گفتم سردی با که بزنی حرفی

 .لطفاً نزن حرف -

 سریع خیلی و فشردم گاز پدال روی رو پام. شد خیره روروبه به نگرانی با و بست لب هم کیمیا

 .رسیدم خونه به

 رو خودم تونستمنمی. کشیدم موهام به دستی. دوید خونه طرفبه و شد پیاده ترس با کیمیا

 و گرفتم آروم باالخره پیچید، هامانگشت توی که دردی با و زدم خونه در به مشتی. کنم کنترل

 آینده در و بودم مادر یه من کردم؛می کار خودم روی کمیه یدبا. داخل رفتم کالفگی با

 خیره مشدهسرخ دست به و کشیدم آهی. باشم خوبی مادر امبچه برای جوریاین تونستمنمی

 .شدم

 

 

 و برگشتم ترس با. کرد ـغلم*بـ پشت از یکی که کردممی درست کتلت شام واسه داشتم

 :گفت و گرفت باال تسلیم ینشونه به رو دستش زدهبهت کیان. عقب دادم هلش

 .منم! آروم -
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 .برسم کارم به تا برگشتم و داد بیرون شدت به رو نفسم

 !ماهور -

 :دادم جواب و کشیدم پوفی

 بله؟ -

 قهری؟ -

 م؟بچه مگه -

 ...من -

 :پریدم حرفش وسط و کردم پرت تابهماهی توی رو قاشق

 .شنیدم رو یدمشنمی باید که چیزایی! کیان نگو هیچی -

 هامچشم به نگاهی مشکوک. گفتم کوچیکی آخ درد از که گرفت دستش توی رو دستم کیان

 :گفت حرص با. شد خیره رفتمی کبودی به رو که دستم به بعد و انداخت

 ماهور؟ کنی کنترل رو خودت بگیری یاد خوایمی کی -

 ظرفی توی رو شدهسرخ ایهکتلت و رفتم گاز طرفبه و کشیدم بیرون دستش از رو دستم

 و چیدم رو سفره. بیرون رفت آشپزخونه از و کشید موهاش به دستی کالفه کیان. گذاشتم

 :گفت آمیزاعتراض کیمیا که کردم صداشون

 کنم؟ کمکت تا نکردی صدام چرا -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 .نبود سختی کار -

. نداختمی اروس یاد عجیب رو من دختر این. زدم لبخند که کرد نازک برام چشمی پشت

 :گفت و کرد صاف رو صداش ایسرفهتک با کیان. بود نزده زنگ بهم هنوز اروس که بود عجیب

 .کنم صحبت باهاتون موضوعی یه به راجع خواستممی -

 .گذاشتم دهنم توی و گرفتم کوچیکی یلقمه هم من و کردن نگاه بهش منتظر همه

 من بگم خواستم بودیم؟ کرده صحبت باهم کیمیا کارکردن مورد در پیش وزر چند یادتونه بابا -

 .امراضی
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 به ضربه چند آروم و داد دستم آبی نگرانی با کیان. کردم سرفه به شروع و موند گلوم توی لقمه

 :گفتم ایگرفته صدای با و کشیدم عمیقی نفس. زد پشتم

 !بسه خوبم، -

 خیره صورتش به بهت با و کردم تعجب داده کارکردن اجازه اکیمی به اینکه یادآوری با دوباره

 سری کیان به رو کرد،می نگاهم نگرانی با االن تا که پدرجون. زد کجی لبخند کیانم که شدم

 :گفت و داد تکون

 .ندارم حرفی منم ایراضی تو که حاال -

 دورش رو دستش د؛اوم کیان پشت و پرید بیرون میز پشت از. کشید خفیفی جیغ ذوق با کیمیا

 نگاه حرکاتشون به لبخند با. کاشت اشگونه روی محکمی یـوسه*بـ و کرد ـلقه*حـ

 :گفت بلندی صدای با و کرد ـغل*بـ رو من و اومد جلو کیمیا که کردیممی

 !داداش زن ماهی خیلی -

 :گفتم و فشردم بود ـلقه*حـ گردنم رو که دستش دور رو دستم و زدم لبخندی

 .عزیزم ردمنک کاری -

 هم دور کمی شام، صرف از بعد. نشست جاش سرِ باالخره و کرد ـغل*بـ رو همه نوبت به کیمیا

. اومد داخل که کیان که بودم نشسته متفکر تخت روی. رفتیم هاموناتاق به بعد و نشستیم

 بدون چیه؟ معنی به داد تکون سری و کرد منگاه گنگ کمیه. دوختم بهش سوالی رو نگاهم

 :گفت که کردممی نگاهش رفح

 کنی؟می نگاهم جوریاین چرا شده؟ چی ماهور -

 شد؟ چی پس کنه؟ کار بیرون نباید زن نگفتی مگه نمیدی؟ اجازه نگفتی مگه -

 و زد کنار انگشتاش سر با بود صورتم تو که رو موهام از ایطره. شد خم طرفمبه و اومد جلو

 .گرفت دستش تو رو امچونه

 .کنممی براش کاری هر منم بود؛ شده ناراحت دستم از ممخان چون -

 .کشید امگونه روی رو هاشانگشت نرم کیان که شد داغ هامگونه کردم احساس
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 رفت اتاق از فوری بعدش گرفت، فاصله ازم و خورد تکونی کیان که کشیدم عقب رو سرم  

 تخت روی آروم. شدم فقمو که بدم قورت رو بغضم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. بیرون

 .برد خوابم جوریچه دونمنمی کیان، برگشتن برای انتظار ساعتنیم از بعد و کشیدم دراز

*** 

 کل دانای

 ماهور که خودش مثل بود؛ شده زنده دوباره ماهور آمدن با که حیاطی زد؛می قدم حیاط در کیان

 شکستن از بعد که جدیدش موبایل زنگ صدای با. بود بخشیده روح اشزندگی به دوباره

 پشت مخاطب اسم به کردننگاه بدون و آمد بیرون فکر از بود، خریده اشقدیمی موبایل

 :داد جواب خطش

 بله؟ -

 .سالم! کیان -

 .بست را هایشچشم پرحرص. بود امیلی

 داری؟ کارچی -

 .دادمی خراش را روحش تمام امیلی یـشوه*پرعـ صدای

 !عزیزم وا، -

 :گفت و رفشح وسط پرید

 جونم؟ از خوایمی چی -

 :گفت حسادت از مملؤ صدایی با و شد جدی امیلی

 کنه؟می کارچی تو یخونه توی ماهور -

 :داد جواب پرتمسخری لحن با اما داشت؛ خبر ماهور بودن از امیلی اینکه از کرد تعجب کیان

 !شوهرشه یخونه چه؟ تو به هان؟ چه تو به -

 مونـطه رابـ نکن؛ باز زندگیمون به رو دختره این پای کنممی خواهش کیان .بود رفته که اون -

 .کنهمی خراب داره رو

 .خندید عصبی
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 از دست. تو تویی، زندگیم به چسبیده بختک عین که اونی ـطه؟ رابـ کدوم تو؟ میگی چی -

 !امیلی بردار سرم

 .زد چنگ موهایش به و کرد قطع باشد، جوابی منتظر اینکه بدون

*** 

 :کرد زمزمه پرحرص و انداخت کناری را موبایل امیلی

 !بره باید ماهور. بختکه کی که میدم نشونت -

 :کرد صدا را برادرش فریاد با

 !خوعان -

 :گفت و آمد اتاقش به دقیقه چند از بعد خوعان

 زنی؟می داد چرا -

 .ماهور و کیان -

 :گفت ینهک و حسادت از پر امیلی که کرد شنگاه منتظر خوعان

 .باهمن دوباره -

 زمزمه کجی لبخند با امیلی. بود قلبش بر خاری هم کنار در هاآن بودن. شد مشت خوعان دست

 :کرد

 .رسید سرم به فکری یه -

 .کرد نگاه خوعان به ـذت،*لـ از لبریز نگاهی با و

*** 

 تخت روی و رفت جلو. انداخت خواب در غرقِ ماهور به نگاهی و گذاشت اتاق به پا کیان

 صورت به عشق با. زد کنار صورتش از را درپیچشپیچ موهای و شد خم لبخندی با. نشست

 اخم. کاشت ماهور پیشانی روی عمیقی یـوسه*بـ و شد خم قراریبی با. شد خیره ماهورش

 و شد پهلو به. کشید دراز کاناپه روی شد،می بلند تخت روی از کهدرحالی کیان و شد باز ماهور

 .تابید اتاق به پنجره الیالبه از خورشید پرتوهای تا کرد نگاه قدرآن کرد؛ نگاه ماهور به
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*** 

 اروس

 سرم پشت به احمدی صدای با. ایستادم سامیار منتظر در جلوی و اومدم بیرون دانشگاه از

 :گفت شرمگینی لبخند با که برگشتم

 بدین؟ بهم رو فیاضی آقای سکال یجزوه کنم خواهش ازتون میشه! سپهری خانم سالم -

 از انگار که هم احمدی. بود ترکامل همه از خودش یجزوه چون کردم؛ تعجب شخواسته از

 :گفت و شد هول خوند، رو چیزهمه منگاه

 .گیرممی دیگه یکی از نداره، ایرادی خوایننمی اگه -

 :کردم صداش که بره خواست

 !احمدی آقای -

 بگیره خواست. گرفتم طرفشبه رو جزوه. کشیدم بیرون رو جزوه و کیفم طرف بردم رو دستم

 و بگیره رو جزوه تا بودم منتظر حوصلهبی. شد خشک جاش سرِ و خورد دستم به دستش که

 کردم پرت رو جزوه. شدم هول ناخودآگاه سامیار دیدن با و برگشتم ماشینی بوق تک با که بره

 لحظه آخرین تا. کردم پرواز سامیار طرفهب سرسری خداحافظی با و احمدی ـل*بغـ تو

 :گفتم منِمنِ با شدم که سوار. کردممی حس سرم پشت رو احمدی نگاه سنگینی

 ...خوامی جزوه اون... احمدی آقای... دونیمی... من سامیار... امم -

 :گفت خیالیبی با

 .جاناروس سالم -

 این مثل کردم فکر لحظه یه. شدم یعضا که کردم احساس. بود مونده باز طوریهمین دهنم

 بغض. نبود مهم براش اصالً اما کشه؛می ونشونخط احمدی واسه میاد و میشه غیرتی هارمان

 :گفتم لرزونی صدای با و کردم

 خوبی؟ سالم، -

 :گفت مهربونی با و کرد نگاهم کمی سامیار



 

 

134 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 عزیزم؟ کردی بغض چرا -

 کنده جا از کمی سرعت با ماشین. کردم نگاه بیرون به یدهبرچ هایلب با و انداختم باال ایچونه

 .بودم زده زل بیرون به کماکان هم من و شد

 چشمکی لبخند با که برگشتم سامیار طرفبه و پریدم جام از هامدست روی دستی گرمای با

 و گذاشت دنده رو آروم بعد و نشوند دستم پشت نرمی ـوسه*بـ و گرفت باال رو دستم. زد بهم

 .رفت یادم ناراحتیم و شدم سرخ هیجان از. فشرد دستم روی رو خودش دست

 :گفت شیطنت با و انداخت بهم نگاهی سامیار که گرفتم گاز رو لبم

 نگیر؟ گازشون نگفتم مگه -

 این از بیشتر که کردم نگاه بیرون به و نشست لبم روی وپهنیپت لبخند روز اون یادآوری با

 دستم شستش انگشت با نرم و کرد روشن رو ضبط لبخندی با سامیار. نره سامیار پیش آبروم

 ناآشنا مسیر دیدن با. دادم بیرون شدت با رو نفسم. زدمی تندتند قلبم. کردمی نـوازش رو

 :گفتم و کردم باز لب باالخره

 ریم؟می کجا -

 :گفت کجی لبخند با و انداخت باال ابرویی

 .خوب جای یه -

 ذهنم از دور اینقطه به رو ترس و زدم لبخندی پراطمینانش نگاه با یول گرفتم؛ استرس کمی

 .اومدم خودم به زد،می موج خباثت توش که سامیار صدای با. دادم سُر

 .کن باز رو داشبورد اروس -

 :گفتم و کردم بازش جدیت با منم

 خب؟ -

 :گفت دادمی قورت رو اشخنده کهدرحالی

 .برام بکن پوست چاقو هی با. اونجا هست پرتقال یه -

 نگاهش باز دهن با که من به توجه بدون ریلکس، و برداشت دستم رو از رو دستش بعدم

 .داد جاده به رو حواسش کردم،می
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 زیر. کردم پرتقال کندنپوست به شروع جیبی چاقوی اون با و فشردم هم روی رو هامدندون

 با دفعهاین و داد تکون رو قلبم سامیار بلند یخنده. کردممی غرغر خودم با داشتم هم لبی

. بشم زنده دوباره شخنده هر با من و بخنده اون فقط که کردممی مصنوعی غرغرهای لبخند

. کنم فرو موهاش توی رو دستم خواستمی دلم عجیب کردم؛ رنگشبلوطی موهای به نگاهی

 :گفتم و انداختم البا ای شونه. کرد نگاهم مظلومانه که بدم دستش خواستم رو پرتقال

 چیه؟ -

 .بخورم جوریاین تونمنمی که من -

 از ایتکه و دادم تکون سری. کرد نگاهم شرک یگربه شبیه که کردم نگاهش چپچپ

 با خورد،می رو پرتقال که طورهمین و کرد باز رو هاشلب. بردم هاشلب نزدیک رو پرتقال

 یقفسه به رو خودش قبل از ترمحکم بمقل که ـکید*مـ هم رو دستم هایانگشت ـذت*لـ

 .کوبید مـینه*سـ

 :گفت قشنگی لبخند با گذاشتم، دهنش توی که رو پرتقال یتکه آخرین

 ...مرسی. بود خوشمزه خیلی -

 خواهش» گلگون، هاییگونه با. کرد اضافه اشجمله به هم رو «عزیزم» مکث کمی از بعد

 شبیه کامالً و بودن پوشونده رو آسمون کل هادرخت. دمز زل اطرافم و دور به و گفتم ی«کنممی

 شکوفه درختا بود، عید نزدیک چون و کردممی نگاه صحنه این به ذوق با. کردنمی عمل تونل

 .بودن کرده درست رو قشنگی محیط و بودن داده

 و شد باز در بوقیتک با و داشت نگه باغی خونه روی به رو سامیار جلورفتن، کمی از بعد

 .رسید گوش به نگهبان آمدگفتنخوش

 .آقاسامیار اومدین خوش -

 :پرسیدم و برگشتم سامیار طرفبه تعجب با

 !توئه؟ مال اینجا -

 هاشچشم تو نفرت گفت، رو جمله اون وقتی. انداخت جونم به لرزه نگاهش که کرد نگاهم

 .درخشیدمی
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 .پدرمه مال نیست؛ من مال -

 :داد دامها دید، که رو من سوالی نگاه

 بعد بود قرار. کرد درست شواسه رو اینجا و شد دختره یه عاشق که زمانیه واسه -

 .کرد ازدواج دیگه یکی با رفت و کرد ـیانـت خــ بهش دختره ولی بمونن؛ اینجا ازدواجشون

 چی؟ مادرتون پس -

 و من ااومدندنیبه از بعد. بودن کرده ازدواج هاشونخانواده اصرار به نبودن، هم عاشق -

 که روز یه مادرم ولی داشتن؛ دوست رو زندگیشون شد، قبل از بهتر شونـطه رابـ سانیار،

 بزرگمون تنها چندسال بابام اون از بعد. کرد تصادف برنگشت؛ دیگه بیرون رفت خرید واسه

 شد، زندگیمون وارد دختره اون تا باشیم نداشته کمبودی که بود این سعیش تمام. کرد

 .بود سالمون 8 سانیار و من وقعماون

 :پرسیدم واکنشش از ترس با

 شد؟ چی بابات -

 وسط. اومد بیرون عروسی از بدی حال با و اونجا رفت کرده ازدواج عشقش فهمید وقتی -

 .مُرد و رفت در دستش از ماشین کنترل هم جاده

. بود زده حلقه هامچشم تو اشک. کشیدم خفیفی جیغ و گرفتم دهنم جلوی رو دستم بهت با

 :گفت و برگشت طرفمبه تصنعی لبخند با. کرد باز و بست محکم رو هاشچشم سامیار

 .شو پیاده باش زود. بگیری آبغوره اینکه نه بشه عوض وهواتحال تا اینجا آوردمت -

 بیرون ماشین از آروم. داد بدنش به وقوسیکش و شد پیاده ماشین از من از زودتر خودش

 و کردم بیشتر رو هامدست فشار که زد خشکش جاش سرِ. کردم ـغلش*بـ تپش از و رفتم

 :کردم زمزمه بغض با. فشردم کتفش بین رو سرم

 !وقتهیچ سامیار؛ ذارمنمی تنهات وقتهیچ من -

 رو هامدست قفل بعد و اومد سامیار عمیق نفس صدای که بودیم حالت همون توی لحظه چند 

 لبخند خسته و گیج که زدم بهش لبخندی. کرد قفل هاشدست توی و کرد باز دورش از

 که مجنون بید درخت زیر سفیدی آالچیق دیدن با رفتیم، که جلوتر. داد تحویلم اینیمهنصفه
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 فکر سامیار مطمئنم. کشیدم ذوق از خفیفی جیغ بود، آالچیق سقف روی قشنگ خیلی هاشبرگ

 خودم دور و کردم باز رو دستام و ویدمد آالچیق طرف. طرفه جیغوجیغ یه با که کردمی

 لبخند با سامیار! بود رؤیا شبیه وای. بود داده پوشش سفید و قرمز گل رو ستون روی. چرخیدم

 .بودم ندیده هاشچشم تو وقتهیچ که درخششی درخشید؛می هاشچشم. اومد جلو مهربونی

 و بودم من دوباره. دمکر احساس دورم رو هاشدست که کردممی نگاه هاشچشم به مبهوت

 آخر در و هیجان با آمیخته آرامشِ حس یه و بودم من نفسم، آوردنکم و بودم من قلبم، تندزدن

 و زدم ریزی لبخند. چرخوند رو من و گرفت سرم باالی رو هامدست. بودیم سامیار و من

 عیسری یـوسه*بـ و شد خم. شدن میخکوب هاملب روی هاشچشم که گزیدم رو هاملب

 به رو من ترمحکم و خندید. بردم فرو گردنش توی رو سرم خجالت از که نشوند صورتم روی

 ضربان ما آهنگ. ـصیدیم*رقـ هم کنار برسه، گوش به آهنگی اینکه بدون. فشرد خودش

 .بود همین من برای که الاقل بود؛ قلبمون

 ساله40 تقریباً انداختم؛ خانم اون به نگاهی کنجکاوی با. شدیم جدا هم از خانمی صدای با

 نگاه دیدن با ولی زدم؛ بهش لبخندی ناخودآگاه. داشت سر به چادری و باشه خوردمی

 :پرسیدم آهسته و ماسید لبخندم خودم، روی اشزدهحیرت

 شده؟ چیزی ببخشید -

 :گفت بزنه حرف خودش با که انگار پتهتته با

 باشن؟ هم شبیه سن ختالفا همهاین با نفر دو ممکنه چطور! شباهت چقدر -

 :شد بلند گوشم ـل*بغـ از سامیار عصبی صدای

 داشتین؟ کاری خانمملوک -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش زدهشرم باشه، اومده خودش به انگار که خانمملوک

 .آقاسامیار حاضره غذا -

 .شد مهربون و نرم صداش لحن دوباره و تکون سری سامیار

 .منتظرتونن در جلوی آقاحیدر. برین نینتومی شما. ممنونم -

 :پرسیدم کنجکاوی با. رفت در طرفبه ی«چشم» گفتن از بعد و داد تکون سری خانمملوک
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 کیه؟ آقاحیدر -

 .دیدیمش که نگهبانی همون -

 :پرسیدم دوباره و گفتم ی«آهان»

 کرد؟ تعجب قدراون دید منو وقتی چرا خانمملوک -

 متوسطی هال بود، بزرگ نسبتاً. شدم خونه وارد دنبالش و یدمکش پوفی. بود جوابم سکوت

 با و انداختم شومینه به نگاهی. باشی شده کلبه وارد که انگار بود؛ چوب طرح خونه کل و داشت

. ایستاد کنارم سامیار که کردممی نگاه هیزم روی آتیش ـص*رقـ به. رفتم طرفشبه هیجان

 :گفت وارزمزمه

 بودی؟ کرده دقت آتیش به حاال تا -

 .زدم زل رخشنیم به و برگشتم طرفشبه گنگ

 چیه؟ منظورت -

 :گفت و کرد تر رو لبش. زد زل آتیش به دوباره و انداخت من به نگاهینیم

 اگه اما کنه؛می گرمت مهربونی با. ستکنندهمجذوب پرنوره، گرمه، آتیش! اروس ببین -

 ...نکنی حفظ باهاش رو تفاصله

 :داد ادامه کوتاهی مکث از بعد

 .نشو نزدیک زندگیت هایآتیش به. میشی نابود اروس، سوزیمی -

 شیطنت با و زد چشمکی که کردممی نگاهش گنگ هم هنوز. کرد حرفش چاشنی تلخی لبخند

 :گفت

 .بخوریم غذامونو بریم -

 به نگاهی .باغ و خونه این چیزهمه مثل بود؛ زیبا. بردتم آشپزخونه طرفبه و گرفت رو دستم

 سامیار کردم، بلند که سر. گذاشتم دهنم توی قاشقی ـذت*لـ با و انداختم قیمه خورشت

 .آوردمدرنمی سر ازش که عجیبی نگاه همون کرد؛می نگاهم داشت

 با داشت و بود هم توی هاشاخم. گرفت من از چشم حرف بدون که دادم تکون سر سوالی

 :گفتم متفکر. کردمی بازی غذاش
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 !میسا -

 :گفت و آورد باال رو سرش

 !نکن مخفف -

 :گفتم متعجب

 !چرا؟ -

 .میشه عوض معنیش -

 همون یا بقیه اسم شکستن برام وقتهیچ که کردم فکر این به و کردم کج رو لبم

 ظرف سامیار. نوشیدم دوغم لیوان از کمیه و دادم تکون سری. نبود مهم کردنشونمخفف

 هابچه مثل و شد آویزون املوچه و لب. گذاشت خودش پیش و برداشت من جلوی از رو ترشی

 .شد گرد هاشچشم یهویی و انداخت من به خیالیبی با نگاهی سامیار. نشستم کردهبغ

 !شدی؟ جوریاین چرا -

 :گفتم آویزون هایلب همون با

 جوری؟چه -

 .شیرین... جوریاین -

 :دادم ابجو تخس و شنیدم من ولی گفت؛ آهسته خیلی رو شیرین

 .بودم -

 چی؟ -

 .شیرین -

 .خندیدم آروم و گزیدم لب منم. زد قهقهه بلند بعد و کرد منگاه کمیه

 !اروس -

 جانم؟ -

 کالفه. هستن چی کردمنمی درک که هاییحرف کرد؛ نگاهم حرف از پر هاییچشم با

 .کرد زمزمه رو «هیچی» و دزدید رو هاشچشم
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 خسته خیلی. کردممی نگاه تلویزیون به آلودخواب که تگذشمی ناهار صرف از ساعتی چند

 ـلقه*حـ دورم رو دستش و نشست کنارم سامیار. بودم نخوابیده خوب هم گذشته شب و بودم

 .رفتم خواب به سامیار یـینه*سـ روی و شدن سنگین هامچشم دقیقه چند از بعد. کرد

*** 

 کل دانای

 از اختیاری اینکه بدون. ریختمی هم به را ذهنش تمعادال تمام دختر این فهمید؛نمی هیچ

 :کرد باز لب باشد، داشته خودش

 .شدی موابسته که ببخش رو من. کنممی بد بهت دارم که دونممی. ببخش رو من اروس -

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 ولی ...که شدمی کاش! بشم زن اون دست به زندگیم شدنخراب خیالبی تونستممی کاش -

 .دونیمی تو چون نمیشه؛ یعنی بدم؛ ادامه خوامنمی

 .کند دفاع خودش از کرد سعی اروس سکوت از کالفه

 بچه خیلی من کاشت؛ قلبم توی رو نفرت بذر و رو بچگیم کرد خراب مادرت که بودم بچه من -

 ولی بود؛ خوب اونم. تو مادر اروس؛ بود تو مادر خیانتکار زن اون آره نه؟ کردی تعجب. بودم

 ترنزدیک بهت اگه سوزونیممی هم تو. آتیشی همون یشعله هم تو. رفت ولی کرد؛ ـیانـت خــ

 .بشم

 چشم و داد تکیه مبل به را سرش. است خوابیده اروس شد متوجه که کرد اروس به نگاهی

 .بست

 .آمد زبانش بر اختیاربی اشدیدهداغ دل ته از ایجمله

 شک همه که کردممی عاشقی و شدممی عاشقت جوری وقتاون! ینبود زن اون دختر کاش -

 .عشقه از شوخی یه همه هاداستان اون و بودیم ما مجنون و لیلی کنن

 هر در نکردنگریه یعنی بودن،قوی یعنی مردبودن. بود مرد او اما داشت؛ بغض. کشید آهی

 گرفتندمی یاد مردم این کِی .کندنمی گریه که مرد بودند خوانده گوشش در بچگی از. شرایطی

 .بریزد اشک دارد نیاز گاهی که دارد؛ درد دارد، احساس دارد، دل است، آدم هم مرد یک
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 .زد زل اشـینه*سـ روی طالیی موهای حجم به و خورد فرو را بغضش سامیار

 

 

*** 

 اروس

. خورد سامیار به چشمم که نشستم جام توی سیخ و پریدم خواب از موبایلم زنگ صدای با

 لبم روی لبخندی. بود بـرده خوابش حالت همون توی و بود داده تکیه مبل پشتی رو سرش

 بلند باعجله موبایلم، یدوباره زنگ صدای با. بردم فرو موهاش تو رو دستم آروم و نشست

 نگاه ساعت به استرس با مامان اسم دیدن با که برداشتم رو موبایلم. رفتم کیفم طرف و شدم

 مظلومیت با و دادم جواب. گفتم ی«وای» و گرفتم گاز رو لبم. دادمی نشون رو فته کردم؛

 :زد داد نسبتاً مامان که موندم ساکت

 نمیدی؟ جواب رو موبایلت چرا. رفت هزارراه دلم دختر؟ کجایی تو -

 ...مامان امم -

 !استغفراهلل... مامانو -

 :گفتم و خوردم فرو زور به رو لبخندم

 میرم دانشگاه از بعد که گفتم بهت. نشدم موبایلم زنگ متوجه من، زندگیِ هدیگ ببخشید -

 .بیرون

 :گفت و داد بیرون حرص با رو نفسش

 بهش؟ بگم چی من بیاد بابات دیدی؟ رو ساعت. اروس خونه بیا -

 .میام دارم. چشم چشم، -

. نیفتم که کرد ـلقه*حـ دورم محکم رو دستش سامیار. خوردم سامیار به که برگشتم لبخند با

 فاصله ازش آوردم، سامیار یـینه*سـ به که فشاری با و دادم بیرون رو امشدهحبس نفس

 :پرسیدم نگرانی با سامیار سرخ چشمای دیدن با. گرفتم

 قرمزه؟ چرا هاتچشم شده چی سامیار -
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 .کشید هاشچشم به دستی و زد پلکی

 بود؟ انتمام. اینه خاطربه خوابیدم، خیلی. خوبم هیچی -

 هامچتری به دستی. کرد اشاره دستم توی موبایل به ابروهاش با که کردم نگاهش سوالی

 :گفتم و کشیدم

 .دیروقته خونه؛ برم گفت. بود مامان آره، -

 :گفت و انداخت من به نگاهی

 .برسونمت شو آماده. باشه -

 رو بود خورده پیچ ردنمگ دور که سرم روی شال. کردم بود تنم مانتو هنوز که خودم به نگاهی

 :گفتم و انداختم سامیار به نگاهی. گذاشتم سرم روی مرتب و کردم باز

 .آمادم من -

 .کرد حرکت در طرفبه کشید،می صورتش به رو دستش کهدرحالی و داد تکون سری

 فرمون روی هاشانگشت با کهحالیدر. گذاشت کالمیبی وآهنگ کرد روشن رو ماشین سامیار

 از ماشینی که جلو به نگاهی با. بود رفته فرو فکر توی عجیب. کرد حرکت بود، فتهگر ضرب

 .زدم جیغ بود، شده منحرف الینش

 !باش مواظب سامیار -

 گوشمون بیخ از خطر و چرخوند رو فرمون فوری بود، شده ماشین متوجه تازه انگار که سامیار

 بدنم چهارستون و بودم شده خیره روروبه به شوکه. کردممی سکته داشتم ترس از. گذشت

. گرفت ـوش*درآغـ رو من لرزون تن و داشت نگه رو ماشین کناری سامیار. لرزیدمی

 :گفت گوشم زیر وارنجوا کرد،می نـوازش رو موهام شال رو از کهدرحالی

 .خوبه چیهمه. سالمیم ما شد، تموم. عزیزم آروم! هیس -

 ـوشش*آغـ تو بیشتر رو خودم و کشیدم عمیقی نفس. زیدلرنمی بدنم دیگه و بودم شده آروم

 با دفعهاین اما انداخت؛ راه به رو ماشین و گرفت فاصله من از سامیار مدتی از بعد. بردم فرو

 :گفتم و برگشتم طرفشبه که داشت نگه مونخونه در جلوی. تراحتیاط

 .ممنون سامیار، گذشت خوش خیلی -
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 :فتگ و کرد ایخندهتک سامیار

 گذشت؟ خوش خوابش -

 :گفت مهربونی با که انداختم پایین رو سرم شرمگین

 .باش خودت مواظب -

 :گفتم و کردم شنگاه

 .طورهمین هم تو -

 :گفت و کرد مونخونه به اشاره

 .بری باید دیگه -

 رو تندوتیزی یـوسه*بـ و سامیار طرف شدم خم بعد. کردم نگاه خونه به و گزیدم لب

 در به و شدم وارد. دویدم در طرف. شدم پیاده ماشین از سریعی همون به و شوندمن اشگونه

 نفس با و شدم سامیار رفتن متوجه آسفالت روی ماشین الستیک صدای با. دادم تکیه خونه

 .کردم حرکت آسانسور طرفبه عمیقی

*** 

 ماهور

 جا نشستن واسه دونفر یاندازه به ولی بود؛ کوچیکی بالکن. بودم نشسته اتاقمون بالکن توی

 بخشآرامش هایتکون با. بود چوبی مدلش که بودم خریده اینجا واسه راک صندلی یه. داشت

 :کردم زمزمه لبی زیر و بود شکمم روی دستم. بودم زده زل حیاط به صندلی،

 میشه؟ نظرتبه -

 :کردم اضافه تلخی لبخند با بعد

 چی؟ پرسیمی البد -

 :دادم جواب خودم به و کشیدم عمیقی نفس

 .بدم خودمون به دیگه فرصت یه خواممی. من یغنچه ببخشم رو بابات خواممی -

 :گفتم مادرانه لرزونِ صدای با



 

 

144 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

. بشه حس زندگیت توی اولت گاهتکیه پدرت، وجود کمبود شدی بزرگ وقتی خوامنمی -

 .داریم نیاز بهش هردومون چون ببخشمش؛ خواممی

 قطرهقطره که بود اشک هامچشم از. پریدم جا از شکمم روی لگدی سح با که کردم سکوت

 :گفتم و زدم هق! دردش از فراتر لذتی داشت؛ لذتی چه. ریختمی فرو

 باشیم؟ باهم خوایمی آره؟ رو؟ بابات ببخشم خوایمی ست؟نشونه یه این -

 واسه زدم هقهقه هاماشک بین. خندیدم بلند خندیدم؛ که خورد شکمم به ایدیگه لگد

 روی رو دستم عجله با بالکن در بازشدن صدای با. بود شده جونم نیومده که ایبچه کردنحس

 و چرخوند صورتم توی رو شنگاه نگرانی با نشست پام جلوی کیان که کشیدم هامگونه خیسی

 :گفت

 کردی؟ گریه چرا ماهورم؟ شده چی -

 :گفتم بریدهبریده. نریخت فرو صورتم روی هاماشک دوباره اختیاربی

 ...من... من ن،... کیا -

 منتظر و بود شده خیره من به توجه بدون اون ولی اومدم؛ خودم به موبایلش زنگ صدای با

 :آوردم دست به رو خودم کنترل عمیقی نفس با و کشیدم باال رو دماغم. بود حرفم یادامه

 .باشن داشته مهمی کار شاید بده، جواب -

 :گفت کالفه

 .ماهور بگو. نیست تو از ترمهم هیچی من برای -

 :وگفتم کردم تر رو لبم. کرد تندتپیدن به شروع و گذاشت ناسازگاری بنای دوباره قلبم

 .بده جواب. میگم بهت بعداً کنم،نمی فرار که من -

 شد بلند جاش از کالفه موبایل زنگ صدای یدوباره بلندشدن با که کرد منگاه خستگی با کیان

 خواستممی. بود زود گفتن واسه. کردم ـغل*بـ رو خودم و کشیدم عمیقی نفس. رفت اتاق تو و

 سالگرد رفتنشون بعد روز یه و رفتنمی دیگه دوروز اونا. بگم بهش اشخانواده رفتن از بعد

 .گفتممی رو چیهمه روز اون. بود کیان و من آشنایی
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 شدت با رو نفسم. کردمی بحث شرکت نانکارک از یکی با داشت که اومدمی کیان صدای

 گشاد هایلباس زیر همیشه مثل که شکمم برجستگی روی رو دستم وارنـوازش و دادم بیرون

 .کشیدم بود شده پنهان

 خسته» بلند و شدم بلند جام از خرید، ساک با مادرجون و کیمیا واردشدن و حیاط در بازشدن با

. شدم اتاق وارد و رفتم بالکن در طرفبه. دادن رو جوابم مهربونی لبخند با که گفتم ی«نباشید

 خارج اتاق از و زدم نفهمی به رو خودم من ولی داره؛ نگهم اشاره و ایما با داشت سعی کیان

 کنار رو من و اومد بهطرفم ذوق با کیمیا. رفتم پایین احتیاط با و نرم و رفتم هاپله طرفبه. شدم

 .نشوند خودش

 برای. کرد من به جورواجورش هایلباس دادننشون به شروع و آورد بیرون رو وسایلش ساک

 که کیان دیدن با. گفتم ای«قشنگه خیلی» لبخند با هاشلباس یهمه به نشه، خوردل اینکه

 پرت کیمیا از حواسم اومد،می پایین هاپله از و بود کرده فرو ورزشیش شلوار جیب تو رو دستش

 کوچیکی لبخند اختیاربی هم من که زد کجی لبخند. کشید پر کیانم رفط به وجودم تمام و شد

 .نشست هاملب روی

 

 

 بودم؛ شده محوش اختیاربی منم. کرد صحبت به شروع مادرش، با و نشست رومروبه کیان

 که نماشدندون لبخندای محو خورد،می تکون پیشونیش روی حرکتی هر با که موهاش محو

 ...چشماش خاکستری حوم کرد،می ترشجذاب

 با که کیانی. بود کیان فقط اونجا! من خود حتی نه و مادرجون نه کیمیا، نه نبود؛ کسی دیگه انگار

 .گرفتممی آرامش قلب، تپش این از عجیب و زدمی تندتر قلبم حرکتش، هر

 .کردم نگاه کیمیا به گنگ، و اومدم خودم به چشمام، جلوی دستی تکون با

 هوم؟ -

 بین از بریدهبریده کیمیا که کردم نگاهشون متعجب. داد تکون رو خونه هاشونندهخ صدای

 :گفت هاشخنده
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 باشین؟ تنها شما بریم ما خوایمی! جان داداشزن خوردی نگاهت با رو داداشم -

 .گفت ی«آخ» خنده، بین که زدم پاش روی دستم با محکم

 زل دیگری طرفبه خیالبی و کردم نترلک بود، اومده سراغم که خجالتی مقابل در رو خودم

 .زدم

 بحث اینکه برای. بود زده زل صورتم به پهنیوپت لبخند با که بود کیان به حواسم زیرچشمی

 :گفتم کنم، عوض رو

 کجاست؟ پدرجون -

 :داد جواب ایسرفه تک با کیان

 .کنه عوض هوایی یه بیرون رفت. شمال نیومده وقته خیلی -

 :گفت آویزون هایلب با کیمیا

 بیرون؟ ببری رو من خواینمی تو داداش -

 :گفت متفکر کیان

 بیکاره؟ داداش مگه -

 :گفت بغض با و زد جیغی کیمیا

 .خونه گردمبرمی دیگه چندروز من -

 .انداخت باال ابرویی کیان

 خب؟ -

 .دراومد اشگریه گرفت، حرصش کیان خیالیبی از که کیمیا

 .اریند دوست رو من اصالً تو -

 .دوید هاپله طرفبه و گفت رو این

 :گفت مادرش و من به رو و زد پلکی متعجب کیان

 !شد؟ چش -

 .داد تکون سری تأسف با مادرش

 .شد بلند و کرد ی«پوف» سرناچاری از هم اون. بره کیمیا دنبال که کردم اشاره کیان به
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 پام زیر زمین به و زدم دیلبخن هم من. داد تحویلم لبخندی که انداختم مادرجون به نگاهی

 هاپله از بود، کرده ـلقه*حـ کیمیا دور رو دستش کهدرحالی کیان دقیقه، چند از بعد. شدم خیره

 تنگ دستاش گرمای برای دلم چقدر کردم فکر و زدم رومروبه یصحنه به لبخندی. اومد پایین

 .شده

 .شد جلب توجهم کیان صدای با که کشیدم آهی

 .کننمی تعیین کیمیاخانم که ریممی هم جایی بیرون؛ ریممی اومد، که بابا! یزعز خانمای خب -

 .شد وارد پدرجون و شد باز در لحظه همون که زد باریشیطنت لبخند کیمیا

 :گفت پرید،می پایین و باال کهدرحالی کیمیا

 .بریم پاشین اومد، هم بابا -

 :گفت مبهوت جون پدر

 !دخترم؟ کجا -

 .دریا -

 نفهمیدم؟ من شد شب کی. دادمی نشون رو ونیمهشت انداختم؛ ساعت به هینگا

 :گفتم هوا سردی یادآوری با

 .نمیام من -

 .کرد صدام اعتراض با کیمیا

 !ماهور... اه -

 .سرده خب -

 .نیست سرد هم خیلی البته. سرماشه همین به کیفش. باشه خب -

 .کشید و گرفت رو دستم و اومد طرفمبه

 .نکن لوس خودتو گهدی بیا -

 :گفت و انداخت من به نگاهی کیان

 .رفتن دریا واسه سرده خیلی هوا میگه، راست ماهور. کن انتخاب رو دیگه جای یه کیمیا -

 :گفتم کالفه بود، کرده بغض دوباره که کیمیا دیدن با
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 .میام باشه -

 .رفت هوا به کیمیا گفتن هورا و

 .رفتم اتاقمون به ی«ببخشید» با و شدم بلند سرجام از

 از رو کلید. بود کوچولو غنچه این سرما بابت نگرانیم دلیل تنها. گذاشتم شکمم روی رو دستم

 .نشم غافلگیر یهویی که چرخوندم اتاق در قفل تو داخل

 تربزرگ روزروزبه. انداختم شکمم به نگاهی. ایستادم آینه رویروبه و درآوردم رو پیراهنم

 از کیان صدای با که کشیدم شکمم روی وارنـوازش رو دستم. ترسخت شکردنمخفی و شدمی

 .شدم هول در، پشت

 کردی؟ قفل رو در چرا خوبی؟ ماهور -

 باشه، نداشته لرزشی صدام ترس از تا کنم کنترل رو خودم کردممی سعی زوربه کهدرحالی

 :گفتم

 .بیرون میام االن. کنممی عوض رو لباسم دارم. خوبم -

  

 

 :گفت و کرد کثیم

 .داخل بیام بذار. کنم عوض رو لباسم باید منم خب -

 :گفتم کنم، پیدا رو گشادم مانتوی تا کردممی رووزیر رو لباسم کمد درموندگی با کهدرحالی

 .دیگه میای تو بعد بپوشم من کن صبر کمیه خب -

 :گفت بارید،می ازش شیطنت که لحنی با

 .نمیشه -

 :تمگف تصنعی سردی با

 .میشه که بینیمی حاال -
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 مشکیم شال طرف به که دستم. بود آسمونی آبی. کشیدم بیرون رو مانتو. کردم پیدا باالخره! آه

 نکنم؟ ناراحت تیره رنگای با رو مبچه خواستمنمی مگه ندم؟ تغییری یه چرا. کردم مکثی رفت،

 کردم؟نمی شروع االن از چرا

 .بردم سفیدم شلوار و شال رفط به رو دستم مصمم فکر، این با

 .نداشتم عادت رنگا این به. خوردم جا خودم دیدن از ایلحظه رفتم، که آینه جلوی

 بیشتر شدم وسوسه که بکشم عقب خواستم. کشیدم لبام روی رو صورتی لب رژ و زدم پلکی

 هاممژه روی رو ریملم. نشوندم پلکام پشت نازک و برداشتم رو چشم خط. برسم خودم به

 هامگونه روی نرم و برداشتم هم رژگونه آینه، تو دقیق نگاه از بعد. رفتم عقب کمی و کشیدم

 .کشیدم

 که رو سفیدی سویشرت. برگشتم کمد طرف به و ایستادم قدمیش دو تو ولی رفتم؛ در طرفبه

 .انداختم دستام روی و آوردم بیرون بود، خریده کیان

 نگاه با گذاشتم، بیرون که پا. چرخوندم قفل تو رو کلید و گذاشتم در یدستگیره روی رو دستم

 پایین رو سرم و مکیدم رو لبم یگوشه. شدم روبهرو خودم، روی کیان یشدهمیخکوب

 .انداختم

 .کرد نگاهم ـذت*لـ با و اومد جلو کیان

 ماهور؟ -

 .کردم نگاهش سؤالی و آوردم باال رو سرم

 :گفت رخوند،چمی چشمام بین رو نگاهش کهدرحالی

 !شدی خوشگل خیلی -

 بستم رو چشمام اختیاربی. ـوسید*بـ رو صورتم و شد خم که بود شده قفل چشماش تو نگاهم

 پشت و کشیدم هم توی رو اخمام. کردمی نگاهم شیطنت با. کردم باز گرفتنش،فاصله با و

 رو ازش سریع. بیاد لبم روی لبخندی شد باعث اشخنده صدای که کردم نازک براش چشمی

 :گفتم داد،می لبخند بوی که صدایی با. نبینه رو لبخندم که برگردوندم

 .کنهمی خراب سرمون روی رو خونه کیمیا وگرنه بیا؛ شو آماده زود هم تو. پایین میرم من -
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 سرم پشت از رو نگاهش اما کردم؛ حرکت هاپله طرف به بمونم، جواب منتظر اینکه بدون و

 .زدمی موج توش عشق که نگاهی و لبخند همون با. کردممی حس

 یک یفاصله با رفتم و کردم ریزی یخنده. ستآماده پدرجون فقط شدم متوجه رفتم، که پایین

 :گفت وارشوخی و کرد نگاهم مهربونی با. نشستم کنارش مبل،

 .دخترم شدی آماده زود چه! کنم دود اسفند باید! به به -

 :گفتم و خندیدم

 .اینآماده تونهمه کردم دیر بس از کردممی رفک من -

 :گفت و داد تکون سری پدرجون

 مطمئن! نمیشن خیالبی بیرون نریزن رو لباساشون کل دور یه تا دختر و مادر این باباجان، نه -

 .بپوشن چی دونننمی هنوزم باش

 .اومد سرم پشت از کیان صدای که گرفت خندم پدرجون یبامزه لحن از

 .خب بخندیم بگین هم ما به معرفتا؟بی تنها تنها -

 .باشم تلخ خواستمنمی امشب ولی بود؛ بعید ماهور منِ از که کردم حرکتی

 :گفتم و زدم چشمک شیطنت با

 .بود خصوصی -

 !اِ؟ -

 ترعمیق لبام روی لبخند لباساش به نگاهی با. زد لبخندی که دادم تحویلش ایکشیده ی«بله»

 .شد

 خوشحال عجیب بود، کرده ست من با اینکه از. بود تنش رنگیآبی تیشرت و فیدس کتان شلوار

 .شد تکمیل امشبم خوب حال و بودم شده

 پاهام، بین خاک نرم ـص*رقـ از و رفتممی راه پابرهنه. گرفتم دستام تو و درآوردم رو کفشام 

 .بردممی ـذت*لـ

 نیومده دریا که بود وقتخیلی. ادمد گوش دریا صدای به دلوجون با و کشیدم عمیقی نفس

 .بودم
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 برای و زدم کوچیکی لبخند بینیم، زیر کیان عطر پیچیدن و دورم دستی شدنـلقه*حـ با

 .بود آروم امشب هم کیان انگار. نگرفتم فاصله ازش باراولین

 ماهور؟ -

 .ایستادم اون، از تبعیت به منم و ایستاد. نگفتم چیزی و کشیدم عمیقی نفس

 .درخشیدمی که انداختم چشماش به ینگاه

 منو؟ بخشیدی -

 .خندید که کردممی تماشاش محو، لبخند با و نگفتم چیزی

 .بود شده جمع هاشچشم تو اشک و خندیدمی ناباورانه

 .بخشیدیم بخشیدی، آره -

 و گذاشتم ستبرش یـینه*سـ روی رو دستم وضعیتم، یادآوری با که کنه ـغلم*بـ خواست

 :گفتم

 .بیرونیما! کیان نه -

 !کننمی فکر چی بقیه نیست مهم من واسه -

 .آوردم زبون به رو خالفش ولی نبود؛ منم برای

 .مهمه من واسه -

 .زد زل دریا به و برد فرو جیبش تو رو دستش کیان

 نگاهم و بستم رو چشمام. برم فرو ـغلش*بـ تو خواستمی دلم عجیب. انداختم بهش نگاهی

 .گرفتم ازش رو

 :گفت که کشیدم آهی

 .نکش آه -

 چرا؟ -

 .ماهور نکش... میشه سیاه دنیام کشیمی آه وقتی -
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 صدای با که شدمی نزدیک داشت سرش. زد زل چشمام به هم اون که انداختم بهش نگاهی

 هم من. چرخید کیمیا طرفبه و برد فرو موهاش الی رو دستش کیان. گرفتیم فاصله هم از کیمیا

 .برگشتم دریا طرفبه هـین*سـبهدست

 .داد ادری به رو نگاهش اونم و اومد کنارم کیان. بود سردم هم هنوز سویشرت، پوشیدن وجود با

 :کرد زمزمه نرم چندثانیه از بعد

 .پیششون بریم گفت کیمیا -

 .گفتم لب زیر ای«باشه» و دادم تکون سری

 :گفت کیان که کردم گردعقب خودمون پالژ طرفبه

 .کن صبر -

 نفسم. کرد قفل من سرد دستای بین رو گرمش دستای که کردم نگاهش سوالی و ایستادم

 .کرد تندزدن به شروع قلبم شیرینش، لبخند به نگاهی با و شد حبس

 .بریم حاال -

 .کردیم حرکت پالژ طرفبه کیان دست تو دست آروم و زدم لبخندی

 :گفت شیطون ما دیدن با کیمیا

 .آوردن تشریف قعاش کفترای عجب چه -

 .زدم لبخند منم. خندید کیان

 :گفت و کرد خودش کنارش به ایاشاره مادرجون

 .بشین من پیش بیا عزیزم -

 .کردم آویزون تخت از رو پاهام و نشستم کنارش

 :گفت مالیت با پدرجون

 نشستی؟ جوریاون چرا دخترم، بشین راحت -

 .نیستن میزت پاهام بودم، ساحل کنار.ترمراحت جوریاین -

 .برگشت معدنی آب بطری با دقیقه، چند از بعد و رفت ایدکه طرفبه حرفی هیچ بی کیان

 .کرد باز رو بطری در و اومد طرفمبه
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 !کنی؟می کارچی -

 فشار شکمم به که جوری و شدم خم اعتراض با که بشوره رو پام خواست و نداد من به اهمیتی

 لبخند با که بقیه به و گفتم ی«ممنونم» کیان به رو. منشست راحت و شستم رو پاهام نیاد،

 .دادم تحویل اینیمهنصفه لبخند کردن،می نگاهمون

 خیلی خودم واسه. گرفتم عهده به رو ریختنش مسئولیت من و آوردن رو چایی ای،لحظه از بعد

 .ریختم رنگکم

 :گفت و انداخت باال ابرویی کیان

 .خوردینمی رنگکم چایی که تو -

 :گفتم دادم،می دستش رو چاییش کهحالیدر و زدم پراسترسی لبخند

 .خورممی االن... امم -

 ...ولی -

 ...عزیزم! کیان -

 .پرسهنمی چیزی دیگه که داد تکون سر حرص با بعد و کرد نگاهم کمیه گفتم، که رو این

 بستنی بهمون یانک برگشتن، موقع. بشه تموم خواستنمی دلم که جوری بود؛ خوبی خیلی شب

 .بودم حموم من و بودیم خونه هم، االن و داد

 خواب،چراغ با اتاق فضای و بود خاموش چراغ انداختم، اتاق به نگاهی. رفتم بیرون حوله با

 .نبود کسی انگار. بود شده روشن کمیه

 با و زدم خفیفی جیغ تاریکی، تو کیان صدای با. تخت روی رفتم و کردم تنم رو لباسام آروم

 باشه؟ ندیده شدمی مگه. بود دیده. فشردم مشتم تو رو پتو ترس

 :گفتم لرزیدمی که صدایی با

 زدی؟می دید رو من -

 :گفت متعجب

 .دیدمنمی هیچی ازت سایه یه جز من و بود تاریک اتاق! نه که معلومه -

 .نشست تخت روی و اومد جلو که دادم بیرون آسودگی سر از رو نفسم
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 شدن؟ جوریاین لباسات چرا ماهور؟ -

 :گفتم گردشده چشمای با

 !جوری؟چه -

 .میشی گم توشون! گشادن شونهمه دیگه، جوریاین -

 .میاد خوشم سبک این از من خب چون... چون... امم -

 .بودی متنفر لباسا جوراین از تو درازه؟ گوشام من ماهور -

 :دادم جواب خشک

 .بخوابم خواممی بدی جازها اگه هم حاال. میشن عوض آدما -

 کاناپه؟ رو برم من یعنی -

 :گفتم و کردم نگاهش کمیه

 برم؟ من نمیری اگه -

 نبخشیدی؟ منو مگه... تو اما -

 زدم؟ رو حرف این کی من -

 .شد سرد صداش کیان

 .خیربه شب. خواممی معذرت کردم، فکر اشتباه من. شدم متوجه -

 جوریاین نداشتم انتظار. کردممی نگاهش زدهبهت. تبس رو چشماش و خوابید کاناپه روی

 .کنه رفتار

 .کن خاموش رو خوابچراغ برات، نمیشه زحمتی اگه -

 گرفته ناخودآگاه دلم. کردم خاموش بود تخت کنار که رو خوابچراغ و گرفتم ازش رو چشمام

 .کنم فکر بهش حتی خواستمنمی. دادم تکون رو سرم... کمیه خواستمی دلم. بود

. کردم امبچه با زدنحرف به شروع دلم توی هرشبم، عادت به و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 راحت کاریپنهون این از و میگم. میگم باباش به. میشه تموم زود خیلی روزا این که گفتم

 .میشم

 .برد خوابم و بستم چشم
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*** 

 .نبود کیان انداختم؛ کاناپه به نگاهی. شدم بیدار خواب از موبایلم، زنگ صدای با

 .برداشتم رو موبایلم و کشیدم ایخمیازه. زدم پلک چندبار و نشستم سرجام

 !اروس

 .زد زنگ بهم دختر این باالخره

 :دادم جواب و زدم لبخندی

 .سالم -

 .کرد زدنحرف به شروع خوری،لد و جیغ جیغ با

. نبودی... بودم تونخونه االن. ندادی وخالیخشک پیام یه رفتی، وقتی از! بدی خیلی! ماهور -

 دیگه؟ شهر یه رفتی کردی فرار بچه با نکنه رفتی؟ کجا! هان؟ رفتی؟ کجا تو

 :گفت و کشید بلندتری جیغ دید، رو من سکوت وقتی

 !دیگه بگو چیزی یه -

 :گفتم و خندیدم

 .دیگه شهر یه نرفتم نه خب؟ بگم چی -

 :گفت زدهبهت

 !خودتی؟ ماهور -

 .دممخو خود آره -

 :گفت کنجکاوی با

 .ببینمت خواممی تو؟ کجایی -

 :گفتم و کردم دادمی نشون رو ده که ساعت به نگاهی

. منتظرتم اونجا ۱۱ ساعت! خودت فقط ولی میری؛ هابچه با همیشه که ایکافه همون بیا تو -

 .فعالً کنم،می قطع دیگه

 .فعالً... کنیا تعریف باید. باشه -
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 چند که متنی از تیکه یه بلندبلند و کشیدم موهام به دستی. کردم فکر یراتمتغی به و کردم قطع

 :گفتم بودم، خونده پیش روز

 ...ریختی هم به را معادالتم تمام و آمدی تو -

 

 

*** 

 اروس

 .گذاشتم ایگوشه رو موبایلم تعجب با

 !بود؟ ماهور

 روی رو صورتیم سفید شال و شلوارلی با گلبهیم مانتوی سریع، خیلی و شدم بلند سرجام از

 .زدم لب رژ و ریمل سریع خیلی و دویدم آرایشم میز طرفبه. انداختم تخت

 وقتی اونم! گذرهمی زود زمان چقدر. کشیدم پوفی. بود شده نیموده انداختم؛ ساعت به نگاهی

 .داریم عجله که

 داد کردم،می پام ور کفشام داشتم کهدرحالی در دم. رفتم بیرون و پوشیدم رو لباسام سریع

 :زدم

 .میام زودی. بیرون میرم من...مامان -

 .کردم تند پا آسانسور، سمتبه بمونم، جوابش منتظر اینکه بدون

. کردم موبایل به نگاهینیم بود، جاده به حواسم کهحالیدر. خورد زنگ موبایلم که بودم راه تو

 .زدمی زنگ بودم، کرده سیوش «عشقم» که سامیار

 گوشم تو بود، وصل موبایلم به اوقات اکثر که رو هندزفری و گرفتم گاز رو لبام عمیقی لبخند با

 .دادم جواب و کردم فرو

 سامیار؟ الو -

 کجایی؟. خانم سالم -

 :گفتم کردم،می جاجابه رو دنده کهدرحالی
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 .ماهور پیش میرم دارم... امم -

 :پرسید کنجکاوی با

 دیگه؟ کیه ماهور -

 زدی؟ زنگ داشتی کاریم تو. ندیدمش وقتهخیلی. میمیمهص دوست -

 :گفت متفکر

 بزنم؟ زنگ که باشم داشته کاری باید مگه اصالً خب. نه -

 :گفتم ناز با

 .که دونمنمی -

 :گفتم سکوت ثانیه چند از بعد

 نداری؟ کاری. رسممی دارم کمکم من عزیزم دیگه خب -

 ...نه -

 .خداحافظ باشه، -

 .افزودم خداحافظم، به هم «باشی دتخو مواظب» و

 .افتادم راه به و کردم پارک شاپکافی از ترپایین کمی

 بسته و باز رو چشمام زدهبهت. کردم پیدا رو ماهور اطراف و دور به نگاهی با رفتم، که داخل

 هم فرش موهای از ایدسته. بود پوشیده کرم کتونی و مانتو با ایقهوه شال و شلوار. کردم

 .شد باز لبخندی به لباش که کردم سالم بهت با و رفتم جلو. بود ریخته صورتش یرو

 :گفت و کرد ایخندهتک که بود مونده باز دهنم

 .دیگه بشین. اروس سالم -

 .نشستم و کشیدم بیرون رو روشبهرو صندلی

 خوری؟می چی تو. گرفتم شکالتی بستنی خودم واسه من -

 :گفت و ادد تکون رو سرش خنده با بعد

 خوب بچه واسه که دونیمی اما براش؛ شده تنگ دلم. بدم سفارش قهوه خواستممی البته -

 .نیست
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 .بزنم حرفی تونستمنمی ولی شد؛می بازوبسته هی دهنم

 :گفت سردی با یهویی و کشید پوفی. کرد نگاهم کمیه ماهور

 تو؟ چته -

 .اومدم خودم به سردش صدای با انگار

 .خواممی داغ شکالت من.. .امم! هیچی -

 به. بزنم حرف خوب باهاش نداره لیاقت. داد تکون سری کرد،می غرغر لب زیر کهدرحالی

 .زدمی هم رو بستنیش قاشق با آلود،اخم. بیاره داغ شکالت یه گفت خدمتپیش

 

 

 :گفتم تعلل با

 ماهور؟ -

 هوم؟ -

 و تو !روشن رنگ لباس و تو آخه. کردم تعجب کمیه من خب کنی؟می جوریاین چرا -

 ...زدنلبخند

 :گفت سردی با و پرید حرفم وسط

 نیستم؟ آدم من مگه چرا؟ -

 :گفتم هول

 .نبود این منظورم من! نه نه -

 .بدی ادامه خوادنمی اروس، بود چی منظورت دونممی خوب من -

 .گذشت سکوت به ایلحظه چند

 :گفتم مظلومیت با

 کنی؟نمی تعریف -

 :گفت و داد تکون سری. برد دهنش تو رو زیرینش لب کرد؛ نگاهم کمیه

 .اومده کیان -
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 :زدم جیغ تقریباً. کیه کیان اومد یادم تا کردم فکر کمیه

 !چی؟ -

 :گفتم آهسته و آوردم پایین رو صدام شرمنده اطراف، و دور به نگاهی با که

 .دیگه نک تعریف حسابیودرست برگشته؟ چی یعنی ماهور؟ میگی چی -

 :گفت بود، کرده قفل هم توی رو دستاش کهدرحالی ماهور

 ...پیش مدت یه ببین خب -

 :زدم لب بودم، زده زل داغم شکالت به مبهوت کهحالیدر

 !کنی؟ کارچی خوایمی حاال -

 خودش، خاطربه خودم، خاطربه مون،بچه خاطربه بدم؛ بهش دیگه فرصت یه خواممی -

 .ما خاطربه

 :گفتم و زدم دیلبخن

 .کنی زندگی آروم که بود حقت این. تواسه خوشحالم خیلی -

 :گفت و زد محوی لبخند

 نبود؟ خبری ازت چرا تو -

 بدون رو جریان درشت و ریز و کشیدم جلو رو خودم هیجان با نداشتم، تحمل دیگه که منم

 .کردم تعریف سانسور ایذره

 .بود رفته فرو فکر تو اخم با

 شدی؟ جوریاین چرا شد؟ چی -

 .شه خیر به ختم چیهمه امیدوارم. خوبه خیلی! هیچی هان؟ -

 .کردم تشکر ذوق با و برگشت لبام روی لبخند دوباره

 به اصالً لحظه اون که داد تحویلم تصنعی لبخند که کردم نگاه بهش. بود فکر تو هنوز ماهور

 .نکردم توجهی بودنشتصنعی

 :گفتم ماهور به رو یم،اومد بیرون که شاپکافی از

 ما؟ پیش نمیای -
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 :گفت و داد تکون سری

 .دیگه وقت یه باشه -

 .گفتم ای«باشه» نماییدندون لبخند با و دادم تکون سری

. کردم صداش طاقتبی و برگشتم ماهور طرفبه که ماشینامون طرف بریم که کردیم خدافظی

 .ریختممی اشک ختیارابی. کردم ـغلش*بـ و دویدم طرفش. برگشت طرفمبه

 !بود شده تنگ برات دلم میشه، خوب داره حالت که خوشحالم خیلی -

 .شد بلند هقمهقم صدای کمرم، دور دستاش سنگینی احساس با

 !مُردم؟ من مگه کنی؟می گریه جوریاین چرا! دختر هیس -

 :گفتم بغض با و کشیدم باال رو دماغم

 .شدی زنده تازه ولی نه؛ -

 .بود برگشته ماهور. خندیدم هم من شنیدم، که رو اشخنده صدای

   

 

*** 

 ماهور

 .کردیممی خداحافظی اشخانواده از داشتیم و بودم ایستاده ترمینال تو کیان یشونه به شونه

 .کردم نـوازش رو پشتش و خندیدم آروم که کرد ـغلم*بـ گریه با کیمیا

 .خوب دختر همو بینیممی دوباره...هیس -

 .کردمی نگاهم بغض با جوریهمین ولی داد؛ کونت سری

 :گفتم گوشش زیر آهسته و زدم براش چشمکی

 .بذار خبرا جریان در منو عشقت پیش رفتی وقتی -

 .زد لبخندی اشک بین کیمیا

 :گفت و اومد جلو مادرجون

 .من عزیزای باشین هم مواظب -
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 .کردم ـغلش*بـ

 .مادرجون حتماً -

 .رفتن و شدن اتوبوس رسوا سفارش، کلی از بعد

 .فشردم نرم و گرفتم دستام تو رو دستش. بود گرفته حالش که انداختم کیان به نگاهی

 .میان دوباره -

 .زدم روش به لبخندی هم من. زد لبخند و انداخت من به نگاهی

 در و نرفتن شرکت به شد؛ رد چشمام جلوی از مدت این اتفاقات نشستیم، که کیان ماشین تو

 کیمیا، کارکردن به راجع کیان با زدنحرف اش،اداره یواسه شرکت قدیمی معاون از خواست

 .باهاش زدنحرف و اروس دیدن دیروز

 کردم سعی ایسرفه تک با و زدم ریزی لبخند. بگم کیان به رو چیهمه امشب خواستممی

 .باشم جدی

 .دارم کار کن، پیاده]...[  خرید مرکز رو من کیان -

 :گفت و داد تکون سری

 .میام منم. باشه -

 :گفتم بلندی صدای با هراسون

 !نه -

 .کرد نگاهم متعجب

 !چرا؟ -

 .دوختم جلو به رو نگاهم باشم، سردخون کردممی سعی کهدرحالی

 .کنیم خرید دوستام با قراره -

 :گفتم تأکید با و انداختم بهش نگاهی

 !دخترونه خرید یه -

 .کرد نگاهم متفکر کمیه

 .اشهب -
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 صدام که شدممی پیاده داشتم. داشت نگه بودم گفته که خریدی مرکز جلوی دقیقه، چند بعد

 .شدم خیره بهش منتظر. کرد

 .باش خودت مواظب -

 که فکری با ایلحظه ولی شدم؛ پیاده. کردم زمزمه ای«باشه» و نشست لبام روی عمیقی لبخند

 .شدم خم ماشین، یشیشه طرفبه زد، سرم به

 !باش خودت مواظب هم وت -

 خرید مرکز طرفبه و گرفتم فاصله ماشین، از بیشتر انرژی با نشست، لبش روی که لبخندی با

 .رفتم

 نشون رو شکمم برجستگی و بود تنگ نسبتاً که گرفتم قرمزی پیراهن. رفتم لباسا طرفبه

 .ودب کرده پیدا خاصی جذابیت بشه، داده نشون زشت اینکه جای به ولی داد؛می

 پر دستم و اومدم بیرون خرید مرکز از. خواستممی امشب واسه که بود وسایلی ریزه نوبت حاال

 هیجان با. دادم رو رفتممی همیشه که فروشیگل آدرس و گرفتم تاکسی. بود خرید ساک از

 .گرفتم دندون رو لبام

 .بمونه منتظر لحظه چند گفتم و شدم پیاده فروشی،گل به رسیدن با

 :گفتم و کردم سالم خندلب با

 حاضره؟ من سفارش -

 کردم تشکر ذوق با. اومد جلو مشکی رز گلدسته با بعد ایلحظه. شد بلند سرجاش از و خندید

 .دادم رو خونه آدرس و شدم تاکسی سوار دوباره کردن،حساب از بعد و

 اشهگلبرگ روی نـوازشگر رو دستم و انداختم داشتنیشدوست مشکی رنگ به نگاهی

 .کشیدم

 .رسیدیم خانم -

 .دادم هم رو تاکسی راننده کرایه و کردم تشکری

 در تو رو کلید. گذشتم حیاط از جوریچه نفهمیدم که داشتم عجله قدراون. شدم خونه وارد

 .رفتم داخل و چرخوندم
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 .ایستادم سرجام میخکوب امیلی اسم شنیدن با که رفتم جلو نگران کیان، داد صدای با

 !نگو مزخرف. امیلی ببند نتوده -

 :گفت عجز با که کیان صدای بندشپشت و اومد شکستن صدای

 کنی؟می بازی زندگیم با داری چرا! لعنتی نگو دروغ -

 :شد بلندتر صداش

 ای؟حامله که چی یعنی -

 قلبم صدای نشنید حتی. نشنید که بود پرت حواسش قدراون کیان ولی افتادن؛ دستم از وسایال

 .شکست ممکن وضع بدترین به هک رو

 .کنممی گریه اختیاربی فهمیدم دستم روی خیسی با. گرفتم دهنم جلوی رو دستم ناباوری با

 ...میگی تو بعد نمیاد یادم رو شب اون من -

 درد عجیب که قلبی با و شدم خم وسایل طرف. زدممی هق صدابی. رفتم در طرف عقبعقب

 .رفتم بیرون خونه از کرد،می

 تو هقهق با. کردم نگاه مشکیم رز به. انداختم زباله سطل تو رو بودم خریده که وسایلی یهمه

 .انداختمش دور و فشردمش دستم

 ایگرفته صدای و اشک با و گذاشتم شکمم روی رو دستم. کردمی قراریبی شکمم تو مبچه

 :گفتم

 کسی با تونمنمی من. دیگه نمیشه اما ببخشم؛ خواستم کوچولوم، بگم خواستم من. هیس -

 از ما. من یغنچه شد تموم دیگه کنم، تحمل رو دیگه زن یه وجود تونمنمی کنم، قسمتش

 .ریممی اینجا

 .بیشتر قبلم از حتی بودم؛ سرد دوباره. شدم خونه وارد شدم، ترآروم که کمی

 با رو پاهاش و بود گرفته دستاش بین رو سرش. شدم روروبه کیان با که کردم باز رو خونه در

 .دادمی تکون کالفگی
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 :گفتم سرد

 .سالم -

 تعجب. کشیدم عقب که کنه ـغلم*بـ خواست اومد؛ جلو که نکرد حس رو کالمم سردی انگار

 .نیاورد خودش روی به ولی کرد؛

 ...باید من افتاده اتفاقی فرانسه،یه برم باید من ماهور -

 .زدم یخ صدام سرمای از خودمم. پریدم حرفش وسط

 بازی نقش هستن تخانواده تا بود قرار! بکنی خوایمی کارچی تو نداره ربطی هیچ من به -

 .بدی من به توضیحی هیچ نیست نیازی رفتن که حاال. کنیم

 پشت بهش. بیاد بیرون ازش صدایی اینکه بدون شدمی وبستهباز دهنش. کرد نگاهم بهت با

 .شدنمی و نبود من اتاق اونجا. کیان اتاق! نه! ؟اتاقمون. رفتم اتاقمون طرفبه و کردم

 از که وسایلی. بوده چی از شکستن صدای اون فهمیدم اتاق، وسط شکسته یآینه دیدن با

 تو اشک. انداختم اطراف و دور به نگاهی. دادم جا امکوله تو و برداشتم رو بودم آورده امخونه

 .شد تموم زود چه. شد جمع چشمام

 :گفتم خودم با و زدم پوزخندی. موند خیره بالکن در به نگاهم

 !باطل خیال زهی! هه بسازی؟ خوشبخت خانواده یه خواستیمی ماهور، بگی خواستیمی تو -

 :گفت ملتمس و دوخت امکوله به رو نگاهش ناباور کیان. اومدم بیرون اتاق از

 .بودی بخشیده منو که تو ماهور ولی! نه -

 :گفتم زهرخندی اب و کردم نگاهش پرغرور

 !کنی باور کردمنمی فکرشم. کردممی اجرا احسن نحو به رو نقشم داشتم فقط من -

 چشمام تو رو اشک برق که کردم پشت بهش. شکستم قبل از بیشتر و دیدم رو شکستنش

 ماشینم سوار. کشیدممی نفس سختی به رفتم، که بیرون. کردم تند پا خونه در طرفبه. نبینه

 .فشردم گاز پدال روی رو پام و شدم بود آورده برام پیش ندروزچ کیان که

 ....ریختی هم به که را معادالتم»

 .باختم را همه را، غرور را، عشق را، زندگی
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 .هستم مردد داشتنتدوست در هنوز

 !نباش... نباش

 .ندیدی و ریختم اشک من و نبودی که روزهایی تمام مثل

 «!شکنیمی که تویی این برگردی، اگر که

 

 

*** 

 کل دانای

 .نبود ماهور کرد، باز که را چشمانش

 .شدمی تکرار ذهنش در طلیسچی علیرضا آهنگ از قسمتی اختیاربی

 «...بودی رفته کردمو وا چشمامو اشکمو، نبینی بستم چشمامو»

 رویشبهرو میز به لگدی. است شده نابود اشزندگی تمام چندساعت، عرض در چرا فهمیدنمی

 را ماشینش سوئیچ. شکست و کرد واژگون چندثانیه، عرض در را دوروبرش وسایل تمام و زد

 .زد بیرون خانه از و برداشت

*** 

 ماهور

 تریکوچیک ساک دادم؛ جا توش رو موردنیازم وسایالی تمام. انداختم تخت روی رو چمدونم

. کردمنمی درک ور امگونه نشدنیتموم خیسی. انداختم توش رو وسایلم بقیه و برداشتم

 رو صدام کوتاه، یسرفه چندتا با و کشیدم عمیقی نفس. برداشتم رو موبایلم. کردم فینیفین

 .کردم صاف

 .داد جواب بوق دومین از بعد. گرفتم رو شرکت معاون یشماره

 بله؟ -

 .منشم آریا سعیدی، آقای سالم -

 شده؟ چیزی دخترم، سالم -
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 ...راستش -

 :دادم دامها و کردم مکث کمیه

 .برم شهر این از خواممی بسپارم، شما دست طوالنی مدت یه واسه رو شرکتم خواممی -

 :گفتم بزنه، ایدیگه حرف بدم اجازه اینکه بدون

 !مهمه خیلی. نندازین زمین رو روم کنممی خواهش -

 .بگو بهم شده چیزی اگه نداری، خودم دختر با فرقی دونیمی خودتم... ماهورجان -

 :دادم جواب زدهشتاب

 .باشه شما با شرکت مدیریت فقط. نباشین نگران نشده، چیزی. نه... نه -

 :گفت سکوت کمی از بعد و کشید آهی

 .باشه راحت خیالت. باشه -

 !واقعاً ممنونم -

 ازش. زدم زنگ امالکی به کردندستدست کمی از بعد. نشستم تخت روی و کردم خداحافظی

 کارم سریع و اونجا داره آشنا گفت هم اون که کنه پیدا زنجان تو برام خوب خونه یه خواستم

 .اندازهمی راه رو

 شدنمی عکس تو از که درسته. فرستاد برام مختلف هایازخونه عکس چندتا ساعت،نیم از بعد

 انتخاب رو دوخوابه یخونه یه و دادم بیرون مانندآه رو نفسم. بودم مجبور ولی کرد؛ انتخاب

 دیگه روزسه واسه اتوبوسم بلیت. رفتممی زودتر باید من. بود خوب خیلی بقیه به نسبت. مکرد

 .بود

 ببندم رو در خواستم کیان دیدن با. کردم باز رو در و شدم بلند حوصلهبی امخونه زنگ صدای با

 و شد خونه وارد در به کوچیکی هل با. نداد رو شدنبسته یاجازه و گذاشت در بین رو پاش که

 :گفت بلندی نسبتاً صدای و کالفگی با

 !بهم بگو کنممی خواهش شده؟ چت تو ماهور -

 :گفتم و ایستادم ـینه*سـبهدست سردخون

 باشه؟ شده چیزی باید مگه -
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 :گفت بیچارگی با

 ماهور؟ -

 کنیم؟ بازی نقش تخانواده خاطربه مدت یه واسه نبود قرار مگه میگم؟ دروغ مگه بله؟ -

 !بیرون برو حاال فهمیدی؟. کنم تحملت نیست نیازی دیگه. شد تموم رفتن تادهخانو

  

 

 .رفتم اتاقم طرفبه و بهش کردم پشت. لرزید قلبم چشماش، توی غم از

 .کیان بذار تنهام -

 و بستم رو پلکام. اومد در کوبیدن صدای نشستم، که تختم روی و بستم سرم پشت رو در

 .غلتید چشمم یگوشه از اجازهبی اشکی یقطره

 :نالیدم

 یکی به رو عشقم باید که جایی از بشم دور. بشم دور چیهمه از خواممی برم، خواممی من -

 !ببخشم دیگه

 .شکستم رو اتاقم مظلوم یآینه همیشه، مثل و شدم بلند سرجام از. کشیدم جیغی

 شد؟می خراب چیهمه بشم، امیدوار اومدممی تا چرا چرا؟ شد؟می جوریاین چرا

 رو موهام. زدم هق و نشستم اتاقم یگوشه. کنم برخورد دخترونه گرفتم تصمیم بار اولین برای

 فقط. کردمی همدردی باهام داشت نکردنشاذیت با مبچه انگار. زدم ضجه و گرفتم مشتم تو

 .نیست چیزیش کردمی مطمئنم کوچیکش تکونای

 :تمگف بغض با و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 !نذار تنهام وقتهیچ باشه؟ نذار تنهام وقتهیچ تو -

. بودم زده زل رومروبه به حسیبی با و بود شده خشک اشکام. بود گذشته چندساعت دونمنمی

 .خوردم تکونی گنگ موبایلم، زنگ صدای با

 :دادم جواب و کردم پیدا رو موبایلم ثانیه چند از بعد

 الو؟ -
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 :پیچید گوشم تو اروس نگران صدای

 کجایی؟ خوبی؟ جوریه؟این صدات چرا ماهور -

 .اینجا بیا -

 !چی؟ -

 .ممخونه تو... بیا.اروس اینجا بیا -

 .میام االن -

 دور رو نگاهش. اومد اروس لحظه چند بعد. نشستم تخت یوگوشه آوردم پایین رو موبایلم

 .موند ثابت من روی و چرخوند اتاقم

 :گفت بهت با و اومد جلو

 !اهورم -

 اروس. شد جمع چشمام تو اشک تلخیش، درد از که ایخنده. خندیدم بغض با و کردم کج سر

 .کرد ـلقه*حـ دورم رو دستش نشست،می کنارم کهحالیدر. کرد بغض هم

 ماهور؟ آخه شدی چی -

 !نزن حرف االن اروس، کنممی خواهش... نگو هیچی -

 دونمنمی کردم، گله کیان از چقدر دونمنمی ریختم، اشک اروس ـغل*بـ تو چقدر دونمنمی

 فقط. نه یا فهمید حرفام از چیزی هقمهق بین اروس دونمنمی حتی. کردم تعریف جوریچه

 .بود شده تحمل قابل ولی داشتم؛ درد هنوز. بهترم کمیه االن. ترمسبک االن دونستممی

 نازکمدل دوست این چقدر کردم احساس اروس یقیافه دیدن با دراومدم، که اروس ـغل*بـ از

. بود ریخته اشک من پایپابه. بود کرده باد هاشگریه خاطربه صورتش تمام. دارم دوسش رو

 .بود کرده حس رو درد من پایپابه

 :کردم زمزمه تلخی لبخند با که کرد نگاهم حیرون. ـوسیدم*بـ رو اشگونه و شدم خم

 !باشم داشته تونمیم عمرم آخر تا که هستی دوستی بهترین -

 دونستممی. کرد گریه باصدا و شد بلند هقشهق صدای. پرید ـغلم*بـ تو و لرزید اشچونه

 رو پشتش آروم. بود ریخته اشک صدابی من خاطربه و کنهمی اذیتش کردنگریه صدابی
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 تنگشدل سخت رفتنم، از بعد که آدماییه دسته اون از اروس، کردم فکر و کردم نـوازش

 .میشم

 .نشستم اتوبوس تو االن من و گذشت باد و برق مثل روزسه

 روی رو دستم. رفتممی نامعلوم یآینده یه سمتبه داشتم و بودم گذاشته مخونه تو رو ماشینم

. دادم تکیه اتوبوس یپنجره به رو سرم بستم،می رو چشمام کهدرحالی و گذاشتم شکمم

 .نشستم صورت همون به وجودش به اهمیتبی. نشست کنارم کسی بعد، ایلحظه

 ـغل*بـ صدای که کشیدم آهی. زدم زل جاده به و کردم باز رو چشمام ساعت،نیم از بعد

 .شد بلند دستیم

 کشین؟می آه چرا -

 .باشه داشته سال۳۰ از بیشتر خوردنمی بهش و بود جوونی مرد. انداختم بهش نگاهی مبهوت

 :گفت و زد لبخندی

 !یست؟ن شما حیف -

 :گفت بود، شده خسته موندنساکت از انگار که اون ولی گرفتم؛ ازش رو نگاهم حسبی و سرد

 خواممی االن و رشت بودم اومده کار واسه. زنجانم اهل سالمه، ۲۸. امرمضانی ماهان من -

 .مونخونه برگردم

 .شکست صداش با دوباره بینمون سکوت. بستم رو چشمام دوباره و کشیدم پوفی

 فرزندم، تک من. بگم خودم از بیشتر من بذارین. ندارین معرفی قصد اینکه مثل خب -

 تو اونا. زایمان و زنان متخصص مادرمم. اعصابه و مغز جراح پدرم دارم، زبان لیسانس

 ...و شدن آشنا باهم بیمارستان

 :گفتم خشک و حرفش وسط پریدم

 ایعالقه! نخواستم نه بدین؟ تحویلم رو ونتخانواده و خودتون بیوگرافی خواستم شما از من -

 بدون هم چندساعت این بذارید و باشید ساکت خواهشا پس. کنم صحبت باهاتون ندارم هم

 .بگذره خردیاعصاب

 .دادم بیرون راحت خیال با رو نفسم منم. شد ساکت پسره



 

 

170 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 .هاقشنگه صدات -

 .آورد باال تسلیم یهنشون به رو دستش که بشم بلند خواستم و زدم پلکی عصبانی

 !میشم ساکت دیگه! باشه باشه -

 .بود بهتر دادم،می گوش آهنگ. کردم فرو گوشم تو رو هندزفریم و کردم نازک چشمی پشت

 بیاد بارون یه اقال کاش پس سوزونیمی منو که حاال»

 هاتخوبی دنیا کل به رسید شدی بد من دل با که تویی

 شناسمتمی که منو سینشنا یا بره یادت منو میشه مگه

 احساسمه کشتن نتیجه میشم امشب از که ادمی این

 «برو شهر این از بذار اصالً رو تو نبینم بکن کاری

 :کردم زمزمه لب زیر

 ...میرم من -

 «رو هردو بگی کنممی فکر که بکش غرورمو یا و خودم»

 گفتین؟ چی -

 :غریدم و فشردم هم روی رو چشمام

 !هیچی -

 رین؟می کجا میرم، من گفتین آخه -

 اون که ندادم رو جوابش. بزنم خودکشی به دست فضول پسر این دست از بود نزدیک دیگه

 .کرد سکوت هم

 ماهان. بشم پیاده بعد و بشه خلوت ایستادم. کشیدم عمیقی نفس زنجان، به رسیدنمون با

 .بود منتظر من مثل هم اون و بود ایستاده کناری

 که هاییتاکسی طرفبه. کردم تشکر و گرفتم تحویل رو امکوله و مدونچ. شدیم پیاده باالخره

 داشت که بود ماهان برگشتم؛ پشتم از پایی صدای شنیدن با. رفتم بودن، شده پارک جاده کنار

 .دویدمی طرفمبه
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 :زد داد که برم تا کردم پشت و چرخوندم رو چشمام

 سنگی؟ دختر آهای -

 :گفت که ندادم اهمیتی

 فرفری؟مو -

 :گفت و رسید بهم ثانیه چند از بعد. برگشتم طرفش متعجب

 بود؟ زده غیبت چرا دختر اوف -

 :گفتم تعجب همون با

 !کنی؟می صمیمیت احساس قدراین چرا تو -

 :گفت و کرد باز بناگوش تا رو نیشش

 .منه دوست زیبایی خانم هر -

 .برگردونم رو ازش و کردم نگاهش اندرسفیهانهعاقل

 :گفت زدهشتاب و هول

 !کن صبر -

 :گفتم حرصی و کشیدم پوفی

 !دیگه کن ولم تو؟ خوایمی چی چیه؟ -

 :گفت و کرد نگاهم مظلومانه

 چیه؟ اسمت -

 :گفتم و دادم تکون براش رو سرم وارتأسف

 !پسر آویزونی خیلی که بدون نگفته، بهت حاال تا کسی اگه -

 .زدم زل بیرون به و دادم ور آدرس. نشستم و تاکسی طرف کردم تند قدم

*** 

 کل دانای
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 دختر این به چرا فهمیدنمی هم خودش. زد چرخی خودش دور و زد پاش جلوی سنگ به لگدی

 این به بیچارگی با و بود نشسته دلش به دختر آن چیزهمه چرا دانستنمی حتی. است داده گیر

 هم را اسمش حتی که دختری. بزند کنار را دختر آن چشمان یگوشه غم چطور کردمی فکر

 .دانستنمی

 :کرد زمزمه لب زیر

 .موفرفری -

 .کند درگیرش مویی خموپیچ کردنمی فکر وقتهیچ. آمد لبش یگوشه لبخندی

 مادرش اسم دیدن با. برداشت دختر آن به فکرکردن از دست آمد، که موبایلش زنگ صدای

 :داد پاسخ و زد لبخندی

 مامان؟ الو -

 رسیدی؟ ر؟ماد کجایی -

 .خونه میام گیرممی تاکسی االن. رسیدم برم، قربونتون آره -

 .جانماهان باش خودت مواظب -

 .مواظبم مامانم، چشم -

 .پسرم راهتمبه چشم -

 زنگ صدای با که کرد جابهجا پشتش را بزرگش پشتیکوله و انداخت آسمان به نگاهی

 .انداخت آن به نگاهی پیامکش

 «؟عسلیچشم رسیدی»

 را اشحوصله. داد جای شلوارش جیب در را موبایلش آیالر، به دادنجواب بدون و کشید پوفی

 .بستمی اشزندگی در را آیالر یپرونده آینده چندروز تا باید. نداشت

*** 

 ماهور

 به زودتر باید. نبود بدک ولی بود؛ عالی گفت نمیشه. انداختم خونه به نگاهی و کشیدم پوفی

 .رسیدممی ینجاا وضعوسر
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 ما و بود خوب هم کارش. کردمی کار داخلی طراحی زنجان تو که دوستام از یکی به زدم زنگ

 .بودیم شده آشنا باهم کار طریق از هم

 بفرمایید؟ الو -

 .سالم -

 :داد جواب مردد

 .نمیارم جا به ولی آشناست؛ خیلی برام صداتون ببخشید،. سالم -

 .بودم کرده عوض رو خطم گرفتم، رفتن به تصمیم وقتی من داشت؛ حق

 .آریامنش ماهور ماهورم، -

 .گرفت خودش به آشنایی رنگ صداش

 .آشنا امسال دوست پارسال! خانم ماهور عجب چه -

 :گفتم همیشگیم سردی همون با و بزنم لبخند نشد کردم، سعی هرچی

 .تواسه داشتم زحمتی یه جان،پریماه -

 .گیره کارش نگو! زده زنگ من به ماهور شده چی میگم من -

 !پریماه -

 :داد رو جوابم جدی هم اون و شد کاسته شیطنتش از جدیم لحن شنیدن با

 ست؟ساخته دستم از کمکی چه. شنوممی! بگو -

 هم اون. کنه کمکم خونه دکوراسیون واسه خواستم ازش و گفتم رو اینجا تو گرفتنمخونه جریان

 با. کردم قطع و کردم تشکر. کنیم صحبت بهش راجع تا اینجا میاد وقت اول فردا گفت

 .انداختم اطراف و دور به نگاهی بیچارگی

 و کوله. کشیدم پوفی خونه؟ وضع این با خوابیدممی کجا کردم؟می کارچی باید حاال من

 چیزی هتلی تو بشه، براه رو خونه کارای تا فعالً. زدم بیرون خونه از و برداشتم رو چمدونم

 .بود بهتر جوریاین. وندمممی

*** 

 .گذاشتم گوشم کنار رو موبایلم و کشیدم ایخمیازه. شدم بیدار موبایلم زنگ صدای با صبح
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 :دادم جواب آلودیخواب صدای با

 بله؟ -

 .تخونه جلوی منتظریم دوساعته ؟ خوب دختر تو کجایی آخه! بال و بله -

 :گفتم و نشستم سرجام سیخ

 .میام االن -

 صندلی رو از رو دیشبیم لباسای و کردم قطع رو تلفنم بگه، ایدیگه چیز بدم اجازه اینکه بدون

 .پوشیدم سریع و برداشتم هتل اتاق

 .گرفتم خونه تا دربست یه و بیرون زدم هتل از

 از قطعاً خواستم،می پریماه از اگه. کردممی پاودست هم کاری یه گرفتم،می ماشینم یه باید

 من ولی. کردیممی کار باهم تا نداشتی خودت از شرکت کاش ای گفتمی میشهه. بود خداش

 .کردممی حلش خودم بندازم؛ رو اون به دوباره خواستمنمی

 شد باعث تمیزیش. زدم ایخسته لبخند کردم، پیدا کندنجون با دیشب که هتلی یادآوری با

 .بشم موندگار اونجا

 .شدم پیاده و کردم سابح رو کرایه رسیدیم، که خونه در جلوی

 لبخندی دید، که رو من. کردمی صحبت کارکنانش با داشت و بود ایستاده خونه جلوی پریماه،

 و روند گوشش پشت رو رنگششرابی موهای. بود پوشخوش همیشه مثل. اومد جلو و زد

 تشصور روی هم زیبا و کامل آرایش یه. نشست ماتیکش رنگ از قرمز لبای روی عمیقی لبخند

 .بود

 :گفت ناز با. پیچید بینیم تو شیرینش عطر بوی و گرفت ـغلم*بـ

 .کاشتیا رو ما خوب. عزیزم سالم -

 .میشه معنی پوزخند نهایت در و نداره لبخند به شباهتی هیچ دونستممی که زدم لبخندی

 .موندم خواب سالم، -

 و گرفت ازم رو شرنگزیتونی چشمای. بشه رنگکم لبخندش شد باعث کوتاه جواب همین

 :گفت کرد،می اشاره خونه به کهدرحالی



 

 

175 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 خب؟ -

 .رفت داخل و زد لبخندی. بره داخل تا ایستادم کنار. کردم باز رو در و رفتم جلو

 شال. داشت تن به مشکی کوتاه مانتوی با یخی دمپاگشاد شلوار کردم؛ دقت لباساش به تازه

 شرکت بیرون ولی نداشت؛ تیپی همچین تشرک محیط تو. بود سرش روی آزادانه هم سفیدش

 .بود جوریاین نوری پریماه

 چرخی خونه دور پریماه. کردن گیریاندازه به شروع و شدن وارد کارکنانش. رفتم سرش پشت

 :گفت لبخند با که کشیدم پوفی. بود اعصابم رو کفشاش، تقتق صدای. زد

 چیه؟ نظرت عزیزم خب -

 :گفتم و انداختم خونه دور به نگاهی

 خودم خواممی. باش نداشته کاری اتاقا از یکی با فقط. خودت پای چیهمه ندارم؛ خاصی نظر -

 .کنم درستش

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 خودت؟ اتاق -

 :گفتم و زدم لبخندی باالخره

 .مبچه اتاق نه -

 نظرگرفته در امغنچه واسه که اتاقی طرفبه تفاوتبی. زد خشکش سرجاش زده،بهت پریماه

 .کردم قفلش و رفتم بودم،

 :گفتم و پریماه طرف برگشتم

 دیگه؟ کنی کارچی دونیمی -

 :داد جواب پرغرور و زد پلکی

 !البته -

 .نزدم حرفی و دادم تکون سری

 با. کرد تموم رو خونه زوایای از گرفتنعکس هم پریماه. شد تموم هاشونگیریاندازه باالخره

 :گفت پررنگی لبخند
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 !میشه عالی اینجا -

 :گفت چشمکی با که کردم زمزمه ی«امیدوارم»

 باشه؟ مشکی... وسایل رنگ به راجع راستی. کن اعتماد من به -

 خودت نظربه که هرچیزی. کرم یا آسمونی آبی مثل مالیم رنگ یه باشه، مشکی خوامنمی نه، -

 .دیگه خودت یعهده به ذارمشمی. ستبچه یه روحیه مناسب

 .فشرد دوستانه رو امشونه و ومدا جلو

 برق چشمات زنی،می حرف که تبچه از ماهور! بشی خوبی مادر همچین کردمنمی فکرشم -

 .میشی دیگه یکی انگار اصالً زنه،می

 .داد تحویلم نماییدندون لبخند هم پریماه. نگفتم چیزی و زدم محوی لبخند

 :گفت مصمم رفتیم،می بیرون خونه از کهدرحالی

 .برات کنممی حلش دوهفته تو. نباش هیچی نگران -

 .کن شآماده هفته یه تو حداکثر. پریماه خواممی زودتر -

 :گفت و داد تکون سری

 .کنممی رو سعیَم باشه -

 .ممنون -

 

 

 .ببینم رو امخونه رفتممی داشتم من و شد تموم خونه کارای هفته، یه از بعد

 به هال برای سفید و آسمونی آبی تم یه. اومد لبام رو رضایت خندلب گذاشتم، خونه تو که رو پام

 .بود بـرده کار

 واسه جالبی رنگ! شکالتی و سفید. چرخوندم دورش رو نگاهم و شدم آشپزخونه وارد

 .بود آشپزخونه

 .بود مشکی. رفتم اتاقم طرفبه و کشیدم عمیقی نفس
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 نو از رو ماهور نبود قرار. باشه مشکی خودم اتاق خواستم ازش و زدم زنگ پیش چندروز

 .داشتم دوست رو مشکی رنگ من. بسازم

 .شهب مشخص جنسیتش که دیگه هفته یه تا بود؛ خالی. رفتم بچه اتاق طرفبه و زدم لبخندی

 .زدم تلخی لبخند هست، هم عید دیگه هفته یه اینکه یادآوری با

 دستم تو آروم رو موبایلم و کاناپه رو نشستم. رفتم بودم گذاشته کاناپه روی که موبایلم طرفبه

 :دادم جواب دودلی با و انداختم ناشناس یشماره به نگاهی. خورد زنگ که چرخوندممی

 بله؟ -

 :اومد دختری نازک صدای

 .میگیرم تماس پارسیان شرکت از آریامنش، خانم سالم -

 :گفت اینمایشی ذوق نیمچه با که انداختم باال ابرویی

 .کنید شروع رو کارتون شرکت تو فردا از تونینمی و شدید قبول احبهمص تو شما -

 جز به هرچیزی انتظار دونممی. کردممی حس هم تلفن پشت از رو تعجبش. کردم تشکر سرد

 هم حقوقش و بود خوبی شرکت. شد درست هم کارم قضیه خب. داشت سردی و تفاوتیبی

 .بود مناسب

 .نشستم سرجام و کشیدم پوفی. خورد زنگ ارهدوب موبایلم که شدم بلند جام از

 بله؟ -

 .ماهور... الو -

 :گفتم نگرانی با. بود اروس پربغض صدای

 اروس؟ شده چی -

 رفتی؟ کجا -

 به گفتم و دادم بهش رو مشماره. افتادم رفتنم قبل روز آخرین یاد. شد کج لبخندی به لبم

 اروس امروز و ندادم بهش جوابی.. .چرا شده، چی پرسید هرچقدرم. نده کسی به وجههیچ

 .فهمیده

 :گفتم شوخی لحن با
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 !نیستم من فهمیدی عجب چه -

 :گفت آلودبغض

 .دونممی وقتهخیلی من خیرم،نه -

 نزدی؟ زنگ فهمیدی که وقتی همون چرا بعد! آها -

 :گفت جیغجیغ با همراه و کشید بنفشی جیغ

 ام؟بدی دوست من بگی خوایمی یعنی -

 :گفتم و کردم کنترل رو مخنده

 بگم؟ چرا... عزیزم نه -

 :گفت بغض با دوباره و شد ترآروم

 .برگرد -

 :گفتم و دادم بیرون رو نفسم

 باشه؟ مو،شماره ندی کسهیچ به باشه حواست. اروس نمیشه -

 .کرد قطع و گرفت آروم تا زدم حرف قدراون. زد گریه زیر و گفت ای«باشه»

 شرایطم بدترین تو که کسیه تنها اروس اینکه بود؛ چیز یه ینشونه فقط هاملب روی لبخند

 صدابی بودم، شنیده آهنگ یه تو رو امجمله این اینکه آوردنیادبه با. کنهمی بهتر رو حالم

 .دادم تکون خودم برای تأسف عنوان به سری و خندیدم

*** 

 کل دانای

 .گذشتنمی فرانسه به آمدنش از خیلی. دکر پرت مبل روی را خودش و فشرد را پردردش سر

 هنوز. باشد امیلی جویای و بیاید فرانسه به زودتر خیلی شد مجبور ماهور سردی دیدن با

 بر پتکی مانند او حاملگی خبر حاال و باشد داشته ایـطه*رابـ امیلی با که شدنمی باورش

 .کوبیدمی سرش

 قدم اعصابش روی عجیب است، تصنعی فهمیدمی کیان فقط که اشمعصومانه لبخندهای

 االن ولی کشید؛می تفریحی گاهی. گذاشت لبش یگوشه سیگاری و کشید آهی. گذاشتمی
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 جلوی قوی، کیان و. بود تنها مشکل همه این بین او و نبود ماهورش. کردمی آرامش سیگار تنها

 .بود آورده پناه سیگار به ضعف، با همه

 و گرفت ـوشش*آغـ در ذوقی چنان با امیلی. کرد مرور را وزشامر و زد سیگار به عمیقی پک

 بـرده فرو خیال در را دختر این و کرده کاری شاید که کرد شک کیان ایلحظه که کرد گالیه

 که کیان رحمانهبی یجمله خاطربه و بود داده نشان کیان به را آزمایشش جواب امیلی. است

 .گریست هاساعت ،باشد من برای معلوم کجا از بود گفته

 این به سدّی چرا. کردمی حالجی را وحشتناک اتفاق این و بود زده بیرون خانه آن از کالفه کیان

 زن کنار به و شدمی دور خود زن از باید چرا گرفت؟می را ماهور به عشقش جلوی بزرگی

 تلخ. شدمی الخوشح چقدر است، باردار گفتمی ماهور اگر کرد فکر ایلحظه آمد؟می ایغریبه

 .خورد سُر صورتش روی بر اجازهبی اشکی قطره و خندید

 .شد جابهجا کاناپه روی و انداخت جاسیگاری در را سیگار

*** 

 ماهور

 .رفتم داخل و کشیدم آهی. کرد رو خودم شرکت هوای دلم و انداختم شرکت به نگاهی

 به و شد بلند دیدنم با شرکت منشی. فشردم رو موردنظرم یطبقه دکمه و شدم آسانسور سوار

 .کرد اشاره در طرف

 .منتظرتونن رمضانی آقای... بفرمایید -

 .شدم وارد اومد،می آشنا نظرمبه که رمضانی اسم به توجهبی و کردم تشکر سرد،

 .کردمی نگاهم دقیق و بود نشسته میز پشت جوگندمی موهای با مردی

 .گفتم سالمی

 .دخترم سالم -

 به مدتی. دادم رمضانی آقای به رو نگاهم و نشستم نرم کرد، اشاره کار میز رویهروب صندلی به

 .گذشت کار به راجع صحبت

 :گفت کنجکاوی با رمضانی آقای
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 به رو اونجا چرا. دارید رشت تو نظر همه از خوب خیلی شرکت یه شما تحقیقاتم براساس -

 !اینجا؟ اومدین و سپردین معاونتون

 :دادم جواب تعلل ایذره بدون

 .بدم توضیح شما برای که ندارم ایعالقه ندونید، خودتون به احترامیبی اگه و شخصیه -

 :گفت و داد تکون سری

 .بگیرید کمک فرخی خانم از تونیدمی شرکت محیط آشنایی واسه. متوجهم -

 .تادماف راه به فرخی همون یا منشی میز طرفبه و اومدم بیرون دفتر از و کردم تشکر هم من

 :زدمی حرف زمانهم و داد نشون بهم رو شرکت کل فرخی

 .دارن دوستشون اینجا کارکنان کل باانصافیه، مرد خیلی رمضانی آقای -

 :گفت ادامه در که دادم تکون سری کالفه

 کردن؛ پهن تور شواسه اینجا دخترای یهمه! خوبه خیلی برادری چشم به دارن هم پسر یه -

 باشه؛ شرکت کارکنان با که مخالفه کالً ها، باشه خوبا پسر اون از که نه. یدهنم رو کسی به ولی

 ...بقیه با وگرنه

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 کنیم؟ صحبت کار به راجع میشه! جوریه؟چه رمضانی آقای پسر چه من به -

 از دبع و کرد صحبت شرکت قوانین به راجع بود، خورده پرش تو که فرخی خانم همون یا طناز

 .رفت سرسنگین خیلی کار، اتمام

. کردنمی نگاهم کنجکاوی با اونجا دختر دوتا. شدم اتاق وارد در، به ایتقه با و کشیدم پوفی

 .نشستم و رفتم کارم میز طرفبه اهمیتبی

 .کردممی حس رو دخترا اون نگاه سنگینی کماکان،

 سوالی و کردم بلند رو سرم. دایستا میزم رویبهرو اومد و شد بلند سرجاش از یکیشون

 .کرد دراز طرفمبه رو دستش ایمعصومانه لبخند با. کردم نگاهش

 .تابنده سحر سحرم، من سالم -

 .دادم دست باهاش ناگزیر و انداختم دستاش به نگاهی
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 .آریامنش ماهور -

 .شد جلب اشگونه چال به توجهم که زد تریعمیق لبخند

 :گفت جوید،می آدامس کهدرحالی ود؛ب اونجا که هم ایدیگه دختر

 نمیده؟ اهمیتی بهت که بینینمی مگه! سحر سرجات بشین بیا -

 .دوختم رومبهرو مانیتور به رو نگاهم و زدم نیشخندی

 :گفت و داد دختر اون به رو نگاهش ناراحتی با سحر

 !نکن شروع باز آیالر -

 .انداخت باال شونه خیالبی آیالر

 :گفت و زد نمکی لبخند سحر

 .دخترخالمه محبی؛ آیالر آیالره، اون -

 به رو چشماش مردد و انداخت بهم دقیقی نگاه سحر که نزدم حرفی و دادم تکون سری

 .دوخت صورتم

 شده؟ چیزی -

 ...امم تو -

 :گفت ادامه در و کرد سکوت

 .کن ولش هیچی -

 .رفت میزش طرفبه و کرد گردعقب

 تنم به مانتوم نشستنم طرز خاطربه. انداختم خودم به ینگاه و کردم نگاهش مشکوک کمی

 جوریاین سحر همین خاطربه پس. اومدمی چشم به کامالً شکمم برجستگی و بود چسبیده

 .کردمی نگاهم

 روی و کردم آب از پر رو مشتم. رفتم دستشویی طرفبه و شدم بلند سرجام از و کشیدم پوفی

 به نگاهی. ریختمی قطرهقطره که انداختم صورتم روی یهاقطره به نگاهی. پاشیدم صورتم

 .کردم آینه توی چشمام
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 تو قویِ ظاهر به دختر این خواستمی دلم چرا نبودم؟ خودم شبیه دیگه چرا داشت؟ غم چرا

 باش؟ خودت! کردن بازینقش بسه گفتممی و گرفتممی ـغل*بـ رو آینه

 .زدم بیرون دستشویی از کالفه و دادم هل آینه تو تصویر به رو آب دفعهاین

 .ایستادم اسمم شنیدن با رسیدم، که اتاق در دم

 .بپرسم ازش نیومد دلم! ستحامله بود ضایع. بود برجسته شکمش آیالر -

 فرو گوشتم و پوست تو که بود زهردار هاینیزه عین که هاشحرف و آیالر پوزخند صدای

 .رفتمی

 !مخان آورده باال گندکاری معلومه -

 .دونیمنمی هیچی که ما نکن، قضاوت زود! آیالر اِ -

 .عزیزم یدخترخاله است بیان به حاجت چه است عیان که چیزی -

 .اومد خودم به دستم کف سوزش با شد مشت دستم

 دوتا اون به رو نگاهم. رفتم داخل و کردم باز رو در. بودن کرده زخم رو دستم کف ناخنام

 .دادننمی مقابلشون فرد شخصیت به اهمیتی و کردنمی ضاوتق رحمیبی با که انداختم

 :گفتم و دادم بیرون شدتبه رو نفسم

 زندگی درگیر اینکه واسه ولی بدم؛ توضیح شما واسه نیست نیازی! خانما کنین گوش خوب -

 در و شه ثابت درارم شناسنامه خواینمی. دارم شوهرم م،حامله من آره بگم باید نباشین، من

 !کیه آریامنش ماهور کنین سوال کافیه من شناخت واسه ،ضمن

 :گفتم و کردم نگاهشون تهدیدوار

 !نذارین من دم روی پا -

 :گفت گستاخی با آیالر

 .نباشه پاودست زیر کن جمع دمتو -

 و دوختم رنگشایقهوه چشمای به رو نگاهم دقیق شدم؛ خم میزش روی و برداشتم قدم

 :گفتم

 بجنگی؟ من با خوایمی مطمئنی -
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 داره االن و زنممی بلوف کردمی فکر بودم مطمئن. داشت شک رنگ نگاهش. کرد نگاهم کمی

 .کشیدم عقب و زدم پوزخندی. میگم رو حقیقت شاید که کنهمی فکر

 .نشستم میزم پشت و گرفتم رو ازش سرد. کردمی نگاهم ندامت با سحر

 .کردم ریجکت و زدم بخندل روحبی اروس، اسم و موبایلم زنگ صدای با

 «.نزن زنگ کنم، صحبت تونمنمی»: دادم پیامک بهش

 .خواستمنمی ولی کنم؛ صحبت تونستممی

 خرید واسه آینده چندروز تا. افتادم راه به خونه طرفبه من و شد تموم روزم اون باالخره

 .بگیرم ۲۰۶ یه خواستممی. رفتممی ماشین

 .کنم جلب خودم به رو کسی توجه چنانیآن ماشینای با مبخوا که نبود جوری االنم وضعیت

 و کردمی امخسته خیلی کار. انداختم مبل روی رو خودم خستگی با و شدم امخونه وارد

 .وروجکه این خاطربه دونستممی

 .کشیدم شکمم روی وارنـوازش رو دستم و زدم لبخندی

 .دارم دوست خیلی من، زندگی یغنچه -

 .بستم ـذت*لـ با رو چشمام و خندیدم زد، شکمم یدیواره به که یلگد جواب در و

 چشمام و گرفتم ـغلم*بـ تو رو قرآن. کردم نگاه سینهفت یسفره به و کشیدم عمیقی نفس

 .شدم همراه تلویزیون صوت صدای با. بستم رو

 االبصار و القلوب مقلب یا -

 النهار و مدبرالیل یا

 االحوال و الحول محول یا

 الحال احسن الی حالنا حول

 .بود پخش حال در هم همیشگی آهنگ و جدید سال آغاز و بوم صدای

 چند و کردم باز رو قرآن. کرد باز رو خودش راه لجوجانه اشکی قطره که کردم باز رو چشمام

 روی رو دستم و دادم جای میز روی رو قرآن. بودم گرفته آرامش. خوندم قرآن قلب از ایآیه

 .گذاشتم مستهبرج شکم
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 .من زندگی یغنچه مبارک نو سال -

 .نبودم تنها کوچولو این وجود با من زدم، لبخندی

 حدس ندیده. شدم بلند و گذاشتم زانوهام روی رو دستم. اومد اتاق تو از موبایلم زنگ صدای

 اروس صدای. نشست لبم روی عمیقی لبخند درستم، حدس و اسم دیدن با. باشه کی زدممی

 .کرد ترعمیق رو لبخندم گفت،می تبریک رو نو سال جیغجیغ اب که

 .جیغوجیغ مبارک هم تو نو سال -

 :گفت و زد جیغی

 .نیستم جیغوجیغ من -

 !معلومه کامالً -

 صدای بعد و پیچید موبایل تو خشیخشی صدای بده، رو جوابم باشه داشته فرصت اینکه قبل

 .مهری مامان مهربون و گرم

 خوبه؟ من کوچولوی ینوه خوبی؟ مبارک، نو سال...رماد سالم -

 .مبارک هم شما نوی سال مهری، مامان سالم -

 :دادم ادامه و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 .خوبیم ماهم -

 دخترم؟ ما پیش نیومدی چرا مادر، باشین خوب همیشه. خداروشکر -

 .نیست خوب هم بچه واسه. بهتره جوریاین -

 میاری؟ الکی یبهونه چرا دختر بگو، راحت بیای نداری دوست -

 .گرفت ناراحتش لحن از دلم

 .نمیشه دونینمی که شما نمیارم، بهونه مهری، مامان -

 .دانند خسروان خویش مملکت صالح... مادر بگم چی -

 :پیچید خط پشت اروس شیطون صدای

 !دانند ماهوران! جانمامان نه -
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 ختم صدابی اشکای و تلخند به امقهقهه و کرد خیس رو صورتم اشک زدم، که ایقهقهه با

 .شد

 نبود از تنهایی، این از دلم. نبودم دونستمی خدا ولی خوشبختم؛ که خوبم بگم که خندیدممی

 .بود گرفته م،خانواده نبود از مردم،

 .من زندگی دلیل نبودم االن من که نبودی تو اگه. زدم لبخند امبچه آمیزاعتراض لگد به

 به نگاهی. دادم بیرون شدتبه رو نفسم و کردم خداحافظی اروس و مهری مامان با االخرهب

 .خندیدم دیروز یاد با و کردم سونوگرافیم به مربوط یبرگه

*** 

 بک فلش

 که بودن زده پیوند قلبش با رو قلبم انگار. ریختممی اشک و خندیدممی بچه قلب صدای با

 .تپیدمی باهاش همراه تندتند

 !بودم کیان عاشق که شدتی همون به درست شدم؛ عاشق دوباره من

 :گفت و زد لبخندی دکتر خانم

 .سرحاله و قوی کوچولوی یه -

 :گفتم زدههول که بگه رو بچه جنسیت خواست

 .بدونم االن خوامنمی! نه -

 :گفتم لبخند با که کرد نگاهم متعجب

 .مهدیه بشه راییجو یه. بفهمم تحویل سال از بعد فردا خواممی -

 .بشم بلند تونممی زد اشاره نوشت،می چیزایی یه کهدرحالی و زد لبخندی

 .کردم مرتب رو لباسم و کشیدم شکمم روی رو دستمال

 بین و نوشت چیزی روش. برداشت رنگصورتی یادداشت برگ یه و زد روم به لبخندی دکتر

 .داد جای سونوگرافی هایعکس و هابرگه

 :گفتم کنجکاوی با

 بود؟ چی اون -
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 .بخونش فردا -

 .بود جالبی دکتر. انداختم باال ابرویی متعجب

*** 

 حال زمان

 خانم یادداشت یبرگه. کردم نگاه ذوق با و برداشتم رو سونوگرافی هایعکس و رفتم جلو آروم

 .برداشتم رو دکتر

 دکتر من. بشنوی مخود از رو خبرش که گذاشتم رو یادداشت این. ماهورجان مبارک نو سال»

 «.هستم خودخواهی

 .دادم نوشته یادامه به رو نگاهم و خندیدم که بود کشیده لبخند یه جلوش

 «.مامانش باشه همدمت خوادمی و دختره شکمت تو کوچولوی»

 .نشستم ایگوشه و خندیدم. نقطه تاسه و بعدش بود کشیده قلب یه

 .کنی حس بودیکم ذارمنمی دارم جون تا! من کوچولوی دختر -

 آبی. خواستممی که بود شده همونی. انداختم کوچولوم دختر اتاق به نگاهی خستگی، با 

 که بود وقتی واسه اینجا البته. بود کرده بخشآرامش رو اتاق فضای همدیگه با سفید و آسمونی

 .موندمی من پیش اون از قبل بشه؛ تربزرگ

 باید اونم کردم درکش من همهاین! دیگه منه دختر. داختمان باال ایشونه اتاقم، رنگ یادآوری با

 .بذاره احترام عالیقم به و کنه درکم

 دوران به ایلحظه. بود رسمی تعطیل که فروردین دوازدهم تا. رفتممی شرکت باید فردا

 .نبردم ـذت*لـ ازش وقتهیچ و بود خوب چه موقعاون برگشتم؛ ممدرسه

 خونه از و کردم سرم رنگیایسورمه شال. برداشتم مشکی شلوار ومانت یه و رفتم اتاقم تو

 .رفتم بیرون

*** 

 کل دانای

 :گزید لب و زد دستش پشت محکم مادرش. آمدمی پایین یکی،تادو را هاپله
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 .مادر میشه چیزیت یه میفتی! بیا پایین هاپله از درست کاریه؟ چه این پسر آخه -

 :گفت و ـوسید*بـ را مادرش یگونه پرسروصدا بود، ایستاده رشماد رویبهرو حاال که ماهان

 .خوشگلم شده دیرم من، بشم نگرانیات قربون -

 :گفت و کرد نگاهش مهربان گلگون، هایگونه با مادرش

 .پسرم نکن عجله -

 :گفت و زد لبخندی ماهان

 .چشم -

 .کرد خداحافظی مادرش از حال همان در و رفت خانه در طرفبه

 را دیرشدن ندهد، ادامه مادرش اینکه برای لحظه آن. بزند قدم کمی خواستمی افتاد؛ راه پیاده

 .نداشت کاری ولی بود؛ داده قرار بهانه

 همان و کرد ریز را چشمانش. بود آشنا عجیب که دید خیابان ورآن را دختری لحظاتی، از بعد

. چرخاند اطراف و دور به کرد،یم احساس که نگاهی سنگینی دنبال به را نگاهش دختر لحظه،

 :گفت وارزمزمه و زد لبخندی شناختنش با ماهان

 !موفرفری -

 .رفت خیابان طرفآن به و کرد تند پا

 :کرد صدا بلند

 موفرفری؟ -

 .زد خشکش سرجایش بر متعجب ماهور

 :گفت نماییدندان لبخند با و ایستاد رویشروبه ماهان

 .کردم پیدات -

 .زد دور را او کالفه و داد تکان سری ماهور

 از که ماهور. دوخت ماهور به را نگاهش زدهشوک چیزی دیدن با که رفت جلو دوباره ماهان

 .کرد نگاهش سوالی بود، شده متعجب ماهان حالت تغییر

 بارداری؟ تو -



 

 

188 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 .بود نفهمیده واقعاً یعنی. شد گرد چشمانش ماهور

 :گفت پتهتته با ماهان

 !بخشیدب. دونستمنمی من -

 لب زیر کهدرحالی. گذشت کنارش از ایتنه با و انداخت ماهان به اندرسفیهیعاقل نگاه ماهور

 :گفت کرد،می غرغر

 !دارن کم ملت -

 هزار با شاید او. دوخت ماهور به پشت از را نگاهش سردرگم و کشید صورتش به دستی ماهان

 را شوهرش چرا ولی بود؛ دوختهن چشم شوهرداری زن به وقتهیچ ولی شد؛می دوست دختر

 بود؟ ندیده

 حتی که را دختر این شاید او. کند دور را زدمی سیخونک سرش به که فکری تا گزید لب

 هم را خودش اعتماد این و داشت اعتماد او به عجیب ولی شناخت؛نمی دانست،نمی را اسمش

 .کردمی متعجب

 

 

 فرو بالشت در را صورتش و کشید سرش روی را پتو. آمدمی پایین یطبقه از مادرش صدای

 .نشست اششانه روی دستی بعد ایثانیه و شد باز اتاقش در لحظه، چند از بعد. برد

 .شرکت بری پدرت با باید امروز. پاشو... پسرم -

 نامفهوم لب زیر کند،می مقاومت رفتن مدرسه به و بیدارشدن مقابل در که ایبچه همانند ماهان

 :کرد زمزمه

 .بره خودش بگو بابا به! مریضم من -

 :گفت و خورد فرو را اشخنده زوربه مادرش

 !دیگه؟ چیه کارا این مادر پاشو! جان ماهان -

 :گفت آلودخواب و نشست سرجایش کالفه ماهان

 !دیگه چیه آخرش معلومه بشه شروع جوریاین که روزی -
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 :گفت داد،می هُلش دستشویی طرف به کهدرحالی مادرش

 .پسر بزن غر کمتر دیگه! بسه -

 را چشمانش. برداشت را مسواکش و شد دستشویی وارد زد،می نق لب زیر کهدرحالی ماهان

 .خوابید زد،می مسواک که طورهمان و بست

 و شد وارد دستشویی در به ایضربه که بود دهانش در حرکتبی مسواک ایثانیه چند

 .آمد مادرش صدای بندشپشت

 .پسرم بخور صبحونه یاب زود -

 .زد وصورتشدست به آبی و کشید پوفی کالفه بود، پریده خواب از که ماهان

*** 

 جاده از را نگاهش پدرش صدای با. کردمی رانندگی همیشه از ترآرام پدرش حضور خاطربه

 .دوخت او به گذرا و گرفت

 و بیرون شهمه! کنینمی کار که وحسابیدرست بشی؟ پذیرمسئولیت خوایمی کی! ماهان -

 !بیا خودت به کمیه... پسر دیگه بسه. تفریح

 :گفت و داد تکان سری کالفه ماهان

 بذار! بابا توروخدا کن ولمون بشه؟ چی که نفهمم روزام این از هیچی و کنم کار من چی؟ که -

 !کنم زندگی خودم واسه

 .ختدو چشم بیرون به و داد تکان پسرش برای سری تأسف با پدرش

 .شود پیاده پدرش تا داشت نگه شرکت جلوی

 .برید شما. میام بعد پارکینگ، ببرم رو ماشین من -

 .شد پیاده ماشین از و داد تکان سری پدرش

 .کرد حرکت پارکینگ طرفبه و کشید پوفی ماهان

*** 

 . است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 ماهور
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 :گفتم محوی لبخند با و ایستادم. شدم روبهرو رمضانی آقای با که رفتممی اتاقم فطربه

 .مبارک عیدتون رمضانی، آقای سالم -

 :گفت لبخند با بعد و کرد نگاهم گنگ کمی بود، فکر تو که رمضانی آقای

 .باشه مبارک هم شما عید... آریامنش خانم سالم -

 .برگشتم کنجکاو سرم پشت از آشنایی صدای با

 ...بابا -

 رو صورتم خط به خط و موند باز جوریهمین بود، باز حرفی گفتن واسه که دهنش من دیدن با

 .گذاشت سر پشت نگاهش با

 .انداختم پایین رو سرم و کردم اخم

 :گفت ضعیفی صدای با

 موفرفری؟ -

 .دادم فشار هم روی رو پلکام و کشیدم پوفی

 :اومد رمضانی آقای صدای

 شناسی؟می رو آریامنش خانم... جان ماهان -

 نماییدندون لبخند با و بود کرده وجورجمع رو خودش حاال که دوختم ماهان صورت به رو نگاهم

 .کردمی نگاه پدرش به

 .زیاد نه -

 :پرسید متعجب رمضانی آقای

 !پسرم؟ زیاد نه چی یعنی -

 .رفتم مشترکمون کار دفتر طرفبه و کردم خداحافظی کالفه

 .کرد ـغلم*بـ ذوق با و شد بلند سرجاش از دیدنم با حرس

 .ماهوری مبارک عیدت -

 بلغور ی«مبارک هم تو عید» اینیمهنصفه لبخند با بود درگیر فکرم ماهان دیدن از هنوز که من

 .کردم
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. شه ساکت کرد اشاره و رفت براش ایغرهچشم سحر. پیچید اتاق تو آیالر گفتن هه صدای

 .نگفت چیزی و انداخت باال یاشونه آیالر

  

 

 :پرسید سحر که نشستم سرجام

 خوبه؟ حالت -

 .خوبم آره -

 آخه. نشست میزش پشت ندارم، زدنحرف به ایعالقه فهمید وقتی و کرد نگاهم کمیه سحر

 .فهممنمی گیره؟می قرار راهم سر قدراین چرا پسره این

 .دادم بیرون لرزون رو نفسم. شد فشرده ماـینه*سـ تو قلبم و افتادم کیان یاد ایلحظه

 بودن؟ شونبچه منتظر امیلی با االن بود؟ کجا یعنی. بود شده خفه عجیب اتاق هوای

 یقطره. بستم رو پلکام و انداختم پایین رو سرم. کردم احساس رو اشک از چشمام پرشدن

 لبخند. کنم وروججمع رو خودم کردم سعی و آوردم باال رو سرم. ریخت لباسم روی اشک

 سهم عشقش و کیان االن اینکه به فکر با ولی کردم؛ کار به شروع و نشوندم لبم روی تصنعی

 اتاق از آیالر گفتن دیوونه به توجه بدون و شدم بلند میزم پشت از عصبی ست،دیگه یکی

 .رفتم بیرون

 .بود هواخوردن کمیه خواستم،می که چیزی تنها. زدم بیرون شرکت از

 و تربزرگ لحظه هر گلوم تو یتوده. میکشیدم عمیق نفس تندتند و ایستادم شرکت در جلوی

 اروس؛ سبک به ایگریه. کنم گریه خواستمی دلم عجیب. شدمی ترمسدود کشیدنمنفس راه

 .بلند صدای با

*** 

 کل دانای

 :پرسید پدرش از کرد،می مطالعه را ماهور یپرونده کهدرحالی ماهان

 کنه؟ کار دیگه جای یه بخواد باید چرا! معروفه شرکت یه رئیس اون اینجا؟ دهاوم چرا -
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 :گفت و انداخت باال ای شانه پدرش

 .خصوصیه گفت پرسیدم، بار یه ازش پسرم؟ مردمم فضول من مگه -

 میز روی را پرونده و برخاست سرجایش از بود، گرفته حرصش پدرش خیالیبی از که ماهان

 .انداخت

 یادآوردنبه با کرد،می نگاه آسمان به کهدرحالی داد؛ تکیه آن به و رفت قدی یجرهپن طرفبه

 :گفت لبی زیر و زد لبخند ماهور اسم

 .موفرفری چیه اسمت فهمیدم باالخره -

 را خودش اسم باشد خودش دست اینکه بدون. کرد زمزمه چندبار لب زیر را ماهور اسم آرام و

 هم به هایشاناسم چقدر که کرد فکر این به عمیقی لبخند با و دکر تکرار زمانهم ماهور با

 .آیدمی

 آسمان از را نگاهش گرفته حال با. زد تشر خودش به و کرد اخمی ماهور یبچه یادآوردنبه با

 به توجه بدون عجله با و رفت یادش چیزهمه شرکت، در جلوی ماهور دیدن با که گرفت

 .زد رونبی اتاق از پدرش، هایزدنصدا

 فهمیدنمی فهمید؛نمی را اشعجله. رفت پایین هاپله از بایستد، آسانسور منتظر اینکه بدون

 .است بودن ماهور کنار خواهد،می که چیزی تنها دانستمی فقط کند،می کارچه دارد

 و کشید عمیقی نفس کرد، مرتب دستانش با را موهایش و کرد ماهور به نگاهی سر، پشت از

 .ترف جلو

 .گریزپا آهوی سالم -

 .دوخت ماهان به را نگاهش. کردمی عادت جدید هایلقب این به داشت دیگر ماهور

 :پرسید و شد خشک لبش روی لبخند ماهور صورت دیدن با ماهان

 شده؟ چیزی -

 :گرفت رو ماهان از و کشید دیگری عمیق نفس ماهور

 !نه -

 ...چشمات اما -
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 چی؟ چشمام -

 :گفت و دوخت چشم ماهور رخنیم به عمیق ماهان

 .نباره گرفتی رو جلوش زور به انگار داره، درد عجیب چشمات -

 صدای با و داد فرو زوربه را دهانش آب. شد گیرترنفس بغضش ماهان حرف شنیدن با ماهور

 :گفت ایگرفته

 .کنینمی اشتباه -

 شرکت وارد و گذشت کنارش از ی«ببخشید» با ماهور. کردمی نگاه ماهور به سکوت در ماهان

 .شد

 درک را خودش. کشید صورتش به دستی. بود مانده خیره ماهور قبلی جای به نگاهش ماهان

 .کردنمی درک را خودش اصالً کرد،نمی

 وارد برد،می فرو جینش شلوار در را دستانش کهحالیدر و انداخت شرکت به نگاهی کالفه

 .شد شرکت

 

 

*** 

 اروس

 به کمی رو سرش و بود نشسته پارک نیمکت روی. شدم نزدیکش پشت از ینپاورچپاورچین

. کردم سکوت و گذاشتم چشماش روی رو دستام آروم و گزیدم رو لبم. بود کرده متمایل باال

 .کرد ناسازگاری به شروع قلبم نشست، ظریفم دستای روی که گرمش دستای

 :گفت خاصی شیطنت با سامیار

 تویی؟ ساناز -

 رو راه یه خودم واسه. کشیدم پس رو دستم و گرفت حرصم ولی شوخیه؛ دونستممی اینکه با

 تو بیام، خودم به تا و شدم کشیده پشت از یهو. رفتنراه تندتند به کردم شروع و کردم انتخاب

 .شدممی فشرده سامیار ـغل*بـ
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 .دوختم لباسش ییقه به رو چشمام و شد گلگون هامگونه موقعیتم، حالجی با

 :کرد زمزمه گوشم زیر نرم سامیار

 !کردم شوخی من! دختر؟ کنیمی کارچی -

 :گفتم بغض با و برچیدم لب

 بگی؟ دختر اسم شوخی به باید چرا -

 چشمم و دادم تکیه اشـینه*سـ به رو سرم. فشرد خودش به ترمحکم رو من و زد قهقهه بلند

 .کردمی نـوازشم آروم و بودم گذاشته سرم روی رو اشچونه سامیارم. بستم رو

 سامیار؟ -

 :گفت و داد بیرون مانندآه رو نفسش

 جانم؟ -

 .ریممی داریم ما -

 تو رو بازوهام و گرفت فاصله ازم کمی سامیار یهویی ولی بود؛ فرماحکم سکوت ایلحظه

 .فشرد عصبی و گرفت دستش

 داره، نگهش آروم دکرمی سعی سختی به که صدایی با. بود شده سرخ عصبانیت از صورتش

 :گفت

 گفتی؟ چی بگو دوباره -

 .شدمی بیشتر هرلحظه بازوهام رو دستش فشار

 .داد تکونم و کرد کم دستاش فشار از کمی. کردم صداش وارناله و گفتم ی«آخ»

 هان؟ رین؟می کجا! توام با اروس -

 :تمگف لرزید،می بغض از صدام کهدرحالی و کردم نگاهش اشک از پر چشمای با

 .اینا بزرگم مامان یخونه تهران؛ ریممی عید واسه -

 :گفت و داد بیرون آسودگی با رو نفسش سامیار

 !کشتی منو که تو -
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 و گذاشت صورتم طرف دو رو دستاش که برگردوندم ایدیگه طرفبه رو صورتم قهر حالت به

 صدای با ولی ؛بستم رو چشمام که ـوسید*بـ رو پیشونیم آروم. برگردوند خودش طرف به

 .پریدم جا از زد، تشر ما به رو ممکن حالت ترینخشن به که مردی کلفت

 باشن؟ کی خانم -

 :دادم جواب سامیار با زمانهم سریع و تند

 .داداشمه -

 .زنمه -

 .بودیم کرده خراب وحشتناک. موند بازنیمه دهنم و شدن گرد چشمام

 روی بود، گرفته رو شکمش کهحالیدر یهو و کرد ما به نگاهی ریشش از انبوهی پشت از مرد

 .نشست زمین

 .کند رو ریشش که کردممی نگاهش متعجب

 به شروع و رفت پسر اون طرف به سامیار شدم متوجه که بودم خیره صحنه این به زدهبهت

 و مصنوعی ریش اون به ایلحظه. بود راه به زمانهم پسر یخنده و آخ صدای. کرد زدنشحرف

 قصد فقط و سانیاره پسر این شدم متوجه باالخره تا دوختم چشم بود آشنا عجیب که پسر

 .داشته رو کردنموناذیت

 !بخوره کتک سانیار خواستمی دلم عجیب اینکه با. کشیدمش عقب و رفتم سامیار طرفبه

 :گفت بریدهبریده و خندید بلندتر که رفتم براش ایغرهچشم حرص، روی از

 ...آبجی! نه یا.. اداشد زن...ببخشید -

 .بود افتاده نفسنفس به خنده، از

 به دل ته از هرسه. خندیدمی هم سامیار. گرفت مخنده هم من وضعیت این تو دیدنش از

 .خندیدیممی نبود، دارخنده دیگران نظر از زیاد شاید که موضوعی

 کنجکاوی روی از. کردمی چت داشت تندتند که انداختم سانیار به نگاهی. شد آروم جو باالخره 

 کرده سیو سوسکه خاله رو بدبخت یدختره. گرفت مخنده طرف اسم دیدن با که کشیدم گردن

 .بود
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 :گفت و کرد نگاهم تعجب با سانیار

 !خوندی؟می منو چت -

 :گفتم شدم هول

 .چتتونو نخوندم من! خدابه نه -

 لیوان تاسه با سامیار. انداختم باال ایشونه هم من. کرد نگاهم ریزشده چشمای با سانیار

 .داد دستمون و اومد طرفمونبه بهشتدریخ

 :گفت نشست،می بینمون که زمانهم

 شده؟ خبر چه -

 .کشید سر رو دربهشتشیخ و انداخت ایگوشه رو نی سانیار

 :گفت و کشید صورتش به دستی بعد

 .دارن تشریف کنجکاو خیلی خانمت دیگه، هیچی -

 :فتمگ اعتراض با

 !نخوندم هیچی من -

 .شد باورم منم -

 خنده صداش ته کهحالیدر سامیار که بودم زده زل دستم توی دربهشتیخ به ناراحتی با

 :گفت ایسرفه تک با داشت،

 .سانیار نده کش دیگه، بسه -

 .رفت هم یهویی بود، اومده یهویی که جوریهمون سانیار. گذشت هم روز اون باالخره

 .شدمی تنگ شواسه دلم. انداختم سامیار به نگاهی غم، با و دوختم مونخونه هب رو نگاهم

 رو لباش و چرخوندم رو صورتم که ـوستم*ّببـ خواست کرد، ـغلم*بـ و اومد جلو سامیار

 .کرد نگاهم فقط و نزد حرفی سامیارم. نشست امگونه

 :گفتم لرزون هایلب با

 !میشه تنگ برات دلم سامیار -

 .آورد باال رو سرم و نشست امچونه زیر دستش که انداختم پایین رو سرم. کردمی همنگا فقط
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 :گفت کرد،می نگاه چشمام تو کهحالیدر

 .کن جمع حواستو اروس، نذار خبربی منو -

 .نشست لبام روی لبخندی

 ...سام -

 .بستم رو چشمام. شد تموم سامیار هایلـب گرمی با نشده تموم حرفم

 :گفت بود فرمون به نگاهش کهحالیدر و کشید عقب سامیار ثانیه، ندچ از بعد

 .اروس برو -

 :کردم زمزمه گوشش زیر و ـوسیدم*بـ رو اشگـونه شدم خم آروم و کردم نگاهش

 !دارم دوستت خیلی -

 .افتادم راه به مونخونه طرفبه و کشیدم رو ماشین دستگیره عجله با بعد و

 رو جلوش تونستمنمی که لبخندی با و گذاشت قلبم روی رو دستم بستم، سرم پشت که رو در

 :گفتم بگیرم،

 !بگیر آروم! هیس -

 .کردم حرکت آسانسور طرفبه و شد بهتر حالم عمیق، نفس چندتا از بعد

 کردممی احساس بودم، سامیار با که هرروزی. انداختم آسانسور یآینه تو خودم به نگاهی

 برق به لبخندی. کنم نگاه خودم به آینه تو تونستمنمی حتی ،نبود هروقت و ترمخوشگل

 .بودم حالخوش عجیب کنارش من و کردمی کامل رو من سامیار. زدم امگونه سرخی و چشمام

 زدهشتاب دیدنم با مامان. برچیدم لب دوباره شدهبسته چمدونای دیدن با شدم، که خونه وارد

 :گفت و انداختتم اتاقم تو

 .نداریم وقت کن؛ جمع وسایلتو نک عجله -

 آخه؟ ایهعجله چه! مامان اوف -

 :گفت و کرد نازک برام چشمی پشت مامان

 .بده کار به دل کمیه! دختر بزن غر کمتر -
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 بلند جام از مامان صدای با که کردم پرت تخت روی رو خودم و کشیدم آهی اتاقم به ورود با

 .شدم

 !بخوابیا نگیری اروس -

 :زدم داد و انداختم امکله پس رو صدام وارناله

 .مامان باشه -

 

 

 .موند خیره اتاق یگوشه ویولن به نگاهم که کردممی جمع رو وسایلم داشتم

 بودم؛ نشده ایحرفه هنوز. کشیدم روش وارنـوازش رو دستم. رفتم سمتشبه و کشیدم آهی

 .زدمنمی بدم ولی

 دیگه بار یه رفتنم قبل خواستمی دلم. زدم لبخند و مافتاد سامیار یاد دوباره ویولن دیدن با

 .کردم عوض رو لباسام تندتند و بستم رو چمدونم سریع پس ببینمش؛

 :گفت دیدنم با مامان که بیرون اومدم اتاق از

 .بیفتیم راه و بیاد بابات االناست اروس؟ میری کجا -

 :گفتم رفتممی در طرفبه کهحالیدر

 !قول مامان، میام زودی. کشهنمی طول زیاد -

 .دادم رو سامیار یخونه آدرس. گرفتم تاکسی و زدم بیرون خونه از

 پیاده ماشین از بمونه منتظر کمیه اینکه گفتن با رسیدم، وقتی. بودم زده زل جاده به هیجان با

 .شدم

 اولش ممن و موند جا پیشم واقع در که بگم جوریاین بود؛ داده بهم رو شخونه کلید سامیار

 .نگفتم چرا دونمنمی خودمم. نگفتم سامیار به فهمیدم، که هم بعدش. دونستمنمی

 .شدم خونه وارد و چرخوندم در قفل تو رو کلید آروم

 .ایستادم سانیار صدای با که رفتم جلو نگرانی با. اومدمی دادوفریاد صدای

 هان؟ کنی،می کارچی ریدا تو کنه؟می کارچی اینجا زن این عکسای سامیار؟ چیه این -
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 .کنممی کارچی دارم دونممی خودم من! سانیار بردار دست -

 .بکوبی دیوار به رو نفر یه که انگار. اومد کوبیدن صدای

 رو لرزشش جلوی تا کردم مشت رو دستم و کشیدم خودم دنبال رو جونمبی پاهای آروم

 گفت؟می رو زن کدوم. بگیرم

 .نشستم زمین روی و کنم کنترل رو خودم نتونستم اتاق دیدن با و رفتم جلو آروم

*** 

 کل دانای

 .کردمی نگاه سامیار به اشک از پر چشمانی با اروس. ماند خیره حیران اروس به برادر دو نگاه

 هاعکس روی را نگاهش اروس. انداخت زیر به سر و کشید موهایش به دستی کالفه سامیار

 جلو. شد اتاق داخل و ایستاد سرجایش زوربه اروس. بود او خود انگار که زنی عکس. چرخاند

 .نبود نه، بود؟ او عکس. کرد نزدیک عکس قاب به را خودش و رفت

 :نالید اروس

 مامان؟ -

 .دوخت هادست صاحب به را نگاهش. نشست بازویش روی کسی دستان

 !سانیار

 :نالید معصومانه

 !دروغه کنممی فکر بهش که اونی بگو -

 .بود دوخته اروس به را نگاهش غمگین رسانیا

 .فشرد ظریفش مشت در را لباسش ییقه و دوید سمتشبه و چرخید سامیار طرفبه اروس

 سامیار؟ -

 .بود کرده متمرکز اروس از دور اینقطه به را نگاهش سامیار

 .کنممی خواهش کن، نگاه منو! سامیار -

 کرد،می آزاد چنگش از را اشیقه کهحالیدر. داد اروس ملتمس چشمان به را نگاهش سامیار

 :زد داد و گذاشت عقب قدمی
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! کشت منو بابای اون. مادرت از گرفتممی انتقام داشتم من! آره بدونی؟ خوایمی رو چی چیه؟ -

 فهمی؟می کشت؛ رو مونهمه... لعنتیِ اون! کرد نابود رو ما زندگی اون

 :گفت لرزانی صدای با اروس

 .سامیار داری دوست... رو من تو... تو یول... ولی -

 .نکشدش که کند؛ تأییدش که زد زل سامیار به التماس با و

 :گفت و داد سر تمسخر سر از ایقهقهه رحمیبی با سامیار

! بگیرم انتقام تو طریق از خواستممی فقط من نبودم، عاشقت وقتهیچ من! کوچولو نه -

 پس رو اون کارای تاوان و کشهمی عذاب داره اشدردونهعزیز وقتی بشه له مامانت خواستممی

 .میده

. داد تکیه دیوار به را دستش. چرخیدمی سرش دور دنیا. کردنمی احساس چیزیهیچ اروس

 انگار سامیار ولی کند؛ ساکت را سامیار داشت سعی و کردمی نگاه اروس به نگرانی با سانیار

 حتی او. دیدنمی را برادرش. دیدنمی را اروس که بود هکرد سیاه را دلش عجیب کینه، و انتقام

 .دیدنمی هم را خودش

 .کرد تماشا را درآمدنش پا از و زد اروس کوچک قلب به را آخر یضربه

 هم به حالم کنیمی قهر هرچی سر اینکه از. میاد بدم بازیاتلوس از! متنفرم تو از من -

 !متنفر اروس، متنفرم تو از من. خورهمی

 .نشست و خورد سُر دیوار کنار آرام اروس

 

 

 .داد ادامه پایش زیر اروس قلب کردنله به سامیار

 .ازت میشه چندشم چقدر دونینمی! ضعیفی و انگیزرقت خیلی خودتو، کن نگاه -

 .دوخت سامیار چشمان به مستقیم را چشمانش و آورد باال را سرش اروس
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 به پرتأسفی نگاه سانیار. کرد الل را گستاخ سامیار گاه،ن همان و کرد اشحواله پردرد نگاهی

 ایگرفته صدای با اروس. کند کمکش خواست و رفت اروس طرفبه و انداخت برادرش

 .کرد مخالفت

 .نیست نیازی -

 .رفت در طرفبه و برخاست سرجایش از آرام

 چه! گفت؟می چه. بگوید چه دانستنمی ولی بزند؛ حرفی کرد باز دهن. ایستاد در قدمییک

 یگوشه از اشکی یقطره. بود نکرده توجهی قلبش خُردشدن به که مردی به گفتمی

 .ریخت چشمانش

 اروس که ایخانه آمد؛ بیرون خانه آن از. بود کشیده آه شاید. داد بیرون درد با را نفسش اروس

 !بود دهش پیر نه، که بزرگ چندسال، یاندازه به خانه این در اروس. بود کشته را

 یشیشه به را سرش اش،خانه آدرس گفتن با و شد بود داشته نگهش منتظر ایتاکسی سوار

 .داد تکیه ماشین

 :زد عربده و کوبید سامیار فک زیر مشتی سانیار

 !غیرتبی غیرت،بی -

 .کوباند چشمانش زیر دیگری مشت و کشید بلندتری یعربده

 هان؟ شدی، نامرد قدراین کی تو -

 .زد زمین روی بر افتاده سامیار شکم به لگدی

 .گفتنمی آخی و کردمی تحمل را برادرش سهمگین لگدهای و مشت امواج سکوت در سامیار

 :زد داد دوباره ریختمی اشک کهحالیدر سانیار

 !مرد دیدم من. سامیار مرد دختر اون دیدیش؟. کشتیش! لعنتی نامرد -

 درد عجیب قلبش چرا دانستنمی و کردمی فکر سارو چشمان به حرفی هیچ بدون سامیار

 .کندمی

*** 

 اروس
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 هول مامان شدم، که خونه وارد. بنشونم لبم روی زورکی لبخند کردم سعی خونه، به رسیدن با

 :گفت و اومد طرفمبه

 منتظره؟ اومده کی از دونیمی بابات دختر؟ تو بودی کجا -

 :گفتم ایگرفته صدای با

 .ببخشید -

 .دوخت صورتم به عمیق رو نگاهش مامان

 بده؟ حالت جان؟اروس شده چی -

 ریم؟می کی. کمیه مخسته نه، -

 :گفت و گرفت من از رو نگاهش نشده، باورش بود مشخص کهحالیدر مامان

 .دخترم ریممی االن -

 بیرون به ماشین یشیشه از رو نگاهم کهحالیدر. کردیم حرکت دقایقی از بعد و زد صدا رو بابا

 .سپردم گوش شدمی پخش که آهنگی به بودم، دوخته

 پناهبی و سرد و طرد آب روی خونه یه من»

 اشتباه همیشه ولی مقصدم؛ یه من

 پا زیر غرور یه بخاربی ابر یه من

 جانابه اعتماد زندگیمو آدمای

 زور به بشم رد که برن میان آدما

 عبور هی و عبور هی همه شدن رهگذر

 ترینشونمهربون بینب سرنوشتمو

 «دیگرون به شادیاش رسید من به هاشغصه

 .بستم رو چشمام اومد،می روبهرو از که ماشینی دیدن با

 «رفت و کشید پس پاشو زندگیم تو گذاشت پا»

 .مامان گفتنِ ابوالفضل یا صدای

 «رفت و دید سوختنمو کرد صبر شد دور»
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 .شد همراه ماشینا شدید بوق با ،«هکننمی کار ترمز»: گفتمی که بابا داد صدای

 «...مهربونترینشون ببین سرنوشتمو»

 صدای و ماشین شدید تکون بعد ایلحظه. کردم سکوت فقط و نشست لبام روی تلخی لبخند

 ... .شیشه شکستن

 .مطلق سیاهی بعد و بود سرم توی شدید درد یه کردم، احساس که چیزی آخرین

 

 

*** 

 کل دانای

 این وقتی سامیار. پیچید دوستان و اقوام میان در سریع خیلی اشخانواده و اروس تصادف خبر

 بهت با اکنونهم و بود رفته بیمارستان طرفبه کند،می کارچه بفهمد اینکه بدون شنید، را خبر

 .کردندمی کجیدهان عجیب بود، شده وصل اروس به که هاییدستگاه. کردمی نگاه اروس به

 .داد تکیه دیوار هب رمقبی سامیار

. زد صدا را دخترش و آمد جلو گریه با مهری. انداخت زیر به سر خشمگین اروس، مادر دیدن با

 .سوخت دلش کمی وضعیتش دیدن با سامیار

 .آمدمی چشم به انگیزترحم خیلی شده،باندپیچی پیشانی و گرفتهگچ دست با مهری

 دخترم؟ کجایی مادر... جاناروس -

 .کرد کمک او به و رفت جلو ارادهبی سامیار. رفت سیاهی چشمانش یجلو ناگهان

 :گفت اختیاربی و دوخت سامیار سیمای به را نگاهش مهری

 .امیرسام -

 بر را مهری دهد، پاسخی اینکه بدون و رفت فرو درهم هایشاخم پدرش، نام شنیدن با سامیار

 .کردمی نگاه سامیار به فقط ود،ب آمده خودش به که مهری. نشاند بیمارستان صندلی روی

 :گفت و کرد باز لب اروس، هایحرف یادآوری با

 .سامیاری تو -
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 .داد تکان تأیید ینشانه به سری فقط سامیار

 .بودم تنگتوندل -

 .نماند دور مهری چشم از که زد پوزخندی سامیار

 :گفت و کشید آهی

 ...پسرم سامیار -

 !پسرم نگو من به -

 :گفت و کشید آهی مهری

 .بدی گوش حرفام به باید تو -

 :گفت ایشدهکنترل صدای با باشد، آرام داشت سعی که سامیار

 .خانم باشین دخترتون فکر به -

 چشمش، جلوی پیرشده اروس دیدن با سامیار و گزید لب اروس همانند خوریدل با مهری

 آن. بود دیدگانش جلوی اروس فقط و فقط دید؛نمی را مهری دیگر او. گرفت دلش ناخودآگاه

 هایحرف یادآوری با. خواستمی را او قراریبی با سامیار قلب و بود بسته معصوم چشمان

 .بود داده دست از همیشه برای را اروس. بکوبد دیوار به را سرش خواستمی دلش آخرش

 لرزانی نفس. بود شده وارد مهری به صدمه کمترین خانواده بین از. افتاد شوهرش یاد به مهری

 :گفت سامیار به رو و کشید

 .خورده سرش به بدی یضربه میگه دکترش -

 :افزود بغض با

 .کرده سکته هم سینا -

 .کردمی نگاه هایشکفش به سامیار

 :نالید مهری

 .نکردم ـیانـت خــ امیرسام به من -

 هایشکفش به نکماکا مهری به اهمیتبی سامیار. پریدمی دیگر یشاخه به ایشاخه از مهری

 .کردمی نگاه
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 با ذارننمی گفتن کشن،می رو امیرسام گفتن زدن کتکم. عقد یسفره سر نشوندنم زور به -

 جوون خیلی پسرم، بودم جوون. داره بچه دوتا که کنم ازدواج مردی با و کنم بازی آبروشون

 .ترسیدم من...بودم

 .خورد فرو را بغضش سامیار

 .میگی دروغ -

 هنوزم. ترسیدم چون دادم؛ دستش از من. بود عشقم امیرسام. نمیگم وهلل به میگم،ن دروغ -

. بشم عاشقش نتونستم وقتهیچ ولی کرد؛ کمکم خیلی سینا. خورممی رو حسرتش هنوزه که

 .بود کرده تصاحب رو قلبم تموم امیرسام

 .کردند خیس را صورتش هایشاشک و لرزید مهری یچانه

 اینکه تا. بشم خوب که نشد روانشناس پیش بردنم. مردم منم انگار ،مرده فهمیدم وقتی -

 .محامله فهمیدم

 :گفت کردمی نگاه مهری چشمان به کهدرحالی گستاخی با و زد دیگری پوزخند سامیار

 شدی؟ داربچه و بود بد حالت -

 :گفت لرزیدمی صدایش کهدرحالی و شد سرخ تحقیرآمیز لحن این از مهری

 ...امیرسام بفهمم که بود این لقب مال -

 :گفت و پرید حرفش بین سامیار

 ...تونستی چطور زنیمی عشق از دم که تو -

 :گفت و پرید کالمش میان مهری باراین

 .بود شوهرم اون! بزنم پس رو سینا تونستمنمی من -

 .جوید را لبش پوست و داد سر ایقهقهه عصبی سامیار

 آمده سرش به هاچه بگوید سامیار برای توانستنمی او. بود دهز زل دستانش به غمگین مهری

 .بود متنفر مهری از او داد؛نمی اهمیتی سامیار هم گفتمی اگر حتی و
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*** 

 ماهور

 .کردم نگاه خونه هایعکس به تردقیق و کردم جاجابه بینیم روی رو اممطالعه عینک

 ...باید اینجا و بهتره خیلی ،بشه استفاده فانتزی فرش یه از اگه اینجا خب -

 به رو سرم دادم،می جواب کهدرحالی و برداشتم چشمام از رو عینک موبایلم زنگ صدای با

 .بستم چشم و دادم تکیه صندلی

 .موفرفری سالم -

 .سالم -

 :گفت بکنه، سردم رفتار به توجهی اینکه بدون

 .بگردیم کمیه بریم دنبالت میام شو حاضر -

 :گفتم فشردم،می هم روی رو ندونامد کهدرحالی

 بشی؟ من خیالبی کمیه میشه ماهان -

 .نه -

 :گفت ایجدی لحن با که کشیدم پوفی

 .کنم کمکت و باشم دوستت خواممی گفتم دیروز بهت من... ماهور ببین -

 :گفت مکث ایلحظه از بعد و

 .دیگه کردی قبول هم تو! برادرت مثل درست -

 .کردم باز رو چشمام و نشستم صاف

 .زدی زنگ بهم مختلف هایبهونه به بارپنجاه دیروز از... ماهان ببین -

 :گفت مظلومیت با

 .داشتم واجب کار باهات خب -

 :گفتم و خندیدم حرص با

 !واجبیه؟ و مهم کار خیلی مرغ، تخم یا بود مرغ اول نظرت به بگی بزنی زنگ شبنصفه اینکه -

 :گفت نخنده ردکمی سعی کهحالیدر ماهان
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 کردم؟ سوال بده. دیگه بود کرده مشغول رو ذهنم خب -

 :دادم ادامه زدم،می چنگ موهام به کهدرحالی

 بپرسی ازم که کردی بیدارم زدی زنگ میگی؟ چی رو صبح پنج ساعت! هیچی اون! خبخیله -

 جوریاین دبای چرا ما اصالً باشه؟ شب باید شب اسم چرا اصالً! سفید روز سیاهه، شب چرا

 بزنیم؟ حرف

 :گفت زد،می قهقهه کهدرحالی ماهان

 پرسیدم؟ بدی سوال مگه خب -

 :کردم زمزمه حرص با

 خدا؟ نیست من دوروبر سالم آدم یه چرا آخه -

 موفرفری؟ کنیمی ناشکری چرا! خوبی این به من -

 .دیگه بشنوم صداتو خوامنمی. خداحافظ! ماهان -

 .بود دیوونه بشر این. کردم قطع رو موبایلم حرص با و

 .خوندم رو ماهان از رسیده پیام و دادم بهش رو نگاهم کالفه موبایلم پیامک صدای با

 «.موفرفری باش حاضر دنبالت؛ میام دارم»

 .کوبیدم سرم به چندبار نمایشی و گرفتم دستم تو رو موبایل

 سخت خیلی کممش وضع این با. کردم انتخاب لباس سختیبه و شدم بلند سرجام از

 .بشینه دلم به که بپوشم لباسی تونستممی

 :گفتم و کشیدم شکمم روی دستی

 .من کوچولوی آخه کنم ـغلت*بـ تونممی کی -

 کمی و زدم لبم به رو لبم برق. ریختم پیشونیم روی رو فرم موهای از ایطره و رفتم آینه جلوی

 از و گذاشتم رو شالم تفاوتبی پس خواست؛نمی آرایش دلم. کردم نگاه خودم به رفتم عقب

 .رفتم بیرون اتاقم

 در کردنقفلهسه از بعد و کردم چک رو چیهمه نرم و آهسته خیلی. اومد خونه زنگ صدای

 .رفتم بیرون خونه از خونه،
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 .کرد باز برام رو در و شد پیاده ماشین از دیدنم با ماهان

 :گفت و زد سوتی

 .پوشسیاه بانوی سالم -

 .کردم نازک براش چشمی پشت و خندیدم یاراختبی

 رو نگاهم. زد زل روبهرو به عمیقی لبخند با و نشست کنارم هم ماهان سوارشدنم، محض به

 .بود بارزش ویژگی عسلیش، چشمای و روشن ایقهوه موهای. چرخوندم صورتش روی

 :گفت نماییدندون لبخند با ماهان

 .خوشگلم خیلی دونممی -

 :گفتم و گرفتم ازش رو اهمنگ تفاوتبی

 .خوبی آره، -

 .کردم حس خودم روی رو متعجبش نگاه

 !عجیبی خیلی تو دختر -

 چرا؟ -

 .حرفا این از و نیستی خوب هم اصالً و داری نفساعتمادبه خیلی گفتمی بود جات دختری هر -

 .نمیگم دروغ من -

 .دیگه خاصی میگم کاراته همین واسه -

 کجاست؟ کیان یعنی گذشت ذهنم از. زدم زل نبیرو به و نزدم حرفی

 

 

 ماهور؟ -

 .برگشت طرفمبه و کرد پارک ایگوشه رو ماشین ماهان که گفتم ی«هوم»

 :گفت و زد زل رخمنیم به

 کیه؟ کیان -

 .دیدم رو درهمش اخمای که برگشتم طرفش به بهت با



 

 

209 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 .گفتی بلند رو فکرت -

 :گفتم چندثانیه از بعد و گرفتم ازش رو نگاهم تصنعی سردیخون با

 .مبچه بابای -

 .آورد در حرکت به رو ماشین حرف بدون ماهان

*** 

 کل دانای

 .بگیرد را خودش جلوی توانستنمی ولی کند؛می اشتباه دانستمی. بود متنفر ندیده کیان از

 نتکا را قلبش اشبرگشته هایمژه. انداخت بود بسته چشمانش که ماهور طرف به نگاهینیم

 .باشد توجهبی افکارش به کرد سعی و کشید آهی. داد

 وضعیت دیدن با ولی برود؛ سامیار سمتبه خواستمی پر، توپی با و شد بیمارستان وارد سانیار

 موهای و ریشته ریخته،همبه و چروک هایلباس آن با سامیار. شد میخکوب سرجایش سامیار،

 خیلی»: کرد فکر خود با و کشید موهایش به دستی سانیار. کردمی کجیدهان عجیب نامرتبش

 «!سامیار ندادی اهمیت خودتم احساس به که احمقی

 را زنی او. شناختنمی را زن این سانیار. بود شده پیر چقدر. شد فشرده قلبش مهری دیدن با

 را او سانیار. نه جوان ولی بود؛ زیبا مهری. زیبا و جوان بود؛ اروس شبیه بسیار که شناختمی

 .شناختنمی

 محکم کرد سعی و داد تکانی را لرزانش پاهای. داد بیرون آه با را نفسش پدرش یادآوردنبه با

 گوشه از اشک یقطره و چرخاند سانیار طرفبه را متورمش هایپلک مهری. بردارد قدم

 .چکید چشمش

 احساس کرد،می نگاهشان که االن و داشت دوست خودش پسران مانند را برادر دو این مهری

 .گرفتند سبقت هم از هایشاشک و زد هقی. ندیده را خودش هایبچه شدنبزرگ کردمی

 مادرش مثل را مهری همیشه او. گرفت ـوش*آغـ در را مهری و رفت جلو طاقتبی سانیار

 .کردمی اذیتش عجیب هایشاشک و داشت دوست

 :گفت بریدهبریده د،لرزیمی بدنش چهارستون گریه شدت از کهحالیدر مهری
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 قدراون من. کنم مقاومت نتونستم فقط من نکردم، ـیانـت خــ من مادر؟ کنیمی باور تو -

 !کن باورم تو. وایستم مخانواده جلوی تا نبودم قوی

 .میشه درست چیهمه. نیست هیچی. باش آروم... هیس -

 !بود شناآ برایش چقدر صحنه این. کردمی نگاه هاآن به حسبی سامیار

 

 

*** 

 بک فلش

 :کشید فریاد اخم با سامیار

 .دارم مامان خودم من! خوامشنمی -

 :گفت ایکودکانه لحن با سانیار

 .مهربونه خیلی اون ولی -

 :گفت و داد هل را سانیار بود، شده قرمز کهدرحالی سامیار

 .بهتره خیلی اون از مامان -

 .شد راشیدهخ کمی دستانش کف و خورد زمین محکم سانیار

 صدای که زدمی حرف ساله۲۰ ملوک با آشپزخانه در مهری. زد گریه زیر و برچید لب سانیار

 .رفت حیاط طرفبه و برخاست نگرانی با. خورد گوشش به سانیار یگریه

 :گفت کرد،می وارسی را بدنش کهحالیدر و گرفت ـوش*آغـ در را سانیار

 !پسرم؟ شده چی -

 آن روی ایـوسه*بـ کهحالیدر مهری و گرفت مهری طرفبه را کشکوچی دستان سانیار

 .کرد نگاه سامیار به آمیزمالمت زد،می

 .رفت خانه داخل به و گرفت او از را نگاهش تنفر با سانیار

*** 

 حال زمان
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 کمی از بعد و رفت پرستار طرفبه و ایستاد. گرفت هاآن از را نگاهش و زد پلکی سامیار

 .ببیند را اروس دقیقه چند برای داد اجازه او به رستارپ زدن،حرف

 .کردمی آورخفقان برایش را محیط هادستگاه صدای. شد اتاق وارد گان پوشیدن از بعد

 به اروس، دهان روی اکسیژن ماسک از را نگاهش. ایستاد اروس تخت کنار و رفت جلوتر

 .دوخت اشکبودشده دستان

 .گرفت انشدست بین را اروس ظریف دستان

 :گفت و کشید آهی

 ...اگه داری حق ازم؟ گیریمی انتقام داری جوریاین کنی؟ باز چشماتو خواینمی -

 .خورد فرو را بغضش و کرد سکوت ایلحظه

 .ببینم چشماتو جنگل دوباره بذار کن، باز چشماتو ولی... باشی متنفر ازم اگه -

 .فشرد کمی را اروس دستان سامیار. برود بیرون قاتا از که داد هشدار پرستار و شد باز اتاق در

 پیشانی روی ایـوسه*بـ. شد خم اروس طرفبه و برداشت دهانش روی از را ماسک

 اتاق از کرد،می قرارشبی چشمانش در اشک جوشش کهدرحالی و کاشت اششدهباندپیچی

 .رفت بیرون

. نشست سرجایش و زد دوآن به نیشخندی سامیار. بودند نشده نبودش متوجه سانیار و مهری

 این به اروس کردنمی فکر وقتهیچ. بود پشیمان او. گذاشت هم روی خستگی با را هایشپلک

 .باشد کرده نفوذ قلبش در اندازه

*** 

 بعد ماهیک

. کردمی نگاه روبهرو به فقط و بود نشسته بیمارستان صندلی روی سیاه، هایلباس با مهری

 فهمیدن از بعد سینا. باشد کرده ترکش اشزندگی شریک که شدنمی اورشب. بود مرده سینا

 تنها را اشخانواده و کند تحمل نتوانست قلبش باراین و بود کرده سکته دوباره اروس وضعیت

 .گذاشت
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 فقط زد؛می حرفی نه و خوردمی چیزی نه و نشستمی ایگوشه مهری. بود کما در هنوز اروس

 .بود منتظر

 ایلحظه. بشکند را دهانش قفل ماه یک این تمام مثل کرد سعی و نشست مهری کنار سانیار

 .شد بیمارستان وارد سامیار بعد

 سامیاری به نگاهش مبهوت سانیار. داشت دست در را گیتارش کیف و بود رسیده خودش به

 .بود زده را اشبلندشده موهای و ریش ماه یک از بعد که بود

 داخل و کرد متقاعد را پرستار آوردن،دلیل و صحبت کمی از بعد و رفت پرستار طرفبه سامیار

 .رفت اروس اتاق

 آرام و کرد تر لبی. خواست کمک خدا از و بست را چشمانش. نشست تخت کنار صندلی روی

 .داد حرکت گیتار هایسیم روی را اشکشیده دستان

 :کرد اندنخو به شروع بود، دوخته اروس صورت به را نگاهش کهدرحالی

 بازم تو بری خوایمی پیشم از نگو -

 ذارمنمی هاتشونه روی سر دیگه

 مواسه نمونده طاقت دیگه من نگو

 قرارمبی

 میرممی من تو بی برگرد

 بینممی خالیتو جای که وقتی گیرهمی بغضم

 میرممی من تو بی برگرد

 :داد ادامه بغض از لرزان صدای با سامیار

 بینممی خالیتو جای که تیوق گیرهمی بغضم -

 را چشمانش اروس. ایستاد و انداخت ایگوشه را گیتار سامیار اروس، پلک خوردنتکان با

 .دیدمی تار را سامیار. کرد باز دوباره و بست
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 اتاق از سپس و کرد صدا را اروس بارچندین بکند، باید کارچه دانستنمی کهدرحالی سامیار

 و دکتر بعد ایلحظه و چرخاند اتاق دورتادور را نگاهش اروس. کند خبر را دکتر تا دوید بیرون

 .شدند اتاق وارد هاپرستار

 چشمان دیدن با. کردمی نگاه اروس به پنجره از سانیار و سامیار با همراه و بود ایستاده مهری

 :گفت و کرد باز لب هامدت از بعد و شدند یکی اشکش و لبخند اروس، باز

 !تشکر خدایا -

 

 

*** 

 ماهور

 و کشیدم پوفی. شده چی فهمیدمنمی. بود خاموش ولی زدم؛ زنگ اروس به دوباره نگرانی با

 جاهمه از بود شده باعث این و نداشتم هم رو کسهیچ یشماره. کشیدم شکمم روی رو دستم

 .باشم خبربی

 اسم دیدن با لیو دوختم؛ بهش رو نگاهم باشه، اروس اینکه امید به موبایلم زنگ صدای با

 .کشیدم آهی ماهان

 :دادم جواب ایگرفته صدای با

 بله؟ -

 خوبی؟... ماهور -

 .ممنون خوبم، -

 .نمیاد نظربه خوب که صدات -

 .نزدم حرفی و نشستم مبل روی

 :گفت و کشید پوفی ماهان

 .میشی اذیت ایحامله. شرکت نیای دیگه فردا از تونیمی بگم خواستم -

 :گفتم و ترف هم تو اخمام
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 .نمیشم اذیت -

 ...اما -

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 کارت؟ بود همین. سرکار میام هم فردا از و نمیشم اذیت گفتم -

 .کردم قطع و دادم تکون سری. رسیدمی گوش به که بود سکوت ماهان طرف از

*** 

 کل دانای

 دیگر یکی تا کرد رهاشا ر*ا*ب متصدی به زد،می قهقهه کهدرحالی و کشید سر را نوشیدنی

 .بیاورند برایش

 :گفت و کرد نگاهش تأسف با ر*ا*ب متصدی

 .ننوشید دیگه بهتره نیست، خوب حالتون شما! آقا -

 کرد ولو ر*ا*ب میز روی را خودش تلوتلوخوران و ایستاد جایش سر خندید،می کهدرحالی کیان

 :گفت کشیدمی را کلمات کهحالیدر و

 .خواممی دیگه نوشیدنی یه بکن، رتوکا هم تو! خوبم من -

 .گذاشت کیان جلوی دیگری بطری ر*ا*ب متصدی

 ناز با و آمد طرفش به دختری. داد بقیه به را نگاهش کشید،می سر را آن کهدرحالی کیان

 بطری و زد کیان به ایتنه جوانی، پسر که گرفت او از را چشمانش تفاوتبی کیان. کرد نگاهش

 .افتاد دستش از

 :گفت عصبی کیان

 !کن نگاه جلوتو هوی -

 کنی؟می کارچی نکنم نگاه -

 آورد،درمی را انگشتانش صدای کهدرحالی و کند بازتر کرد سعی را خمارش چشمان کیان

 :گفت و کوباند پسرک فک زیر مشتی

 !میشه این -



 

 

215 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

 .شد بلند زمین رو از و کشید لبش یگوشه خون به دستی پسر

 سعی کهدرحالی کیان. دادند هل هتل از بیرون به را کیان و آمدند جلو اهنگهبان لحظه همان

 بیرون به را او هانگهبان. کرد دادنفوش به شروع کند، جدا را خودش هاآن دست از کردمی

 .زد قهقهه دوباره و گفت ی«آخ». افتاد زمین روی تعادلبی کیان که کردند پرت

 و افتاد راه به بود نزدیکی همان در که اشخانه طرفبه نتلوتلوخورا و ایستاد سرجایش زوربه

 .زدمی حرف خودش برای حال همان در

 نه؟ نیستم مهم دیگه که من البته ببینیم؟ کجایی ماهور! هوی -

 اشمعنی دقیقاً دانستنمی هم خودش که کردمی زمزمه چیزهایی لب زیر و خندید بلند دوباره

 .تاس زبانی چه به اصالً و چیست

 :زد داد دوباره

 !کردی بدبختم امیلی -

 :گفت و آمد پایین صدایش

 !لعنتی کردی بدبختم -

 

 

*** 

 اروس

 بود زده زل بهم خوشحالی با که مامان صورت روی رو نگاهم. کردمی درد عجیب سرم

 :گفتم و چرخوندم

 مامان؟ -

 مامان؟ جان -

 کجاست؟ بابا -

 .گرفت ازم رو نگاهش و شد خشک لباش روی مامان لبخند

 :گفتم و دادم قورت زوربه رو دهنم آب
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 مامان؟ -

 چقدر انداختم؛ تلخی نگاه سامیار به. اومدن داخل سانیار و سامیار و شد باز در لحظه همون

 .ایستاد دیوار کنار و کرد فرو شلوارش جیب تو رو دستاش سامیار. بود شده الغر

 :گفت لبخند با که زدم سانیار به لبخندی

 .کندینمی خوابیدن از دل که هم تو. بودیم نگرانت خیلی کوچیکه؟ آجی طوریچ -

 .دادم مامان به رو نگاهم دوباره و نگفتم چیزی

 کجاست؟ بابا مامان، -

 :گفت دزدید،می ازم چشم کهحالیدر مامان

 .میاد سرکاره، االن که دونیمی. دخترم خوبه اون -

 .زدم زل سقف به مهمه کارش یعنی نکهای از خوریدل با و نگفتم چیزی دیگه

 که بیرون برن بقیه و بمونه همراه عنوان به نفر یه که گفت و اومد اتاق تو پرستار بعد دقیقه چند

 .مونهمی گفت مامان

 دیدنش با قلبم هنوز که بودم متنفر خودم از. رفت بیرون کرد،می نگاهم کهدرحالی سامیار

 .لرزیدمی

 و بستم چشم. بینمنمی چشماش تو نفرتی دیگه چرا کردم فکر و دادم بیرون آه با رو نفسم

 عمیقی نفس. افتادم خوند برام سامیار که آهنگی یاد بستم، چشم تا ولی بخوابم؛ کردم سعی

 .نکنم فکر بهش کردم سعی و کشیدم

*** 

 کل دانای

 برایش کلید ساختن و بود کرده پیدا را اینجا کیان تعقیب از بعد. شد کیان خانه وارد آرام امیلی

 .نشود حل پول با که نداشت وجود مشکلی امیلی برای گفت باید طوراین. نبود سخت اصالً

 گند بوی که مردی این بود؟ جذاب کیان همان مرد این. زد خشکش سرجایش کیان دیدن با

 بود؟ همیشگی بویخوش کیان همان رسید،می مشام به فرسخی صد از اشنوشیدنی
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 کیان رویبهرو مبل به نگاهی. گرفت بغضش اختیاربی. انداخت کیان یتکیده صورت به نگاهی

 به. نشست و انداخت زمین روی را آن روی یوپالشدهپخش هایلباس و رفت جلو آرام. کرد

 جاهمان از. افتاد آمد فرانسه به کیان که روزی یاد. رسید اینجا به کیان شد چه که کرد فکر این

 .شد خم کمی و انداخت گوشش پشت را موهایش و کشید نفسی امیلی شد؟ شروع

 

 

*** 

 بک فلش

 .است خودش برای کمالوتمام کیان و شده تمام چیزهمه کردمی فکر بود، دیده را کیان وقتی

 برای معلوم کجا از»: بود پرسیده کیان ولی بود؛ داده نشان او به را اشتقلبی آزمایش جواب

 نقش بخواهد حتی اینکه بدون و شکست کیان فکر طرز این از امیلی ایهلحظ «است؟ خودش

 کند؛نمی ترک وقتهیچ را فرزندش که گفت و آمد کیان بعد چندروز. افتاد گریه به کند، بازی

 .گیردمی امیلی از را او آمدنش،دنیابه از بعد ولی

 خواستمی را ایبچه کیان االن یول بخواهد؛ را او کیان خواستمی او. خواستنمی را این امیلی

 .نداشت وجود که

*** 

 حال زمان

 او به شود، بیدار اینکه بدون کیان ولی دوخت؛ او به را چشمانش امیلی کیان، خوردنتکان با

 .فرورفت گذشته در دوباره و کشید آهی امیلی. کرد پشت

*** 

 بک فلش

 منتظر فقط و آمدنمی کیان چشم هب کرد،می هرچه امیلی. گذشت منوال این به ایهفته چند

 خراب را چیزهمه که ساده سرماخوردگی یک شد؛ مریض امیلی اینکه تا. بود بچه آمدندنیابه

 ایبچه بود فهمیده وقتی و شود گرفته امیلی از خونی آزمایش بود خواسته دکتر از کیان. کرد
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 کرد، که کاری تنها پس کند؛ رامآ را کیان نتوانست کرد، هرچه امیلی. شد دیوانه ندارد، وجود

 .بود گریه

 رابـ هیچ که گفت امیلی و بود کرده اعترافش به مجبور سرش، فریادزدن کلی از بعد کیان

 برای هم خوعان. بوده کیان آوردندستبه برای نقشه یک فقط و نداشته کیان با ایـطه

 .بود داده تن کثیف بازی این به ماهور آوردندستبه

 از خبری کسهیچ و بود رفته او. نبود ماهور از اثری ولی برگشت؛ ایران به روز آن از دبع کیان

 .نداشت ماهور

 آدم یک به کیان نشد، ماهور از خبری هم باز اینکه از بعد و برگشت فرانسه به کیان

 .شد تبدیل ـمر*الخـدائم

*** 

 حال زمان

 تواندنمی چرا کرد فکر این به و مالید مه روی را اششدهسرخ رژ از هایلب و زد پلکی امیلی

 کند؟ پاک کیان ذهن و قلب از را ماهور

 ماهور از چه. کرد نگاه خودش به و ایستاد آینه جلوی رفت؛ کیان اتاق به و شد بلند جایش از

 گرفت؟نمی جای کیان دل در که داشت کم

 که چرخاند کیان دنبال هب را نگاهش متعجب. ندید سرجایش را کیان ولی رفت؛ بیرون اتاق از

 کیان دیدن با. گفت ی«آخ». شد کوبیده دیوار به محکم و کرد حس گلویش روی دستی ناگهان

 بین امیلی گلوی و بود دوخته امیلی به را نگاهش افتاده،خون چشمان با کیان. ترسید ظاهر آن با

 .شدمی فشرده دستانش

 !کردی نابود رو زندگیم تو -

 کیان دستان فشار ولی کرد؛ وپازدندست به شروع افتاد،می خسخس به داشت که امیلی

 چشم کیان به ملتمس و ریخت پایین امیلی چشمان از اشکی قطره. شدمی بیشتر هرلحظه

 .دوخت

 :زد عربده و داد هل زمین روی را او کیان
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 !بیرون بکش زندگیم از نحستو وجود. ببینمت خوامنمی دیگه. بیرون برو -

 بیرون خانه از و شد بلند سرجایش از ترس با رفت،می عقبعقب نشسته کهحالیدر امیلی

 .رفت

 زنی هیچ و خواستمی را ماهور او. زد پوزخندی امیلی قرمزرنگ کوتاه لباس یادآوردنبه با کیان

 .نبود جذاب برایش او جز

*** 

 ماهور

 کمای و تصادف شوک از زهنو. دادممی گوش زد،می حرف هقهق با که اروس حرفای به شوکه

 باورم. کرد وارد بهم دیگه شوک یه آقاسینا مرگ خبر که بودم درنیومده اروس یماههیک

 .نباشه که شدنمی

 .نداشت ایفایده ولی کنم؛ آروم رو اروس کردم سعی

 «!بیا فقط بیا...ماهور»: گفتمی و زدمی جیغ

 :گفتم و فشردم هم روی رو پلکام

 .باش آروم. وسار میام میام، -

 اتوبوس. گرفتم رشت به زنجان اتوبوس بلیت سریع خیلی. کردم قطع زدن،حرف کمی از بعد

 ماهان به کشیدم،می پردردم یشقیقه به دستی کهحالیدر. کردمی حرکت ۷ ساعت صبح فردا

 .بگیره مرخصی برام خواستم و کردم تعریف براش چیزایی یه سربسته و زدم زنگ

 .گرفتم دستام بین رو سرم و انداختم ایگوشه رو موبایلم

 .گذاشتم شکمم روی رو دستم و دراومدم فکر از خورد، شکمم به که لگدی با

 .باشیم صبور باید فقط مامان، کوچولوی میشه درست چیهمه -

 و دادم جا کوچیکی ساک تو رو موردنیازم وسایل. رفتم اتاقم سمتبه و شدم بلند سرجام از

 .رفتم فرو گذشته تو و بستم چشم. کشیدم رازد تختم روی
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 فکر کیان با شیرینم زندگی به بعد ایلحظه و اروس یخونه تو کوتاهم زندگی به ایلحظه

 که انگار. شدممی آروم چندلحظه واسه ولی کرد؛می تنگمدل شاید خاطرات مرور این. کردممی

 .زدمی سیلی صورتم به تلخ حقیقتِ کردم،می باز چشم تا و برگشتم زمان همون به

 .کردم شدنآماده به شروع و شدم بیدار ۶ ساعت 

 :گفت و زد لبخندی که کردم نگاهش تعجب با. دیدم رو ماهان رفتم، بیرون که خونه از

 .جانموفرفری سالم -

 .سالم -

 .رسونمتمی ترمینال تا -

 .برم تونممی خودم -

 .برسونمت خواممی ولی دونم؛می -

 تأیید نشونه به سری و نشست لبم روی محوی لبخند. کرد نگاهم مظلومانه و کرد کج رو سرش

 .کرد باز برام رو ماشین در و شد باز بناگوش تا نیشش که دادم تکون

 :گفت و کرد نگاهم نگرانی با ماهان رسیدیم، که ترمینال به

 .باش خودت مواظب -

 رفتار معمولی دوست یه مثل ماهان. اومدنمی خوشم وضع این از. دادم تکون سری سرد

 .کردنمی

 .رفتم اتوبوسم طرفبه و شدم پیاده ماشین از

*** 

 اروس

 بودم فهمیده تازه شدنممرخص از بعد. کردممی گریه بلندبلند بدم، اهمیت کسی به اینکه بدون

 بدتر یوقت حالم و بیاد دیدنم به وقتهیچ دیگه نیست قرار بودم، خوردل نبودش از که بابایی

 .کرده سکته من وضعیت شنیدن خاطربه فهمیدم که شد

 .کردم زدنجیغ به شروع وارهیستریک که اومد طرفمبه سامیار
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 انتقام اینکه واسه! لعنتیه توی تقصیر شماهاست، تقصیر. نزن دست بهم! بگیر فاصله من از -

 اون نداشتی، دوست اموباب وقتهیچ تو! مامان توئه تقصیر. گرفتی من از رو بقیه ـناه گـ

 شدی؟ راحت. مرد بابام. نکردی فراموش رو مرد اون وقتهیچ تو. ندید ازت عشقی وقتهیچ

 .کشتی صدبار بمیره اینکه قبل رو بابام تو کنی، گریه مرد اون واسه تونیمی راحت حاال

 :زدم جیغ بدم، مامان غمگین صورت به اهمیتی اینکه بدون

 .کرد سکته من خاطربه! ربیشعو منِ منه؛ تقصیر -

 .کردمی نگاهم غمگین هایچشم با. بود سانیار. اومدم خودم به دستم رو چیزی سوزش با

 پلکام بخوام، اینکه بدون. بود کرده تزریق بهم بخشآرامش. دادم دستاش به رو نگاهم

 .رفتم خواب به و شدن سنگین

*** 

 کل دانای

 مرخص اروس وقتی از سانیار و او. کردمی نگاه وسار به و بود نشسته اتاق یگوشه سامیار

. بزند حرفی توانستنمی ولی کردند؛می اذیتش اروس هایاشک. بودند آمده اینجا به بود، شده

 .ندارد اروس برای ارزشی دیگر دانستمی

 بین را احساسشبی نگاه ماهور. شد روبهرو ماهور با که آمد بیرون اتاق از خانه، زنگ صدای با

 انگار که نیز مهری و گرفت ـوشش*غـ*آ در آرام رفت؛ مهری طرفبه و چرخاند برادر دو

 .شکست هم در هایش اشک سدِّ باشد، کرده پیدا صبوری سنگ

 ولی ایستاده؛ رویشروبه کیان زن بود مطمئن. گزید لب. کردمی نگاه ماهور به زدهبهت سانیار

 با ولی داد؛می خبر کیان به باید صورت هر در. درآورد را موبایلش سانیار. نبود حامله که ماهور

 چرا دانستنمی. داد سانیار به را نگاهش ماهور. شد خیالبی اششدهخاموش گوشی دیدن

 .کندمی نگاهش عجیب که کردمی احساس

 اروس اتاق طرفبه هم ماهور. کند وصل شارژ به را موبایلش تا رفت برق پریز طرفبه سانیار

 «.داداش کردم پیداش»: فرستاد کیان برای پیامی شد، روشن که سانیار موبایل. افتاد راه به

 .بود کیان. درآمد موبایلش زنگ صدای بعد دقیقه چند
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 الو؟ -

 :رسید گوش به دارشخش صدای

 کردی؟ پیدا کیو سانیار -

 .خوبم منم. سالم علیک -

 !سانیار -

 .رشت تو جاست،همین! کردم پیدا زنتو. باش آروم داداش، باشه -

 را موبایلش و زد لرزانی لبخند کیان. بود سکوت رسید،می گوش به که چیزی تنها خط پشت از

 !پرواز اولین با گشت؛برمی ایران به او. کرد قطع

 را نگاهش. زد را هایشریش و کرد کوتاه را موهایش. شدمی خودش باید. رفت حمام طرفبه

 درخشش از چیزی ولی بود؛ شده سیاه چشمانش زیر. زد تلخی لبخند. دوخت خودش به

 .بود کافی همین. بود کرده پیدا را ماهور. کردنمی کم چشمانش

 سانیار. برد بین از را بدنش نسبی خستگی بدنش، روی آب مالیم ـص*رقـ و رفت دوش زیر

 بود؟ کرده قطع انداخت؛ نگاهی موبایل به

 .است باردار ماهور بگوید کیان به بود نتوانسته. کشید دست اشپیشانی به کالفه سانیار

*** 

 اروس

 لبش روی محو لبخند و سردش چشمای. شدم بیدار امگونه روی سردی دستای احساس با

 :کشیدم جیغ و شد آرامشم باعث

 !ماهور -

 نـوازش رو موهام کهدرحالی ماهور. کردم گریه به شروع و انداختم ـغلش*بـ توی رو خودم

 .بود ساکت کرد،می

 .ندیدم هیچی من. نبودم ختمشم واسه حتی من کنم؟ کارچی االن من. مرد بابام ماهور -

 گریه بلندتری صدای با باشم، داشته خودم از کنترلی اینکه بدون. کردمی مخفه داشت بغض

 .بود حالت همون تو کماکان ماهور. کردم
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 ؟کنم کارچی باید من ماهور. اشمب خودمم خوادنمی دلم نیست، که کنممی فکر وقتی -

 :گفت داد،می گوش هامگالیه به ساکت االن تا که ماهور

 .باش صبور -

 .خوامنمی تونم،نمی -

 گناهی هیچ مامانت. باشی صبور مجبوری تو. اجباره اروس، نیست انتخاب یه صبوربودن -

 .داره نیاز وت به اون. بزنی حرف باهاش باید تو باشی، مواظبش باید تو نکرده،

 :گفتم بغض از لرزون صدای با

 میده؟ دلداری رو من کی زنه؟می حرف من با کی چی؟ من پس -

 :گفت و زد آرومی لبخند ماهور

 ...گذشته اون از. شو بلند و بگیر رو خودت دست خودت باشه، کنارت نیست کسی اگه -

 :داد ادامه و گرفت دستاش بین رو دستم

 .هستم من -

 .کردم هشنگا بغض با

 .خواممی رو بابام من... ماهور -

 .چرخوند چشمام بین رو نگاهش سکوت در ماهور

 :گفتم و لرزید صدام

 .کنم تحمل تونمنمی نیستم؛ قوی تو مثل من -

 :گفت و کشید ـوش*آغـ در رو سرم ماهور

 .اروس باش صبور -

 .سخته -

 .تونیمی تو ولی -

 سرجام سیخ پهلوم، کنار چیزی تکون احساس اب که کردم ـغلش*بـ ترمحکم و زدم هق

 .نشستم

 :گفت و کشید شکمش روی دستی خنده با ماهور
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 .زد لگد دوباره من کوچولوی -

 .زدم جیغ ذوق با و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 !زنه؟می لگد -

 .زد سرم روی آروم خنده با ماهور که شدم لگدش منتظر و گذاشتم شکمش روی رو سرم

*** 

 ماهور

 این. کنم آماده صبحانه تا بودم شده بیدار زودتر همه از. انداختم صبحانه یسفره به نگاهی

 و سامیار. کنم کمکشون تونستم،می که جایی تا باید من و بودن شده اذیت خیلی همه مدت

. رفتن بود، شده راحت مهریمامان و اروس تنهانبودن از خیالشون من اومدن با که هم سانیار

 .زدممی حرف سامیار با باید. رفت هم تو اخمام و افتادم اروس و سامیار انجری یاد

*** 

 کل دانای

 شاگرد از خبری دیگر. زدمی ذوق در نبودش چقدر انداخت؛ اروس خالی جای به نگاهی سامیار

 .نبود بازیگوشش

 .آمد ونبیر آموزشگاه از کرد،می جمع را وسایلش کهدرحالی و گفت بقیه به ی«نباشید خسته»

 تا باشد، رفته کالسش به اگر و داشت کالس امروز اروس. انداخت ساعتش به نگاهی

 و شد ماشینش سوار عجله با اختیاربی سامیار. آمدمی بیرون دانشگاه از دیگر ساعتنیم

 .افتاد راه به دانشگاه طرفبه

 در به را نگاهش. دبو مانده دقیقه ده انداخت؛ ساعت به سریعی نگاه دانشگاه، به رسیدن با

 طرف به دستش و زد لبخندی. داد تشخیص بقیه بین را اروس دقایقی از بعد. داد دانشگاه

 .شد محو لبانش روی لبخند مقابلش یصحنه دیدن با که رفت ماشینش دستگیره

 همان. کرد نگاه پسر به تردقیق. چرخید رویشروبه پسر و خندان اروس بین سرگردان نگاهش

 توضیح برایش خواستمی زده،هول اروس و بود دیده اروس با هم قبل یدفعه که بود پسری

 .بود کرده برخورد تفاوتبی سامیار و بدهد
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 ماشین، در اشخالی جای بعد ایثانیه اما باشد؛ آرام کرد سعی و کشید پوفی کالفه سامیار

 .دادمی نشدنشموفق از نشان

*** 

 اروس

 بهتر حالم خیلی کردممی احساس بودم، اومده که االن و فرستاد دانشگاه رو من زور به ماهور

 .کردمی مافسرده بدتر موندن خونه تو. شده

 احمدی صدای شنیدن با که زدم بیرون دانشگاه از سریع خیلی کالسم، آخرین شدنتموم با

 .برگشتم طرفشبه و ایستادم سرجام

 .انداخت پایین رو سرش بعد و انداخت بهم نگاهینیم و اومد جلو

 چطوره؟ حالتون االن! کردین تصادف شنیدم...سپهری خانم -

 .زدم لبخندی

 .خوبم ممنون، -

 :کرد زمزمه احتیاط با احمدی

 .میگم تسلیت پدرتون مرگ واسه -

 .بود سخت برام خیلی حرف این به دادنجواب. کشیدم عمیقی نفس

 .ممنون -

 اروس؟ -

 کرد؟می کارچی اینجا سامیار. چرخیدم صدا طرفبه

 :گفتم مبهوت

 !کنی؟می کارچی اینجا تو -

 دستم که رفتم عقب کمی. اومد جلو و زد لبخندی. دوخت من به و گرفت احمدی از رو نگاهش

 .کشید خودش طرفبه رو من و گرفت رو

 :گفت شدم،می فشرده ـغلش*بـ تو کهدرحالی

 !بده؟. ببینم نامزدمو اومدم -
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 نگاهش سوالی و غمگین احمدی. انداخت باال برام ابرویی لبخند با که ردمک نگاهش باز دهن با

 :گفت ایگرفته صدای با و بود من رو

 .اجازه با دیگه، برم باید من. بشین خوشبخت اهللشاءان. مبارکه -

 بغض با و اومدم بیرون سامیار ـغل*بـ از. فشرد رو دستم سامیار که بگم چیزی کردم باز دهن

 :گفتم

 نشد؟ تموم انتقامت نشدی؟ خسته خوای؟می چی دیگه -

 !اروس؟ -

 !لطفاً بردار سرم از دست -

 .کردم فرار سرم، پشت سامیار به توجه بدون و گفتم

  

 

*** 

 کل دانای

 .ایستاد موبایلش زنگ با که برود اروس دنبال به خواست و زد خودش دور چرخی کالفه سامیار

 .داد جواب کردن،مکث قدری از بعد و کرد هنگا ناشناس یشماره به ایلحظه

 بله؟ -

 فرهمند؟ سامیار. سالم -

 بفرمایید؟. هستم خودم سالم، -

 .ماهورم من -

 .شناختنمی ماهور اسم به کسی. بود کرده سکوت سؤالی و متعجب سامیار

 :گفت سردی با دید، را او سکوت که ماهور

 .ودیمب دیده رو همدیگه پیش روز چند اروسم، دوست -

 توانستمی کاریچه او. شد ترمتعجب ماهور، احساسبی و سرد چشمان یادآوردنبه با سامیار

 .باشد داشته سامیار با
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 .آوردمتون خاطر به بله! آهان -

 :گفت و رفت مطلب اصل سر راستیک ماهور

 آزاده؟ وقتتون -

 چطور؟ بله، -

 .کرد قطع را تماس سامیار، به توجهبی ماهور

 :کرد زمزمه لب زیر بود، شده گرد چشمانش کمی که سامیار

 !دارن مشکل خودشونم با مردم -

 و شد ارسال برایش شاپکافی آدرس حاوی پیامی که بود نگذشته حرفش از ایلحظه

 .رسید« .باشید کافه این تو دیگه ساعت یک تا» مضمون این با دیگری پیام بندشپشت

 جیب در را موبایلش داد،می تکان را سرش کهدرحالی و گرفت اشهخند ناخودآگاه سامیار

 .برد فرو شلوارش

*** 

 ماهور

 .بودم رسیده زودتر ایدقیقه ده. بود خیره شاپکافی در روی نگاهم

 جلو و زد محوی لبخند دیدنم با هم سامیار. ببینه رو من تا شدم بلند سرجام از سامیار دیدن با

 .ایستاد رومبهرو و اومد

 .سالم -

 رومبهرو بره، کنار لبش رو از لبخند اینکه بدون. نشستم جام سر و دادم تکون سری سرد

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد و نشست

 خب؟ -

 .گرفتم تریجدی حالت و رفت درهم کمی اخمام

 !کردی کارچی اروس با دونممی -

 سامیار از آرامش با رو همنگا. کرد نگاهم رنگیکم اخم با هم اون و کشید پر لبش رو از لبخند

 .دوختم رومبهرو آب لیوان به و گرفتم
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 :گفت سردرگم سامیار

 .فهممنمی رو منظورتون -

 :کردم زمزمه احساسبی و آوردم باال رو سرم

 مهری مامان دختر فقط اروس! بکش قرمز خط یه دورشو. ببینمت اروس وبردور خوامنمی -

 به. کنممی کارا خیلی زندگیم مهم آدمای برای من و گیمهزند اشخاص ترینمهم از یکی نیست،

 !کنی گوشت یآویزه رو حرفم این نفعته

 جلوم و شد بلند باشه اومده؛ خودش به انگار که شدم بلند و انداختم بهش ایدیگه کلی نگاه

 .ایستاد

 بدم؟ گوش حرفات به باید چرا - 

 .اومد لبام رو پوزخندی

 !میره خودت چشم تو دودش ولی ندی؛ گوش تونیمی -

 آشنایی از قبل ماهور بود؛ شده تنگ قبلیم خود برای دلم. شدم رد کنارش از و زدم بهش ایتنه

 خاطربه ولی کرد؛می نشینیعقب به وادار رو هرکسی غرورش. بود مغرور و قوی خیلی کیان با

 ولی باشم؛ شتهدا دوست رو کیان هنوز شاید. شد ترعمیق پوزخندم. بود شده عوض کیان

 .شده تموم برام کیان که داشتم ایمان

*** 

 کل دانای

 نگاهش. شدمی کشیده زمین روی دنبالش به رنگشطوسی چمدان. آمد بیرون فرودگاه از کیان

 .زد اششانه به ایضربه و آمد طرفشبه جمعیت بین از که چرخاند سانیار دنبال به را

 .اومدی خوش داداش، سالم -

 که چشمانی از غافل رفتند؛ بیرون فرودگاه از کیان و سانیار. کرد تشکر و زد دیلبخن کیان

 .کندمی تعقیبشان

 فارسی زبان حتی او. آمدمی ایران به که بود بارش اولین انداخت؛ اطرافش به نگاهی خوعان

 به که یاضربه با که افتاد راه به کیان دنبال به و کرد زمزمه لب زیر ای«لعنتی». نبود بلد هم
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 خاص یلهجه با همیشه مثل و زد لبخندی آراد دیدن با. برگشت مبهوت خورد، اششانه

 .زد صدا را آراد خودش

 :گفت و چرخاند چشم کالفه آراد

 !آرادم من! آراد بگو من به دیگه، بگیر یاد! آخه؟ چیه آقاد -

 !چی؟ -

 .کرده صحبت فارسی اختیاربی شد متوجه خوعان سوالی یقیافه دیدن با

 .هیچی -

 :گفت کشید،می خودش دنبال به را خوعان کهدرحالی سپس

 از! نیستی بلد فارسی اومد یادم بعدشم. کردم تعجب خیلی ایران میای داری گفتی وقتی -

 .اینجا اومدم شدم پا تهران

 و کرد هدایت ماشینش طرف به را خوعان آراد. کرد تشکر و زد قدردانی لبخند خوعان

 سوار زد اشاره خوعان به داد،می جای ماشین عقب صندوق در را خوعان چمدان کهدرحالی

 .گرفت جای رُل پشت نیز آراد بندش پشت و شد سوار خوعان. شود

 .کرد حرکت بود مانده آنجا گذشته روز چند این که هتلی طرف به و کرد روشن را ماشین

 :گفت و کرد خوعان به نگاهینیم آراد

 ا؟اینج اومدی چرا -

 .ببینم رو ماهور خواممی -

 :گفت مردد سپس و جوید را لبش یگوشه ایلحظه آراد

 ...اون ولی -

 .نده ادامه -

 به و بود خواندرس بسیار آراد. چرخاند آراد طرف به را نگاهش خوعان. کرد سکوت ناچاربه آراد

 دانشگاه در سیهبور کسب به موفق نبود، مناسب زیاد اشمالی وضعیت اینکه با دلیل همین

 .گشتبرمی دوره همان به هم خوعان با او آشنایی. بود شده فرانسه
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 ماهور عشق. کردمی برخورد مهربان همه با و نبود بدجنس وقتهیچ او. زد تلخندی خوعان

 کسی عاشق باید چرا فهمیدنمی. بود شده عوض درجه ۱۸۰ کهطوریبه بود؛ کرده اشدیوانه

 !ستنی خودش سهم که بشود

 .بست را چشمانش و کشید آهی

 پرت ایکاناپه روی را خودش کهحالیدر شد؛ خانه وارد کیان و کرد باز را آپارتمانش در سانیار

 :گفت کرد،می

 خونت؟ اومدیم چرا ببینیم، رو ماهور بریم اول گفتم که من سانیار -

 .کشید موهایش به دستی سانیار

 کمیه بگیر، دوش یه بکش، وضعت وسر به دستی یه! من برادر جوریاین که نمیشه -

 .بعد کن، استراحت

 را نفسش کیان چشم از دور سانیار. بست را چشمانش و کوبید کاناپه به را سرش کالفه کیان

 .داد بیرون خیال آسودگی با

*** 

 اروس

 ینا هم هیجان ترینکوچیک با تصادف، از بعد. لرزیدممی بید عین و بودم نشسته تختم روی

 .باشم آروم کردم سعی و بستم رو چشمام. اومدمی سرم بال

 زمانهم اومد؛ طرفم به و کرد نگاهم عمیق. بود ماهور کردم؛ باز رو چشمام اتاقم در بازشدن با

 نتونستم همیشه مثل هم من. کرد باز برام رو ـوشش*آغـ نشست،می کنارم تخت روی که

 .زدم گریه زیر و کنم کنترل رو خودم

 :کردم ماجرا تعریف به شروع هقهق با اینکه تا کردمی نـوازش رو موهام سکوت تو هورما

 روش تو خجالت از تونمنمی که مامان طرفم یه از و بابا طرف یه از. میشم نابود دارم ماهور -

! دنبالمه االن و کشت منو اول فهممش،نمی ماهور، فهممشنمی. سامیار طرفم یه از کنم، نگاه

 ...کنهمی خرج غیرت واسم

 .رفتم فرو ماهور ـغل*بـ تو بیشتر و بدم ادامه نتونستم دیگه
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 !میشه درست چیهمه -

 .اومد بامل روی محوی لبخند جمله این شنیدن با ولی نمیشه؛ درست هیچی دونستممی اینکه با

*** 

 کل دانای

 .دوخت آراد به را نگاهش خوعان

 بهم؟ زدی زل جوریاین چرا چته؟ -

 کجاست؟ ماهور -

 .شد جاجابه کمی سرجایش برود، مطلب اصل سر سریع قدراین خوعان کردنمی فکر که آراد

 قدیمی معاون دست مدیریتش و اونجا نمیره که وقتهخیلی ولی کردم؛ پیدا رو شرکتش -

 دیگه شهر یه به اینکه مثل نرفته؛ هم اونجا وقته خیلی ولی کردم؛ پیدا هم رو خونش. شرکته

 .تهرف

 :گفت و انداخت باال ایشانه آراد که کردمی نگاهش منتظر هنوز خوعان

 .دونمنمی هیچی دیگه -

 میز روی که را گل گونههیچ از عاری ایشیشه گلدان و شد بلند سرجایش از عصبی خوعان

 .کرد پرت دیوار طرف به بود، برویشرو

 .دوخت چشم خُردشده هایشیشه به و خورد تکانی آراد

 :کرد زمزمه خوعان دقایقی از دبع

 .میشه پیداش ماهورم کنیم پیدا رو اون کنیم، پیدا رو کیان باید -

 بود جذاب قدرآن خوعان. بود گرفته دلش ناخودآگاه. کرد تأییدش خوعان کردنآرام برای آراد

 رماهو بود گرفته جای مغزش و دل در که کسی تنها ولی باشد؛ داشته را خودش طرفدارهای که

 پیشنهاد او به و آمد خوشش دختری از بود، رفته فرانسه به که زمانی بود یادش حتی. بود

 را آراد پیشروی جلوی آیدمی خوشش دیگری کس از اینکه گفتن با دختر آن ولی داد؛ دوستی

 را حسش خوعان به که زمانی و دارد عالقه خوعان به دختر آن فهمید آراد اینکه تا. بود گرفته
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 زمانی دوره همان در دقیقاً اتفاق این. کرد باز سرش از را او احترام با خوعان بود، کرده اعتراف

 .دادمی نشان عالقه ماهور به خوعان که بود

 با ایجمله کردنزمزمه بود، داده نشان که واکنشی تنها زمان، آن در وضعیت این دیدن با آراد

 .بود خودش

 :گفت لب رزی زمان همان مانند تلخندی با آراد

 دارم دوست را تو من -

 را او تو

 ...را دیگری او و

 ...!تنهاییم همه که ستگونهاین و

 خودت؟ با میگی چی -

 :گفت همیشه مثل و کرد ایخندهتک خوعان سوالی یقیافه به رو آراد

 .هیچی -

 !زنیمی حرف دیگه زبون یه به نمیاد خوشم -

 :گفت شیطنت با آراد

 .باهوش زنممی حرف دیگه زبون یه هب همین خاطربه -

 

 

 از نیز خوعان. کرد کر را فلک گوش آراد یقهقهه صدای که رفت آراد برای ایغرهچشم خوعان

 .نشست هایشلب روی بر نماییدندان لبخند آراد یخنده

*** 

 ماهور

 .دوختم ودب خوابیده زمین رو هاموقعاون مثل که اروس به رو نگاهم و شدم جابهجا تخت روی

 هم سامیار بگم تونستممی جرئت به حتی و داره دوست رو سامیار هنوز اروس دونستممی

 خیلی اروس آوردندستبه بفهمه تا شدممی مانع یه سامیار برای باید ولی داره؛ دوستش
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 رو سامیار اروس که بود نیاز شکسته قلب اون ترمیم برای و بود شکسته اروس قلب. سخته

 .کنه وربا دوباره

 .دراومدم اروس فکر از گوشیم پیامک زنگ با

 !کردیا فراموش رو ما رفتی معرفتبی. سالم: ماهان

 :کردم تایپ و زدم لبخندی

 چطوری؟ سالم -

 :داد رو جوابم که نکشید ثانیه چند به

 .ناراحتم دستت از خیلی من...موفرفری ببین -

 .کرد ارسال بندشپشت هم غمگینی و عصبانی شکلک

 .بدم پیام نمیشه وقت درگیرم، خیلی اینجا من -

 !دروغگو -

 .ندادم جواب دیگه

 .اومد در گوشیم پیامک زنگ صدای دوباره دقایقی از بعد

 .درد هزار نمیشه تنگ تواسه دلش اون بدونی اینکه درده؛ یه خودش تنگیدل -

 .بشه ردوبدل بینمون حرفایی چنین نبود قرار کردم؛ صفحه به نگاهی اخم با

 .کرد حرکت موبایل کیبورد روی دستم بعد و کردم فکر ایلحظه

 .ستعاجزانه تنهایی یک نیست؛ عاشقانه یتجربه یک طرفه،یک عشق -

 .نوشتم دوباره بندشپشت

 !نکن طرفهیک عشق درگیر رو خودت -

 .من کوچولوی غنچه خیربه شب. بستم چشم و زدم لبخند. نیومد جوابی دیگه و

*** 

 کل یدانا

 او به ساده چه ماهور. کشید آهی. بود ماهور پیام خط دو همان به میخکوب نگاهش ماهان

 .دارد احساسی چه بود گفته او به ساده چه! بود داده هشدار
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 فرو فکر در بود، زده زل شب سیاهی به پنجره از کهدرحالی و انداخت ایگوشه را موبایلش

 .رفت

 :گفت کنارش در درازکشیده سانیار به بود، فلق سقف روی نگاهش کهدرحالی کیان

 .بگو ماهور از دوباره -

 :گفت کالفه و آلودخواب کشید،می خمیازه کهدرحالی سانیار

 .کردم تعریف برات هزاربار! کردی دیوونم کیان اهه -

 :گفت ایسابقهبی مظلومیت با کیان

 !فقط دیگه بار یه -

 .کشید پوفی سانیار

 فهمید اومد، هوشبه اینکه از بعد. بود کرده تصادف داداشمه، سابق my friend اروس -

 اومد اون دادن، خبر ماهور به اینکه از بعد. ماهوره صمیمی دوست اروس قضا از. مرده پدرش

 .بودیم اونجا نذاریم تنها رو مادرش و اروس اینکه برای سامیارم و من. اروس یخونه رشت

 تاسف با و انداخت دادمی گوش اشتکراری هایحرف به خاصی یعالقه با که کیان به نگاهی

 .داد تکان سری

 بارید،می غرور و سردی وجودش یهمه از. زد خشکمون سامیار و من داخل، اومد که ماهور -

 ماهور اومدن با که هم بعدش. زدم زنگ تو به و شناختمش بودم دیده رو عکستون قبالً که منم

 بذارم؟ مرگمو یکپه تونممی حاال. شد تموم ،همین. رفتیم اونجا از

 این از بیشتر را سانیار و شود خیالبی داد ترجیح و کرد سانیار ملتمس لحن از ایخندهتک کیان

 .نکند اذیت

  

 

*** 

 ماهور
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 پارکی آدرس و گرفتم تاکسی. کنم رویپیاده کمیه تا شدم بلند زود صبح مدتم این عادت طبق

 .دادم رو رفتممی چندروز این که

 روی از رو هدفونم. بود خلوتیش پارک این مثبت پوئن. شدم پیاده و کردم تشکر رسیدنم، با

 جلو و عقب کمیه از بعد و زدم رو دکمه. کردم تنظیمش گوشام و سرم روی و برداشتم گردنم

 .کردم پیدا خواستممی که رو آهنگی کردن،

 .افتادم راه به و انداختم پایین ور سرم کردم؛ فرو پلیورم جیب توی رو دستم

 دستاشه توی تو خواب رگ گیرم»

 عاشق و مغرور باشه من مثه گیرم

 حرفاشه مثل گیرم

 شدم عاشقت که خودم یاندازه داره دوست گیرم

 میاد یادت رو لحظه اون باز داره بیداد داد ای

 بیاد یادت چشمامو بستی چشماتو

 میاد یادت ومن عشق بگه هرکی دیگه نخوای حتی اگه

 برو راحت زدم خط رو تو قلبم از من

 رو تو کرد عادت بد من بازیدیوونه

 رو تو نمیارم کم ولی دارم؛ دوست بد

 برو راحت زدم خط رو تو قلبم از من

 رو تو کرد عادت بد من بازیدیوونه

 «رو تو ذارممی تنها ولی دارم دوست بد

 کیان دیدن با دوختم، صورتش به رو نگاهم مسردرگ و اومدم خودم به نفر یه به خوردنم با

 گوشم تو آهنگ طرف یه از و شدمی فشرده کیان دست تو بازوم طرف یه از. شد گرد چشمام

 شنیدم،می که چیزی تنها من ولی شد؛می بازوبسته که چرخید هاشلـب روی نگاهم. پیچیدمی

 .بود آهنگ صدای

 زنمومی پر پروانه مثل میشم
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 فهمنومی منو که جاهر دیگه میرم

 داره درد که تلخی حرفای واسه میرم

 خاطره رحمهبی آره فهممتمی

 میاد یادت رو لحظه اون باز داره بیداد داد ای

 بیاد یادت چشمامو بستی چشماتو

 «میاد یادت منو عشق بگه هرکی دیگه نخوای حتی اگه

 :زد داد اًتقریب کیان. کرد پرتش زمین روی و کشید گوشم روی از رو هدفون

 !ای؟ حامله تو ماهور -

 :گفت بلندتر و داد تکونم که کردم نگاهش گنگ

 بهم؟ نگفتی چرا لعنتی -

 .بود شده سرخ چقدر دوختم؛ گردنش یشدهبرجسته رگ به رو نگاهم

 انگار داد؛ تکون کمی رو سرش. کرد نگاهم و رفت عقب زد،می نفسنفس کهدرحالی کیان

 محکمش سیلی و برد باال رو دستش که نشد موفق انگار ولی کنه؛ آروم رو خودش خواستمی

 امگونه. کنم حفظ رو تعادلم کردم سعی تلوتلوخوران و رفتم عقبعقب. نشست صورتم روی

 بهش شدن، سرخ عجیب دونستممی که چشمایی با و آوردم باال رو سرم. بود شده حس بی

 .کردم نگاه

 .کرد مشت رو دستاش و بست رو چشماش الفهک و انداخت امگونه به نگاهی کیان

 :گفتم و زدم جیغ نسبتاً 

 اون به برو ست،حامله زنتم یکی اون چی؟ که! امحامله من آره! کردی؟ پاره افسار چرا چته؟ -

 فهمی؟می کردی، مخسته. بکشم نفس بذار دیگه، بسه کنی؟نمی ول منو چرا! بچسب

 :گفت نسبی آرامش با و اومد جلو کیان

 .دونینمی هیچی تو لحظه، یه کن صبر! ماهور -

 هم سر پشت و نشست اشـینه*سـ رو خوردمگره مشتای کنم، توجه حرفاش به اینکه بدون

 .زدم اشـینه*سـ روی
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 !کن ولم کن، ولم کن، ولم -

 کردم،می تقال کهدرحالی. فشرد ـغلش*بـ تو رو من و کرد ـلقه*حـ دورم رو دستش کیان

 تمام اشکام اختیار بی و شکست بغضم. شدمی کوبیده اشـینه*سـ روی ونمجکم مشتای

 .کرد خیس رو صورتم

 .کرد صدام که کردم گردعقب. کردم پاک رو اشکام و دراومدم ـغلش*بـ از دقیقه چند از بعد

 ماهور؟ -

 .شو من خیالبی! کیان بخشمتنمی -

. برگردوند خودش طرف به رو من و شد اسیر دستش تو بازوم ولی برم؛ که کردم پشت بهش

 .بود شده عصبی دوباره

 .داریم بچه یه تو و من! ماهور میگی چی بفهم -

 :زدم داد دوباره و کشیدم دستش از رو بازوم

 فهمیدی؟ نداری، بهش نسبت حقی هیچ تو. من فقط منه، یبچه اون -

 خودش طرف به و رفتگ دستاش بین ترمحکم رو بازوم دفعهاین که کردم پشت بهش دوباره

 .برگردوند

 رو دستم. ـوسید*بـ و کرد خودش اسیر رو من باشم، داشته کردناعتراض فرصت اینکه از قبل

 به ترمحکم رو من توجه، بدون ولی بدم؛ هُلش کردم سعی و گذاشتم اشـینه*سـ روی

 .چسبوند خودش

 حرکت از. کردم ـلقه*حـ ورشد و بردم باال رو دستام بستم رو چشمام اختیاربی بعد ایلحظه

 .داد ادامه کارش به شدیدتر کرد، احساس رو من همراهی وقتی و ایستاد

 خورد،می صورتم روی که هاشنفس. داد تکیه پیشونیم به رو پیشونیش و کند دل من از زور به

 اشک یقطره دوختم؛ صورتش به و کردم باز رو چشمام. کنم فرار ازش که شدمی این از مانع

 .دوخت اشکم به رو نگاهش قراربی. کردم احساس صورتم روی رو گرمی

 !ببخشمت تونمنمی واقعاً من -
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 تونستممی که سرعتی حداکثر با بیاد، خودش به اینکه از قبل و اومدم بیرون دستش از درد با

 .رفتم بیرون پارک از باشم، داشته

 جونیبی «آخ» کردم، احساس که سوزشی با که زدم دست هاملـب به شدم، که تاکسی سوار

 تنگیدل خاطربه امروز، همراهی و داشتم دوست رو کیان من. شد سرازیر اشکام دوباره و گفتم

 .بود شدیدم

 دونستممی فقط دیده؛ برام خوابی چه سرنوشت دونستمنمی. دوخت بیرون محیط به رو نگاهم

 !داشتنبرمی سرم از دست دردا این زودتر کاش. بودم خسته خیلی

*** 

 کل دانای

. زد لبخند. شدنمی باورش را ماهور همراهی. بود ماهور یرفته مسیر به نگاهش هنوز کیان

 .فهمیدمی را حقیقت وقتی بخشیدمی. بخشیدمی را او ماهور

 ای،لحظه در و بود زده خشکش. افتاد دید برجسته شکم آن با را ماهور که ایلحظه یاد کیان

 جلوی باشد، کنارش دادنمی اجازه کیان به و پوشیدمی گشاد لباس ماهور هک روزهایی تمام

 سرش. کند کنترل را خودش نتوانست که بود عصبی قدرآن. بود درآمده ـص*رقـ به چشمش

 با. برداشت زمین روی از را آن و شد خم طرفشبه. دید را ماهور هدفون که انداخت زیر را

 .بود ماهور عطر از ایذره دنبال به ؛کشید بو را هدفون تمام دیوانگی

 فراتر بود، افتاده اتفاق چشمانش جلوی که هاییصحنه. بود زده خشکش درخت پشت خوعان

 .بود تحملش حد از

 ماهور دیدن با ولی بود؛ رسیده هدفش به تعقیبش از بعد و بود کرده پیدا را کیان بدبختی با او

 .بود درد کرد،می ساحسا که چیزی تنها ـوسه،*بـ آن و حامله

 بیرون درخت پشت از خوعان کیان، رفتن با کند؟ جدا را هاآن توانستنمی کردمی هرچه چرا

 تا گرفت باال را سرش. ایستاد بودند، ایستاده ماهور و کیان قبل یلحظه که جایی در دقیقاً و آمد

 و رفت بیرون پارک از ناموزون هایقدم با. نریزند فرو هایشپلک پشت زدهچنبره هایاشک

 .کرد حرکت هتل طرفبه و کرد روشنش شد، آراد ماشین سوار
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*** 

 اروس

 باال رو سرم. شد باز اتاقم در که کردممی تمرین داشتم دست به ویولن و بودم شده بیدار تازه

 .ایستادم سرجام زدهبهت ماهور دیدن با که آوردم

 شده؟ چی لبات! ماهور -

 خودش دیدن با. کرد حرکت آرایشم میز طرفبه بده، رو جوابم اینکه ونبد و کرد نگاهم خسته

 درد از که کشید کردشباد و کبودشده لبای روی رو دستاش و ایستاد سرجاش زدهبهت آینه تو

 .رفت درهم صورتش

 :گفتم دوباره و رفتم طرفشبه

 شده؟ چی...ماهور -

 صدای با و کشید بود شده بلند که وهاشم تو دستی کالفه و آورد در تنش از رو مانتوش عصبی

 :گفت ایگرفته

 !کنممی خواهش بذار، راحتم ساعت چند واسه...اروس -

 سری بعد و چرخوندم کبودش لبای و گونه به متورمش چشمای روی از رو نگاهم سردرگم

 .رفتم بیرون اتاق از ذاشتم،می سرجاش رو ویولنم کهدرحالی. دادم تکون

 منم. کرد صدام پربغض که بشم رد کنارش از خواستم و انداختم پایین رو رمس مامان دیدن با

 :گفتم بغض با و رفتم فرو ـغلش*بـ تو و کردم پرواز مامانم طرف به طاقتبی

 .کنم اذیتت خواستمنمی نبود، خودم دست! ببخشید...مامانی -

 رو اشکاش خیسی هک بود حالی در این و شدمی کشیده موهام روی وارنـوازش مامان دست

 .کردممی احساس امشونه روی

*** 

 کل دانای

 .کردمی فکر شانخانوادگی وکیل هایحرف به و بود نشسته اتاقش در کالفه سامیار
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 و کرد اداره رو پدرش شرکت کم سن با. قویه و باهوش العادهفوق دختر یه آریامنش ماهور -

 میشه و داده دست از بچگی تو رو مادرش و پدر. برسه هم گیریچشم هایموفقیت به تونست

 و کننمی کار براش قماشی هر از مناسبش مالی وضعیت خاطربه. نداره فامیلی تقریباً که گفت

 مثال عنوان به. برداره راهش سر از راحت خیلی تونهمی بخواد که رو هرکسی استثنا بدون

. داره وجود کارش این دلیل خاطربه زیادی هایشایعه و برد ورشکستگی مرز تا رو]...[  شرکت

 شرکتش کارمندهای از یکی به تمومینیمه ز*و*ا*ج*ت شرکت اون رئیس که اینه ترینشمهم

 .شد تبرئه دادگاه تو بود، نیفتاده اتفاقی هیچ اصل در اینکه خاطربه و داشته

 .درنیفتد ماهور با است بهتر که بود داده هشدار سامیار به آخر در

 :کرد زمزمه بیچارگی با سامیار

 دیو؟ یا دختره -

 

 

 !باشد خواستمی که هرکس یا ماهور حاال. گذشتنمی اروس از او ولی کرد؛ اخمی

 شلوار. کشید بیرون را هایشلباس خاصی وسواس با رفت؛ هایشلباس کمد طرفبه و ایستاد

 کتانی داشت متصمی. کرد ستش رنگیکرمی تیشرت با و کشید بیرون را رنگشایقهوه کتان

 حال به ایلحظه رفت،می ور موهایش با کهدرحالی و رفت آینه جلوی. بپوشد را رنگشایقهوه

 حساسیت وضعش سرو به دخترها مانند کردنمی هم را فکرش هرگز. خورد تأسف خودش

 .بدهد نشان

 :گفت آینه در عکسش به رو و داد بیرون شدت به را نفسش شدنش،آماده از بعد

 .تونیمی وت -

 .زد بیرون خانه از زنانسوت و نشست لبش روی پهنی لبخند

 کسی منتظر بود دیوانگی شاید. ماند منتظر و کرد خاموش را ماشینش اروس یخانه جلوی

 .آمدبرنمی دستش از دیگری کارهیچ سامیار ولی آمد؛نمی بیرون خانه در از اصالً شاید که باشد
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 در بازشدن با که بود زده زل خانه در به منتظر و بود نشده ناامید هنوز سامیار ساعت، چند بعد

 بیرون سیاه هایلباس با و بود پدرش پوشسیاه هنوز اروس. نشست سیخ سرجایش خانه،

. بود دیر پشیمانی برای ولی شد؛ پشیمان هایشلباس رنگ انتخاب از ایلحظه سامیار. بود آمده

 شدند، دور خانه از اینکه از بعد. افتاد راه ماشین وسار دنبال و کرد روشن را ماشین پس

 انگار سپس و برگشت سامیار طرفبه اروس. زد صدا را اروس و شد پیاده ماشینش از سامیار

 .داد ادامه راهش به باشد، ندیده را سامیار که

 کهدرحالی و چرخاند خودش طرف به را او. دوید اروس طرفبه و بست را ماشینش در سامیار

 :گفت بود، اروس نگاه جنگل به نگاهش

 ازم؟ کنیمی فرار چرا -

 :گفت لرزانی صدای با اروس

 قدرت حتی کنممی احساس آوردی، سرم بالیی چه میفته یادم و بینمتمی وقتی چون -

 .دارم کشتنتم

 :گفت شدهمسخ سامیار

 !بکش -

 :داد ادامه سامیار که کرد نگاهش متعجب اروس

 منو هزاربار هاتسردی و محلیبی با اینکه جای به کنی راحتم بکشی دفعه یه میدم ترجیح -

 .کنی زندم و بکشی

 .کرد براق را اروس زیبای چشمان اشک یحلقه

 :گفت داد،می بیرون شدتبه را نفسش کهدرحالی و گزید را لبانش

 !ارمند رو طاقتش من کنم،می خواهش. دیگه بسمه هان؟ سرته، تو ایحیله چه دیگه -

 :گفت و شد خم اروس طرفبه سامیار

 بینی؟می توش ایحیله. کن نگاه چشمام تو دقیق -

 .چرخاند سامیار عشق غرق چشمان بین نگاهش سردرگم اروس

 :گفت و زد مهربانی لبخند سامیار
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 رو کوچیکت قلب دیگه که بهت میدم قول اروس، کنممی جبران! بده بهم دیگه فرصت یه -

 .ازت خواممی فرصت یه فقط. نشکنم

 چرا؟ -

 .بزنم گول رو خودم تونمنمی دیگه و دارم دوست خیلی من چون -

 

 

 .بگیرد را سرکشش قلب جلوی توانستنمی. بست را چشمانش اروس

 :کرد صدایش عجز با سامیار

 فرصت یه بهم داری، دوستم درصد یه فقط...درصد یه هنوزم اگه. کنممی خواهش! اروس -

 .بده دیگه

 غرورش، ولی بود؛ موافق هم مغزش حتی بود، کرده قبول قلبش. کند کارچه دانستنمی روسا

 .کند خُرد را سامیار خواستمی اششکسته غرور

 :گفت سامیار به رو خودش، با جدال و جنگ از کالفه

 .کنم فکر بده وقت بهم -

 .خندید سامیار

 .دختر دیوونتم -

 .ـوسید*بـ عمیق را اروس پیشانی و شد خم سپس

 :گفت شدهگلگون هایگونه با اروس

 !بهت ندادم مثبت جواب که من -

 :گفت و زد برایش چشمکی سامیار

 دیگه؟ کافیه فکرکردنت واسه روز دو! عالیه من برای نبود، منفی جوابت که همین -

 .داد تکان تأیید عنوان به را سرش اروس

 ظاهرشدنات یهویی این نه و پیامک و زنگ نه! بیای چشمم جلوی روز دو این تو نباید ولی -

 باشه؟ پیشم،
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 نارضایتی با و کرد سکوت اروس جدی یقیافه دیدن با که کند اعتراض خواست سامیار

 .گفت ای«باشه»

 .زد لبخندی اروس

 .خداحافظ پس، برو خب -

 فطربه عقبعقب بگیرد، اروس از را نگاهش اینکه بدون و کرد نگاهش خوریدل با سامیار

 .کرد حرکت ماشینش

 طرفبه بود، آمده بیرون آن برای که کاری به توجهبی و داد تکان سامیار برای دستی اروس

 .کرد حرکت خانه

 نشسته تخت روی حرکتبی بود، آمده هتل به اینکه از بعد. بود دوخته خوعان به را نگاهش آراد

 .بود خوعان چشمان داخل پوچی ند،ترسامی را آراد که چیزی. بود خیره رویشبهرو به و بود

 :گفت و گذاشت خوعان یشانه روی را دستش نشست؛ کنارش و رفت خوعان طرفبه

 خوبی؟ داداش، خوعان -

 .دوخت آراد به را نگاهش حسبی خوعان

 آراد؟ چی یعنی خوب حال -

 .بود خوعان به نگاهش حرف بدون آراد

 .گرفت او از را نگاهش سپس و کرد نگاهش منتظر ایلحظه خوعان

 .دیدم رو ماهور امروز -

 :گفت داشت، اشک برق چشمانش کهدرحالی و خندید تلخ

 .آراد میشه مادر داره! همیشه از ترخوشگل بود، شده خوشگل خیلی بود؟ چطوری دونیمی -

 .کرد نگاه خوعان به مبهوت آراد

 :گفت داد،می فرو را دهانش آب کهدرحالی خوعان

 نه؟ بیرون، بکشم رو پام رابطشون از باید دیگه -

 یپرده پشت از اشکی یقطره و خندید تلخ دوباره خوعان که فشرد را خوعان یشانه آراد

 .ریخت فرو چشمانش
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 .بشه بسته همیشه برای خوعان پرونده وقتشه. بیرون بکشم رو پام باید آره، -

 .بود شده بلند که کرد نگاه خوعان به نگرانی با آراد

 خوعان؟ میری کجا -

 :گفت سپس و کرد مکثی خوعان

 .ببینم رو ماهور بارآخرین برای میرم -

 خوبی احساس اصالً چرا دانستنمی آراد. شد بسته در بندشپشت و رفت بیرون هتل اتاقک از

 .ندارد

  

 

 را ماهور دیگر دقیقه چند تا دانستمی. بود ماهور منتظر در جلوی سست پاهای با خوعان

 سراغ و بزند را در زنگ بخواهد که بود کندنجان از ترسخت برایش. زد تلخی لبخند .بیندمی

 .بود کرده را کار این او اما بگیرد؛ را ماهور

 خوعان. آمد بیرون بلندی نسبتاً مشکی مانتوی و مشکی کنگرم شلوار با ماهور و شد باز در

 لبخندش اش،برآمده شکم دیدن با ولی زد؛ بود شال حصار زیر که اشآشفته موهای به لبخندی

 .شد محو

 جلو اشهمیشگی سردی با ثانیه، چند از بعد و ایستاد متعجب ایلحظه خوعان دیدن با ماهور

 .بود اشیخی ملکه ماهور. انداخت زیر به سر خوعان. آمد

 .انداخت قلبش به لرزه ماهور سرد صدای

 کنی؟می کارچی اینجا تو. سالم -

 ای. زدنحرف هنگام اشلهجه همین حتی داشت؛ دوست را ماهور چیزهمه. زد تلخند خوعان

 !داشت را او یعالقه درصدیک ماهور کاش

 :گفت ایگرفته صدای با خوعان

 .بزنم حرف باهات اومدم سالم، -

 .دوخت ماهور مشکی چشمان به را نگاهش خوعان. بود دوخته چشم او به منتظر ماهور
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 نظر از ولی نباشه؛ عشق تو نظر از شاید. شدم عاشقت نگاه اولین مونه از دیدمت، وقتی از -

 رو مدیر دفتر تونممی کجا از پرسیدی و کردی نگاه بهم سردت چشمای اون با وقتی. بود من

 اذیتت دارم کردی فکر تو ولی بدم؛ جواب نتونستم و شدم تو محو من. شدم عاشقت کنم، پیدا

 .شدی دور ازم کالفه و کنممی

 خوعان. است پسر همان خوعان بود نفهمیده حتی او. بود دوخته چشم خوعان به متعجب اهورم

 .کردمی تداعی برایش را درد یمزه عجیب هایشخنده. خندید تلخ دوباره ماهور تعجب به

 :گفت و داد فرو را دهانش آب خوعان

 نگرانم کیان با بحثات .کردممی نگاهت دور از داشتم، دوستت دور از! شدی من یخی ملکه تو -

 .شد راحت خیالم متنفرین، همدیگه از دیدم وقتی ولی کرد؛می

 .دوخت آسمان به و گرفت ماهور از را نگاهش خوعان

 تو ولی کردم؛ اعتراف بهت و کردم خطر احساس. بست دل بهت کیان که شد چی نفهمیدم -

 .رفتی و گفتی. کنیم فراموش بیا گفتی و زدی بهم سرد لبخند یه فقط

 .دوخت ماهور به را نگاهش دوباره خوعان

 که کردم احساس...تو مثبت جواب و کرد خواستگاری ازت کیان دانشگاه، حیاط وسط وقتی -

 هم امیلی فهمیدم که بود موقع همون. دادم دستت از من ولی ماهور؛ بودی من یملکه تو. مُردم

. کنم کمکش که خواست من از رفته، کاری سفر به کیان فهمید وقتی. داره دوست رو کیان

 فکرشم من. شد چی نفهمیدم بعد ولی نکردم؛ قبول اول. دونستممی گرفت،می نقشش

 .ماهور باشمت داشته خواستممی من بری، تو کردمنمی

 .دیدمی زیبا چشمان آن در وضوحبه را نفرت برق. کرد نگاه ماهور سرخ چشمان به خوعان

 :داد ادامه درد با

 من. بود دروغ هم امیلی حاملگی جریان اون حتی نکرد، ـیانـت خــ وقتهیچ تو به نکیا -

 ...فقط

 تلخ دوباره خوعان. لرزیدمی عصبانیت از. نواخت خوعان گوش به سیلی و اومد جلو ماهور

 .خندید
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 !بده گوش کنممی خواهش -

 ...هاشما! کردین خراب منو زندگی لعنتیا شما. بدم گوش تو به خوامنمی -

 !ماهور کنممی خواهش -

 .کند کنترل را خودش کرد سعی و کرد مشت را دستانش ماهور

. نکرد پیدات ولی گشت؛ دنبالت خیلی. ایران اومد فهمید، رو واقعیت اینکه از بعد کیان -

 دوباره انگار اینجا، برگشتی تو فهمید وقتی. ـمر*الخـدائم یه به شد تبدیل و فرانسه برگشت

 .دنبالت اومد و باشه تهگرف جون

 .کرد تازه نفسی خوعان

 تو ولی کنم؛ امتحان رو شانسم دوباره خواستممی ببینمت، خواستممی. اومدم کیان دنبال منم -

 منو دادم، عذابت که ببخش منو. ماهور بگذرم ازت که وقتشه االن. دیدم خودم جلوی حامله رو

 !ازت نگذشتم زودتر که ببخش

 .کند فراموش را هایشزجرکشیدن توانستنمی او کند؛ کارچه تدانسنمی ماهور

 .کردمی نگاه ماهور به التماس با خوعان 

 خوعان. بود همیشه از سردتر دوخت، او چشمان او به وقتی و گرفت خوعان از را نگاهش ماهور

 .خندید تلخ هزارم بار برای سردی آن به

 .بخشینمی ماهور، بخشینمی منو تو -

 :گفت ریخت،می فرو اشک چشمانش از کهدرحالی و گذاشت عقب به قدمی

 .شو خوشبخت -

 .دوید آراد ماشین سویبه و برگشت سپس

 ناپدید چشمانش جلوی از زود خیلی خوعان و نداشت صدایی اما کرد؛ باز دهان ایلحظه ماهور

 .شد

 :کرد زمزمه ایگرفته صدای با ماهور

 .ببخشی رو خودت ونستینت که خودتی این. بخشیدمت من -
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 خواستمی که آنجایی به تا داد ادامه چقدر دانستنمی. کردمی رانندگی سرعت با خوعان

 .رسید

 او. کرد حبس اشـینه*سـ در را آن پاک هوای عمیق. ایستاد پرتگاه لبه و شد پیاده ماشین از

 بود؟ هوا این الیق

 :زد فریاد

 !متنفرم خودم از. واستمخنمی باشم، جوریاین خواستمنمی من -

 .دادمی را غروب نوید هوا بودننارنجی. دوخت جلو به را نگاهش

 :زد فریاد بلندتر

 .خوعان انگیزینفرت تو -

 .شد اکو صدایش و

 :داد ادامه اشک و درد با سپس و زد فریاد را «انگیزی نفرت تو» چندبار و چندبار خوعان

 .دارم دوستت -

 .خندید تلخ بارآخرین برای و بست را چشمانش شد، اکو گوشش رد که «دارم دوستت» صدای

 که چیزی آخرین. دید آسمان و زمین بین را خودش خوعان بعد ایلحظه و کرد باز را دستانش

 .کردمی احساس تنش ینقطه به نقطه در که بود شدیدی درد کرد، حس

*** 

 ؟آمدنمی چرا. بود زده زل هوا تاریکی به نگرانی با آراد

 دسترس در موردنظر مشترک»: گفتمی بود، متنفر عجیب که زنی صدای و زد زنگ دوباره

 «.نیست

 شد؟نمی خسته حرف این گفتن از چرا

 گفتندمی حتماً. چیست جوابشان شده، گم خوعان بگوید اگر دانستمی رفت پلیس اداره به آراد

 بود دمسپیده. داد را ماشینش دیدز گزارش پس. بگردند او دنبال توانندمی ساعت ۲۴ از بعد

 آراد از و شده پیدا پرتگاه در مردی جسد گفتند نیز آن با همراه ولی کردند؛ پیدا را ماشینش که

 .نشست زمین روی مبهوت آراد. کند شناسایی را آن تا خواستند
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 .دآممی باال سختیبه نفسش. بردند سردخانه به را آراد نباشد؟ خوعان جسد آن شدمی یعنی

 پرزخم صورت که آمد خودش به ایلحظه فقط است؛ وقوع حال در اتفاقی چه فهمیدنمی اصالً

 مُرده سادگی همین به خوعان یعنی. ریختمی اشک صورت پهنای به اختیاربی. دید را خوعان

 بود؟

 

 

 روانی بیمارستان به و کند جوروجمع را خودش نتوانست برادرش، مرگ خبر شنیدن با امیلی

 خبر که بود خودش فقط شود؛ روزوحال این دچار امیلی کردنمی را فکرش کسهیچ. شد نتقلم

 .داشت برادرش به شدیدش یعالقه از

 تزریق به مجبور دوباره که زدمی جیغ قدرآن آمد،می هوشبه که زمانی یا بود بیهوش یا امیلی

 دختر یک فقط او حاضر حال در ولی شد؛می خوب آینده در امیلی شاید. شدندمی بخشآرام

 .بود دیوانه

 در که پسرشان طرفی از. بدهند انجام کاریچه باید دانستندنمی امیلی و خوعان مادر و پدر

 دست از کاری و شدمی آب چشمانشان جلوی که دخترشان طرفی از و بود مرده دیگر کشوری

 دفن جاهمان در را خوعان خواستندمی ؛بروند ایران به گرفتند تصمیم ناچاربه. نبود ساخته هاآن

 .ماندمی دور امیلی از خوعان قبر بود بهتر. کنند

 باشد، داشته قبول را دین آن اینکه برای نه بود؛ شده مسلمان ماهور با آشنایی از بعد خوعان

 برای را تالشش تمام روزها آن در خوعان مادر. برسد ماهور به بتواند اینکه برای فقط

 .بود یکی او حرف ولی داد؛ انجام خوعان ردنکمنصرف

 کند، کنترل را خودش کردمی سعی کهدرحالی( خوعان مادر) جولیا شدند، که هواپیما سوار

 جولیا. کرد سکوت و کشید ـوش*آغـ در را جولیا( خوعان پدر) رابرت. ریختمی اشک صدابی

 رابرت. بود «چرا» آمد،می زبانش به که چیزی تنها و کرد گالیه به شروع بود، یافته پناهگاهی که

 چنین هایشبچه عاقبت که بود کرده گناهی چه. کردمی ـوازش*نـ را همسرش موهای غمگین

 بود؟ شده
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*** 

 ماهور

 هم اروس. نداشتم ازش خبریهیچ و بود گذشته داشتم مالقات خوعان با که روزی از هفته یک

 بودم داده هشدار سامیار به کلی اتفاق این از بعد هم من و بود داده دوباره فرصت یه سامیار به

 .کنه اذیت رو اروس ایذره باشه داشته جرئت دیگه سامیار کنمنمی فکر و

 باهاش ولی بود؛ ناراحت باباش خاطربه هنوز اینکه با و بود شده بهتر خیلی حالش هم اروس

 اذیتم کمی روزا این منم لویکوچو غنچه. داشت رو خوشی اوقات سامیار با و بود اومده کنار

 ـغلش*بـ و بیاد دنیا به ترسریع خواستممی که بود این کرد،می تابمبی که چیزی و کردمی

 .کنم

 بودمش بخشیده هاواقعیت شنیدن از بعد هم من و شدمی سبز جلوم هرروز که کیان به برسیم

 رو تالشم تمام اشتمد ولی بود؛ سخت خیلی. کنم رنگکم رو هاخوریدل داشتم سعی و

 .بشه بزرگ آرومی محیط تو میاد، دنیا به دخترم که زمانی تا کردممی

 زمان، گذشت و شرکت تو استخدامش از بعد. بودم کرده صحبت هم( کیان خواهر) کیمیا با

 کارش به عالقش خاطربه فقط االن و بوده زودگذر تب یه شرکت رئیس به عالقش بود فهمیده

 تا انگار که گفت و زد حرف کمیه هم خودش به شرکت رئیس توجهات از. دبو مشغول اونجا

 حس. نداره بهش نسبت حسی هیچ االن و داشته عالقه بهش بوده، نیافتنیدست که زمانی

 برای خودش بذارم و نکنم قضاوت کردم سعی ولی بود؛ داده دست بهم حرفاش از بدی

 من. نگفتم بهشون موقع همون چرا که کرد گله یکل حاملم، شنید وقتی. بگیره تصمیم انتخاباش

 کردممی احساس هنوز اما بیاد؛ نظربه مسخره شاید. نبودیم باهم رسمی طور به هنوز کیان و

 .نشده وقتش

 .دوختم پیام مضمون به رو نگاهم و برداشتم خاطرات مرور از دست اومد، گوشیم به که پیامی با

 .من رحمبی خانمِ به سالم: کیان

 :نوشتم فقط جواب در و خندیدم ریز

 .سالم -
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 !نیست وارد هم اعتراضی گونههیچ. منتظرتم پایین بیا شو آماده زود -

   

 

 به شدمی روزی دو. شدم بلند تختم روی از سختیبه و دادم تکون تأسف عنوان به سری

. رفتم لباسام مدک طرفبه و نکردم توجهی موبایلم خوردنزنگ به. بودم برگشته خودم یخونه

 .کردم ست مشکی شلوار و شال با رو آبیم مانتوی

 قیافه و ریخت از بدجور حاملگی. کردم آرایش کمیه و رفتم آینه جلوی لباسام، پوشیدن از بعد

 مثل! بود دماغم بدتر اونا از. کردم نگاه مکردهپف پایودست به و کشیدم پوفی. بودم انداخته

 :زدم نق ها بچه

 !کوچولو دیگه بیا نیاد به -

 کوتاهی سالم شدم، که ماشین سوار. کردم قفل سرم پشت رو خونه در و برداشتم رو موبایلم

 .کردم

 .آوردین تشریف نیموساعت یک از بعد دقیقا! عجب چه -

 تکونی که گذاشت شکمم روی رو دستش. ندادم جواب و کردم نازک براش چشمیپشت

 :گفت من به توجهبی. خوردم

 بابا؟ فسقل چطوری تو -

 با کیان. دراومد موبایلم زنگ صدای دوباره. خندید و کرد احساس رو خورد شکمم به که لگدی

 .بود ماهان. دوخت چشم بهم کنجکاوی

 الو؟ -

 .رسید گوشم به دارشخش صدای

 میای؟ کی موفرفری؟ کجایی -

 موبایلم صدای اومد دمیا و کردم رفتفرومی درهم بیشتر هرلحظه که کیان صورت به نگاهی

 .زیاده
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 صداش کردمی سعی کیان. شد کشیده دستم از گوشی بدم، جواب خواستم تا و کردم تر رو لبم

 :گفت ماهان به رو داد با پس. نبود موفق چندان ولی نره؛ باال

 هان؟ زدی؟ زنگ من زن به چرا هستی؟ کی تو -

 .رسید گوشم به ماهان صدای

 برداشتی؟ چرا رو ماهور گوشی مرتیکه؟ هستی خری کدوم دیگه تو -

 .شدمی ترسرخ لحظه هر کیان

 ای؟کارهچه وسط این تو. بچشم بابای شوهرشم، من -

 .کرد ترعصبی رو کیان خط پشت ماهان طوالنی سکوت

 !شدی؟ خفه چته؟! ها؟ -

 .اومد ماهان یگرفته صدای

 رو نفر یه جاش بیاد خوادنمی اگه و گردهبرمی کی بپرسم ماهور از خواستممی فقط من! آها -

 .کنیم استخدام

 زن با آخرته بار ضمن در. بکنی کارمندت حال به فکری یه بهتره. گردهبرنمی وقتهیچ ماهور -

 کنی؛ صداش نیست قرار دیگه البته! ماهور نه آریامنش خانم! کنیمی صمیمیت احساس من

 .باشی جریان در که گفتم کلی ولی

 .کرد قطع و گفت رو این

 .برگشت طرفمبه عصبی که کردممی نگاهش مردد

 ...تا دیگه شهر یه رفتی هان؟ تو؟ کردیمی کارچی داشتی ماهور؟ بود کی این -

 .نداد ادامه و کشید صورتش به دستی

 :گفتم کنم، کنترل رو خودم کردممی سعی کهحالیدر

 شناختی؟ جوریینا منو چیه؟ حرفا این از منظورت! نگو پرتوچرت کیان -

 :گفت زدمی پوزخند کهدرحالی

 بهت من مگه بدم؟ توضیح برات حتی ندادی فرصت بهم که بودی شناخته جوریچه منو تو -

 افتضاحیه؟ حس چه دیدی بودم؟ کرده ـیانـت خــ
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. نیست یادم هیچی گفتیمی فقط! کیان نداشتی توضیحی هیچ تو ندادم؟ فرصت تو به من -

 بودن؟ کافی اینا نظرتبه

. شدم پیاده ماشین از و کشیدم بیرون دستش از رو موبایلم بگه، چیزی بدم اجازه اینکه بدون

 .افتادم راه امخونه طرفبه و بستم محکم رو ماشین در

 .دویدمی طرفمبه که کیان پاهای صدای بعد و اومد ماشین در صدای

 .کن صبر...ماهور -

 .چرخوند خودش طرفبه رو من و گرفت رو بازوم که دادم ادامه راهم به اعتنابی

  

 

 .لحظه یه شدم عصبی! رفتم تند. ببخشید -

 خودش طرف به رو صورتم که بودم زده زل ایدیگه طرف به بدم، رو جوابش اینکه بدون

 .چرخوند

 !ببخشید...ماهورم -

 ماشین رفط به بیارم، خودم روی به اینکه بدون و کردم نگاه خاکستریش چشمای تو کمیه

 .رفتم

 :کردم زمزمه لب زیر راهم بین

 .کنم مقاومت جلوشون تونمنمی که ببرن چشماتو اون شورمرده -

 بردم فرو دهنم تو رو لـبام. شنیده رو حرفام که فهموند بهم سرم پشت از کیان قهقهه صدای

 .نگم پرتوچرت دوباره تا

*** 

 اروس

 .کردممی نگاه سقف به و بودم کشیده دراز تختم روی

 اومده عیادتم به بیمارستان البته. بودمشون ندیده بود وقتخیلی. بود شده تنگ هابچه برای دلم

 .نداشتم درستی چندان حال من ولی اومدن؛ مونخونه چندبار اونم از بعد. بودن
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 .داد جواب بوق چندتا از بعد گرفتم، رو عسل یشماره و برداشتم رو موبایلم

 داره؟ وجود هم عسلی اومد یادت عجب چه! خانم روسا سالم! به به -

 :گفتم و برچیدم لب

 !ببخشید...جونم عسلی -

 ببخشمت؟ خوایمی! همین؟ -

 .دیگه بودم بدی شرایط تو خب -

 نه؟ کنه،نمی صدق ماهور واسه بدت شرایط این بعد -

 .نگفتم چیزی و گزیدم لب

 :گفت بود، شده ترآروم کمیه انگار که عسل

 .بیا هم تو داری دوست. رامسر بریم خوایممی هابچه با روزام -

 :گفتم و ایستادم زدهذوق

 !میام حتماً -

 .رفتم بیرون اومدم اتاقم از زنونجیغ و کردم خدافظی

 رو دستاش کهدرحالی و رفتم جلو. زد زل بهم تعجب با و اومد در آشپزخونه از نگرانی با مامان

 .یدمپر پایین و باال گرفتم،می

 !لطفاً لطفاً برم بذار. رامسر برن خوانمی هابچه مامان -

 :گفت ثانیه چند از بعد. کردمی نگاهم شوکه فقط مامانم

 .برو باشه -

 صدای سرم پشت از. دویدم اتاقم طرف. ـوسیدم*بـ رو صورتش و کشیدم جیغ دوباره منم

 تندتند و رفتم موبایلم طرف به ارهدوب. زدم نماییدندون لبخند. شنیدممی رو مامانم هایغرغر

 «.بیرون میرم دارم دوستام با من»: نوشتم پیامی سامیار برای

 .داد رو جوابم که نکشید دقیقه به

 دوستات؟ میری؟کدوم کجا -

 .بودی دیده رودخانقلعه تو باهام که همونایی رامسر، -
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 .باشه...آها -

 .داد پیام دوباره که ندادم جواب دیگه

 میدی؟ گوش نرو، مبر اگه -

 !ندیدمشون وقته خیلی آخه-

 .کردممی شوخی داشتم. عزیزم باشه -

 قطع دوستام با عاشقی یبهونه به هاایعقده این مثل خواستمنمی من. انداختم باال ایشونه

 .کنم ـطه رابـ

    

 

 ولی نمیاد؛ هک نداشتم شک. نه یا بزنم زنگ هم ماهور به بودم دودل انداختم؛ موبایلم به نگاهی

 رو شمارش و کشیدم پوفی. بیاد بخوام ازش کردمی مجبورم که بود حسی چه دونمنمی بازهم

 .گرفتم

 .داد جواب نفسنفس با بوق چندتا از بعد

 .الو -

 شده؟ چی! ماهور؟ الو -

 :گفت کشید، عمیق نفس چندتا اینکه از بعد

 داشتی؟ کاری. نیست خاصی چیز -

 :دادم جواب زدم، زنگ چرا کردممی فکر کهدرحالی و انداختم باال ابرویی

 بریم؟ باهم میای هم تو بگم زدم زنگ رامسر، برم هابچه با خواممی من...ماهور -

 .نه -

 .شد آویزون املوچهولب بازم ولی داشتم؛ رو انتظارش اینکه با

 .دیگه بیا -

 :داد جواب مکث کمی با

 کنین؟ حرکت خواینمی کِی. باشه -
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 :دادم جواب ذوق اب

 .افتیممی راه دیگه دوساعت-یکی -

 .دنبالت میام -

 کرده قبول. بودم شده خیره موبایلم به زدهبهت. کرد قطع رو تلفن ای،دیگه چیز گفتن بدون و

 خودم روی اینکه بدون یهو و کنم کارچی دونستمنمی خوشحالی شدت از! شدنمی باورم. بود

 موهام الی رو دستم کهحالیدر و تخت رو انداختم حرکت یه با رو لمموبای باشم، داشته کنترلی

 .کردم معنیبی شعرای خوندن و قـردادن به شروع بردممی فرو

 و جلوم گرفتمش میکروفن حالت به و برداشتم روش از رو امشونه و رفتم آرایشم میز طرفبه

 :امکله پس انداختم رو صدام

 .دزدنمی منو عشق دزدن، محله هایبچه. نریا کوچه تو تنها...پریا از ترقشنگ ای -

 .خوردن صورتم به وارشالق موهام و دادم تکونی رو سرم

 .آواز زیر زد میشه آی! دردسرساز دیوونه ناز، یالهه آهای -

 .گرفتم دویدن حالت و صورتم تو انداختم رو موهام دوباره پشت از و بردم گردنم زیر رو دستم

 آقا! دوستت دست تو بذار رو دستت دخترخانم شما! غصه خیالِبی همه. سه و،د یک، حاال -

 ...بو دوتا یکی خوراکش! لوسه چه دختره پسره

 بدبختم مامان یزدهبهت صورت با که در طرف برگشتم خوندم،می داشتم که طوریهمین

 و درآوردم موهام زیر از دستم ثانیه چند از بعد. بودم شده خشک حالت همون تو. شدم روروبه

 به ناز با باشه، نشده چیزی انگار بعد. کردم موهام زدنشونه به شروع و کردم ایسرفه تک

 :گفتم و کردم نگاه مامان

 داشتی؟ کاری مامانی، جونم -

 اتاق از داد،می تکون برام تأسف عنوان به رو سرش کهدرحالی بعد و کرد نگاهم کمیه مامانم

 .بدم قورت رو مخنده تا گرفتم گاز رو لـبام. رفت بیرون

 

 



 

 

256 

 

 غنچه ی مشکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

sbaw_r  (رستگار صبا) 

*** 

 ماهور

 دیدممی کابوس داشتم. بود نشسته روشون سرد عرق که کشیدم گردنم و پیشونی به دستی

 .کرد بیدارم و زد زنگ اروس که

 نفر یه و بود پرتگاه یه بود یادم که هم چیزایی اون. نبود یادم خوابم از زیادی چیز کشیدم؛ آهی

 .اومدنمی یادم صورتش کردم،می فکر هرچی ولی شد؛می پرت داشت روش از که

 .شدم حموم راهی و گفتم ی«خیالبی» لب زیر کشیدم، پریشونم موهای به دستی

*** 

 جواب کردم،می نگاه رومبهرو به که طورهمین. خورد زنگ موبایلم که بودم اروس یخونه راه تو

 :دادم

 الو؟ -

 .رسید گوش به خط پشت از کیان صدای

 کجایی؟. سالم -

 :دادم جواب و انداختم باال ابرویی

 چطور؟. سالم -

 .ببینمت خواممی -

 .کوچه تو رفتم و زدم راهنما

 .نمیشه -

 چرا؟ -

 .بیرون برم خواممی دوستام با -

 .شد گرفته کمی صداش

 .بگذره خوش باشه، -

 .کرد قطع باشه، من طرف از جوابی منتظر اینکه بدون حرف، این گفتن بعد
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 ایخنده تک کردم،می نگاه برورو به دوباره کهدرحالی بعد و انداختم موبایلم به متعجب نگاهی

 .کردمی فرق همه با کیان. کردم

 داشته نگهش لـبام روی اروس یخونه به رسیدن تا که شد محوی لبخند به تبدیل امخنده

 .بودم

 با اروس دقیقه چند از بعد. رسیدم من که دادم پیام بهش اروس، یخونه در به رسیدن با

 .اومد پایین زد،می برق خوشحالی از که ایقیافه

 فرمون پشت بعد و کرد مکث کمیه اروس. کردم حرکت شاگرد صندلی طرف به و شدم پیاده

 .نشست

 نشستی؟ وراون رفتی چرا...سالم -

 :دادم جواب خوابوندم،می رو صندلیم کهحالیدر

 .کردن رانندگی برام سخته. سالم -

 :گفت بود، شده نگران حاال که اروس

 .دنبالت بیام من گفتیمی خب -

 .بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلیم به

 .اومدم که حاال -

 انداخت راه به رو ماشین و کرد سکوت ندارم، بحثمون یادامه به ایعالقه دید وقتی هم اروس

*** 

 کل دانای

 فقط بگیرد؛ را اروس جلوی خواستنمی او. بود شده خیره موبایلش به زانآوی ایقیافه با سامیار

 بود؟ زیادی یخواسته. رودنمی بخواهد، او اگر بگوید اروس خواستمی

 .آمدنمی او به هابازیلوس این و بود مرد مثالً بود؛ وضعش چه این. داد تکان کالفه را سرش

 کنترل در سعی و بود نشسته اتاق یگوشه تاده،اف اتفاقی چه داشت خبر تقریباً که سانیار

 رفت،می طرف آن و طرف این زخمی ببر همچون که را سامیار توجه و نخندد تا داشت خودش
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. رسید سامیار گوش به اشخنده بمب و نیاورد طاقت سرانجام ولی نکند؛ جلب خودش به

 .گرفت دستانش میان را سرش و کرد برادرش یحواله ایغرهچشم سامیار

 را ذهنش که فکری گوشش زیر و آمد جلو بود، سوخته برادرش برای دلش کمی که سانیار

 .گفت بود، کرده مشغول

 رضایتش از نشان که عمیقی لبخند سپس و کرد نگاه سانیار به مات ایلحظه چند سامیار

 .نشست لبش روی داشت،

 حضور اشنقشه در کیان اگر بود یفح. آورد در را موبایلش و زد نمایی دندان لبخند نیز سانیار

 !باشد نداشته

*** 

 کل دانای

 تازه موهای. رسید گوش به بلندشپاشنه هایکفش صدای خودش، از زودتر همیشه مانند

 چشمان با قشنگی هارمونی موهایش، طالیی رنگ. راند گوشش پشت را اششدهرنگ

 .بود کرده ایجاد اشزیتونی

 زد لبخندی دوخت،می منشی به را خمارش چشمان کهحالیدر ایستاد؛ شرکت منشی میز جلوی

 :گفت و

 .داشتم مالقات قرار رمضانی آقای با. درخشان شرکت مدیر. هستم ایزدی پریماه سالم، -

 .بود شده پریماه زیبایی محو اختیار بی. ایستاد سرجایش شرکت منشی

 .بدم اطالع بدید اجازه. بله -

 :گفت پریماه به رو دادن،اطالع از بعد

 .هستند منتظرتون. بفرمایید -

. کرد حرکت مدیریت در طرف به و کرد تشکری لوندی با همیشه مثل و زد لبخندی پریماه

 .شد اتاق وارد شد، گفته که بفرماییدی با همراه و زد در به ایتقه

 تک. کرد جلب را توجهش دفتر، از کوهی روی بر شدهخم سر رفت؛ جلو آرام هایقدم با

 :گفت و کرد ایسرفه
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 رمضانی؟ آقای -

 را چشمانش کهحالیدر و برداشت داشت چشم بر که را ایمطالعه عینک کرد؛ بلند سر ماهان

 .کرد دعوت نشستن به را پریماه رنگیکم لبخند با و ایستاد مالید،می

 فراری کار زا رمضانی آقای پسر دانست،می که جایی تا. کرد نگاه ماهان به متعجب کمی پریماه

 .آمدمی نظر به ناممکن کمی اوست، دستان در االن شرکت ریاست که این باور و بود

 را دستانش ماهان. نشست کند، ایجاد اشچهره در تغییری ناباوری این بدهد اجازه اینکه بدون

 .دوخت پریماه به را نگاهش و کرد قفل هم در

 .بودم رتونمنتظ دیروز! دیدار مشتاق... ایزدی خانم خب -

 :داد جواب و نشاند هایشلب روی بر نازی از مملؤ لبخند پریماه

 .برسونم رو خودم زودتر نتونستم که اومد پیش برام مشکلی یه ست؛بنده از سعادتیکم -

 پریماه طرف به و درآورد میز کشوی از را داد قرار یبرگه. کرد سکوت و زد لبخندی ماهان

 که مدتی این به ماهان خواند،می را داد قرار پریماه که زمانی در .کند چک را شرایط تا گرفت

 کار به بیهوده فکرهای از فرار برای بود، کرده صحبت کیان با اینکه از بعد. کرد فکر بود گذشته

 ماهان شد متوجه اینکه از بعد و بود خوشحال ماهان پیشرفت این از نیز پدرش. بود آورده پناه

 .بود کرده واگذار او به را ریاست و کرد استفاده موقعیت زا است، جدی باراین

 رمضانی؟ آقای -

 .دوخت او به را نگاهش و درآمد فکر از پریماه صدای با

 :گفت زد،می لبخند گیجی با کهحالیدر پریماه

 .نمیشم متوجه رو قرارداد از قسمت یه من ببخشید -

 :پرسید کرد،می نگاه قرارداد به کهدرحالی و نشست پریماه کنار و شد بلند میز پشت از ماهان

 کجاش؟ -

 پریماه به بود، نگرفته جوابی که ماهان. شد خیره ماهان صورت به و زد ریزی لبخندی پریماه

 چهارم خط به پریماه سپس. خورد گره هم در هایشانچشم ثانیه چند برای که کرد نگاه

 .کرد اشاره قرارداد
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*** 

 اروس

 کرده اجاره دوروز واسه هابچه که ویالیی به نگاهی. رسیدیم باالخره رانندگی، چندساعت از بعد

 خوابه اینکه فکر با. بود بسته چشماش چرخوندم؛ ماهور طرف به رو صورتم و انداختم بودن

 :گفت و کرد باز رو چشماش صدازدنش بار یه با. نترسه که کردم صداش آهسته

 رسیدیم؟ -

 .اوهوم -

 خودم لباسای ساک همراه به رو ماهور پشتیکوله منم. شد پیاده و داد تکون سری ماهور

 دستش زیر از خنده با که بگیره رو اشکوله که جلو اومد و انداخت بهم نگاهی ماهور. برداشتم

 باال ابرویی. بازه در شدم متوجه که بزنم رو در زنگ خواستم و در طرف دویدم و رفتم در

 با که گذاشتم حیاط داخل به قدم لرز و ترس با بشه، باز تا دادم هل رو در تردید با و انداختم

 .بود شده روشن نسبتاً حیاط وسط المپ نور کورسوی

 برای چرخوندم،می اطراف به رو نگاهم ترس با و کردممی حرکت خونه طرف به که طورهمین

 که کشیدم جیغی. شد کشیده دستم که بیرون برگردم خواستم و افتادم ماهور یاد ایلحظه

 شده گشاد ترس از چشمام. شدم کشیده خونه داخل به و گرفت قرار دهنم روی دست همون

 .رفتم حال از باشه خودم دست اینکه بدون و اومدمی باال نفسم سختیبه و بود

*** 

 ماهور

 تو و شد کشیده پشت از دستم که برم دنبالش خواستم و زدم اروس دیوونگی به لبخندی

 دستام زیر رو قلبش تند ضربان و بود اشـینه*سـ روی دستم. رفتم فرو گرمی ـوش*آغـ

 که کسی به و کردم باز بودم، بسته اختیاربی لحظه اون تا که رو چشمام. کردممی احساس

 .زدم زل کیه، دونستممی ندیده
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 !کیان -

 .ردک رو و زیر تنگیدل با رو صورتم خط به خط خاکستریش چشمای با و زد لبخندی

 برگشتم عقب به نگرانی با و اومدم خودم به اروس جیغ صدای با که بود گذشته چقدر دونمنمی

 :گفت و شد ترتنگ کیان دستای حصار که

 .کنه سورپرایزش خوادمی سامیار نباش، نگران -

 :گفتم حرص با و رفتم کیان برای ایغرهچشم

 !بترسه؟ اروس باید که سورپرایزیه چه این -

 ازش رو صورتم و کشیدم خجالت ناخودآگاه. کردمی نگاهم شیفتگی و لبخند با قطف کیان

 .چرخوند خودش طرف به و گرفت رو امچونه همشگیش عادت طبق که برگردوندم

 ماهور؟ -

 .بدم جواب بله با نتونستم که بود زده صدام احساس با چنان

 جانم؟ -

 :گفت مالیمی و آروم صدای با و شد خیره بهم ملتمس

 پیشم؟ گردیبرمی -

 .بود جواب دنبال چشمام تو ناآروم کیان. بودم زده زل چشماش به فقط حرفبی

 و نشوندم صورتش رو کوتاهی یـوسه*بـ و شدم بلند پاهام نوک روی سختیبه و زدم لبخند

 لـباش روی ریزی لبخند ثانیه، چند از بعد. کردمی نگاهم زدهبهت کیان. گرفتم فاصله بعد

 طرفم به بعد و کرد باز کمی رو ـوشش*آغـ. شد تبدیل خنده به لبخند اون رفتهرفته و تنشس

 .چشوند بهم رو عشق طعم و شد خم

*** 

 اروس

 سرم باالی که شدم سامیار متوجه موقعیتم، درک با و اومدم هوشبه صورتم، رو خیسی با

 دیگری از یکی صورتش روی اشکاشم ریخت،می صورتم روی که آبی با همراه و بود نشسته
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 شد متوجه که دادم تکونی خودم به. دادمی فحش خودش به لب زیر و گرفتنمی سبقت

 .کرد ـغلم*بـ محکم بعد و بشینم کرد کمکم. اومدم هوشبه

 .بشه جوریاین کردمنمی فکرشم... ببخشید خوبی؟ اروس -

 از رو من سامیار. بود شده تزئین گلبرگ و شمع با که کردم ویال به نگاهی اششونه روی از

 .زد زل بهم نگرانی با و گرفت دستاش توی رو هامشونه و داد فاصله خودش

 ؟آره؟ بزنی حرف تونینمی دیگه ترسیدی بس از نکنه اروس؟ نمیدی جواب چرا -

 حرف خودش با که انگار و زد سرش توی محکم و شد بلند جاش سر از نمیدم، جواب دید وقتی

 :گفت بزنه،

 ...کردم کارچی! کردم؟ کارچی من ایو -

 کردم صبر ایلحظه چند. ایستادم سرجام آروم بعد و کنم جوروجمع رو خودم کردم سعی منم

 آروم و گرفتم دستام تو رو دستش رفتم؛ سامیار طرف به بعد و بشه طرف بر امسرگیجه تا

 :گفتم

 .خوبم من -

 .کشید راحتی سر از آهی و چرخوند صورتم تو رو نگاهش سامیار

 هال، وسط تا ورودی در از. زدم زل خونه به ببینم، رو اطراف دقت با بودم تونسته تازه که منم

 وسط به. بود شمع هم هاگلبرگ کنار و باشن کرده فرشسنگ رو خونه کف گلبرگ با که انگار

 کوچیک هایشمع خونه جایجای تو ها،این از غیر به و گرفتمی قلب حالت رسید،می که حال

 گردنش پشت کهدرحالی و زد ریزی لبخند که کردم نگاه سامیار به سؤالی. بود گرفته قرار

 :گفت کشید،می دست

 .کنم سورپرایزت خواستممی فقط من شد، بد که ببخشید -

 .بودم شده شوکه بدجوری بدم؛ نشون العملیعکس چه باید دونستمنمی
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 قلب مثل هاگلبرگ که جاییهمون دقیقاً برد؛ خونه کزمر طرف به و کشید رو دستم سامیار

 به کهدرحالی و برداشت بود، گذاشته ایگوشه که رو گیتارش خودش بعد. بودند شده پراکنده

 :کرد خوندن به شروع اومد،می طرفم

 بهشت تو با شده جاهمه کن باور -

 بهش برسی روزی یه تا نوشت نمیشه رو چیزا یه

 عشق همین مثل چیزایی یه عشق، ینهم مثل چیزایی یه

 منی حواس و هوش همه روزا این

 منی واسه دونیمی که تو

 :داد ادامه و کرد اشاره من به دستاش با

 برام ایدیگه جور یه تو. نخوام نمیشه دیگه رو تو. هامخاطره همه تو تویی -

 کلمه هی حتی با برهمی دلو این که اونی کرده، عاشقم که اونی برگرده کاشکی

 :خوند لبخند با و زد قلبش به

 همه؟ جلو اینو نگم چرا عاشقیم، تو و من. قلبم از گوشه یه توی اینجاست، تو جای -

 .بود ایستاده جلوم دیگه حاال

 .ستبیاراده تو پیش من دل. فقط داره تو به حسو این -

 .کرد نگاه عمیق چشام به

 چشات تو خودمو کردم گم -

 ستساده خیلی عاشقتم من آخه

 دست از ساده نمیدم من رو تو. برات جورههمه میرممی

 .ستالعادهفوق داشتنتدوست واسه دلم هیجان... خوامتمی

 و آورد بیرون جعبه یه و کرد جیبش تو دست گذاشت؛ کنارش رو گیتارش و زد زانو پام جلوی

 که قشنگی بندنگرد باشه، حلقه توش کردممی فکر که تصورم برخالف. کرد باز رو درش

 .بود شده جمع چشمام تو اشک اختیاربی. خورد چشمم به بود کوچولو یفرشته یه پالکش

 :گفت و کرد نگاهم سامیار
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 چشم م،احمقانه انتقام خاطربه بودم، عاشقت اینکه با و کردم اذیتت خیلی دونممی اروس -

 قدر به نبودی که روزایی اون و تصادف اون. بدم دستت از خوامنمی دیگه ولی بستم؛ تو روی

... دارم دوستت من اروس. بیارم طاقت نبودنتم ثانیه یک تونمنمی دیگه که دادن عذابم کافی

. کردنتخوشبخت برای بذارم مایه جونم از که میدم قول کنی، قبولم اگه. دارم دوستت خیلی

 اروسم. دارم حالی هچ بدونی بهتر باید خودت ولی نیستم؛ خوب زدنحرف تو خیلی من راستش

 کنی؟می قبولم

 عمیق سامیار که دادم تکون تأیید عنوان به رو سرم تندتند اشکم، در غرق چشمای همون با

 .کاشت پیشونیم روی ایـوسه*بـ ایستاده و زد لبخند

 :زد لب آروم سامیار. بود کنندهدیوونه کردم،می احساس که آرامشی

 .بچرخ -

 روی و درآورد مالیمت با بود، افتاده ازسرم نامرتب که رو المش سامیار که کردم پشت بهش

 پوست روی رو بندگردن سردی ثانیه، چند از بعد و زد کنار هم رو موهام. گذاشت زمین

 .کردم احساس ـردنم*گـ

 اشچونه. خوردم تکونی که زد بهش ایـوسه*بـ بست، رو بندگردن قفل اینکه از بعد سامیار

 :گفت و کرد ـغلم*بـ کرد؛ ـلقه*حـ دورم رو دستاش و ذاشتگ امشونه روی رو

 .من کوچولوی خانم دستت تو ندازممی مامانت جلوی رو حلقه -

 با که وحشتناکی ترس اون کردمنمی هم رو فکرش. گذاشتم دستاش روی دستم و زدم لبخند

 .بشه ختم شیرینی حس همچین به بودم، کرده حس خونه این تو ورودم

 

 

*** 

 کل ایدان

. گرفت جای دستانش روی عسل ظریف دستان که بود داده تکیه ماشینش به لبخند با سانیار

 .داشت دوست بود، شیرین که اسمش مثل را دختر این. زد لبخند و دوخت عسل به را نگاهش
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 همان در عسل اتفاقی خیلی آن، از بعد و بود رودخانقلعه در عسل، با اشآشنایی ینقطه

 هفته، چند از بعد و بود کرده نامثبت داد،می درس انگلیسی زبان آن در سانیار هک آموزشگاهی

 همان یا فکرکردن روز چند از بعد نیز عسل و داد ی*ت*س*و*د درخواست عسل به سانیار

 را همدیگر هاآن. بود مانده پایدار نیز حاال به تا و بود کرده قبول را سانیار پیشنهاد نازکردن،

 به را شاندوستی بودند نتوانسته هنوز سامیار و اروس بین درگیری دلیل به ولی ؛داشتند دوست

 حرفی هنوز ولی بود؛ شده هم آرمین و سارا آشنایی موجب سانیار و عسل دوستی. بگویند بقیه

 .بودند معمولی هایدوست باهم فقط قولی به و نبود میان در

 خودش به را عسل و انداخت اششانه دور و درآورد عسل دستان زیر از را دستانش سانیار

 :گفت و انداخت ویال آن به نگاهی. کرد نزدیک

 !نیست چیزی کم! ها رسونده بهم رو عاشق چندتا بخریمش؟ چیه نظرت -

 .زد مشتی سانیار یـینه*سـ به آرام و زد ملیحی لبخند عسل

 .بود کرده روشن را صورتش موبایل نور که دوخت آرمین به را نگاهش سارا

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 آرمین؟ -

 سارا به و آورد بیرون موبایلش از را سرش آرمین. کرد سکوت سارا که گفت ی«هوم» آرمین

 .دوخت

 .دیگه بگو -

 .نبود معلوم تاریکی این در هایشگونه سرخی. گزید را لبش سارا

 :داد جواب پتهتته با

 بذاریم؟ قرار باهم میای -

 .زدندمی برق شب تاریکی در که بود سارا چشمان به نگاهش شوکه آرمین

*** 

 ماهور

 بعد سالپنج
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 باز؟ تو کجایی... دخترم غنچه -

 .کشیدم کالفگی با و کردم فرو رسیدمی کمرم وسط تا حاال که موهایی توی رو دستم

 پیداش خرابکاری حال در کناری و گوشه هرروز و بود شیطون خیلی من کوچولوی غنچه

 .کردممی

 کردم باز رو هاکابینت یدونه به دونه و کردم حرکت سمت همون به آشپزخونه تو از صدایی با

 .بود گرفته دستاش با رو چشماش که کردم پیدا سوم کابینت تو رو وروجکم باالخره تا

 دختر. بینننمی رو اون هم اونا نبینه، رو کسی خودش اگر کردمی فکر خندیدم؛ اختیاربی

 !من یساده

 با غنچه. اومدم بیرون آشپزخونه از گرفتمش،می ـغلم*بـ تو که حالی در و شدم خم طرفش به

 مبل روی و ـوسیدم*بـ رو اشگونه. کردمی نگاه ایدیگه طرف به قهر حالت و برچیده هایلب

 و مشکی و فر موهای همون. بود خودم شبیه باشه، باباش شبیه اینکه از بیشتر. نشوندمش

 باباش شبیه اشچهره توی که چیزی تنها. رنگسرخ ایِ غنچه هایلب و صورت بترکی همون

 .بود رنگشطوسی چشمای بود،

 بود؟ شده نگران چقدر مامان دونیمی -

 :داد جواب شکودکانه لحن با

 .قهرم مامان با که من -

 :گفتم و ـوسیدم*بـ رو کوچیکش دستای

 اشه؟ب قهر مامانیش با میاد دلش مامان یغنچه -

 :گفت ناز با که کردم نـوازش رو موهاش که نداد جوابی غنچه

 .کنممی آشتی باهات بدی، کردی قایم که هاییشیرینی اون از بهم اگه -

 .گفتم ای«باشه» و خندیدم بلند

 کاکائو، شیر لیوان همراه به و درآوردم رو غنچه موردعالقه هایشیرینی و رفتم آشپرخونه به

 و کرد خوردن به شروع ـذت*لـ با و نشست زمین رو و کشید هورایی ذوق اب که بردم براش

. کردممی فکر گذشت که سالیپنج این به و بودم نشسته دخترکم تماشای به ـذت*لـ با منم
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 یخونه به و برگشتیم رشت به کیان و من بود، گذشته خوش عجیب که دوروزه سفر اون از بعد

 .فروختم بودم خریده زنجان تو که رو ایخونه و کردم مکاننقل کیان

 سری یه بهش تا رفتممی هفته در دوروز یا یک فقط و سپردم کیان به هم شرکت مدیریت

 باشم خوبی مادر هم و زن خواستممی. دادممی انجام خونه توی رو شرکت کارهای اکثر و بزنم

 حس و بشه بزرگ بهتر خیلی غنچه تا کنم کم خیلی رو کارم دادم ترجیح تصمیم، این خاطربه و

 .تنهاست اون و نیستن خونه وقتهیچ مادرش و پدر که نکنه

 خواستگاری به برگشتیم، رامسر از اینکه محض به سامیار. اروس و سامیار به برسیم خب

 شدید که دختری. دارن دوساله دختر یه و کردن ازدواج نامزدی، سال یک از بعد و رفت اروس

 چشمای با رنگبلوطی صاف موهای. مادرشه و پدر یچهره از رکیبیت و هاستعروسک شبیه

 رو عروسک یه که بودن داده هم دست به دست داد،می رنگ تغییر شرایط به بسته که ایتیله

 بندگردن خاطربه اروس. نشست لـبام رو لبخندی داشتنی،دوست فسقلی اون یاد به. کنن خلق

 مشکالت وجود با و گذاشت فرشته رو دخترش اسم بود، گرفته سامیار از که ایفرشته

 شادی زندگی و پابرجاست سامیار و اروس بین آروم یعاشقونه یه هنوزم زندگی، درشتوریز

 .دارن

 و بود نکرده پیدا رو رؤیاهاش مرد هنوز خودش قول به و بود خودش زندگی درگیر هم آیناز

 تجربه که هست چیزا خیلی هنوز بود دمعتق. باشه خوش مجردیش با تونهمی تا خواستمی

 .دادیم دست از رو چیزا خیلی کردیم، ازدواج که هم ما و نکرده

 بعد یهفته و گرفتن ازدواج به تصمیم باالخره قرارگذاشتن، سالپنج از بعد سانیار و عسل

 .بود عروسیشون

 سال یک سارا و رمینآ. شد جایگزینش غم و کشید پر لـبام روی از لبخند سارا آوردنیادبه با

 با که فهمیدیم چندماه از بعد و زد هم به سارا با دوستیشون سالگرد تو آرمین و بودن باهم

 .رفتن اروپا به زندگی برای و کرده ازدواج اشدخترعمه
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 رسید، گوشش به اروپا به آرمین رفتن خبر که روزی و شد خرد اتفاقات این از بعد سارا

 از کمارفتن، به چندماه از بعد و کنهمی تصادف راه بین که بره ودگاهفر به آرمین دنبال خواست

 .میره و کشهمی پر ما یهمه بین

 به و ایستادم. کردم پاک بود، نشسته صورتم روی سارا خاطربه که رو اشکی و کشیدم آهی

 داختم؛ان لباسم به نگاهی. کنم درست بود، ریخته هم به کمی االن که رو آرایشم تا رفتم اتاقم

 تل و بودم گذاشته باز آزادانه رو فرم موهای بود، تنم رنگایفیروزه تاپ و مشکی جذب شلوار

 .بودم داده جا موهام روی عریضه، نبودن خالی برای هم رو رنگیایفیروزه

 راه من از جلوتر قرمزرنگش دامن و بلوز با هم غنچه که اومدم بیرون اتاق از زنگ، صدای با

 لوس باباش برای رو خودش و انداخت کیان ـغل*بـ تو رو خودش خونه، به کیان ورود با و افتاد

 : گفتم و زدم لبخندی. کرد

 .عزیزم نباشی خسته -

 روی ایـوسه*بـ. اومد طرفمبه و زد من به لبخندی کشید،می رو غنچه ناز کهدرحالی کیان

 :گفت و گذاشت موهام

 !ماهورم دارم دوستت خیلی -

 .کرد اصالح رو شجمله غنچه، به ینگاه با و

 .دارم دوستتون خیلی -

 حالتی هر تو داری شورهدل آیندتی، نگران»

 بد چی خوبه چی دونینمی

 کرد باید کارچی دونینمی

 میشه پُر سنگ از مسیرت

 میشه خوردل وقتایی یه دلت

 ...اون و این از

 بدون اما

 بیفته اتفاق باید که هرچی که
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 روزی یه میفته

 نباش نگران

 بیفته اتفاق باید که هرچی چون

 روزی یه میفته

 ...نباش نگران

 مسیرت مستقیم هایخط به

 نشو سر پشت اسیر وقتهیچ و شو خیره

 نرو خاطره تو

 شو رد آدما کنار از باد مثل

 هم به بگن سرت پشت بذار

 ...رو دیوونه این بگن …رو دیوونه این

 خلوت تو فقط

 وبگ شهمه خودت با بگو

 پروازم شروعِ یعنی سقوط هر بگو

 دنیا تمومه

 بدن هم دست به دست اگه

 .بازم بشن سد یه تو راه سر

 بیفته اتفاق باید که هرچی

 روزی یه میفته

 نباش نگران

 بیفته اتفاق باید که هرچی چون

 روزی یه میفته

 «...نباش نگران

 شدنغرق نه است، اکنون یحوضچه در کردنتنیآب فقط زندگی»
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 کرد، باور باید اول تغییردادن رایب

 «!کرد باور باید

 

  پایان

 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 منتشر دانلود نگاه سایت در و است آمده در تحریر رشته به دانلود نگاه انجمن در کتاب این

 .است شده
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