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شهر بزرگ باز   نیازدحام ا یرا به رو می و چشم ها  دهیکش یق یو با ذوق نفس عم ستمیا یم یبرج بزرگ آزاد  یبه رو رو

 کنم.  یم

که   ییجا رانینقطه از ا نیزند، در ا  نازیاست که من، پر  نیدو ماه جنگ اعصاب، بحث و قهر ا جهیهستم، نت نجایمن ا 

 ام.   ستادهیکنم ا  یآرزو داشتم در آن زندگ شهیهم

 

که در رفت و آمدند به دو طرف باز کرده و  ییها  نی را بدون توجه به آدم ها و ماش میدست ها زنم،یاز ته دل م یلبخند 

 کنم :  یزمزمه م

 

 ! دهیبرامون د  یچه خواب   تخت یپا  نی ا می نی بب می تهران، بر  نمی خانوم ا نازی _خب پر

 

  ماهیکه پر یفقط کاغذ  یحرف چی شوم. بدون ه یدست بلند کرده سوار م یتاکس نی اول یدهم و برا  یبه بدنم م یکش و قوس 

چشم   اهویشهر پره نیا یاز پنجره به شلوغ  انینما  یبا ذوق ،یزده به صندل هیدهم، تک  ینوشته به راننده م شیآدرس را رو

 دوزم.  یم

  می رو یتفاوت هرچقدر جلوتر م نیمختلف و متفاوت و ا یپر از ساختمان ها و آدم ها یاست. شهر یشهر بزرگ  تهران

  یمرفه  سوار بر شاس یدهند و آدم ها  یلوکس م یرا به خانه ها شانیجا یمعمول  یها  نی شود خانه ها و ماش یتر م  انی نما

  نستایا یچشم به قول خودش شاخ ها  یرو  هیدختر همسا یدر گوش فقطکه نمونه شان را  ییها نکیبا ع  مت یگران ق یبلندها 

داده و  راژیها و نی ماش یال به ال بر سر از  یمنیماه کاله ا وریآفتاب داغ شهر ریکه ز یام در کنار موتور سواران دهید 

 تفاوت ها است.  نی از ا یکنند، نمونه شاخص یم دایعبور پ   یبرا یراه

 

رنگ کرده  یام که به تازگ  یقهوه ا یرود، موها  یم نیی کمرم راه گرفته و پا  رهیگرم است و عرق از ت نیداخل ماش  یهوا

 شود.  یو شدت گرما باعث تهوع ام م  دهیام چسب یشانیام به پ 

 

 تا بدون لهجه صحبت کنم . رمی گ یتالشم را به کار م  تمام

 

 د؟ یشه کولر رو روشن کن  یآقا، م د ی_ببخش

 

 دهد.  یتکان م یاندازد و به نشانه قبول درخواستم، سر  یبه سمتم م ینگاه  نهیداخل آ از

 

است که  یساعت  میکند. ن یآورد و خلقم را تنگ تر م یبه اعصابم فشار م  شتریهر لحظه ب یهوا و گرسنگ  یگرما ،یخستگ

 .  میبه مقصد برس یک  یشلوغ نیدر ا ست یو مشخص ن  می گرفته ا شیرا در پ اورانیراه ن
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استراحت کنم و به   یبندم تا کم یرا م می شوم تا باد کولر بهتر به صورتم بخورد و چشم ها  یجا به جا م یکم یصندل یرو

 !.تخت ی جا هستم، پا نیتموم شده و من  در ا زیهمه چ گری ذهن آشفته ام بقبوالنم که د 

 

 

 شکند. یم ابانیدر خ یاعتراض عابر ایبوق   یصدا  یرا گه گاه نی ماش سکوت 

 یلول ها به تک تک س  لمیف کی  یاتفاقات چند ماه گذشته مثل صحنه ها ی. همه  ست یاز سکوت ن یسر من اما، خبر در

 کند.  یبندد و غم را هم خانه دلم م یبسته ام نقش م  یمغزم هجوم آورده، پشت پلک ها

 

ام  یمرد زندگ نی مهربانم، اول یکه بابا  یگذرد. روز یاز آن روز نحس م قهیو پنج دق ست ی شش ماه و هفت روز و ب قایدق

شب چشم بست که  یها  مهیسرخوش من، ن یکه علت مرگش چه بود؛ چه شد که بابا دمیوقت نفهم چیرا از دست دادم. ه

قشنگ کوچ کرد و   یکرد و او مانند پرستو ها به شوق مقصد  وتشدع یشگ یاستراحت بکند و بخوابد اما حاکم به آرامش هم

 .  ت یابد  یرفت به سو

 

 دارم.  اد یشوکه شده عمه خانم را به  اعظم همسر پدرم و چهره   یو هوار ها غیتلخ، تنها ج  یاز آن روزها  

درون آن که هفت کفن پوسانده و   ییا یکه مٔامن خاطرات من و پدرم بود مثل تابوت شد و من موم  یاز آن، شهر و خانه ا بعد 

 داد. یآزارشان م ب یپدرم، عج  یخال  یکه جا ییمن بودم و حسرت و چشم ها  گرید 

 

که   یزمان م،یدلم بود اما در کودک یکه سال ها حسرت داشتنش رو  یشدن مادر دایپدر، پ یام برا یو دار عزادار ریگ در

تر کرد و بذر غِم   یرا زخم می داد و رفت؛ روح عاص حیرا به من و پدرم ترج  شیمینداشتم؛ عشق قد  شتریفقط سه سال ب

 چاند یدور قلبم پ  یرا جور ید یغم و نا ام ی بارور کرد و برگ ها  چکیپ  یاز گل ها یجوانه زده درون قلبم را، مثل بوته ا

 رفتم.  شیپ یکه تا مرز افسردگ

 

گرفت تا مرا به تهران منزل   میکرده؛ تصم یشد که عمه خانم که در خانه ما نقش بزرگ تر را دارد و در حق من مادر نیا

 کنم.  جاد یام ا هیروحدر  یر ییکنکور آماده شوم و هم تغ یعموزاده ام بفرستد تا هم برا 

 

 آرام و صبورم همان.   یو اعظم زن بابا یپدربزرگ پدر د یهمانا و مخالفت شد  م ی تصم  نیمطرح کردن ا اما

و غضب پدربزرگ از   یاشک و آه عمه خانم و ناراحت انیو من در م د یرس  جهیماه جنگ، بحث و جدل به نت  کی باالخره

  ابانیقدم زدن در خ می آرزو یبودم و روزگار   دهید  ونی شدم که تنها از تلوز یشهر  یشهرستان کوچک و دور افتاده مان راه

 بلندش بود.  یو به تماشا نشستن برج ها  شیها
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  ی ازهیکنم و خم یشود. چشم باز م یکات م می درحال اکران پشت پلک ها لمیراننده، ف یصدا  دنیو شن   نیماش  ستادنیا با

را به   میکرده بود  یکه ط یمبلغ ده،یرنگم کش  یشال سورمه ا ری ز شانیپر  یبه موها  یکشم، دست یم یا  مهینصف و ن

 کنم!   د یخر یتوانستم کل  یم ودمپول در شهر خ نی کنم با ا یسمتش گرفته با خودم فکر م

 یکاغذ نوشته شده به راه م یکه رو یو چمدان کوچکم را برداشته و به دنبال پالک  فیدهم. ک  یخودم تکان م یبرا یسر

 افتم. 

 

 کنند.... یچشمم هستند هر لحظه دهانم را از تعجب باز تر م یکه جلو  ییلوکس و آدم ها  ساختمان

  شیکه موها یر و پس ریحر  یروسر ریز  شان،یپر یجلوباز قرمز رنگ و موها  یدر مانتو مهیبا حجاب نصف و ن  یدختر 

  میرا برا هی پسر همسا یچکش اسباب باز  اد یرنگش  یو شلوار چسبان صورت یمشک شرت یشده و با ت  خی به سمت باال س

شان شده ام که  رهیخ یها جور  دهیکه مثل آدم ند  منشوند و به  یکند، دست در دست هم از ساختمان خارج م یزنده م

 کنند... . یهستند لبخند زده از کنارم عبور م ییانگار موجودات فضا

 شوم.   یعطرشان م  یو مست بو  افهی و ق پ یمبهوت ت  میسرجا 

 

شود باال  یکه م ییمربوط به کدوم طبقه است، گردنم را تا جا نکهیزدن ا  نی تخم  یدهم. برا یمورد نظرم را فشار م زنگ

 دوزم.  یچشم م می آسمان خراش روبه رو یوقانگرفته و به طبقات ف

 

 :  می گو یکشم و م  یخودم را جلو م یفیظر  یصدا دنیشن  با

 

 زند؟  ی_منزل آقا 

 

خودم و باز شدن در پا درون محوطه سرسبز جلو ساختمان که با   یو من با معرف د یگو  یم یبله ا یبعد از مکث کوتاه صدا

 گذارم.  یشده م نییرنگارنگ تز یبلند و گل ها یو قرمز و درخت ها یمشک یسنگ فرش ها 

 

 ام دهیها د   لمیکه تنها در ف ،یاتاقک کوچک متحرک یجلو

شوم، شماره طبقه مورد نظرم را فشار داده و با  یکنارش را فشار داده و بعد از بازشدن در وارد م د ی. تنها کلستمیا یم 

  یالیخوانم تا مبادا مثل سر یکه بلدم را م ییفرستم و سوره ها  یلب صلوات م ریگذارم. ز یهم م  یرا رو می ترس پلک ها

 شوم.  یباق ارید  یدل مانده راه و آرزو به دهیند   هرانام سقوط کند و من ت دهید  شیکه چند وقت پ
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سقوط نکرده و سالم به مقصد  نکهیکنم. خوشحال از ا یپرتاب م  رونیخودم را ب بایآسانسور و باز شدن در تقر ستادنیبا ا 

 کشم.  یم یقی ام نفس عم دهیرس

 بزنم که  د یکنم کدام زنگ را با یدوزم و با خودم فکر م یچشم م می رنگ رو به رو یدو در قهوه ا به

شود،   یمهمان لبم م یگذشته لبخند  دارمانید  نی سال از آخر یکه سال ها یعل  میپسرعمو  دنیباز شدن در سمت چپ و د  با

 کنم.  یدارم و سالم م یبه سمتش برم  یقدم

 

 

کنم، با خجالت لبم را به دندان  یکند. متعجب به دستش نگاه م یزند و دستش را به سمتم دراز م یم می به رو یگرم لبخند 

آب دارشان، از  یتا با چشم غره و متلک ها یعمه خانم و پدر بزرگ خال  یسپارم...جا یو دستم را به دستش م  رمیگ یم

 ... .ند یا یخجالتمان در ب

 : د یگو یکشد و با لبخند م ی را به سمت خودش م دستم

 

 تو. ای ب یماشاهلل... خوش اومد  یخانوم چقدر بزرگ شد  ی_به به ناز پر

 

 : می گو یزنم و آرام م یم یدستش هست، لبخند خجول  ری که هنوز اس یخانه شده و من معذب به خاطر دست  وارد 

 

 . نازم ی_ممنونم عمو... من پر 

 

 کند. یم  تمی زند و به داخل خانه هدا یبه پشت کمرم م  یکند، ضربه ا یسر داده دستم را ول م یبلند  خنده

 شوم  یسالن بزرگ خانه که م وارد 

 : د یگو  یدهد و م یلبخند بر لب، مبل ها را نشانم م  

 

 کنم.  یعمو گفتنت رو مشخص م نیا ف یتا من رعنا رو صدا کنم بعدش تکل نی _فعال برو بش 

 

 رود. یو او به سمت راهرو کوچک سمت چپ م  نمی نش یمبل سر راهم م  نیاول  یرو 

 گردانم. یچشم به اطراف م یحبس شده ام را آزاد کرده و با کنجکاو  نفس

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

7 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

رنگ در کنار  ییتور َزر دار طال  یکه با پرده ها یبزرگ  یرنگ و پنجره سر تا سر یقهوه ا ی با پارکت ها  یبزرگ سالن

پرده   یرا به فضا داده است. جلو یخاص ییبا یرنگ، ز یسورمه ا  و فرش ییطال یها  یبا کنده کار  یا روزهیف یمبل ها 

 خورد،  یاش به چشم م یر یو تصو  یصوت ستمیبزرگ و س ونیتلوز  زیم

که  یبزرگ یچوب  هیپا یراهرو ورود  کیگذاشته اند و سمت چپ نزد  یکیش ییطال د یسف یسلطنت  یسمت راست بوفه  

 دانم.  یرا نم شترشانیاست که اسم ب  یعیطب یبا گل ها ییآن پر از گلدان ها یرو

با  یشود و دختر یکه در اتاق باز  م اندازمی ب یچرخانم تا آشپزخانه را هم نگاه  یشود به عقب م یکه م ییرا تا جا  گردنم

 . ند ی آ  یخارج شده و به سمتم م ی و پشت سرش عل نی ج یدر تاپ و شلوارک دهیسرخ، پوش  ییبلوند و لب ها  یموها 

 کنم.  ی ام سالم م دهیدانم و تا به حال ند  یکه فقط اسمش را م  یزده و به دختر  یاز جا بلند شده و لبخند خجول عیسر

 

 

  یم میدندان نما به رو  یلبخند  رد،یگ یرنگم را م یگندم یکند و دست ها یرا به سمتم دراز م  دشیو سف فیلط یها دست 

 :  د یگو  یسرشار از عشوه م  ییزند و با صدا

 

 .  نی بفرما بش یخوش اومد  یل ی! خییجون شما یپس ناز پر  زم،ی_سالم عز

 

 تا بدون لهجه تشکر کنم. رمیگ یزنم و تمام تالشم را به کار م یم لبخند 

 

 که مزاحمتون شدم... و شما رو به زحمت انداختم.  د یببخش یلی... خنازمی _ممنونم... بله من پر

 

 . د یگو یم ی کنم  یخاراند و با لبخند خواهش م یرا م شی اَبرو یدارد باال یا  رهیت یبا ناخن انگشت اشاره که الک زرشک 

 زند. یلبخند م  میداده به رو  یجا یو خودش را در بغل عل ند ینش   یم می مبل روبه رو یرو

 

کنم و   یدستم را در هم قفل م یاندازم و انگشت ها یم  نییکنم .سرم را پا یو دتغ م رد یگ یرنگ م می خجالت گونه ها از

 دوزم.  یکف خانه م ینگاهم را به پارکت ها

 

  اد یرفتار را نداشتند. هرگز به  نیزن و شوهرها هم ا یرفتارها مرسوم نبودند. حت نیما ا ت ی شهر کوچک و کم جمع  در

آمد که  یم شی کم پ  یلیو خ  میبود  یما خانواده کم رفت و آمد  نکهیباشم. با ا دهید  یحالت  نی ندارم که اعظم و پدرم را در همچ

  یوقت جلو چی خود من هم ه  یبه پا داشت. حت یبرسر و دامن بلند  ی شه اعظم روسر یهم د یا یبه خانه ما ب یمهمان اینامحرم  

 داشتم.  یبرنم یپدرم با سر برهنه قدم
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 .می آ یبه خود م یعل  یصدا با

 تا متوجه حرفش بشوم.   رمیگ یرا باال م  سرم

 

  نو؟ی کاپوچ ایقهوه  ،ی_چا 

  

رعنا که هم    یجلو  ایمزه اش را دوست نداشته باشم   نکهیاما از ترس ا نویکاپوچ  ایقهوه   می خواهد بگو یدلم م یلیخ نکهیا با

 کنم. یرا انتخاب م یبدهم چا   یسوت دهیچسب  یچنان به عل

 

و   لیاز احواالت خانه و فام فیاست و من در حال تعر می پا یکوچک جلو یعسل  یرو یچا وانی بعد، ل قهیاز پنج دق کمتر

 روم.   یام فرو م یته واقعخجالت را پاره کرده و در پوس یشهر کوچکم کم کم پرده ها 

رعنا چمدان  ییو دار حرف زدنمان سرد و از دهان افتاده شده با راهنما  ریکه درگ یخوش طعم یاز خوردن چا بعد 

و   یراه طوالن یبپوشم و خستگ یکه آنها، از آن خارج شدند برده تا لباس راحت تر ییدر همان راهرو یکوچکم را به اتاق

 کرده ام رفع کنم.  یرا که ط یو خم  چی پر پ

 

و  د یتخت سف یدهم و خودم را رو  یبه بدنم م  یرا به دو طرف باز کرده کش و قوس میرود دست ها یم رونیکه ب رعنا

 شوم.  یم فوری تشکش ک یاندازم و از نرم یم یقهوه ا

گردانم.   یمانتو کرم رنگم نگاهم را به اطرافم م یباز کردن دکمه ها   نی و در همان حالت درازکش ح دهیرا از سرم کش شالم

کند و پنجره کوچکش با   یپر م  یوارید  یرا کمدها گرشیکنسول و قسمت د  زیقسمتش را تخت و م کیکه  یاتاق کوچک 

 است. هسبز پوشانده شد  زیر  یبا گل ها د یسف یتور   یپرده ها

 

که در آن هستم    یخانه خودمان و خانه ا  نی شوم و به تفاوت ب یم رهی م، به سقف خانداز یکنارم م یپاتخت یرا ، رو می مانتو

 کنم... یفکر م

  یکه بهار از بو یو محمد  اسی  یپر از بوته ها یبزرگ و باغچه ا  اطیح  ،یآجر یها  واریما بزرگ است با د  یخانه  

 . یشو  یعطرشان مست م

نشده   نییتز  یآنچنان یتور  یو پرده ها  ی سلطنت یو با مبل ها ست یاگرچه لوکس ن ،یمیاگر چه کم و قد  لشیکه وسا  یا خانه

  یکه دور تا دورش تشکچه ها، مخده ها و پشت یبا سه اتاق خواب کوچک و سالن یزند خانه ا  یبرق م   یزیاز تم  شهیاما هم

 یدر گوشه ا یفلز زیم یرو  نچمانیا  کیو   ست یب یمیقد  ون یز یوشده و تل  دهیدست دوز اعظم و عمه خانم چ یها

 کند.  یم ییخودنما 
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آمد دستم را   یم دمیسوار بر اسب سف یدخترانه ام شاهزاده  یاها یدر رو شهیام و هم دهیها د  لمیخانه را فقط در ف نی ا مانند 

و اسپند به   اس ی  یمعطر از بو ییسرخ پرپر شده و هوا  یپر از گل ها یجاده ا انیگرفت و ما شانه به شانه هم در م یم

 . میگذاشت  یقدم م ینی چن نیا  یخانه ا

زنده کرد که با مرگ پدرم در دل و ذهنم دفن شده و به دست  میرا برا ییام حسرت ها و آرزوها  دهیکه د  یخانه و دختر نیا

 کند!از آدم ها و غم و غصه ها گرفته تا آتش تازه جان گرفته!  یها را سرد م زیچ  یلیسپرده شده بودند.خاک خ یفراموش

 

 

 گذرد.  یم اهوی شهر بزرگ و پره  نیهفته از ورودم به ا کی

هستند که دست به دست هم داده اند تا  ی غربت و معذب بودن چند حس جان،یه ،یگذشت، دلتنگ یکه به سخت یهفته ا کی

 رنگ!  یخاکستر  یسخت و طاقت فرسا کنند؛روز ها  می گذر روزها را برا

  خی  هیشده و هر روز و هر ثان دهیچی کنج دلم نشسته و رشد کرده و به دور قلبم پ یسرمازده ا چک یو غربت مثل پ یدلتنگ

 کند.  یم یقلبم را زخم  یجا یجا د یکوچکش آب شده و مثل اس یها

 

دارد، مخصوصا حاال   یکه رعنا با عل  ی جلف یبه خاطر رفتارها  یکه گه گاه  یبه خاطر حس اضافه بودن و خجالت  معذب 

 رش است...! ... فقط دوست دختست یبلکه نامزدش هم ن  ست یام نه تنها همسرش ن دهیکه فهم

  یزیگرد شده و دهان باز چ  یکنم با چشم ها یزنم چون احساس م ینم  یموضوع حرف  نی ا دنیاز عکس العملم بعد از فهم 

 کرده بود شدم.  ریگ یخشک و خال ابانیکه در ب یاسکار مارمولک بدبخت هیشب

 

  ینسبتا مستقل  یشان نقل مکان کردم و زندگ یدو روز به واحد بغل یحل شد و من ط  یمشکل با کمک عل نیا خداروشکر

 دادم. لیخودم تشک  یبرا

 

 .م ی در شهر آرمان ها د یجد  یزها یپا گذاشتن کوچه پس کوچه ها و کشف چ ریز یبرا جانیحاال من هستم و ه  و

 

که از دکه  یکنم و با روزنامه ا ینگاه م می رپایمختلف ز یها  نیام و به گذر ماش ستادهیخانه ا  کینزد  ادهی پل عابر پ یرو

 زنم.  یام خودم را باد م دهیخر  ابانیسر خ

کوچک و   یها   ییمایراهپ هیشب  یزیاست ؛ چ اد ی ز ت یشلوغ با ازدحام جمع یگفت تهران شهر یم یکس  یترها وقت قبل

 یآدم ها  دنیرا بعد از د  یشلوغ یبست. اما امروز مفهوم واقع یازدحام حاصل از آن در شهر کوچکمان در ذهنم نقش م 

 کنم. یبه مقصد عجله دارند درک م دنیرس  یکه برا  یا ادهیسواره و پ 

 کنم.  یرا به سمت خانه کج م رمیروم و مس یم نییقدم زنان از پل پا  
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که   نی ا یکند اما رو یتوجهم را به خود جلب م د یآ یم یکه از خانه عل  یو داد   غیج یصدا م،ی آ یم رونیآسانسور که ب  از

دستم را  د یکردن کل دایپ  یروم و برا ی توجه به سمت در خانه م ی .  بنمی ب یدر بزنم و علت ماجرا را بپرسم در خودم نم 

شود. شوکه و بهت زده  یم دهیباز و دوباره به شدت به هم کوب  یدر خانه عل نمک  شیدایکه پ نیبرم، قبل از ا یم فمیداخل ک

اندازد و انگشت اشاره اش  یبه من م  یض ی سرخ شده از خشم نگاه پرغ ییگردانم ؛ رعنا با چشم ها یسرم را به عقب برم

لب  ریز یزی شود، چ مانیپش  فتنشود... اما انگار که از گ یباز و بسته م   یگفتن حرف یبرا شی لب ها رد یگ یرا به سمتم م 

 رود.  یو م  د یگو یم

اندازم و   یباال م  یخودم تکان داده شانه ا  یبرا  یکنم، سر یم یاو بعد به در واحد عل یبه راه رفته  یو متعجب نگاه مات 

 شوم.  یام م یوارد واحد کوچک اما دوست داشتن

 

 

  ابانم،یمناسب سرگردان کوچه و خ ی.  من هم چنان در به در به دنبال کار ست یعنا ناز ر یگذشته و خبر  گریروز د  سه

  نیشوم که ا یبرگشت به خانه مجبورم دست به دامن عل   یشوم و برا یام گم م  یو نابلد   ابانیخ ک ی  یبه خاطر شلوغ یگاه

 . رمیبگ  یدربست یو تاکس  هشد  الیخ  یب ایشده   یروزها به شدت بداخالق و عصب 

 

 خواهد... یم یسابقه کار  ایشود  یم دایپ  یهم که کار  یگاه

مسئله هم   نیرسم؛ با ا یشب مثل جنازه به خانه م اد یاست که به احتمال ز  اد یاش نسبت به حقوق انقدر ز یساعت کار  ای 

 دهد... یبه سر وضعم را نم یدگیرفت و آمد و رس ،یحقوق کمش کفاف خرج زندگ می ایکه کنار ب 

زند رد  یم رونیکلمات ب یبعض یهنگام ادا یکنم که مشخص نباشد اما گاه  یام را م یکه تمام سع یبه خاطر لهجه ا ای 

 شوم...  یم

 شود. یچهره و نشستن عرق شرم بر بدنم م یباعث سرخ  دنشانیشن  یدارند که حت یچندجا هم توقعات 

 

   **** 

 

  یمناسب شخم م یکردن کار  دایپ یرا برا یابی محله آراممان قدم زنان روزنامه کار یبای سرسبز و ز یپارک کوچک ول در

 زنم . 

 

 ...دنیو نرس دنیهم دو   نیخسته از ا 

  قیعم  یبندم و نفس یرا م میدهم، چشم ها  یم هیسخت و سردش تک  یسرم را به پشت نم،ی نش یسرراه م  مکت ین  نیاول  یرو

  یم یبه دنبال توپ قرمز می که رو به رو یسه بچه کوچک یخسته به باز یتنگ و بدن  یکنم و با دل یکشم. چشم باز م یم

که  یپدربزرگ تنگ شده و فشار یعمه خانم، اعظم و حت یکنم. دلم برا یخنده شان فضا رو پر کرده نگاه م  یدوند و صدا
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  یمشتش م انیو قلبم را م دهیچیغم را دور قلبم پ  یبه روحم وارد کرده دست ها  میپول ها  دنیبودن و ته کش یحس سربار عل 

 کند.  یم د یرا در من تشد  هیگر لیفشارد و م

 

که تمام دغدغه شان ُسر خوردن از  ییپسربچه و دختر بچه ها یهمان جا نشسته، به رفت و آمد مردم و باز   یساعت می ن

 دوزم.  یکوچک است چشم م د یسف  یتاب ها  یکردن در صف طوالن  یتاب ی بلند و ب یتونل  یسرسره ها

 

 کنم. یکه وارد پارک شده ام حرکت م یاز جا بلند شده و خالف جهت یعل  ای کی دست به زانو گرفته و با  باالخره

  یم رونیب بم یساده و زهوار در رفته ام را از ج یخورد. گوش یپا گذاشته ام که تلفن همراهم زنگ م ریرا ز یابان یخ چند 

 ام.  ستادهیا  یفروش ینی ریش  یتر رو به رو  نییپا  ابانیکه چند خ  م ی گو یپرسد کجا هستم م یکه م  یآورم و در جواب عل

 خواهد همان جا منتظرش بمانم.  یم

 شوم.   یبه سمتش رفته و سوار م ابانی کنار خ نشیماش  ستادنیبعد با ا قهیاز پنج دق کمتر

 چرخانم.  یبه سمتش م کنم و سرم را  ی بستن کمربندم سالم م   نیح

 اندازد.  یرا به راه م نی دهد و ماش یتکان م  می برا یلبخند سر با

 شود. یم دهیام کش نهیفضا را پر کرده و با هر دم و بازدمم به س  نشی ریعطر ش  یبو 

 

 : د یگو یاندازد و م یبه سمتم م ینگاه 

  ؟یکرد  دای_کار پ 

 

 : می گو یکشم و م یم یکوتاه آه

 

 کنن و...  یبه خاطر لهجم ردم م  ای ادهیز  شیساعت کار  ایحقوقشون کمه...  ایخوان...  یتجربه م ای _نه واال، 

 

 زند. یم ییجلو  نی ماش یبرا  یکشد و بوق یم  یهوم

 

 توپ دارم.  شنهاد یپ هی م،برات یجا ناهار بخور  هی  می_بر 

 

 دهم.  یبه نشانه باشه تکان م یزنم و سر  یم لبخند 

 *** 
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 : د یگو یکند. رو به سمتم کرده م  یپارک م  یرا کنار نیماش

 

 خبر دارم برات.  یکه کل می_بزن بر 

بزرگ و   ییطال ریآن دو مجسمه ش  یکه جلو  یو شانه به شانه هم به سمت دِر باغ رستوراِن سنت  می شو یم ادهیپ  نیماش از

 ... میرو  یگذاشته اند م یا ستادهیا یمشعل ها

 کند:  یبه فضا م یبا دست اشاره ا می شو یوارد که م 

 

 . امی تا من دستامو بشورم و ب نی بش  ی_هرجا دوسدار 

 

هر تخت را با  یاندازم ، رو یاند م دهی با فاصله از هم درونش چ  یی که تخت ها می باغ سرسبز روبه رو یبه فضا  ینگاه 

پر کرده که   یآب یسمت راست و چپ را جو یتخت ها  نی وش کرده اند... فاصله بمفر  یترکمن یها چهیها و قال   یپشت

 را در آورم... می روم کفش ها یاز تخت ها م یکیرسد. به سمت  یآخر باغ م یآن به آبشار مصنوع  یانتها 

کنم. سکوت باغ را   یدردناک شده دراز م می را که به خاطر فشار کفش ها می و پاها نمینش یتخت گوشه سمت چپ م یانتها 

 شکند. یم  گوشیباز  یگنجشک ها کی ج کیج  یصدا  یُشرُشر آب و گاه

 

 

 دهد.  یم هیتک  یو به پشت ند ینش  یم می به رو رو

 : د یگو  یو م  دهیکش نیی باال زده اش را پا یها  نی آست

 

 خانوم چه خبرا؟   ی_ خب ناز پر 

 . ینکرد  دایکه پ  کارم

 

 کشم:  یبه صورتم م یدست  یفرستم و با ناراحت ی م رونیآه مانندم رو ب نفس

 

 _نه! 

 

 شکند... یشود و بعد از رفتنش دوباره سکوت را م یچند لحظه سکوت برقرار م شخدمت یآمدن پ  با
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 برات دارم.  یکار شنهاد یپ  هی_

 

 کنم ... یکودکانه چشمانم را گرد م یذوق با

 

 ...؟ کجا...؟ی...؟ چه کارنیگ ی:_تو رو خدا راست م

 

 برد ... یرا باال م  شیاَبرو  یتا  کیزند و  یبه ذوق کودکانه ام م   یلبخند 

 

 خودم.  یاز شعبه ها  یکی... تو یش ی_آره...فروشنده م

 

 ...!؟ی_فروشنده...!؟ فروشنده چ  

 

 کشد.  یکوتاهش م یشانیپ  یشده رو شانیپر  یبه موها  یدست

 

با خودم  یگرد  یتو دنبال کار م  دمیو منم د   میفروشنده کم دار میشعبه رو تازه افتتاح کرد  نی... ا یشی_فروشنده لوازم آرا

 رسم. یخوام م یکه م یز یراحته... هم من به چ المی و خ یچشمم یفکر کردم کجا بهتر از مغازه خودم. هم تو جلو

 

 زنم :  یاندازم و لب م یم نیی سرم را پا رم،یگ یخجالت گوشه شال سبز رنگم را به دست م با

 

 ... اممم... زهی_آخه...آخه چ

  

دهد  یهول شده نگاهم از چهره اش که نشان م د یآ یافتد و دستش که به سمت شانه ام م یمن م ینگاهش که رو  ریمس

 شود... یم دهیدارد کش یبه سر شانه ام را بر م دهیحرفم است به دستش که نخ چسب  هی منتظر بق

 :   میگو  یاست م رهیکنم و رو به او که با دقت به من و حرکاتم خ یبا خجالت سربلند م 

 

 ؟ یکنم چ  یدونم...اگه خراب کار ینم  یشیو لوازم آرا شیاز آرا یچ ی_من ه
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 شود...  یم انینما دشی سف  یدندان ها فیباز و رد   قیعم  یبه خنده ا شیها لب 

 

 .یبا کار آشنا بش   یکم هیمغازه تا   یایدم... فردا با من م یم ادت ی_غصه اونو نخور... خودم 

 

زند ذوق زده با زبان   یو برق چشمانم به برق ستاره ها در ظلمت شب طعنه م  د یرو یمثل گل انار م می لب ها یرو  لبخند 

 : م ی گو یم  یمحل

 

 _دسِت تَه نِشو اپو جان* 

 )دستت درد نکنه عموجان( 

 

 . د یگو یم  ییتو  یداده و با خنده فدا یدو انگشتش نوک دماغم را فشار با

 

را چون   یشیکار در مغازه لوازم آرا یایو رو   میشو  یکه چند برابر شده مشغول م ییرسد با اشتها یها که م  سفارش

 آورم.  یرنگارنگ در دشت شلوغ و سرسبز ذهنم به پرواز در م یپروانه ها 

 

 

 است.  یاز مردم خراسان شمال یمخصوص عده ا یزبان محل  ی* زبان کرمانج

 

 

سرم را کامل بپوشاند.  یکوتاه و سرکِش جلو  یکشم تا موها یجلوتر م یاندازم و کم  یسرم م ی رنگم را رو  یزرشک شال

ازم و تنها  اند  یم یکه اندام نسبتا درشتم را قاب گرفته  نگاه یو شلوار پارچه ا یدر به مانتو ساده مشک یجلو  نهیآ یتو 

به پوست گندم گون صورتم جلوه بدهم. با فکر   یکشم تا کم یم می لب ها هاست ب یرنگ یام که رژ لب صورت  یش یآرا لهیوس

از کار  یز یچ چی فروشگاه بزرگ و صد درصد شلوغ هست و من ه کی خواهم مشغول به کار شوم،  یکه م ییکه جا نی به ا

 افتد. یخروش موج درون معده ام به تالطم م هیشب  یز یدانم چ ینم  ییجا نیهمچ  یکردن تو 

 

وقت مثل   چیدانم ه  یو لوازم مخصوصش نم شیدر مورد آرا یزیکه من با نوزده سال سن هنوز چ نیاست؛ ا نی هم ت یواقع

 وقت نشوم...  چی هم ه د ینبوده ام و شا هی وقت مانند بق چی نکرده ام...من ه شیشهر آرا نی دختران ا

  یها  شگونیو چند بار عمه خانم از پهلو و بازو هام و نی است که به خاطر داشتنش چند  یرژ لب ن یام هم  یش یآرا لهیتنها وس 

 گفت:   ظیغل یچشمانش را گرد کرده و با اخم د یکه آن را د  یگرفته و روز اول  یآب دار
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 ... تنیگناه و معص  هیما نایبندازشون دور ا...!؟ زود دهیبر  سیگ  یرو از کجا آورد  دابایسرخ آب سف نی_چه ِجالفَتا... ا

 

  چی کند، من اما ه دایعامل گناه را به دستم رسانده پ  نیکه ا یزبانم حرف بکشد تا کس ریکرده بود از ز یچند روز تمام سع  و

نان  از ز یکی فیکرد از ک یرا بدرقه م  شیکه مهمان ها  هی در خانه همسا یگذشتم جلو یاز  کوچه م یوقت نگفتم که وقت

 شدم و بعد از رفتنشان آن را  برداشتم.   یمخف  یجا بدهد افتاد و من گوشه ا فشی را درون ک یزیمهمان که قصد داشت چ

کردم و بعدتر ها   یخوشش را استشمام م یآوردم و بو یبقچه ام درش م انیشدم از م یاتاق که تنها م یاول تو یروزها 

 . دمیکش می لب ها یرو یکم یواشکیجرات به خرج داده و  یچند بار

 

 و به سمت در قدم تند کنم.  رمیشود تا از مرور خاطرات نه چندان دلچسب گذشته فاصله بگ یزنگ باعث م یصدا

کند   یم انینما شتری چشماش را ب یشی رنگش که رنگ م  یو کت و شلوار خاکستر د یسف  راهنیدر پ دهیپوش  یدر عل پشت 

 رود. ی شد"؛ جلوتر از من به سمت آسانسور م ریکند و با گفتن "عجله کن د  یم یا  مهیبا لبخند سالم نصفه ن ستادهیا

 

زنگ تلفن   یصدا می شو یمانم. وارد آسانسور که م یدر آسانسور منتظر م یبندم و کنارش جلو یسرش در را م پشت 

 کند... یهمراهش فضا را پر م

  یبه شماره رو  یآورد، نگاه یم رونیکف دست است را ب کیکه به اندازه  یبزرگ  یوششلوارش کرده و گ ب یدر ج دست 

 دهد:  یکند و با مکث جواب م یصفحه م

 

 _بله رعنا...!!؟ 

 

اسم   دنیاما با شن ست ین  شیکنم تا نشان بدهم که حواسم به حرفا  یآسانسور گرم م نهیآ  یسرم را به درست کردن شالم جلو 

 شود... یاز حواسم به او و مکالمه اش پرت م یم یهمراهش هستم. ناخوداگاه ن  نکهیخودم و ا 

  یقبل خبر قهیاز آن لبخند چند دق گریدرهم رفته و د  شیدهد، اخم ها یکه ساکت فقط گوش م د یگو  یم یدانم رعنا چ  ینم

 ... ست ین

 شود.  یمکالمه اش را تمام کرده و جلوتر از من خارج م یبا چند اوهوم، باشه و اوک ستد یا یکه م  آسانسور

 **** 

 نقاط تهران است... نی از بهتر  یکیدر  یبزرگ اری مغازه بس یعل فروشگاه

  یها  نی و ماش  نانی بلندنش یفقط شاس ست یو... ن کانیو پ  د یاز پرا یها خبر  ابانیدر خ گری فهمم که د  یم یرا وقت  نیا 

که سر زانوهاشون پاره   ییگاهاً کوتاه با شلوار ها ب یو غر  ب یعج  یدر لباس ها دهیپوش ییو دختر ها و پسرها  یخارج

 اند! ب یشهر واقعا عج نی ا یاز آدم ها یکه برخ نیا ایب است یمن عج  یدانم که تنها برا ید؛نم یآ یاست به چشم م
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ساله باشد  ی که س ست یاصال مشخص ن افهیو ق پ یت  نی کنم با ا یاش نگاه م دهیدارم، به اندام ورز یقدم برم یسر عل پشت 

 دهد. یچهره اش حداقل پنج سال کمتر  از سنش نشان م  ب یترک

 گردد: یو به سمتم برم  ستد یا یم  یدر فروشگاه بزرگ  یجلو

 

 .یمحل کارت... خوش اومد  نمیتو ا نی خانوم... ا  ینازپر ای_ب 

 

 . ستمیا یم زنم و کنارش یم یخجول  لبخند 

 

 _ممنون. 

 

شده   سیخ یوارد شده و من پشت سرش مثل جوجه ا  یبا قدم بلند  رد،یگ یبزرگ و مردانه اش م یدست ها انیرا م دستم

 شوم.  یم دهیاز باران به دنبالش کش 

 شود. یگردتر و دهانم بازتر م می چشم ها  میرو  یجلوتر م هرچه

 

سقف  یک یتا نزد  یبلند طبقات  یمشک  یشده ... دور تا دورش را  قفسه ها می که به دو قسمت تقس یبزرگ اریبس  فروشگاه

مختلف و   یها  زیدر سا یرنگ یپر از برس ها ییها   وانیل ،یشی لوازم آرا یآن ها پر است از جعبه ها یپوشانده و رو 

 متفاوت.  یعطرها و ادکلن ها 

  یشیاز لوازم آرا یو درشت است و طبقات کوچکتر   زیپرنور ر یو المپ ها   یکرم و قهوه ا  یاز کناف ها  دهیپوش  سقف

 کیطور که معلوم است هر قسمت  نیشده اند. ا دهیچ  یمشک یمختلف در سطح فروشگاه به صورت پراکنده در قفسه ها

صورت  یکامل رو یشیخوش دوخت و آرا یمشک رو شال و شلوا  یزرشک یفروشنده مخصوص دارد دو دختر با مانتو 

در قسمت عطر و ادکلن ها مشغول اند آن  یو شلوار زرشک یمشک  راهنیو دو پسر با پ  نی تری و کیهر کدام در پشت 

 بلند گذاشته اند. یمخصوص صندوق دار و کنارش درختچه ها  گاهیدر، جا کیطرف تر نزد 

 کنم،  یام و با خودم فکر م رهیطرافم خا یبه فضا  ب یعجا نیدر سرزم  سیهمچون آل  ریو متح مات 

 

 !! ام؟یکار بر م نیواقعا از پس ا 
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  انی ناشناخته م یاز ترس ها  یعرق شده و موج  سیخ  میفضا هم استرس را به جانم انداخته، کف دست ها نی ا دنید  یحت

 به خروش افتاده...  می رگ ها

 

  یو با دختر  ستادهیا  یشیآرا یها ن ی تری از و یک ی یروم. رو به رو یآرام به سمتش م یبا قدم ها  یاشاره دست عل با

با من مثل تفاوت   سهیدر مقا ششیکه سر و وضع و آرا یرو به فروشنده ا یو سالم آرام  ستمیا ی کند. کنارش م یصحبت م

 دوزم...  یپنهان به او چشم م یحسرت  بادهم و  یمهمان ساده است م کیبا   شیعروس در شب عروس

 

در ظلمت و  یکیمن تفاوتش با من مثل تفاوت شب و روز است.  یجذاب، خوش بر و رو و خوش انداِم روبه رو دخترِ 

 ! ییغرق در روشنا یک یو  یک یتار

 

 

 :  د یگو  یم می روبه رو یبا ی و رو به عروسک ز رد یگی دستم را م یعل

 

 .ی بد  ادشی رو  زیخوام دو سه روزه همه چ  یکه بهت گفتم م ینازپر  نمی _فتانه جون ا

 

 دهد.. یبه نشانه باشه تکان م یاندازد. سر یپر اکراه به سمتم م یام اسمش فتانه است نگاه  دهی خانم که حاال فهم عروسک

  یم برخورد که اصال با دست یشده با الک سرخش  جور نیی و تز  دهیکش یرا به سمتم دراز کرده با سر انگشت ها  دستش

 کند. یم یابراز خوش بخت یمصنوع  یپر از عشوه ها  یزده و با لحن  یآورد لبخند  یدست دادن را در م ینداشته باشد ادا

آتشفشان فعال به سمت قلبم روان شده و   کیبد مثل مواد مذاب فوران کرده از   ینگاه پر غرور و لبخند پر تمسخرش حس از

کنند،عروسک   یم  یبا هم جنس و سطح خوشان باز  شهیهم  بایز  یآورد.عروسک ها  یسوزشش نم اشک را به چشمم م

 با مترسک ها!  یرا چه به باز  بایز  یها

 

 *** 

 شوم.  یزنم و با مسئول مخصوصش آشنا م یبه هر قسمت سر م یکنار عل در

  ینم قایرا دق لشیکه دل یپنهان یسرشار از تمسخر و لبخندها ییکشد. نگاه ها یاه ها را به سمتم م ورودم به هر قسمت نگ 

 است. حی تفر هیجالب و ما شان یبرا  شمیآرا یصورت ب  ایساده  یلباس ها  د یدانم شا

که به کمک   ییدخترها  نی ا یکنم تا از همه  یکار د یبا د یگو یکه م  یکند حس یرا به وجودم القا م یچه هست حس بد  هر

خودخواه با   یشده اند و مثل طاووس ها  ن یتر یپشت و  یعروسک ها   هیشب گریمختلف و هزار قر و فر د  یها شیلوازم آرا

 بهتر باشم.  ذارند گ یم  شیشان را به نما ییبا یهر حرکت و قدم غرور و ز
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  کینشسته و    یزیگردان پشت م یصندل یرو د یدور از د  یکه گوشه ا یپر تمسخر تنها نگاه پسر   یهمه نگاه ها انیم از

از جا بلند شده با  ستمی ا یکنارش م یآشناست وقت  یبا درد  یمعمول یدر دستش است نگاه یعل یبزرگ مثل گوش  یگوش

 ...د یگو یو خوش آمد م ارد فش یم  یبر لب بدون غرور و اکراه دستم را به گرم  یلبخند 

 

  یآراسته پسر نگاه م یساده ول پ یبه شانه اش زده و رو به من که کنجکاوانه به ت یدست  یمیصم  یلیخ قی عم  یبا لبخند  یعل

 : د یگو یکنم م

 

 ...نجایا ینترنت یمن ... مسئول فروش ا اریو دست زیعز  قیرف اری مه نمی_ا 

 

 کنم   ینگاه م شیو به چشم ها   رمیگ یرا باال م  سرم

 

 _خوشبختم. 

 

 ... شیها  چشم

 

 است.  قیچاله عم اهیدو س  هیشب  شیها  چشم

  یرا دارند و اگر حواست نباشت تو را با خودت به تاراج م دنت ی قصد فرو کش یکن ینگاهشان م  یچاله که وقت اهیدو س 

 برد...

 یدارد ؛ انگار با نگاهش تا ته مغزت را م یجور جاذبه خاص  کیزند نگاهش   یهم طعنه م اهی چشمانش به شب س یاهیس 

 کند. یم یخال ی ز یو ذهنت را از هرچ ند ی ب

 

 

 رسد. یبه مشام م  زییپا  یماه است. کم کم بو  وریروز شهر نی کمیو   ست یب  صبح

 آمدنش را زودتر به دست مردم برساند. د یخانم عطر تنش را در هوا افشانده تا نو  زییپا   ییگو

 .  میتا به محل مورد نظرش برس  میگذار یپشت سر م یگریپس از د  یکیمغازه ها را  یبه شانه عل شانه

 شوم. ایحضور در فروشگاه مه یتا برا می بود که چند دست لباس به قول خودش برند و مد روز بخر نیبر ا قرار

 

با مخالفت من رو   یبکشم  و وقت می به سر و رو  یبروم، دست شگاهیو امروز صبح را تالش کرد تا قانعم کند به آرا شب ید  کل

  ری. بعد از آن دو ساعت در مورد لباس،ظاهر، رفتار و تاثد یکش  یقیبه سمتم انداخت و نفس عم  ی ا رهیبه رو شد تنها نگاه خ 
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از درس  یز یکه چ ،یبا من که مثل کودک خنگ  گرید  ید یو هزار نکته کل  کو برند و مار یآن بر فروش و جذب مشتر

 یدرک کنم  فقط نگاهش م  یبه درست از مفهوم کلماتش یز یآن که چ یفهمد زل زده به دهانش ب یاستاد زبردستش نم  یها

 .د یکوب شا یشان یبه پ   یمتوجه نشدم با دست ضربه ا شیاز حرف ها یکلمه ا یحت د یفهم یکردم صحبت کرد و وقت 

از انواع لباس ،   ییگفت عکس ها  یاش که به آن لپ تاپ م یدست وتری و کامپ یبا کمک گوش گریاز آن دو ساعت د  بعد 

 مختلف نشانم داد. یمارک ها و برند ها شیلوازم آرا

 گذاشت.  ارمیدر اخت  ید یمختصر و مف  حات یدر مورد هر کدام توض  

 *** 

 

  انیگر یدستش و پسر بچه ا کیدر  د یخر سهیکه دو ک  یتا زن می مان  یو منتظر م  میست یا یفروشگاه مورد نظرش م یجلو

 در آغوشش دارد خارج شود.

 

 ام... دهیند  ییرا جا  رشانیشوم که نظ  یم یی، تنوع طرح و رنگ ها یو من مبهوت بزرگ می گذار یدرون فروشگاه م پا

 دهد. یم حی توض  میخواه  یکه م یزیرود  و در مورد چ  یبه سمت فروشنده م یعل

و پر اخمم و او خوشحال از   یکه من ناراض می شو  یاز فروشگاه خارج م یپر در حال ییبعد هر دو با دست ها یساعت 

 خودش بود.  قهیکه تمامش به سل  ید یخر

 و بپسندد. ند ی زند تا او بب  یرا داشتم که لباس ها را تن م یمن تنها نقش مترسک 

 ! د ی توجه به خواست و نظر من هر چه خوشش آمد خر یب

 ... یعقب ماندگ  هیشب  یکرد.حس هی را به وجودم هد  یکارش حس بد  نیا

 

 

  هیتک  شهیزند سرم را به ش یمان حرف م یبه قول خودش عال دِ یتوجه به او که در مورد خر یشوم و ب یکه م نی ماش سوار

 بندم.   یدهم و چشم م یم

 دهد. یخرخره ام فشار م یو پنجه اش را رو دهیچ یپ  میرا دور گلو ش ی وجودم را گرفته و بغض، دست ها یهمه   یبد  حس

به   لی. نفسم هر لحظه تنگ تر و مرند یگ  یم یشی خروج از چشمانم بَر هم پ یشان برا  هیچکد بق یقطره اشک که م نیاول

 شود. یم شتری هق هق کردنم ب

 است  میصدا یب  ی هی گر یِ قی موس ش،یصدا

 پرد.  یم رونیاز حنجره ام ب یآورم و هق کوتاه ینم طاقت 

 شود. یباره قطع م  کی به  شیصدا

 زند:  یم میاز بهت صدا پر
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20 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ...!؟ ی_ناز پر

 

  هیگر ریز یبلند  یشود و با صدا یم شتری ام ب هیگردانم. فقط هق هِق گر  یسرم را هم به سمتش بر نم یزنم. حت  ینم یحرف

 زنم.  یم

 

 : ند ی نش  یشانه ام م یرا که رو ش یکنم و بعد از آن دست ها  یرا حس م نی ماش ستادنیا

 

 چرا...؟ هیشده...گر  ی...؟ چی...نازپر نمت ی _بب

 

با لباس   یدختربچه ا می اشک ها  یکنارم است و از ال به ال  شهیلرزانم است نگاهم هم چنان به ش ی سکوت و شانه ها  جوابش

 . نمیب  یکند م یخوش پوش صحبت م یبه دست که با زن می پاره دسته گل مر  یها

 

 کنم آرام باشم.   یم یدهم و سع یم هیتک  یکشم. سرم را به صندل یم یق یعم  نفس

 کشد... یم یکالفه ا پوووف

با   رد یگ یرا به سمتم م یآب شهیکند. ش یبعد در سمت مرا باز م ی قهیرسد و دو دق یباز و بسته شدن در به گوشم م یصدا

 کند.  یدر هم نگاهم م ییاخم ها 

 

 ...باشه؟ یکن  یم هیرو بخور...بعد بهم بگو چرا گر  نی _اول ا

 

 دهم.  یبه نشانه باشه تکان م  یخورم و سر یآب م یکم

 .فتد یشود و به راه م یم ریفرمان جاگ  پشت 

 . میشو  یم ادهیکند و پ  یپارک ترمز م  نیاول  یجلو

 زنم.  یآب خنک به صورتم م یمشت  ستمیا یم یآب خور  نیاول ی کشم. جلو یم یق یعم  نفس

 اندازم.  یسر راهم م مکت ین  نیاول  یکنم و تن خسته ام را رو یبود. از کنارش عبور م ستادهیقدم آن طرف تر منتظرم ا چند 

 

 

 کشد. یم  شیموها انیم یو کالفه دست ند ینش  یرو به من م کنارم
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21 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ؟ ی خوب –

 

 دهم.  یرا تکان م  سرم

 

 ...؟یکرد  هی چرا گر یشه بگ ی...؟ میحرف بزن یخوا ی_م

 

 چنبره زده.  میاز گلو یدهم. بغض سمج هنوز گوشه ا یم رونیرا آه مانند ب  نفسم

 

 ؟ یکن ی_شما...منو اصال آدم...حساب م

 

 

 یصدا

 ...؟ ی_ چ

 شود تا سرم را به سمتش بچرخانم..  یباعث م بلندش

 : د یگو یم یخش دارد وقت شی. صداست یشده که باز کردنش با دندان هم ممکن ن  یهمانند گره کور  شیها  اخم

 

 ه؟ ی_منظورت چ

 

 : می گو  یم می لرزان حاصل از بغض تمام نشدن یکنم و با صدا یرا در هم قفل م  میندازم. انگشت ها یم نیی را پا سرم

 

   نی کن د یبرام خر  نیمنو برد  ؟یکن ی_شما...منو اصال آدم حساب م

 د؟ یکه نظر منم بپرس  د ی...ممنون دستتون درد نکنه... اما اصال به ذهنتون رس 

 

 ...د ی گونه ام چک یچشمم رو یاشِک سمجِ گوشه  ی قطره
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22 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یرژلب کم رنگ دزدک ی...تا حاال...تا حاال جز هیدونم چ  ی...مارک و برند نممی...پشت کوه می _من روستازادم ...دهات

 ... دمینپوش  یا گهیلباس د  ینکردم...تا حاال جز چند دست لباس ساده و محل یا گهید  شیآرا

 یدهد م یگوش م میکنم و رو از او که مبهوت به حرف ها  یاز اشکم را پاک م سیکشم، صورت خ یپر بغض م ینفس 

 . رمیگ

 نالم:  یکنم و م یدرخت نارون آن طرف پارک نگاه م ری ز یبچه گربه ها یبه باز  

 

که خوشتون  ی اونجا...هر چ  نیکه منو برد  زمیتونم بدم...مگه من...مگه من مترسک سر جال  ی_اما آدم که هستم...نظر که م

 نه...!؟  ای...اد یدخترجون خوشت م نی د یبارم نپرس  ی ی...حت نیاومد تنم کرد 

 

  یمن اما... نگاهم را به سمتش نم رد یگ یبزرگش م  یدست ها انیرا م میدست ها ند ی نش  یدو زانو م یرو  می پا  نییپا

 چرخانم.

 

 یباور کن قصد بد   یخوام ، ول ی! خب...حق با توئه  اشتباه از من بود...من معذرت مد یجان...ببخش  یمنو...ناز پر  نی _بب

 نداشتم. 

 

 کند.  یگونه ام را پاک م  یرو  یو با سر انگشتش اشک ها  گرداند  یبا دستش صورتم را به سمت خودش برم 

 

 کشم. یسرم را عقب م دهیاز حرکتش خجالت کش 

 

که در   یکند .وقت یبلند شدن کمکم م یو برا رد یگ یدستم را م ستد یا یپا م  یکشد. به سرعت رو یم یکالفه ا پوف

 : د یگو  یم یمحکم ی با صدا ستمیا یبرابرش م

 . میکن  یم د یخودت خر قهیبار با سل  نیدور و دوباره از نو ، ا مینداز  یهمشو م میبر  ایکردم ...ب ! من اشتباه ی _اوک

 

 رود. یو م رد یگ یاش مانده ام راهش را م رهیکه متعجب و مبهوت با چشمان گرد شده خ یتوجه به من یب 

 

 

در رها شده اند  یکه همان جا جلو ید یخر یکوچکم نشسته ام و به پاکت ها  ییرا یپذ  یا هیعار  ،یساده  یمبل ها یرو 

 . زمشانیبر  رونیبود که ب امدهی کنم. دلم ن ینگاه م

 برند بودند.   یو به قول عل مت ی،گران ق  بای ز مینداشت اما از حق نگذر ینقش  دنشانیو نظر من در خر قهیاگر سل یحت
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23 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

از همان   یک یجا به  کینداشتم حتما همه را به صورت  اجی هم رفع نشد و اگر احت  یعل  حات یبا توض یبدم حت  حس

 مرتب بودن سر و وضع و لباسم است. دمیکه الزمه شغل جد  فی! ح فیدادم اما ح یم  ابانیدخترکان دست فروش سر خ

 **** 

 شوم. یوارد فروشگاه م یپشت سر عل 

گذاشته   ریرفتارم تاث یام دست به دست هم داده و رو یاز استقالل نسب یام است و اضطراب و سرخوش یروز کار نیاول

 اند.

 کنم.   یو سالم م  ستمیا  یمتعلق به فتانه م نی تری و  یرو روبه

 زند که  یم یشخند یگرداند؛ ن یم می نگاه َگزنده اش را از سر تا پا یا دهیزند و با سالم کش یم یسرد  لبخند 

 تمام شود. حاتشیمانم تا توض  یو منتظر م   ستمیا یآورم و کنارش م یخودم نم یرو  به

 

  گه؟ید  هیچ  یدون یآب رسانه... آب رسان که م یبرند....طبقه باال ماله کرم ها   یاستند مخصوص کرم ها نی _ا

 

 دهد:  یگرفتن جواب ادامه م بدون

 رنگه،  یو ب یضد آفتاب رنگ یدوم مخصوص کرم ها  طبقه

 کننده ها  د یانواع سف  یابر  نجایا

 م، یگر  یکرم ها نجامیا

  یرنگ ها فیقسمت رژلب با ط نیمداد چشم و لب ا یشیآرا یمدادها  نجای الک، ا نجایقسمت انواع پنکک و پد، ا اون

 مخصوص. 

 د؟یآ یم یلوازم به چه کار  نی از ا یدانم  بعض ینم  یکنم که حت یفکر م نی دهد و من به ا یم حیهنوز توض  او

 همه را حفظ کنم!؟   ییاسم و کارا چطور

 ! م؟یآ یکار بر م نی پرسم واقعا از پس ا یبار هزارم از خودم م یبرا

 

 هرکدام را به خاطر بسپارم. یکنم اسم ها، برندها و جا  یم  یهستم و سع  یر یادگیساعت بعد هم چنان در حال  می ن

 

سال اما   انیکه خانم م یگشاده به مشتر  یو به او که با لبخند و رو  ستمیا یو آمدنش به سمت ما کنار فتانه م   یورود مشتر با

 کنم:  ینگاه م  د یگو یاست خوش آمد م یخوش پوش

 

 تونم کمکتون کنم؟  یچطور م ن،یخوش اومد  یل ی_خ
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24 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 خواهد که منتظر بماند.  یم ،یو او با در خدمتتان هستم د یگو یرا م گری اسم چند کرم و لوازم د  زن

  یم حی و با مهارت کامل در مورد هرکدام توض ند ی چ یم نی تر یو ی ا شهیسطح ش  یمدل کرم و مداد و ژل و... رو نیچند  

کنم دهانم از تعجب باز نماند چند قلم از لوازم را داخل  یم یام و سع ستادهیا یتوجه به من که مثل ماست گوشه ا یدهد ب

 کند.  یم یاو را دست پر راه یمشتر یخوش برا  یروز یو با آرزو رد یگ یم ست ی گذارد مبلغ آن را که کم هم ن یپاکت م

 

 خواست!؟  یرو برا خودش م نای_به نظرت ا

 

 گرداند. یرا به سمتم بر م سرش

 

  ننیپولدارا هم نی . اد یبار  یاز سر و وضعش م یدار هیداشت ما ی پیچه ت  ید یخواست! ند  ی_نه پس برا بقال سر کوچه م

 مونه انگار نه انگار پنجاه سالشونه. یصاف م یجور  نی با صد جور کرم و کوفت و زهرمار پوستشون ا گهید 

 زنم.  یلبخند م شی درون حرفا  یدهم و به حرص نهفته   یتکان م یسر

 

 اومد. اری جونم! مه ی_ا

 

و شلوار سورمه    یآب راهنیدر پ دهیدرهم ، پوش  یکه با اخم ها نمیب ی کنم و او را م ینگاهش کج م ریرا در امتداد مس سرم

 .د یآ یبه سمت مان م  یا

 رسد  یفتانه به گوشم م  فیضع یشود صدا یتر که م کینزد 

 

 سگ شد.!  نیخدا! باز ا  ای_ 

 

بلند او از   یو متعاقبش صدا  نی تری و  یرو یز یشدن چ دهیکوب  یحرفش را بفهمم که با صدا لیکنم تا دل  ینگاهش م متعجب 

 پرم. یجا م

 

 ه؟ یچ نی _ا

 

 دهد:  یاز ترسش جواب م یلرزان ناش  یبا صدا ستادهیعقب تر از من ا  دهیپر یکه با رنگ  فتانه
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25 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ه؟ ی...چی_چ...چ

 

 : د یگو  یم یچاله چشمانش ترسناک است وقت  اهیشود.صورتش سرخ شده و س یم شتریب  شیها  اخم

 

 ه؟ یچ  نیجلو و بگو ا  ای... ِد بایه؟بیچ ن یبگو ا   ایتوب دونم،ی_من نم

 

 

 را در آورده و فتانه را آچمز کرده.  ادشیفر یانقدر مهم  باشد که صدا د یدانم،  هر چه هست با یرا نم تشی عصبان لیدل

 روم.  یو ناخود آگاه دو قدم عقب م دهیاز جا پر یداد سومش نه تنها فتانه بلکه من هم چند سانت با

 

 سگ هستم بدترم نکن. یجلو فتانه، االن به اندازه کاف ای_ب 

 

 دهد:  یجواب م یفی ضع یبا صدا دهیترس دخترِ 

 

 شده؟!  ی...چ ی...خ...خب بگو...چیزن ی_آ....آخه...چرا...داد م

 

 غرد: یگذارد م یهم م  یکه چشمانش را رو  یکند و درحال یکشد دستش را مشت م یم یق یعم  نفس

 

 ه؟ یچ  نیبگو ا ای ندارم. فقط ب  ت یکار ای_ب 

 

 :  د یگو  یندارد م واری با گچ د  یکند و دوباره رو به فتانه که رنگ صورتش تفاوت  یدستش را باز م یجلو  کاتالوگ

 

 خودم بکشمت جلو؟   امیب  د ی...حتما باگهید  ای_ِد ب

 

 . می ستی ا یم نی تر یزند و با فاصله از و  یروم دستم را چنگ م  یدارد. من هم پشت سرش جلو م یفتانه که قدم بر م  

 : د یگو یزند و رو به فتانه م یصفحه م یکنم چندبار با انگشت رو  یصفحه کاتالوگ نگاه م یبه حرکت دستش رو  
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26 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نوشته؟  ی_بخون، چ

 

آرام فتانه از کنار   یآورم اما صدا یسر در نم یز یکنم و چ ینگاه م یا  هیکشم؛ ثان یهمراه فتانه من هم گردنم را جلو م به

 شود.  یگوشم بلند م

 

 تومان. nپک  مت ی. قی ...آجری...بژ...مسیوتی_ب 

 

 آورد. یدر م یکند و کاغذ  یم  بشیکشد. دست در ج یم یهوم 

 

 : رد یگ یصورت دخترک م یباز شده را جلو کاغذ 

 

 خط، خط توئه؟   نی _ا

 

 دهد. یسر تکان م  فتانه

 

 ؟ یرو چند نوشت مت ی_ق 

 

  یشکند. دو قدم عقب م یبلندش سکوت را م  نیکند. ه  یشود. فتانه دوباره به کاغذ و کاتالوگ نگاه م یسکوت م یا قهیدق

 زند: یلرزان تنها لب م ییکند با صدا یغضب با اخم نگاهش م  ریکه مثل م اریرود و رو به مه

 

 ...! د ی_ببخش

 

 

که   یو توجه چند مشتر می چسب یقفسه ها م دادش جفتمان به یکوبد. از صدا یکاتالوگ م  یزند دستش را رو یم یپورخند 

 شود.  یتازه وارد فروشگاه شده اند به سمتمان جلب م

 

 ؟ ی ! متوجه ایچقدر خسارت زد  یدون  یم  ن؟ی!؟ فقط هم د ی! ببخش  د ی_ببخش



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

27 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

  رشیاش خبر از بغض نفس گ مهینصف و ن  یفشارد. نفس ها یدهد و دستم را محکم تر م یسرش را با ترس تکان م فتانه

 دهد. یم

 

 رسد: یبه گوش م  شیچرخد و صدا  یتوجه به ما به عقب م یب

 کنم. یصحبت م یخودم با عل ،یا یخواد ب یرو جمع کن از فردا نم لت ی_وسا

 

 بغضش همراه است. دنیخفه اش با ترک  یوا

 نالد:  یم شیاشک ها  یبه ال  ال

 

 _اما آخه...

 

 : د یگو یگذارد و م یزند کنار لبش م یآتش م یگاریگردد و خونسرد س یعقب برم به

 

 ؟  ی_اما چ

 

 م یگو  یم  یفیضع یاندازم و با صدا یرا جلو م خودم

 

 دش؟ یشه ببخش  ی_م

 

 : د یگو ی سرشار از حقارت م یکند و با لحن ینگاهم م می مستق

 

 _شما؟ 

 

 کنم اصال چرا دخالت کردم. یاز رفتارش در دلم خودم را سرزنش م متعجب 

 

 :  رد یگ یاشاره اش را به سمت جفتمان م انگشت 
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28 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کنم. مفهومه؟   یتکرار بشه، جفتتون رو اخراج م  گهیبار د  کیفتانه با توام، فقط  گه،یبار د   کی_

 

 . می ده یتکان م یاخالقش سر  یزده از گردش صدو هشتاد درجه ا مات 

 

 زند. یگردد و اسمم را صدا م یشود به سمتم بر م یکه دور م یدهد،چند قدم یسرش را به نشانه خوبه تکان م 

 

 :د ی گو  یکنم م  ینگاهش که م 

 

 . اد یبهت م یلیخ  ی_زرشک

 

 گذارد. یرا پشت سرش جا م ریرود و مِن متح  یزند.م یم یچشمک

 

 

 گذرد. یسه روز از شروع کارم م  

 گرفتم. اد یکه فتانه آموزش داد را  یار نکته ااز هز یفقط کم ،یکم 

 ام. دهیبردار را فهم  هیچه، تفاوت آب رسان با مرطوب کننده و ال یعنی کیمتال ست،یدانم برند چ یمثال م حاال

 

 من! یدوست داشتن  ی هیبود؛ هد  یش یپک کامل لوازم آرا  کی می روز کار نی اول هیهد 

 

 

 است. یاز طرف عل هیزد، پک را به دستم داد و گفت که هد  میصدا  اریقصد رفتن به خانه را داشتم مه یآخر وقت  ی لحظه

و   دمیکش یکردم بو م  یآوردم نگاه م ی از پاکت درشان م  یکی یک یکردم و همان جا با ذوق   یو کنجکاو نگاهش م مات 

 که گفت:  یزدم. ذوق سرخوشانه ام را کور کرد وقت یلبخند م

 

 نشه!  ی رنگ الت یسب  یاستفاده کرد  ی_فقط مواظب باش، وقت 
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29 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

را برداشتم و از  لمیلب گفته وسا  ری ز یشعور  یکه زده بود با خجالت ب یکنم. شوکه از حرف یباز نگاهش م  یدهان  با

 زدم.  رونیفروشگاه ب 

 چند فحش پدرمادر دار نثارش کردم  یبه زبان محل رلب ی. زد یرس یبلندش از پشت سر به گوش م یخنده  یصدا

 حرف را  بزند ،پسرک پرو!...  نیفکر کردم چطور شتوانست ا  ریبه خانه برگشتم و تمام طول مس زانیآو یبا لب ها  و

 

 *** 

 

رود و او با    یم اریبه سمت مه  ید قدم جلوتر علشوند. چن یوارد مغازه م یکه دست در دست عل نمیب  یدور رعنا را م از

به  عیکند؛ اما سر یشوکه شده مکث م یمن لحظه ا دنیبا د  د؛یآ ی کند جلوتر که م یم یتک تک فروشنده ها احوال پرس

دهد و رو به من  یدر جلب توجهش دارد دست م یکه چاپلوسانه سع  تانهبه ف  یگردد. با لبخند گشاد  یاش بر م هیحالت اول

 : د یگو یم

 

 لحظه فکر کردم اشتباه گرفتم.  هیاصال نشناختمت،  ،یجون! چقدر عوض شد  نازی_عه وا پر 

 

 دهم:  یچشمم را کنار م یمزاحم جلو یزنم و با دست چند تار مو  یم یخجول  لبخند 

 

 ن؟ ی _سالم رعنا جون! خوب

 

خواهد   یدهد و از او م یاز طبقات استند را نشان م یکیبا دست   ستادهیا  یتانه که کناردهد و رو به ف یرا تکان م سرش

دستم گرم کرده ام با لحن پر   یبه من که سرم را با بروشور جلو  رد ی گ یاز کرم ها را به دستش بدهد. کرم را که م یکیکه 

 . اورمیآب ب یکم شی که برا د یگو  یم یعشوه ا 

 

بزرگ  زی سا ینشسته و سرش را داخل گوش یصندل یکه رو یبه عل  اری گذشتن از کنار مه  نی کنم و ح یرا پر م  وانیل

 کنم.  یبرده، سالم م د یگو یکه فتانه به آن تبلت م اریمه

طرح  ی رسد چهره اش کم یبه صورتم م یزند وقت  یرا وجب م میاز سرتا پا  قشیکند و با نگاه دق یرا بلند م سرش

 دهد. یاما با  لبخند جوابم را م رد یگ یبه خود م یت ینارضا 

 

 زنند.  یشنوم که در مورد من حرف م یرعنا و فتانه را م یخودم، صدا یقدم مانده به غرفه  چند 

 کشم  یکنم و سرک م یم  یاستند مخف وارهیروم خودم را پشت د  یم جلوتر
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30 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 به من نگفته بود!  یزی چ یطور! عل  نی_پس که ا 

 

 : د یگو  یزند و بعد رو به فتانه م یم نی تری و ی. انگشت اشاره اش را چندبار رو د یگو  یرا رعنا م نیا

 بارش هست!؟   میز ی_حاال چ

 یپشما  ه؟یفهمه چ یم  شیآرا نیآخه ا ،یشی!؟ لوازم آرای! اونم چ یرو چه به فروشندگ یدخترک دهات  نیفهمم ا ینم من

 !شترهیمن ب یصورتش از بابا 

 

 : د یگو  یزند و م یخنده م ریز یفتانه پق 

 ! ن؟ید ید  الشو یب یرعنا جون! س  ی_وا 

 

 کشد. یم شیاَبرو  یبار با دست رو  نیخندد و ا یم دوباره

  

 مونه.  یپاچه بزغاله م نی _اَبروهاش، اَبروهاشو بگو! ع

 

 شود.  یبلند م شیخندد و رعنا از جا یدو م هر

 

 کنم.  یصحبت م  یشده! بعدش با عل دایچند وقته کم پ یبزنم. عوض اری به مه  یسر کی_فعال برم  

 

روم و   یببخشم،چند قدم عقب م امیالت یام کم یکنم به روح زخم یم  یدهم  و سع یکشم بغضم را قورت م یم یق یعم  نفس

 . میآ  یدوباره جلو م یا  مهیبا لبخند نصف و ن

 

 براتون آب آوردم.  ؟یر ی_عه...رعنا جون کجا م

 

 خورد. یقلپ از آب داخلش را م کیو با اکراه  رد یگ یرا از دستم م  وانیل

 رود.  یو م  د یگو یم یفیدهد و رو به من خداحافظ کم جان و از سر رفع تکل یفتانه دست م به
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31 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 در سرم به راه انداخته اند. یبیطوفان مه  اریرعنا، فتانه و مه یکنم. حرف ها یو به صورتم نگاه م ستمی ا یم نهی آ یجلو

 کشم.  یصورتم دست م ره یاما ت  زیر یها و موها  لی پُر و پهن و سب  یاَبروها  به

 

 دهند.  ینشان م  یخود  روزیرحم تر از د  یشهر هرروز پُر رنگ تر و ب نی آدم ها و ا نیمن با ا تفاوت 

 

ساده شهر من مثل تفاوت روز و شب  ی شهر با آدم ها نینقاب بر چهره ا  یگفت، تفاوت آدم ها یپدربزرگ درست م د یشا

 بود. 

داشت به زور در  یبودم؛ که سع یبادبادک خراب هیشهر شب  نیا ی از دخترها و زن ها یلیدر برابر رعنا، فتانه و خ من

 . رد یآسمان اوج بگ

 

 شوم.   یم یکنم شهر یام را رنگ یمشک یکرد اگر موها یعمه خانم، که فکر م  چارهیب

 کشم. یبلندم م یبه موها  یدست

 

 نکرده!  یبرند هم منو شهر  یرنگ شده و لباسا یموها  یحت ینی ! که ببیی! عمه خانم کجای _ه

 

 . رمیگ  یکوچکمان را م یدارم و شماره مخابرات روستا  یهمراه ساده ام را بر م  تلفن

 خواهم تا عمه خانم را از پشت بلندگو صدا بزند. یشود از زن پشت خط م یکه بر قرار م ارتباط

 بگذرد. قهیمانم تا پنج دق یکنم  و منتظر م یم قطع

 .چد یپ  یگوشم م یعمه تو   یبار صدا نی و ا  رمیگ  یشماره م دوباره

 

 بله؟ –

 _َمته جان! سالم.حالته ِرندَ.؟

 خوبه؟(* )عمه جان سالم .حالت 

 

 رسد. یبه گوشم م یبه سخت   یخش خش گوش یاز ال به ال  شیصدا

 ؟ ی چه اِک یسالمت ی_سالم َگِچک جان ِرند 
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32 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ( ؟یکن  یم کارایچ  ؟یسالمت ی)سالم دخترجان خوب

 

 شی برا  انمیاطراف یشهر و حرف ها  یگذرد و بعد من هستم که با اشک و آه از ماجراها  یم یبه احوال پرس  یا قهیدق چند 

دهد که بعد از صحبت با پدربزرگ و کسب اجازه به من خبر  یام کند و او قول م ییخواهم که راهنما  یکنم، م یم فیتعر

 چهره ام بکنم.  یبرا  یبدهد تا فکر

کردند حق   ینامزد م یوقت  یحت  ل،یپر و سب  یمثل من داشتند اَبروها یکوچک ما دختران مجرد همه چهره ا یروستا در

  ایح  یداد انگشت نما شده و ب یرسم را انجام م نیخالف ا ینداشتند و اگر دختر ید را تا روز عروس خو یبرداشتن اَبروها

 شد. یخوانده م

 روستا بود.  ی کوچک و بزرگ اهال  یمدت ها حرفش نقل جمع ها تا

 

 

 .ستمیا یپشت غرفه مخصوص خودم م هیبا بق یکوتاه کیو بعد از سالم عل  شومیفروشگاه م وارد 

 چهره ام را بپوشانم. هنوز عمه خانم  تماس نگرفته و یرگیاز ت یکننده کم د یام را کرده ام تا با کرم سف یسع  تمام

 .اندازمیرا راه ب یکار چند مشتر ییمجبورم تنها ست،ین  یفتانه هم خبر  از

 

 شومیکه قصد خروج دارند رو به رو م گریا دو فروشنده د روم، ب یناهار که به آشپزخانه کوچک ته فروشگاه م وقت 

 رسد:  یخنده و پچ پچشان به گوش م یبعد صدا هیثان   کی.شوند یاندازند و رد م یبه صورتم م ینگاه 

 

 ه؟ ی نجوریچرا ا نی _ا

 

 ! مانیرو س دهیگچ مال ی...انگاری_وا 

 

کنم و لبخند پر   یبه صورتم نگاه م   نهیآ یبرم جلو   یپناه م ییگرم کردن ناهار به دسشو الیخ یکشم و ب  یم یکالفه ا پوف

 زنم.  یم نهیدرون آ ی به دخترک پر مو یحرص

به   د یدهد خسته و نا ام ی... جواب نمرمیگ یآورم و با عمه خانم تماس م  یام را در م یپاشم، گوش یم ریآب به تصو  یمشت

 . گردمیآشپزخانه بر م

 

 دو دختر را دو پسر  فروشنده عطر پر کرده اند. یجا

 گذارم.  یکوچک وسط م زیم یگاز  گذاشته و ظرف ماستم را رو یکوچک در آورده، رو خچالیرا از  میغذا ظرف
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33 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کشم  یرا که عقب م یصندل

 رسد. یاز آن دو نفر به گوشم م  یکی یصدا 

 

 ...! یوقت ینشن  یلیب یمراقب باش ماستات س ... خانوم زند، گمای_م

 

 کنم.  یآن ها خال یبه سمتشان برگردم وحرص خفته در درونم را رو شود ینفر دوم باعث م  یخنده  پق

 

 ...!؟ هیرو جارو بزنم حرف  نی باهاشون زم خواد یاصال دلم م ؟یمن  یال یبی س یوص ل ی_اصال به توچه...؟ تو وک

 

 

شوم سرخ شده از خجالت بغضم را فرو داده و به   یکه زده ام م یرود تازه متوجه حرف  یخنده شان که به هوا م یصدا

 کنم.  یآشپزخانه پا تند م رونیب

 زنم.  یم رونیدارم و از فروشگاه ب  یرا بر م  فمیک

توجه به   یشوند و من ب  یگونه ام روان م یپشت سر هم رو یاجازه و بدون معطل یب  هیچکد بق یقطره اشکم که م نیاول

 زنم.  یرو شلوغ قدم م ادهیکنند در  پ یتفاوت نگاهم م یب  یبا تعجب و بعض یکه بعض یا ادهیعابران پ 

 

 

  یبساطش را پهن کرده و نوزاد  یزن دست فروش شیکه روبه رو  لیمغازه تعط  کی  یجلو یسکو یرو، رو ادهیپ  ی گوشه

 . نمینش یکند... م ی م یتاب یرنگ و رو در آغوشش ب  یب ییدر پتو چدهیپ

 

بعد دوباره تماس   قهیکه عمه را صدا بزند، پنج دق خواهمیدهند، م یبار  جواب م نی ... ارمیگ یشماره مخابرات را دوباره م 

و بعد با هزار اما و اگر و شرط و شروط   د یگو یاش م هیکنم از پدر بزرگ و مخالفت اول ی...و با عمه صحبت مرمیگیم

 کند :  یاجازه را صادر م

 

 ِکَمک خا چه َک زبان َخلکه بََرف بو..  ی_َگِچک جان...خا ناته بوکه نَک

 خودتو درست کن زبون مردم کوتاه بشه(  کمی، فقط  ای)دخترم خودتو شکل عروسکا نکن 

را   رمیکشم و مس یاز اشکم م سیخ  یگونه ها یرو  یصورت دست ی به پهنا یکنم و با ذوق و لبخند  یتشکر م  یخوشحال با

 کنم.  یبه سمت خانه کج م

 و اطالع رمیگ یتماس م  یشوم. با عل یم ستد یا  یم میپا  یکه جلو  یتاکس  نی اول سوار
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34 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 روم.  یدهم که فردا سرکار نم  یم

 

خشک  یلب ها یرو د،یآ یباال م می چرخد، از گلو یم  میشود،درون رگها  یام روان م نهیاز س  یمثل رودخانه ا یخوشحال

 کند. یم می لبخند را مهمان لب ها  فشیشود و حس لط یم یجار  رمیچون کو

 .ستد یا یپشت چراغ قرمز از حرکت م  نیماش

آن طرف  یپسرک مو قهوه ا ولونی و  یکنم... به صدا یها نگاه م  نیمردم و ماش  یاهو یکشم، به ه یم نیی را پا شهیش 

 دهم. یها مخلوط شده گوش م  نیچهارراه که با بوق ماش 

 

 بزرگ ... رات ییاست روز تغ ید یروز جد  فردا

 بزرگ... ییآرزوها  یکوچک به سو یام باشد روز برداشتن  قدم یاز زندگ ید یبرگ جد  د یشا فردا

 

 *** 

به سر   یرفته و دست ابانیسر خ شگاهیدارم به آرا می کنم؛ تصم یقدم تند م یشوم و به سمت در خروج یآسانسور خارج م  از

 بکشم.  می و رو

 کشم.  یم یقیو نفس عم   ستمیا یم اطیدر ح پشت 

 کنم.  یزنم و در را باز م یم یاز ته دل لبخند 

 

 یکه اسمش را نم اریمه د یسف نیکنار ماش یشرت و شلوار مشک یبا ت   اریدر کت و شلوار و مه دهیپوش   یدر عل یجلو

 کنند  یاند و صحبت م ستادهیدانم... ا

 کنم. یروم و به رسم ادب سالم م یم جلو

 

 

 دهند.  یگردند و جوابم را م یسمتم بر م به

 : گذارد یجلو م یقدم یعل

 

 ؟ ی بر یم  فیتشر  ییباشه...جا   ری_خ

  

 : م یگو  یکنم م یام را درست م یکه روسر یو در حال  زنمیم لبخند 
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35 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . امیانجام بدم و ب  رم یکار کوچولو دارم. م ی_

 :  د یگو  یو م د یآ یجلو م ستادهیکه تا االن ساکت ا اریمه

 

 رسونمت. یمن م ایب  یر ی_کجا م

 

 ... کنمیزنم و تشکر م یم لبخند 

 نشاند اوست. یم یکه حرفش را به کرس یچه از او اصرار، از من انکار و در آخر کس هر

 

 . می شویو سوار م  میکن  یم یخداحافظ یعل از

  خی با م یکس کیکنم با هر ضرب آهنگ موز یبرد که احساس م ی باال م یرا به قدر شیکند و صدا یرا روشن م ضبط

 کوبد. یمغزم م  یرو  یفوالد 

 آورد و  یم  نییصدا را پا یکنم صدا را کم کند، ناراض یم خواهش

 چرخاند:   یرا به سمتم م  سرش

    

 !؟ یبر  یخوای_حاال کجا م

 

 زنم... یشنوم لب م یکه خودم هم به زور م ییزنم و با صدا یرا در هم گره م میگزم، دست ها یخجالت لب م با

 

 ... شگاهی_آرا

 

 _کجا...؟! 

 

 به فضا رفته و برگردم. یخواهم سفر  یکند انگار که گفته ام م  یبا تعجب نگاهم م  یجور

 

 : م یگو  یشمرده م یبار بلندتر ول  نیا  رمیگ یرا باال م  سرم

 

 ..گاهشی_آ...را...
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36 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 زند:  یلبخند م کشد یم  یهوم

 

 ؟ی رو هم سراغ دار یی...حاال جایریبگ  لیهلو تحو  یلولو ببر یخوای_عجب پس م

 

 . است یح یبشر عجب ب  نیکنم ا یدهم و با خودم فکر م  ینه تکان م یبه معن یسر

 

 زند:   یم ییجلو نیماش  یبرا  یبوق

 . یکه حالشو ببر ییجا ی  برمت یپس من م   ،ی_اوک

 

 . رد یگ یم یدارد و شماره ا یداشبورد بر م یتلفنش را از رو یمخالفت کنم گوش نکهیاز ا قبل

 

 ؟ ی...نانا؟ سالنیجون...؟ خوب ی_کت 

 

 زند  یم  ییبه سمت من لبخند دندان نما  یدهد و بعد با نگاه یشخص آن طرف خط گوش م  یلحظه به حرف ها چند 

 : د یگو  یم و

 

 .یبد  لمیتحو سیفرنگ  خوامی... مارم یدارم م زیچنگ  هی  ی_هان

 

 پرسم...   یچرخانم و م یدرشت شده سرم را به سمتش م یدهان باز و چشم ها با

 

 ...!؟ زیچنگ نی گ ی...!؟به من مزی_چنگ 

 

 : د یگو  یم دانهیدندان نما الق ی گرداند. با لبخند  یداشبورد بر م یاش را به رو  یدهد و گوش یسر م یبلند  خنده

 

 نداشت. لیبی انقدر... س زمیچنگ یی_خدا
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37 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

زنم تا از  ی... ناباورانه دوباره و دوباره پلک مرییهمه تغ  نیاز ا ریکنم،مبهوت و متح ینگاه م نهیدخترک داخل آ ریتصو به

 مطمئن شوم.  نمی ب یکه م  یزیصحت چ

 

 فرا تر از تصوراتم است.  یز یآن همه درد، سوزش و وقت چ جهینت 

 شی چند ساعت پ  یدهات نازِ یپر هی زند اصال شب یبه من لبخند م یتونی ز یکه با اَبروها  نهیداخل آ یِ درو یسف دخترِ 

 زند کجا...؟! یبه مرمر طعنه م ید یکه پوستش از سف  یدختِر مو فرفر نیقبل کجا و ا یِ ...دخترک پر موست ین

 

  میگل مر ی... از پسرک گل فروش دسته ازنمیراه به دخترک فال فروش لبخند م انیروم، م  یبه خانه م می مستق شگاهیآرا از

 کنم. یدلم را آزاد م ی لهیکشم و پروانه کوچِک تازه در آمده را از پ یعطرش را به مشام م  ی... بوخرمیم

 

خفه ام همراِه    غی کنم... ج ینگاه م  یدم دِر ورود  یِ جاکفش یِ باال ی نهیدر آ رمیدوباره به تصو  انی و نما ریوصف ناپذ  یباذوق

 شود. یلبم م یلبخنِد بزرگِ رو

 

شود خودم را   یکه پخش م  یاندازم و با آهنگ  یمبل م یام را رو یکنم .روسر  یکوچکم  را روشن م نچِ یچهارده ا ونی تلوز

 کنم. یهمراه م

 .د یآ یاز حد کش م شیب  یگاه  م،یکه لب ها  ست یم نخود  دست 

 تلنبار کرده، رخت نو بر تن  یرخت کهنه اش را گوشه ا یوجودم که بقچه    نی... دخترک غمگنازم ی من عاشقم... عاشق پر 

 دهد. ینوا با من خودش را تکان م هم

 

 **** 

 ام را سرم کرده ام. یآب هیکرم رنگ با حاش یو روسر خته یچشم چپم ر یفر شده ام را  رو یاز موها  یا دسته

اندازم و با  یم  ییمغازه روبه رو  شهیدر ش  دمیجد  پ یبه ت  یبار نگاه  نی آخر یبرا  کشم،یهم م  یام را رو  یزرشک یلب ها 

 شوم. یلبخند وارد فروشگاه م

توجه   یکند... ب یباز نگاهم م یبا دهان  رهی خ یا قهیافتد... دق یادِب عطر فروش نگاهش به من م ینفر همان پسرِک ب   نیاول

 کنم.  یحرکتم حس م ریمس  یکنم و رد نگاهش را رو یرا به سمت غرفه خودم کج م  رمیبه او مس

 کنم. یشوم و به فتانه که مشغول مرتب کردن استند هاست سالم م یغرفه م وارد 

 دهد. یبرگردد، جوابم را م  نکهیا  بدون

 نه ؟  ای کمکش کنم  ـخواهد یپرسم که م یدهم و رو به او که همچنان مشغول است؛ م یجا م  نیتر ی پشت و یرا گوشه ا فمیک
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38 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

گردد با چشماِن  یبعد سرش باضرب به سمتم بر م هی ثان کی... د ی گو یم یگرداند و نه سرسر یسرش را بر م یا لحظه

 : د یگو یم یا دهیکش یکند و همراه با اووو   یبراندازم م ن یی دور از باال تا پا  کیاز حدقه درآمده اش  یِ گرد شده 

 ...!؟یروزه شوهر کرد  کی...!؟نکنه  نمیب ی _زلزله اومده...!؟خواب م

 

 : م یگو  یاز رفتارش م یزده و در جواب حرص و خجالت ناش یزنم و چشمک یبه لحن مبهوت کالمش م  یلبخند 

 شهر بشم.  نیکدوم، فقط خواستم هم رنگ جماعت هزار رنگ ا چی_ه 

 

 

 ییآدم ها نکهی شدم، ا یاز فروشنده ها م یکی رهیآوردم متوجه نگاه خ  یظهر سرگرم کار بودم و هروقت سرم را باال م تا

پشمالو شده اند حس   یِ زدند حاال محِو همان دخترِک به قول خودشان دهات یام طعنه م ییبخاطر چهره روستا  روز،یکه تا د 

 دارد... یخوب 

 بخشد. یم امیام را الت ینگاه ها، غرور زخم یرگیخ  نیا

 کند.  یم یپرسد، اعصابم را خط خط یم کباری قهیکه هر پنج دق ییفتانه با سوال ها  نی ب نیا در

 

 ...!؟ یکرم زد  ای ...رنگ پوست خودت روشنه گمای_م

...._ 

 خودته!؟  ی_مژه ها 

....._ 

 !؟ هیعال یلی...کارش خی_کدوم سالن رفت 

 

 ...!؟ یکن رییتغ  یگرفت میتصم  ییهویشد  ی_چ

 سواالتش فقط لبخند است و سکوت... یمن اما برا  جواب 

 .اورم ی ب شی را به رو شیشعور یخواهم ب ینداشته باشم، نه...فقط نم یجواب نکهیا نه

 سکوت را گفت!  د یبا یآزادش کرد!گاه د یبا یناگفته هاست و گاه یگفته   سکوت 

 فروشد.  یم اریافتد؛ آدم را مثل خ یب  شیاست که پا  نیظاهر ب  یاز آن دست آدم ها  فتانه

 

 غرد:  یکند و م  یشود، دستمال دستش را به سمتم پرتاب م یم یسکوتم حرص از
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39 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ یخند ی م ی_زهرمااار...چته ه

 

 کنم.  یدستم گرم م یجلو  یرژلب ها فیاندازم و سرم را با رد  یباال م شانه

 

 

 :  کنم یکه دو روز قبل مسخره ام کرده بود سر بلند م یاز دو دختر یک ی یصدا با

 

 آقا کارت داره؟ ی...علی_پر 

 

اش را پشت  رهیروم، نگاه خ  یم ند ینش یآنجا م  یکه معموال عل اری مه زیدهم و به سمت م یبه نشانه باشه تکان م یسر

 گذارم. یرا پشت سر م شانی کنم و صدا یسرم حس م

 

 _چقدر عوض شده!

 

 از چهرش معلوم نبودا... یزی...! آره با اون همه مو اصال چی_وا 

  *** 

 .سد ینو  یکاغذ م یرو  یز یچ اریمه کباریدو مشغول حرف زدن هستند و هر چند لحظه   هر

 چشمشان باشم.  یکه جلو ستمیا یم یگذارم و جور  یجلو م یقدم

کند تا عکس العملشان را  یکه وسوسه ام م یحرکت است، کرِم تپل کوچک  نیخزد عامل ا یکه دروِن دلم م یکرِم کوچک 

 . نمیبب  کیاز نزد 

 

 دهم.  یتر رفته و سالم م  کینزد  یکنم، قدم یدو سرفه کوتاه اعالم وجود م با

 

 دهند. یافتاده م نییپا   یسالمم را با سر جواب 

 : د یگویدهد م ینشان م  اریرا با انگشت به مه  یز یکه چ یدر حال یعل

 قراره فردا... ی_ناز پر

و   چرخد یم  می سرتا پا یکند و با دهان باز مانده نگاهش رو  یچرخاند، ناگهان سکوت م یحرفش سرش را به سمتم م انیم

 .ستد یا یصورتم م یرو
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40 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 : د یگو  یم یکند با لحن ناباور  یآورد و به چهره ام نگاه م یسرش را باال م یشده وقت اری باعث جلب توجه مه تٔاملش

 

 ..!؟ ینازی _تو... پر

 

 شود:   یام م رهیدهم دوباره خ  یلبخند سر تکان م  با

 

 خودمون...!؟  لویب یس  نازی... پر نی_هم 

 

 کنم.  ینثارش م  یشعور یکشم و ب  یم یکالفه ا پوف

 

 : د یگو ی م  یبه من رو به عل رهیخ 

 !  یبه جاش پنبه آورد  یانگار پشم برد  ین یب  ی_م

 

 : د یگو یزند و با سوز م  یم شیپا  یرو  یدهد با دستش ضربه ا ی به دو طرف تکان م  یسر

 ...!یساخت  ی...حاللت چی!! ه ی....کت ی_ه

 

 کنم،یرا به سمتش کج م دهانم

 گردانم و  یحرص رو بر م  با

 گذارم.  یام است پشت سرم جا م رهیشود خ  ینم  دهیکه فهم یرا که همچنان در سکوت با نگاه مبهم  یعل

 

 : می گو یچرخانم و م یمن است م رهیکه همچنان خ اریمه ینگاهم را رو  گردمیقدم جلوتر بر م  چند 

 

مرد بودنتون به مشکل   ایزن  ص یآدما تو تشخ ن،ی ذاشت یوقت م دنتونیلباس پوش  یمن، برا  یال یب یشمردن س  ی_اگه به جا

 خوردن... . ینم

 

 .رد یگ یلبخندش را م ی اخم جا  هی از ثان یکسر در

 : د یبگو یآنقدر که در جواب خنده بلند عل امدهیگلدارش، به مذاقش خوش ن راهنیگمانم اشاره ام به شلوار زرد و پ به
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41 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _زهرخر... ببند گاله رو... 

 به من از کنارم  بگذرد. یه چپ با نگا و

 

 

کشم و به    یم یپوف کالفه ا یبا سر کله زدن با مشتر یکنم و از سر خستگ یم یسمج و سخت پسندم را  راه یمشتر

رژ و الک ست انتخاب کند و بخرد و در آخِر  کیوقتم را گرفته بود تا   قهیچهل و پنج دق قایکنم. دق یم یساعت دستم نگاه 

 رفت. رون یاز فروشگاه ب یخال دست  زان،یآو  یبا لب و لوچه ا د یرا شن  مت یق یکار وقت

 

ساعت با   نیقرار نانوشته هرروز راس هم  کی یاسمش احسان است ط دمیپسر که امروز صبح فهم یاز فروشنده ها  یکی 

  ند یب یرا م  شیچا وانِ ی من به خودش و ل یتوجه  یب یزند و وقت  یحرف م ستد یا یم یا قهیدق د،یآ  یسمتم م یچا وانیدو ل

 گردد. یدست از پا درازتر به سرکارش بر م

 

دهد که آدم  یاز خود نشان م  یبا حرص رفتار  یشوند و فتانه گاه یم یکنند صم یم یبه ظاهر گرم سع یبا لبخند  دخترها

 شود. یحسادت خفته در حرکاتش را متوجه م ش،یکور هم از رفتار و صدا

  یکند که آدم ها یم یآور اد ی نه...فقط رفتارشان به من  د،یای توجهات خوشم ن نی از ا نکهیارزش اند نه ا یب  میها برا  نی ا همه

که همه هم و   یکوته فکر نی.افراد ظاهر بستند یعتماد ن دادند، قابل ا ریی من رفتارشان را تغ  رییتغ ی که با کم  ییدو رو، آدم ها

اشراف  ایکند شخص رو به رو روستازاده باشد  ینم  یفرق شانیمقابلشان است و برا ص شخ ییغمشان سرو وضع و دارا

 زاده!

 

اندازد و به سمت فتانه که با زن   یسمتم م یشود و نگاه  یوارد م یپشت سرشان عل ند؛یآ ی پسر به سمتم م  یمشتر دو

 رود. یاست م دایاز رفتارش پ یکند و کالفگ یصحبت م  یجوان

 

کنم و منتظر   یکه از سر و وضع ظاهرشان مشخص است جزء قشر مرفه جامعه اند سالم م  می لبخند به دو پسر رو به رو با

 . ند یمانم تا درخواستشان را بگو  یم

 

ست کامل  کی   یپر پشتش دارد تقاضا ی با رنگ مژه و اَبروها   یبیاش تناقص عج  یسلکه چشمان ع  یقد بلند مو مشک پسر

من و حرکاتم زوم کرده به  یکند. پسر همراه اش اما چشمانش رو یم متمانیاز برند پرفروش و گران ق  یشیلوازم آرا

  یچند قدم عقب رفته منتظر م نم،یچ ی م  نیتر یو  یرو راخواهند   یکه م یز یسرعت چ ت یکه معذب شده و با نها یطور

 شوم تا انتخاب کنند.

 

 در جلب توجه دارد. یسع یخودمان  یدارد با لحن  یکینسبت به آن   یکه قد کوتاه تر پسرک
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 . نمت یبهتر بب   کمیجلو  ایشما، ب  یی_ چقدر آشنا 

 

و   ب یپسر عج  ن ی ام،اما ا دهیکنم که د  یقبول م یا دهیشهر را د  نی ا یآدما یتو همه  ند ی اگر بگو یکنم.حت  ینگاهش م متعجب 

 را هرگز!  ب یغر

 

 ! ؟ی _بله، با من

 

که  یآهسته جور  یا دهیشود و با لحن کش یبه سمتم خم م یگذارد و کم یم نی تری و  یقسمت چوب یدستش را رو دو

 : د یگو یرسد م یبه زور به گوشم م  شیصدا

 

 ...نمت ی قدم جلوتر خوب بب ی ای...ب ی_چقدر ناز دار

 . یگمشدم بود  مهین د یشا  بابا،

 

 کنم  ینگاهش م مبهوت 

  حی اش را توض ییکارا دهیاز لوازم پرس  یکیدر مورد  یکه سوال یپسِرقد بلنِد مو مشک  یتوجه به او برا یکنم ب  یم یسع و

 بدهم. 

 رسد:  یبه گوشم م شیصدا حاتمیتوض  انیم

 

 داره توله...خوراک پچ پچ کردن تو تخِت. ییجونم،چه صدا ی_ا

 

 شود. یام نشسته و دلم آشوب م یشانیپ  یکنم عرق شرم رو یمکث م یاش لحظه ا  ییلحن زننده و پرو  مبهوت 

گذارم. نگاه  یعقب م یکند و من معذب شده قدم یخنده شان فضا را پر م یکه صدا د یگو یدر گوشش م یزیقد بلند چ پسر

 چرخد. یدو پسر جلب شده م یخنده  یو توجهش به صدا ستادهیکه همچنان کنار فتانه ا یدرمانده ام به سمت عل

 : د یآ  یو به سمتم م د یگو یبه فتانه م یزی چ رد،یگ  ینگاهم را م امیپ

 .  رسمیم ونی ! تو برو اون طرف من به آقای _نازپر
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 روم. یدوزم و با تکان سر به سمت فتانه م  یقدردانم را به او م نگاه

 

 :  د یگو یم یکند و با لحن چندش آور یچپ چپ نگاهم م  ستمیا یکه م کنارش

 

 داد بهت.  یشماره م شونیک ی د یشا یموند  یطرف احمق جون...همونجا م نی ا یچرا اومد  گن؟یم  یچ گرایج  نیا ی_وا 

 

 کنم  ینگاهش م متعجب 

 

 ..ن؟! _ها. 

 

 کند. یچرخاند و با ابرو به سمتشان اشاره م یرا در حدقه م چشمانش

 

 ...گمونم چشمش تو رو گرفته...خرشانس.گرهی_اون ج

 

را به نشانه   شی زند و لب ها  یم یشوم چشمک یچرخانم و با پسرک قد کوتاه چشم در چشم م یرا به سمت پسرها م  نگاهم

 کند.  یبوسه غنچه م

 

 شنوم. یم کیرا از نزد  شیبعد صدا هی گردانم. چند ثان یرا بر م می و روکنم  یم اخم

 

 بانو. یپر  می آشنا بش شتریب  شمی شمارمه، خوشحال م نی _ا

 رود. یگذارد و عقب م یدستم م  کیکارتش را نزد  

 بودنش است.   یعصب ینشانه  شیچرخانم ، نگاهش به سمت ماست و اخم ها  یم ی شده چشم به سمت عل هول

 ماست. رهی خ  قشیو نگاه عم  ستادهیکه چند قدم دورتر ا نمیب یرا م اری گردانم مه یکه بر م سر

 : د یگو  یکه فقط من بشنوم م  یجور  یو با لحن بد  ستد یا یم می رو به رو  د یآ یم جلوتر

 

 نو... ینو ...حرکتا پ ی_شهر نو ...ت
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 گرداند   یم میرو  نیی را از باال تا پا  زشیآم ریگذارد نگاه تحق یعقب م یقدم

 

 خانم.  یپر یوقت عقب نمون   ی_هوم..خوبه... 

 

کند.من از غرق   یم  قیرا به سراسر وجودم تزر یشود و حس بد  ی به نگاهم دوخته م یتر از هروقت   رهیت  شیچاله ها اهیس

 اندازند.  یچاله ها رعشه بر بدنم م اهیس  نیندارم اما ا یمیشدن در ظلمت شب ب

 

 

 است. یب یفصل عج  زییپا

  ،یدلتنگ ب یپر از حس غر یفصل

 عاشق، نِ ی رنگارنگِ غمگ یبرگ ها  فصلِ 

 خواهد مرد! یکه از دلشکستگ رد یبگ یرنگ  یدلش رنگ ب زییدر پا یفصل رنگ هاست،خدانکند کس زییپا

 

تا غم النه کردِه دروِن  یبزن اد یکوه و آنقدر فر کی  یباال  یخواهد بَِرو یاست از آن جمعه ها که دلت م ریدلگ یا جمعه

 .ند یبنش  د یام ی... فقط کمیآن کم یشود و جا  یات خال نهیس

که کم کم   یو جوان   ریشده درختاِن پ ختهی رنگارنگِ ر یزنم و با هر قدم برگ ها  یرا قدم م ابانی خانه تا پارک سر خ ریمس 

 کنم. یشوند را لگد م یم یخواب زمستان  یبهار، آماده  دنِ یلباس از تن در آورده چشم انتظار رس 

 دوزم. یچشم م گوشیباز  یها  یمرغاب  یو به باز  نمی نش  یحوض وسط پارک م یرو به رو یچوب مکت ین  یرو

 

بغض را مهمان گلو و اشک را هم خانه   ده،یچیپ  میغروب جمعه پنجه اش را دور گلو ریو حس تلخ و دلگ  ییتنها ،یگتن دل

 چشمانم کرده است.

 از اشک شده. سی بعد صورتم خ یا قهیاست و دق هودهی اشکم شوم تالشم ب  زشیکشم تا مانع ر یم یق یعم  نفس

 

کشم و قدم زنان   یم  یقینفس عم  م،یآ یم رون یب  یبا قدم بلند  م،ی شو یپارک م  فیبد بو و کث یبهداشت سیرا در سرو صورتم

 شوم.  یو خنده رو دور م بایکودکان ز یاهو یاز پارک و ه 

 

 د یفروشد خر یم  یرنگ یو جوراب ها  فی روم. از زن دست فروش سر راهم که ل یرو راه م ادهی پ هی پارک در حاش  رونیب

 کنم.  یم

 . خرمیم چ ی چند فلفل دلمه و هو یفروش وهی و از م  یبسته ماکاران  کی ابانیسرخ  یسوپر از
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خنده رو که مرا  رزنیبه پ یخارج شوند، با سالم داریسرا رزنیتا مهماناِن پ ستمیا  یساختمان منتظر م یدر ورود  یجلو

 شوم.  یاندازد وارد م یپدرم م  ی  هیدا مهیننه حل  اد ی

گذارم و  یرا کف آسانسور م  می ها د یخر کی شود. پالست یام هم زمان م یشدنم در آسانسور با زنگ خوردن گوش سوار

دهم   یآورم دکمه اش را آنقدر محکم فشار م یدر م فمیاز ک د یگو یام را که رعنا به آن گوشت کوب م  یمیساده و قد  یگوش

 .رد یگ یتا وصل شود که انگشتم درد م

 م؟ ی پرسد کجا یکه م یکنم و در جواب عل یم سالم

 یکرده و م د یخر می گویکه م یوقت م؛ی برو رونیخواهد آماده شوم تا ب  یمنتظر جواب از طرف من باشد م نکهی بدون ا 

 درست کنم. یخواهم ماکاران 

 کند.  یقطع م یکند و در کمال تعجب خودش را مهمان خانه ام کرده و بدون خداحافظ یم یکوتاه  مکث 

 

 *** 

پر از ظرف پرت  نکِ ی.قاشق را درون سد یآ یزنگ در م یکنم صدا یاضافه م یدر حال پخت ماکاران هیرا که به ما رب 

 روم. یاندازم و به سمت در م یسر م یام را رو  یکنم و روسر  یم

 

 

داخلش است به  یظرف ترش کیدستش را که  کی و پالست ستادهیرنگش ا یشمیدر گرمکن و شلوار   دهیپوش  یدر عل پشت 

 :رد ی گ یم یقی شود و با لبخند دم عم یدهد، وارد م یدستم م

  

دل  ایکه آخرش اکثرا  کنهیسرهم م ییزا یچ ی  اریوقتا مه ینخوردم . بعض یخونگ یغذا یاز ک اد ینم  ادمی...اصال شی_آخ

 . رونیب  می زیر یخورده... نخورده  م ای میریگ یدرد م

 

 کنم   یبه مبل ها م یزنم و با دست اشاره ا یم لبخند 

 

 ؟ ید یدستت درد نکنه چرا زحمت کش ن،ی_بفرما بش 

بگذارم و هم   خچالیرا داخل  یروم تا هم ظرف ترش ی. به آشپزخانه مند ینش  یآشپزخانه م یمبل تک نفره رو به رو یرو

 . اورمیب  یچا

 

 حرومه.  یبدون ترش  یخوردن ماکارون  م،یدار ت یاصال روا ؟ی_زحمِت چ
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عمه    شگونی شد ن یبلند م شیدهم، از آن خنده ها که هروقت صدا ی سر م یبلند   یو خنده   ستمی ا یبه دست کنارش م  ینیس

 کرد. یخانم را مهمان تنم م 

 . نمی ب یخودم م  یرا رو  یعل رهیکنم نگاه خ یکه راست م کمر

 .نمینش  یاش م یمبل کنار یکشم و رو یام م ی به روسر   یخجالت دست با

 

 ام. دهیکه مشابهش را خودم به چشم د  د یگو  یاش و عمه خانم م یاز بچگ  یخاطرات یو گاه می کن  یصحبت م یهر در از

 

 *** 

 

 کنم.   یپهن م  نی زم یرا رو سفره

تا او که نتوانستم مانع   نمیچ  یاپِن کوچک آشپزخانه م یدوغ را رو یو تنگ سفال  وانیدو بشقاب ،قاشق و چنگال ،دو ل 

 .ند ی کمک کردنش شوم درون سفره بچ

کج شده  یو بعد از درست کردن گره روسر نمیچ  یم ینی س یتو  یترش یرنگ را به همراه کاسه ها ینارنج  یماکاران سید 

 روم.  یم رون یسرم برداشته و ب یرو

 

تخِس    یپسر بچه    هیکنار سفره نشسته و قاشق به دست منتظر است تا ظرفش را پر کنم شب نی زم یطور که رو  نیا

 بارد. یشده که از نگاهش شرارت م ییشکمو

 

 گذارد : یشکمش م ید و دستش را رو خواب  یگذارد، همان جا به پشت م یرا درون ظرف م قاشق

 

 کنم.  یخودم جمعش م شمیپا م  گهید  کمی... دستت درد نکنه. دست به سفره نزن اد ینفسم باال نم  ی_وا 

 

 . می گو یم یزنم و نوش جان یاش م مهینصفه ن  یبه حالتش و نفس ها   یلبخند 

 

 یبلند شدن م نی اندازد و ح یشود نگاه متعجبش را به من م یزنگ در بلند م یرود صدا یشده م یخال سیکه سمت د  دستم

 نه؟  ایهستم   یپرسد که منتظر کس 

  یروم تا بفهمم چه کس یرود، پشت سرش جلو م یدهم، از جا بلند شده و به سمت در م ینه تکان م یکه به نشانه  یسر

 پشت در است.
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 چرخد. یبه  من و برعکس م یو متعجبش از عل   رهیخ نگاه

اما مبهوت بودنش کامال مشخص است  د یآ یکه به زور در م ییخودش را جمع و جور کرده باصدا هی کمتر از چند ثان در

 پرسد:  یم

 

 ...؟!  یینجای _ا

 

 رود:   یدر کنار م  یاز جلو یعل

 

 .   ی_آره، اومدم مهمون

 

 کنم:  یو تعارف م ستمیا یدر م گریمن سمت د  

 

 _بفرما تو. 

 

  ند یب یرا م  یمبِل عل یوسط هال و گرمکن افتاده رو  یسفره   یشده اش وقت کیرنگِ به هم نزد  ینازِک قهوه ا یاَبروها

 خورد.  یدر هم گره م

 روم.  یکند و من به سمت سفره م یاش پرت م یمبل کنار یخودش را رو یعل ند،ی نش یمبل سر راهش م نیاول  یرو

 

 . شود یپچ پچ آرامشان که بلند م یصدا

  زمیر  یروشنم م شهیلب سوز از سماور هم  یچا وانی برم دو ل یگذارم و به آشپزخانه م یم ینیتند ظرف ها را داخل س تند 

 گردم. یخودم به آشپزخانه بر م شانیراحت یگذارم و برا  یم زیم یرو  شانیبرا یمحل یاز آبنبات ها  یو با قندان 

 

 م ی آ یم رونیب یعل  یصدا با

شود با   یم  کمینزد  یرود، او چند قدم یکند و به سمت در م یتشکر م یخش دار است وقت  شیاش گرفته و صدا چهره

 کند:  یاندازد و کنار گوشم زمزمه م  یرا باال م ش یلنگ ابرو  کی م،ی و پر اخم به قد و باال یشاک ینگاه 

 

 کردم.  یاما انگار اشتباه م...، یفهم ینم  یزیچ  ،یهست ی کردم چون دهات ی_فکر م
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 : د یگو یکه او هم بشنود م یبار جور   نیکند و ا یم ستادهیدر منتظرش ا  یکه جلو  یبه عل  یا اشاره

 

 برات بزرگه دخترجون.  یاد یلقمه...، ز نی _ا

 

و بار ها و بار ها تکرار   چد یپ  یخواند در گوشم م یکه او را به نام م یمعترض عل یو صدا کنمیو مات نگاهش م متعجب 

 .شود  یم

 

 _رعنا...!!! 

 

 

 کنم...  یو به حرفش فکر م نمینش  یم نیزم  یشود. همان جا رو یم دهیکه به هم کوب  در

 

 بود؟   ی_منظورش چ

 

گردم و همانجا   یدارم، به سالن بر م ینازکم را برم   یروم و پتو ی رسم .به اتاق م  یم جهی کنم کمتر به نت یچه فکر م هر

 کشم. یسفت و سخت دراز م نی زم یرو

 

 *** 

 عی صدها کارتن و جعبه وسط فروشگاه مانده، همه در تکاپو هستند تا سر ده،یرس د یجد  یاست جنس ها  یشلوغ یاول هفته  

 شود. یبرگردد و اوضاع عاد  طیتر نظم به مح 

  یتند تند هرکدام را در قسمِت مخصوصش جا  گرمانیآورم و فتانه و سحر فروشنده بخش د  یلوازم را از کارتن در م من

 دهند. یم

 است. زیم ینشسته و سرش رو  اریمه  یسر جا یعل

 کند. یصحبت م ند ی چ یمغازه را م یکه دکور جلو  یو با مرد  ستادهیوسط فروشگاه ا اریمه

 خندند.  ی!؟ مست یدانم چ یکه نم  یزیاندازند و به چ  یم یبار به سمت ما نگاه   کیهر چند لحظه   پسرها
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دهم و آخ بلندم ناخواسته از دهانم خارج   یبه بدنم م یشود قوس یم  شتریکه هر لحظه شدتش ب   یاز کار با کمر درد  خسته

 رسد. یاز همان پسرها به گوشم م یکیجون گفتن   یشود. صدا یم

 چرخد. یادب م یمن به سمِت پسرک ب یهم زمان از رو یو عل  اری .نگاه پر اخم مهستمیا یصاف م  عیسر

 غرد:  یاست که م اریمه و

 

 _محسن،سرت به کارت باشه.

 

 : م یگو  یکنم و رو به فتانه م  ی شکمم مشت م یپنجه ام را رو چد یپ  یدلم م ریاز کمرم راه گرفته و ز ید یشد  درد 

 

 ...تونم...آخ. ینم  گهی...فتا...نه...من د ی_وا 

 

 . نمیبنش   شیگذارد تا رو یرا م نی تری کنار و یو صندل د یآ یسمتم م به

 . اورد یرود تا آب ب یدهد و م یبه دستم م یمسکن 

 بندم.  یگذارم و از شدت درد چشم م یم شهیش  یرا رو سرم

 رسد. یبه گوشم م کی نزد  ییاز جا یعل یصدا 

 

 شده؟  ی_چ

 

 دهد:  یمن سحر است که جوابش را م یجا  به

 

 . شهیمسکن بخوره خوب م  ی. کنهیسرش درد م کمی  یچی_ه 

 

 .د یبود صدام بزن یمشکل  ی_اوک

 

 کنم  یشود نگاه م یکنم و به او که دور م یرا بلند م سرم

 : د یگویم می که فقط خودمان بشنو یپچ پچ وار جور  یدهد و با خنده فرو خورده ا یآب را به دستم م  وانی ل فتانه
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50 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده برو، برو براش پد بخر؟ ود ی پر نازیجون پر  یعل  می!؟بگمیبگ  یچ می _صداش بزن 

 

همان جا    ی توجه به کس یشود و ب  یرود اما من تمام حواسم به رعناست که وارد فروشگاه م ی خنده شان به هوا م کیشل

 بوسد.  یانداخته و صورتش را م یدر دست دور گردن عل یجلو

 

 

آشوب به پا کرد، با احساس   میکه خورده ام، نه تنها اثر نکرد بلکه در معده خال یشود، ُمسکن یبه لحظه حالم بدتر م  لحظه

 دوم.  یم یبهداشت سیتهوع به سمت سرو 

 آورم . یتلخ باال م یشود و زرد آب یمچاله م میخال معده

ام دست به  جهیپاشم، احساس ضعف، کمر درد و سر گ یآب به صورتم م یشود.مشت  یخارج مام  نهینفسم تکه تکه از س  

 کند. یرا تار م دمیدست هم داده و د 

 روم.  یو مشغول صحبت هستند م   ستادهی ا یو رعنا که گوشه ا یدارم، به سمت عل یرا بر م فمیروم  و ک یم رونیب

 : م یگو  یم یکنم و روبه عل  یکند سالم م  یاخم م دنمیرعنا که با د  به

 

 .ست ی. برم خونه؟ حالم خوش ن .. تونمی من م ،ی_عمو عل 

 

 . ستد یا یم  میو روبه رو د یآ یبه سمتم م یکند، قدم یرعنا را ول م دست 

 

 ! دهیببرمت دکتر!؟ چقدر رنگت پر یخوا ی_چته!؟ م 

 

 خورد:  یبهم گره م شیکنم .اَبروها  یدستش لرز م یاز گرم رد یگ یدستم را که م 

 

 درمونگاه... برمت ی ! حتما فشارت افتاده ، صبر کن االن میخ ی_چقدر 

 

 شوم.  یو با استراحت خوب م  ست ی کنم که الزم ن  یو قانع اش م  یزحمت فراوان راض با

 

 کند:  یرا کج م شیلب ها یکرده و ناراض  نگاهم
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51 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بهم زنگ بزن. برو مواظب خودتم باش.   یپس بهتر نشد   ،ی_اوک

 

روم، چند قدم جلوتر، ناگهان همه   یم  یچشمان سراسر خشم رعنا گذشته، به سمت در خروج یکنم و از جلو  یم تشکر

  یهمچون سوت قطار در گوشم م ییمثل اِصابت آجر بر سر و صدا یکنم و درد  یم یشود؛ احساس سبک یم  اهیس زیچ

 !چد ی پ  یو م چد یپ

 

 

 **** 

 

 گردم.  یعقب برم  ،بهیافتادن جسم  یصدا با

 شوم.  یخشک م میاش شوکه شده سرجا یشان یپ یو خون رو   نی زم یرو دهیجسِم دخترِک رنگ پر دنیباد 

 

 .رسد یاز فروشنده ها به گوشم م  یک یصحبت  یشود صدا  یدور دخترک شلوغ م هی کمتر از چند ثان در

 

 _الو...اورژانس... 

 

  د یگو یو م  ستادهیسرش ا یباال  دهیگذارد. فتانه با رنگ پر یگردن دخترک م ریکه زانو زده دست ز نمی ب یرا م اریمه

 تکانش ندهند...

 

 رسد.  یدور به گوش م ییانگار از جا شیزند و صدا یشانه ام م یدست رو ستد،یا یم  کمینزد   رعنا

 

 با توام.  ی...! علی_عل

 

رنگِ افتاده کف  یشوم. دست رعنا را کنار زده و به سمت جسِم ب   ت یکشد تا متوجه موقع  یطول م هیاز چند ثان  کمتر

 دوم.  یفروشگاه م

 

 کنم. یاحساس م یبی ام سوزش عج نهی از س یباز مانده اش گوشه ا یعناب یدختر و لب ها ی دهیرنگ پر دنید  با
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52 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

شده   نیی تز دهِ یکش یدوزم، انگشت ها  یچشم م  شیو به انگشت ها  رمیگ یزنم دست سردش را در دست م یزانو م کنارش

 رنگ...  یبا الک آب

 

 

 واضح تر شود. می روبه رو ریزنم تا تصو  یکنم،چندبار پلک م یحِس سوزش پشت دستم چشم باز م  با

دردناِک بانداژ شده ام  یشانیپ  یبرم و رو یدر سرم دارم. دستم را باال م ینی و حس سنگ چد یپ  یام م ینی ب  ریالکل ز یبو 

 کشم.   یم

 .ند یآ ی به سمتم م اریو پشت سرش مه یشود، عل یباز م در

 

 !؟ یپر  ی_خوب

 

و    ختهیر  وهیدارد، آب م ندرالیکه طرح س  یمصرف کاغذ  کباری وانیرفته، داخل ل خچالیبه سمت  یدهم عل یتکان م یسر

 دهد. یبه دستم م 

 کنم. دایرا پ می خورم تا صدا یقلپ م کی

 کند:  یتخت کنار گوشم زمزمه م یباال زانِ ینگاه کردن به ِسُرِم آو نی و ح  د یآ یجلو م اریمه 

 

خونه،االن دوبرابر خون از دست  یموند  یداد، راحت م یم یمرخص یهست ت ییوال ی اخالق ه یتو هفته   یگفت ی_اگه م

 .یداد  ینم

 

خواهد از خجالت آب شده  یدلم م زد،یر یم  رونیکه اشک از چشمانم ب د یکنم آنقدر شد  یپرد سرفه م یم می به گلو وهیم آب 

 فرو بروم.  نیو در زم

 !؟ ست یدانست شرم چ ینداشت،نم ایپسر ح  نیا

 

 : د یگو یکند، م ینگاهم م یطان یش یکه با لبخند  اریزند و رو به مه  ی چند ضربه به پشتم م یعل

 

 بهش؟  یگفت  یچ  ؟یزیتو کرم نر  میجا بر  ی_شد ما 

 

 : د یگو یکشد و م یپشت سرش م  یکند دست ینگاهم م طنت یبا ش  اِرخندانیمه
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53 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .ومد ی درونش گفتم، بچه خوشش ن یوال ی واال، از ه  ی...چی_ ه

 

 کشم.  یسرم م یشدت شرم مالفه را رو از

 رسد: یبه گوش م  یمتعجب عل یصدا

 

 ه؟ یچ  والی ...! هوالی_ه 

 

 آورد:  یو پشت بند آن، جمله اش نفسم را بند م اری مه زیر ی خنده

 

 و خون...  شهیم داریبار ب   یدرون دارن که هرچند وقت  یوالیه  یمگه؟!دخترا  یدون  ی_عه... نم

 

 نالم:   یم یحرفش با حرص، خجالت و درماندگ وسط

 

 ! ااااری_آقا مه

 

 :  د یگو  یم یکند و به عل یم یبلند  ی خنده

 

 تا َشتَک مون نکرده...  میبر ا ی ب دارهیب  والشی_جوِن تو ه 

 

 زنم:   یمخلوط از حرص و خنده م یآورم و لبخند  یم رونی مالفه ب ریسرم را از ز د یآ یبسته شدن در که م یصدا

 

 عقل!  نی ریش ی   وانهی ...! پسرِک د والی_ه 

 

 

 . شومیساعت بعد مرخص م کی
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54 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

جواب سالمم را هم نداد و فقط نگاه   یگرفته، که حت  افهیق میکه رعنا، انقدر برا می گرد  یبه خانه برم یعل  نی با ماش یدرحال

 فیاعصاِب ضع یرو  شهیش یناخن رو   دنیدخترِک متکبر مثل کش نی و رفتاِر ا ست یبه سمتم انداخت؛ احوالم خوش ن یچپ

 اندازد. یشده ام خط م

 

 خواهد که داخل بروم.  یکند و م یرود، در را باز م یبه سمت واحد خودش م یعل  مییآ یم رونیآسانسور که ب  از

 

 شود.  یبه من زده و وارد م یکند، تنه ا یحواله م  یاش را به عل یکشد، نگاه عصب یم یرعنا پوف بلند  

 

 :  می گو یبارد م یاز چهره اش م یکه کالفگ یرو به عل ستم،یا یدر م یا جلواز رفتارش همان ج معذب 

 

 خودم؟  یشه من برم خونه  ی_م

 

 کند:  یم اخم

 

 . یریم  ی_نه...برو تو استراحت کن بهتر که شد 

 

 . نمینش یمبل سر راهم م نی اول یشوم و رو  یوارد م معذب 

و   دهیرس  میشان یپشت سرم راه گرفته به پ  ییکشد، درد از جا یم ریام ت  یشانیپ  یگوشه  یاست و گاه نی سنگ یسرم کم هنوز

 سوزاند.  یام را م یشان یپ  یزخم رو 

 

 دهم :  یم  رونیب یبندم و نفسم را با آه کوتاه  یرسد. چشم م یبلندشان که از آشپزخانه به گوشم م یِ پچ پچِ عصب یصدا

 

 نجا؟ ی ا شی_چرا آورد 

 

 کردم؟دختِر دست من امانِت به خاطر چرت و پرتا و توهمات تو ولش کنم به امون خدا...؟ یم کارشی_چ

 

 پره؟ یافته برق سه فاز از کله اشون م یمردم تا چشمشون به امانتشون م ی_ِهه..امانت...!آره، امانِت...! همه 
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55 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟   یگیم ی معلوم هست... تو چ چی_ه 

 

 چشمت گرفتتش؟  گم،یرو م نمیب  یکه دارم م یز ی_چ

 

 ؟ ی گیم یخدا...! رعنا حواست هست چ ی_رعنا... ا

 

 ... ییتو ست یکه حواسش ن  ی_من حواسم هست...اون

ساده رو  یتو  یخطره...نگو از صد تا زن هرزه بدتره... به بهونه ماکارون یب  هیدهات نیمن گفتم ا نی گرگ رو بب توله

 بردت تو تختش.   یحتما آخرشم م دمیرس یکشونده خونش...اگه نم 

 

 _رعنااا....

 

پرم، بغض دارم و چشمانم از اشک   یام از جا م دهیکه شن ییاز آشپزخانه، مات زده از حرف ها یشکستن جسم یبا صدا 

 اندازم. یم رونیروم و خودم را ب یبه سمت در م می سوزد بدون توجه به اطراف با نگاه مستق یم

 

ام را  هیشوم و همان جا کنار در نشسته و هق هِق گر یشکند. وارد م یام م  پشت در خانه می در برابر اشک ها مقاومت 

 کنم. یآزاد م

 کشد:  یآتش به جانم م شیحرف ها  یآور اد ی 

  

 ... اون حرفارو... در مورد من زد...؟ با...با من بود...؟ ی_همه  

 

 شود. یتر م د یحرف آخرش شد  یادآوریکشد و هق هقم با   یم ریت ش یبدتر از چند لحظه پ سرم

 

 

 هوش شدنم گذشته است.   یب یاز ماجرا  یروز چند 

 

 شرم آور رعناست.  یآور حرف ها اد ی دنشیکنم هربار د  یبرخورد نم اد یز  یعل با
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56 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

نظر دارند، بعد از آن شب دوباره به   یماده هم به عل یپشه ها  یکند حت یکه فکر م یدخترِک مغروِر متکبِر متوهم  رعنا،

رود پشت  یم  یو مثل جوجه اردک هرجا عل د یآ یتمانش نقل مکان کرده و هرروز صبح همراهش به فروشگاه مآپار

کند انگار ارث نداشته پدرش   یبه من نگاه م  یطور نکهی جز ا مزن ینم  یدارد. از رفتارش با خودم، حرف یسرش قدم بر م

کند و   یبه قلبم اصابت م می زند که مستق یرا م ششیو ن سوزاند یدلم را م یوارش جور  یبا زبان افع یرا خورده ام. گاه

 کند. یم مدر دلش َعلَ  یلبخند آتش نی. انگار هم گذرمیزند. اما لبخند زنان از کنارش م یچنبره م  میبغض در گلو

 

خواهد سرم را    یکند که دلم م یم نمیشرمگ یبه حد   یصورتش گاه ی چال رو  اهی بامزه با آن دو س یا یح  یپسر ب  نیا ار،یمه

 بکوبم.  ییبه جا 

 

که  ییو در مورد رنگ مو می فروشگاه نشسته ا ینقل یکوچک آشپزخانه  زیناهار است. کنار فتانه و سحر پشت م وقت 

کنم با دقت گوش بدهم تا   یم یالبته که من فقط شنونده هستم و سع م،یکن  یبگذارد صحبت م شیموها  یخواهد رو  یسحر م

 به دردم بخورد.  شانیحرف ها یروز د یشا

 

  یاحوالم م یا یو با لبخند جو ند ی نش یکه کنارم م  یشود، عل یم دهیکش یگریصحبت ها به سمت د  اریو مه  یورود عل با

 شود: 

 

   ؟یناز پر   ی_بهتر

 

به   یا  مهیدهم و لبخند نصف و ن یتکان م  یزد؛سریر یرعنا که به جانم م ینی ب  شیقابل پ ریاز رفتار غ یبا استرس ناش 

 زنم.  یم شیرو

 

 کند.  یافتد، قلبم کوبشش را دو برابر م یم ریگ یکه در دست عل دستم

 

گرفتار است و او با   یخندند، دستم همچنان در دست عل یم اریسر و ته مه یب  یبلند به صحبت ها   یو فتانه با صدا سحر

 ام است.  یشانیپ  یبه چسب کوچک رو  رهیفهمم خ یرا نم  لشیکه دل یلبخند 

 

 

  ییاست نفسم جا  یرنگ یبا دستماِل آب شیکه مشغول خشک کردن دست ها یفروشگاه، در حال یورود رعنا به آشپزخانه  با

ماند گره  یرعنا دور نم یاز چشمان سبِز وحش نی کشم و ا یم رونیب یدستم را از دست عل عیشود، سر یام گم م نهیس  انیم

  یشانه اش م  یبه من دست رو یا رهیو با نگاه خ ستد یا یم یشود. کنار عل یاش کورتر م یطان یمدل ش یاَبروان قهوه ا

 گذارد.
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57 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 _عشقم...! 

 

و پر خشم به من    یعاص  یکند و خودش بعد از نگاه یم رونیبه ب  یگردد با چشم و اَبرو اشاره ا یکه به طرفش بر م یعل

 رود. یم رونیب

 

 : د یگو  یبه من م  یشود با چشمک یبلند م ارینفر مه نیکند اول یبلندشان توجه همه را جلب م یبعد صدا قهیدق چند 

 

 .شد  ییوال ی ه نیتو تموم نشده...، ا ای_ب 

 

روند   یرعنا همه به سمت سالن فروشگاه م غیج  یگزم. با صدا یدود.لب م یپرد و خون به صورتم م یباال م می اَبروها

شنوم؛ من هم به دنبال   یجر و بحثشان م  انی شوند و اسم خودم را م یصداها بلندتر م  یکنم اما وقت یصبر م یا قهیچند دق

 روم.  یبه سالن م هی بق

 نکهیشوم قبل از ا یخشک م می دود و من مات سرجا یافتد، به سمتم م یکه چشم رعنا به من م ام دهینرس هی به بق هنوز

 . زند  یبه مو و شالم چنگ م شی بکنم با دست ها یحرکت

  غی با ج شیشود. انگار از فرسنگ ها دورتر صدا یافشان م می شانه ها یفر شده ام رو  یشود و ِخرمن موها یم دهیکش شالم

 رسد :  یبه گوشم م  غیج

 

...اُمل یآدم شد  یفکر کرد  یزد  التویبی س ید یدوتا لباس درست و درمون پوش هیکثافت...چ ی طهیآشغال...سل ی_دختره 

 .... یدهات

 افتاده ام جدا کنند. نیزم یکنند او را از من که حاال از ضربات دستش رو یم  یسع اریفتانه و مه  ،یعل

 کند. یرسد نثارم م یکشد و هرچه به دهانش م یزند، چنگ م ی نعره م  ریماده ش کیمثل  

 

 بردش.  یکند و کشان کشان عقب م یبغلش م یعل

 

به  ایگوه خور  نی...ایکنیجا م ی...!؟بیر یگ یمثل خودت بچسب...دست عشقه منو م یدهات یج....هرزه برو به  ی_دختر 

 ... هیاد یدهنت ز

 من حکم نوش دارو را دارد... یدل شکسته  یاما برا ند،ینش  یدهانش م  یساکت کردن رو  یبرا یعل دست 
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 دهد. انیآمده پا شی بلندم کند و زودتر به فضاحت پ نیکشد تا از زم یدستم را م د یآ یبه سمتم م  اریمه

 گران تمام شده.  یاد یز  میبرا  شیزنم. حرف ها یرا پس م دستش

 

کشم. خاک   یکرده رعنا پوستش را به سوزش انداخته م کوریبلند مان  یناخن ها یبه صورتم ک جا   یشوم دست یم بلند 

 . ستمیا یاش م یقدم کی روم  یدهد م یتکانم به سمت رعنا که همچنان فحشم م  یمانتو ام را م

 

و    رمیگ یکنم، سرم را باال م یو دوباره به من حمله کند نگاه م د یایب   رونیب  یکند از آغوش عل ی به او که تالش م  هیثان  چند 

 کنم.  یبا تمام غرور به جا مانده ام نگاهش م

  یم شیبه سر تا پا  یزیآم  ریشوم  نگاه تحق یم  مانی اما پش شود یباز م یگفتن حرف یدهانم برا  رمیگ یرا به سمتش م  انگشتم

 کنم: 

 جوا...بتو بدم. یارزش ندار ی...حتی_ح...ت

 

از  هی چشمان مبهوت بق یو دادش جلو  غیتوجه به ج   یکنم و ب یتف م  شیپا  یو خون جمع شده در دهانم را جلو  آب 

 زنم.  یم رونیفروشگاه ب 

 

 

که از حرف  یکنم فشار  یم یانداخته؛ سع نیی.بدون توجه به اطراف سرم را پادارمیرو قدم بر م ادهیوفقه در پ یو ب  تند 

 کنم. هیآن موجود پر افاده متحمل شده ام را با هق زدن تخل یها

 

 دهد تا غم و حرص انباشته شده کنج  دلم را ببارم.  یخلوت اجازه م  ابانیساعت سه بعداز ظهر است خ حدود 

 

 و به عقب برگردم.  ستمیشود با یزند باعث م یم اد یکه از پشت سر اسمم را فر ییو صدا نی ماش  بوق

 کند. ی زده و از پنجره نگاهم م  مهیکمک راننده خ یو خودش به سمت صندل ستادهیا ابانیکنار خ  اریمه د یسف نیماش

 

 ...با توام. نازی_پر 

 یزند.جلو م یم یچشمانم به سرخ  یو عسل  دهیبهم چسب  می کشم حتم دارم که مژه ها یاز اشکم م سیبه صورت خ یدست

 دهم.  ی. به او گوش ممیگو یم یروم، بدون سر بلند کردن بله آرام

 باال کارت دارم. ای. ب امی ب  نیمجبور شدم با ماش  دمیبهت نرس ادهیپ  رونیدختر ! پشت سرت اومدم ب یری_چقدر تند راه م
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سر بلند کردن و نگاه   یرو  یدهد که حت یرعنا انقدر آزارم م  یشرمانه  یب یخجالت از حرف ها م،ی گلو  ینشسته تو بغض 

 به چشمانش را ندارم. 

 

 . می حرف بزن گهیوقت د  کیشه   ی_م

 دهم.  یادامه م رمیزند به مس یم می توجه به او که صدا  یکنم و ب یرا کج م راهم

 

 کنم  یخودم حس م یپشت سرم و بعد نگاهش را رو ییقدم ها  یبعد صدا قهیدق چند 

 

 رسونمت. یمن م یر ی_ اصال حرف نزن...فقط بگو کجا م

 

داروخانه   کی  یدر ورود  یپله جلو  یدهم. چند قدم جلوتر خسته رو یام ادامه م ییما یدهم همچنان به راه پ یرا نم  جوابش

 زند. یزانو م  می و او روبه رو نمینش  یخلوت م

 ؟ ی شیآروم م  ،ین یبش  نجای _ا

 

 کنم.  یدهم. فقط با چشمان مملو از اشک نگاهش م ینم  یجواب

 . می نی فقط بش م،ینه اصال حرفم نزن  ای م،ی حرف بزن  می نی بش  ییجا ی می بر نجا،یاز ا م یبر  یا ی_اگه خواهش کنم م

 

 گذارد.  یشانه ام م یرا رو دستش

 

 ...!؟ می_بر 

 

جلو   یصندل ی روم و رو  یم  ابانشیپارک شده کنار خ  نیدهم، به سمت ماش یتکان م یحوصله سر یدلشکسته و ب خسته،

 . نمی نش یم

 

 کنم. یم یاندازم و با ناخن شصِت دسِت راستم باز یم نیی را پا سرم

 چکد. یدستم م یرو  می ها اشک

 کشم.  یم یق ی. آه عمد یآ  یباال م یبه سخت نفسم
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 م؟ ی حرف بزن یخوا ی_م

 

 دهم.  یرا به نشانه نه تکان م  سرم

 

 دهد.  یدارد و به دستم م یبر م یآب شهیشود و از داشبورد ش یبه سمتم خم م ستد، یا یچراغ قرمز م پشت 

 

 . اد ینفست جاش ب کمیبخور... نوی _ا

 

 گردد. ی خورد سرمان بر م یسمت او م شهیکه به ش یتقه ا با

 زند:   یلبخند م مانیلُنگ در دست به رو  کیبا  یحدوداً ده، دوازده ساله ا پسرکِ 

 

 خوبه خوب پاکش کنم...  دمیرو پاک کنم...!؟عمو... قول م شهی_عمو ش

 

 خورم و به او که یآب م یکم

پول   یمقدار بشیدارد، از ج یبرم یشود از داشبورد کلوچه ا یدوباره به سمتم خم م ند،ینش ی لبش م یرو یقیلبخند عم  

 کنم.  یدهد نگاه م یگذارد و به دستش م ی آن م یآورده و رو رونیب

 

 افتد. یزند و راه م یپسرِک خوشحال م یبرا  یسبز شدن چراغ بوق با

 

 

 .زمیر یو من همچنان اشک م  مینشسته ا یکوچک یهم داخل کافه  یساعت است که رو به رو کی

 

 .رد یگ یو به سمتم م  دارد یبر م زیم  یرو یاز جعبه  یکشد دستمال یم یکالفه ا پوف

 

 _تموم نشد؟ 
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 زالل شده اند. شیچاله ها اهیکنم س یبه چشمانش م ینگاه 

 کوبد. ی م زیم  یبا انگشتش چند بار رو ند،یب  یرا که م نگاهم

 

از خودت دفاع  یچون نتونست یکن یم هی گر ای...؟ یچون کتک خورد  یکن  یم هی...!؟گر یکن یم  هیگر یبرا چ  قای_االن دق

 ؟ یکن

 

 نالم:  یم هیگر  انیکند. م یگل انداخته ام باز م یگونه   یاشک سمجم راهش را ب رو ی قطره

 

 ...سوال... رفته.ری...ز تمی ...کنم...چون...چون...شخ...شخصی...م هی_گ..گر

 نوشم   یم زیم یآب رو وانیاز ل یکشم و کم  یم ینفس

 

 یا گهیفکر نکردم...فکرشون عوض شده...به چشم د  یبارم به عل ی  یدونن که من حت یدونن...نم یکه نم هی_چون...بق 

 کنن.  ینگام م

 

 

 ام.  دهیلبش ند  یکه تا به حال رو یلبخند  کیلبخند خاص،  کیزند،  یم لبخند 

 

 ؟ی کن کاریچ  یخوا یشده...االن م یگیکه تو م یجور  نی _خب... تو فکر کن که هم

 تو دهنش؟  یچرا نزد  ؟یاز خودت دفاع کن یچرا وانستاد  یتو که انقدر حساس  بابا

 

 کشم.  یپلکم م ری ز  اریمه  ییفکر کنم. با دستمال اهدا دهیکه شن ییبه حرف ها یشود حت  یشرمم م 

 

 زایچ  نیخانوادم به من ...ا یعنی...حرف نزدم... یبلند با کس ی...با صدا چوقت ی_من...من واقعا...شوکه شده بودم...تا حاال ه 

 ندادن.  اد یرو 

 به دشمنتم احترام بذار. یگفت حت  یگفت...م یم شهیهم  پدرم

 

 دهد.  یتکان م   میحرف ها د ییبه نشانه تا  یسر
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 تو دهنش. یزد  یو م  یموند  ی م د ی. با یستیوا د یبا  ،ییآدما ی یجلو  ،ییجاها ی_ اما 

 

 

 کنم.  یاندازم ِمن ِمن کنان زمزمه م یم ریرا ز سرم

 

 نداده که چطور از...از حق خودم دفاع کنم. اد یبه من ... ی...کسستمی_من..بلد ن

 

 کند. ی خاصش را تکرار م لبخند 

 .رد ی گ یدستش م انیرا م دستم

 

 : رد یگ یرا در برم می سرتا پا یلرز نامحسوس  رد یگ یاز حرارتم را م یبا دست گرمش دستان ته  یوقت

 

تا    یگرگ باش د یداد با اد یشهر به من  نیشهر...ا نی که اومدم تو ا یاول  یروزا اد ی...ینداز یخودم م اد یتو منو  یدون ی_م

 . یزنده بمون ینخورنت... تا بتون

  اد ی د یبره چشم و گوش بسته.با  ینه مثل  ، یمثل خودشون باش د یجماعت گرگ صفت با نی دم با ا یم ادت ی... دمیم ادت ی من

 کامال جمع باشه. د یحواست با یرقص یبا گرگا م یدار یکه وقت  یریبگ

 

 دهد.  یبه انگشتانم م یفشار

 زند:  یم ی کنم چشمک یکه م  نگاهش

 

 _قبوله؟ 

 

 _قبول! 

 

 

  دایکه صبح داشتم در من پ یو غم و اندوه یاز ناراحت  یاثر گریشوم که د  یم ادهیپ  نشیاز ماش یشب در حال ازدهی ساعت 

 کشانده بود که مبهوت مانده بودم.   ییبا یبه داالن ز   شیشود.آن چنان مرا با حرف ها ینم
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ها و   یکه به تهران آمده بود از در به در یاول یبودنش گفت، از روزها و ماه ها  یاو از شهرستان  می ها حرف زد  ساعت 

 سرد و سخت پارک ها و... مکت ین  یرو شیها  دنیخواب ش،ازیها  یکارگر

 

 رشد و تکامل. یبرا یشد به فرصت، فرصت لیتبد  رهایهمان تحق  نکهیگفت از ا رهایتحق از

 که خانه اش شده بود.  یرستوران یلیبعد از تعط شیکند. از درس خواندن شب ها  دایباعث شد هدف پ 

 و...  یبا عل شیدوست از

  کینبرده بود هم مانند من  ایاز َشرم و ح  ییکه بو طانیپسرک شِر ش نی...! ااریکرد که مه  یبه فکرم خطور نم اصال

 باشد.  یشهرستان 

  

 گفتم    شیو خانواده ام برا یکرد تا من هم لب باز کردم از خانه ام، بچگ   طنت یگفت و آنقدر ش آنقدر

 اش.  یمادرم که ترکمان کرد از پدرم گفتم و مرگ ناگهان از

 

  میزالل مهربانش دست ها یچاله ها  اهی کردم و او با س هی افتم باز هم گر یم ادشی مثل هربار که  دمیداستان که رس ینجا یا 

 را در دستانش گرفت و فشرد.

انقدر گفت، گفت و گفت تا از  شیها طنت یام کرد به فروشگاه برگردم و با ش  یراض میرعنا و رفتار زشتش حرف زد  از

 . دمیگذاشتم و با عجز اسمش را نال زیم  یخجالت سرم را رو

کرد گفت که تا هرجا   یم داد یکه از نگاهش ب  یدستش گرفت و با محبت  یشدن دستم را تو  ادهیقبل از پ نی ماش یهم تو  آخرش

 ماند. یم که بتواند و بخواهم کنارم 

 

 توسط او منقلب نشدم.  می از لمس دست ها گریبود که د  نجایقسمت جالب ماجرا ا 

 

 شوم.  یکنم و داخل م یدر خانه ام را باز م  یعل یشوم بدون نگاه کردن به خانه   یم ادهیآسانسور که پ  از

 کشم. یرنگم م یتونی ز یفرها  انی م یکنم و دست یرا باز م  میآورم، موها  یو مانتو ام را در م  یروسر

 کنم.  یاندازم در را باز م یام را سرم م  یدرشت صورت یبا گلها د یسف یشود چادر رنگ یدر که بلند م یصدا

 :د ی گویم یمملو از غم و شرمندگ یبا نگاه  ستادهیا یشرت و گرمکن آب یبا ت ختهیبهم ر یا  افهیبا ق یدر عل پشت 

 

 م؟ یحرف بزن  شهی_م
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پتک بار ها و بار ها و دفعه ها و دفعه  کی مثل  دنشیرعنا با د  یدارم تمام حرف ها یروم، حس بد  یدر کنار م یجلو از

 شود.  یم دهیها بر سرم کوب 

 . نمی نش یم  شیگردم و رو به رو  یبه سالن بر م  وهیآب م وانیروم و با دو ل یآشپزخانه م به

 

 کشد:  یصورتش م  یرو  یکند ،دست ینگاهم م  هیکند و چند ثان  یرا بلند م سرش

 

 شد...شرمندتم. ی نجور یدونم چرا ا ی.من...واقعا نمخوامی_م...معذرت م

 

 . کند یغمش را باز م  یو بقچه  ند ی نش یدلم م  یگردد گوشه  یدرونم که رفته بود، شادمان راه رفته را باز م انیگر دخترکِ 

 : می گو یلرزان م ییچکد، با صدا یقطره اشک که م نیاول

 

 .د ی نگ ینجور یکنم...ا ی_شما...چرا عمو...؟خواهش...م

 

 .یچارگ یسردرگم و پر از ب نِ ینگاه غمگ  کیکند  یم نگاهم

 

 ... رو من حساسه. کمی...فقط، فقط ست ین ی_راستش رعنا...رعنا دختر بد 

 

 . زنمیکه پوزخند م ست ی خودم ن دستم

 کنه.  یبار مردم م اد یاز دهنش در م یکشه و هرچ یکه مثل گربه چنگ م ی...انقدرکمی_اره فقط 

 

 . افتهیب  یاتفاق نیخواستم همچ ی. فقط بدون من نم یحق دار یبگ ی_هرچ 

 

 : رد یگ یحق به جانب بودنش حرصم م از

 

تو   نیزد  یاگه بار اول که تو خونتون اون حرفارو زد م  یدرست، قبول...حرف حساب جواب نداره ،ول د یخواست ی_نم 

 کرد. یدهنش دوباره تکرار نم
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 : زنمیدلم با بغض لب م یکنم با همه خشم انباشته شده تو  یم  نگاهش

 

 . ینکرد  یکار  چی ه ،یکار چی شد...شما...شما ه نی_وسط اون همه آدم به من توه 

 

 کند:  یرود زمزمه م یشود همان طور که به سمت در م یکند از جا بلند م ینگاهش کالفه ام م   غم

 

 نکردم؟!   یکار یدون ی_از کجا م

 

 آورد :  یچرخد دست چپش را باال م یکند و به سمتم م یرا باز م در

 

 بزنه.  ب یآس میزندگ ی به آدما یکس  ذارمی_من نم

 

 رود و من، نگاهم  یگردد م یم بر

 بودم.  دهیند  نیشده اش که قبل از ا یچیدست باند پ ی خال یماند به جا  یم رهیخ

 

 

بود  یروز اول کارم از طرف عل یکادو  یشیکوچکم که در همان پک ارا یفانتز  ی نهینشسته ام و در آ اری مه نیماش داخل

رعنا گونه ام را خش انداخته و   یناخن ها  ی.جا ند ی نش یلبم م یرو یآن روز لبخند  یاداوریکنم، با   یصورتم را چک م

 کند.  یم ییصورتم خود نما  یقرمز رنگ رو یخط ها

 

 شد. ینم دهید   ،ید یکش  یماله م شتریب کمی_ 

 

 کنم. یکج م  شیرا برا  دهانم

  ی خندد و با لحن بامزه ا  یم

 : د یگو یم

 رو دستمون ها.  یمون  یم یترش ی...مینجور ی_ نکن ا
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 کنم.  یم  نگاهش

 

 ؟ ییپررو  یل یتا حاال بهت گفته خ ی_کس

 

 . د یگو یم یباال انداختن اَبروانش نوچ بامزه ا  نی کند ح یرا عوض م دنده

 

 

 گردانم.  یکنارم بر م شهیرا به سمت ش می رو

 

 ...ایح  یب  یلیهم خ ییهم پرو  گم؛ی_خب من االن بهت م

 

 بلند و سرخوشش است.   یخنده  جوابم

 

کنم. به زنان و  یها نگاه م نی چسبانم و به عبور و مرور مردم و ماش یم شهیشود سرم را به ش  یکه بلند م کیموز یصدا

زنند، به دختران و پسران جوان که اکثرشان  در  یبه مقصد عجله دارند و به هم تنه م دنیزودتر رس  یکه برا یمردان

 روند. یدارند با عجله راه م یکه سر در گوش یحال

 

 روند.  یکه دست در دست هم خندان راه م یرزن یو پ  رمرد یپ

 زنند. یباهم حرف م انشانی م نی از عشق آتش ای ،ی... از روزگار جوانامیاز گذر ا د یداند.!؟ شا یچه م یکس

 

 . میرو  یو هر کدام سرکار خودمان م می شو یهم شانه به شانه وارد فروشگاه م کنار

 دارم. یاطرافم قدم بر م ی  رهیخ یتوجه به نگاه ها  یو ب رمیگیرا باال م  سرم

 رساند.  یفتانه خودش را به من م  ستمیا یکه م  میجا سر

 : د یگویم ی اندازد و بعد با لحن دلسوزانه ا یبه صورتم م ینگاه 

 سر صورتت آورده. ییچه بال  وونهید  نی ... بب یاله رمی...بمیوا  ی_ا

 

 کنم.  یو سالم م  زنمیم لبخند 
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 کوبد:  یاش م یشان ی دست به پ با

 رفت سالم کنم.  ادم یاصال  دمت ی_عه سالم،د 

  د ییاون دختره رو تا  یچرت و پرتا  ی عن ی یاومد  یداشت،اگه نم  یصورِت بد   یاومد  یاگه نم یخوب شد که اومد  یلیخ

 . یکرده بود 

 

 دهد. یکنم و او همچنان ادامه م یحرف نگاهش م یب

  نی تری تو و د یبا مشت کوب وانهید  یپسر  ؟ید یرو د  ی...دست عل  یبپا شد، وا یامت یچه ق ید ی ند  یرفت روزی_اوه اوه... د 

 عطرا! 

 

  یبدجور تو یو خال شهیکنم. چهارچوب بدون ش  یعطِر آن طرف فروشگاه  نگاه م  نِ یتر یپرد و به سمت و یباال م می اَبروها

 زند. یذوق م

 زند. یهم چنان حرف م  فتانه

 

زد سرش من  یداد  ینگاه نکن انقدر آرومه هااا   ینجوری رو ا یعل  نی رنگ به روش نمونده بود ا ید ید  ی_رعنا رو اگه م 

 کردم.  ی م سیجاش بودم خودمو خ

 

 اندازد  یم میبه سر تا پا  ینگاه 

 

بدتر بود. دهن همه باز مونده بود اصال  یاز صدتا فحش ناموس یکه زد  یحرف ینیبا کارت حال کردم،  یلی_اما من خ 

 تو گوشش.   یخوابونیطرفش من گفتم االن م یرفت  یکه پاشد  یاونجور

 

 کند. ی از دلم عبور م یخنک  می نس

در هم   می افتد. اخم ها یناخن ها به سوزش م یکشم که جا  یبه صورتم م یدست عیاما سر د یآ ی لبم م یرو یلبخند کوچک 

 رود. یم

 

 خوام بشنوم.  یفتانه، بسه نم  الیخ ی_ب 

 

 رود.  یاندازد و به طرف سحر م یبه سمتم م  یچپ چپ نگاه

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

68 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گذرد. یاز رفاقت و توافقمان م یماه  کی

که  یکرده، پسر شروِر مهربان دایپ  می در گذر روزها ینقش پررنگ اریو مه  می آ یروم، سرکار م  یکالس م اریاصرار مه به

است و در کنار همه   یکند به وقتش جد  یم  طنت یش  شیکه به جا  یبََردم، پسر یاز حرص و خجالت م یتا مرز خفگ یگاه

 خوب و با معرفت است. قیرف کیها  نیا

 *** 

بودم  تا انتخاب کند   دهیسخت پسند چ  رزنیپ  کی یرا که برا  شخوانیپ  یرو  لیمانده، وسا  یساعت تا اتمام ساعت کار می ن

 یکرد و م یحنا زده، که از فرِق سر دو قسمت م یشود با آن موها   یم دهیمهربانم کش یکنم. فکرم به سمت عمه  یجمع م

کرد و همراه با  یمخصوصش را چاق م انینشست، قل  یم وانی ا یرو شبلند  یِ محل  راهنیبافت. با آن چارقد گلدار و پ 

 کرد. یم شکشیاش پ ه ی خشک محصول خودمان دودش را به ر یکشمش ها

 ام. دهید   شیپ  قهیکه چند دق یرزن یاو و پ انیتفاوت است م چقدر

 

 نشده است. ت یکه ظهر به بعد رو  اریاز مه امکیپ  کیروم.  یبه سمتش م لمیموبا  یصدا با

 

 در باش. یجلو گهیربع د  ی_

 

  شمیزنم و از ضد آب بودن لوازم آرا یبه صورتم م یآب  سیگردانم داخل سرو یبر م شانیرا سرجا لیدهم وسا  ینم  یجواب

 کنم.  یم فیک

 روم.    یم رونیب  یکوتاه  یدارم و با خداحافظ یرا بر م  فمیک

دهم. سر بلند  یو سالم م ستمیا یاش م یقدم کیاست.  نییو سرش پا ستادهیمنتظرم ا ب یدر فروشگاه دست به ج یجلو 

 دهد. یرو را نشان م ادهیکند. با دستش پ یکرده نگاهم م

 

 . میبر  ای_ب 

 

 شوم.  یاش معذب م یاز راحت یمن هنوز هم گاه میباش  قیکه باهم رف میتوافق کرده ا نکهیاندازم، با ا یباال م ییابرو

 

 _کجا؟ 

 

 گم.  یبهت م  میبر  ای_ب 
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همه سکوت    نیغرق فکر است. ا م،ی رو یراه م ادهیهم در سکوت پ   یافتم. شانه به شانه  یکنارش به راه م یحرف چیه  یب

 .د یآ ینم  طانشی شر و ش  ت یبه او و شخص

 دهیناروِن سر به فلک کش یکند درخت ها یکه دو طرفش تا چشم کار م ی. کوچه امی شو یم  یپر درخت  یکوچه  وارد 

،خش خش  م ی زن یحرف قدم م یاست. همچنان ب یسبز و زرد و نارنج یپر از برگ ها   نیزم  یشود. رو  یم دهید  انیعر

 است.  مانیصدا  یب یرو  ادهیپ  یسمفون  مانیپا ریافتاده ز یبرگ ها 

 

 گذارم   یشانه اش م یو دستم را رو ستمیا یم

 

 ! ار؟ی_مه

 

 شوم.  یمات و منجمد م یلحظه ا یبرا  شیچاله ها  اهی کند از غم دورن س یگردد ،نگاهم که م یسمتم بر م به

 

 شده؟ ی...چی_چ

 افتد. ی دهد و دوباره به راه م یتکان م یچی به نشانه ه یسر

 . ستمیا یم  شیروم، رو به رو یقدم جلو م چند 

 

 ؟ ی زنی!؟ چرا...چرا حرف نممی ر یم  میکجا دار ار؟ی_مه

 

 . یتو خال یسراسر غم ول  یکند با چشمان  یم نگاهم

 

 _مادرم... 

 

 کنم  ینگاهش م   جیگ

 

 ...؟ی_مادرت...؟مادرت چ

 

 چکد. یاز چشمش م یاشک یو قطره  زند یم لبخند 
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 ...ُمرده!گنی_م

 

 دهد. یم یترساند و فرار یدرختان لخت و عور را م ینشسته رو  ی! بلندم کالغ ها ؟یچ یصدا

 

 اندازد. یم نیی دهد و سرش را پا ی پشتش م واری به د  هی تک ند ینش  یم نی زم یجا رو  همان

 

 . نمی ب  یلرزانش را م یشانه ها یشوم وقت یم یحال کیلرزد،  یم رد،یگ یم قلبم

 . نمی نش  یم شیدو زانو رو به رو  یروم رو  یم کینزد 

 

 ؟ یینجایفهمم اگه مادرت ُمرده تو...تو چرا ا ی...من...من نماری_مه

 شهرتون؟!  یرینم چرا

 

 : ـنالد یسرش را بلند کند م نکهیکشد و بدون ا یم یق یعم  نفس

 

 تونم.   ی_ نم

 

 پرد. یم  رونیب  می شود و از گلو یم اد یتعجب و حال بدم فر  غم،

 

 ... یبر د یپاشو... پاشو با  ؟یشد  وونهیتونم؟ د   ینم  یچ یعنی_

 

  قمیغربِت چشمان رف  یاز جگرم برا یدلم گوشه ا  یزند رو  یداغ م سشیو چشمان خ  نی کند نگاه غمگ یرا بلند م سرش

 سوزد. یم

 : رم یگ یترکد دستانش را م یم  بغضم

 

فرصت آخره...اگه...اگه  نی ا نی ...ببمی...پاشو برامیاصال...منم...منم باهات م  می بر  ای...توروخدا...توروخدا پاشو...باری_مه

 . یخور یتا آخر...عمرت حسرت...م ینر
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کوبد   یم  واریکه به د  یشود و با مشت یکشد بلند م یم رونیشود. دستش را از دستم ب یم اد یخش گرفته اش فر یصدا

 کند:  یتکرار م

 

 اگه ُمرد...برنگردم. ی...قسمم داد...خودش...روز آخر...قسمم داد...حتتونمی تونم...نم ی_نم 

 

 خندانش.  شهیصورت هم یس یلرزان و خ یشانه ها یغم النه کرده در  چشمانش برا یزنم برا  یم زار

 مانم. یحرکت م یشود.ب یکه دور شانه ام حلقه م دستش

 شود. یدور کمرش حلقه م رود یباال م اری اخت یب دستم

 

 کنم:  یم زمزمه

 

 ببخش...  ای_خدا

 .ذارمیپا م ریرو ز نت ی لحظه، ببخش که قوان نیامشب، هم نی هم

 . هرچند کوتاه...فیگاه داره.هرچند ضع هیتک  کیبه   اجیاحت قمیرف

 

 

 شود.  ادهیکنم تا او هم پ  یشوم و کمک م یم ادهیپ  یتاکس از

 کشد. یمغمومش آتش به انبار نفت دلم م یخراب و چهره  حالِ 

که کنارم با برداشتن   یپسرک ساکت  یدل شکسته  یبرا  مانیپا ریهفت رنگ، ز زِ ییخشک و رنگارنگِ حاصِل پا  یها  برگ

 ...ند یُسرا یم  هیَکند مرث یهر قدم جان م

 

  زیترحم برانگ یبی . به طرز عجند ینش یمبل سه نفره م یبرم... رو  یو کشان کشان  تا در خانه ام م  رمیگ یرا م دستش

 کند.  یم  نیجان سوز زمستان را به آدم تلق  یفروغش حس سرما یافتاده و چشمان سرد و ب  یشده، شانه ها 

 

و گوش    عیآرام، مط نیچن  نی پروا ا یو ب تخس   ارِ یشود مه ی. اصال باورم نم اورد یاش را در ب زهیی کنم تا کاپشن پا یم کمک

 . نمی حد مستاصل شده غمگ نی تا ا می جوانک روبرو نکهیبه فرمان باشد. در اعماق وجودم از ا

  شیزندگ یروزها نی ا یشکالت هم مزه   یقرص مسکن و تکه ا کی کنم و با   یگرم م ریش یوان ی روم ل یبه آشپزخانه م 

 مبل و چشمانش بسته است. یداده به پشت هیآورم. سرش را تک  یگذاشته به هال م  ینیداخل س
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 گذارم. یکنار دستش م زیم یرا رو  وانیل

 ...،  اری_مه

 

 غرق آب است.  شیچاله ها اهیکند، س یباز م  چشم

 

 دهم.  یو قرص را به دستش م  وانیل

 

 استراحت کن... خب! کمیبخور   نوی _ا

 

 نوشد.  یم  ریاز ش یو کم رد یگ یحرف قرص را از دستم م یب

 . شود یدر خودش جمع م  یچارگ یب ت یدر نها ده،یهمان جا به پهلو دراز کش  یحرف چیه  یدهد و ب یرا به دستم م وانیل 

 

 مانم. یاش م رهیهمان جا خ  قهیدق چند 

روم و شماره   ینبوده ام. به سمت اتاق م یتی موقع نیچکار کنم. تا به حال در چن د یدانم با  یاست که اصال نم نی ا قت یحق 

 دهد. ی. با بوق سوم جواب مرمیگ یرا م یعل

 

 .ی_جانم ناز پر 

 

 شناسم را به خانه ام آورده ام. یکه تنها چند ماه است م  یپسر  م،یبه او بگو  د یدانم چطور با  یکشم نم  یم ینفس

 زنم.  یزند با من و من حرف م  یاسمم را که دوباره صدا م 

 

 بگم...  ی... چ...چجوراری ...مـهی_عل

 

 : می گو یوقفه م  ینفس و ب  کیبندم و  یرا م چشمانم

 

 . نجاست یا اری...مه ی_عل

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

73 صفحه                                        کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 پرسد:   یم جیگ

 

 _کجا!؟ 

 

 کشم:   یم یکالفه ا نفس

 

 من... ی! خونه گهید  نجای _ا

 

 : د یگو  یم متعجب 

 

 کنه!؟  یکار م  یتو..!؟ اونجا چ ی_خونه  

 

 . ست یحالش اصال خوب ن نجا،یا ای ب  ی_عل

 

 : د یآ یمضطربش م یو متعاقبش صدا د یآ یخش خش م یصدا

 ؟  ست ی کنه؟ چرا حالش خوب ن یم کاریاونجا...اونجا...چ اریمه  ی؟ پر شدهی_چ

 

  می گو یبا بغض م یوقت ست یخودم ن دست 

 

 _مادرش فوت شده.

 

 را از خودم فاصله بدهم  یشود تا گوش یبلندش باعث م یچ 

 . رسد یبلندش از همان فاصله به گوشم م یصدا

 

 رسونم.  یبره ها...من االن خودمو م  ینذار ی...پر ی_نازپر

 کند.  یقطع م و
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 کند. یمقدس نگاه م یکه در دست دارد و مانند ش یز یمبل نشسته و به چ  یگردم. رو  یسالن بر م به

   نمی نش یروم و کنارش م یجلو م  اطیاحت  با

و کهنه شدنش آثار   یبا وجود شکستگ  یشوم که حت یم یمتوجه عکس سه در چهار زن رد یگ  یدستش را که به سمتم م 

 .داست یفوق العاده اش هو ییبا یز

 برم.  یم یکنارم دارد پ نیکه با مرد غمگ  یشبش به نسبت  همچون  اهیبا همان نگاه اول از شباهت چشمان س 

 

کند  یاش دلم را آشوب م یشانیپ  یرو  قیکنم چشمان سرخ و اخم عم یرسد نگاهش م یخش دارش که به گوشم م یصدا

 : د یگو یمغموم م

 

و پنج سالشم نبود منو به   ست یده سالم بود بابام تصادف کرد و مرد. مادرم اون موقع ب  یبود، وقت ی_مادرم زن...زن خوب

 دندون گرفت و بزرگ کرد. 

لقمه نون   یکه باهاش بهمون   ی... هر کاریپاک کرد. هرکار یکرد... سبز ییکرد... رخت شو یپولدارا کلفت یخونه   تو

  یکرد و پاشنه  یچرب م یشو با روغن نبات یزخم یکه شبا دستا  دمید  یم د یعذاب کش یلیداد...خ یدادن انجام م یم

پدر بزرگ   می کس رو نداشت  چیکرد.ه یم هی سر نماز گر یواشکی  ونهخ  ومد ی شبا که م یپوسته پوسته بود...گاه شهی پاهاش هم

 بود گذشت... یو مادربزرگم هر دو فوت شده بودن و مادرم تک فرزند بود. دو سه سال با هر بدبخت

 شد اوضاع عوض شد، ما رو برد تو روستاشون.... دایبزرگم که سر و کلش پ یعمو 

 چکد. یزند و هم زمان اشکش م یم  یتلخ لبخند 

 

 کنم. ینگاهش م میسکوت با بغض همخانه شده در گلو در

 

و عار   ب یجور ع کیتو دهاتشون انگار پسر نداشتن  شد،ینداشت پسر دار نم یزن عموم با ما رفتار خوب می_اونجا که رفت 

 ... رهیکرد مادرم رفته اونجا تا جاشو بگ یبود. فکر م

 زد... یزد زخم زبون م یم شیکرد. ن یم ت یمادرمو اذ  یلی...خیلیخ

 

 ...مادرم ...آخ....می...ام...ا، اما آرامش نداشتمی خوب داشت ی...غذامیسقف داشت  گهید  حاال

  یگفت" ا  یآورد بعد م یسرش م ییبال  یزن عموم تو آشپزخونه از قصد  دمید  یم یگاه د یشن  یزخم زبونا رو م مادرم

 .زد یو..." دم نم  دمیحواسم نبود. نفهم د یببخش  یوا

  یرو یدست ی . عموم دنید  یمن رو پله ها نشسته بودم اونا... اونا منو نم  دمشونیزدن د  یبار که مادرمو عموم حرف م ی

 و رفت... د یسر مادرم کش
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 حرص کهنه :  کیشود از  یپر م شیرسد اَبروانش درهم گره شده و صدا ی داستانش که م یجا نی ا به

 

 یت ین  هی... یقصد  هی   میعوض  ی که عمو  دمیفهم یاز رنگ نگاه عموم که عوض شده بود م ی...ولیبودم ول  بچه

 ه زنش بشه.. داره...همون شب...موقع خواب مادرم گفت که عموم خواست

 

 

کرد باهام حرف زد...از نگاه بد مردا گفت...از  هیکرد...و گر  هی...گرزنهیرو به ناممون م  شییبود که نصف دارا گفته

صبح... دلم شور   دهیموندم تا سپ داری... ب دمینخواب یکرد تا خوابش برد. من ول هیپشت سرش...انقدر گفت و گر یحرفا

 شست. یدلم رخت م ونی م یکی...انگار زد یم

 

 . انشی م یبارویصورت زن ز  یکشد رو یبوسد دست م یکند...چندبار عکس را م یلرزانش جگرم را خون م یشانه ها  

 

   ینی بب ی...نبود ی...آخ....پراطی ح یتو   دمیشدم پا برهنه پر داریو داد از خواب ب غی ج ی_ صبح با صدا

کرد خاموشش کنه...  یم یسع د یدو ی ور اون ور... عموم با پتو دنبالش م نی دوئه ا یو م زنهیم  غیج  دمید  شیگوله آت  ی

 هاش شناختمش...مادرم...بود  ییاز...دمپا

که شده  یبود به بدنش. عموم خاموشش کرد با پتو...وقت  دهی...چسبشی کیپالست  یلباسا   یمثل دسته گلم...سوخت...پر مادر

 زغال سوخته... کهیت  یبود مثل 

و   دمیدو ی... مدمیدو  یبرهنه دنبالشون م یبا پا   سیبارون خورده خ ی...من شوکه مث جوجه هامارستانیشهر ب مشیبرد  

 پناهم...  یمادر ب یاز غصه   دمیکش یزوزه م

 ..یَکس یشده بود از ترس، از درد و از ب هوشیب مادرم

 ...دمشیتخت که د   یبهش نبود رو یاد یز د یداره...ام یبه عموم گفته بود هفتاد درصد سوختگ دکتر

 

 .د یآ یزنم. نفسم از غم و دردش باال نم یهق م  اریاخت  یب د یآ یم  رونیآه مانندش که ب  نفس

 

 

 شلوار پاره نشستم. یبرهنه و    یلحظه نزد. عموم هرکار کرد نرفتم خونه همون جا با پا ی دمش،قلبم یتخت که د  ی_رو 

 هوش که اومد...صدام زدن گفتن باهام کار داره... به

 تا مانعش شوم.  کشمیکوبد... خودم را جلو م یافتد سرش را  چندبار به دسته مبل م یم  هیبلند به گر یصدا با
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 .رمیدلت...بم ی...برایاله رم ی...بماری نکن...مه  اری_مه

 

 تا مانعش شوم.  رمیگ یرا در آغوش م سرش

 

 شنوم.  یام م نهیس  انیم ییرا از جا شیصدا

 

خوشگلش کز خورده بود...صورت مثل ماهش  یتخت افتاده بود...موها  یگوشت کباب شده...رو کهیت  ی_مثل 

 بود. یچ یدستاش،پاهاش، همه جاش ... باند پ

 

رمق گفت برم   یحال و ب یب یشد با صدا د یپانسمان صورتش ناپد  یو رو  د یقطره اشک از چشمش چک یکه رفتم   جلو

 تا ببوستم   کترینزد 

 ...د یرو بوس میشون یپ

 و قسمم داد... د ییو بو د یبوس 

وم اون بال  اگه خبر مرگش رو بهم دادن. گفت زن عم یبرنگردم حت  گهیداد به جون خودش گفت از اون شهر برم و د  قسمم

 کنه...گفت جونمو بردارم و فرار کنم... یتونه ازم نگهدار  یرو سرش آورده گفت اگه بمونم نم

دلم قبول   یتو نه یبا هزارتا غصه و ک  دمیرو د  سشیخ یهاشو، التماس چشما  هی گر یوقت یخواست...ول نویدونم...چرا ا ینم

 کردم.

 پوالشو بهم گفت.  یآدرس بهم داد و جا ی

  ذاشتمیزانوش م یکه سر رو  ییروزا یبرا  شد یحسرت، حسرت بغل کردنش، بو کردنش،دلم تنگ م ایدن  یتهران با  اومدم

  یواشکی رفتم   یم یکردم دلتنگ بودم. گاه  یم  همیکردم و تنب  یم تشیاذ  یقهرش وقت  یبرا  یکرد،حت یو موهامو نوازش م

به  شیآت دمشید  یگوشت و پوست جمع شده مونده بود که هر بار م یشناختم تنها مشت یکه م ییبا ی. از زن زدمشید  یم

 کرد. یشده و مردمش متنفر م نینفر  یِ از اون شهر لعنت  شتر یو منو ب د یکش  یجونم م

 

 من به همون نگاه از راه دورم قانع بودم.  نمش،یتونم بب  ینم  گهید  شهینم  باورم

 

 تلخش.  یحرفها انیاندازد م یم  یزنگ در وقفه ا یصدا

 کنم.  یکشم و در را باز م یاز اشکم م سیبه صورت خ یدست

 وارد شود.  یروم تا عل یکنم و کنار م یم سالم

 کند.  یپاتند م اری آورد و به سمت مه یرا همان جا در م شیها  کفش
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 داداش... اری_مه

 

 روم.  یگذارم و به اتاق م یم شانیتنها 

  اریمه یبخواهد..دلم برا شیرا برا یکه ترس از جان فرزندش باعث شد تا آوارگ یام کباب است زن دهیکه ند  یزن یبرا دلم

 ریداند ز یکس نم چی که ه یمرد  یخندانش، برا شهیبه ظاهر هم  یصورت و لبها یو غمش برا  ییتنها   یرد،برایگ یآتش م

 پنهان است.  یاز غم و دلتنگ  ینقاب چهره اش کوه

 

 

 . می رو یم  یعل نی به سمت ماش  یرا بر تن کرده است که سه نفر نش ی پُر نگ  اهِ یرخت س آسمان

 

عقب دراز بکشد و خودم در  یصندل  یکنم تا رو  یو کمک م رمیگ یرا م اریدست مه یعل  یتوجه به چشم غره ها یب

 شوم. یم ریجلو جاگ  یصندل

پا بگذارد. حاال  ریصحبت کرد تا قسمش را ز اریدو ساعت تمام با مه  ی. علمی افت یحدود ده شب است که به راه م ساعت 

 را از خود رانده بود.  اریمه  ،یرحم یبا ب   یکه روزگار می هست یار ید  یهرسه راه

 

نگاهم کرد    ض یدست من، اول شوکه و بعد چنان با غ یتو اریدست مه دنیکه بعد از د  یهزار اصرار و خواهش به عل با

  ییو فالسک چا یسبد خوراک شیتوجه به اخم و چشم غره ها  یشدم و ب یمن هم راه دم،یکه خجالت زده خودم را کنار کش

 آماده کردم و زودتر از آن ها از خانه خارج شدم. 

 

کنم. سکوت  یاست نگاه م رهیخ  نیو به سقف ماش  گذاشته یشانیپ ی گردم و به او که دست رو  یبه عقب بر م  یهرازگاه

 شکند. یم رونیاز ب یبوق  یصدا یرا گاه نیماش

 کنم.  ینگاه م زییپا ر یشب و آسمان دلگ یاهیکشم و به س یم نییرا پا  پنجره

 تک تکمان.  ینفس ها  انیچنبره زده م غم،

آرامش به دلش  یفقط  کم یکنم کم  ینه؟ تنها آرزو م  ایشود  یم دا یپ یدرمان اریدرد مه یرو برا شی دانم در شهر پ ینم

 بازگردد.

آمد و شد کنند؛  مانیدر زندگ  گریسالها و ماه ها از مرگشان بگذرد، هزاران هزار آدم د  د یپدر و مادر سخت است. شا داغ

قلب آدم  انی حفره م کی مثل  ایشان تا آخر دن یخال یآن ها را پر نخواهد کرد که نخواهد کرد! جا یخال یجا  چکسیاما ه

 شود. یتر م قیتر  و عم  قیهرروز عم 
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 کند هنوز اخم دارد. ینگاهم م  رم،یگ یم یبه سمت عل یکنجد  یها  یو با پولک زمیر یم  یچا یوان یل

 ؟ ی کن ینگام م   ینجوریخب چرا ا هیبابا...!چ  ی_ا

 

 کند. یگرداند و دوباره به جلو نگاه م یبه عقب بر م یرا لحظه ا سرش

 

 !؟ هااان!؟ د یشد  یمیانقدر صم  ی_شما دوتا از ک

 

 و طلبکارش.  انهیاز لحن بازجو رد یگیم لجم

 

 کرد. یکی  یابونیخ یکه دوست دختر پاچه پارت منو با هرزه ها  ی_از همون روز 

 

ضربه محکم و   کی  دمیآن روز که به دهان رعنا نکوب  یبه تالف خواهد یزند که دلم م یاسمم را صدا م یحرص جور  با

 صورتش بکوبم. یتو یکار

 

 ! ی_ناز...پر 

 

 زنم:  یم پوزخند 

 

 باشه. یفرق ی د یبا  کنهیکه تختت رو گرم م یمِن دختر عمو و کس نِ ی باالخره ب ،یبش یعصب  د یبا  گهی_هه آره د 

 

گذارم.آنقدر خجالت  یدهانم م یشوم.دستم را رو یکه زده ام م یتازه متوجه حرف گردد یکه به ضرب به سمتم بر م سرش

 محو شوم.  یخواهد از لوح هست  یکشم که دلم م یم

 

 سر بلند کردن هم ندارم.  یرو  یرسد حت یکه به گوشم م شیصدا

 ؟ یزن  یحرفا رو م  نی ا یکشیشده...چته؟ تو خجالت نم ی_چ

 ...!؟قایدق یکن  یم کاریچ یدار
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 آورد. یم نیی را پا شی صدا ار،یاز خواب بودن مه  نانی و اطم نهیبه آ ینگاه با

 

 بفهم... نویا  کنمیخواهش م یتو دست من امانت ی...!؟ پر یکن یخونت؟بغلش م یبر  یم یریگ ی_دست پسر نامحرم رو م 

 

 شوم:  یم الی خ یکنم شرم را ب یحرص نگاهش م با

 

 تو اتاقت؟   شیبر  ی_رعنا به شما محرمه م

 

 : د یگو  یم یسرد شدِه دورن دستش کامال عصب  یچا  یبه تلخ  یو نگاه ظیاخم غل  کی با

 

تو   یبر  یدادم مثل دود محو بش یجوابتو م  یوگرنه جور ست ی که االن وقتش ن  فی...حفی ! حی_خجا...لت بکش پر 

 آسمون. 

 

 گردانم. یرا بر م میکنم و رو  یم سکوت 

 

 

 . کند یم ییاش خودنما  یشانیپ  یرو یف یبازمانده و اخم ظر   شیپنجره لب ها ی شهیداده به ش هی سرش را تک کنمیم  نگاهش

 خورده. نیاش چ ین یانداخته و ب  هی رنگش سا یب   یگونه ها یرو شیها مژه

حس را امشب در  نی . من اد یکرده باش یآمده که به رفتار دو نفر باهم حسود  شیدانم تا به حال پ یدارم؛ نم  یبیعج  حس

 مان ده سال است تجربه کردم. یکه تفاوِت سن یدختر یخانه  

 

پا گذاشته و دستش را    ریشهر کوچکمان را ز نی شده اش قوان دایتازه پ قِ یکمک به رف یکه برا ینابلِد خجالت  فِ یظر دخترک

 . زد یر یبه خاطرش اشک م  کند و یبغلش م رد؛یگ یم

 ام را خط انداخت. نهیس انیم  ییکه زخمش جا یخار در چشمم فرو کرد، خار کیکوچک حسادت را مثل  یبانو نیا

 گذرد. یم مان ی کنم، که چند سال از دوست ینگاه م  یقی به رف نهیآ از

و درد دلش را   زد یر یاشک م شیداند، برا یهست جز من که م یدانست و حاال کس یجز من نم یکه رازش را کس یپسر

 فهمد. یقبل از من م
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که طاقت  یلرزاند، حس یخنگِ کنارم وجود دارد که دلم را م یگاه  یدختر ساده  نیدر ا یز یچ کی دارم.  یبیعج  حس

 را ندارم. اری مه قمیشف قیرف یحت  یپسر  چی در کنار ه دنشید 

کنارم تختم را   یِ که چند سال است به قول دختر زبان دراِز خجالت ییحس را به رعنا نیچرا ا کنمیخودم هم تعجب م یگاه 

 کند ندارم.  یگرم م

 دلم بگذارم... یدانم کجا یرا نم شیعمو گفتن ها   انیم نیدر ا و

 کنم.  یرا روشن م ویکشم و راد  یم یپوف کالفه ا رشی اخ یرعنا و رفتارها اد ی با

 

 ناز در چشم دارد. یگریداغ در دل و د  یکیکه   یسوت و کور و همراهان یِ ر یکو ی جاده

 

 **** 

 

 گردانم. یکنم و نگاهم را در اطراف م یرا باز م میدهم، چشمها  یبه خودم م  یو قوس کش

 .ست ین  نی داخل ماش چکسیه

 . کنمی را نگاه  م رونیو از پنجره ب  نمینش یدرست م می سرجا

 پراند. یخواب را از چشمانم م می رو به رو صحنه

چند  یگری پاشد و د  یسر م  یرو یزی از خاک چ یزانو زده کنار تپه ا  نیزم  یرو یکیو دو مرد که  یقبرستان خال  کی

 . ستادهیقدم دورتر ا

کند. از  یم هی حس سرما را به وجودم هد  می اندازم قبرستاِن کوچک و خلوت روبه رو یبه اطراف م یشوم نگاه  یم ادهیپ

 لغزد. یم  شانیسنگ ها  یشوم نگاهم رو یکنار قبرها که رد م

 سرشان.  یلخت باال ینهال یکوچک و بزرگ و گاه د یو سف  اهی س یبا سنگ ها ییقبرها

سر و صورتش بغض را  یشده رو  ختهیلرزانش، خاک ر یزمزمه وارش، شانه ها  ی.صداستمیا  یم اری قدم مانده به مه چند 

 کند. یم  میمهمان گلو 

و آرامش  دهیروح زن رنج کش یشاد  یو برا نمینش  یم یتکه سنگ یآورم همان جا رو  یکوچکم را در م یب یقرآن ج  فمیک از

 خوانم.   یم نی اس یجگر گوشه اش 

 

آن  یزیچ یسگ یزوزه  یگه گاه  اریمه ی جور سرما و سکوِت خوفناک، که جز زمزمه ها کی گورستان سرد است  یهوا

 .زد یر یرا فرو نم
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. خودم  میمراسم تمام شود به مسجد برس  نکهی کند تا قبل از ا یرا از کنار تل خاک بلند م اریبا زور مه یساعت بعد عل کی

 دهم. یشده م  ریده سال پ  ییکه گو یت مرد درهم شکسته ابه دس یآب شهیرسانم ش  یرا به آنها م

 و سرد:   یخال کند یم نگاهم

 

 و خاکش کردن؟  دمشیند  ید یحسرت به دل موندم! د  یشد...پر ریآخرم د  ید ی...د ید ی_د 

 .رد یگ یآتش م شیبغض مردانه صدا  یبرا دلم

 . رومیجلو م یو قدم  رمیگ یرا م دستش

 برات!   رمیبا خودت...بم  ینجوری_نکن...نکن ا 

 

 . می رو یزند متعجب جلو م یم یگور و ن ینشسته باال  یرمرد یپ  میگرد ی به عقب بر م ین  یصدا با

هل   یکشد و او را به سمت یرا از دستش م یدود ن یاز چله رها شده به سمت مرد م یر یمثل ت  اریقدم مانده به قبر مه  چند 

 دهد. یم

چهار ستون بدنم را  اریداد مه میبهشان برس   نکهیکشم. قبل از ا یم یغ یج  اریناشناس و مه رمرد ی پ  نی ب  یاز برخورد احتمال 

 لرزاند. یم

 

 ؟ ی کنیم  کاریچ  نجای پاشو تو ا ...پاشو...رت یغ  یشرف...ب ی_ب 

 

 کند. ینگاه م ارینصف شده در دست مه  یهاج و واج به ما و ن مرد 

 

 جوون؟  یحالت خوش ن ؟ی هست  ی...عامو؟ تو کیگیم  ی_چ

 

آورد. دستش  یاما غرشش گورستان را به لرزه در م ریکنم که اگر چه د  ینگاه م  ینر غران ری و به ش ستمیا یم  یعل کنار

 زند. یاش م نهیرا تخت س

 

 و داوود.   میپسر مر ار،ی ... مهارمی _من پسرشم...مه

 

 دارد.  یبر م اریبه سمت مه یکند قدم یمات و مبهوت به او و سپس به ما نگاه م رمرد یپ
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 ... عامو؟! اری_مه

 

 

 کشد. یرا عقب م خودش

  

خبرت  یمادر داشتم که تو و اون زِن از خدا ب یرو ندارم...من  چکس ی... من عمو ندارم ...من ه اری_اسم منو به دهنت ن 

 . دشیازم گرفت

 

 اندازد. یم نیی سرش را پا مرد 

 

...کاش...کاش مادرت یینجا ی که ا شهی. مادرت رو چشم من جا داشت. باورم نمیمون  یحرفو نزن تو مثل بچم م نی _عامو ا

 .دت ید  یزنده بود...کاش م

 

 شود. یدر گوشم اکو م شیکشد صدا یم داد 

 

 _رو چشمت جا داشت...؟رو چشمت؟ 

 

 شده  ختهیکه در هم آم یا هیکند با حال خراب، با خنده و گر یبه ما م رو

 ...رو چشمم جا داشت...گهی_م

 

   یگردد با زار یسمتش بر م به

 نالد:  یم

 کشوند؟   شی _مادر من رو چشمت جا داشت؟ زنت کجات بود؟ کجا بود که مادرمو به آت

 نالد   یو م زند ی خاک کنار قبر زانو م یرو

سر  هیدلمون خوش بود...من مادر داشتم...سا یروسرمون بود...ول یسقف کاهگل ی... میبخور  می _ما نون نداشت

 داشتم...خانواده داشتم...آواره نبودم...دلتنگ نبودم...حسرت نداشتم...

 د یرو با  دنشی که حسرت داشتن و د  یکرد  کاریکه مادرم منو قسم داد برم و بر نگردم؟ چ یکرد   کاریبا ما؟ چ  نیکرد  کاریچ

 باخودم تو گور ببرم...؟ 
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 شود.  یزند نگاهش به ما دوخته م یرود و کنارش زانو م یجلو م مرد 

 

 نداشتم.  یعامو بخدا من گناه   اری_مه

 

 دهد. یگذشته بغض را در وجودم النه م یلرزان و لحن پر حسرِت پسرِک خنده رو  یها شانه

 

 چندسالِه... چند ساله حسرت بو کردنش رو دارم...من مادر داشتم و نداشتم.   یدونی...مدمشی...نبوس دمشی_ند 

 . یو بازم به مادرم چشم داشت  ی...تو که زن داشتارهیبرات پسر ب  ی...تو که مادرمو آورد یمقصر تو

 

 چکد. یم رمرد یاز چشم پ یاشک قطره

 

 .یدون ینم یچی عامو تو ه  اری ... مهاری_مه

 

 خاک   یرو زند یم مشت 

 

 . یدونم... ِد بگو بدونم لعنت  یرو نم ی_چ

 

 .د یگو  یم یبا لبخند تلخ می ا ستادهیا یتماشاچ کیمثل  یشود و روبه ما که گوشه ا یبلند م رمرد یپ

 

 . رهیدلش آروم بگ  د ی...شانهی رو بب ییزایچ هی  د ی...بااد ی ب د ی...با نشی اری_ب 

 

 

 . می شو یم یاطیوارد ح  ی بزرگ یاز در چوب م،یدار ی قدم بر م رمرد یسر پ پشتِ 

چشمانش   ی. سرخزد یگر یبه هر طرف م یا دهیرم یشود نگاهش چون آهو  یبلندتر م اریمه  ینفس ها  یهر قدم صدا با

 تر. قیشده و اخمش عم  شتریب
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دانه   یمشت افتن ی یکه در اطراف برا شانیدر مرکزش و چند مرغ و خروس همراه جوجه ها یبا حوض  ست یبزرگ  اطیح

 زنند.  یپرسه م

 کند. یو کنجکاو نگاهمان م   ستادهیا یبا لباس محل یدختر وانی ا یرو

شده با  دهیپوش  ی. اتاقمی شویم یو وارد اتاق بزرگ میآور یرا در م مانی. کفش ها میرو  یاز پله ها باال م رمرد یسر پ پشت 

سمِت راست  ی اتاق گوشه  یپشت پنجره . باال   یعیوچند گلدان طب یتور   یها هیدست باف با رو  یها   یپشت ،یالک یفرشها

 است. دهیفروغ در آن آرم یب  یو چشمها دهیژول یبا موها  یگسترده است و زن یرخت خواب

 

 . می نی نش یم  یگوشه ا رمرد یتعارف پ با

 کنم.   یبه آن وارد م یو فشار کوچک رمیگ یرا در دست م اریمه دست 

و به   رد یگ یماند. نگاهش را با اخم م  یدور نم  یعل  نی زبیاز نگاه ت نیدستم رفت و برگشت دارد؛ و ا یدستش رو شصت 

 دوزد. یم ماری زن ب

 

 در دست. یگردد با پاکت  یبعد برم  قهیرفته چند دق رونیکه از اتاق ب  رمرد یپ

 گذارد. یم اریمه یو پاکت را جلو ند ی نش یم مانیبه رو رو

 

 . د یگو ی م اریکند رو به ما، اما خطاب به مه یکشد، به زن اشاره م یبه صورتش م یدست

 

 جاش کجا بود؟  نید ی زنمه...همون که پرس نی _ا

 . لیو عل  ض یطور مر نیبه پنجره، هم رهیگوشه خ  نی هم نجاست؛یسالِه که جاش ا ده

  

 گرفته بود.   یدوزم که اگرچه بد کرد؛ اما دست سرنوشت قلم را چرخانده و از او تقاص سخت   یم یرا به زن ظالم نگاهم

 

 . مییآ یم نیی از پله ها پا میا دهیو شن  دهیو مات از آنچه د   جی ساعت بعد هر سه گ کی

 

   اریو مادر مه رمرد یپ یعشِق روزگاِر جوان   یاز قصه  جیگ

 پسر...  کی دو دختر و  نیکه دست خوش سرنوشت شده بود عشق ب  یعشق
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برادر  یبرا م یمر  یکه مادرش از خواستگار یگفتن حرِف دل نزد مادرش رفته بود گفت.  روز   یکه برا یاز روز رمرد یپ

نهفته در دل زن  ی  نهیبوده؛ از ک میعاشق مر  یدانسته روزگار یم نکهیداده بود، از محبوبه زنش گفت و ا د یکوچکترش نو 

 گفت.

مادر و  دنیکه با د  یا  نهیبود...از ک دهیو به حد اعال رس افتهیکه چند سال پرورش  یا نهیاز قساوت زن از ک می بود  مبهوت 

 قتل مادر و پسر را در سرش انداخته بود. یازدواج آتش به جانش زده و نقشه   یقصد مرد برا  دنِ یپسر و فهم

 زن بعد از آن اتفاق گفت.  یوانگید  از

 یدوباره   دنید  یمرگ برا  یزن تا لحظه    ی... از اشک و آه و چشم انتظاراریمه  افتنی یو تالشش برا می مر یحرف ها از

 جگر گوشه اش...

 

که   یدو مرد دل سوخته، دو مرد  یو به عزادار ستمیا  یم یدهد.گوشه ا یکه صداها در آن جوالن م یو منگ با سر  جیگ

 دوزم. یبود چشم م کسانیاگر چه دور از هم بودند اما غم و دردشان  

 دهم.   یکند گوش م  یکه کنارم زمزمه م  یعل  نی غمگ  یبه نوا و

  

حسرت  گردنیبه عقب بر م  یکنن که وقت  یزندگ یشکونه...کاش آدما جور یمثِل حسرت کمر آدمو نم یچی...ه یچی_ه 

 سر دلشون نشه.   ینگفتشون غصه  ینکرده و حرف ها  یکارها یبرا

 

 

 

کالس فوق  کیکنکور در آن ثبت نام کرده ام  یکه برا یشوم. قرار است آموزشکده ا یذوق و شوق وارد فروشگاه م با

استرس آور کنکور   یاز فضا یروزه تا کم کی  یحیتفر   یعلم یاردو کیآموزشگاه برگزار کند،  طیاز مح رونیبرنامه ب

 .می تازه کن یا هی دور شده و روح

 

 کنم.  یلب، بلند سالم م ی رو یو با لبخند بزرگ  ستمی ا یم اریمه زِ یم یقدم چند 

 زند.  یم می مدت به رو  نیا  یمثل همه   یحال یو لبخند ب ـکند ینگاهم  م رد یگ  یرا باال م سرش

 

 سالم.چه خبر؟  کی_عل 

 

 کوبم:  یرا بهم م  می دست ها انینما ی و با لبخند و ذوق ستمیا یم  زشیروم کنار م یم جلوتر
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 لواسون...! میبر  می خوای_م

 

 پرد.  یباال م شی اَبرو

 

 اونوقت...؟ ی_ لواسون...!؟ با ک

 

 دهم:  یبه گردنم م  یقر

 

 کردن. فشویتعر  یلیدونم کجاست اما چندتا از دوستام خ  ی کالس کنکورم...من که نم   ی_آره لواسون...با بچه ها 

 از استادا... یکیباغ  می بر  میخوا یم

 .می کن حی هم تفر  میدرس بخون  هم

 

 . گرداند یم می سر تا پا یهمان حالت قبل نگاهش را رو با

 

 ؟ یبر می د  یبه شما گفته که ما اجازه م  ی_عجب...!بعدش ک

 

 گردانم:  یرا در حدقه م چشمانم

 

 رم؟ ی_اِووا... مگه قراره از شما اجازه بگ

 

سرش و سپس   یبارد؛ دستش را چند بار رو یاز چهره اش م یحوصلگ  یب ریاخ  یچند هفته  نی کند مثل تمام ا یم اخم

 کشد:  یبلندشده اش  م شیر

 

 . یبر  ذارمیمن نم یدونم ول یرو نم  ی...علیریاجازه بگ  د ی_بله...که با

  

 .رد یگ یاش حرصم م یخودخواه از
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 ... نی چه ند  نیچه شما اجازه بد  رمی. من م...برو بابا..  دمی_هه هه هه...خند 

 

همان طور خون   یبکشم وقت غیخواهد ج ی. دلم مد یآ یمغزم فرود م یشود و رو  یم خیکند.نگاهش م ینگاهم م خونسرد 

 : د یگو یسرد م

 برو...   ی_باشه دخترم...اگه تونست

 

 بکوبم.   واریاش سرم را به د  یاز خونسرد  خواهد ی و دلم م را کور کرده ذوقم

 

 کنم   یرد شدن از کنارش زمزمه م نی کوبم و ح  یم نیرا به زم م ی کنم پا یبغض نگاهش م با

 

 پرو... ،یند  ای یکه اجازه بد  یکارم یسرم امانتم دستش؛ موندم تو چ ریپسر عمومه خ یعل  گمی_باز م 

 

 . شود یم دهیدور نشده ام که دستم کش  شتریب یقدم چند 

 کند  یترسناک روز اول نگاهم م  یچاله ها  اهیکند با همان س  یقد علم م می رو یجلو

 زند:  یآورد و آرام پچ م یرا کنار گوشم م سرش

 

 ! هیفهمونم نسبتم باتو چ  یزود....بهت م  یلیخ ،یل ی_خ

  یم دهیقلبم کوب  یرو  یز یکنم چ یچشمانش و حس م یچاله ها اهیس یخال  یجا انی رود و من مات و سرگردانم م یم ن،ی هم

 شود.

 

 بود...!؟   ی_منظورش چ

 برسم؛  یا جهی کنم و بدون آن که به نت یخودم تکرار م  یجمله اش را چندبار برا 

 روم.  یخودم م یبه سمت غرفه  زانیآو یلبها  با

 

 

 یآمده اند. م  یعروس د یخر یکه برا  یزوج جوان یشان برا ییاجناس و کارا یمعرف نیرسد.ح  یاز راه م یبعد عل یساعت 

 گردد.  یبه سمتم برم  قهیاند و نگاهشان هر چند دق ستادهیا یکه هردو در گوشه ا نمشانی ب
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است با  یاز دختران کالس بهشت کوچک یکیکه به گفته  ییخوش آب و هوا  یخواهد. منطقه   یرفتن به لواسان را م دلم

و فقط   یکنم که، کم یها اعتراف م نیخواهد و در کنار همه ا یم د ی جد  یبکر. دلم تجربه ها عت یو طب بای ز ی  اچهیدر کی

  نی رفتن به ا یورغبت وافرم برا لیبا من فاصله دارد هم در م یدلکه چند صن ینوازشگر پسرِک چشم سبز  ینگاه ها  ،یکم

 روزه موثر است.  کیسفر 

 

 

 دارم.  یرو قدم بر م ادهیپ  یبارد غرق در فکر از گوشه  یباران نم نم م  م؛یآ  یم رونیو غصه دار از خانه ب ریدلگ

 

 گذشت. یرفتم خوش نم ی... اگه مد ی...شاد یباشه...اصالً شا دتریاصال اون جا بارون شد  د ی_شا

 

 کنم.  یرا تا مقصدم با آنها هماهنگ م می دوزم و قدم ها یم  ابانی فرش خ به سنگ چشم

و    کشمیم یشود، آه حسرت بار یم دهیدرهم گره شده شان کش یبه دست ها ند یآ یکه از روبه رو م یاز زوج خندان نگاهم

 فرستم. یبه اقبال بدم لعنت م

 

 ینرفته ام دلم م می زندگ یروزها نیدو مرد خودخواِه ا ییمشتاق رفتن بودم و حاال که با زورگو  یلیاست که خ نی ا قت یحق

 یزمزمه م رلب یدهم و ز یخودم تکان م یبرا یآن ها را زهر کند، سر یاز راه برسد و خوش یگردباد  ،یخواهد طوفان

 کنم: 

 

 خانوم؟!  یپر  یکنی نم  ی_اصالم هم که حسود 

 

 چمیپ یشوم. پنج قدم جلوتر به سمت چپ م یحوصله وارد م یبه سردرش ب یبعد از نگاه ستم،یا  یدر آموزشگاه م یجلو

  ینگاه یکنم. هرازگاه یو تا آمدن استاد سرم را به کتاب تستم گرم م نمینش  یم می شوم. سرجا یم یو وارد کالس نسبتا خال 

  یتر م زانیآو می اش داغ دلم تازه و لب ها  یخال یجا  دنیو با د  زم اندا یپسرِک چشم سبز م  یِ خال یسمت صندل وسیما

 شود.

 

گوش   سد ینو  یم د یتخته سف  یبد رنگش رو  یآب  کیرا با ماژ یزیاستاد که تند تند چ یحوصله به حرف ها یربع بعد ب کی

 کنم.  یم ینکات مهم را نُت برادر  یدهم و گاه یم

 شود. یکند و وارد م یدر را باز م یخورد، کس یبه در م  یا تقه

 اندازد به دلم. یکه لرز م یسبز رنگ و لبخند  طانِ یش ی با دو گو  نمی ب یچرخانم و او را م یحوصله سر م یب

 . ند ینش  یکنارم م  یصندل یزند و رو یم یکند چشمک ینگاهم را که شکار م 
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 .ند ی نش یلبم م  یشود و رو  یم السیشکوفه گ شیکند، خنکا  یقلبم گذر م یاز هزارتو  میمال  یمینس

 دهم.  یزنم و مثال توجه ام را به استاد م یم ینی شرمگ لبخند 

 

 می کنم صدا ی از کنارش که عبور م ستادهی آموزشگاه منتظر ا یدر ورود  یروم، پسرک جلو  یم  رونیاز اتمام کالس ب  بعد 

 زند:  یم

 

 ه... لطفاً. لحظ هی_خانوِم...زند...

 

 گردم:  یبه سمتش بر م متعجب 

 

 ...!؟ د ی_بله...!؟ با من بود 

 

 اندازد:  یبه اطراف م ینگاه 

 

 رم؟ یوقتتون رو بگ قهیچند دق شهی_م

 

 نشود. انیچهره ام نما  یدخترک خندان دلم رو زانِ یکنم نقل ر یم  یو سع رمیگ یرا م خودم

 

 ؟ یدر... چه مورد  د ی_ببخش

 

 شنوم.  یرا با گوش جان م شیرایگ یاندازم و صدا یم نیی را پا سرم

  

 .می باهم آشنا بش  شتریب یخواستم اگه دوست داشته باش  ی_راستش، م

 

 کند.  یشکوفه م می لبها یدر چشمانش گل لبخند رو  ره یکشم خ  یرا باال م  نگاهم

 دوزم:  یم رد یگ  یکه به سمتم م یدزدم،نگاهم را به دستش و تکه کاغذ  یام چشم م یرگیزده از خ خجالت 
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 شمارمه بهم زنگ بزن.  نی _من اشکانم، ا

 

 رود.  یکند و م یحواله نگاه مشتاقم م یدهم چشمک یرا که تکان م سرم

 

رقصد فکر کنم.  یم یخورد و با لبخند بزرگ یقلبم که چرخ م انیدخترِک م یاها ی بازگشت به رو ریگردم تا در مس یبر م 

آورم  یشود آرام سرم را باال م یماند، نفسم حبس م یبراق آشنا م ی جفت کفش مشک کی  یبرنداشته ام که نگاهم رو یقدم

 دهند. یم  انطوف د یمانم که نو یم یاه یدو گرداب س ی  رهیو خ

 

 

 نگاه ترسناک و وهم آلود...! کیکند  ینگاهم م ظیغل  یاخم با

 

 _بده به من؟ 

 

 مشخص است.  میاز لرزش صدا نی ام و ا دهیکنم از نگاهش ترس  یبرم و مشت م  یرا پشتم م دستم

 

 رو؟  ی...چی_چ...چ

 

 کند. ینثارم م یغره ا  چشم

 

 . رمشیخودم بگ ای... ید ی_م

 

 دهم:  یدارم و دست وجب شده ام را نشانش م یبه جلو بر م یو قدم  یرا خال مشتم

 ندارم.  یز یرو بدم بهت؟ من که چ ی... چی_چ

 

کاغذ بگذارم خم شده و  یرا رو  میبتوانم پا نکهی قبل ا هیاز ثان  یشود در کسر یم دهیکش  میرپا یاز صورتم به ز  نگاهش

 زند.  یچنگش م

 

 . رد یگ  یم نی خشک و سرد دستش را به سمت ماش ییصدا با
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 _سوار...شو! 

 

شانه   یترس، رو نی سنگ یغلبه کرده و رمق را از جانم ربوده. دست ها می شده ام استرس بر تمام رفلکس ها خیم  میجا سر

 دهد. یام نشسته و هر لحظه به سمت سقوط سوقم م

خلوت  ابانیدر خ ستادنشیگردم و خالف جهت ا یبه عقب بر م یفکر چیرا دور بزند. بدون ه  نی چرخاند تا ماش یکه م سر

 کنم.  یم دنیشروع به دو

قلبم را  ست،ی چ  دانمیکه درست نم یزیکنم. چ یچاله ها دور  اهیاز صاحب آن س د یکه با دانمیدانم... فقط م یترسم را نم لیدل

 فشارد. یدر هم م

 کنم.  یترس به عقب نگاه م یشود ناخودآگاه از رو یشنوم استرسم صد چندان م یرا که از پشت سرم م شیقدم ها یصدا

 شوم.   یخشک م می شود سرجا یم  دهیکه به عقب کش میبازو 

 

 شود.  یآورد، چشمانم از استرس بسته م یم می که به بازو یفشار با

 زند :  یکند نفس نفس م  یم کیرا از پشت به گوشم نزد  سرش

 

   قا؟ی... دقیکن یفرار م... ی_کجا... دار

 

رود و من مانند   یم نشیبه سمت ماش د؛یآ یفشارد آنقدر محکم که اشک به چشمم م یانگشتانم را م گرشیدست د  با

 شوم. یم دهیشده به دنبالش کش می تسل ید یام یکورسو چی ه  یرود ب یکه به سالخ خانه م یگوسفند 

 

 

 دهم.  ینم ص یرا تشخ  ریاست و من مس اد یافتد...سرعت ز  یبه راه م  ی. با سرعت سرسام آورمیشو  یکه م سوار

 بلند و کشدارش نشانه غضب فرو خورده اش است. یها نفس

 کنم.  یجمع شده ام و از شدت استرس انگشتان لرزانم را مشت م یسرمازده گوشه صندل ِس یخ یِ جوجه ها  مثل

 

 ه؟ یچ نی _ا

 

 پرم.  یدادش از جا م یصدا با
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ام   نهیس  انیم  ییرود و جا یکوبد که نفسم از ترس م یو به فرمان مشت م زند یداد م یکند و جور  یمتم پرت مرا به س کاغذ 

 شود.  یگم م

 

 ! ه؟ی ... چنیگم ا  ی... بهت می_ها؟ الل شد 

 

 شماره تلفن بود؟!  کیگرفتن   یداد ها، فقط برا نیتوانم از خودم دفاع کنم همه ا   یام و نم دهیترس

 

 ...ینه؟ اونجا که خوب ذوق مرگ شده بود  ید ی_جواب نم 

 ه؟ یخبر یفکر کرد  ید یکالس چهار تا پسِر سوسول د  ی... دو روز رفتهیچ

 

پشتش گم    ییچکد کف دستم و از آنجا راه گرفته جا یدانه دانه م می است. الل شده ام و اشک ها نیی سرم پا د یآ یدر نم میصدا

 شود. یم

 

 یم ییدونه اونجا چه غلطا  یم ی... هان؟ عل یکرد  یم فیتو چشماش ک یباال...با توام... زل زده بود   ری_سر تو بگ

 ...؟ دونهی..هان م. یکن

 

 : د یگو یزند م یکه دلم را آتش م  یو نگاهش دوخته شده به من با لحن ستادهیپل ا کی  ریز یا گوشه

 

... گفتم  ارمیببرم بگردونم، دلشو بدست ب  قمویاردو حالت گرفتس اومدم رف یبر  می _خاک بر سر من...خاک... گفتم نذاشت

 جبران کنم... 

 

 زند:   یاش م نهی س یدست رو با

 

 سختم رفاقت کنم...!  یروزا قیرف  یروزام دلم خواست برا نی ا یِ _من...مِن احمق وسط حاِل خرابم، وسط اخالق سگ

 

 : رم یگ یم  سرم را باال رد یگ یلحن ناراحتش آتش م یبرا دلم

 

 ار ی...به خدا...من...م...مهاری_مه
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 شوم.  یاندازم و ساکت م یم نییکشم سرم را پا یکند خجالت م  یکه م نگاهم

 

 . یپر  نیی _برو پا 

 

 : چد یپ  یم می بار هزارم دستانش را دور گلو یبرا بغض 

 

 _اما...

 

 نالد:  یپر از حسرت م یبا لحن یف یضع یکشد و با صدا یم یکشدار نفس

 

 چشمم نباش. یجلو  یو چند روز نیی ...برو پا ی...بد خرابم کرد یپر ی_خراب کرد 

 

ماند که لحن خرابش دلم را  یم یقی رف نِ ی ماش  یها  کیشوم و نگاهم به رد الست یم ادهیزنم... پ یچکد هق م یم اشکم

 لرزانده.

 

 

 

 بودند. دهیفا یکه ب ییکاش ها  یو ا یمان یپش  ،یپر از اشک، ناراحت یرا گذرانده ام. شب یبد  شبِ 

 

 شوم.   یحال وارد فروشگاه م یشِب گذشته است ب یِ داریچشمان سرخ و سر دردناکم که حاصل شب ب  با

 دهد. یرا در کاتالوگ دستش نشانش م ی زیدرهم چ  یکنار فتانه، با اخم ها  ستادهی. انمشی ب یروم و م یسمت غرفه ام م به

 دهم. یم یشوم سالم آرام یکه م کشانینزد 

نامحسوس که فقط    یضینگاه کوچک، کاتالوگ را با غ  کی یبدوِن حت  ،یعکس العمل چی کند و بدون ه یمکث م هی ثان کی

 رود. یکوبد و م یفتانه م ی  نهی به س  دانمیمن علتش را م

 

شماره   کیرفتارها فقط به خاطر گرفتن  ن یا  یپرسم... همه  یبار هزارم از خودم م  یشود و برا یخرابم خراب تر م حال

 تلفن است؟ 
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 دهینگاهم دنبالش کش یاطرافم گاه یها  یشلوغ انیشود که وقت سرخاراندن ندارم، اما از م یظهر آنقدر سرم شلوغ م  تا

 گرداند. یبر م  یاعتنا از نگاه سرگردانم رو یکند، ب یشود و او هربار شکارش م یم

 

 

داند و از همان راه   یم یخورد. اخالقم را به خوب یم زیرا پشت م ش یو به بهانه کار غذا د یآ یناهار به جمعمان نم  یبرا 

 کند،  یم همیتنب

 روم. یم زشیبلند به سمت م یگرفته اش با قدم ها  شی از رفتار پ ریو دلگ کالفه

 

 ام. ستادهیکند تا بداند کجا ا یسرش را بلند نم یکند حت یزنم توجه نم یم شیچه صدا هر

 

 بحث کردن هم ندارد... ایبه نظر خودم آنقدر پوچ است که ارزش قهر  لشیکه دل ی از رفتار رد یگ  یم حرصم

... قصد و غرض و شوق و  یرفتار خاص چی و نه ه  ینه تماس ،یداده و رفته است. نه لمس یآمده... شماره ا ینفر  کی

 در نطفه خفه شد. می ار مرِد بد اخالق و بد عنِق روبه روهم که اگر بود، بعد از رفت یشور

 

 شود. یموقع باز م یزنم دهانم ب یهستم و گند م یمشابه  که حرص  یو طبق معموِل وقت ها رد یگ یم لجم

 

کنه انگار منو تو بغلش درحال  یبرخورد م یجور  ی... رمیکردما...اصال دلم خواست شمارشو بگ یریبابا... عجب گ ی_ا

 ! دهیماچ و بوسه د 

 

دستش را به سمتم   یکشد تا دفتر جلو یطول م  هیثان   کیشود و فقط   یگره م عیسر  شیاخم ها د،یآ یبه ضرب باال م سرش

 پرتاب کند و داد بزند 

 

 _خفه شو... فقط خفه شو...

 

 یکنم نگاه ها  ینگاهش م ریپر از حِس بِد تحق  دهیافتاد مات، هنگ و ترس  یم نی و به زم د یآ ی ام فرود م نهی س یرو دفتر

 کند یحالم را بدتر م مانیزوم شده رو 

 چکد. یمانده و قطرات اشکم م رهیحس به گرداب نگاهش خ  یب اورمی ندارم که به زبان ب یزنم، حرف ینم یحرف
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  یم می پا یجلو یکرده به دفتِر افتاده  نشیو درد سنگام که حجم بغض   نهیدستان لرزان و قفسه س  س،یاز چشمان خ  نگاهش

 رسد.

 شود. یتوجه به من و حال خرابم از فروشگاه خارج م یزند و ب یرا چنگ م کاپشنش

 

 

را پشت دستم  زیم  یشده رو دهیچ یکنم و تِستِر ها  یدستش نگاه م د یبه کاتالوگ جد  نم،ی نش  یم یصندل یرو یعل کنار

 کنم. یامتحان م 

 . رد یگ یرنگش چشمم را م ییلب و رژگونه هلو رژ

 کنم.  یم کی نزد   یبه عل شتری را ب خودم

 

 ؟ ی _عل

 

 کشد:   ینگاهش را باال م 

 

 _جانم؟ 

 

 ی جانم گفتنش محبت درون

 کند. یچند لحظه حواسم را پرت م ینهفته است که برا  

 . رمیگ یرا به سمتش م دستم

 

 رنگش رو من بردارم...؟ لطفاً... نیا شهی_م

 

 زند:  یم لبخند 

 

 . یبگ یچ  یخوا ی... گفتم االن میعل یگفت  نی _همچ 

 . میبهت بده اخه پَکش رو هنوز باز نکرد   اریبذار بگم مه باشه
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کنم   یزند، نگاهش م یدهد صدا م یاز فروشنده ها نشان م یکیرا به  یزیو چ  ستادهیرا که آن طرف فروشگاه ا اریمه

 شود.  یدهد و دوباره مشغول حرف زدن م ینشان م  قهیبه عالمت دو دق یدستش را رو به عل 

 

 ستد،یا یم  زی. کنار مد یآ یکنم که به سمتمان م یچشم نگاهش م ریکنم، از ز یگرم م  می رو یجلو  یشیرا به ِست آرا سرم

رود، دو قلم جنس مورد   یم واری کنج د  یکند و به سمت جعبه  ینگاهم م   رهیخ هی چند ثان د یگو یکه درخواستم را م یعل

 :د ی گو یکه فقط خودم بشنوم م یلب جور ریگذارد و ز یمقابلم م  زیم ینظرم را رو 

 

 .ی ر یبگ  یتونست گمیدوتا شماره د  د ی... بمال شاریبگ  ای_ب 

 

 کنم.  یشود نگاه م یکه دور م شیو واج با دهان باز به رد قدم ها هاج

 یشود هربار طعنه ا  یاز کنارم که رد م د یآ یکه هستم نم ییاست. جا نی روز گذشته است و او هنوز هم با من سرسنگ چند 

خورد به طور   یام زنگ م یگوش ایزنم  یحرف م یسوزاند. هربار که با مرد  یپراند که تا مغز استخوانم را م یم

 پلکد.  یاطرافم م ینامحسوس

 

 گردم. یشوم و غروب همراهش به خانه بر م یوارد فروشگاه م یبه مسافرت رفته و من آزادانه هر روز صبح با عل   رعنا

     

  مید یخند  ی از گذشته م یخاطره ا اد یکه به   یبود، چشمش که به من و عل ستادهیدر ا یجلو  می که وارد فروشگاه شد  صبح

 رفت. زیبه من انداخت و به سمت م یشد نگاه کج انیاش نما یشانیپ  یافتاد اخم رو

 

مناسب سنش  یمختصر  د یکه دختِر نوجوانش را آورده تا خر یمشغول مرتب کردن استندها است و من به مادر فتانه

 کنند. یم یبر لب خداحافظ یبا لبخند  یربع بعد زن و دخترش راض کی کنم.  یم  یدگیانجام دهد رس شیبرا

شنوم که   یرا از پشت سر م شیگردانم. صدا یبر م  شانیکنم و لوازم را سر جا یلب زمزمه م ریز یطور که آهنگ همان

 خطاب 

 : د یگو یفتانه م به

 

 .رهیگ یتو رو م  یجا یکس یکن  یم ریوقت د   کی... ایب گه، یفتنه خانوم...به رعنا زنگ بزن بگو بسه د  گمای_م

 

 دهد: یو ادامه م د یگو  یم ینوچ 
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 زنن.  یم کی ت یبا خود  رنیگ یشماره م  بهیبه شهر از غر دهیشده مردم پاشون نرس ی_چه اوضاع  

 

 زند. یبه دلم چنگ م   یزیشود چ یراه خشک م انهیم دستم

 زنم:  یلب م اهشیبه چشمان س رهی گردم و خ  یسمتش بر م به

 

 ...! یشعوریب  یلی_خ 

 

 

کنم که   یبار هزارم خودم را لعنت م   یکنم، برا  ینگاه م گرانید   یاش به رو یاجبار  یو دل شکسته به لبخندها نی غمگ

اشتباه کوچک،   کیشلوغ به خاطر  یِ شهِر وحش کیآدم، در  قِ ی است که تنها دوست و رف ی ناراحتش کرده ام. حس بد 

 لبخند نزنند و هم صحبتم نشوند. میکنند؛ به رو ن اهمنگ زانمیعز  نکهیاست. ا نینگاهش نکند و من نقطه ضعفم هم 

 کند.  ینگاهم نم می و غصه خوردن ها یدلتنگ یروزها  قیرف اریمه نکهیمرگ دارم از ا هیشب  یحس

 

کادِر خاله زنِک فروشگاه شده ام اما باز هم دلم قهرش را  یسوژه  زشیآم ریرا شکسته چند روز است با رفتار تحق  غرورم

 خواهد. ینم

 

 

به   د یکالس دارم و با گریساعت د  ک یکنم.  یام است نگاه م یتولد پانزده سالگ  هیعمه خانم که هد   یِ ادگاریساعت  به

  یتا شال رو ستمیا یمغازه م کی شهی ش یشوم. جلو  یاز فروشگاه خارج م یآموزشگاه بروم. بعد از اطالع دادن به عل

  ممیلحظه تصم کیرود. در  یم نیتوجه به اطراف به سمت ماش یمحکم ب  یی. با قدم ها نمشی ب یسرم را مرتب کنم که م 

 : زنمیم  شیکنم و صدا یشود پشت سرش قدم تند م یعوض م

 

 ...؟ اری_مه

 

 دهد. یدوباره راهش را ادامه م ی کند ول یمکث م یا لحظه

 : دومیم جلو

 

 لحظه صبرکن.  یتورو خدا...  اری_مه
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 غرد  یدوخته م  نیبا اخم و خشم همانطور که چشم به زم  

 

 _ بگو...؟! 

 

 لطفاً...! م؟ی حرف بزن شهی...م شهی_م

 

 خورد جز من:  یچرخ م ییحوصله اش هرجا یب نگاه

 

 _در مورده؟ 

 

 رفتارش عادت ندارم.   نی ام، دل تنگم و به ا کالفه

 

 ...!اریکنم...مه ی_خواهش م

 

 کند:  یاشاره م نشیدر دست به ماش  چی دهد سوئ یتکان م یسر

 

 _سوار شو.  

 

 

 راند.  ینامعلوم م یبَردش به سمت مقصد  یم نی آه بلند من از ب اینفس کالفه او  یکه گاه یسکوِت کامل در

 

 کند. یم ییاَلوان خودنما  یبا چراغ ها  مانیرپا یشهِر ز  میا ستادهیا یبلند  کی  یرو

  چیاندازد در کنار سکوت او ه یکه لرز بر تنم م یسرد  می بلند و کوتاه و لمس نس  یبرج ها و ساختمان ها ریتصو دنید 

 ندارد. ییصفا

 کیاست نزد  رهیخ مانیهزار رنگ روبه رو  ریبه تصو  نشیزده به ماش هی قدم به او که تک کیکنم و   یام را صاف م نهیس

 شوم.  یم
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رفتار نکن...قتل  یجور نی شماره تلفن با من ا هیکنم بخاطر  یخواهش م اریبگم....مه یچجور د ی دونم با ی_من...راستش نم

اما  دمیبه خودم حق م  نکهیخواد...من...با ا یشدن م دهید  کمیتنوع... کمیکه نکردم...خب ...خب منم دلم مثل همه دخترا 

 ...! یباش  خورخواد که تو ازم دل یاصالً دلم...دلم نم

 کنم.  یو نگاهش م   رمیگ  یم ینفس

 

 خواد. یشدن م دهیخواد...د  ی_عجب...پس به نظرت کارت اشتباه نبوده...دلت تنوع م

 

 زند بلند و پشت سرهم.  یو کف م  ستد یا یم می روبه رو رد یگ یفاصله م  نیماش از

بهش   ریبهت چراغِ سبز نشون داد شمارشو بگ یبه بعد هر پسر  نیدارم ...از ا شنهاد یپ یخوبه، من برات  یلیخ  نی_آفر

 .یش یم دهی بهتر د   دمیزنگ بزن.قول م

 

 زنم. یاسمش را صدا م یحرِص آشکار با

 

 . چد یپ  یاطرافمان م یخال یدر فضا شیزند آنقدر بلند که صدا یم داد 

 

کنم من...ها...خودت بگو   کارت ی...چیگ یم  هیچرت و پرتا چ نی....ا یکشیو کوفت...تو خجالت نم  اریو درد... مه  اری_مه

 بگم آخه. یبهت چ

 

 : رد یگ یرا باال رو به آسمان م سرش

 

 خوام.  یشدن م دهیخوام د  یتنوع م گهیصبر بده...دخترِه احمق م ای_خدا

 

 .د یآ  یدر نم می و صدا دهیچسب  نی ماش یبه سپر جلو  دهیترس 

 . می نی نش  یهم م یدو تخته سنگ رو به رو یکشد. رو  یو به دنبالش م رد یگ یکند، دستم را م ینگاهم م یکم

 

 . کند یاسترس النه کرده درجانم را دور م یآرامش کم یکند صدا ینگاهم م یکم
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شرفت؟  مت ی به ق ؟ی متیبه چه ق یبش دهی د  یخوایبه تُرکستاِن...م یر یم یکه دار یمن راه زِ یمن...عز قِ ی_دختِرخوب...رف

 آبروت؟ 

 چندتا پسر دورت بودن هان؟  ت یتو زندگ ؟ی دون یم  یاز پسرا چ تو

 

 زنم:  یم لب 

 

 . یچی_ه 

 

 : رد یگ یدستش م انی آرام تر دستم را م شیدوزد به چشمانم گرداب نگاهش آرام شده و صدا یم نگاه

 

 . یپوچ بش  یرابطه ها نیا ریدرگ یزوده که بخوا  یلیتو هنوز خ  زمی_عز 

کارا رو   نیا  ینتونست به من بگو.بخدا نوکرتم هستم. ول یعل  رونیبگو ببرتت ب یبه عل یخوا ی... تنوع مخواد ی م حیتفر دلت 

 شهر.  نیا یتو چنگ گرگا   یافتیب  یفی ...حیپر  یفینکن تو ح 

 دهد:  یاش م یعقاب  ینی به ب ینی چ طنت یش با

 

 .نمت ی ب یکنم خودم م یرو م یاز خود گذشتگ نی دندم نرم چشمم کور ا خواد یشدن م دهی_دلت د 

 

 کنم.  یچشمان گرد شده نگاهش م با

 

 _پرو...!

 

 رود.  یم نی . و به سمت ماشزند یکنم لبخند م ینگاهش م ستد یا  یم  میکشد تا بلند شوم رو به رو  یرا م دستم

 

 لبخندش تنگ شده بود! یکنم چقدر دلم برا یشوم و با خودم فکر م یمحو خنده اش م 

 

 

 زند. یناخنک م  زیم یرو ییکاکائو  یاش به بستن یچک کردن گوش نی . حمیکافه شلوغ نشسته ا  کیهم کنج ِ   یرو روبه
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 تنگ شده بود. شیها  طنت یش یکنم دلم برا یلبخند نگاهش م  با

 

 . ای شی...شعور میب  یلیخ  یکن یقهر م ی...توهم وقت اریمه مای_اما خودمون 

 

 کند:  یرا لوچ م  چشمانش

 

 . یبخوا  د یبازم با یخود کرد  یهم ب  یخوایبخواه، نم یخوا  یکه هست...م نهی_هم 

 

 شود:  یم یدفعه جد  کی زند و  یم یکنم قهقه ا   یکج م شیرا که برا دهانم

 

 بهش؟  یبود  دهیچسب  نی همچ یاون روز با عل یگفت یم  ی_چ

 

 اندازم:  یباال م   ییاَبرو  طنت یش با

 

 ! یخصوص ی_حرفا

 

 دارم باهاش.  یحرف خصوص کمی. منم اد ی _اها باشه... بذار رعنا ب

 

 یاعصابم راه م یرو انهیذهنم را مشغول کرده و مثل مور یزی کنم تا نقطه ضعف دستش ندهم، چ یحرفش توجه نم  به

 رود. 

 

 ...؟ اری_مه

 

 _هوم.! 

 

 کنم.  یلب زمزمه م ریز  یشعوریب

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

102 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

که ازشون    یا نهیک ای دن کیعموت رو با   یچطور  شه،ی تو ش یشماره تلفن ده روزِه خوِن من رو کرد  هیتوکه سر  گمی_م

 ؟ی د یتو دوساعت بخش یداشت

 

 : ند ی نش یم شی دو اَبرو انیم یرود اخم کم رنگ  یاز لبش کنار م لبخند 

 

 کردم درک کنم.  یفقط... سع دم،ی_نبخش

 

 گفت؟ یبود؟ عموت چ یرو؟ تو... تو اون پاکته چ ی_چ

 

 زند:  یم یانگشت به نوک دماغم ضربه ا با

 

 نکن بچه.   ی_فضول

 

 : نم یچ یبرم لب 

 

 . رشهیدرگ یلیتورو خدا...ُمخم خ گهی_آقا... بگو د 

 

 گرداند. یکشد و نگاهش را دور کافه شلوغ م یم یق یعم  نفس

 

 _داستانش مفصله. 

 

 .د یا یمانم تا با خودش کنار ب یزنم و منتظر م یام م رچانهیدستم را ز 

 

 مادرم و عموم. یاومده باشم به زمان مجرد  ایاصال من به دن  نکهیقبل ا شیگرده به چندساِل پ ی_خب داستان برم

عمو رضا که از  شن،یبزرگ م نایگذره ا یچند سال م یبودن و هم باز  هی همسا  یچگزن عموم و عمو رضا تو ب مادرم،

  یِ خواد که براش برن خواستگار یمادربزرگم و ازش م شی پ رهیروز م  کیبره شهر سرکار  خواد یبرگشته و م  یسرباز

راحت باشه که مادرم نشون   الشیخواد خ یشهر دلش م برهخواد  یعاشقش بوده و حاال که م یکه از بچگ گهیمادرم بهش م

 . دنشینم ی ا گهیکرده اس و به کس د 
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 ...؛اهیس  یبود با قِد بلند و چشما  یزن قشنگ ادمهیکه من   ییمادرم تا اونجا  

از  ریغ  یخواستگار رمیم  یرو بخوا یکه هرکس گهیو م  کنهیم هیمادرش گر شهیعمو تموم م  یحرف ها  یکه وقت  خالصه

بوده  جمع و جور کنه  یاغ یتونه داوود رو که برعکس عمو   یکه م  یخواد و تنها کس یرو م  میچون داوود مر میمر

رو فراموش کنه مادرش  میمر د یبفهمه و عمو با   یکس رو هیقض ن یا د ی...از عمو اصرار و از مادرش انکار که نبا مهیمر

 کنه.  دایپ  یخواد که صبور باشه تا چاره ا یازش م نهی ب یاصرار عمو رو م  یوقت

 

 کند:  یآب شده ام اشاره م یکند و به بستن یدهم نگاه م یخورد و به من که همچنان مشتاق گوش م یم شیقلپ از چا کی

 

 _بخور... آب شد.

 

 دهم:  یتکان م سر

 

 شد؟ یچ  شیبگو بق  خوامی_نم 

 

 

ساعت قبل  کیکه بابام و مادرم قراره باهم عقد کنن.  نهیب یگرده م یبرم  یشهر و وقت رهیگذره و عمو م یم یماه  کی

نشه   د یکه با  یاونجور میمر یکنه و اگه زندگ یکه حاللش نم گهیو هزار غصه م  یمادرش و با دلخور شیپ  رهیعقد م

 . نهی ش یساکت نم

 دهد: یو ادامه م رد یگ  یم ینفس

 

 رفت. ایبچه بودم از دن  یلیخ  یوقت اد ینم ادمی اد ی _مادربزرگم رو ز

خبر از عمو زن عموم که اسمش محبوبه بود رو براش   یترسه همون شب ب یعمو م د یمادربزرگم که از تهد  خالصه

  یریجلوگ  ی. مادربزرگم برا دهیکنه و محبوبه هم که عاشق عمو بوده از خدا خواسته همون شب بله رو م یم یخواستگار 

 تو عمل انجام شده. ذارهیکنه و عمو رو م یاعالم مرو نامزد  نایاز مشکالت همون شب ا

 

 کشم:  یم آه

 

 عموت...!   چارهی_ب 
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 دهد. یاند م ستادهیمادرانشان پشت پنجره ا زیآن سمت کافه که کنار م یدهد و نگاهش را به دو پسر بچه   یتکان م سر

 

که   گهیو به محبوبه م  رهیفرداش م یزنه. ول ینم یعمو...، عموم که تو شوک کار مادرش بوده اون شب حرف چارهی _آره ب

رو بهم بزنه. محبوبه که دلش  زیهمه چ  یاول کار  نیکه هم  گهیو بهش م ست یتو عمل انجام شده قرار گرفته و دلش بااون ن

 .ونِ یخودش و خانوادش در م یآبرو  یهم پا یو از طرف رهکه دوسش دا گهیکنه و م یبا عمو بوده قبول نم 

 ی...دو سال اول زندگیازدواج اجبار کی به ازدواجِ با محبوبه اما    دهیشده تن م د یناام  میکه عموم که از مر شهیم  ینجوریا

که مردم براش حرف در آوردن که   گهیسراغش و م رهیم هیشب زنش با گر هی نکهی تا ا شهی هم نم  کیبه زنش نزد  یحت

 اجاقش کوره و... 

 نب ی دختراشون زهرا و ز شهی زن عمو م یها  هیاون شب و گر حاصل

همه سال به خاطرش دل به  نی که ا یزبون عمو بکشه که اون ریاز ز خواد یگذره و محبوبه هربار م  یچند سال م خالصه

کرده  یم هیکردن، عمو به مادرش گال ی روز که عمو و مادربزرگم باهم صحبت م هی  نکهی... تا اشهینم ه،یدل زنش نداده ک

 بهش فکر کنه و ...  د ینبا گهیکه د  گهیو م  ارهیو آرزوهاشو به باد داده مادربزرگم اسم مادرمو م یکه زندگ

 شی آت نیبوده. ا  شیبود دوست دوران بچگ دهیبه دل داشت و حاال فهم دهیکه ند  ین عمو از زنکه ز یا نهی شعله ک شهیم نیا

 زنه.  یو مادربزرگم سرکوفِت پسر بودن من رو به سرش م  شهیبچه دار نم گهیفهمه د  یشه که م یم شتریب  یوقت

 ما اومده باشه...! یندارم که قبل فوت پدرم عمو خونه  اد ی اصال به  یعنی میرفت و آمد نداشت اد یموقع ها ما ز  اون

 

به من که سرا پا گوش منتظر   یدهد لبخند  یسفارش م  یچا  وانیکند؛ دو ل یم یخدمت اشاره ا شی و به پ رد یگ یم ینفس 

 زند.  یادامه داستان هستم م

 

 رو نگم تا حالت گرفته شه. شی_حقته بق

 

 منتظرم.  اریمهجون ... بگو گهینکن د  ت ی_آقا... اذ 

 

 دهد: یخندد و ادامه م یم

 

درآوردن  یمادرم برا شهیکنه، اما بعدها که متوجه م  یدنبال ما زنش مخالفت م اد یکه م  گهیو عمو م  شهیبابام فوت م ی_وقت

زن عمو رو شعله  یم یقد  نهیک  شیآت نیدنبال ما و ا اد ی م دهیشده گوش به حرف زنش نم ییمجبور به چه کارها یخرج زندگ

 . کنهیورتر م

 . رد یگ یکشد که دلم آتش م یم یاندازد. با حسرت آه یم نیی را پا سرش

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

105 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

پسر رو به زن  یکرد کاش سرکوفِت بچه   یداد. کاش مادربزرگم اون کار رو نم  ی_کاش عموم به حرف زنش گوش م

 زد...کاش...کاش...کاش...! یعموم نم 

 

 شود. یم  خاموش تر ش ی هربار کاش گفتن صدا با

 

و از  شهی خاکسترش دوباره شعله ور م ریپنهون شده ز یمیعشق قد  نه،یب  یاونجا مادرمو که م برهیما رو م  یوقت عموم

خبر    یکنه ب  یم یو مادرم رو راض  گهی م  شیمیکنه براش از عشق قد  یمادرم مخالفت م یکنه وقت یم یمادرم خواستگار

 .دهیشده و به حرفاشون گوش م می گوشه قا کیزنش   نکهیاز ا

 کند. یم ت یبه من هم سرا شیصدا بغض 

 

جنون بهش دست  نهیب  یکرده رو نسبت به مادرم م غیعمر ازش در  هیکه عمو  یمحبت یکه محبوبه وقت شهیم ینجور ی _ا

  یکشه و وقت  یکنه که اگه زِن عمو بشه من رو م  یم دشیآشپزخونه مشغول کار بودن تهد  یبا مادرم تو  یو صبح وقت دهیم

 . ارهیو اون بال رو سرش م  زنهیم شی بفهمه آت نکهی بدون ا راهنشویلحظه گوشه پ هیزنه تو  ینم  یمادرم حرف نهی ب یم

 رسد.  یداستان که م یجا نی ا به

 یگذارم و پر از بغض م یدستش م یدستم را رو  ،یچا  ینصفه   یو فنجان ها زیدوزد به م  یشود و چشم م  یم ساکت 

 نالم: 

 

 . رمیدلت بم یبرا ی... الهرمیبم  ی_اله

 

 کرد به دستم برسونه.  دامیپ  ینامه از مادرم که از عمو خواسته بود اگه روز هی و  امیعکس بود از بچگ یپاکت کل  ی_تو

 

که اون   نی... از حاِل بد محبوبه که بعد از اداکردنمیپ  یمن... از تالششون برا یبرا  اشینامه از حاِل بدش... از دلتنگ یتو 

که خدا ازشون   یاعصاب گرفته بود..و از تقاص یبال رو سرش آورده بود از عذاب وجدان و شوک کارش ناراحت 

 گرفت...گفته!

 

 چشمانش:   یاه یس  انی طوفان م ایدن کی کند با بغض با   یم نگاهم

 

خونشون و ُمرده...، مادرم تو نامه ازم خواسته که عمو و زنش رو ببخشم.   کیال افتاده تو چاه آب نزد _دخترشون همون س

 غربتم کرده.  یخواسته حاللش کنم که آواره 
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 شوم و  یدر آموزشگاه خارج م از

 کند. یآسمان شهر پهن م یزنم هوا سرد شده و کم کم زمستان بساطش را رو  یقدم م یزیینم نم باران پا ریز

 را بغل گرفته.  شیزانوها  ، یگوشه ا زانیآو  ییدروِن قلبم دلتنگ با لب ها دخترکِ 

باشد تا   یخواهد کس یاست از آن غروب ها که آدم دلش م یریروم. غروب دلگ ینامعلوم م یحوصله به سمت مقصد  یب 

 بنوشد.  نیبا عطر دارچ یچا  یوانیو ل رد یدستش را بگ ند؛ی کنارش بنش

 

گرفتار راه  اریکنم. مه  یم ت یرعا  یگذشته فاصله ام را با عل  یتکرار نشدن ماجرا ها  یاز سفر برگشته و من برا رعنا

 است و من تنها مانده ام. د یآ یم یو به چه کار ست یدانم چ  یکه اصال نم د یجد  ت یسا  کی یانداز

 خورد جواب بدهم.  یتا تلفنم را که زنگ م   ستمیا یم ابانیکنار خ 

 

به همراه اعظم   د یگو  یشود که م یکامل م یوقت می . خوش حالند ی نش  یلبم م یلبخند رو رسد یعمه خانم که به گوشم م یصدا

 . رمیگیرا م یعل  یو شماره   زنمیم یاز شاد  یبلند  غی کند ج ی. تماس را که قطع مند ی آ یبه تهران م

کشد  یم  میانگشت ها انیرا از م یگوش  یلحظه کس کیشود و در  ی م دهیدستم کش کنمیاحساس م دهیبوق اول به دوم نرس 

 شود. یم ب یو غ 

 کنم.   یرا ربوده اند نگاه م نمینازن  یگوش نانشی که سرنش یزنم و به موتور یم اد یشده؛ فر هول

  ی. نفس زنان براستمیا یم د یناام  نمی ب یشود م یم شتری فاصله شان را که هرلحظه ب یروم وقت یدنبالشان م  یقدم چند 

 دهم. یکنم و آدرس فروشگاه را م یزرد رنگ دست بلند م یتاکس

  دنیاند و او تا رس دهیرا دزد  لمیموبا می گو  یپرسد م یم می حال شانیاز پر یخوش صحبت است. وقت یرمردهایاز آن پ راننده

 ...د یگو یم فیجوانان و قشر ضع یپول یو ب  یکار یزند؛ از ب یبه مقصد حرف م

رود...  یسوال م ریزنند که شرافتشان ز  یم  ییشان دست به کارها یمخارج زندگ نی تام یکه گاه برا یپاک یانسان ها  از

که از دست رفته غصه نخورم.   یزیچ ی کند تا برا یم  حتمیشود. نص ریس  یبه لقمه نان د یکه با د یگو یم یاز شکم گرسنه ا

 ساده من است. یمحتاج گوش یکنم که حت یفکر م یمفلوک ردکِ دهم و به آن م  یگوش م شی من در سکوت به حرف ها 

 

 روم.   یراست به سمت غرفه ام م کیشوم و  یوارد م  زانیآو یلب ها با

 گذارم. ی م  نیتر یو  شهیش  یو سرم را رو نمینش  یم یصندل یکنم و رو یکند سالم م یصحبت م  یفتانه که با مشتر به

 

 کنم.   ینثار آن دزِد نامرد م  یفحش قهیخودم حرصم گرفته و هر چند دق یدقت یب از
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 با خودت؟  یگیم  ی_چ

 

 نم یچ ی کنم و با غصه لب بر م ینگاه م  ظشیغل  شیکنم و به فتانه و آرا یرا بلند م سرم

 

 . دنیرو دزد  می_گوش 

 

 کشاند.  یرا به سمتمان م دهی تازه از راه رس اریرا جلب و مه هیخنده اش توجه بق یزند صدا یخنده م ریز  یپق

 

 پرسد:  یخنده م انیکنم، م  یزده نگاه م رونیو واج به او که از خنده اشک از چشمانش ب هاج

 

 _همون گوشت کوبه رو؟ 

 

 دهم. یسر تکان م یناراحت با

 

  هیاحتماال انداختنش   یگشت یهمون دور و برا رو م یرفت ی... به کاهدون زده؛ مچارهیبوده؛ ب  ی_بدبخت دزدِه حتما ناش

 . یگوشه ا

 

 کند:   یحرفش را قطع م اریمه یصدا

 

 ن؟ ی خند  یم یبه چ  شده؟ی_چ

 

 

 

 : د یگو یاندازد و با لبخند م یبغ کرده ام م   افهیبه ق یباال انداخته نگاه  ییکنم اَبرو  یم  فیتعر  شیرا که برا ماجرا

 

  ه؟یعهِد بوق یِ گوش  هیهمه غصه، به خاطر  نی _االن ا
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 : د یگو یکامال بشاش م یبا لحن ار یدهم مه  یرا تکان م  سرم

 

  بشی بزنه مورچه نص لیبوده اون دزده... اومده ف ی... چه بدبختدنیفک کردم پَهبادت رو دزد  ؛یغمباد گرفت  یجور هی_ 

 شده...!

 

 دهم.   یدستم به سمتش نشان م یرا با پرت کردن خودکار جلو حرصم

 گذرد. یزده لبخند زنان از کنارم م  یچشمک  یالیخ  یبا ب 

 

 . مست یا  یم شیروم و روبه رو یاندازم به سمتش م یرا که راه م یزند. کار مشتر  یم میساعت بعد صدا کی

 

 _بله؟ 

 

 تر بروم و  کی خواهد که نزد  یم

 دهد.  یبه دستم م  زشیم یاز رو یشده ا چی کادو پ یجعبه  

 کنم:  ینگاهش م  کنجکاو

 

 ه؟ یچ نی _ا

 

 زند:  یم لبخند 

 

 شه.  یم زونیغصه دارِه لباش مثل لِب شتر آو یکه وقت  کیخانوم کوچ هی یبرا  ک،ی کوچ ی هیهد   هی_ 

 

 دهم.  ینشان م زشیم ی  هیبه پا   میپا  دنیناراحت شوم حرصم را با کوب ایدانم ذوق کنم   ینم

 

 .یمسخره ا یل ی_واقعا که...خ
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 خندد:  یم

 

 شه.  یم زونیآو شتری _حاال حرص نخور لبات ب 

 

 خواهد خرخره اش را بَِجَوم.  یآورد که دلم م یحرصم را در م یاوقات به حد  ی. گاهم یگو  یلب م ریز ییخدا یا

 

 رفاقت کردنش. یرود برا  یزند و دلم ضعف م یکنم چشمانم برق م  یکنم و ناباور به داخلش نگاه م یکادو را باز م کاغذ 

 

 ...! اریمه ی_وا 

 

 دوزد:  یچشمانش را به چشمم م کیمرداب تار یکشد و با لبخند قشنگ یبه پشت سرش م یدست

 

 . یو غصه بخور _مگه من ُمرده باشم که ت

 

 . رمیگ یقرمز رنگ را به سمتش م یو گوش  می گو یم یحِس ناِب روانه شده به جانم خدا نکند  مستِ 

 

 .یبد  اد ی بهم  نوی کار کردن با ا د ی_با 

 

 دهد.  یباشه تکان م یبه معن یکننده سر  وانهیزند با همان لبخند د  یم یچشمک

 

 رسانم. یشوم و با چند قدم تند خودم را به او م  یبلند م اریافتم، از کنار مه یعمه م اد یشود   یم دایکه پ یو کله عل سر

 

 

 ...؟ ی_عل

 

 .د یایب  دنمانیکه قرار است عمه به د  میگو  یم یکند با لبخند ذوق زده ا یکه م نگاهم

 شود.  یم انیدستش نما کی  یدندان ها فی زند و رد  یم  یقیعم  لبخند 
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 . می هر دو خانه انجام ده  یبرا یاساس د یخر  کی د یکه با د یگو یم  می رو یم اریهمانطور که سمت مه رد،یگ یرا م دستم

همانجا   هیرسد و چند ثان  یدرهم گره خورده مان م ینگاهش از لبخند ذوق زده من به دست ها  م، ی ستیا یم اریمه یقدم کی

 .زد یر یاز اضطراب را به جانم م  ی موج کشیکند مرداب نگاه تار یماند سر که بلند م یم

 

 

 کند. یسالم م  یدهد و با همان اخم به عل یرا به دستم م  دمیکارت جد  می و س لیموبا  یِ گوش

 کند. یقرمز رنگِ دستم اشاره م یِ متعجب به گوش  یعل

 

 !؟ ید یخر ی_مبارِک گوش 

 

 کنم:  یاشاره م  اریدهم و با لبخند به مه یتکان م یسر

 

 .دهیواسم خر   اری_مه

 

 زند: یترم کند؛ آرام لب م کی کشد تا به خودش نزد  یپرد دستم را م یباال م شی اَبرو

 

 خب...!  یگفت ی!؟ به خودم میخواست یم ی_آها... گوش 

 

  شیدهم. ابروها  یم حی ام را توض یمیقد  یِ شدِن گوش دهیدزد  یماجرا یاندازم و رو به عل یم ار یبه مه  یچشم ریز ینگاه 

 پرسد:    یم یگذارد و با نگران یشانه ام م یرو  یشود. دست یم کیبهم نزد 

 

 االن...؟   ی_خودت که خوب

 

 : د یگو یم  اریدهم و او رو به مه یبله تکان م یبه نشانه  یسر

 

 براش.  دمیخر یمن خودم م  ید ی _داداش تو چرا زحمت کش
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111 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  یخطاب به من م یگرداند و رو به عل یما م  یرو ییاعتنا  یبا ب ینگاه  ستد؛یا یچهره اش م یِ با همان اخِم رو  اریمه

 : د یگو

 

 . یتونه بندازه سطل آشغال تو براش بخر یبود دوست نداشت م  کیکوچ هیهد   هی_

 

 کند.  یکند از کنارمان عبور م یکه مشکوک نگاهش م یتوجه به عل  یزند و ب  یبه من م  یا تنه

 

  یاش را متوجه نم یرفتار و ناراحت  لی. دلرمیگ یشود سرراهش قرار م یاز فروشگاه خارج م یوقت یاز ساعت کار بعد 

 کند.  یدلم عبور م  یدر شب، از حوال اسیآغشته به عطر   یمینس  ادشیبه  یشوم، فقط گاه

 

 ! ار ی_مه

 

 شوم.   یم کشینزد  گریقدم د  کیاست.  ب یکند و حال گرداب نگاهش غر  یم نگاهم

 

 ؟ی منو تا خونه برسون شهی_م

 

 چرخم.  یشوم و قبل از بستن کمربند به سمتش م یکند سوار م یقدم تند م نیدهد. به سمت ماش ی سر تکان م  یحرف چیه  یب

 

  یه د یتو خط اخم و تَخم...بعد من با  یزنی م ییهو ی  یخوش ،ی؟خوبیکن  یداغ م ییهو ی...!؟ چرا ینجور ی... تو چرا ااری_مه

 فهمم.  یفکر کنم بگردم دنباِل علِت اخمات...اکثر وقتا هم نم  یفکر کنم... ه

  

 دوزد:   یکند نگاهش را به چشمانم م  یطور که دنده را عوض م همان

 

 ؟ یبه نفهم  ی زن یو خودتو م یفهم یم  ای...؟ یفهم ی_تو واقعا نم 

 

 کنم:   ینگاهش م متعجب 

 

 قا؟ ی بفهمم دق د ی... با وی _چ
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112 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نالد:   یکشد رو به آسمان م یبلندش م اهِ یس  ِش یبه ر  یدست دهیکش  یپوف

 

 چرا انقدر خنگه؟  نی ...اای_خدا

 

 ادب. یب ی_خنگ خودت 

 

 : د یگو یلبخند حرص درآر م کی چرخاند با  یرا به سمتم م نگاهش

 

 چه مرگمه. ید یفهم د ی...شادمینخ بهت طناب م یبه جا  یبعد  ی_باشه خنگ منم...دفعه 

 

 کنم:  ینگاهش م متعجب 

 

 ؟ یطناب بد  یبه من که حاال بخوا ینخ داد   ی_هان!؟ تو... ک

 

 زند:   یم قهقهه

 

 .یسرجدت پر  الیخ ی_ب 

 

 کند.  یشود سکوت م یکه بلند م لمیزنگ موبا یصدا

 شخِص پشِت خط را بشنود.  یخواهد صدا یچشمانش مشخص است که م یِ زیگرم کرده اما از ر یسرش را به رانندگ مثال

 

 دهم  یرا با جانم م یعل جواب 

 . میخواهد که شب را باهم بگذران یپرسد که کجا هستم و م  یم

 

 کنم.   یدعوتش را قبول م یروم و با دو دل یبه خانه م  اریکه با مه میگو  یجوابش م در
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113 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 : می گو  یم اریرو به مه یغرض  و لیدل چی کنم و بدون ه یرا قطع م تماس

 

 . می شام بخور  رونیب می دنبالم بر اد یبود...گف برم خونه شب م  ی_عل

 

 پرسد:  یکشد و مشکوکانه م یم یهووم

 

 نتونه؟ یب  یز ی_چ

 

 : نمینش  یم خی س می سرجا

 

 ! ؟ی چ یعنی...ی_

 

 چرخد: یدارد. به سمتم م ینگه م  ابانیخ  یرا گوشه  نیماش

 

 هست؟  یز یچ یتو و عل نی ب  گمیم ؟ی د ی_ نفهم 

 

 _نه! 

 

 پرسد:  یم اطی با احت یکند وقت یم زیر یجوِر خاص  کیکند؛ چشمانش را  یفقط نگاهم م هیکه چند ثان می گو یمحکم م آنقدر

 

  یخونت شام م  اد یدونم... م ی... نمرونیبرتت ب ی...مرهیگ یدستت رو م کنه؟یبرخورد م  یمی_پس... چرا انقدر باهات صم

 خوره...!

 

 دانستم:  یکنم چقدر حواسش به من بوده و خودم نم ینگاهش م متعجب 

 

و   یاز هم اما...خب بچگ میدور بود  یمدت هیداره؟ ما خب... درسته که  یکه پسرعمومه...چه اشکال د ی_خب...! ببخش 

 . میدار یاد یخاطرات مشترک ز
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114 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 گرفت؟ یدستت رو م شهی_عجب، بعد تو... خاطرات مشترکت، هم

 

 دهم.  یتکان م سر

 

 ه؟ ی _مشکلش چ

 

 کند:  یچپ نگاهم م  چپ 

 

 بودن بهم دست داد.  ینیزم ب یلحظه حِس س هی ...فقط یچی_ه 

 پرسم:  یشوم م یکنم. متوجه منظورش که نم  یلحظه در سکوت به حرفش فکر م چند 

 

 _وا...چرا؟ 

 

 زند. یم استارت 

 

 نثارم کرده، ی...و زهرمار وا

 اندازد. یرا به راه م نی کند و ماش یچشمان گردم م یحواله  یغره ا  چشم

 

 

 " ی "عل

 

 ییبای کنارم که ز نِ یر یو من پر از حس خوب، پر از لذت به دخترک سبز پوِش ش می زن یشلوغ قدم م ابانیخ کیامتداِد  در

 کنم.  یاست نگاه م یاش خداداد 

و در ذوقش   اندازمیب  یکشد تا من هم نگاه  یکند و با اصرار دستم را م یذوق م یزیهرچ دن یکه با د  ییرو یپر دخترِ 

 شوم.  کیشر

 . میبه بازار آمده ا د یخر  یخانم در راه است و به همراه امانتش برا عمه
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115 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

وقت است تجربه   یلیکه خ  یاز حس ناب و خوش زیگردم لبر  یخندم و م یدخترک مرا هم سر ذوق آورده. م یها طنت یش

 اش نکرده ام.

که گران تر باشد   یز ی. به نظر او هرچند یب  یرا با اسم و برندش م ی ز یآمده ام به همراه رعنا که هرچ اد یها ز  د یخر نیا از

 کپک زده باشد. رِ یتکه پن کی زی اگر آن چ  یبهتر است؛ حت

 

 دهم.  یکند م ی لبخند بزرگ نگاهم م  کیهمراهم که با    یرو یخرم و به دست دختر پر یاز پسرِک گل فروش م یگل شاخه

 زند:  یزند و لب م یچشمانش را به نگاهم گره م انیکشد، جام عسِل م یرا بو م گل

 

 . یعل  ی_مرس

 

و مواد  م،ی گرد  یقفسه ها م ی. ال به ال می شو یم ییو وارد فروشگاه بزرگ مواد غذا  رمیگ یزنم و دستش را م  یم لبخند 

  ییها  یسوت   یدلم برا  میو بغل پر از آلوچه و لواشکش که بگذر یناز پر یها  یاز خنگ باز  میدار  یرا بر م ازمانیمورد ن

 کشد. یدهد پر م یکه ندانسته م 

ان و  که پشت سرش پنه یِ پد بهداشت یبلندش، تا بسته   غیو ج  دمانیسبد خر انی م گویم  یبسته  دنیعکس العملش بعد از د  از

شنود و   یرا م د یمبلغِ خر یصندوق وقت  یگرد شده اش جلو ی. چشمهانمی دهد تا مثال من نب یجا  لیوسا  ریکرد ز یتالش م

دارد تا به حساِب خودش از مبلغ کم شود،  یبر م د یرا از سبد خر  شیها  یتند تند آلوچه ها و خوراک   یعکس العملش وقت

 کند. یگِل بوسه از چشمانش را در وجودم زنده م دنِ یوسوسه چ

 : د یگو یناالن م یا افهی کشد با ق  یتا مانع شوم دستش را م رمیگ یدستش را م 

 

 شدن پنجاه تومن...!  یدوسداشتن  یخوش مزه ها نی ...! هم ی_خاک به سرم عل

 

 دهد و  یگرداند آب دهانش را قورت م یآلوچه به من م یپر حسرتش را از بسته ها نگاه

 : د یگو یم یمشهود  یتی نارضا با

 

 خوامشون.  ی_برم بذارم سرجاش نم

 

 .می رو  یم  رونیگردانم و بعد از پرداخت پولش ب یتوجه به او همه را به سبد بر م یب

 افتم.  یدر کنارش خالف جهت قبل به راه مکنم و دوباره  یمنتقل م نی را به ماش مانیدها یخر
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116 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  یگویم یو بسته  ستادهیدرخت ا ریکه ز یدخترک یندانسته   ینشسته ام و به ناز و غمزه ها یسبِز نقل  یِ فضا مکتِ ین  یرو

 کنم.  یدهد نگاه م یم یکرده را به بچه گربه ا هشانیسهم خودش، که به کرم تشب 

 درون چشمم.  ست یدستش خار انِ ی قرمز رنگِ م یِ گوش

 .ند ی نش یرود دستش را شسته و کنارم م  یآب م ریبه سمت ش یطناز  با

 ترساندم.  یم نی ام...و هم دهیند  یدختر  چیرا در ه شیها یو سادگ ت یجذاب

 

دلش هوس عسل ناب چشمانش را   یبرود. نکند کس شی ها  یدخترانگ یدلش برا ینگاهش شود. کس یِ ماِت سادگ یکس نکند 

گرمابه و گلستانم است اما نقِش پر رنگش در  قِ یکه رف یاری...! مهاریرسد به مه  یها م یکس ن ی ا یهمه  یبِکند... و انتها 

 قلبم. یرگ ها یکشد رو یم غی دختر، ت نی کنار ا

 

 

رفته تا   ییبه دستشو  یکنم، عل یکه دردستم است نگاه م ییغذا یرستوران شلوغِ پر زرق و برق نشسته ام و به منو  کی در

کنم و  ینگاه م  یدن یانواع غذا و نوش یبزند و انتخاب غذا را به من سپرده به اسم ها و عکس ها  شی به سر و رو یآب

 گذارم. ینوشته شده م کیاست  نارشکه ک یعکس تکه گوشت   یسرگردان در انتخاب دست رو

 

  زیدارد...فقط عکسش آنقدر وسوسه برانگ یچه مزه ا ایخورده شود  د یچطور با  ست یدانم چ یاست که اصال نم  نی ا قت یحق

 کند. یطعمش را م دنیاست که دلم هوس چش

 

شود.چشمم که به   یم دهیچ  زیم یرو یزرشک یغذا هم توسط دو مرد با لباس ها  زیبه سر م  یهم زمان با برگشتن عل 

 شود. یافتد آه از نهادم بلند م  یم می رو شیپ  یبشقاب غذا

 نالم:  یلب م ریفرستم و ز یبه شانسم م  یلعنت

 

 ...؟یبخور د یبا  یچطور  نویاالن ا ی_خاک تو سرت پر 

 

بکوبم.    کیهمان ظرف است یسرم را تو   خواهد ی دلم م نمی ب یکارد و چنگال ها را که م فیاندازم رد  یم  زیم یبه رو  ینگاه 

 کنم.  ینگاه م یبه حرکات دست عل یچشم ریز

 

 را با دست چپ و چاقو را با دست راستش گرفته.  چنگال

 گذارد. یو دوباره با چنگال به دهان م زند یتکه گوشت را نگه داشته و با چاقو برش م  باچنگال
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117 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

او که در سکوت  یبه رو  یبار لبخند   کی قهیبخورم، هر چند دق یز یرا بدون آبرور میکنم تا مثل او غذا یرا م تالشم

 فرستم.  یبه خودم م یلب لعنت  ریزنم و ز یاست م شیمشغول غذا

 

 .یداد  یب رو سفارش مهمون چلو کبا یمرد  یغذا انتخاب کردنت...م نی _دختره خنگ...باا

 

 زیپرسد چ یدارم و به او که با نگاه خاص و لبخند خاص ترش م یدست از سرزنش کردن خودم بر م یعل  یصدا با

 کنم.  یزنم و تشکر م ینه لبخند م  ایدارم  لیم یگرید 

 

 نی به ماش  دنیچتر آسمان نقره فام تا رس  ریدر کنار هم ز دمیاز مزه آن نفهم  چی ه بایکه تقر  یاز خوردن شاِم پردردسر بعد 

 . می زن یقدم م

 

 کنم.   یکند اما َردش نم یگرچه متعجبم م می ریبگ  یعکس دو نفره ا نکهی بر ا یمبن  یاز سوار شدن درخواست عل قبل

زنم و در جواب  یبه قول اعظم خانه خراب کِن خاصم را م یاز آن لبخندها  یک ی یگوش نیو رو به دورب   ستمیا یم کنارش

 پرسد   یکه م اریمه  امکیپ

 

   ؟یی_کجا 

 

 کنم.  یام نصب کرده ارسال م یکه داخل گوش  یاجتماع یاز همان برنامه ها  یکی قیرا از طر عکس

 

 شود. یام م یقرمز رنگ دوست داشتن یِ گوش نهِ ی زم ریساعت بعد عکس، تصو کی

 

 

 

  یشوم؛ قرار است دو نفر یم یبزرگ عل یشور به دست وارد آشپزخانه  نی زم یبندم و تِ  یکهنه ام را به سر م  یروسر

قرمز  یراه راه آب ژامهیدر پ یعل دنی. با د می عمه خانم آماده کن دنیرس  یو خانه را برا می خانه ها بکش یبه سر و رو یدست

 .چد ی پ  یدر خانه م میبلند که صدا درزنم؛ آنق یو لچک بسته شده دور سرش  قهقهه م

 :د ی گو یاندازد و با خنده م یبه خودش و بعد من م ینگاه 

 

 ...! ایندار بهی از ننه حب یدست کم یتو با اون شلوار گل گل یشدم ول تخت یتو پا  ینق  هی _من که شب
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118 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

  یخندد و با ژست بانمک یشنود؛ م یاعتراضم را که م اد یفر اورم،یب  اد یرا به  بهیکنم تا ننه حب  یفکر م یبه کمر کم دست 

 کند. ی فرار م ییبه سمت دستشو 

 

 داشت. یب یعج  یو گشاد عالقه  ت یچ  یگلدار و شلوارها یبود که به لباس ها  مانیروستا  ریپ  یقابله  بهی حب ننه

را   غمیکند و ج یمتعجبم م یگاه یعل یها  طنت یش نی ب  نیکنم در ا ی دارم و شروع به شستن کف آشپزخانه م یرا برم یتِ  

 آورد. یدر م

اتو   یِ که امروز با من و در کنار من است با عل یام. پسر دهیرا ند  یعل  طانیخندان و ش  یرو نیوقت ا  چی است ه نی ا قت یحق

 تا آسمان فرق دارد. نی خانه زم نی از ا رونیب  یِ متشخِص جد  ی دهیکش

 . میانداز یتمام خانه را برق م  شیها  طنت یو ش  یرپوستیز یکنار محبت ها  در

 : د یگوی با تعجب م یعل  می خور یم  فیکث  یبا همان لباس ها نی زم  یرا کنار هم رو ناهار

 

 آخه!؟  یاریاز کجا م یهمه انرژ  نیوجب قدت...! ا می _موندم تو با ن

 

کند و فراموش کرده که  یم یاست که در شهر زندگ یاد یدهم مدِت ز یآورم. به او حق م یم  رونیجوابش زبانم را ب  در

 در روستا چگونه است.  یزندگ طیشرا

 . میکار ها را انجام ده  هی و بق می استراحت کن ی. قرار است کممی ده یلم م یبعد از آن هر کدام گوشه ا  

وسواس   لترِ یکه از ف می کن زیتم یرا به حد  زیتا همه چ میرسد و ما فقط چند ساعت فرصت دار یعمه خانم فردا صبح م  

 و اعظم عبور کند.  عمه

 

 کلمه گفت:  کیرستوران فقط  یعکس جلو  دنیکه بعد از د  اریو از مه میرا به فروشگاه نرفته ا امروز

 

 _بد نگذره!؟ 

 

بهانه و    یب یها و زنگ ها   امیکند. به پ  یموضوع کالفه ام م  نی ندارم و هم یرا نداده  خبر می و زنگ ها  امیجواب پ  گرید  و

 دهد. یآزارم م شانیخال یبا بهانه اش عادت کرده ام و جا

 

 . می کوچک من هست یکردن خانه   زیتم  یساعت بعد هر دو در تکاپو برا کی
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  یم یکند و با لودگ یبه چهره ناالن و نفس نفس زدنم نگاه م  نمی نش یهمان جا م  زانیو عرق ر م یکن  یها را جا به جا م مبل

 : د یگو

 

بعد   یتَرک بخور  یگ ی؟ نم یکن یبعد مبل بلند م  شهینم  لویک  ست ی...کل وزنت سرجمع بیاریآرنولد رو در ب یاَدا ی_مجبور

 بچسبونمت؟ د یبا یمن چه جور

 

 کوبم:  یدستم را به سرش م فیآورم و دستمال کث  یدر م شیرا برا زبانم

 

 من مثل تو سوسولم.  ی_برو کشکت رو بساب بابا...فکر کرد 

 

 دهم:  یرا نشانش م می و بازو  رمیگ یرا به سمتش م دستم

 

 نکن.  سهی مقا  قوی... منو با اون رعنا ر نی _من دختر صحرام... بب

 

 یرا غنچه کرده ،جلو م شیاز رعنا لب ها  د یکوبد و به تقل یم  شیپا  یکند. خم شده با دست رو ی اش را با صدا رها م خنده

 کوبد:  یم می دهد و با انگشت اشاره به بازو

 

 باهاشون.   یگرفت گوریبودن که ف یلنگِ مرغا... چ نی _االن ا

 

پاک کن به   شه یش یدهد، قوط یم یکنم جا خال یدستم را به سمتش پرتاب م یپاک کن جلو  شهی زنم و ش  یم غی خنده ج انیم

 . زد یر یم نی زم یداخلش رو عیخورده و ما  وارید 

 

شده   ختهیبه خاطر آب و کف ر نی پنجره را پاک کنم، زم  ی شهیش ییکنم تا قسمت باال  یو تالش م  ستمیا یم هیچهارپا  یرو

 یپر شتابش را م  یقدم ها یافتم...اول صدا یم نی زم یبعد رو  هیثان  کیدهم   یلغزنده است؛ تعادلم را از دست م شیرو

 . نمیب  یسرم م  یشنوم  بعد خودش را باال

 

 زند:  یکنارم زانو م نگران

 

 ...!؟یخوب  ی...؟نازپریشد ی_چ
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 خندم:  یم  یالیخ  یب با

 

 . نیی ...افتادم پا یچشمم زد  گهید  یچی_ه 

 

توجه به درد   ینوشم؛ ب یکه آورده م ی آب قند  وانِ ی از ل یتازه کنم؛ جرعه ا یتا نفس  نمی نش یکنارش م  رد،یگ یرا م دستم

 شوم.  یادامه کار از جا بلند م یبرا  میقوزک پا 

 

 عمه خانم در راه است...! 

 

 

  یکنم، در را باز کرده و جلو یبنفشم را سرم م ریقواره داِر حر یِ اندازم، روسر  یبافته شده ام را پشت سرم م سیگ

 . ستمیا یاستقبال عمه جان و اعظم م یآسانسور برا

ام. صورتم   دهیپشت چشمم کش   یرنگ یلب و مداد آب یرو یرژلب قرمز دهیپوش ید یسف  زیر یرنگ با گل ها  یاسی  کِ یتون

کنم و به شمارش اعداد  یاش م هیبه خاطر هد  ارینثار روح اموات مه یکنم و فاتحه ا  یام چک م یرا در صفحه گوش

 دوزم.  ی در آسانسور چشم م یباال 

فهمم چقدر دلتنگ عمه خانِم تپل با آن قِد کوتاه و لبخند  یکنم؛ تازه م یپرواز م  شانیشوند به سو یم انیدر که نما  یجلو

  یرو یکشم.دست یدهم و عطر تنش را به جان م یلبش و اعظم مهربانم بوده ام. خودم را در بغل عمه جا م یرو یشگیهم

 دهد. یم  یپر از دلتنگ  یکشد و جواب سالمم را با مهر یسرم م

 

 م َگِجک جان ِله َسِر تَه بَِگِرم. _سال

 )سالم دخترم...آخ دورت بگردم.(

 

 او  م؛یگو  یم ینکند  خدا

 گذارد. یام م  یشانیپ یرو  یبوسد و بوسه ا  یبار م  نیچندم یام را برا گونه

 . زنمیم شیصدا یکنم و پر از دلتنگ یاندازم بغلش م یروم و دست دور گردنش م یسمت اعظم م  به

 

 _ننه جان. 

 )مامان جان( 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

121 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

بار دوم تنگ تر در   یکند و برا یقدم از خودش دورم م کیگذارد  یسرم م  یرو یکشد.بوسه ا یسرم م یرو یدست

 کشد:  یآغوشم م

 

 دال من... ِچقس دلتنگه ته بوم. زیِمن...عز رنی_گجک ش

 ...چقدر دلتنگت بودم.( زدلم یمن...عز نی ری)دختر ش

 

اما،   ستمیمن، حکم مادر را دارد؛ اگرچه از گوشت و خونش ن یبرا دهیکه در آغوشم کش یاست، زِن قد بلند  نی هم  قت یحق

 و بهتر بود. شتری ب  یاز هر مادر د یبه من شا   شیها  یدگیمحبت ها و رس 

 که مرا نخواست آزارم ندهد. یمادر  یخال یکه سال ها مادرانه خرجم کرد تا جا  یبوسم؛ دسِت زن یرا م دستش

 

در چادر عمه و   یشوم.جلو یزنم و پشت سرش وارد خانه م یلرزاند لبخند م یکه نگاه خاصش به من دل م یبه عل رو

 کنم.  یم زانیآو یجالباس  یو رو رمیگ یاعظم را م

 روم.  یکند و من به سمت آشپزخانه م یشان م ییبه سمت مبل ها راهنما یعل 

 

  یشلوار چسب و زخم یکند؛ رو یرا وجب م میعمه سر تا پا  ی ره یروم نگاه خ  یکه به سمتشان م  ین یدارچ یِ چا  یِ نی س با

 . رمیگ  یم شیرا جلو ینیشوم و س یماند. خم م یام م

 

 ! یبو ی_ماشاهلل َگِجک جان ِچقس شهر

 .(یشد  ی )ماشاهلل دخترم چقدر شهر

 

  یم شانیمبل رو به رو یو اعظم رو  یبه عل یآورم بعد از تعارف چا  یخودم نم یکنم و به رو  یکالمش را حس م طعنه

 . نمی نش

 

صورتم مکث  یبار رو  کی قهیگردد هرچند دق یو عمه سرگرم خوش و بش هستند و نگاه اعظم که اطراف خانه م یعل

 کند. یم

 

 کنم.  یو با لبخند تعارفش م  رمیگ یرا به سمتش م  یپولک قندانِ 

 پرد. یباال م  یبه طرز بامزه ا شیافتد اَبروها یبلنِد الک زده ام م یکه به ناخن ها  نگاهش
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 پرسد:   یباشد م ی کند عاد  یم  یکه سع یکند و بعد با لحن یم یسرفه ا 

 

 تَه اََخنه؟   نِکهی_ن 

 خودته؟(  ی)ناخن ها 

 

 : د یگو یم واشیگزد و  یم  یدهم. لب  یبرم و با ذوق نشانش م یرا جلو م دستانم

 

 . هیله حالِه تَ  یوا  نهی _مته ِونا بو

 به حالته.(   یوا نهیرو بب  نای )عمه ا

 

 

  یِ خانوادگ یِ فضا  کیکند...ناهار را در   یم بمینص  یاندازد و چشم غره ا یبه سمتم م یبار نگاه چپ  کی قهیهر چند دق عمه

  یپرسد؛ عمه چشم غره ا یکه حال پدر بزرگ را م یعل  می کن یصحبت م یدور هم نشسته و از هر در م،ی ناب خورده ا

 نالد  یم یکند و رو به عل ینثارم م گرید 

 

 جورک برخورد ِدکه.  یگجکا شانِدَم َخه چه اَِکه َپ ِمن ژ یکو و ی_َژ وقت 

 

 ( نهی کنه با من سرسنگ رایکردم و بعدش هم اجازه دادم خودش و آرا گ یدختر رو راه نی که ا ی)واال از وقت 

 

 دهد:  یجوابش را م یخندد و به زبان محل یم یعل

 

 َگرِه خه ناته ِونا َکه. یژ یبِزانن.پر  وانی_سا چما َمته جان َونده کو َگِله ننه کو َخلک ع 

 

 مجبور بود خودش رو هم رنگ جماعت کنه(  ینازپر  رن،یبگ ب یمردم ع  ست یدهات ن گهی که د  نجای)چرا عمه جان، ا

 

 بخورد.  زی م یرو  یها  وهی گذارم تا از م یعمه م  یجلو یو کارد  یدست  شیشوم و پ یم بلند 
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 : د یگو ی م ض یبا غ یچرخاند و رو به عل  یم  میرا رو  نگاهش

 

 . هیَژ کنده هات  هیِگر  ری..َژبنمیاز نو  رهیاَش یو  یَخژ نکهی ن  یاب یپاش چاو َخژ هیِگر  ری...ِلوه خه سوهی ِگر ی_وا پِر خه شهر

 

 ادشی...نمیکنه من نب  یم میدستشو قا  یناخنا   ،یشده... لباشو نگاه کن، قرمز کرده پشت چشاشو آب یشهر یاد یز  گهید  نی)ا

 رفته از کجا اومده.( 

 

 غرد:  یم اورم یبه زبان ب  یکالم یکنم حت یبه اعظم نشسته و جرات نم  دهیو رو به من که موش شده چسب  رد یگ  یم ینفس

 

 ِچنه؟  نکانای .... وا نهیناتِه جادوگرانو  یک ی_اَز گوتم خه ورکان 

 

 .؟(  هیناخنا چ  نیشکل جادوگرا...ا یکن  ینجوری)من گفتم خودت رو... ا

 : د یگو یم یکوبد و خطاب به عل یم شیپا   یرو یدست

 

 چه بِم خا؟  رهی_جواب باب 

 هردو تَه هو. یژ د یوا شا  نگایاول من اَگشت ه  هیته َم نات وگرنه وا دَ  هی رحم ِگر یخَ 

 

 بدم؟   یپدربزرگت رو چ)جواب 

 جفتمون رو باهم(  دمیشا نیکشت بعد ا یاول منو م د ید  یم نویآمد ا یاگه م امد ی کرد با ما ن خدارحم

 

 زند:  یآتشم م یو بعد حرفش به همان زبان محل یبلند عل ی خنده

 

 ِمرک پِرتِرو. هی ژ انیو  لی_َمته نگا دعوا َمگه واال حق َخه َهو سب

 

 بود( شتریاز صدتا مرد ب الشیبیاال حق داشت س)عمه جان دعواش نکن و

 

 روم.  یکنم و به دنبال اعظم به اتاق م  یدستم را به سمتش پرتاب م ب یس
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 زنم:  یرا به جان اعظِم مهربانم م می بندم غرغرها  یرا که م در

 

چه ِکرمه..خا...خا..ناوه که َت وا ِشِکِل پِر  انی ِگرمه َخه ِگمک ناتِه شهر یَمگه از کاَرک کوت ژهی _ننه...َمته سا چما هاگانا دَ 

 پِرژ َورکِوم دَر.

 

که با اون همه   شد یکردم. خب ...خب نم ایشهر  هیخودمو شب کمینکردم  یمن که کاِر بد  گهیم ی نجور ی)مامان...عمه چرا ا

 برم.(  رونیصورتم ب  یپشم رو

 

 کشد: یبه سرم م  یزند دست یم لبخند 

 

 ِلو تَه شلوار تنگا.  ریمخصوصا َت وا سو یانو یناته شهر  انی_ِگمک که پرتر ژه و 

 

 قرمز و شلوار تنگت.( کیمات  نی مخصوصا با ا یشد  ایشهر  هیشب  کم،یاز  شتریب  کم،ی)

 

 

 . می خور یم یو چا  میتراِس کوچکم نشسته ا  در

کشد و با   یدورم م شانیپر  یبه موها  یبرم، دست یگذارم و به آغوشش پناه م  یم ینیسرد شده ام را در س یِ چا وانیل

 زند:  یحرف م میآرامش برا یصدا

 

... تو  شیبا لباس م ییپر از گرگِ...گرگا ای...دنیا یکه خانوم بار ب  رمیگ ی...سختت می_دختِر قشنگِ من...از من دلخور نش

که   هیخاک  یتو تو  شهی. رست ین  نجایتو مال ا شهیچون ر یش ینم یشهربازم  ،یبد  رییهرچقدرم که لباست رو، خودت رو تغ

 . یهجده سال عمرت رو توش گذروند 

زود وا دادن و عوض شدن   نیکردن، از ا رییزود تغ  نیکه از ا یروز اد ی...نیمن  زدلِ یعز یبرادرم ادگارِ یگِل من تو  دخترِ 

 ...!یرفتارت ضربه بخور 

  ایمثل شهر یکن  ینم یسع  یکن یشکل نی خودتو ا نکهیا یبهت اضافه کنه. چرا جا یز یچ هیکه  ی کردن خوبه، اما وقت  رییتغ

  یکن یشهر بزرگ زندگ هی یو تو  یتا درس بخون یچرا حاال که فرصت دار ؟ی کن شرفت یپ ی کن  یتالش نم  ؟ی کن یزندگ

 ؟ یکن  یازش درست استفاده نم
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گوش   شیدوزم و به صحبت ها یسرمان چشم م یباال اهی به آسمان س یحرف چی ه  یکشد. ب یم مینازک را رو  یِ مسافرت یپتو

 دهم.  یم

 

 ما داره؟ یدکتر معروف از روستا  هی شهر  نی ا یدونی_م

 

 زنم   یکنم و به چشمانش زل م یسرم را بلند م متعجب 

 

 _واقعا؟ 

 

 دهد.  یبه نشانه بله تکان م یسر

 

مشغول شد، روزا کار کرد و شبا درس خوند. دانشگاه رفت  یدامدار هیو تو   نجایچوپون ساده بود...اومد ا هی _اوهوم. پسر 

اطراف  یماه تو روستاها  هیشهرمون و  اد یبار م  هی یماست. سال ی روستا یباال حاال باعث سر افراز د یو خودش رو کش 

 چوپوِن ساده است. هیکنه. همه جا هم گفته که پسر  ی درمون م  یمردم رو مجان 

 

 نبرده. اد یرا که اصلش را از  یکنم مرد  یم نیگفتن ندارم، در دل تحس یبرا یحرف

 

 هی با  ست؛ین دن یقرمز رو لب و شلوار تنگ پوش کی بودن به مات یبدون شهر ینداره باش ول ب ی ع  یباش  یشهر یخوا ی_م

کن   یانسان بودن مهمه، اصالت مهمه؛ دخترکم...سع ست یبودن مهم ن یدهات ای ی...اصال شهریش ینم  یمو رنگ کردن شهر 

 . یاصالتت، شرفت، غرورت رو گم نکن یریکه م  ایدن  یهرجا

 

به حالت  اندازد، یبنفش رنگم م  یکاشته شده  یِ به ناخن ها  یفشارد. نگاه یدستان زبر شده از کار سختش م انیرا م دستم

 : ۰دهد  یاش م یگوشت  ینیبه ب   ینی چ یچندش

 

 ؟  یریم  ییچطور دستشو  نا ی بدونم با ا خوامیمن م  م؛یو رنگش که بگذر  ی_از بلند 

 

 کنم   یدهان باز نگاهش م با

 دهد:  یصورتم تکان م  یشود و انگشت اشاره اش را چندبار جلو یم بلند 
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 ...!یو غذا درست کن  یچا یحق ندار میینجایکه ما ا  ی_تا روز

 

 دوزم.  یاش چشم م  یخال یرود و من با لبخند به جا  یم

 بودم.  ستادهیدور و درازم نا یبر فراز آرزوها  نجا،ی زن نبود من ا نیاگر ا د یشا

 

 

به آن عادت کرده  یقانون از طرِف پدربزرگ است که همگ کی  نی ا م،یشو  یم داریعمه از خواب ب  یزود با صدا صبحِ 

 .  میا

 

  یصبحانه نگاه م مانیدهم و به سفره پر و پ  یسالم م نم،ینش یبارد م یم یکه از چهره اش خواب آلودگ یاعظم و عل کنار

  یم زانیبه خوش عطرش آب از لب و لوچه ام آو یمعروف عمه و مربا  یها دهیبه همراه ماست چک یمحل ریکنم. کره و پن 

 کشم.  یدارم عطر خوش آنخ* را به جان م یبر م د گذار یدستم م یرا که اعظم جلو  ییچا وانیکند. ل

 

 .می آماده شو  میرفتن به حرم شاه عبدالعظ یتا به دستور عمه برا  می رو  یاز صبحانه به همراه اعظم به اتاق م بعد 

اندازم، از  یبلنِد بافته شده ام م  یِ موها یقواره بزرگم را رو  یِ نخ یپوشم؛ روسر  یرنگم را م ی جلو باِز بلنِد کالباس  یِ مانتو

 روم. یم رونیگذرم و ب یچشماِن گرد شده اعظم م یجلو

 

شده  دهیکش یدستش و جوراب ها یزند و با اَبرو به عمه خانم چادر مشک یم یچرخد چشمک یکه به سمتم م یعل نگاه

 کند. یبلندش اشاره م  راهنِ یو پ ژامهیپ  یرو

 خورد. یچرخانم و نگاهم در نگاه پر اخمش گره م یم سر

 : د یگو  یرود و م یلبش چشم غره م  یبه لبخند رو ظیگرداند و با غ  یم  یرا به سمت عل صورتش

 

 به تو رسوندم؟  ی نجور یدختر رو ا نی_من ا 

 کنار؟  یگذاشت  ید یو آبرو رو بوس رت یشهر غ  یاومد 

 

 بزنم:   یکنم تا حرف یماند لب باز م یبهم گره خورده اش م یو اَبروها   یعل  ینگاهم رو 

 

 _عمه من....



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

127 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 پراند:  یبلندش رنگ از رخم م یصدا

 

چشم هزار محرم و   شیپ  یبر یخوا یم ینجور ی... ایِ چه سر و وضع نی ...!؟ ایکش ی_عمه... و زهرمار خجالت نم

 یو صورتشون رو بند م دارنیدخترا اَبرو بر م نجایا یگفت  یخوام برم شهر گفتم چشم ...زنگ زد  یم ینامحرم؟ گفت

  هی ه خاطر ب نجایکردم گفتم جگرگوشم ا ی رو راض بزرگت کنن، با همه دردسراش بابا  یدارم مسخره ام م لیبی ندازن، من س

 . یکن یشکل نیمشت پشم رو صورتش خجالت زده نشه...نگفتم که خودت رو ا

 

 : د یگو یکوبد و رو به آسمان م یم شیپا   یرو یدست

 

 توبه... ای_خدا

 

 :  د یگو  یکند و بعد م یم یبه عل  یدست اشاره ا با

 

 رو به باد داده... رتشی_پسره غ

 رو...! اشیهم ح  دختره

 

 : د یگو یبلند عمه ماتش برده م  یدر اتاق از صدا یدوزد و رو به اعظم که جلو  یدوباره نگاهش را به من م ض یغ  با

 

 کار دارم.  یتنش کن من با عل یزاد یلباس آدم هی ببر  ریرو بگ نی_دست ا

 

 ی کوه  شنی*آو 

 

 

به اطراف   زانشیگر  یسرتکان دادن ها و نگاه ها ،یعل یفهمم، فقط اخم ها  ینم یز یچ یعمه و عل  انیگفت و شنود م از

 دهد. یاش م  یخانه نشان از کالفگ

و کنار در منتظر تمام شدن حرف  دهیکش یشانیپ  کیرنگم انداخته؛ شالم را تا نزد  یبلند مشک یرا داخل مانتو  می موها ِس یگ

 ام.  ستادهیا شانیها
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بوسدش و به سمت   یاندازد و م یکند، دست دور گردنش م یم شی که لبخند را مهمان لب ها د ی گو یم یبه عل یز یچ عمه

 .د یآ یما م

اندازم و پشت سر عمه و اعظم وارد  ی سر م یرا رو یچادر گلدار امانت م،یا ستادهیحرم ا یورود  یساعت بعد جلو کی 

 دهم. ی گذارم و سالم م یم نهیس ی دست رو م،ی ستیا یصحن بزرگ حرم م انی. مشومیم

 دوزم   یکنارش چشم م یو گلدسته ها ییکشم و به گنبدطال یرا باال م  نگاهم

  یخودم دعا م یو سربلند   ت یموفق یو برا  اریآرامش روح پدرم، پدر و مادر مه یبرا  زانمیهمه عز  یسالمت یلب برا ریز

 کنم. 

چشم  یی نشسته و به گنبد طال یصحن لب باغچه ا  انیگردم م  یم یبا چشم دنبال عل م،یآ ی م رونیکنم و ب  یم ارت یز

 زند:  یکند لبخند م ی. نگاهم م ستمیا یروم و کنارش م یدوخته. به سمتش م

 

 !ی شد  یخاله قز هی_چقدر شب 

 

گذاشته   می که از روستا نقل مکان کنند و به شهر بروند رو نیقبل از ا یبود که دوران بچگ یاسم یزنم، خاله قز یم لبخند 

 بود. 

 . میکرد   یم یروزها همه دور هم در خانه پدربزرگ زندگ آن

رفت...عصر   یکار خودش م یبعد از آن هرکس پ می خورد  یو صبحانه م می شد  یبزرگ جمع م  یسفره  کی ها دور   صبح

  م،ینشست  یم  ،ینخ  یها میفرش شده با گل یچوب  یتخت ها یور ،ی کنار حوض کاش د یدرخت ب ی هیسا  ریتابستان ز  یها

  یبچه ها برش م یبزرگ ترها و سر و صدا  ی دهو خن  یشوخ انیآورد؛ م یم رونیخنک از حوض ب یهندوانه ا  یپدر عل

 یگذاشت تا هرکس سهم یوسط تخت م ی ن یس  انیآن را م یداد و باق  یسرخ م یاز هندوانه  یزد، به هر کداممان قاچ بزرگ

 از آن بردارد.

 کشم.  یکه هرگز تکرار نخواهند شد م ییروزها  اد یبه   یق یعم آه

برعکس   ه یقض نی بزرگ زند اما ا یشود در خانواده  یخانواده سست م انِ یخانواده که نباشند بن  یبزرگ ترها  ند ی گو یم

و خانواده کرد و به دنبال زن رفت، زن عمو که   اریاز تبار گلستان شد، ترک د  یعاشق زن یبود، ده ساله بودم که پدر عل 

ش رفت اما پدربزرگ و عمه با سالم و صلوات دنبالش رفتند و او را با یسرشکسته شده بود به قصد متارکه به خانه پدر

جمع به   انیبرگشت؛ پدر بزرگ م  مانی. چند ماه بعد که عمو شکست خورده و پش برگرداندند  شی احترام به خانه و زندگ

  یمحکم دهیکش  اشد نب  انی سرش را در آغوش گرفته تا اشِک چشمانش نما یکه پسِر جوانش گوشه ا یزن یتاوان دِل شکسته 

 عمو باز نشد. یوقت به رو  چی ه  یپدر یکرد بعد از آن دِر خانه  رونشیبه گوشش زد و از خانه ب 

 شهر شدند. یبهتر راه  یا ندهی آ د یو به ام ستاد یپدر و پدربزرگم ا  یتنه جلو کیرا گرفت، یسال بعد، زن عمو دست عل کی

 . میآ یم  رونیچشمم از خاطرات گذشته ب یجلو یتکان دست با

 

 ؟ یی_کجا 
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 دهم:  یدوزم و با لبخند جوابش را م یاش م یش یرا به چشمان م نگاهم

 

  یو با ترکه  د یعمه فهم م،ید یگردو دزد  هیافتادم که باهم از باغ همسا  یاون روز اد یکردم،  یفکر م  مونی_داشتم به بچگ 

 به جونمون افتاد.  السیگ

 دهم:  یکرده و جلو م زانیرا آو می زند لب ها یکه م لبخند 

 

 شلنگ گرفت رومون.  ی_امروزم همونجور

 

 کند   یرا به سمتمان جلب م یبلندش توجه چند نفر ی قهقهه

 

 ...! رت یغ یکرد انقدر گفت ب ینگفته حاال، منو قهوه ا  یزی_به تو که چ 

 

 زند  ی را درهم گره م  شیاَبروها

 : د یگو  یم یدهد و با حرص خفه ا یتکان م یسر

 

 لحظه حس مترسک بودن بهم دست داد. هی_اصال 

 

 : ستمیا یاش م یگردم چند قدم یراه به سمتش برم انی خندم م یبلند شدن از کنارش م   نیح

 

 گفت بهت؟  یم ی...عمه چی_راست

 

 یگرداند لب م یم یگریکند و بعد همانطور که نگاهش را به طرف د  یمکث م هیدوزد چند ثان  یرا به چشمانم م نگاهش

 زند: 

 

 _حرف دل!
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 زند:  یلبخند م ند یب  یرا که م جمیگ نگاه

 

 روز بهت گفتم.  هی  د ی...، شاید ی_خدارو چه د 

 

 روم.  یم ند یآ یم  رونیو به سمت عمه و اعظم که از حرم ب   رمیگ یاش م یش یرا از چشمان م نگاهم

 

 

 .رد یگ  یکه رعنا تماس م میراه برگشت به خانه هست  در

 ست یاالن وقتش ن  د یگو  یبار م کی قهی که هر چند دق یعل  یخودش را با تمام مخالفت ها د یگو یکه از آمدن عمه م یعل 

 کند.  یمن م یمهمان خانه 

رعنا تصور  دنیشود که عکس العمل عمه را، بعد از د  یم شتریب ینشاند. خنده ام وقت  یلبم م  یخنده رو  یعل  یکالفه  پوف

 کنم.  یم

 

 : م یگو  یم زیر یبرم و با خنده ا یم  یگوش عل کیپشت، سرم را نزد  از

 

 _خدا به دادت برسه پسرم. 

 

 شوم.  یاست متوجه م انی نما نهیچشمش که در آ ریز زیر یها  نی را از تکان سر و چ  نیهم خنده اش گرفته و ا خودش

 

 کنم.  یآماده مان را روشن م مهیناهاِر ن یقابلمه  ریکنم، ز یلباس عوض م عی سر می رس یخانه که م به

  یبه گوش  یو بعد از آن نگاه نمیچ ی م ینیها را داخل س  وانیل زم،یر یام م ینینقل در قندان چ یدم کرده، مقدار یچا

 اندازم  یم لمیموبا 

 کند. یچشمانم را گرد م اریتماس از دست رفته از مه ده

 دهد:  ی. بعد از بوق پنجم جوابم را مستمیا یآشپزخانه پشت پنجره م یو گوشه  رمیگ یاش را م شماره

 

 _سالم َعِلُکم حاج خانوم.

 

 دهم.  یخنده ام سالمش را جواب م انیخندم و م یم
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 چرا؟ ست ین دات یپ  ؟یی _چطورا

  

 دهم:  یجوابش را م زنم یبا انگشتم نقش م  شهیش یطور که رو  همان

 

 م؟ یبهت نگفته مهمون دار یمگه عل ؟ی_خوبم تو چطور 

 

 رسد:  یاز آن طرف خط به گوش م  یخش خش یصدا

 

 نگفت بهم.  یز یچ یهست حاال مهمونتون؟ عل ی_عه...ک

 

 کنم:  یبرق نگاه م  میس یدو گنجشک رو  یباز  به

 

 _عمه خانوم اومده.

 

خواهد که به  یکند و م  یشام به خانه ام دعوت م یدهم. خودش را برا یسر م یبلند  یکه خنده  د یگو  یم  یگاد  یما اوه

 .رد یبا او تماس بگ می بگو یعل

 

  یرا بعد از تعارف رو ینی کنند. س یروم دور هم نشسته و صحبت م یو به سالن م  ختهیر یکنم چا  یرا که قطع م تماس

 . نمی نش یم یعل  یمبل کنار یگذارم و رو  یم زیم

 

 .یگفت بهش زنگ بزن  اری_مه

 

 . رد یشام خودش را مهمان کرده و گفته با او تماس بگ یدهم که تماس گرفته و برا  یم حی توض  نمی ب یرا که م شی سوال نگاهِ 

   خورمیقلپ از آن م کی دارم  یرا بر م می چا وانیل

 پرسد:  یم  یپرسش عمه، که از عل با

  



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

132 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ ی_ مگه َحال تو َت وا الکِه کلپسه اَگر

 

 ( ؟ی)مگه تو هنوز با اون پسره مارمولک دوست 

 

 زند. یم  رونیکنم که اشک از چشمانم ب یپرد و آن قدر سرفه م یم می به گلو قند 

 

به   یاشک یمتعجب با چشم ها  د یآ یزند نفسم که باال م یبه پشتم ضربه م   یدهد و عل یبه دستم م  یآب وانیهول شده ل  اعظم

 کنم  ینگاه م  یعل

 

   گه؟یرو م اری_مه

 

 دهم.  یسر م یکنم و قهقهه ا ینگاه م  یدهد با دهان باز به عمه و بعد به عل یکه تکان م  سر

 

 

  یهرچه تمام تر کنارم م ییتوجه به من با پررو  یکنم ب  یدر را که باز م د یآ یم  ینیر یش یدسته گل و جعبه  کیبا   رعنا

 شود.  یزند و وارد م

 : می گو یلب م ریبندم و ز یدهم، در را م یبا تاسف تکان م یکنم، سر یو واج نگاهش م هاج

 

 ...ی_خدا به دادت برسه عل

 ...! امرزتت یب خدا

 

جلو  ظیغل شی دورش با آن آرا شانیپر ییطال یپاره و موها  نِ یشلوار ج ،یبلند و تاپ مشک ریحر یدر مانتو  دهیپوش  رعنا،

 رود  یم

  یکه ترس به جان م دهیچ یانقدر درهم پ شیدهد، به سمت عمه که اخم ها یاعظم که ماِت سر و وضعش مانده دست م با

 یکه م یماند و در آخر به عل یم یباق  شیگذارد که جا یگونه عمه م یرو یقرمزش بوسه ا یرود، با لب ها یاندازد م

 بوسد. یلبش را م کینزد  ییاندازد و جا یرسد؛ دست دور گردنش م

 آورد. یسرخ شده سرش را باال نم  چارهیب  یپرد و عل  یباال م مانیاش اَبروها ییعمه و اعظم از پررو  من،
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133 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 : د یگو یو با همان لحن مخصوص خودش رو به عمه م ند ی نش یم  یبه عل دهیمبل چسب  یرو

 

 . نمتونیخواست بب  یعمه جون...چقدر دلم م نی _خوش اومد 

 

 :د ی گو  یم یبه زبان محل یتوجه به او رو به عل یب  عمه

 

 ه؟ یِ _وا انترا سا چه خا هاکا ِکر 

 

 کرده؟(  ینجوریعنتر چرا خودش رو ا   نی)ا

 

کنم چشمم به رعنا که  یم ینکند و سع می خنده رسوا یتا صدا  رمیگ یگذارم؛ لبم را گاز م یم شیرا جلو  یچا وانیل

 .فتد ی کند ن  ینگاه م  یلب اعظم و عل یمشکوک به لبخند رو 

 

 پرسد:   یم یزند و از عل  یچشمش را کنار م یجلو  یبا دست مو 

 

 گن عمه جون؟  یم ی_عشقم... چ

 

 : د یگو ی فروخورده م یکند و با لبخند  یبه جمع م  ینگاه یعل

 

 با من بودن.   یچی_ه 

 

 گذرد. یکند م یبارش م یکه به کرمانج ییها  کهیو عمه و ت شیرعنا و عشوه ها  انیساعِت بعد به جنگ خاموِش م کی

 

بار   کی قهیهم عمه هر چند دق یشده، از طرف زانشیرعنا آو یندارد از طرف  دنیجرات نفس کش چارهی ب یعل  نی ب نیا در

 : د یگو یاندازد و م یبه سمتش م ینگاه چپ 

 

 .یَگِجک که انتخاب ِکر  ی_خاِله ِله َسِرتَه َپ و
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134 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دختر انتخاب کردنت(  نی )خاک برسرت باا

 

 کند:   یکشد و پچ پچ م یاپن به سالن م یاز رو  یسرک می رو یاعظم که به آشپزخانه م همراه

 

 ! ه؟ ینامزد عل  نی _ا

 

 زند:   یگونه اش م یرو یدهم ضربه آرام یکه تکان م  سر

 

   ه؟ینجور ی _خاک به سرم...پس چرا ا

 

 کشد   یم رونیبه ب   یسر دوباره

 

 کنه!  ی ها سکته م نهیبب  نوی _حوا ا

 

 تا مزه کند. رمیگ یم شی از خورشتم را با قاشق جلو یکنم و کم یم د ییسر حرفش را تا با

 

 بزن. مویکم هم گرد ل هینمکه... ی_ب 

 

زند  یم د یآن ها را د  خچالیاز پس  یواشکی کنم و رو به او که همچنان  یبه مواد داخل قابلمه اضافه م ینمک و چاشن  یکم

 : می گو یم

 

 افتاده...! تهیعفر   نیا ریکه گ  ینداره، پاچه پاره اس... بدبخت عل یدوم  هی ا طهیسل هی _اوووه...

 

 :  د یگو یدهد و م یتکان م یسر

 

 ...!نه یکم مونده بره رو پاش بش   یبه عل دهی_از رفتارش معلومه...عه عه نگاه چه چسب 

 *** 
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135 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

آسانسور منتظرش   یروم و جلو یم رونیکنم، ب یواحد را باز م ی که داخل کوچه است، در ورود  رد یگ یتماس م اریمه

 . ستمیا یم

 و دلتنگش هستم.   دهیروز است که ند  چند 

چرخاند، ضربه   یصورتم م  یبراقش را رو یچاله ها  اهیس ستد یا ی ام م یقدم کی د یآ یافتد جلو م ینگاهش که به من م  

 : د یگو یزند و با لبخند م یگونه ام م یرو یا

 

 معرفت؟  یتو ب  ی_چطور

 

 کنم تا وارد خانه شود:  یزنم و با دست تعارفش م یم لبخند 

 

 ؟ ی_خوبم...تو خوب 

 

 : چد یپ  یوجودم م یگوشم در قلب، مغز و رگ و پ کِ ینزد   ییاز جا شیشود و صدا یسرم وارد م پشت 

 

 شدم.  یعال  دمی_تو رو د 

 

  یرا م یعل یراهرو ورود  یکنم. ابتدا یبلند به سمت سالن فرار م ییجلوتر از او با قدم ها یشوم و با لبخند خجول یم هول

 رنگ گرفته ام است. یگونه ها  ی رهیکدر، که خ یبا نگاه  نم؛ی ب

 

 

گوش عمه   ری زاندازد و  یبه رعنا م یبار نگاه کی  قهیشود، کنار عمه نشسته، چند دق یاوضاع عوض م اریوروِد مه با

 خندند. یو م  د یگو یم یزیچ

 

  یو عمه م  اریبه مه  ض یپر غ ینگاه  ینشسته فقط گاه یمشغول درست کردن ساالد است؛ رعنا بغ کرده گوشه ا اعظم

 اندازد.

 ساالد سس بخرد. یرفته تا برا  رونیب  یعل

 دارم.  یبر م  یبی س وهیو از ظرف م نمینش  یعمه م  کنار
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136 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

گذارد و به من که با دهان باز   یم اریدر بشقاب مه رد،یگ  یرا از دستم م ب یزنم س  یو به عمه تعارف م رمیگ  یم پوست 

 کند. یکنم اخم م ینگاهش م 

 

 کند:   یدهد توجه مان را جلب م یرا مخاطب قرار م اریرعنا که مه یصدا

 

 اد؟ ی ب تونهیم یکار... از ک یجون...اون دوستم که بهتون گفته بودم برا اری_مه

 

 اندازد:  یپا م یگذارد پا رو یبه دهان م  یبی نگاهش کند تکه س نکهی بدون ا اریمه

 

 خودته؟  هی_کدوم؟! همون که شب 

 

 دهد:  یپر افاده  جواب م یزند و با لحن یم  یپر عشوه ا لبخند 

 

 .اسیهمون...اسمش سان _آره 

 

  یم رهیلب در نگاهش خ یرو  یاما با لبخند بزرگ اریمه رد؛یگ یدهد و رو از دخترک پر افاده م یاش م ین یبه ب   ینی چ عمه

 شود: 

 

 خورن!  ی_نه... راستش سوسوال به درد کار ما نم

 

بلند و دانه دانه   یچشماِن خمارش با آن مژه ها انی شود که م یم یخار  وستهی من و اعظم که تازه به جمع مان پ  یخنده  پقِ 

 : د یگو ی م یمصنوع  یبا لبخند  اریاندازد و رو به مه  یبه ما م  ینگاه پر حرص  ند،ی نش یم

 

 .  نی پسند  ی_جون به جونتون کنن دهات 

 کند. یبا اَبرو به من اشاره م و

 

 کند:  ی م گذارد و زمزمه یدستم م یکنم جوابش را بدهم که اعظم دست رو یباز م لب 
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137 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یاگه جوابشو بد  یمن  ونِ ی_مد 

 

 غرم:  یم

 

 _اما... آخه! 

 

 آورد:  یبه دستم م یگریفشار د  

  

 _فراموش نکن مهموِن.  

 

 دهم.  یتکان م د ییتا یبه نشانه  یکشم و سر یم یپر حرص نفس

 زند که مثل یم یعمه اما حرف 

 کند.  یاز چشم تا مغز استخوانم را خنک م یبهار  می نس

 

 ؟ ی د یچ یپ یچرا مثل تارعنکبوت دور عل ،یپسند   ینم  ی_دخترم...تو که دهات

 

زنم و   یبه چشمان گرد و دهان باز مانده اش م یدندان نما، چشمک ی شود.با لبخند  یم یکیدر  ی با صدا اریبلند مه  ی خنده

 کنم.  یباز کردن در از کنارش عبور م یبرا

 

 : م یگو  یو م  رمیگ یم یرا از عل د یخر  ی سهیکنم و با خنده ک یرا باز م در

 

 در راهه.  یکه جنگ جهان ایتو، ب  ای_بدو ب

 

 : می گو یزنم و با همان خنده م یم یکند چشمک ینگاهم م متعجب 

 

 دو صفر از رعنا جلو افتادن.  اری _عمه و مه
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138 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کشد؛ متعجب  یو به سمت کنجِ راهرو م رد یگ یکند دستم را م یبه سالن م واری از پس د  یکشد، نگاه یم یکالفه ا پوف

 کنم.   ینگاهش م 

 کند:  یدهد و آرام زمزمه م یشال م ر یافتاده ام را ز رونیب  یآورد تکه مو یرا باال م دستش

 

 گفت... که... لپات گل انداخت!؟ یبهت چ اریاون موقع... جلو در...مه نمی _بب

 

 اندازم:  یسالن و بعد به چشمانش م یبه ورود  ینگاه   ستادنمانیا یاز حالت و جا  نگران

 

 ! یچ ی...ه ی_ه

 

  یکه عقب م  یدهد و در حال یکشد، سر تکان م یسرش م  یرو یگرداند دست  یصورتم م یکالفه و ناباورش را رو نگاه

 زند: یرود لب م

 

 .!.. نطوری_ که ا

 

 

 روم.  یبه آشپزخانه م   میاز سوال و نوع نگاهش، مستق  متعجب 

 گذارم.  یاپن م  یشام را آماده کرده و به همراه سفره رو یظرف ها 

کنند؛   یپهن م نی زم یسفره را رو د یآ یم یشود و پشت سرش عل  یهم همراهش بلند م اریزنم مه یرا که صدا م اعظم

دهم و به   یم  اریگذارند قاشق ها و نان را به دست مه یآن م  ینمکدان و ظرف ساالد را رو ، یظرف ها، پارچ دوغ محل

 گردم.  یآشپزخانه بر م

 روم.  یخورشت م یگذارم و به سراغ قابلمه   یکنار دست اعظم م نی زم یبرنج را رو ی قابلمه

 

 . میخور یرسانده، م یرا به اوج کالفگ یرعنا که عل یو افاده ها اری مه یها  یعمه، شوخ یطعنه ها  انیرا م شام

 

  اریمه یبرا  یخورشت قرمه سبز  یِ کالر یمبل نشسته و از حجم باال یرعنا رو م،یکن  یها را به کمک اعظم جمع م ظرف

 کند.  ینطق م

 شود. ی دهد دست به ظرف ها بزنم و با اصرار خودش مشغول شستن م یاجازه نم اعظم
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139 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنم.   یاپن به سالن نگاه م  یرو از

 

 بوده؟ یپرسد شام امشب دست پخت چه کس یکه م اریمه

 

 . د یگو یبلند با افتخار نام مرا م یبا صدا عمه

 آورد:  یو طعنه اش به رعنا لبخند بر لبانم م  اریبلند مه سوت 

 

 نصف توئه.... ریبگ  اد ی_

 

 دهد:  یبا همان خنده ادامه م یبه عل رو

 

 گوجه ها بود. یبار برامون املت درست کرد نصف پوست تخم مرغا قاط   هی ادته،ی_

 

 غرد:   یشود و م یدهد، رعنا با غضب بلند م یکه با خنده سر تکان م یعل 

 

 ...؟یبهش بگ  یز یچ یخوا  ی_نم 

 

 : د یگو  یم اریبزند مه  یحرف یعل نکهیقبل از ا 

 

 ؟ یبگه مثال...؟ تو چرا جنبه انتقاد ندار ی_چ 

 

 زند. یدستش م  انیم اریبه خ   یگاز یالی خ یبا ب  و

 

 : ستد یا یم اری مه یچرخد و در آخر رو یهمه ما م  یدور رو کیرعنا  نگاه

 

 که بخوام جوابت رو بدم.  یستین  یدر حد  یکه حت یشعور  یآدم ب هی_تو 
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140 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زند:  یم  شیصدا ض یکه پر غ یعل

 

 _رعنا...؟! 

 

 : د یگویو رو به رعنا م رد یگ  یبا همان خنده دستش را به سمتش م اریمه

 

 .اد ی درم ببند سوز م یر یم ی... تار عنکبوت جان دارستمی_خدارو صدهزار مرتبه شکر که در حد تو ن

 

رود و در  یم  یحرف چی ه یدهد و در آخر ب یکند؛ چند بار انگشتش را تکان م یم یپر از خشم رو به عل  یبا چشمان  رعنا

 .ند ی نش یم  شیسر جا خی که عمه س کوبد یرا چنان به شدت بهم م

 

 : د یگو ی م یطلبکار رو به عل یاست که با لحن اریمه  نیشود و ا یسکوت م یلحظه ا چند 

 

 ؟ یکم کن ت یاز زندگ نو یشر ا  یخوا ی_هنوزم نم 

 

 شود  یدهد و از جا بلند م یتکان م  یکشد، سر یبه پشت سرش م یکالفه دست یعل

 رود.  یم رونیب  یسرسر یهم پشت سرش با خداحافظ  ار یکند مه یکه م یخداحافظ

 : د یگو  یشود م یبلند م شیشود عمه همان طور که از جا یکه بسته م در

 

 نِگو َگپ َگه.  یاَچسبه ناته َکنان واژ یکه وا َگِجکا ل هی_وا الکا َغلَطک ِگر 

 .(اد ی در نم کشمیدختره وبال گردنش شده، ج نیزده که ا یگند  هیپسر  نی)ا

 

 

 شوم.  یم ادهیپ   یآموزشگاه از تاکس مقابل

به   یکشم؛ نگاه  یبه مقنعه ام م یتازه کرده دست ینفس  ستمیا یدر کالس م یکنم جلو یم یرا ط  اطی بلند طول ح ییقدم ها  با

سرراهم که از  یصندل  نیاول  یاستاد رو  یشوم. با اجازه  یبه در زده و وارد م یدارم تقه ا  ریتاخ  قهیکنم پنج دق یساعت م

چشمش نباشم تا   یجلو  اد یکنم ز یم یسع د ید  اریاز آن روز که شماره داد و مه نم،ینش یقضا کنار پسرک چشم سبز است م
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141 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

توجه باشم و تمام حواسم را به    یب شیکنم به پچ پچ ها  یم یبه تور نگاهش افتادم. سع ینپرسد اما امروز مثل ماه یسوال

 استاد بدهم.  

 یرو به راه م ادهیشوم و در امتداد پ  یتوجه به او از آموزشگاه خارج م یزند ب  یم میاز کالس اما در محوطه صدا بعد 

 افتم. 

 یاصل  ابانیدارم چند قدم مانده به خ  یرا تندتر بر م  میام نفوذ کند قدم ها یشانیرما کمتر به پکشم تا س یرا جلوتر م کالهم

  یگریزند قدم د  یرا صدا م لمیتوجه به او که همچنان فام یشنوم ب یم یکینزد  یپسرِک چشم سبز را از فاصله  یصدا

 دارم.  یبرم

 

 _خانوم زند...؟ 

-..... 

 

 _الوووو....؟

 

 .رد یگ یراهم را م ی زنم که جلو یم یجوب بزرگ سرراهم جست یرو از

 

 _خانوم زند؟ 

 

 . رد یگ یراهم را م یدارم که دوباره جلو یچند قدم به چپ بر م ده؛یرا دزد  سرم

 

 لحظه صبر کن کارت دارم خب...! هیبابا... خانوم زند،  ی_ا

 

 : می گو یچشمانش م یو بدون نگاه کردن به سبز ستمیا یم

 

 . د یمن عجله دارم ببخش یمحمد  ی_آقا

 

 ماند. یم  ریکنم؛ شانه ام در دستش اس یکنارش که عبور م از
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 یبعد چهره  ده،یرا از پشت سرم شن یی قدم ها یصدا یگردم، قبل از هر حرکت یبه سمتش برم یسوال یبا نگاه متعجب 

اسمش   یو حمله اش به سمِت پسرِک چشم سبز که حت نمیب یشانه ام است را م یدست رو ی رهی که نگاهش خ یعل  یِ برزخ

 . د یآ ینم ادمیبه 

 . ستمیکدامشان ن چی ه فیشوم اما حر انشانیم یر یاندازم تا مانع درگ یرا وسط م خودم

 کنند. شانیتا جدا ند یآ  یکمک م یبرا یو دادم چند نفر غی ج یصدا با

 یپاره، موها  یو لب  قهی با  یاش کنده شده؛ عل زهییپا راهنیپ  یکه دکمه ها یخون آلود درحال ین ی ساعِت بعد پسرک با ب کی

  یآب  یها یصندل ینشان از افت فشارم دارد؛  رو میدست ها یکه رنگ به رو ندارم و سرد  یو مِن لرزان در حال شانیپر

 . می نشسته ا یرنگ کالنتر 

زند که  ی م یکند؛ چشمک یکند. نگاهم م یرا خال دانیکه خورده م ییبا کتک ها  یپروا تر از آن است که حت یب  پسرک

 برد:   یرا باال م یعل  اد یچشمان مرا گرد و فر

 

 ....!یناموس  یب یل ی_خ

 

 شود. یبه سمتش حمله ور م  و

 شوند.  یم قهیدوباره دست به   یشلوغ کالنتر  یراهرو  وسط

 . ستند یا یم یگوشه ا ت یبا عصبان انیلب ناسزا گو ریشوند. هر کدام ز یجدا م ستادهیا یدر اتاق  یکه جلو  یمامور  اد یفر با

 

 

 دهیدهد؛ نگاه پر اخمش را به مِن ترس  یم  حی توض  شیبه اختصار موضوع را برا یرسد؛ عل یکه هراسان از راه م اریمه

 دوزد و بعد به پسرک.  یم

  یم یکند؛ به راحت یر ماز مقابل چشمانش عبو یصحنه ا نکهیشود؛ مثل ا یم رهیکند و به پسرک خ  یرا تنگ م چشمانش

شود  یبعد اوضاع بدتر از قبل م قهی. چند دقاورمیرا به خاطر ب اریو تکه کاغذ مچاله شده در دستان مه ییتوانم آن روز کذا

مهلکه خواهش   نی دادن به ا انیپا  یزده ام و از آنها برا غیاند و من انقدر ج هافتاد  یباهم به جان پسرِک خاط یو عل اریمه

 یصندل نیاول  یرو  رم،یگ  یم واریرود، دستم را به د  یم یاهیو چشمانم س  جیبه تن ندارم؛ سرم گ  یجان گریکرده ام که د 

 دوزم.  یو قال مردان وسط راهرو چشم م لیو به ق   نمی نش یم

 

  انیگر ی دست کودکش را گرفته و با چشمان دهیخم یپاره و پشت  یکبود، لب یبا صورت  یاتاق زن کیطرف تر داخل  آن

 دهد. یم  حیتوض سی را به مامور پل یمطلب
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نشسته و منتظر است    زشیدرهم پشت م ییبا جذبه و اخمها یکه مرد  می شو یم یهر چهار نفر وارد اتاق یسرباز  یصدا با

 تا از چند و چون ماجرا باخبر شود.

 

 پرسد:  یگرداند. با تحکم م یم  مانیاش را رو یجد  نگاه

 

 بوده؟   یبگه موضوع چ تونی کی... د یی_خب...بفرما 

 

که به راه افتاده نگاه  ی. مرد با تعجب به همهمه امیکن  یماجرا م فِ ینفر به هم نگاه کرده و  هم زمان شروع به تعر  هرچهار

 : د یگو یندارم م ت یبا م یشود رو به من که از شدت ضعف فرق یزند، سکوت که م یم  زیبه م  یکند ضربه ا یم

 

 ه؟ ی_خانوم... شما بگو موضوع چ

 

  یاندازم و رو به او م یچهره دارند م  یرو یکه هر کدام زخم می به سه مرد روبه رو یشوم؛ نگاه یجابه جا م می سرجا

 : می گو

 

 ... شونی_جناب سروان، ا

 کنم.  یدست به پسرک چشم سبز اشاره م با

 

 اتفاق افتاد. نی... انی ... و اد یمن هستن م...مزاحمم شده بود... سرراهم رو گرفتن که پسرعموم رس یهم...همکالس شون،ی_ا

 

 پرسد:  یکند و م یرو به پسرک م مرد 

 

 ...؟ی...؟ مزاحمش شد گهی_راست م

 

 

 دهد:  یزند و جواب م یبه من م یچشم سبز لبخند  یِ پروا  یب  پسرکِ 

 

 جناب سروان... اشتباه به عرضتون رسوندن... دوست دخترمه...! هی_مزاحم چ 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

144 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

ناموس..."   ی "خفه شو ب  یدارد و صدا ی بر م زیبه سمتش خ  اریکنم. مه ینگاهش م  زیآورم و ت یرا به ضرب باال م سرم

 . چد یپ  یدر اتاق م یعل

 

 شود. یکند؛ دوباره سکوت برقرار م یرا به آرامش دعوت م یب سروان که همگبلند جنا یصدا با

 

 نالم:  یبا بغض م  نیبه زم  رهیسر بلند کردن ندارم، با همان نگاِه خ   یخجالِت کاِر نکرده رو از

 

 ...، جناب سروان...! گهی_به... به خدا دروغ م

 

اخم و خط و   انیشود. هر سه مرد م یم ریختم به خ  ت یماجرا بدوِن شکا  نی وساطِت جناب سروان و گرفتن تعهد از طرف با

 شوند. یخارج م یاز کالنتر شانیها دنینشان کش 

 

 کنم.  یو به پچ پچ دونفره شان نگاه م ستم یا یم اری مه نی ماش کنار

کند  ینگاهم م هیاما چند ثان  یشوم. عل یاندازد که در خودم جمع تر م یبه سمتم م یضی نگاه پر غ  اریشوند و مه یم سوار

 : د یگو یم اری آرام رو به مه ییدهد و با چشمان بسته و صدا یم هیتک  یصندل یسرش را به پشت 

 

 . میصحبت کن  ییزا یچ هیدر مورد  د ی_برو خونه خودت با

 

 صدا ببارد.  یدهم ابر پربار چشمانم موج استرس وارد شده به جانم را ب یدهم و اجازه م یم هی تک یصندل یرا به پشت سرم

 

 

توجه به اطراف  یاما ب  م؛یآ  یم اریمه یبار است به خانه    نیاول نکهی شوم. با ا یحس و حال پشت سرشان وارد خانه م یب

 . نمینش  یمبل م نیاول  یرو

 

 رود.  یآشپزخانه م به اریو مه ند ی نش یسرخ و کاوشگر م  یبا نگاه  میروبه رو  یعل

شود مرا به مسلخ   یم دهیبه دادگاه کش یگناه  یمتهم که در اوج ب کی دارم، مثل  یدوزم؛ احساس بد  یم نی را به زم نگاهم

 پر از سوءظن شان کشانده اند.  ینگاه ها 
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 جو متشنج حاکم را آرام کند. یسکوت کم د یزنم تا شا ینم یحرف

 .ند ی نش  یم یعل  یمبل کنار ی گذارد و رو  یوسط م زیم  یرا رو ینیگردد؛ س یبرم  وهیآب م وانیبا سه ل  اریمه

 

 _خب... بگو! 

 

 کنم.  یاش نگاه م یطوفان   یچاله ها  اهی به س  اطیآورم و با اح یرا آرام باال م  سرم

 

 رو؟  ی...چی_چ

 

در  شی ها اد ی فر ی جهی که نت یخش گرفته ا یاندازد و با صدا ی و بعد به من م یبه عل یبرد، نگاه یرا باال م  شی اَبرو

 غرد:  یاست؛ م یکالنتر

 

 شد که پسره دست گذاشت رو شونه ات؟ ی_بگو چ

 

شنوم   یکه خودم هم به زور م یآرام یاندازم و با صدا یم نیی کشم سرم را دوباره پا یخجالت م یعل  ی رهینگاه خ از

 دهم:  یجواب م

 

 جلوم واستاده.  دمی... د دمی...د هویشد  ی...چدمیخدا...من...اصال...نفهم_من...به 

 

 پرسد:  یکه م یعل

 

 ته؟ یهمکالس  ی_گفت

 

 دهم :  یسر تکان م  د یینشانه تا به

 

 شناسمش.  یزنم...نم  ی_به خدا...من... من... اصال باهاش حرفم نم 
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 آورد: ی و پوزخند صدا دارش اشک به چشمانم م  اریمه حرف

 

 بهت شماره داد...؟ شینبود که دفعه پ  ارویمگه همون   نی _ا

 

 ... !؟ ی_چ

 

 لحظه ببلعد.  نی دهان باز کند و مرا هم ن ی خواهد زم یپرد که دلم م  یم رونیب  یو ناباورانه از دهاِن عل  یبلند، ناگهان آنقدر

 

 نالم:  یبغض م پر

 

 کنم... یخو...اهش... م...! اری_مه

 

 شود تا در خودم جمع شوم:  یباعث م  ینعره بلند عل 

 

 بدونم؟  د یدونه و من نبا یم اریکه مه هیچ  هی...؟ نگه...؟ ساکت باشه...؟ قضی... چاری_مه

 

  یشود و مجبورش م یم شیرو  شیاش مانع پ نهی با گرفتن س اریدارد؛ که مه یبرم  زیشود و به طرفم خ یبلند م شیجا از

 .ند ی بنش شیکند دوباره سرجا 

 

 که.  میداداش...من و تو ندار ست ین  یز ی_چ

 

کند با   یکه دهان باز م اریآورد مه یو سوزشش اشک به چشمانم م  می گلو یکشد رو  یم غیت  یعل  یپوف کالفه  یصدا

 : م یگو  یم یپر بغض  یصدا

 

 ...!گمی_نگو...خودم...خودم م
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 اندازم:  یم نییکنم سرم را پا یپر اخمش م یو چهره   یبه عل ینگاه 

 

و من   د یرس اریدر بهم...بهم شماره داد...که مه یبارم جلو  هیکرد...   یبهم نگاه م یل ی_خب ...اون پسره...تو کالسموِن... خ

 نم... دو  یاسمشم نم یشمارش رو...انداختم...امروزم چندبار صدام زد...من محلش ندادم اومد ...به...خدا حت

 

 دهم:  یکشم و ادامه م یم  یپر بغض نفس

 

 . ید ی... خواستم...خواستم رد بشم که شونم رو گرفت...بعدم که تو رسساد ی_اومد...جلو راهم وا

 

 

 دانم کجاست. یرود که نم یم یشود و به سمت یام م رهیشود، چند لحظه همان طور خ یکشد و از جا بلند م یم  یهوم

 

 کشد. یاعصابم خط م  یبر رو اریمه یصدا

 

 گفته؟  یچ  یپسره به عل یدون یبه حرف من ؟ م ید ی_ خوبت شد؟ حاال رس 

 

 اندازم.  یچون شبش سرم را به نشانه نه باال م اهِ یچشماِن س  ی رهیخ

 

  یخاره...وگرنه ازم شماره نم یخودشم م نیا یول  د یکن یپاره م  قهیبراش   ینجور ی ا کارتونِ یدونم چ  ی_گفته من که نم

 گرفت.

 

 کوبد. یبه دست مبل م یدست ضربه ا با

 

 حرف رو بهمون بزنه...و بره...! نیا اد ی ب  یخاااک ها....خاااک بر سر ما که چس مثقال جوجه فوکل یعنی_اِاِاِ... 

 

معمول نقل و نبات از  فشارم؛ طبق یمبل را م یکه از حرص دسته  یکنم و در حال یاز حرص به چشمانش نگاه م پر

 .زد یر یم  رونیدهانم ب
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پسرعموِم خون، خون رو    گمیرو م ی عل  ؟یکن  یم یخوام بدونم به توچه...تو چرا خودتو قاط  ی_به توچه...؟ اصال... م

خواد برم با همون پسره دوست بشم...تو   یاصال دلم م ؟یکارمیداره...تو چ رت ی...من امانتم دستش، روم غکشهیم

 خواست... لمخارم؛ د  ی اصال راست گفته م ؟یزنی که سر من غر م  یکارمیچ

 

  یچاله  اهی س ند ینش  یدهان باز مانده ام م یرو گرشیمبل و دست د  یدسته  یدستش رو کیدارد  یبرم  زیسمتم خ به

 شود:  یم رهیچشمانم خ ی  دهیسرخِ ترس یوهم آلود به عسل  ،یشب  یِ کیچشمانش ترسناک تر از تار 

 

چرت و   گهیبار د  هی ی...جرات دارابونمی ... من بچه کف خارمایرو در ب ایمنطق  یادا ستمین  ی... خفه، من علی_خفه شو پر 

 .یزنمت صدا سگ بد  یم یجور  هیپرت بگو...به قرآن  

 

  شیشوم و با لحن ن  یبلند م میزنم، از جا یدستش را پس م ده؛یپرحرص سرم را عقب کش یول  دهیچشمانش ترس ی رهیخ

 غرم:  یم یدار

 

فهمم اصال تو رو سننه...؟ تو چرا کاسه  یکس و کارم... من نم ی... مگه من ب یمن رو بزن یکن  ی_برو بابا... تو غلط م

 ...؟ به تو چه آخه...؟ یداغ تر از آش شد 

 

به  دهیشوم؛ چسب یم دهیپشت سرم کوب  واری به خودم بدهم به د  یبتوانم تکان نکهیدارد و قبل از ا یبرم  زیبه سمتم خ دوباره

شوکه ام   میلب ها یرو یزیچ  یسیو خ یآورد، گرم یکنم که سرش را جلو م یبه چشمانش نگاه م دهیترس ستد،یا یتنم م

 کند. یم

 شود. یام گم و چشمانم هر لحظه گشادتر م نهی س انیم ییجا نفسم

 

پر    ینفس ماتش شده ام با لبخند   یب یکشد و رو به من که مثل مجسمه ا  یخودش را عقب م د یآ  یکه م یتقه ا یصدا با

 کند:  یحرص زمزمه م

 

 دوباره با رسم شکل نشونت بدم...؟ ای  ید ی_ربطش رو فهم

 

 

 .می آ یم رونیب یحرف  نیرسانم و بدون کوچکتر  یرو چنگ زده؛ خودم را به در م فمیوار ک  یمنگ و مات آدم آهن  ج،یگ
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را   شیچند لحظه پ یاتفاق افتاده  یمتعجب صحنه   یدهانش گذاشته با چشمان یقلبم هاج و واج دستانش را رو  انِ یم دخترکِ 

 کند.  یمرور م

 کنم.  ینگاه م  میاش به لب ها  نهیشوم و در آ یآسانسور م سوار

 کنم.  یزنم و زمزمه م  یلبخند م نهی آ انیم ی دهیمبهوت دختِر رنگ پر  یبه چهره   جیدارم...سردرگم و گ یبیعج  حس

 

 ! د؟ی... من رو بوس د ی_بوس

 

  ریوصف ناپذ   یقلبم با ذوق انیکشد و م یپوشد، ِکل م یدارش را م ن یشود دخترِک قلبم دامِن چ   یام که پررنگ تر م خنده

 کند.  یم یکوب یپا

 

 لب، ریز  قیعم  یکشم و با لبخند  یلبم م  یرو یمختلف دست یهجوم حس ها   انِ یم سردرگم

 شوم. ینثارش کرده از ساختمان خارج م  یا  وانهید 

 

 زند:  یم اد یسرم فر انیم  ییآوا

 

 ...!د ی....تو رو بوس اری_مه

 

 **** 

 " ی "عل

 

نگاه   نهیداخل آ شانِ یمرِد پر  رِ یپاشم و به تصو  یآِب سرد به صورتم م یسوزد؛ مشت یلبم م  یدرد دارم و زخم گوشه   سر

 کنم:  یزنم و زمزمه م یم ریبه تصو   یکشم، پوزخند   یم می اَبرو یلب و باال یبه زخم گوشه  یکنم، دست  یم

 

 ! ی گرمابه و گلستان پر قیبشه رف  ارمی_تو بچسب به رعنا و قر و فراش، مه

 از همه کاراش خبر داشته باشه...تو مثل عروسک تو دست رعنا تاب بخور.  اون

 ... نِ یبشه و بره رو بومش بش  گهید  یکیبرف بذار دختره کفتِر جلد  ری رو مثل کبک بکن ز سرت 

 

 ام کم شود.  دهیکه شن  ییتا از حرارت و شوک حرف ها رمیگ یم رشیکنم سرم را ز یآب سرد را باز م ریش
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 شکند.  یتند و بعد بسته شدن در م یینفس ها  یسکوت حاکم بر فضا را صدا ستمیا یم یلحظه ا میآ یم  رونیب  ییدستشو از

 کند. یکه متوجه ورودم نشده، متعجبم م  اریمه  یلب ها یو لبخنِد کمرنگِ نشسته رو   یپر یخال یرسم جا  یسالن که م  به

 

 کو؟  ی_پس... پر 

 

 چرخاند:   یسرش را به سمتم م  جیگ

 

 ...؟ یگفت  یز ی_هان... چ

 

 پرد:   یباال م می اَبرو

 

 کو؟  یپر  گمی... تو؟ میی_کجا 

 

 شوم.  یکند؛ مشکوک م  یالنه کرده؛ مات نگاهم م  انشیحِس لذِت ناِب م کیخاص،  ی آرامش کیکه با  چشمانش

 

 ... رفت.ی_ها...! پر  

 

 _رفت؟ کجا رفت؟ 

 

 : د یگو یرود م یکشد همان طور که به سمت آشپزخانه م یبه سرش م یدست

 

 رو برداشت و رفت. فشینگفت؛ فقط ک یز یدونم، چ ی_نم 

 

 .نمینش  یمبل م  یکشم و رو یم یکالفه ا پوف
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  یو لبخندها   نازیپر  یامروز، رفتن ناگهان  یآمده  شیمسائل پ  ریرانم و فکرم آنقدر درگ یساعت بعد به سمت خانه م کی

 شوم دور بزنم تا به مقصد برسم.  یاست که چند چهارراه را رد کرده، مجبور م اریمه  یهپروت

 

 

  یلبم م یرا رو یلبخند  مچهین مهیخوش خورشت ق یشوم، بو  یحوصله وارد خانه م یکرده و ب زانیدوشم آو یرا رو  کتم

اعظم و   ن ی حس ای یبرسرش خواهد آمد؛ صدا ییچه بال ند ی بب ت ی وضع نیافتم که اگر مرا در ا یعمه م اد ی آورد؛ تازه به 

 .د ده ی چاره جستن نم  یبرا یشده عمه مجال یپشت بندش چ

 

عمه سرم به سمت   یکنم. هنوز جوابم را نداده که با صدا یکند سالم م ینگاهم م  دهیپر  یروم و به اعظم که با رنگ یم جلو

 چرخد. یآشپزخانه م

 

 اعظم؟  هی_ِچو 

 

 شده اعظم؟(  ی)چ

 

 :  د یآ یتند به سمتم م  ییزند و با قدم ها   یبه گونه اش م  یافتد ضربه ا یکه به من م چشمش

 

 چه َوضعه؟   ه؟وای_َخله لَه سر ِمن ...ِچو 

 

 (  ه؟یچه وضع نی شده؟ ا ی)خاک برسرم...چ

 

 کشم:  یروم و به آغوشش م یم جلو

 

 که َمته جان نگران َمو.  هی _تِشت نَو

 نشده عمه جان نگران نشو(   یزی)چ

 

 زند:   یگونه ام م یرو  یا  بوسه
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 . هی_لَه سر ته بَِگرم الوک جان دَست بِشکه هرکس َوره ِگر 

 

 کرده( ت ینجوری که ا ی)دور سرت بگردم پسرکم بشکنه دست

 

 گردد. یو به آشپزخانه برم رد یگ یزنم با اخم رو م یحرف نم یشود و وقت  یم چمیماجرا پاپ   دنیفهم  یبرا یا قهیچند دق 

زنم و به   یبر سرش م  یکنم ،بوسه ا یروم قبل از وارد شدن از پشت سر بغلش م یدر آشپزخانه م یبه دنبالش تا جلو  

 روم.  یسمت اتاقم م

 

سفره  دنی و اعظم مشغول چ یگردم. پر یصورتم  به سالن بر م  یبه زخم ها  یلباس و دادِن سر وسامان  ض یاز تعو بعد 

و کنار گوشم پچ   ستد یا یگرداند، کنارم م یدور سرم م د،یآ  یاسپند دود کرده به سمتم م یهستند و عمه با ظرف نی زم یرو

 زند:  یم

 

 اَِخنه.  یاَره اُرته فِکران لبخند ل یه نانی...ناتِه د هی_وا َگجکا نِزانم ِچو 

 

 خنده.( یتو فکر و واسه خودش م رهیم  یها ه وونهیدونم چشه...مثل د  یدختره نم نی)ا

 

خوش   یهمراه با حال یجور مات زدگ کی کند  ینم  ریخانه س نیجهان و در ا نیدر ا ییدوزم که گو  یم نازیرا به پر  نگاهم

 افتم.  یم اری سرخوِش مه یلبخندها  اد یکند. ناخود آگاه به  یم هیبه لبش هد   یلبخند  کباری هی دارد که هرچند ثان

 

 یکند گرفته و سر سفره کنار عمه م  یم شیلب ها یِ نابش که آدم را مسِت سرخ  یتر از قبل نگاهم را از او و لبخندها کالفه

 . نمی نش

 

 

 کنم.  یدستم نگاه م یش یپشت غرفه نشسته ام و به بروشور آرا یصندل یرو

در خواندن احساسات  یبی شد؛ مهارت عج یام م یاست. اگر بود حتما متوجه کالفگ یفتانه امروز مرخص خوشبختانه

 دارد. گرانید 

اش   یناگهان یو بوسه   شب یدانم. فقط از د  یکشم؛خودم هم نم  یاست؛ چرا انتظار آمدنش را م یحواسم اما به در ورود  تمام

  یرو   ییای را که هر کدام رو  یرنگ ییزانو زده و پروانه ها شیجِ دلم کاشته، جلورز قرمز کن  یدخترِک درون قلبم بوته ا 

 کند.   یم ظارهچرخند؛ را ن یکنند دورش م یبالشان حمل م
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شود.   یام گم م نهی از س ییکنم نفسم جا ی کند؛ حس م یپرواز م شی به سو اری اخت ینگاهم ب د یآ یسالم بلندش که م  یصدا

 کند. یاز فروشنده ها صحبت م یکیو با  ستادهیقدبلند ا یوسط فروشگاه، دست در دست دختر

 

کنم حال خرابم را   یرا م میکه تمام سع  یبا لحن  ستد یا یزنم. کنارم که م یسحر را صدا م م،ی روبه رو یصحنه  مبهوتِ 

 پرسم.  ینشان ندهد م

 

  اِر؟یبا مه هی...کنی _ا

 

 گرداند: یرا به سمتشان م نگاهش

 

 که روشنِک!  نی_اِاِاِ...ا

 

 شوند.  یو مشغول صحبت م  ستادهیکشد، کنارش ا یرود. دخترک را در آغوش م یبا خنده به سمتشان م  و

 

کنم رژ لبم را پررنگ  یخم م نیتر یآورم سرم را پشت و یشود، طاقت نم یو قلبم هر لحظه فشرده تر م  ختهی بهم ر اعصابم

 روم. یم یبه سمت در خروج  یالیخ  یشوم و مثال با ب  یکنم، بلند م یبل متر از ق

و رو به    ستمیا یعطر ها م   نِ یتر یآن طرف تر کنار و  یشوم. کم یکنم و رد م  یم یسرسر یرسم سالم  یکه م کشانینزد 

 کنم.  یعطر خنک زنانه م کیو درخواست   می گو یم یپرسد خوبم  یشده و حالم را م رهیخ  میفروشنده  که متعجب به لبها 

 . نمی دخترک را بب یتر آمدم تا چهره  کیکنم، فقط نزد  یم یدارم چه غلط قایدانم دق یهم نم  خودم

 یچشم ب  ریتا بو کنم. از ز  رد یگ یام م ینیب  یشان را باز کرده جلو  یکیگذارد و در  یم می رو یچند مدل عطر جلو  پسرک

 رسد  یکه به مشامم م ییتوجه به بو 

 کنم.  یدست او نگاه م انیدخترک و دست گره خورده اش م به

دهد و من   یم  حیآورد توض  یکه م یهمچنان در مورد هر عطر چارهیپسندم؛ پسر ب  یکشم و نم  یچند عطر را مثال بو م   

از  یکیرود؛ دستم را به سمت  یبوسد و م  یرا م اریمه یدخترک گونه   یشوم. تنها وقت یمورد را هم متوجه نم کی  یحت

 .اورد یب  میاخواهم که از همان عطر بر ی کنم و م یعطر ها دراز م

 

 پرسم:   یزنم و م یم یاجبار یکند لبخند  یکه متعجب تر از قبل نگاهم م  پسرک
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 شده؟  یز ی_چ

 

 دهد. ی عطر را به دستم م  ی شهیو ش  ستد یا یسالم کردن به او که کنارم م نی دهد و ح ینه تکان م  یبه نشانه  یسر

 

 شونم:  یرا از کنار گوشم م  شیصدا

 

 ُخنَِک من دوست ندارم.  یاد ی. ز..ستایخوب ن  نی _ا

 

 گردانم:  یعطر را به پسرک بر م  شهیکنم. ش  ینگاهش م یدهم و نه حت یجوابش را م نه

 

 . رمیگ یم  امیکنم برام بذار کنار قبل رفتن م  یصحبت م  یخوام. خودم با عل یرو م نی_هم 

 

 شوم.  یتوجه به او از کنارش رد م  یب و

 

با    نیکه ا  یشینابود نم  یرو تخته بشورنت...داعش به آدم حمله کنه، انقدر یسرم که دوسش ندار ی_پسرِه پررو فدا

 کنه. ی رفتاراش آدم رو داغون م

 

 

آب  یدارم و کم یبر م یوان ی شوم، ل یرا گرفته؛ وارد آشپزخانه م  م ی انرژ  یکه کل یسخت پسند   یه مشتر ب یدگیاز رس بعد 

 خورم. یم

 کند. ینگاهم م واری زده به د  هیدر تک یسرم آمده و حاال جلو  پشت 

 

 _چته؟  

 

 گذارم.  یم شیرا شسته و سرجا وانی کنم ل یآب را باز م  ریتوجه، ش یب

 

 ؟ یگرفت  افهیچرا ق_با... توام! چته؟ 
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چسباندم   یم خچالیبه  گرانیکشد و دور از چشم د  یگذرم دستم را م یکنم  از کنارش که م ی دستم را با حوله خشک م 

 غرد:   یم یگذارد و با لحن عصب یم خچالی  یدستانش را دو طرف سرم رو

 

 _چته تو؟ 

 

 کند:  یترش م یعصب   نیکنم و ا  ینم  نگاهش

 

 چته؟   گمیمن رو با توام! م نی _بب

 

 گذارم تا کنارش بزنم اما زور من کجا و قدرت بازوان او کجا...!  یپهنش م یبازوها   یدستم را رو دو

 

 خوام برم.  ی_ولم کن م

 

 برد: یرا باال م  شی اَبرو یتا 

 

 ؟ یر یبعد م افهیتو ق یچته رفت یگی، فقط اول م_باشه 

 

 دوزم:  یچشمانش م یاهی را به س نگاهم

 

 ؟ یکن  یم  کاریبا من چ ی_دار

 

 

 کند:  ینگاهم م متعجب 

 

 کنم؟   یم  کاری_مگه دارم چ
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 نالم:  یاندازم و با بغض م یم نیی را پا سرم

 

 !ی د ی_تو...من... من رو بوس 

 

 دزدم:  یافتد چشم م ینگاهم که به لبخندش م اورمیگذارد تا سرم را باال ب  یچانه ام م ریرا ز دستش

 ه؟ یبوسم...حرف  ی...بازم مدمی_اوهوم...بوس 

 

 چکد:  یقطره اشک از چشمم م کیزنم  یچانه ام کنار م یرا از رو دستش

 . نجای ...ایایم گهید  یکی...بعد امروز... امروز دست تو دست...ید یبوس شب ی_تو...تو...من رو د 

 

 

زند   یبرسر انگشتش م یکند، بوسه ا  یچشمم را با انگشتش پاک م   ریز یس یخ ند،ینش  یگونه ام م ینوازشگر رو  شصتش

 : د یگو  یناب م  یو با لبخند 

 

 شده؟ شی جانم... دخترم حسود  ی_ا

 

 کردم. یتصور م  یگریتا صبح بافته ام، امروز را جور د  شب ی که د  یدخترانه ا یاها یاست؛ من در رو نی هم  قت یحق

گذارد و در آخر  یدوشم م یعاشقانه رو یاز حرف ها  یکوله بار د،یآ یم  دنمیگِل سرخ به د  یکردم با دسته ا یم فکر

 کند.  یازدواج م یحت  ای  یدوست یتقاضا

بودن را   چهیحس بد باز یدلم گذاشت، حت یرا رو  میها  ای رو ینه تنها داغِ همه  گرید  یدست در دست، دختر دنشیحاال د  و

از جادوگراِن حسوِد شهر   یکیگونه اش مرا به  یآخر رو یِ لعنت  یهمه بدتر آن بوسه   کرد و از قیهم به تمام وجودم تزر

کرده و به همراه   می تقس یرا به چهارصد و هشتاد و پنج قسمت نامساو  ترکخواهد دخ یکرد که هر لحظه دلم م لیاوز تبد 

 . اندازمیب  مانیروستا یولگرد گرسنه   یاز سگ ها یکی  یجلو اریمه یگونه  

 

 

 پرسد:  یخوش فرمش م یکنجِ لباِن برجسته  یزند و با لبخند  یم یچشمک

 

 شد؟ هوم...؟  ت ی_حسود 
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 : می گو یدروغِ عمرم را م نی بزرگ تر   اهشیچشماِن س   ی  رهیکنم و خ یم  نگاهش

 

 _نه! 

 

 دارد:  یسرم بر م یزند دستش را از باال یام م  ین یبه نوک ب   یشود ضربه ا یتر م  قیعم  لبخندش

 

 _پس شده!  

 

شود و سوزشش اشک به   یجگر سوخته ام  م یرو یروم که جمله اش ذغال یشده از حصار دستانش به سمت در م آزاد 

 آورد:  یچشمانم م

 

 _دوست دخترمه! 

 

 دارم :  یام را وا رفته بر م  یبعد  قدم

 

 !ست ی ن گهید  ی_ول

 

 روم.  یم ییدهم و به سمت دستشو  یم رییرا تغ  رمیکنم مس   یگردم؛ نگاهش نم ینم بر

 

 زنم.  یم  یخفه ا غی گذارم و ج یدهانم م  یبندم دستم را جلو یرا که م در

 !دهی بوس   هیگر انیرا م می و اشک ها ت یرا وسط عصبان  مینگذاشته، فقط لب ها  ینزده، قول و قرار یخاص حرف

  

 زنم:  یکند چشمک م ینگاهم م سی خ ییکه با چشم ها   نهی آ انیدخترِک خنداِن م به

 

 دوسم داره؟  یعنی_
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 رسد: یبه گوشم م  شی خورد و متعاقبش صدا یبه در م یرا ببندم تقه ا ریش نکهیپاشم، قبل از ا  یم نهیآ  یآب رو یمشت

 

 ...   رهیم نیی ربعِ داره وسط فروشگاه باال و پا  هی چارهی ب د یسع  نی ا رونیب  ایکردنت تموم شد ب ی_اگه خوشحال

 زنم:  یلب غر م ریکشم و ز یبه صورتم م  یدست رد یگ یام م خنده

 

 ...!زِ یبشر چقدر ت نی ا ای_خدا

 

 روم.  یکنم و به سمت غرفه ام م یاز کنارش عبور م نی و سنگ یمثال عاد  یکنم و با ظاهر یرا باز م در

 

 زند:  یرد شدن از کنارم پچ م  نیح

 ...یکش  یم غیج  ییتو دستشو   ید ی... ِچپیش یذوق مرگ م یدار یاز خوشحال دمی_فرار کن برو... مثال من نفهم

 

 دهد. یسرخوشانه سر م یقهقهه ا سپس

 

 

 را بر تن شهر پوشانده. دشیگذرند، زمستان شده و ننه سرما رخِت سف یهم م  یاز پ  روزها

 . میقول گرفتند که بهار را کنار آن ها بگذران  یهفته قبل به روستا برگشتند اما از عل کیو اعظم   عمه

 انشیبه خصوص عمه خانم با آن متلک ها و عطر توتون قل شانی خال یو جا   ییخانه، تنها  یروز اول سوت و کور  چند 

 داد. یرا به دلتنگ ش یور جا حس به مر نیآمد. اما ا یبه چشممان م ب یعج

 

کشد،  یکه کالس دارم خودش زحمت بردن و آوردنم را م ییتا آسمان عوض شده، روزها   نیبعد از آن اتفاق زم یعل رفتار

اگر از کنارم هم بگذرد؛  یپسرِک چشم سبز را گرفت و تذکر داد که حت ی قهیجمع  یآموزشگاه جلو یبار هم روبه رو کی

 دو زرده بگذارند. خمآورد که مرغان آسمان به حالش ت یبه سرش م  ییبال

 کند. یبهانه ما را از هم دور م  یب  ایرساند و با بهانه و   یخودش را م میکن  یصحبت م ار یبا مه  ند یب  یکه م یمواقع

که دلم را قلقلک داده و  یحس انیمن سردرگم م بروز نداده و یزی چ  چیه  گریدو برخورد آن روز د  یک یجز همان  اریمه

 داشته باشم.  یدانم چه برخورد  ینم  رشیاخ یرفتارها 

 ام مانده ام. یزندگ یروزها  نیدو مرد ا ب یعج ی محو و مات رفتار ها  فقط
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درصد  نیهمراه با چند  یروز فروش فوق العاده ا نیبه مناسبت  ا  ار،یو مه  یعل می است و با تصم نیولنتا  گریروز د  چند 

 .میداده ا ب یترت  فیتخف 

  

کمک، به جمع مان اضافه شده  یرا کنسل کرده و رعنا مثال برا  میآنقدر شلوغ شده که من از روز قبل کالس ها  سرمان

 است.

 کیو دست آخر با  نند یب  یم ند یآ  یها هم فقط م  یروند...بعض یخرند و م یو م ند یآ یها م یاز مشتر  یمیعظ  لیس

 روند.  یم  یخشک و خال یعذرخواه 

 

شده و مِن   یک ی می هورمون ها  ختنی رعنا با بهم ر یو ناز و عشوه ها   اریمه  یاخم و چشم غره ها ،یتوجهات عل نی ب نیا در

اش را بر  یروح  یها  یحجم ناراحت  یکرده که فقط منتظر است همه   لیبدخلق تبد  یِ آدم  عصب  کیدردسر را به  یآراِم ب

 افتاد. ی وجودم م  ینفر باالخره خودش در دام خشم خفته  کیکند و آن   ینفر خال  کیسر 

 

 

درون   یزی. چمیزن  یحرف م مانیروزها   نی ا یو فروش عال  یام و راجب شلوغ ستادهیا یخلوت شده، کنار عل یکم سرمان

  یزیزنم و وجود چ یدهم، چند بار پلک م یچشمم را مالش م یشود با انگشت کم یم دشیچشمم رفته که باعث سوزِش شد 

 .اندازد یبه چشمم ب یخواهم تا نگاه  یم یاندازم و از عل یبه اطراف م یکنم نگاه یرا درون چشمم حس م 

آورد و دو بار  یتر م کی کشد، صورتش را نزد  یرا باال مدهم و او با دو انگشت پلکم  یم هیستون گوشه فروشگاه تک  به

 یرنگم مکث م ییهلو   یلب ها یچرخاند و رو یصورتم م یرود. نگاهش را رو یکند و عقب م یدرون چشمم فوت م

 کند.

  اری مه یو به رو  ستمیا یتوجه به رعنا کنار فتانه م  یب می رو یکنم و با هم به سمت جمع آن طرف فروشگاه م یتشکر م 

 زنم.  یلبخند م

 زده است.  یپنجاه درصد   یها فیتر  تخف نیی پا   ابانیخ کیفروشگاه لباس است که  کیاز  صحبت 

 

 پرسم:  یداده  م رییتغ یبه شراب یرا از قهوه ا  شیفتانه که رنگ موها از

 

 شلوار چسبا که توش کرک داره هم دارن؟  نی_از ا

 

 کند:  یم زیرا ر چشمانش

 

 _ساپورت منظورته؟ 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

160 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دهم.  یتکان م یسر

 

 _آره همونا...داره ؟

 

 : د یگو  یبدهد رعنا م  یجواب نکهیاز ا قبل

 

 ؟ یخوا  ی_واسه خودت م

 

 اندازم:  یبه سمتش م ینگاه می ن

 

 _بله؟ 

 

 : د یگو  یم یز یرآمیگفته و بعد از آن با لحن تحق  یا دهیکش هوم

 

 پوشن؟  یساپورت م امی_مگه دهات

 

 اندازد: ی لوس دست دور شانه اش م یزند با لبخند  یاسمش را صدا م زیکه اخطار آم یعل

 

 _جونم عشقم؟ سوال بود برام خب...!

 

 کند.  یدر سکوت نگاهش م رهیت  یبا نگاه اریکشد و مه یم یپوف کالفه ا یعل

 

 شوم:  یم رهیغرورم در چشمش خ  یو با همه   رمیگ یرا باال م  سرم

 

 ؟یدار یپوشن...! شما مشکل  ی_بله م
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 دهد  یرا تکان م سرش

 

 بخوره.  یبه مردم عاد  پشونیت کم ی_نه...اتفاقا...! خوبه که 

 

 گرداند و  یرا بر م شیرو

 : د یگو  یکه من بشنوم م یاما جور رلب یز مثال

 

 _البته خر که همون خره... فقط پالونش عوض شده.

 

 :  می گو  یشوم و م یم کشیقدم نزد  کیکند،  یبه اعصابم حمله م  یموج ناآرام چد یپ یکه در کمرم م یدرد 

 

 ؟ ی گفت ی_چ

 

 کند: یبرد و مثال متعجب نگاهم م یرا باال م شیها  اَبرو

 

 ها...!  یدار یری...خود درگزمینگفتم عز یز ی_وا...چ

 

  حیتوض  شیرا برا یز یتا چ ستد یا یم یزنگ خورد و او چند قدم از ما دور شد، فتانه که کنار عل  اری مه یقبل گوش هیثان  چند 

 دهد،

 کنم :  یشوم و کنار گوشش زمزمه م  یم کشینزد  گریقدم د  کی

 

 و هفت جد و آبادت...! ی_خر خودت

 

 و   د یآ یرود و ناگهان دوباره به سمتم م یقدم جلو م  کیزند  یبا دستش عقبم م 

 زند:   یخودم پچ م مثل

 

 ...هفت نسل قبل و بعدته...آشغال خانوم ...یی_خر تو
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 کنم:  یمنفجر شده به سمتش حمله م شیکنم آرام باشم. اما با حرف بعد  یم یکنم و سع یسکوت نگاهش م در

 

 پدرسگ هرزه... ده؛ی_دخترِه خراب به من فحش م

 

ضربه را به    نیشنود؛ اول یم  یزیچ  مینه گوش ها ند ی ب  یرا م یینه چشمانم جا گریشنوم د  ینام پدرم را از دهانش م  یوقت

 کند.  یرا به سمتمان جلب م هیبهم است که توجه بق  مانیو داد و ضربه ها غی ج یزنم و بعد صدا یدهانش م

من اما  میاو را گرفته تا جدا شو یمن  و عل اریکوبم مه یاش م نهی به س یکشد با آرنج ضربه ا یرا که از پشت م میموها 

دهد با دست چنان به   یبار دوم پدرم را فحش م یکه برا  یاعصابم زورم را چند برابر کرده درست وقت یختگ یانگار بهم ر 

 شود. یم  نیتست خورده نقش بر زم  یستند ها از ا یکیشود و به   یم ت زنم که چند قدم عقب تر پر یاش ضربه م نهیس

 

را برسرم انداخته انگشتم   میکشم، صدا یم  رونیرا از دستش ب می بازو می رس یدر که م یکشدم  جلو یبه زور عقب م اریمه

 : می گو یوار تکان داده م د یاش روان است تهد  ینیرا به سمت او که خون از ب 

 

به سرت  یی بال  زمی...به جان عز یچی به پرو پام بپ  ای...یاری اسم پدرم رو ب گهیبار د  هی...فقط گهیبار د  هیمن رو... نی _بب

 راهت از کدوم طرفه.  یکه ندون  ارمیم

 

 زنم :  یم اد یکوبم و بلند تر از قبل فر یام م نهیس  یرا رو دستم

 

 کنم...  یبودنم افتخار م ی... به دهات می ... آره دهاتمی_من دهات 

 

  میران پا  یراه گرفته رو یروم.گرم یم رونیگذرم و از در فروشگاه ب یو نگاه ماتش م ار یگردم ،از کنار مه یم بر

 زند سوار شوم.  یکه اسمم را صدا م اریتوجه به مه یدست تکان داده و ب یتاکس  نی اول  یکند تا برا یوادارم م

 

 

که به راه  یز یمتوجه گند و آبرور شتریشوم ب  یلرزد و بدنم سست شده؛ انگار هرچه از مهلکه دورتر م یم میها دست 

جمع   انیبار دوم م   یبرا چ،یکه هدر رفت ه شانیخجالت زده ام همه زحمت ها  اریو مه  یعل یشوم. از رو  یم می انداخته ا

 ها فضاحت به بار آمد. یمشتر

 کنم.  یلب زمزمه م ریدهم ز  یم هی تک یصندل  یبندم و همان طور که سرم را به پشت  یرا م چشمانم
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 .یکن  یاز دوتاشون معذرت خواه د ی... بایپر  ی_گند زد 

 

 کشد. یقدرت به رخ م یرا به نشانه   شیکرده و بازو  شانیرا دورش پر شیشاد موها یدرون قلبم اما با لبخند  دخترکِ 

بلند خودم را به   یشود با قدم ها  یتنه ام چندشم م  نیی شوم از وضع اسفناک پا  یم ادهیپ یدر آپارتمان از تاکس  یجلو

بلندم  یموها  ده یدوش آب گرم لباس پوش ک یروم و بعد از  یبه حمام م  میرسانم، مستق  یکوچکم م  یآسانسور و بعد به خانه  

 . نمی نش  یخاموش م ونی تلوز   یکنم و جلو یخودم آماده م یرا گل گاوزبان  ب یوان ی ل چم،ی پ یحوله م  یرا ال

افتاد  شیکه چند ساعت پ یاتفاق ریبندم هجوم تصاو  یکشم و چشمانم را م یهمان مبل دراز م یخورم رو  یرا که م دمنوشم

 که زدم. یگند  یمانیشوم و آه بکشم از پش  رهیشود تا چشم گشوده به سقف خ یبه مغزم باعث م

 یام اعتبار و آبرو  یزدم...تنها ناراحت  یهم م شتری توانستم ب یحقش بود. اگر م ستمیاصال به خاطِر رعنا ناراحت ن هرچند 

 شهر است. نیا ب یاست که حاصل سال ها زحمت دو مرد غر یفروشگاه

 

کنم،   یکه دورم را گرفته نگاه م یمطلق یِ اهی و س  یکیواب آلود به تارو خ  جیکنم؛ گ  یتق تق در چشمانم را باز م یبا صدا 

و بدون   سیخ  یمنتظر عواقب با مو  د ی... باختهیدورم ر  شانیحوله رها شده و پر یاز ال  میکشم. موها  یبه صورتم م یدست

زنم نور   یبرق را م د یشوم کل یاز جا بلند م یبعد   یخواهم داشت. با ضربه  شیدر پ یباشم قطعا گلودرد سخت  دنیپتو خواب

 کنم.  یبندم و دوباره باز م  یرسد چند لحظه چشم م یکه به چشمانم م 

  یبه صورتم کرده و رو  یکنم؛ نگاه یبه داخل دعوتش م  ستادهیا واری زده به د  هیآشفته تک یبا سر و وضع  یدر عل پشت 

 . ند ینش  یمبل م

 . نمینش  یم یگذارم و گوشه ا  یم زیم یگذاشته، رو  ینیآبنبات داخل س یو قندان  یچا وانیل دو

 سر بلند کردن هم ندارم. یکند و من از خجالِت فضاحت بار امده رو ینگاهم م  رهیخ

 

 کنم  یکف زدنش متعجب سرم را بلند م یصدا با

 : د یگو یتلخ م  یکند و با خنده ا یم نگاهم

 

که من به خاطرش   ییکه وسط جا  ی...مرسیدعوا و بزن بزن راه انداخت طهیسل  یکه مثل زنا ی ...! مرسکالی...بارنی_آفر

 .یکرد  یزی چند سال جون کندم آبرور

 

 زنم.  ینفس لب م یب
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 ...!د ی_ب...ببخش 

 

 یکه م  یرساند ِسر شده با دستان یم می کوبد موج وحشت را از مغزم به تمام اعضا یم واریکه به د  یوانیو ل  شیصدا غرش

 ام.  دهیکه تا به حال ند  تشی بُعد از شخص نی کنم به ا یلرزد فقط نگاه م

 

که از ما رفت به  ییکردنت رو....من به جهنم...آبرو یباز  طهیکردنت رو.... سل یز یرو ببخشم.... آبرور  ی_چ

   ؟یآورد  نییخودتو در حد رعنا پا یهنر کرد  یلیخ یدر شان تو بود اون رفتار؟ فکر کرد  ؟یکش  ینم جهنم...خودت خجالت 

 

دستم را در هم قفل  یاندازم و انگشت ها  یم ری. شرمنده سرم را زنمی ب یرا در خود نم یحرف  چی شده جرات گفتن ه موش

 کنم.  یم

 

اگه   یدونیگرفتن... م لمیتون عکس و ف ییاز هنرنما  نی چندتا دورب یدون  ی...؟ م یزن یکتک م ؛ید ی...؟ فحش می_قلدر شد 

...؟ رهیاز تو، من و خانواده م ییو بشناسه چه آبرو   نهی آشنا بب هی شه؛یپخش م   یچه نخوا یرو که چه بخوا  لمایف نیاز ا یکی

... یزن یگند م یماه دفعه دوِم دار نی... تو انی که بهم زد  یگور پدر خسارت مال ن؛ی زد  میکار ت یثی که به ح یگور پدر گند 

 ! ی... بفهم پر ست یکارا در شان تو ن  نی به فکر خودت باش ا

 

 

  یچشماِن سرخِ عصب ِش یدهان باز کند  تا از پ نیلحظه زم  نیخواهد هم یکم گفتم دلم م میام هر چه بگو  یخجالت زدگ از

 اش محو شوم. 

 

 دهد:  یفشار م جگاهمیگ یشود انگشت اشاره اش را رو یم کمینزد 

 

 ...کنهیکنم... چون جنست با اون فرق م یاما تو رو درست م امی! از پِس رعنا برنم یکنم پر ی_من درستت م

 

 دهد :  یصورتم تکان م یرا جلو  انگشتش

 

 ؟ ید یروستا...فهم گردونم یبرت م  یخطا کن گهیبار د   هی یعل  ی_حواست باشه... حواسم بهت هست به وال 

 

 دهم.  یپرم و سر تکان م  یکه از جا م د یگو یرا آنقدر محکم و بلند م ید یفهم
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که در دل  یو درشت زیر  یدوزم؛ به چراغ ها یچشم م میروبه رو  یتراس کوچکم نشسته و به منظره    یِ راحت یِ صندل یرو

 . میآرزوها  تختِ یپا  یاهو یزنند،به ه یسوسو م یک یتار

 

 کشم. یرسد بغض دارم و از خودم خجالت م یم یشود و به دل آسمان ابر یبخار م اهیشب س نی ا یسرما  انیم نمیسنگ آه

  یب چـکسیبه ه چوقت یکه ه  یخانواده، من یکرده  زیپدرم، عز  یدانه   کی یکیزند دختر  ناز یاست. من پر  نی ا قت یحق

در  لمیکه تاوانش ف ی. خطدمیو شان خودم کش یخانوادگ تِ یو زشت بر ترب   اهیس  ینکرده ام امروز با رفتارم خط یاحترام

 فرستاده. می شکلک خنده برا نی ام است که فتانه به همراه چند  یحال پخِش درون گوش 

  ختهیساعت اشک ر نیچند  یمانیاز شدت شرم و پش  دنشیزد و پس از هربار د  خیخون در تمام بدنم   دنشیکه بعد از د  یلمیف

 .د یرس مهیروزم چطور شب و شبم چطور به ن  مد یو نفهم 

 

ندانستن   نی نشان داده اند...و هم یپخش شده چه عکس العمل پ یکل دن یدانم بعد از د  ینم ست ین ی خبر  چی ه  یو عل اریمه از

 کند.  یام م وانهید 

   

 *** 

 

به    یکند نگاه یام  خس خس م  نهیس  ده؛ یزده و خشک خی  می کنم؛ استخوان ها یچشم باز م   چد یپ  یکه در بدنم م یدرد بد  با

سرم آه از  یدود گرفته باال  شهیبا آسمان هم د یکمرنگ وکم جان نور خورش  یجداِل پرتوها  دنِ یاندازم و با د  یاطرافم م

 شود. ینهادم بلند م

بهمن ماه گذرانده ام و حال خرابم تحفه شب   یگزنده  یسرما انیم یتراس نقل  نیدهد که شب را در هم یامر نشان م شواهد 

 گذشته است.

 

  یکنم و به سمت حمام م یرسانم سماور را روشن م یخودم را به آشپزخانه م زانیجدا شده؛ افتان و خ  یاز صندل یسخت  به

 روم. 

 کند.  یرا کم م می در استخوان ها دهیچیپ  یاز حجم سرما یآب گرم کم دوش

 روم. یخورم و به سمت تختم م  یم  نهیشربت س یدو مسکن و قاشق ر،یلقمه نان و پن  ،چند یچا یوان یل

 

برم و با دست پتو را  یبالشت فرو م ریحوصله سرم را ز ی... بچد یپ  یزنگ تلفنم در گوشم م یصدا یداریخواب و ب  انیم

 کشم.  یسرم م یرو
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بعد دوباره از اول شروع به   هیثان  کی شود و   یشدن ندارد هربار  تماس قطع م الیخ یقصد ب ییپشت خط اما گو شخص 

 کند.  یزنگ خوردن م

 یزنگ چند قدم یشوم، به دنبال صدا ی کشم و از جا بلند م یم یخورد پوف کالفه ا یبار پنجم زنگ م یکه برا  یگوش

 کنم.  یه کردن به شماره، تماس را برقرار مکنم. بدون نگا یم شی دایکنسول پ زیم یگردم و سرانجام رو  یاتاق م انیم

 

 ؟ ی_الو پر 

 

 پرد.  یخواب از سرم م اریخش گرفته مه یصدا دنِ یشن  با

 

 _بله؟ 

 

 رسد: یبه گوشم م  شیشود و دوباره صدا یسکوت م هیثان  چند 

 

 ـــ..؟ مارستانیب  ییا یب یتون  ی... تصادف کردم مست یمن حالم...خوش ن ی_پر 

 

 روم:  یم می زنم و به سمِت کمد لباس ها  یبه گونه ام م یزده ضربه ا  هول

 

 بده؟ ی لیحالت خ  ؟یشد ی_چته؟ چ 

 

 لطفا.  نجایا ای ب  کنهیدرد م یلی...خوبم فقط سرم خ ی_هول نکن پر

 

 دهم:  یسرم انداخته و جوابش را م یرو  یزنم شال یرسد تن م یکه دم دستم م  ییمانتو  نیاول

 

 ...؟ االن خودم زنگ... یزنگ نزد  ی! چرا به علامی_باشه...باشه... االن م

 

 پرد:  یحرفم م انیم
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 . ایفقط خودت ب یبه اون بگ ست ی _نه نه...الزم ن

 

 کنم. یو تماس را قطع م می گو  یم  یروم باشه ا یهمانطور که به سمت در م متعجب 

 

 دنیو فهم اریبه مه  دنیرس  یکنم و برا یاست که حال بد خودم را فراموش م  د یو استرس افتاده به جانم آنقدر شد  اضطراب 

 کنم.  یپرواز م  یحالش به سمت در خروج

 

کند به عقب  یاز پشت سر توجهم را جلب م ییدارم، صدا یبا عجله قدم بر م  یاصل ابانیکوچه به سمت خ  انیم در

 . رد یگ یام م ینیب   یجلو یدستمال گرید  یشود و دست یم دهیچ یدور کمرم پ یت ناگهان دس گردم،یبرم

 شود. یو تار م رهیچشمانم ت   یجلو ای خواهم به سمتش برگردم که دن یو مات با چشمان گشاد شده م دهیترس

 

 

 کی  یبزرگ، رو یباغ  انیچرخانم...م  ی و منگ نگاهم را به اطراف م  جیکنم، گ  یچشم باز م یم یمال کیموز  یصدا با

  می سرجا رمی گ یرود دستم را از تخت م یم  جیگ  یسرم کم ستمیا یم دهیهستم...ترس  یمجنون  د ی ب  ی هیسا  ریز ،یتخت چوب

  یآب یحوض چندضلع کی نشسته،  ی برف نرم شانیهاشاخه  یباغ پر از درخت که رو کی  می رو یزنم؛ جلو یچرخ م

 است. اهیس یساختمان با سنگ ها  کیدورش را احاطه کرده و  یشمعدان  یرنگ که گلدان ها 

 زنم:  ینباشد داد م دایکنم ضعفش هو یم  یکه سع ییبا صدا دهیترس

 

 شنوه...!؟  یمن رو م ی صدا ی... با شمام... کسی!؟آها ست یجا ن  نی... ای_کس

 

 خورد   یبه چشم نم یجنبنده ا چی ه

قرمز که امتدادش تا  یپر از رزها ک،یبار  یاندازم؛ جاده ا ینگاه م می پا  ریرسد؛به ز یهمچنان به گوش م  کیموز یصدا

و حال  اری تلفن مه اد یبه  د،یآ  یباال م  یام و نفسم به سخت دهیکنم، ترس ینگاه م  کیدر ساختمان است؛ متعجب به راه بار 

  بشیرا از ج لمیزنم هول زده موبا یبه آن م یگذاشته شده چنگ یگوشه ا مرتب  فمیاندازم ک یبه تخت م  یافتم نگاه یبدش م

آورد؛ دوباره  یبر لبم م یآه دردناک یکنم آنتن خال یصفحه اش نگاه م یشود به باال  یوقطع م  رمیگ یآورم شماره م یدر م

گذارم و با قدم  یپا م  ریز راشود؛ ناچار گلبرگ ها  ینم  دمیعا  یز یجا نشستن چ  کیکنم، ظاهرا از  یبه اطراف نگاه م

 یشوم صدا یتر م  کیروم هرچه نزد  یکه تمام حواسم به اطراف است به سمت در ساختمان م یلرزان در حال ییها

 رسد... یو بلندتر به گوشم م شتریب  کیموز

 

 )با تو با تو من غرق حال خوبم 
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 از جونم...(  زتریعز  یدوست دارم آها 

 

  یم دهیاز قبل شن شتریب  کیموز یکنم صدا یکشم و در را باز م یم  نییگذارم، به سمت پا یدر م رهیدست گ یرا رو دستم

  یگلبرگ ها  یشده رو دهیو درشت چ ز یر  یبا نور شمع ها  میرو ش یپ  کیو تار  یخال یگذارم فضا یداخل م یشود، قدم

کند؛ اگر  یگشاد م رت یچشمانم را از ح میشده و عطر خوش مر  ختهیکه به صورت پراکنده در اطراف ر د یسرخ و سف 

 رفت.  یاطرافم  غنج م کیرمانت  یفضا  یناشناس نبود حتما دلم برا طیترس از مح

 گردانم. یم میروبه رو  ییای رو یو نگاهم را در فضا   ستمیا ی روشن م مهیمتعجب وسط گلبرگ ها در مرکز سالن ن 

 

 ن باتو....( )قلبتو بسپار به من اخه عاشق شد 

 

 دنیکشد، با د   یسالن است م ی هیتر از بق کیسمت چپ نگاهم را به همان سمت که تار  چی مارپ ی از پله ها  ییقدم ها یصدا

  یخارج م م ی از گلو یبه سخت  میماند و صدا یدهانم باز م چد،یپ یدر سرم م یآخر درد  یپله  ی مرد کت و شلوارپوِش رو 

 شود: 

 

 ...! اری_مه

 

 : ستد یا  یام م یزنان چندقدم لبخند 

 

 بانو...! ی_خوش اومد 

 

 دهم:  یکنم، آب دهانم را با صدا قورت م ینگاهش م   جیگ

 

 ...حالم بده...!ی...گفتمارستانی...بی_تو...تو 

 

 :رد ی گ  یدستان گرمش م انیدست سردم را م د یآ یم جلوتر

 

 ...!ست ین  می زی...نترس...من خوبم چسی_ه 
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 گردانم:  یاطرافم م یاو و فضا انیسرگردانم را م نگاه

 

 کنم؟  یم کاریچ  نجایجا چه خبره؟ من...ا نیجا...ا نی _ا

 

 زند: یلب م ک ی زند و همراه با موز یزانو م نی زم یرو  می پا یجلو

 

 ...؟ ونهی آدم د  هیبه دل   یدلتو بد  یبهونه...حاضر  یو ب  کیش ی لی_عاشقونه...عاشقونه...خ 

 

 شوم.  یهمچون شبش م اهیچشمان س  ی رهیبا دهان باز خ یحرف چی ه  یکنم ب ینگاهش م مبهوت 

 کند:  یم هیهد  رتمینابش را به چشمان گرد شده از ح یاز لبخندها یکی 

 

 ؟ ی_حاضر 

 

 : چد یپ یشود در سرم م یبار چندم از سر گرفته م  یکه برا کیموز یصدا ند ی نش  یدهانم م یرو  دستم

 

 _من...؟! 

 

 : رد یگ یرا در دستان بزرگ و گرمش م خمیدو دست همچون تکه  ستد یا یتر م کیشود، نزد  ی همان لبخند از جا بلند م با

 

 _آره تو! 

 

 زنم :  یکنم و لب م یخنگ نگاهش م  یکودک مثل

 

 من و تو...؟!  یعنی_

 

 زند:   یچشمم را کنار م یافتاده جلو یبا دستش تار مو  رد،ی گ  یام خنده اش م یخنگ از
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 ؟ ی ...حاضراریو مه نازی _بله... من و تو...پر

 

  می جوشد و به لب ها یدر دلم م یو خاص نی ریکنم، حس ش  یشوم و بعد لرز م یشود،در آن واحد داغ م یم یحال کی دلم

  ی رهیکه در آن قرار گرفته ام با بغض خ یباور و تصور  رقابلیغ یفضا  ریدهم و تحت تاث  یتکان م  یرسد سر یم

 زنم:  یلبخند م اهشیچشمان س 

 

 _آره! 

 

ام   یشانیپ  یعاشقانه اش را رو یگل بوسه  نی کند و اول یمان را کم م انی م یشود فاصله  یتر م  قیلبش عم  یرو  لبخند 

 نشاند. یم

 

 

من   م؛ی هم نشسته ا یسالن رو به رو  کی تار  مهین یمعطر در فضا یپرپر شده و شمع ها   یانبوه گل ها انیم ن،ی زم یرو

که هربار   یآهنگ یمان اما صدا انی! مرهی براق و خ یخندان، نگاه یاو با لب  ر،یخجول و سر به ز یذوق زده با لبخند  ج،یگ

 شکند. یشود سکوت را م یاز اول شروع م

 زند:  یم یو با لبخند چشمک رد یگ یرا در دست م دستم

 

 ؟ ی_دوست داشت

 

 دزدم:  ینگاهم را م عیاندازم و سر یخندانش م یبه چشم ها یزده نگاه خجالت 

 

 رو؟  ی_چ...چ

 

 کشد:  یتر م کینزد  یرا کم خودش

 

خوامت... بگم  یبرات که بگم م دمی خودکُشون و خودَزنون تدارک د  یقشنگم، کل یدزد  یجونم... چشماتو چرا م ی_ا

 برا چشات... رمیمیم

  رهیو به چشمانش خ  رمیگ یدهد. سرم را باال م  یخبر از سرخ شدنم م می گونه ها یگذارد؛ گرم یچانه ام م ریرا ز دستش

 : د یگو یبا لحن خاص خودش م رد یآنکه نگاهش را بگ یشوم ب یم
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 هوشت کردم؛  یب رون،یب دمت یبا نقشه از خونه کش دمیهمه زحمت کش نی _ا

  نمیبب  ریدل س هیخوشگلت رو  یچشا یپس من ک   ؟ینگام نکن نیی پا یخوامت... سرت رو بنداز یم گمیاالن که بهت م 

 بانو...؟ 

 

توجه   یکشد ب یراه انداخته و ِکل م یکوب یکنم به دخترِک دورِن قلبم که رقص و پا یم یزنم و سع یم  یخجالت یلبخند 

 باشم. 

 : می گو یم مآرا ییزده با صدا خجالت 

 ...حرفا نزده...! نی...بهم از اچکسیه  یعنی...ی_من...آخه...من تا حاال...کس

 

 

چسبد؛ دستانش را دو طرف صورتم   یم م ی به سر زانو   شیکه زانو ها  کیآنقدر نزد  د یآ یتر م کی نزد  ریوصف ناپذ  یذوق با

 زند.  یام را بوسه م یشان یبار دوم پ  یگذارد و برا یم

 

 حرفا رو از امروز تا هر وقت که زنده باشم فقط خودم... فقط خودت! نیا یشنو  یبهت...، فقط از خودم م گمی_خودم م

 

 . ستمیا یتا من هم کنارش ب رد یگ یشود و دستم را م یجا بلند م از

  یکیو ک ی خرس کوچک صورت کیدر کنارش  ،یخرس بزرگ خاکستر  کی  زیم ی...رو میرو  یم  یبزرگ زیسمت م به

 نازم" قرار دارد. یمبارک پر نی با شکالت نوشته شده "ولنتا شیقلب شکل که رو

 

ناباور و    یگردم با لحن  یچکد، به سمتش برم یگونه ام م  یاشکم رو یدهم و قطره  یرا با فشردن دستش نشان م ذوقم

 زنم:  یلب م رت یپرح

 

 ! نمیب ی! انگار...انگار...خواب مشهی_باورم نم

 

توجه به حرکتم با همان لحِن خاِص خانه خراب   یکشم، ب یمعذب خودم را جلو م یاندازد؛ کم یرا که دور شانه ام م  دستش

 کند:  یکن کنار گوشم زمزمه م 
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که  رم؟یبم خوامی م رهیگ یدستتو م  یعل یکه وقت  یشد  زیشد؛ انقدر عز یچ  زم؟یهمه چ یشد  ی ! چطورشهی_منم باورم نم

 کنم؟  یم یحسود  یخند یم یبه کس  یکنه؛ وقت ینگات م یکس  یوقت

 

لحظه ها در   نی حرف ها ا نی کنم تا باورم شود که ا یکار را تکرار م  نیکنم. چندبار ا  یبندم و دوباره باز م یرا م می چشمها

 .ست یتاِب عاشِق امروز خواب ن  یو  ب  روزید   طانِ ی کناِر مرِد مغرور و ش

به   دهیاندازد چسب یزنم...دستش را دور کمرم م یکنم لبخند م ی که لمس م  ییکشم و از ذوق لحظه ها یم  قیعم  ینفس

 لبخند بزنم:  نی خواهد که رو به دورب یخودش م

 

 عاشقونمون.  یعکِس دونفره  نی از اول نمی _ا

 کند:  یانگشتانم قفل م انی را م شیها انگشت 

 

نداشته باشم   ییته دلت من جا د یفضا باشه، شا نی ا ریتحت تاث  یکه بهم داد  یجواب  د یدونم شا  یم ،ی جی گ ،یدونم شوکه ا ی_م

من   یتا من عاشقت کنم انقدر عاشق که نفست ب م؛ی تا هم رو بشناس یخوام به من و خودت فرصت بد  یاما ازت م

 ... قبول...!؟ ی...خب پررهیبگ

 

 دهم:  یان م به نشانه باشه تک  یصورتم سر یاشک و لبخند مخلوط شده رو با

 

 _قبول...!

 

 

که با   ییها لی اتومب میعظ  لیو س  یینشسته ام و به شمارش معکوس اعداد چراغ راهنما   نیکنارش داخل ماش ،یصندل یرو 

 نی چن  یِ ا یکنم؛ رو یکنند نگاه م یدر جهت مخالف مان حرکت م با،ی ز یعروس نی به دنبال ماش  کیتم یر  یفاِلشر و بوق ها

  یِ گذشته و سرما مهیشب از ن ار،یناب به رسِم مه ییو عاشقانه ها   جانی پر از ه یبافم... شب  یقلبم م  یرا در پَستو ها  یشب

  یکنم و برا  یچشم نگاهش م ریرسد؛ از ز یدوشم به مشامم م یرو یِ دهد. عطر تنش از پالتو  ینشان م  یخود  شتریهوا ب 

 کنم.  یرا لمس م می پا یبا سر انگشتانم دسته گل سرخ رو می روبه رو  یِ ا یباوِر رو

 

 را... انمانیم  یلحظه ها سخت است؛ سخت تر از آن که بتوانم هضم کنم اتفاق افتاده  نی ا باور

 

چون لحظات ناب امروز را تصور نکرده  یدخترانه ام لحظه ا یاهایرو  انیم چوقت ی من ه نکهیاست؛ ا نیهم  ت یق یحق

که  یکم پشت، مرد  ییمتوسط و موها ی با قد  یمرد  د یشا ،یمعمول  یبود با وضع مال یمرد  د یمن شا  یِ ها ا یبودم... مرِد رو
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دود اسپند و عود و کندر دست  انیو چند روز بعد م دمیپسند  یاول م یآمد و من او را  همان جلسه  یام م یبه خواستگار

 کردم. یم یدلبر شیمن با لبخند برا  م؛یآمد  یم  نییمحضر پا یدر دست هم از پله ها

 

آن تدارکات، آن حرف ها، آن  یهمه   نکهی تصورات خام و کودکانه ام بود... باور ا یَورا  یزیامروز اما، چ لحظات 

کرده بود در فکر و روح   یعاشق  یبرا ،ییآشنا یبرا  یفرصت یِ زانو زده و از من تقاضا می پا  یکه جلو  یو مرد   کیموز

 گنجد... یمن نم

 

استرس و   یَحجمه   انِ یبار م کیکرده و  تمیاکثر مواقع حرصم داده، اذ  نیکه قبل از ا یمرد  یعاشقانه  یحرفها  باورِ 

سخت  یبه من وارد کرده، کم یم یشوک عظ میلبها  یرو  یبا بوسه ا  گرانیکنج خانه اش دور از چشم د  مانی ها ت یعصبان 

 است.

 

شهر بزرگ، کنار من نشسته و با   نیا یخلوت شده  یها  ابانیخ  انیلحظه، م نی من حاال، هم د یسوار بر اسب سف ی شاهزاده

 آورد. یلب هر چند لحظه، کبوتر نگاهش را سمت من به پرواز در م یرو یلبخند 

 

 کنم:  یخجول نگاهش م  یگردم، با لبخند  یبه سمتش برم ستد ی ا یدر خانه ام که م یجلو

 

 !ی...به خاطر همه چ ی_مرس

 

 پر احساس...  یدستها نیشوم از لمس ا یگذارد و من منقلب م یگونه ام م  یرا رو دستش

 

 ...یباش  امیدن  یکه قبول کرد  ی! مرسیاز تو که اومد  ی_مرس

 

 لحظات را... ین ی ریفشارم تا باور کنم ش  یهم م یبار هزارم رو  یرا برا میزنم و پلک ها  یم لبخند 

 

 زند:  یچشمان ناباورم لب م ی  رهیکننده اش خ  وانهیزند، و با همان نگاه د   یانگشتانم م یرو  یا  بوسه

 .یزحمت بد  یخواد به عل ی نم گهیدنبالت د  امیفردا هم خودم م_برو قربونت برم، 

 

 دهم:  یدورن دستم م یو به گل ها  رمیگ ینگاه از چشمانش م  متعجب 
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 ؟ ی... بگیبه عل   یخوای...میعنی_

 

 ... یبذار بدونن عشقم گم،ی... به همه م گمی_آره که م

 

 پرم :   یحرفش م انی م هول

 

 ! شهی_نه...نم 

 

 پرسد:  یم  ظیغل  یگذارد تا نگاهش کنم و با اخم یچانه ام  م ریکند؛ انگشت اشاره اش را ز یرا ول م دستم

 

 چرا...؟  یبگ شهی_م

 

 اندازم:  یجز صورتش م ییرا به هرجا نگاهم

 

 کشم.  ی_آخه... من...آخه...خجالت م

 

 فشارد:  یدو انگشتش م انیرا م لپم

 

 زنم.  یمورد رو خودم فردا جلو همه جار م هی نی جان، خجالتت رو قربون خانوم گل...، شرمندتم ا ی_ا

 

 _اما...!

 

 زند:  یفر خورده ام را پشت گوشم م یمو  یزند و تکه   یانگشتانم م یرو گرید  یا  بوسه

 

 . ینباش. اوک  می زیو بسپار به من، نگران چ  زی... همه چمی_اما و اگه و مگه ندار

 

 رسد: یبه گوشم م شیدر صدا یشوم. جلو یم ادهی کنم و پ یم ی دهم؛ خداحافظ یباشه تکان م  یبه نشانه  یسر  ناچار
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 ؟ ی_مو... فرفر

 

 کوبد:  یقلبش م یرو یبا دستش ضربه ا ند یب  ینگاهم را که م ستاده؛یا نی گردم؛ کنار ماش یبه سمتش برم متعجب 

 

 _دوست دارم...

 

  یکنم آنقدر که اثر یشود. نگاهش م  یچشمم دور م یاز جلو  یشود و با تک بوق یکنم سوار م یو مبهوت نگاهش م  مات 

شود و دخترِک دروِن قلبم با هر بار تکرارش   یدر مغزم اکو م شیشود. فقط صدا ینم دهید  ابانی در خ نشی از خودش و ماش

 زند شاد، بلند و سرخوش... . یم یمستانه، قهقهه ا

 

 

بار هزارم تمام اتفاقات امروز را با   ی روشن خانه نشسته ام و برا کی تار  انی خاموش، م ونِ ی تلوز   یمبل، روبه رو یرو

 کنم. یخودم مرور م 

تکرار   کباری  قهیام، مهم تر از همه ذوق زده ام... هرچند دق دهیدارم، شوکه و ترس یبی سخت است، حس عج یکم  باورش

 کنم:  یم

 

 و شمع و... کی_تمام اون کارا برا من بود...گل و ک

 زنم:  یاز سر شوق م یقیعم  لبخند 

 

 که بهم بگه دوسم داره...؟!  د ی... من رو دزد وونهی _پسرِه د 

 

کنم و خودم  یزمزمه م  یلب آهنگ  ریروم، همراه با دخترِک دروِن قلبم ز یشوم، هم زمان که به سمت اتاق م یجا بلند م از

 دهم.  یرا تکان م

 

 بندم.  یتاروپود چشم م  انی دخترانه م ییای رو دنِ یکش ریکشم و با به تصو  یسرم م یرا رو پتو

 

 **** 
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  نهی آ یدوش آب گرم حاال جلو کیورده ام و بعد از خ یمسکن و قرص سرماخوردگ کیمفصل، همراه با  یا صبحانه

 کنم:  یزن ها فکر م یبزرگِ همه  یبلندم به دغدغه  یمشغول خشک کردن موها 

 

 بپوشم؟!  ی_حاال... چ

 

 

خشم و   انیکنم؛ کت اسپرت قرمز رنگم را که م یام را جدا م یمشک د یو شال سف  د یسف  یتخت مانتو  یکوه لباس رو انیم از

 گذارم. یام را هم کنارش م دهیعمه خانم خر   یغرغر ها

 

 گردانم.  یبر م شانیلباس ها را به سرجا یباق

دارم  یبر م ی عل  هیپک هد  انیکنم. رژ لبم را از م یم سیچپم گ یشانه  یرا  رو  میو موها  نمینش  یم نهی تخت رو به آ ی لبه

کردن   اهی و س می زدن به مژه ها  ملیزمان بِر ر ینزند، از پروسه    رونیب  می کنم تا از خط لب ها یم  یکشم و سع یلبم م یرو

افتم   یام که هرچقدر با پد به جانشان م دهیشده و بهم چسب  خی س خی س یم به مژه ها ی رس یم میدور چشمم که بگذر یچندباره 

 روم.  یم رونیب دهیو چسب   خیس  یبرم و سر انجام باهمان مژه ها  ینم ییشان کم کنم راه به جا ینیاز سنگ  یتا کم

 روم:  یگرداند. جلو م یم می رو نیی و نگاهش را از باال تا پا ستادهیا نشی زده به ماش هی در تک یجلو

 

 _سالم. 

 

 زند:  یم یلبخند 

 

 خودم...! یخی س خیماهت...مژه س ی_سالم به رو 

 

 کنم:  یبا خجالت نگاهش م  وارفته

 

 مشخصه؟  یلی...خی_وا 

 

 دهد:  یتکان م یزند و سر یم می به رو ی بستن کمربندش لبخند   نیح
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 پر دارن؟   ونیدر م یکی... ید یرو د  ارنیکه تازه پر در م ییجوجه ها  نی که نه...ا یل ی_خ

 

 دهم.  یتکان م سر

 

 اونا شده. ی_مژه هات مثل پرا

 

 زند:  یزند، دنده را جا م یام م  ینی ب  یرو یکنم ضربه ا یبا دهان باز نگاهش م  شوکه

 

 خورمتا.  ینکن م   ی_چشماتو اونجور

 

 کنم:  یچرخانم  فکر م یشود و سرم را به سمت پنجره م یصورتم سرخ م هی از ثان یکسر در

 

 شورم.  یصورتم رو م رمیکه برسم فروشگاه م نی_ هم 

 

 

 روم.  یم ییبه سمت دستشو  می شوم. مستق یاه ماز او وارد فروشگ زودتر

آه   شانیخال  یجا دنِ یکنم و  با د  یرا نگاه م  فمیکنم؛ دنبال لوازمم ک  یو خشک م می شو یرا با صابون م می و مژه ها  صورت 

 ،روم.  یم رونیاندازم و ناچار ب ی باال م یکنم شانه ا  ینگاه م نهیدر آ شمی. به صورت بدون آرازد یخ  یاز نهادم برم

 

از فرصت استفاده کرده با چند قدم بلند دور   ست یکند حواسش به من ن  یصحبت م لشیو با موبا ستادهیدر آشپزخانه ا کنار

 شوم.  یم

 

 دهم:  یبرگشته دست م ،یو به فتانه که بعد از چند روز مرخص ستمی ا یغرفه ام م پشت 

 

 . شیبدون آرا  یچه جوجو شد  ی_اوخ 
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 کشم:  یبه صورتم م یدست

 

 دم؟ یبچه نشون م  یلی...خی_وا 

 

 

 کند:  یم نییرا به نشانه بله باال و پا سرش

 

 ...ایرستان یمثل دختر دب ی... شد یسیف یب یب  یلی_آره...خ

 

 : د یگو  یم یکند و با لحن چندش  یزوم م  می لب ها یرا رو  چشمانش

 

 .ایدار یی_جووووون...عجب لبا

 

 زنم:   یبه شانه اش م  یا ضربه

 

 ادب. یب زی_زهرمار...ه 

 

مرِد جواِن  ی کنم؛ نگاه ها  ینگاهش را از دور حس م یشوم، گرم ی به آن ها م  یدگیزوج جوان سرگرم رس کی  دنیرس با

 یکه م یبوسه اش و چشمک یو در آخر ادا  میصورت و لب ها  یاش رو  یرگیخ زد یر یبه دلم م  یهمراِه زن اما حس بد 

  یجلو توری مان یپشت سرم ضبط کرده؛ رو یمدار بسته   یها  نی را دورب زیدانم که همه چ  یپراند م یزند رنگ از رخم م

حواس به زن جوان که مشغول انتخاب رنگ   یکنم، سردرگم و ب ی زده ام را مشت م خیشود...انگشتاِن   یداده م شیاو نما 

 کنم.  یرژ لبش است نگاه م

 پرد.  یرسد پلکم م یبه گوش م کینزد  یخش گرفته اش که از فاصله ا یصدا

 

 رو بده ... یجواب مشتر ای_فتانه ب 

 کارت دارم. نوری ا ایزند شمام ب  خانوم
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اتفاق   کی داده که هربار با  یآن قدر ترس در دلم جا بار قبل ینکرده ام اما تجربه   یدهم. کار یدهانم را قورت م آب 

 کند. یم زشیاز استرس در دلم ر یکوچک بهمن

 

 دهد. یکند و فشار م  یاش قفل م یپنجه قو   انی ... دستم را مستمیا یبه اطراف ندارد م یاد ی ز د یکه د  یگوشه ا  کنارش،

 

 ؟ ی ستیمثِل ماست جلوش وام یحرکت چیه  یزنه...توهم ب  یفرسته چشمک م  یناموس بوس م یب  اروی_

 

 زنم:  یرا حدس م تشیعصبان   زانیدارد بلند نشود، م یکه سع ییآورد و صدا یکه به دستم م یفشار از

 

 رفتار رو نکنه من...مقصرم؟  نی که کنار...کنار زنش ا رسهیبگم؟ اون شعورش...نم  ی_من...من آخه چ

 

 کند:  یبه سر و وضع من م یدهد و نگاه  یاش م یشانیبه پ ین یچ

 به مالم چشم بدوزه... یکس نم ی تونم بب ی_من حساسم، نم 

 

 آورد: یجلوتر م یکشد، شالم را کم یبه صورتم م یدست

 

 مراعات کن خب!   شتریب  کمی_به خاطر من...

 

 _باشه. 

 

 چرخاند:  یصورتم م  یرا رو  نگاهش

 

 ! ؟ی...تو چرا انقدر خوشگلی_لعنت

 ..!یخوشگل  ی... ولایندار شمیآرا

 

 زنم:  یم یچشمک اهشی چشمان س ی رهیو خ رمیگ یخواهد؛ لبم را به دندان م یم طنت یش یکم دلم
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 بخواه... یخوا  یکه هست...م نهی_هم 

 

  ستادهیبه مرد که همچنان کنار زن جوان ا یاشاره ا یطان یش یشوم و با لبخند  یقدم دور م کی برد  یرا که باال م  شی اَبرو

 کنم :  یم

 

 خوان...! یم  هیبق م،یخوا  ی_نم 

 

 کنم.  یکنم و خنده سرخوشم را رها م  یدارد با چند قدم بلند فرار م یبر م  زیسمتم که خ به

 

  ت یها و ضعف ها یها بد  یخوب ینفر باشد که تو را... خوِد خودت را با همه  کیهزار رنگ امروز  یا یکه در دن نیا

 است...! یموهبت اله کیبخواهد 

 

 

خودش   یگذرد بنا به درخواست من و بر خالف خواسته   یم میو عشق بسته ا یدوست  مانیکه باهم پ یهفته از روز  کی

 ...مینکرده ا  یموضوع را فعال علن

 شوم.   یآشنا م تشیاز شخص د یجد  یگذرد با بُعد  یکه م یهرروز 

را از آب   ممینظر کند تا مثال خودم بتوانم گل د یتجد  میکرده ام؛ در مورد رفت و آمدها یرا راض یبهانه عل کیهزار و   با

 از شرط و شروط موافقت کرد. ییایبا دن حت یساعت صحبت و نص   کیبکشم... بعد از   رونیب

  یو در طول راه با بسته ا ستد یا یمنتظرم م  ابانیخاص سر خ  یناب و نگاه یهرروز صبح با لبخند  اریاز آن مه بعد 

دهد. اعتراض که  یم ریام گ  یآمده از روسر رونیب  یبه رنگ رژم... لباسم...موها  یآورد، گاه یشکالت لبخند به لبم م

از حرفم در سکوت کامل ناخود آگاه به خواسته   مانیتا پش د یگو یو تعصب و....آن قدر م شهیر و رگ و رت یکنم از غ  یم

 کنم.  یاش عمل م

 **** 

 دهم:  یگوش م شیبه حرف ها زانیآو  یام و با لب و لوچه ا ستادهیا یعل یرو به رو  یدر ورود  یجلو

 

  اد یکن ز یمدتم سع  نی دو هفته کارم طول بکشه...تو ا ت،یمراقب خودت باش من نها  یسفارش نکنم ها...ناز پر گهی_د 

 ؟ی..فقط خونه... کالس... سرکار... اوکینر  رونیب

 

 کنم.  یدهم و بغض کرده نگاهش م یبه نشانه باشه تکان م یسر
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 ام؟ ی بغل و م  نیهم  رمیم رم؛ی. قندهار که نمیکن یچرا مث  بچه گربه ها نگاه م ؟ی کرد  ی_لباتو چرا اونجور

 

 بغِل؟   نیهم  هی_ترک 

 

 کشم:  یم یق یزند نفس عم  یکه م لبخند 

 

 غربت، دلم... به بودنت خوشه. نی تو ا یعنیهست که هوامو داره...  یکیدلم گرم بود که   ی_آخه...من...تو بود 

 

 چشمانم.  انیزند. باز تکرار آن نگاِه خاِص نامفهوم م یم پلک

 کشد. یکننده در آغوشم م ریعمل غافلگ کی   یو ط رد یگ یرا م دستم

 

 ...!زدلمی_عز 

 

 زنم.  ی م شیبه رو یزورک  یلبخند  میآ یم رونیجز بُهت ندارم، از بغلش که ب یحس چی ه

 

کردم  د یخونت هم خر یزنم برا یسپردم هواتو داشته باشه...خودمم هر شب بهت زنگ م ارینباش...به مه  یچی _نگران ه

 در. یگذاشتم جلو 

 

 رود. یم رون یب  یسرسر یزند و با خداحافظ یم می موها یرو یکند بوسه ا  یکند و دوباره بغلم م یبه ساعتش م ینگاه 

 

 کنم:  یشانه ام حس م یرا رو  یگرم یدست ها شیقدم ها  یبه جا رهیخ

 

 بغلش، کم بود!   یرفت یم گهیدور د  هی_

 

 رود. یضعف م ش یحسود بودن ها یبرا دلم

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

182 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _فدات بشم من حسود خان. 

 

 کند.  یزمزمه م یلب خدا نکنه ا  ریزند و ز یسرم م  یرو  یز یر ی  بوسه

 

 : د یگو  یم یو با لودگ رد ی گ یم  تگرشیحما  یدست ها انیدستم را م د،یآ یم جلو

 

 خوب خوب دارم. یکارا یکه باهات کل می بر ایتو رو سپرده دسِت من...ب یکه عل میبر  ای_ب 

 بوسه اش یاز چشمک و ادا 

 : رد یگ یام م خنده

 

 دونه گوشت رو سپرده دسِت گربه...! ینم  یعل  چارهی_ب 

 

 شود.  یم می رگ ها انیم یجار یبلندش آب خنک ی قهقهه

 دارم. ی کنم و کنارش قدم بر م یحلقه م شیرا دور بازو دستم

 

 

گذرانده ام... هرروز بعد از کالس به  اریگذشته، هرروز را تا آخر شب با مه  یگذرد؛ تمام هفته   یم یهفته از رفتن عل کی

 . میگذران  یوقتمان را تا آخر شب با هم م یو بعد از ساعت کار می رو ی. به فروشگاه م د یآ یدنبالم م 

 

 بسازد. ییا یپنجشنبه رو کی میقصد دارد برا رای. مهپنجشنبه است   صبح

 مبل منتظرش هستم.  یحاضر و آماده نشسته رو ده،یپوش لباس

 روم.  یرفته و با لبخند به استقبال نگاه گرمش م رونیتک زنگش ب  با

 

 را مثل هر روز با   سالمم

 

 زدلم یسالم عز کی_عل 
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 : ند ی نش یدهد و بعد از سوارشدنم خودش پشت فرمان م یم جواب 

 

 ؟ ی_صبحونه خورد 

 

را به سمتش   یک یآورم و  یم رونیکه آماده کرده ام را ب ییو گردو ری دو لقمه پن  فمی دهم و از ک یرا به نشانه نه تکان م  سرم

 .  رمیگ یم

  نی روشن کردن ماش نیفشارد و ح یدو انگشتش م  انیام را م ینی زند، نوک ب یدهد دستم را پس م  یسر م یبلند  ی خنده

 : د یگو یم

 

 بچسبه.  شتریخودتم بده دهنم ب  ید یچ یشده واسه خودش، حاال که لقمه پ یی... کدبانودهیجونم...خانوم کوچولو زحمت کش ی_ا

 

 اندازم:  یلبش م یبه لبخند رو یچشم ریز یزده نگاه خجالت 

 

 _پررو! 

 

 شود:   یم لیبه قهقهه تبد  لبخندش

 

 روشنک جووون بهم بده ها!  رمیم یند   نیبخوام؟ بب  ی...از تو نخوام از کگه ید  یبابا، خب عشقم ی_ا

 

 زند:  یم یچشمک ند ی نش  یشانه اش م یکه رو مشتم

 

 ...حسود خانوم. اسینجوری_عه...ا

 

را با لبخند و چشمک در نطفه   شیچپانم و غرغرها  یساکت کردنش پشت سرهم در دهانش م یکنم و برا یرا نصف م لقمه

 کنم.  یخاموش م

  

چرخد و در آخر  یصورتم م یدور نگاهش رو  کی کند و  یپارک م  یرا گوشه ا نی ماش م،ی شو  یم  یبزرگ نگی پارک وارد 

 کشم تا کمرنگ تر شود. یانم مرا داخل ده میاندازد، خجالت زده لب ها یم  میبه لب ها  یتنها نگاه چپ 
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 اندازد. یپاشنه بلندم م یبه کفش ها   یو نگاه ستد یا یروم، م  یراه م یدر کنارش به سخت یشوم و چند قدم یم ادهیپ

 : د یگو یفرو خورده م یو با خنده ا رد ی گ  یم یرا گاز کوچک لبش

 

 ...اید یرو پوش نایخوب شد ا یل ی_خ

 

 کند:  یبه قد بلندم م یدست اشاره ا با

 

 دنبالت بگردم. نی مجبور بودم با ذره ب ید یپوش   ینم نارمی ا ،یکوتاه یلیخ  نکهی_نه ا 

 گردد: یرود و دوباره به سمتم بر م یتوجه به من چند قدم جلوتر م یکنم و او ب  یدهان باز نگاهش م با

 

 . ارینردبون قرمز رو درب  نیجفت کفش بخرم برات ا هی  میبر  ای_ب 

 

 کنم:  یپاشنه بلند قرمزم نگاه م  یزنم و با حرص به کفش ها یم می شان یبه پ   یا ضربه

 

 کنه.  یم وونهی پسره آخرش من رو د  نی _ا

 

 

 . می شو یمال م رانیدر دست هم وارد مجتمع بزرگِ ا دست 

  ییبا یاز حد و ز شیو ازدحام ب   یماند. شلوغ یباز م  یلحظه ا یسبز کنارش، دهانم برا یبزرگ و گلدان ها  یآبنما دنیبا د  

و به فنجان   م یست یا  یم یشود. وسط بازارچه سنت یم شتریب  می رو یتر م   شیذوق هرچه پ نیآورد و ا یخاصش سر ذوقم م

  یم یبندم و سع یچشمانم را م اریمه ی و خنده ها   یشوخ انی کنم. م یم هنگا د یگو  یبه آن فنجان آرزو م اری که مه یبزرگ

 : د یگو یکه م شی توجه به پچ پچ ها  یکنم ب 

 

 . یاگه منو از خدا نخوا یونی_مد 

 

 اندازم. یم انشیم  یکنم و سکه ا یم داریخوش و پا یروزها یخودم و او آروز یبرا

 

 ؟ ی کرد  یی_چه آرزو 
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 گفتم.  یکه بلند م ی_اگه قرار بود تو بدون

 

دانم   یکه نم یافتم به سمت یقدم جلوتر از او راه م کیو   میگو  یم  یکه آخ بلند  رد یگ یم  می از بازو یآرام شگونین

 کجاست...

 زند:  یم یطان یرساند و لبخند ش  یرا کنارم م  خودش

 

 نجاتت بدم و تا آخرعمر باهات بمونم...! یدگیاز ترش رمت یدونم آرزوته من بگ  یخب بابا... مثال من نم یل ی_خ

 

 ...! اری_مه

 

 کشم:  یبه صورتم م  یآتش حرصم، دست یشود رو یکند آب م ی که نثارم م یاز ته دل جان

 

 .شکشت ی... پ  نای و ا ی_حاال تو منو از حرص نَکُش...خواستگار 

 

 ...روزهیاست و ف  روزهیکند ف یکه تا چشم کار م  میشو  یم  یطبقه ا وارد 

گل   شیشود که رو یم یرنگ ییدست بند طال ی  رهیو نگاهم خ ستمیا  یم نیتر یو  کی  ی... جلومی گذر یاز کنار مغازه ها م 

 برد... یدل م ب یخاصش عج ییبا یتراش خورده دارد و ز یا روزهی ف یبا سنگ ها  ز،یر ییها

 

 ش؟ یخوا ی_م

 

 دهم:  یحواس جوابش را م یب

 

 _هان؟! 

 

 ش؟ یخوا یم گمی_م
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 _نه. 

 

 شوم.  یدور م یو قدم رمیگ یدلنواز م یبایباشد چشم از آن ز اد یدهم ز یکه احتمال م متشیفکر به ق با

 

 . میشو  یکند و وارد مغازه م یدستش محکم م  انیدستم را م رد،یگ یراهم را م یجلو

 

 یگریاز هر لبخند د  باتریز یکند و لبخند  یم ییدستم خودنما یرو یا روزهیف زیر یبا گلها یی بعد دستبند طال قهیدق چند 

 .ند ی نش  یلبم م یرو

عوض کرده ام به   یجفت کتان کیپاشنه بلندم را با  یکه کفش ها  یدهم و هم قدم با او در حال یم  هی را به شانه اش تک سرم

 .د ی آ یو شلوغش از همان فاصله به چشم م  یکه صف طوالن می رو یم یمجتمع و رستوران بزرگ یسمت خروج

 

 

 . می گرد  یدوباره به مجتمع بر م می که خورد  یاز ناهار فوق العاده خوشمزه ا بعد 

 

بار است که وارد   نیاول  م،یرو یکرده م فیتعر  اری که مه یزیانگ جانیه  ی...به شهرباز میچرخ یدر طبقات مختلفش م 

 موضوع را ندارم.  نی گفتن ا یداند و من رو  یاو نم شوم؛یم یطی مح نی همچ

که رنگم   یاش را امتحان کنم و در آخر وقت یباز  لیکند تا تمام وسا  ی مجبورم م میو داد ها و خواهش ها   غیتوجه به ج  یب  

کند جبران کرده و حالم را بهبود   یم ی سع وهی آبم یوان ی شود و با ل  یم الی خ یلرزد ب یم می شده و دست ها واری مثل گچ د 

 بخشد. 

 

کند تا   یکمکم م اچهیدر ی. روبه رومیبرس تگریبزرگِ چ  ی  اچهیزنم تا به در یزده به شانه اش قدم م هیرمق تک یو ب  جیگ

 .رد یگ  یآغوشش م انیو سرم را م  نمی بنش مکت ین  یرو

 

 . زمیعز  ی_بهتر شد 

 

 دوزم.  یچشم م می رو به رو یبای و به منظره ز می گو یم یآرام اوهوم
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  یو شاد  اهویو به ه  مکت ین  نینشستم رو ا  یم نجایاومدم ا  یم دمیبر  یم ای از دن یحوصله بودم، وقت یب یل یخ ی_قبال وقت

کنن با لبخندشون   یم یسع یتو دلشون دارن ول یغم هی ،یدرد  ه یکه هر کدوم  ییآدما نیکردم، به همه ا یمردم نگاه م

 رو به خاک بمالن...  یپشِت غول زندگ

دخترا دوست بودم   یلی...با خ یاومدن و رفتن پر  ای لیمن خ  یگرفت...تو زندگ یکردم و دلم از غربت خودم م یم  نگاهشون

  یوام براخ  ی...تو رو میکه تو برام خاص یخوام باور کن  یخوام بهت بگم... م یلحظه م  نیهم  نجا،یو رابطه داشتم اما ا

 عمرم... یهمه   یبرا  شه،یهم

همه رو به خاک   یپوزه    ییوقتا  هیکه  ت ی غروِر لعنت  نی چشمات و ا ت ی... معصومد یدلم لرز دمت یکه د  یهمون روز اول از

 ماله من رو خراب کرد. یم

 

 ؟ یکرد  یاون قدر مسخرم م نی _واسه هم

 

 اخه. یداد  یم ی_خوشمزه سوت

 

 کوبم.  یم  شیبه پهلو  یا ضربه

 

 کنه.  ی م زیخاص بودنت تو رو عز  ،ی...خاصیست ین  گهید  یکرد...مثل دخترا  وونهیمن رو د  ات ی خنگول باز نی_هم 

 

ماند و بعد محکم   یثابت م می موها یرو یزنم. دستش لحظه ا  یاش م نه ی س یرو  زیر یکالمش بوسه ا  انیحس م  ریتاث تحت 

 خواهد مرا در خودش حل کند. یم ییِکشد؛ گو یتر از قبل در آغوشم م

 

بزرگ را در کنار پدر و  ی  اچهیزند در یکه او رکاب م یدر حال م؛ی دوچرخه نشسته ا کی  یساعت بعد هردو رو  می ن

...و او از می کن یاش ثبت م یگوش نیخوبمان را با دورب  یو لحظه ها می شو یسوار م قی. قامی زن  یدور م ییموطال  یدختر

را کرد  می تا به قول خودش هروقت دلش هوا یماندن  اد ی بهسازد  یم  یونی خودش کلکس یمن برا یها  غیها و ج   دنیترس

 . ند یبب 

 

 . مین ینش  یم یقبل مکت یهمان ن  یو رو   میخر یو گرسنه دو بالل م  خسته

 گذارد. یرا در گوشم من م یگریرا در گوش خودش و د  یگوش  کیکند   یاش را وصل م یهندزفر

 کند.... یرا پُر م انمانیخواننده سکوت م یو صدا می خور یبالل م م،ی کن یو ازدحام مردم نگاه م یکنار هم به شلوغ در
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 ... رهیبرات بم  شیتجر  یروز اگه نباش  هی)

 (  رهیبگ  هیذات الر یکه رفت نی هم  ونک

 

 

 * ی *عل

 

 کنم.  ینگاه م ی دخترک موفرفر رینشسته ام و به تصو   یساحل یکافه   کیداخل  ایدر یِ رو روبه

 از او گرفته ام.  یواشکیآمدن عمه  یبرا یو دار خانه تکان  ریعکس را درگ نیا

 

 بود. امدهیام... اما هرگز به چشمم ن دهیاو را کنارم د  ن،یقبل از ا یکه سال ها  یمن یاست؛ برا ب یعج  یحس  نیو ا  دلتنگم

 من... یخنگِ ساده  دخترکِ 

 و ناشناخته...! د یحس جد  کیداده  هی به قلبم هد   یبی که حس عج یدختر

ام  ینی تهران نش یسال ها  یعذاب آوِر همه  یبندم و به چهره   یرا م  ریشود تصو  یم دهیکه عقب کش  می رو به رو یِ صندل

 کنم.  ینگاه م

 

 _سالم! 

 

 : خته ی برهنه اش ر  یشانه  یرا رو شانشیپر  یموها  دانهیو الق دهیپوش یرنگ  یآب تاپ 

 

 ؟ ی_سالم عشقم...خوب 

 

 دهم.  یترک م یسفارش دو فنجان قهوه  زیکنار م ستادهی دهم و به گارسوِن ا یتکان م یسر

 

 دهم:  یم رونیکنم و آه فرو خورده ام را ب یم  نگاهش

 

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجای _چه خبرا؟ ا
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 برد:   یرا باال م  شیاَبرو  یتا کی دهد و  یبه گردنش م  یتاب 

 

 سفر! یا یم ییهویخبر،  ی_خبرا که دست توئه عشقم...ب

 

 دهم.  یم  کرانیب  یآب یِ رو  ییِ ا یو به ساحل خلوت و مرغان در  رمیگ یاش م رهیرا از نگاه خ نگاهم

 

 ؟ یکن  یم کاریجا چ نی ! تو اگهیاومد د  شی_پ 

 

 ! ی اومد...! فکر کن خواستم تنها نباش شی_منم پ 

 

 نه؟  ایرو باهات قسمت کنم  میی خوام تنها  یکه م ی نیبب   ید یپرس ی...مید یپرس  ی_کاش قبل اومدنت ازم م

 

داشتم   می تصم یپر دنِ یکه تحملش کرده ام...قبل از د  ییسالها  یهمه  یگذارم خسته ام...خسته، اندازه  یم زیم  یرا رو سرم

 یادامه دهم اما حاال اوضاع عوض شده دلم برا یعشق چی ه  یجور ب  نی تا هروقت که شد...هروقت که خودش خواست...هم

است... پر از سنگالخ... پر از  یطوالن  یابی کام نی به ا دنیراِه رس خواهمش؛ ی...مدهیام لرز یواحِد کنار یِ دخترِک موفرفر

تالشم در تهران    یِ سال ها  یاز دست رفتن همه   متِ یبه ق  یتاوان د،ی گذشتن از او شا به نام رعنا که  یمی... با سد عظ یسخت

 باشد.

 

 رسد: یبه گوشم م  شیو صدا ند ی نش  یدستم م یرو دستش

 

 بودنم؟  نجایاز ا یست یخوشحال ن  ؟ی شد  ینجوری...! چته تو؟ چرا... ای_عل

 

 نالم:  یاش م یچشمان لعنت ی  رهیکشم و خ یم می به موها یکنم دست یبلند م سر

 

نفس بکشم...بذار دو روز فقط دو روز به حال خودم   کمی_خستم رعنا...بفهم؛ دستت رو از دور گلوم بردار...بذار 

 ...اَه! گهید  ومدمی نم یواشکی  یایخواستم تو باهام ب  یبابا، اگه م گهیباشم...بفهم د 

 

 غرد:  یچشمانم م  رهیکند و خ  یم یگذاشتند باز  زیم  یرو یمتوجه نشدم کِ  یفنجان قهوه اش که حت با
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 ! یهار شد  ید یرو د  یدهات  یاون دختره   ی... دُور بَرت داشته... از وقتیعوض شد   یلی...خیعل  ی_عوض شد 

 

 یم زیگردم سر م یراه بر م انیشوم؛ اما م یزنم چند قدم دور م یم  یکنار  یصندل یبه کتم رو  یشوم چنگ یاز جا بلند م 

 غرم:  یخفه م  ییدهم و با صدا یچشمانش تکان م یانگشتم را جلو ستمیا

 

نفس بکشم...بذار   کمیمن بردار! بذار  یپنجه هات رو از رو اد ی بدت م ای! اگه...انقدر از دهاتمی رفته که منم دهات ادت ی_

 ...یکنم لعنت  یزندگ

 

 شوم.  یاندازم و خارج م یم  زیم یرو ریصد ل ،سش یتوجه به نگاِه خ  یب

 

 

 کنم... یفکر م یقبل از آمدنم به تهراِن جهنم  یزنم و به روزها  یامتداد ساحل قدم م در

 

و به شهر  د یو همه کس بر  زیکرد و مادرم دل شکسته از همه چ رونیکه آقا بزرگ، پدرم را با آن خفت ب ییروزها به

 . میرفت  یکوچک

 مادرم و باالخره قبول شدنم در دانشگاِه تهران... یندن، به اشک ها درس خوا  یبه تالشم برا 

 

شوند. هنوز هم خاطرات آن  یشن ها گم م ریبه ساحل ز دهیکه نرس یکوچک ینگرم که متالطم است.موج ها یم ایدر به

اشک و آه  ان یقبول شدم و م یبازرگان  ت یر یکه مد  یآورم زمان یروزها در مغزم در حال جنگ و جدل هستند.به خاطر م

 ام به تهران آمدم. ندهیساختن آ یمادرم برا

 رونمیب یی تنها   لهیم از پکم ک گریشدنم با چند نفر د  یداد... سال دوم اما هم اتاق یآزارم م ییسال اول غربت و تنها  کی

  یبا موها  یدانشگاه آشنا شدم...دخترِک الغِر قدبلند  کیشاپ نزد  یتولد، در کاف یمهمان کی. با رعنا همان سال ها در د یکش

با او دوست شدم و بعدها   ییاز کوفته نداشت...همان روز ها از سر تنها  یکمکه دست  یسرخ و دماغ ییلب ها ،یچتر

او   یبه خانواده  مانیآورد دوست  رونیرا از بازداشتگاه ب  مانی و پدرش هر دو میمختلط بازداشت شد  یدر مهمان  یوقت

رنگ رژ   کیبه دنبال  یک ی نمغازه به آ نیمرا به دنبال خودش از ا یفروشگاه را خود او، وقت ی... طرحِ راه اندازد یکش

  یمغازه  کی  د یبه دستم رس یپدر  یها ن یاز زم یکیکم، که از فروش  یا  هیسرم انداخت. با سرما در د یکش یالک م ایلب 

  رهیزنج یبزرگِ فروشگاه ها یشعبه   نی پدرش اول  ی هی کردم و بعد ها با کمک رعنا و سرما هیکوچک در مرکز شهر کرا

 .ردمک یزند را راه انداز یا
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سرد، داخل پارک بزرگِ  یمکتین یخرم و رو  یم ت یم یس کی  ابانیکنار خ  یگذشته...از چرخ دست یاز مرور روزها  خسته

 شوم.  یگاز زدن به آن در خاطراتم غرق م نیو ح  نمینش  یزمستان زده؛ م

 

پدرش خواست تا به اندازه  نکهیکرد. تا ا یام م یرابطه ام با رعنا اگر چه از سر عشق نبود اما راض می داشت یخوب فروش

شود همان دختر مظلوم   یاصال باورم نم  یبه نام رعنا بزنم... بعد از آن رعنا آنقدر عوض شد که گاه  یاش سهم هیسرما

  یبه دختر لیشد او را تبد  یم بشیود فروشگاه روانه ج که از س یا هیرما و س د یبا دوستان جد  ییروز اول باشد... آشنا

کردن و انجام هزاران عمل   د یرفتن؛ خر یدادن و مهمان یخودخواه و مغرور که تمام هم و غمش چک کردن من، مهمان

 بود، کرد. ی ن یعمل ب   نشیکه اول  ییبا یز

ما دادند و مِن احمق به اصرار  یبه دست هر دو یگار یها س یاز مهمان یکیبود که در   یما وقت یعطف رابطه  ی  نقطه

نداشتم چشم باز   اد یاز شب گذشته به  زیچ  چی که ه یدر حال انیعر  یرعنا چند پُک به آن زدم...صبح روز بعد با بدن

سوت  انمانیبه خودم و او مغزم از احتمال اتفاق افتاده م یبود با نگاه دهیخواب  یدر ملحفه ا دهیچی کردم...کنارم رعنا لخت، پ

 . د یکش

 ...رد یبگ   یچند سال از من سوار ن ی بسازد و تمام ا یدور گردنم تا رعنا از آن افسار یاتفاق ناخواسته شد طناب همان

 به عشق نشد.    لیتنم تبد کرد اما هرگز دوست داش یم  رابمیمثل رعنا س  یداشتم و دختر  ییازها یکه من هم مرد بودم و ن  البته

شود  یرنگ به رنگ م شیلپ ها یکه گاه یدخترِک بکر دنِ یبا د  یفهمم... وقت  یعشق را م  یمعن  د یروزها اما، شا نیا

 دارد... یدلم زخم بر م اریکنار مه دنشیشود؛ با د  یضربان قلبم تند م

 

 

 " ی "پر

 

بر   هیهنوز از ترک یرا در سطح شهر پراکنده، عل شیرمق پرتوها  یب د یاسفند ماه است و خورش یاز روزها یکی  صبحِ 

  نیکنم اگر حضور پر رنگِ ا یپرسد؛ دلتنگش شده ام با خود فکر م  یزند و حالم را م یهر شب زنگ م نکهینگشته؛ با ا

 . ردم ک یچه م می و بهانه ها ینبود با دلتنگ   اریمه یِ روزها 

 . می رو یگذشته همراه هم به فروشگاه م یروزها  یمعموِل همه  طبق

  یشود کنار محافظ ها یم ادهیپ یکنم که با چشمک یدارد متعجب نگاهش م یرا نگه م نیماش د یکنار پِل بزرگِ تونِل توح 

 شوم.  ادهیکند تا من هم پ  ی و اشاره م ستد یا یم نی آهن

کنم   یپل نگاه م ریز یها و موتورها  لیاتومب یاهویو به ه  ستمیا یشوم کنارش م یم ادهیکشم و پ  یرا باال م شرتمیسو پ یز

 شود. یم دهید  الد یاز برج م بایز  یینما مانیرو به رو

 

 کنم:  یپل است م ریز یبه او که محو شلوغ  ینگاه 
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 م؟ ی جا چرا واستاد  نی _ا

 

 کند:  یاشاره م یکند و با انگشت به سمت  یلبخند نگاهم م با

 

   ؟ی نی ب یجا رو م _اون 

 

 : نم یبرم تا بهتر بب   یرا جلوتر م سرم

 

 _اوهوم. 

 

 : د ی گو  یبه همان نقطه م رهیخ

 

  هیتونل  کِ ی نزد  می د یشدم رس  یموتور هی خواستم برسم دانشگاه سوار  یشده بود م رمی...د میاونجا آشنا شد  یبار با عل نی _اول

شده بود هم   رمیساعت که هم من د  هیو کشمکش و...، خالصه که بعد  میشد  ادهیبهمون... پ د یاز پشت کوب  نیماش

 ...نشی نشستم تو ماش عی اخالقم رو راحتم سر ین دو یاون...اصرار کرد برسونتم... منم که خودت م

 

 کند:  یم یاز ته دل یرسد خنده   یجا که م نی ا به

 

نگاه کرد به من که زودتر از خودش سوار شده بودم بعد اومد   دهیباال پر  یچند لحظه با اَبروها هی رو،  افشیق ید ید  یم د ی_با 

 به سر و وضعم کرد و بعد راه افتاد... ینگاه   هیرو که گفتم،  رمیسوار شد...مس

 اندازد: یم یدهم نگاه  یگوش م شیزده به نرده ها مشتاق به حرف ها هیمن که تک به

 

 ... مونیشد شروع دوست نی و ا میهم دانشکده ا می د یو فهم میهم حرف زد  _خالصه که تو راه با

 

 شوم:  یم  رهیلبش خ یلبخند رو به

 

 ! دوسش دارم.هیخوب قی...رفی_عل
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 زند:  یام م  ین یبه نوک ب   یکند ضربه ا یرا گرد م شیها  چشم

 

 ...؟ یچ گهی_چشمم روشن...د 

 

 : د یگو  یو با لحن الت منشانه م رد یگ یزند و انگشت اشاره اش را به سمت خودش م یم یچشمک

 

 !ینکنا...شما باس فقط من رو دوست داشته باش  یمن باز   رت یبا تواما... با غ   نیب ی_ب 

 

 دهم:  یم یگذارم و فشار یدستش م یاش دستم را رو ییاز زورگو سرخوش

 

 ! زمی_چشم عز

 

خواهد  یزند با احترام م یکند را صدا م ی که از کنارمان عبور م یا ادهیآورد و عابر پ  یم رونیب  بشیاش را از ج یگوش

 . می زن یلبخند م نی کند و رو به دورب یو دستش را دور کمرم حلقه م ستد یا یکنارم م رد یکه از ما عکس بگ

کند خنده اش را  یم یگذارد و از مرد که سع یدست خودش م یحفاظ گذاشته دست چپ من را رو یراستش را رو دستِ 

 . رد یعکس بگ   مانیخواهد که از دست ها یپنهان کند م

 

 یو به سمت فروشگاه حرکت م می شو  یدهد. دوباره سوار م یدست م بهیکند و با مرد غر  یاز آن با احترام تشکر م  بعد 

ناب به سمتم   ی گذارد، با لبخند  یاش م یگوش  هنی زم ریتصو   یرو یرانندگ  نیرا همان لحظه ح   مانی... عکس دست هامی کن

 زند:  یاندازد و لب م یم ینگاه 

 

 ! ی_عشقم

 

 * ی *عل

 

به دست  یچا  وانِ یکتاب خوانده ام... آهنگ گوش داده ام... و حاال ل ال،یخواب شده از کوِه فکر و خ یشب است؛ من ب مهین

 کنم... ینگاه م شهیقطراِت باران و برخوردش به ش زشی... به رستمیا یپشت پنجره م 
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ً یدق  شهر اطراق کرده ام... نیسه هفته است که در ا قا

 

 خسته ام، باز هم دلتنگم...  دلتنگم،

 

 کنم...  یام نگاه م یقاب گوش  انی نوشم و به عکِس دخترِک خندان م یم وانم ی سبِز ل یقلپ از چا کی

 کشد... یلبخند و نگاهش پر م یمدت دلم برا  نیبار در ا نیهزارم  یبرا

 ...فیکردم اما صد ح ی اگر رعنا نبود؛ االن کنار او شب تارم را صبح م د یشا

 

 کنم:  یم پ یتا  شیکنم و داخل تلگرام برا یرا روشن م  نتم

 

 _سالم... 

 

 خورم.  یسرد شده ام م یاز چا گرید  یقلپ  یگوش ی رهیافتد؛ خ یصفحه م   یباال پ ی درحال تا  امیبعد پ  هیثان  چند 

 

 ؟ ی جون، خوب ی_سالم عل

 

 کنم:  یزمزمه م رلب یز

 ...زدلمیقربون جونت بره عز  ی_عل

 

 کنم:  یم پ یتا   شیبرا و

 

 چه خبرا؟ اوضاع خوبه؟   ؟ی _من خوبم تو خوب

 

 فرستد :  یم یقلب یموج یا

 

 خوبه فقط دلمون برات تنگ شده!  زیهمه چ می _من عال
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 _دلتون!؟  

 

 کند:  یچشمک و بعد حرفش حاِل دلم را بدتر از قبل م یموج یا

 

 بچه ها...   ی  هی... من و بقگهی_همه د 

 کنم... یم یب یافتادم تو قله قاف غر یانگار  یستیتو ساختمون، دَِر خونت که بَسته اس، خودتم که ن  امیم اصال

 ...ستایحواسم ن یفکر نکن یاالن سه هفته شده رفت ی. ول یستیته، تهش دو هفته ن ی تو گفت... نمی بب سایوا اصال

 

تازه   نی ا یِ باعِث ناراحت نکهیکند... از ا یم  جاد یدو حس کامال متفاوت در قلبم ا گذارد؛یکه اخر جمله اش م یا هیگر یموج یا

قلبم   یدارد؛ گوشه  بتمیغ  ی حساِب چوب خِط روز ها را که از داشتنِ  یلذت ی... ولزارمیشده گشته ام؛ از خودم ب زیعز

 دانم...  یم مت یغن 

 

 کنم:  ی م پ یاراده تا یاش ب یاز دلتنگ یحال خوش ناش  مست 

 

 ! بمیشهر غر ی تو در همه  ی...ب زمی_عز 

 

 شود... یخداحافظ کوتاه چراغش خاموش م کی گذارد و با  یخجالت م یموجیکند و بعد ا یمکث م قهیدق چند 

 

شوم آنقدر غرق که متوجه بند   یغرق م  لشیپروفا یعکس ها  انیزنم و دلتنگ تر از قبل همان جا، ساعت ها م  یم لبخند 

 شوم... یدر آسمان شهر نم د یآمدن باران و درخشش خورش

عقل و دل... با انگشت شست و اشاره  نی و خسته از جدال ب  رمیگ یسرم را باال م د یآ یبه صدا در م یآالرم گوش یوقت  تنها

 روم:  یرها کرده و به سمت تخت م یصندل   یرا همان جا رو یدهم؛ گوش یم یچشماِن خسته ام را فشار کوچک یگوشه 

 

 خوامش...!  یگم که م یگردم؛ بهش م  یبر م ا،ی_گوِر پدِر مال دن

 

 * ی*پر 
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بگذارد تشکر  لون یرنگ را داخل نا یآب راهنیپ  یخ یس خی مانم تا پسرِک مو س یگذارم و منتظر م   یم شخوانی پ یرا رو  پول

 . می آ یم رونیکنم و با ذوق از مغازه ب  یم

 

صفحه   یبه اسم افتاده رو یا یطان یخورد و من باز هم لبخند ش یزنگ م  ریساعت اخ کیبار در  نی دهم یام برا یگوش

 دهم.  یسر م بمیرا درون ج  یآنکه جوابش را بدهم گوش  یزنم و ب یم

 

  یکیک یشوم... از قناد  یم ادهیچهار راه مانده به خانه پ کی کنم و  یزرد رنگ دست بلند م  یها یاز تاکس یکی یبرا 

 خرم... یم نیی تز لی کوچک، کاغذ کادو و وسا

 

ترس و   ی خواهد تالف یدلم م یبه طرز وحشتناک  شده؛ اما یسه ساعت است جوابش را نداده ام عصب نکهیدانم از ا یم

 . اورمیبه من وارد کرد را سرش در ب نی که روز ولنتا یاسترس

 

  یرها م  نیزم ی را رو  می ها د یخر  کیاپن گذاشته و پالست یرا رو کی شوم ک یکنم و وارد م یباز م  یخانه را به سخت  در

 دارم. یام را از سر بر م یکنم. روسر 

  

 کنم:  یو ارسال م   سمینو  یجمله م ک یدر جواب تنها  امشیپ  نی آورده و بعد از خواندن چند   رونیب  بمی ام را از ج یگوش

 

 بده!  یل یخونه حالم خ ای_ب 

 

 شوم.  یخانه م نیی گذاشته و مشغول تز زیم یکنم رو یم لنت یرا سا یگوش

 .گذارمیم زیم یام را رو  هیهد 

رنگم را با رژلب  یب یلب ها  زم؛یر یفرم را دورم م یتوجه به حس بدم موها یرنگم را عوض کرده ب یصورت  کِ یتون

 دهم.  یم  ییام رنگ و رو  یارغوان 

 

  ی باز رها م م ی را ن یگذارم دِر ورود  یم زیم  یرا رو کی کنم، ک یسالن را خاموش م یزنگ، برق ها  یصدا دنیاز شن بعد 

 .نمینش   یمبل م یپراکنده رو  یبادکنک ها  انیکنم و خودم م 

 

 مانم... یکنم و منتظر م یرا روشن م  کیک ی رو  یشمع ها و فشفشه ها  د یآ یکه م  شیقدم ها یصدا
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 رسد:   یبه گوشم م  شینفس نفس زدن ها انینگرانش م یشود صدا یکه باز م در

 

 ...!؟  ی_پر 

  

 بزند:  میشود تا بلند تر صدا یباعث م نی و هم  ست ین دشیکه نشسته ام در د  ییجا

 

 خانومم...؟ ،یجان! پر  ی_پر 

 

 . ند یب  یو روشن نور شمع م  کیتار  انیو باالخره مرا م  د یآ یم جلوتر

 خورد:  یُسر م نییزند و رو به پا  یم هیپشت سرش تک واریبه د  مبهوت 

 

 ... دختر!ی_تو...تو که من رو کشت

 

 زنم:  ینگرانش لب م اهِ یچشماِن س ی  رهیو خ  نمی نش یم  شیپا  ِش یروم و پ یم جلو

 

 _تولدت مبارک عشقم...! 

 

 کشدم.  یدستش را دور گردنم انداخته و در آغوش م یکند؛ ناگهان یحرف نگاهم م یلحظه ب چند 

 کند:  یزند و بارها و بارها تکرارش م یسرم م  یرو  یآرام ی  بوسه

 

 تو رو هم از دست داده باشم.  دمی_نصفه جون شدم...ترس 

 

 آورم:  یم یو به انگشتانش فشار آرام  رمیگ یرا م دستش

 

 ! زمیعز  ست ین  یز ی_چ
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 بوسد :  ی و دوباره سرم را م دوباره

 

 ...فداتشم.ینجور ی _نکن با من ا

 

کشم و روبه    یم می به موها  یکنم دست  یخزم برق را روشن م یم رونیزنم و آرام از آغوشش ب  یاش م یبه نگران   یلبخند 

 : ستمیا  یم شیرو

 

 ...شهیخراب م کت ی_شمعِ آب شد...! ک

 

خجالت زده از نگاهش سرم   ستد یا یقدم فاصله م کیبا   می شود و رو به رو یدارد بلند م یبرنم می اش را از رو رهیخ نگاه

 : د یگو  یم  یشود وقت یام مهر م یشانیپ  یبار رو نیاندازم و بوسه اش ا یم نیی را پا

 

 ؟ ید یبشم من...چرا زحمت کش ات ی_قربون قشنگ 

 

 

شده  زیزنم به مرِد عز یکنم و لبخند م یکرده مبارزه م ریکه وجودم را درگ یحِس گناه  یآغوشش با خوره  انیشده م قفل

 ...می روزها  نیا ی

 ام کاشته... نهی س انیخودش دست و پا کرده... و گل عشقش را م یبرا ییشبانه ام جا یاها ی خواب و رو انی که حاال م یمرد 

 از من بهم بدوزد. یو زمان را به دنبال رد   نیکند؛ آنقدر که زم یاز حالم نگرانش م یخبر یکه ب یمرد 

 

 .ند ی نش یکادو تولدش به جاِن گوشم م یِ آب راهنیپ رِ یاست و تپش قلبش از ز می مو هیچشِم س ه یمرِد س ی نهیس یرو  سرم

 

 کند:  یام را باز م دهیچی افکار بهم پ یگره  شیصدا

 

 .نجا ی ا دمیخانوم...مردم و زنده شدم تا رس یپر  ای_بال شد 

 

 زند :  یسرم م  یرو یبوسه ا  ریبار در چند ساعت اخ نیهزارم  یبرا
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ازت خوِد خوِد  یخبر  یکنه... ب یم وونهی نبودنت؛ نداشتنت من رو د ...! فکر یی...بعد خدا همه َکسم توینجور ی _نکن با من ا

 مرگِ...

 

 گزم:  ی کشم و با خجالت لب م یاش م نهیس  یرا نرم رو دستم

 

 . شمیهمه َکِست م   یی...خودم...خودم تنهای_خدانکنه عمِر پر 

 

 کشد: یو آرام م رد یگ یدو انگشتش م نی را ب می موها نییپا

 که..._جون...من ُمردم برات 

 

 کشد:  یشود و دستم را م یاز کنارم بلند م یناگهان

 

 ... رونیب  می_پاشو لباس بپوش بزن 

 

 : د یگو  یم یطنتی کنم با لحن پر ش یزند و رو به من که متعجب نگاهش م یم یچشمک

 

 ؟ ی دون یو پنبه رو که م  شیآت تِ ی_حکا 

 

 مانم تا ادامه حرفش را بزند:  یدهم و منتظر م یتکان م یسر

 

 ! ی...؟ حکِم پنبه رو داریخوشگِل قرمِز خندون حکِم چ  یو لبا  شونیپر  یموها نی االن با ا ی_ جونم برات بگه...جنابعال 

 

 زند:  یچشمانم را با انگشت کنار م یافتاده جلو یتکه مو  طنت،یکشد و با همان ش  یبه سرش م یدست

 

 و دل نگرونم که کار دست جفتمون بدم...!  ستمیآخر الزمون ن  غمبرِ ی ... متاسفم که پسِر پ شمیآت_منم که در خدمتتون حاضر 
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معنادارش   یو با دهان باز مبهوت حرف ها   ند ینش  یام م یشان یپ یسوزد عرِق شرم رو  یم یکنم صورتم از داغ  یم حس

 شوم.  یخشک م میخجالت زده سرجا

 و  رد یگ یسرم قرار م پشت 

 کند:  یآورد، به سمت اتاق روانه ام م یبه کمرم م   یدستش فشار با

 

 ! ینکرد   چارمونی_برو قربونت...برو تا ب 

 

 گزم:  یو خجالت لب م طنت یو با ش   ستمیا یراه م ی  انهیروم م   یبه سمت اتاق م یقدم چند 

 

 ...! یِ ...ارغوانستایرژ لبم قرمز ن ی_ول

 

 

 زند:  یم یافتم، لبخند  یآغوشش که به دام م انیکشد و م یکند دستم را م یرا پر م انمانیم یقدم فاصله  چند 

 

 ه؟ یچه رنگ یحاال... ارغوان د ی_ببخش

 

 زنم:  یشرم و لذِت حاصِل آغوش گرمش لب م انیم  اهشیچشماِن س  ی رهیخ

 

 و قرمز! یآب  نی ب  یرنگ هی _فکر کنم...

 

 کند:  یخش گرفته زمزمه م ییبا صدا  میلبها  ی رهیگذارد و خ یشود دو دستش را دو طرف سرم م یتر م کینزد  سرش

  

 ...! دنشیبوس  یبرا رمیم یمن م نِ ی...مهم ا یارغوان  ایقرمِز  ست ی_مهم ن

 

 یم شی بندم و دستم را بند پهلو  یشود ناخوداگاه چشمانم را م ی گذارد نفسم حبس م یم  میلب ها یرا که رو  شیها لب 

  نیچسباندم و ا  یم واریام به د  نهیس یرو  یچرخد... با فشار یم م ی لب ها و چشم ها  نی کشد نگاِه سرخش ب یکنم...عقب م

 کشد... یرا به کام م می بار پر شورتر لبها 
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 * ی *عل

 

  یدست چپم م  انِ یبه دسته گِل سرخِ م یکنم؛ نگاه یدر خانه ام رها م یشوم چمدانم را همان جا جلو  یاز آسانسور خارج م 

باز   مهیدر ن دن یدوزم...با د  ینگاهم را به در خانه اش م د یپر ام یکشم و با دل یم یقی نفس عم رمیگ یازم، سرم را باال م اند 

راهرو   یروم از ابتدا یجلوتر م د یآ یم یم یمال کیموز یهل داده... صدا قب شوم...در را به ع یم کیمتعجب نزد 

چرخانم و   یکند...سرم را به چپ م یسالن را شکار م انیم  یو بادکنک ها کیک  دگانمیاندازم د   یبه سالن م  یکوچک نگاه

که به زور باال   ینفس  بامن مات و مبهوت  ستد؛یا یشود زمان م یمنجمد م میکنم خون در رگ ها  یلحظه احساس م کیدر 

 مقابل چشمانم دفن نشوم...  یزنده  رِ یآواِر تصو  رِ یتا ز  رمیگ یم واریدستم را از د  د یآ یم

 مطمئن شوم...  نمی ب یکه م  یزیزنم تا از صحت چ یسخت است...چندبار پلک م باورش

 

 زند  ی م اد یدر سرم فر یکس ند یآ  یمغزم کش م یها  رگیمو

 

 _برو... برو! 

 

دستم، و   انیبه دسته گِل م  یکنم؛ پوزخند  یام را جمع م یدِل شکسته و غرور زخم یگردانم، تکه ها یرو بر م د یام نا

 گردم... یصدا به عقب برم  یزنم و ب  یقلبم، م انِ یم یالی خوش خ

 

شکست خورده  ریبه تصو  ابان،یاز خ افتهی نور راه  یدر کور سو  یشوم بدون روشن کردن چراغ یرمق وارد خانه ام م یب

 یپرتاب م یخفه به سمت یاد یدارم و با فر یرا بر م نهیکنار آ زیم یرو  یا شهیکنم گلدان ش ینگاه م نهیام در قاب آ

 شود... یو ظروف داخل بوفه گم م  شهی شکستن ش یصدا انِ یشکستن غرورم م یکنم...صدا

 اندازم. یم یکشم و گوشه ا یم  رونیکنم، سرگردان کتم را از تنم ب  یمبل پرت م یدر آورده رو بمیرا از ج یگوش

 زنم:  یناباور لب م دمیکه با عشق، با هزاران آرزو خر یدسته گل ی  رهیو خ  نمینش  یجا م همان

 

 ...! اری... و مه ی_نازپر

 

 شود.  یو قطع م د یآ یبه صدا در م یگوش  زنگ

 نالم:  یکنم و م ینگاه م  یروشن گوش یصفحه   یخندانش رو  یچهره  به

 

 .!؟ببوستد.. ی...چطور گذاشتی...! چطور تونست نیشد  یم یانقدر باهم صم  ی_شما ک
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... که پوست سرم به  د یآنقدر شد  د،یکشم شد  یبرم و به عقب م یفرو م می موها انیکند پنجه ام را م یام م وانهیهم د  فکرش

 دهد... ی افتد...و سوزشش اشک به چشمانم راه م یگز گز م

قلب و آتش دلم راه  انِ یم  یِ که اشک چشمم نه از سوزش سر، که از سوزش زخِم کار میدان یم  می تنها خودم و خدا د یشا و

 .رد یگ یم

 

 * ی*پر 

 

 یم ادهی که از موتور پ یچهار نفره ا یچانه زده و منتظر، به خانواده  ریچرک نشسته ام؛ دستم را ز یِ چی ساندو کیدر  

بگذارد... پسرک با   نیی تا مرد دختر و پسر به ظاهر دوقلو را پا  ستد یا  یم یشود گوشه ا یم ادهیکنم. زن که پ  یشوند نگاه م 

اندازند و قبل  یبه هم م  ینگاه یکنند. با شاد  یبا ذوق به سردر مغازه نگاه م شکوتاه  یو دخترک پالتو صورت  یکاپشن آب

  یکنم، جلو یشان م ب یآورد. با نگاهم تعق یشب را با خود به داخل م یشوند و موجِ سرما ی از پدر و مادرشان وارد م

شود.  یکه در حال پخش است  گم م یم یآهنگ قد  یصدا  انیپچ پچ شان در م یو صدا ستند یا یها م یدنینوش  خچالی

  یروند م ی به سمت مادرشان م یشود نگاهم را از آن دو که حاال با خوشحال یم دهیام که عقب کش ییرو به رو یصندل

 دهم. یشاد او م یچاله ها اهیو به س   رمیگ

  

 محو؟  نی همچ  یکن ینگاه م  ی_به چ 

 

 زنم :  یم لبخند 

 

 زدم... یم د یفسقال رو د  نی ...ایچی_ه 

  

شود چشمم   یگذارد...دور که م یم زیم  یو سفارشاتمان را رو ستد یا یکنارمان م  فیکث دِ یروپوِش سف کیبا   یجوان پسرِ 

  یرا نشان م کیشود با انگشتش عدد  ی بلند م یصندل یکنم از رو   یسوال نکهیافتد قبل از ا یو نوشابه م  چی به سه ساندو

دوزم   یم شی رود نگاهم را متعجب به قدم ها یدارد و به سمت در مغازه م یرا بر م  یها و نوشابه ا چی از ساندو یکیدهد، 

محجوب  یکه با لبخند  نمیب یرا م  یبرم و پسرک واکس یرسم سرم را باالتر م یجفت کفِش کهنه م کیو در آخر به 

  یم نهیس یرو  یخندند؛ دست یکه م یبه دست، با چشمان   چیچرخد و در آخر ساندو  یو چشمان او م چی ساندو نی نگاهش ب

 شود. یکند و دور م یگذارد تشکر م

 

ام   یدر گوش یز یو مثال خودم را مشغول چ رمیگ یرود، نگاهم را از او م یاش غنج م یمهربان  یرفتارش دلم برا مات 

 دهم.   ینشان م 
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  یفقط نگاهش م هی چند ثان یحرف  چیه ی کند. ب یها را تعارفم م چیاز ساندو  یکی قی عم  یگردد و با لبخند  یبر م  شیسرجا

 زنم. یبه آن م یو گاز کوچک   رمیگ یتر از لبخند خودش سهمم را م  قیعم  یکنم و بعد با لبخند 

 

از نوشابه ام   ی دهم؛ قلپ یقورت م یدهانم را به سخت انِ یم یلقمه  ند ینش  یو چشمانم به اشک م  د یآ یاش نفسم بند م یتند  از

 زنم:  یبندد غر م یزند و با لذت چشمانش را م یم  چشیبه ساندو  یکشم و رو به او که گاز بزرگ یسر م

 

 ...تا مغز سرم سوخت. هی چ نیخدا ا ی_وا 

 

 پرسد چه شده؟  یهمان دهان پر با اشاره ابرو م با

 

 نالم:  یخورم و م یاز نوشابه ام را م گرید  یقلپ

 

 تنده!  یل ی_خ

 

 خندد :  یم

 

 ...!گهیتند باشه د  د یمثال، با  یِ _خب بندر 

 کنم:  یزند نگاه م ی را بزرگ تر از قبل م یکنم و با حسرت به او که گاز بعد  یم زانیرا آو  میها لب 

 تونم بخورمش...! یتنده...نم  یل ی_خ

 

 شود و یمتوجه حرفم نم اصال

  چیبدنم ساندو  یِ داخل  یسوزِش چشم و دهان و تک تک اعضا  یزنم و با همه  یم ایخورد که دلم را به در یبا لذت م آنقدر

  یها  یکه خارش گرفته است به صندل یتنگ و بدن   یخورم و بعد از آن با نفس یاو و خودم م یرا به ضرب نوشابه   یلعنت

 دهم. یم  هیتک د یسف  یکیپالست 

 

 

 * ی *عل
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زند و در  یکه سوسو م ی؛ به هزاران چراغِ روشنشود  یکه سحر نم یشِب سرِد لعنت  نیا یِ اه یام؛ به س  ستادهیپنجره ا  پشت 

 کنم.  ینگاه م شهیش  انیخودم م شانیپر  ریآخر تصو 

 کشم و  یبار هزارم آه م یبرا

 سخت...! یلیسخت است...! خ باورش

  یاز بار قبل در نظرم م اتریشود و با هربار پلک زدن واضح تر و پو  یچشمانم محو نم  ی شان از جلو یلعنت ریتصو 

 زنم:  ی...ناباور لب مد یآ

 

 ...؟ دمینفهم  ی_چرا...؟ آخه چطور 

 اجازه داد بوسش کنه...؟!  یچطور

 

بود همان دختِر شش ماه قبل  اریمه  یپهلو یرو  شیدست ها واریبه د  دهیسالن چسب  انیکه امشب م یشود؛ دختر ینم  باورم

 شد.  د یسف  شیبار دستش را گرفتم از خجالت، لپش سرخ و لب ها نی اول یبرا یباشد که وقت 

  شتریاگر ب د یکردم...شا یدقت م شتریاگر ب د یاتفاق خم شده...شا نیوزن ا ین یکنم کمرم از سنگ  ی است و حس م  نیسنگ  قلبم

ام که به   چارهی ب یلعنت... االن عزا داِر دِل گرید  د یشدم... و هزار شا یشدم زودتر متوجه م یم قیبه رابطه شان دق

 . ماو بسته شده، نبود  یو خجالت ب ینج  یلبخندها 

 

 کنم.  یرا نگاه م رونیب  یرسانم و از چشم یاز راهرو خودم را پشت در م یز یر یخنده ها یصدا با

 

 اند... ستادهیآسانسور ا  یدر دست هم جلو دست 

  اریاخت  یب  ،یفکر چی ه  یشود و ب یکشد... دستم ناخودآگاه مشت م یم  ریاز قلبم ت ییزند جا یکه سرش را بوسه م  اریمه

 کنم.  یدر را باز م

 

 پرد. یکه رنگ از رخسارشان م  نمیب  یچرخد و م یدر نگاهشان به سمتم م یصدا با

 

 باشم:   یکنم عاد  یم  یروم و سع یم جلو

 

 _سالم! 

 

 : د یآ یجلو م یکند و قدم یزودتر از او خودش را جمع و جور م  اریمه
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 خبر؟  یچه ب ؟یاومد  ی_به به، سالم داداش...ک

 

 زنم :  یپشتش م یدست می روبه رو ی دهیدخترِک رنگ پر ی  رهیحاِل بدم خ یکشد و من با همه  یآغوشم م در

 

 باِز...  یدِر خونه پر دمی... د دمیهست رس ی...چند ساعتگهیشد د  ییهوی_

 

 

 رود.  یبعد عقب م  هیکنم؛ چند ثان  یپشتم را حس م یشدن حرکت دستش رو خشک

 

 دوزم:  یم یرا به پر  نگاهم

 

 ؟ ینازپر  ی_چطور

 

 دهد:  یجوابم را م زانیگر یدهد و با نگاه یم رونیرا ب  نفسش

 

 ! ؟ی جون...خ...خوب ی_س...س...سالم عل

 

 : د یآ  یزند و جلو تر م یم یدست پاچه ا لبخند 

 

 شو..شوکه شدم. دمت ی...د ییهوی_

 

 : می گو یکف پوِش سالن مانده م ی  رهیدرهم خ ییکه با اخمها  اری زنم و به مه یلبخند م شیزور به رو  به

 

 تو... کارت دارم...! ای_ب 

 

 رود... یبه سمت خانه ام م  یحرف چیه  یکند و در سکوت ب یم نگاهم
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 زند: یگذارد و لب م یهم م یرا رو شی کند چشم ها  یرا درهم گره کرده م شیکه دست ها یناز ی به پر یدر نگاه یجلو

 

 ! ری...شب بخگهی_برو تو د 

 

 شوم:   یم رهیخ  میرنگِ روبه رو  دهِ یروم و قبل از بستن در به دخترِک پر  یسرش م پشت 

 

 .ری_شب به خ 

 

 شکند.  یم نمی سنگ یلیس یرا صدا  انمانی روم و سکوت م یم  ستادهیکه وسط سالن ا اریبندم و به سمت مه یرا م در

دستم جمع کرده و دوباره به صورتش   انیو غمم را م یدل شکستگ  ،یدلخور ،یآورد و من همه ناراحت  یرا باال نم  سرش

 کوبم.  یم

 

 

  ینم یحرف  چی و ه ستادهیا  ریکه به صورتش زده ام دستم ِسر شده؛ اما او همچنان اخم آلود و سر به ز یضربه ا  ین یسنگ از

 : ستمیا یم شی رو به رو یکشم و با خشم فروخورده ا یم یقی دارم نفس عم یزند؛ چند قدم به چپ و دوباره به راست بر م

 

 رسم رفاقت...؟ نِ ی _ا

 ...؟ یامانت دار رسم

 ...؟ ینمکدون بشکن  ،ی...؟ نمک بخوریِ جواب چندسال دوست  نیا

 

 غرد:  یو قاطع م یدوزد و جد  یپر اخمش به چشمانم م  یکمان ابروها  ریچشمانش را از ز یاهیکند و س یرا بلند م سرش

 

 کردم... نه نمکدون شکستم...!  یقیکردم... نه نارف انت ی _من نه خ

 

 زنم:  یم اد یکشم؛ با درد فر یو جلو م   رمیگ یدستانم م انیاش را م قهیروم و   یم جلو
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دور وبرش  یشهر فرق داره...خنگِ، خوش باوِر تا حاال پسر نی ا ی...؟ اون دختره با همه دختراهی کارت چ ی_پس معن

با دو تا حرف و محبت خر بشه   د یببره تو خونه اش... که نبا  د یرو نبا بهیپسر غر   هی یِزرت د یفهم یبود م دهی...که اگه د دهیند 

 اجازه بده دست خورده اش کنن! 

 

کند؛  یاش را مرتب م قهیرود با دست  یعقب م  یکشد قدم یم رونی اش را از دستم ب قهیگذارد و  یمشتم م یرا رو دستش

 : ند ی نش یمبل م یدلخور لبه  یبا نگاه

 

تو گوشم دمت گرم،  یدونم...زد  یم نمینم... ناموسِت ادو یم یشد  یرت ی...! غ یزن ی...! با حرفات زخم میعل  یمعرفت ی_ب 

 تر بازم بزن...اما به رفاقتمون به نون و نمکمون شک نکن...!  کیچشمم کور گردنم از مو بار 

 

 غرم:  یگره خورده اش م یخونسرد و اخم ها  یچهره  ی رهیکشم و خ  یبه صورتم م یکنم دست  یو پر اخم نگاهش م  کالفه

 

  یخونه اش خفتش نم  واری رو هم...دو روز نشده کنج د  یختیر یگوشم با ناموسم نم ریبود ز ت ی بابا... رفاقت حال_خفه شو 

 ...!یکرد 

 

کنم   یدارم و به سمتش پرتاب م یرا بر م  زیم یآورد، قندان رو یام خونم را به جوش م دهیکه د  یصحنه ا یادآوری 

 شود. یخورده هزار تکه م واری کشد و قندان پشت سرش به د  یسرش را کنار م

 

 ناموس.  ی_تف به ذاتت... ب

 

 ...!ی_علـــــ

 

 غرد:  یکوبد و با خشم م یام م نهیو به تخت س د یآ یقدم جلو م چند 

 

چه  یبرا خودت... فکر کرد  یتازون ی... تخته گاز میدار یدور بر م  گمیبهت نم  یچی ه ی...هکهی _حرف دهنت رو بفهم مرت 

 خوادم...! یخوامش، م ینکردم المروت... م  یناموس یسو استفاده نکردم المصب... ب گمی. مخبِر..

 

 کوبم:  یم واری را به د  مشتم
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  یک چی شناسم به ه یاعتماد کنه... تو رو من م د یبده نبا  اد ینبوده بهش  ی... کس دهیفهمه... پسر ند  ی... اون نمگهید  نی _ِد هم

 دستت رد شدن...! ریشهر از ز ی... نصف دخترایکن یرحم نم

 

 زند:  یبه نگاه پر خشمم پوزخند م رهیخ

 نه؟ ،یغمبر ی_نه که تو پسر پ 

 !؟  ینکرد   یدختر باز تو

 

 زند:  ی م یپر حرص  یخنده  تک

 

   ؟یاز من بهتر  یلیکه...تو خودت مثال خ میباهم زد  میزد  ی_ِد المصب منو تو هر گند 

 خوام...!  یم می برا زندگ ین یخوام... یبرا همه عمرم م  ینی گم یخوامش برا امروز و فردام نم یم گمیم  یوقت

 

 رود:  یکشد و عقب م یم شی موها انیم یدست

 

کرد  یناموس دورش موس موس م یب ی اون پسره  ایآخر نیخواستم بهت بگم...از همون روز اول دلم براش رفت...ا ی_م

  یصحبت کن  گمیبهت م  امی بعدش م می هم رو بشناس شتریمدت ب هیخوامش...گفتم   ینکنه دلش خطا بره... بهش گفتم م  دمیترس

 .ون به احواالتم  یگند زد  یبا خانوادت...که سرزده اومد 

 

 

  واریزده به د  ی هیاندازم و به او که تک   یمبل م یکه داغدار است خودم را رو یناراحت و دل  یالیو نفس زنان با خ  خسته

 کنم:   یاست نگاه م  نی زم یرو  یها  شهیبه خورده ش رهیخ

 

 بگم بهت...؟    ی_چ

و   یمثل کت نم ی ا یفک کرد  ؟یخفتش کرد  وارینج د با خودت ک یفکر کرد  یچ  یستیفهمه...! تو که بچه ن یبچه اس نم اون

 اس؟  گهیو هزارتا کثافت د  یو ال  یبت

 ش؟ یخوا یعمرت م  یبرا همه  ینجوریا

 

 :  رم یگ یها به من دوخته شده م  شهیاش که حاال از خورده ش  رهی را به سمت نگاه خ  انگشتم
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 سالم عاشقِش!  گهیبهش م ی_حواسم بهتون هست...هم تو، هم اون احمق که فکر کرده هرک

 ...زمیر یقسم... خونت رو م مونی... به رفاقتمون قسم... به برادراری ازت سر بزنه مه ییمنتظرم خطا  فقط

 ...رونی... گمشو از خونه من بنمت ی حاال هم جلو چشمام نب 

  

 : ند ینش  یم نی زم یتوجه به من همان جا رو  یب

 

خودم... بخاطر خودش...  یخوام برا یرو م  یاونا معلوم الحالن...پر  ین  یو بت  یال ،یمثل، کت یخواستن پر  ت ی_حکا 

  شهیندازم کبود م یم کهیکه بهش ت  ییبرا اون وقتا رمیمی... ماشی... بخاطر خنگ بازتشی ... غرورش... معصوماشیسادگ

  یخوامش داداش...رفاقتشو دوسدارم... باور کن عل یخدا م یاوند خوامش به خد  ی...مدهیسرتق جوابم رو م یاز خجالت ول

اون بار نشکنه... اون   ریگرمش، نگاه نگرانش بود که کمک کرد کمرم ز یبه دستا یدواریمامانم ُمرد فقط ام ی...وقتیوقت

 ام مرهم بود...  دهیسخت... واسه دِل داغ د  یروش حساب کرد... واسه روزا شهیم دمیروزا فهم

 

 دهد:  یو با حرارت ادامه م ند ی نش  یصورتش م یمحو رو  یلبخند  آگاه طرحِ  ناخود 

گوشش   کیچسبونه بهم لپاشو تا نزد  یکنه که مثال دل ببره ازم و مژه هاش رو م یم شیآرا یگر ی... با ناشی... وقتی_وقت

خوِش...   امیکس یب  ونیزنه.... دلم به بودنش م  یکه م یا کشنبهیشنبه   یپا یره... برا ت یکنه دلم براش ضعف م یسرخ م

 ...!؟ ین یبب  قت یرو به رف نی ا یتون ینم  یعنی

 

 رود. یکند و بعد از آن به سمت در م ینگاهم م رهی در سکوت خ یا قهیدق چند 

 چرخد:  یراه به سمتم م انیم

 

  امیکنم... کنکورش رو که بده م یولش نم  گمیهم، تو روت م اد ین  ای اد ی_به اسمت قسم مثل چشمام مراقبشم... خوشت ب 

رو درست کن... ناموس پرست...پسر  ت یبرا من برو خودتو زندگ دن یخط و نشون کش ی...توهم جا شیدهاتتون خواستگار

 ...!غمبریپ

 کند. یخاص بر سرم آوار م ی اخرش را که با لحن کلمات 

 رود. یکوبد و م  یرا بهم م در

 غرم:  یبه سقف م رهیکشم و خ یمبل دراز م یرو
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 یوونگ یو رعنا و د  ییبه سرت امد...حاال بازم تو  ید یترس یکه م  یآقا...،هسته اش رو تف کن... از همون یعل ی_خورد 

 ...!یزد  ت یکه به زندگ یکن از گند  فینگاش کن ک یلذت...ه یعشق ...ب  یهاش...ب

 

 

 * ی*پر 

 

  شیاز خجالت به حرف ها ییا یبا دن  رینشسته ام و سر به ز ابانی سبِز کوچک سر خ یِ فضا یِ چوب  مکت ی ن یرو  کنارش،

 دهم:  یگوش م

 

 نیرفاقت، ا نیا ینداره... اما با خودت فکر کرد   یبی !؟ عیبش ق ی... دلت خواسته باهاش رف ی_از تو توقع نداشتم نازپر

 بره...؟  شیداره... تا کجا قراره پ یچه جنس یدوست

که  یرابطه ا یبرا ییخط قرمزا هی   ی... که اگه بلد بود یست یرو بلد ن زایچ  یلیخ  دونمیخوب م نوی اولِت من ا ی  تجربه

 .یگرفت ینشده... در نظر م  یمشخصه عمرش طوالن یچند ماهه شکل گرفته ول دونمینم

 

اوست  یو باز هم صدا  کنم  یکنند نگاه م یخط صاف به دنبال هم حرکت م کیکه در  ییمورچه ها فیبه رد  ریبه ز سر

 :رد ی گ یرا از سر م شیحرف ها  قینفس عم کیکه بعد از 

 

 یمردتر نم اریباشه باز من از مه ایچون اگه هزار تا َمرد تو دن  ،ار یگمم چرا با مه  ی... نمیکارو کرد  نیگم چرا ا ی_من نم

به دست آوردنت  یرابطه تون خط قرمز بذار... بذار برا ی... اما به خاطر خودت، آبروت، شرافت و خانوادت برانمی ب

نکن که فردا  ی نکن بذار برات هالک بشه... کار رابشیداشتنت باشه... س یتشنه  رتالش کنه... خودتو دم دستش نذار... بذا

 ...! یدنبالش که آبروتو جمع کن ییبدو  ینشه که مجبور بش  یروز جاتون عوض بشه... طور

 

به من بفهماند شعله ور   یکند با پرده پوش یم  یک سع ییاز آتِش شرِم حرف ها  یدهم و درونم تل یتکان م   یحرف سر یب

سرم   یشود تا از شدت شرم حت  یباعث م  نانیاطم  نیو هم  دهید  دنیرا در حال بوس اریمطمئنم من و مه  گریشود...حاال د  یم

 را بلند نکنم.

 

  یاست که حاال دور تکه ا یاهیس یمورچه ها فیکنم و هم چنان نگاهم به رد  یم رخم حس م ین  ینگاهش را رو  ینی سنگ

 جمع شده اند.  ینی ریش

 

 افتد:  یسرم م یاش رو ه ی و سا ستد یا یم می رو روبه
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 .امیکار دارم بعدش م یی...تو برو فروشگاه منم برم تا جامیکار دار  یکه کل می_پاشو... پاشو بر 

 

 یشوم و لب م یاش م یشیچشمان م   ی رهیلحظه خ  کی  یکه زده ام برا یاز شرم به خاطر گند  ییایشوم؛ با دن  یم بلند 

 زنم: 

 

 ! د ی_ببخش

 

 است:  انشیکه هزاران حس نامفهموم م ب ی لبخند عج  کیخندد؛ با  یم

 

  هیکنم و  ت ییتونم راهنما  یتنها م   یکن یکار  لت یتونم مجبورت کنم بر خالف م  یخودِت دختر، من نم یببخشم زندگ وی _چ

 ! یکه خطا نکن  چونمیگوشتو بپ  ییوقتا 

 

دانم تا کجا قرار بود با   یگرفته اند؛ واقعا خودم هم نم یمجلس بزم ینیریاست که گرداگرد ش یینگاهم بند مورچه ها هنوز

 کردم... یدر کنارم فکر نم اریجز بودِن مه  زیچ چی کوچکم به ه  یسالِن خانه  انیکنم؛ آن لحظه، م یشرو یپ  اریمه

 کند.  یم شیمورچه ها را ن  شیرفته و ع  ین یر یش یسر به هوا رو  یپسرک یناگهان پا  

 کند:  یکشد و مشت م یعقب م  یسوز نهیآورد و بعد با آه س یگونه ام م یکیدستش را تا نزد  

 

 ... حفظش کن...ارین  نیی ... ارزشتو پا یپر  یبا ارزش  یلی_تو خ

 

 

دور تند  یانگار رو ی... زندگچد یپ یشلوغ م تختِ یپا  یها  ابانیگذرند؛ کم کم عطر بهار در کوچه و خ یهم م  یاز پ  روزها

 بهار و سال نو هستند... دنیرس  یافتاده و همه در تکاپو 

  یِ و سبز د ی آ یها به چشم م ابانیگوشه  و کنار خ یا  شهیکوچک و بزرگ ش یها  ومیقرمز داخل آکوار یها  یکم ماه کم

  یاسکناس یبرا روزیف یحاج ابانیخ  انیم ینوازد...گه گدار یشکل کاشته شده اند چشم را م کی که به هزارو   ییسبزه ها 

دهد... فروشگاه ها، بازار ها و   یروِز سر م هی ی...  سالروزِ یف یج زنان بانگ حا رهیدا اهشیس یمچاله شده... با چهره 

 . ست یسوزن انداختن ن یکنند جا  یم د یبهار خر دنیکه به ذوق رس  یت ی ها از ازدحام جمع  ابانیخ
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شلوغ است  یشود... سرمان به حد  یدوشمان آوار م یاز کار رو ی میو هرروز کوه عظ  می ستی ن  یقائله مستثن نی از ا ماهم

وقفه مان   یب ی بر علِت تالش ها  د یهم مز  مانیبه روستا  یسفر من و عل  یبرنامه   نیب  نیو در ا م ی راندن ندارکه وقت سر خا

چند روزه مان وجود نداشته   حیبهم خوردن تفر   یبرا یباشند و گره شدهشده تا قبل از خروج از تهران همه مسائل حل 

 باشد.

  یکنم محدود شدن مرزها برم یکرده... احساس م فیرفاقت مان تعر یبرا ید یجد  یاز شب تولدش انگار مرزها اریمه

 ... یآن شبشان در واحد عل یگردد به صحبت ها

دهد و من از ته قلبم   یم  انیدر م یکیتنگ جوابم را  یچند روز قبل که متوجه سفرمان شده اخم آلود و ناراحت با ُخلق از

 اش ناراحتم!  ییو تنها  یکس یب  یبرا

رفتن  نی او مواجه شد و من سرخورده ب یل یم یو ب یعل  یهمراه کردنش با خودمان با اخم ها و چشم غره ها یبرا اصرارم

 و نرفتن سرگردان مانده ام. 

 

برهنه   یقدم زدن با پا یاعظم...، براعمه و پدر بزرگ و   ینابش...برا یسرسبزم، آب هوا  ی روستا یدلم برا یطرف از

 گرفتم تنگ شده....  یم یحس بد  دنشانیاز د  یکه روزگار  ییگاو و گوسفندها یبرا یسبزش...حت  یعلف ها  یرو

 یم یو شاد  د یو بازد  د یکه همه مردم به د  ییاش در روزها یبیو غر  اریدانم که فکر تنها ماندن مه یم گرید  یاز طرف و

 شود.  یگذرانند، مانع لذت بردنم از سفر م

 

 . میخانواده سوغات بخر یاعضا  یتا برا میبه بازار تهران برو  یمانده و قرار است فردا همراه عل د یروز به سال جد  سه

 

 

 " ی "عل

 

بار هزارم   ی و برا  رمیگ  یم شانیسوز نگاه از عاشقانه ها نهی س یکنم؛ حسرت زده با آه ینگاه م رشینظ  یب  یخنده ها به

 گرفتم. ریکه د  یمیدِل شد. تصم کی ریکه د  یفرستم به خودم و دل یلعنت م

 

 ند ی نش یشانه اش م یکنم؛ سرش که رو  یام حس م نهی س یرا رو ی ز یچ یز یخورد ت یگره م ار یمه  یکه دور بازو دستش

 کند. یرا دور شانه ام گره م شی غم، دست ها

 

 دهم :  یخودم تکان م  یبرا  یسر می بودن حرف ها  جهینت  یحرص ب از

 

 َور دلش...!  نهیش یم  رهینذار راحت بهت بچسبه بدتر م گمیاحمق، انگار نه انگار بهش م ی_دختره 
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بد بودن   یکنم؛ با همه  یمدار بسته حرکاتشان را چک م یها  نی متصل به دورب تورِ یاز مان  یکه گه گاه ست یخودم ن دست 

راه دخترِک ساده دلم را گوشه  یراه و ب  یخواهد وقت یدارم که دلم م گاهشیو جا  اری به مه یحسرت و حسادت کیحسم اما 

 .تا راه خانه اش را هم گم کند  اورم یبر سرش ب ییبال  ند یچ  یماز لب و گونه اش  یکند و گل بوسه ا یخفت م یا

 

شوم؛ کتم را برداشته و چشمم دوباره   یگردانم و از جا بلند م یبه اطراف م  یکشم و کالفه چشم یم  یگریپر حسرت د  آه

اما لبخند به  یشود، حرکت نازپر  یدستم مشت م دنشیبوس  یرود برا یکه جلو م اریافتد، سر مه یم توری ناخودآگاه به مان 

 کشد.   یم نارآرام خودش را ک یلیخ  یکند وقت یلبم مهمان م

 روم.  یبه سمتشان م دهیزنم و کتم را پوش یم یاز سرخوش یلبخند 

 رسد:  یبه گوش م اریمه  یاند و صدا ستادهیآشپزخانه کنار پخچال ا  کنج

 

 .! نمیامروزمو بده بب  هی سهم ایشد؟ ب  یشد؛ چ ی_چ

 

 : د یگو یم یتخس و لحن بامزه اش وقت ی خنده

 

 .زنمت یم سیخ  یابر ییبا دمپا یراه به راه ماچم کن  یبه بعد بخوا  نی... از امیندار  هیَمهم هی _سهم

 

 آورد. یبه لبم م لبخند 

 

 تو!؟   ؟ی_منو بزن

 

 : د یگو یدلبرانه م یبا ناز  

 

 _اوهوم...!

 

 زند:  یم یمبهوت لبخند  اریمه

 

 . اد یصدتا زدن از کنارش درب دم؛ینشون م یزدن  هی_واستا... واستا االن  
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 . د یآ یم رونیکند و از آشپزخانه ب  یدستش فرار م ریبچگانه اش از ز طنت یدارد؛ او با همان ش  یبر م  زیسمتش که خ به

 

 زنم:  یدر رفتارش لب م می حرفها  ریگردم و سرخوش از تاث یکه آمده ام بر م یصدا از همان راه  یب

 

 ! وونهی د  ی_کوچولو 

 

 

  یبرا شهی به ساعت و بعد به او که با لبخند از پشت ش  ینگاه ،یشهِر شلوغِ لعنت   نِ ی سنگ کِ یو کالفه مانده در تراف خسته

 اندازم. یآورد م یشکلک در م یبغل نی ماش یدختر بچه 

ر جواب د  ده؛یمغازه به آن مغازه کشانده؛ کفرم را در آورده و در آخر هرچه دلش خواسته خر نیساعت تمام مرا از ا سه

 کلمه آچمزم کرده است: کیبا  می غرغرها  یهمه 

 

چرخوند  یبرد تو بازار م  یهم م گهیدور د  هی تو بود منو  یبه جا   اریبابابزرگ، اگه االن مه ی زن  ی_اوووف چقدر غر م

 رفته باشه.  ادمی یز یوقت چ هینکنه  

 

شده ام دائم با    وانهیروزها انگار د  نیبه قلبم خورد و اعصابم را مختل کرد ا  میمستق  رشیهدف زد اما ت یرا ساده و ب حرفش

 زنم:  یخودم حرف م

 

 ...!  اریکنه.... من و با مه یم سهیمقا  یرو با چ یتو رو خدا داره چ نی _هه...بب

 

 چرخانم:  یاعتراضش چشمانم را در حدقه م یزنم و با صدا یم  ییجلو یها لیاتومب یبرا یحوصله بوق کشدار یب

 

 _چه خبرته زهره ترک شدم!

 

  یخواننده اما خط یکنم...صدا یو پخش را روشن م  رمیگ یکنترل خشمم لبم را به دندان م یکنم و برا ینگاهش م یحرص

 کشد: یاعصابم م یرو گرید 
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 )کاش سرنوشت ما جدا بود...

 تو فکر من رها بود (  از

 

 زنم:  یلب غر م ریکرده ز یو حسودم دهن کج د یجد  یرو  نی کنم و به ا یرا رد م آهنگ

 

 خدا...! یکنم...ا یحسود  قمیوروجک به رف نیمونده بود واسه خاطر ا نمی_هم 

 

 کشاند:  یآرامش نگاهم را به سمتش م یصدا

 

 ! ی _عل

 

را با همه حس و حال و عشقم  جوابش   یوقت ست یخراب ترم نکند و دست خودم ن شیزنم تا لحن صدا یم می به موها یچنگ

 دهم:  یم

  

 ؟ ی _جاِن عل

 

 کشد:  یاز شالش م رونیب ی به موها  یاندازد و با ناز دست  یباال م ییابرو  متعجب 

 

 افتاده؟ با...با رعنا حرفت شده!؟ یاتفاق ست ی چند روزه حالت خوب ن گمی_جونت سالمت داداشم؛ م

 

شوم و   یم  ادهیچشمان متعجبش پ یحرف جلو یشود... ب یم شتری قلبم هر لحظه ب  یو فشار رو چد ی پ یدر سرم م شیصدا

 نالم:  یها م  نیماش  فیرد  یبه شلوغ رهی زنم و خ  یم هیبه کاپوت تک 

 

 عمو کم بود داداش هم شدم... ای_داداشم...! خدا

 

 زنم:  یدوزم و لب م یشب م اهیزنم نگاهم را به چتر س یم نی زم یرو  ینامعلوم زیبه چ یلگد 
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 !ی رو خواستم، چند قدم مونده به داشتنش ازم گرفت  ی_لعنت به تو روزگار که هرچ

 

 

 

  نی آخر یبرا نش،یچشماِن غمگ  ی رهیآسماِن ت  ی رهیروم و خ  یکشم؛ چند قدم عقب م یم رونی را از دستان گرمش ب  دستم

 همراهم شود:  د یکنم تا شا  یبار تالشم را م

 

 کنم...! یکه من دق م  یتنها بمون نجای گذره...آخه...آخه تو ا یبه خدا خوش م گه ید  ایب  ؟یا یتوهم ب  شهی_نم 

 

  نی چندم یشود و برا یام م رهیصورتش، خ یبا همان اخم النه کرده رو  اهشیخاِص چشمان س   یزند و با مهربان یم لبخند 

 گرداند:  یتمام صورتم م  یبار نگاهش را رو

 

 فدات بشم تو برو خوش بگذره بهت مواظب خودتم باش...زودم برگرد.  شهی_نم 

 

 

انگشت   یمصنوع یطنتیکرده با ش م یکه بغض را مهمان گلو  یلحظات  یکم کردن تلخ یشوم و برا یم کشیقدم نزد  کی

 : رم یگ یاشاره ام را سمتش م

 

 بود...امممم...  یخانوم اسمش چ قه یو اون عت   یو بت  یو کت یفاط  نمی بب امی! نرم ب یار ی_مه

 

 یصورتش تکان م  یآوردن اسمش دوباره انگشتم را جلو اد ی کنم، با به  یفکر م یو کم  رمیگ یم  می دندان ها یرا ال  انگشتم

 دهم : 

 

 . ارمی تو رو از کاسه در م یچشما امیکشم بعد م یاومد روشنک...! اون جامو گرفته ها به خدا اول اونو م ادمی_آها  

 

آورد تا در آغوشم بکشد که ناخوداگاه نگاهم به سمت   یرا باال م ش یکند دست ها یرا پر م انمانی چند قدم فاصله م نخندا

 شود. یم دهیکش  یعل  نیماش

آورد  یقرار به سمت شالم م یکشد و در آخر ب یم  شیموها یرا تو  شی و با حرص دست ها  رد یگ ینگاهم را م  ی دنباله

 کند :  یسرم مرتبش م یرو
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...؟ مگه نهی ب یرو م  یجز تو کس گهی... مگه چشم من د زجانیعز  یگیم  هیچرت و پرتا چ  نیبرو دختر خوب ا   ای... بای_ب 

 زنه؟  یم  نهینازش تو س   یجز پر یقلب من برا کس

 ! یا یمونم تا ب یمنتظر م  یدلتنگ ایدن  هیباشه منم با  الت یخ  برو

 

 زنم:  یکالمش پچ م یجادو ریبرم و تحت تاث  یگوشش م کیرا نزد  سرم

 

 برات!  رهیم یم ی_پر 

 

  انی کنم، م یقدم تند م یعل  نیخانه خراب کن به سمت ماش یروم و بدون نگاه کردن به چشمانش با بغض یقدم عقب م چند 

  یدوزم دستش را رو یگره خورده اش م  یو اخم ها  نی چرخم و نگاه تَرم را به چشمان غمگ یبه سمتش م یراه اما با دلتنگ

 زند : یکوبد و از همان فاصله لب م یقلبش م

 

 _دوستت دارم. 

 

 شوم.  یکشم و سوار م یپلکم م  ریز یزنم دست یبغضم لبخند م  انیم

 

 رسد: یبستن کمربندم سخت به گوشم م نی ح  یعل یلب ریو غرغر ز  قینفس عم یصدا

 

 _چه عجب...!

 

و پرت کردن حواسش دستم را به    نیماش یعوض کردن فضا یحرف برا یکنم و ب ینگاهش م یچشم ریزده، ز خجالت 

 ید یدوباره کل د یآ  ینم ییصدا یکنم و وقت یدهم چند لحظه مکث م یاز دکمه ها را فشار م  یک یبرم و  یسمت ضبط م

کشم و با دندان به جان   یبا حرص خودم را عقب م قکنم و در آخر ناموف یامتحان م گریدهم چندبار د  یم را فشار گرید 

 افتم.  یپوست لبم م

 

 _اون دکمه قرمزه سمت چپ رو فشار بده.
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دستم را  یلعنت زِ یسرخ رنگِ ر یآن دکمه  دنیکنم و با د  ینگاه م د یگو  یکه م یچشم به سمت  ریتوجه از ز یاخم و مثال ب  با

 زنم:  یبرم و غر م یفشردنش جلو م  یبرا

 

 ...! یکن داشیپ  یبگرد  د یدو روز با ذارن؟یم  نجای ا نویدکمه اس!؟ ا یجا  نجای _آخه ا

 

 کشم.  یشود خجالت زده خودم را عقب م  یخنده اش که بلند م یصدا

 

 : د یگو یم دهیبر  دهیخنده بر انیم

 

 کجا بذارنش...ِشنقل.   دنی...از تو...نپرسد ی_ببخش

 

 

 دهم:  یکنم و جوابش را م یکج م شیمخصوص خودم دهانم را برا یو با سادگ نمی چ یلب م کودکانه

 

 

 ....شنقل فحِش...؟ اگه...اگه فحشه عمته...! یییی_

 

 چرخانم :  یصورتم را به سمت پنجره م  میکند و من شرم زده از حرف نا به جا   یو خندان نگاهم م متعجب 

 

 رعناس!  ینی ...زهی_چ

 

 

  یدانم با بدجنس یاش را نم یکه معن ی ز یرعنا به چ هیرسد و من خجالت زده از تشب یبلندتر به گوشم م نباریاش ا قهقهه

 دوزم.  یشهر شلوغ م نی ا یشگیهم  کیجلو به تراف ی شهیزنم و نگاهم را از ش یم یتمام لبخند بزرگ 

که  یقرمز پوِش مو فرفر یلِب دختر بچه  یرو  قِ یلبخنِد عم  دنیها و رهگذران دلم از د   نیماش ی همهمه و سر و صدا  انیم

زند  یحرف م شیرو برا ادهیدخترانه گوشه پ ییپشمک به دست با  عشق دست مرِد قد بلند کنارش را گرفته و با ناز و ادا

 رود.   یغنج م
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 و َشر... ریخ  انیجنگ م  کی ه یشب  یز یخوب و بد...چ کی دهد... هزار و  یمفکر جوالن  کیسرم هزار و  در

 .ند ی نش یلبم م یرو یپوستم پوزخند  یرو  زیر یکشم و با لمس کرک ها  یبه صورتم م یدست

را داخل  شی ها  نی ساده تر  میلباسها  انیاز م رد،یکرک به خودش بگ ینرفته ام تا صورتم کم  شگاهیهفته قبل به آرا کی از

 عطر همراهم است. کیرژ لب و  کیام تنها  یشیچمدانم گذاشته ام و از تمام لوازم آرا

رو   ادهیپ کی  یگوشه   یرو ادهیساعت سکوت و پ  کیماجرا با توپ و تشر بعد از  دنیمخالفت خودش را بعد از شن اریمه

 گفت:  یناراحت و عصب یاعالم کرد وقت  یخشت  وارید  کیخلوت کنج  

 

 ؟ی دورو رفتار کن یمثل آدم ها یخوا یم ؟یکش یخجالت نم ؟یگول بزن یخوا یرو م  یک نکارا؟یا  یچ ینی _

 

 جوابم را داد: یزد و به تلخ  یرا گفتم پوزخند  لمیدال  شیبرا  یوقت

 

رفتم شهر   می من چقدر دختر خوب نیکه پدربزرگ جان بب  ؟یکه چ ؟ی گولش بزن ؟ی بمال رهیرو ش رمرد یسر پ  یخوا ی_م

 هم نکردم، هان؟   یرییتغ  چی اومدم ه

 

درخت  یو چند گنجشک کوچک رو  دمیچسب واری به د  شتریب ده؛یزد که ترس اد یدر صورتم فر ض ی را انقدر بلند و پرغ هانش

 . دند یخلوت پر  ابانیبرگِ آن سمت خ  یچنار ب یاز رو دهیترس  شیصدا یاز بلند 

 

باش که   ینکن...همون  ییدورو ،یهمون باش لعنت ؛یکه هست یزی هرچ  یبد  یخودت باش...اگه خوب  ،ی_خجالت بکش پر

 هزار رنگ بسازن...!  یآدم دورو  هیازت  تاینذار آدما و موقع ،ی...که هست یخوا یخودت م

 

را کردم  یدرستش که خودم هم هزار بار در خلوتم مرورشان کرده بودم همان کار یحرف ها  یتوجه به همه   یاما ب من

 شدم. یخواست با همان چمدان راه یام م وانهیکه دل د 

 

دور افتاده فرسنگ ها دور تر   یروستا  ک ی...با همه اصالتم که از می خوب و بدها یزند با همه  ناز یاست، من پر  نی ا قت یحق

مو و کفش و   یو مدل ها شیاش، عاشق تنوع لباس و آرا یشهرم، عاشق شلوغ  نی .عاشق ااست.. میآرزوها  تخت یاز پا

خودشان هستند که آدم ها را از  یمشغله ها ریام که مردمانش آنقدر درگ یدر شهر یزندگ ی وانهی ...د گرشید  زیهزاران چ

 کنند. یو ظاهرشان قضاوت نم  شیلباس و آرا یرو

دختر را  کی ِش یکفش قرمز، لباس رنگ روشن، آرا دنیکه پوش  ییو پر قضاوِت مردماِن روستا   رهیام از نگاه خ خسته

 دانند. یم ییآبرو  یب  ینشانه 
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  م،یدر شهر آرزوها  یبسته، بعد از تجربه زندگ می کوچک روستا به پا طیدر مح یکه زندگ یی بندها  یخسته از همه  من

 یگریهر شخص د   ایخواهد که پدربزرگ  یگذارم هرگز دلم نم  یکه آزادانه در آن هرجور که دلم بخواهد قدم م یشهر

 . یکار یمخف  ای  ییخواهد باشد دو رو یکه م هام شود... حال اسمش هر چ ییایرو  یا یمانع بازگشتم به دن

 

 

 مخاطب پشت خط را بشنوم:  یصدا  د یکنم تا شا یم زیشوم و گوش ت یجدا م المیاز فکر و خ یزنگ تلفن عل یصدا با

 

 _بله! 

 

....._ 

 

 

 روستا!  میر  یم می_دار

 

 

 یشود و ناگهان گوشه بزرگراه م یهر لحظه گرفته تر م  یعل یکه چهره   نمیب  یفقط م ست یدانم شخص پشت خط ک ینم

 شود.  یم ادهیو بدون نگاه به مِن متعجب پ ستد یا

به   یدهد و در آخر با لگد  یرا تکان م ش ی زند چند بار دست ها یبه فرد پشت خط م  یحرف یکنم عصبان ینگاه دنبالش م با

 کند. ی تلفن را قطع م نی سپر ماش

 کند. یبدنم نفوذ م یرگ و پ  انیم گارشیس  یبعد سوار شده و بو قهیدق چند 

 

 

 

  یلرز به جانم م یشوم. سوِز سرد ِصبحگاه یم ادهیپ  یگذارم و با کرخت یم رونیب  نیرا از ماش میو خواب آلوده پا  خسته

 .زد یر

کنم، به سمتم   یو سالم م   ستمیا یروم. کنارش م یم ستادهیآن طرف تر ا یدهم و به سمت او که کم یبه بدنم م  یو قوس کش

 دهد:  یچرخد و با لبخند جواب م یم

 

 ماه نشستت.  ی_سالم به رو 
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 چرخانم.  یزنم نگاهم را به اطراف م یام گره م نهیس  یطور که دستم را رو  نیکنم و هم یم یخجول ی خنده

  

 دهد:  یرا به دستم م  یچا یکاغذ  وانیو ل ستد یا یم می به رو رو

 

 _سردته...؟ 

 

 یدهد و کتش را در م یخودش را هم به دستم م وانیدهم. ل یکنم و سر تکان م یم وانیبه بخار برخواسته از ل ینگاه 

 آورد.

 اندازد.  یشانه ام م یو کت را رو ستد یا یسرم م پشت 

 : م یگو یلب م ریدوزم و ز یم یزده و معذب نگاهم را به بخار چا  خجالت 

 

 ! ی_مرس

 

 کشد تا همراهش شوم:  یکت را م نی و آست رد یگ یرا از دستم م  وانیل

 

به    میکه تا ظهر برس می فتیو راه ب  می صبحونه بخور هی  مین یبش  قای از اون آالچ یک یتو  می بر ایکنم خانوم گل... ب ی_خواهش م

 آب گوشِت معروِف عمه خانوم. 

 

 ند ی نش یدرونش که به جانم م یشوم هرم گرما یم کیشده با پالست  دهیپوش  قیزنم و قبل از او وارد آالچ یقدم م کنارش

اتاقک با   یسرمست از گرما ند ی نش  یبا فاصله کنارم م  نمی نش یقسمتش م  نیزنم و باالتر  یم ت یرضا  یاز رو  یلبخند 

 دهم:  یکتش را به دستش م یو نمک ناشناس  طنت یش

 

 خواد غش کنه بخوابه.  یگرمه آدم دلش م نی همچ نجایپسرعمو جان...کتت مال خودت ا ای_ب 

 

 

 کند:  یپر از حرف نگاهم م  یزند و با چشمان یم لبخند 
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 زنده بود...!  یارکست سمفون هیتنبل خانوم خر و پفت خودش  ؛ید یکم خواب  نی تو ماش   نکهی_نه ا 

 

 : د یگو یم یکشد و با لحن بامزه ا یکوبم چهره اش را با اخم درهم م یکشم و مشتم را به شانه اش م یم غیج

 

 .زهیداره...دستم از کار افتاد خاله ر یچه زور  نی و پنجاه گرم بچه بب  ست ی_دو

 

و سرم به  ند ی نش  یاش م نهیس  انیشانه اش م یکشد و دستم به جا یدارم که خودش را عقب م یبر م  زیه سمتش خ ب  دوباره

سرخ که نشانه از  یو چشمان   شانیپر ییبا موها  یعقب رفته و پسر جوان  یک یخورد در همان حالت پرده پالست یشکمش م

 شود. یم شیدایاش دارد پ یخواب آلودگ

 کنم.  یام گرم م یروم و سرم را به گوشه روسر  یعقب م تمیشود؛ شرمنده از موقع ی از تعجب گرد م چشمانش

 

 یکند م یخودش آماده م یبرا  مروین یکه لقمه ا یشود، در حال یدر فضا آزاد م یعل یخنده  یرود صدا یکه م پسرک

 : د یگو

 

 . میکرد  یم یخاک بر سر  یکارا  می کنه داشت ی_خوبت شد!؟ حاال پسره با خودش فکر م

 

زنم و به دهان   یدستش را چنگ م یلقمه  ض یکنم و با غ  یزده از حرف معنادارش نمکدان را به سمتش پرتاب م خجالت 

 گذارم. یم

 کند:  یآماده م گرید  یکند و با غرغر دوباره لقمه ا یو سرخوش نگاهم م خندان

 

 _کوفتت نشه دختر...! 

 

 کنم.  یلوچ م شی اندازم و با دهان پر چشمانم را برا یباال م ییابرو

 

 

 نی مانم و در هم یمنتظرش م  نیشود و من کنار ماش یم ییدستشو  یاو راه د یچسب  یکه حساب یمفصل  یاز صبحانه  بعد 

 آورد:  یبه همراهش م یاز دلتنگ یرسد موج یخش گرفته اش که به گوشم م یصدا رم،یگ یرا م اری مه یشماره  نیح
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 _جاِن دلم قشنگم. 

 

 ؟ ی _سالم...خوب

 

 : چد یپ  یدرون گوشم م یخش خش قشینفس عم  یصدا از

 

 االن...؟  نییدلبرجان؟ کجا یبهتر شدم...تو خوب دمی_صداتو شن

 

 دهم:  یچرخانم و جواب م یسرم را به اطراف م نشیریاز لحن ش سرمست 

 

 . میجنگل گلستان  یفک کنم طرفا  یدونم ول ینم قی_دق

 

 خدمت عمه خانومت...؟!  د یرس یظهر م_پس تا 

 

 ؟ ی اری_آره...مه

 

 دهد:  یلرزاند جوابم را م یکه دلم را م ییشود و بعد با صدا یلحظه سکوت م چند 

 

 ...! اری_جاِن مه

 

 زنم:  یشده با تمام حسم پچ م ریبه دلم سرا ز کبارهیکه به  یغم و دلتنگ  ریبندم و تحت تاث یم چشم

 

 _دوست دارم.

 

  شیصدا دنیکنم، اما با شن یاز گوشم دور م یرا کم یتماس قطع شده گوش  نکهیبه گمان ا  د یآ  ینم  ییصدا چی لحظه ه چند 

 چسبانمش:  یدوباره به گوشم م
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 . یکه به درِد دل من درمان ی_تو همان

 

 : ش یسپارم به حرف ها یگوش م د یآ یکه به سمتم م یعل ی رهیکشم و خ یم یق یعم  نفس

 

روزه   هیهمه دردامو کنارت فراموش کنم... امویسخت  یتا من تنها نباشم...تو رو سر راهم گذاشت که همه  د یآفر_خدا تو رو 

 ؟ ی... پررهیخواد نفسمو بگ یدستاشو دور گردنم حلقه کرده و م یشهر لعنت نیو ا  یستین

 

 _جانم! 

 

 صدات شب کنم؟ دنیخوشگلت و شن یچشما دنیعادت کردم هر روزمو با د   یکنم وقت کاریبدون تو چ  نجای_من ا 

 

 دهم:  یشود جواب م  یکه هرلحظه تار تر م یزده با چشمان  غم

 

 .ی راحت بود هم تو تنها نبود   المی ...هم من خیومد ی توهم م ی_به حرفم که گوش نداد 

 

 : رمی گ یزنم و چند قدم فاصله م  یم شی دستپاچه به رو یلبخند  ستد ی ا یکه کنارم م یعل

 

 خب! یا یمونم تا ب یشد خوشگل خانوم...منتظرت م ی_نم 

 خدافظ. زمیمواظب خودت باش عز شت،یپ  امی کالفم نکرده... پا نشدم ب نیاز ا شتریقطع کن تا دلم ب  االنم

 

 کنم:  یم روم زمزمه یم ی کشم و همان طور که به سمت عل یبه صورتم م یکند و من دلتنگ دست یم قطع

 

 من!  ی_خدافظ مرد تنها

 

 

 یکرده...حس ریسراسر وجودم را درگ ب،یعج یکوچکم مانده و حس یمن و روستا  نی ... فاصله بقهی پنج دق قه،یپنج دق فقط

 و استرس!  ی ذوق، نگران  ،یدلتنگ هیشب
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بندم و عطر خاک باران    یسپارم، چشم م یبرم و صورتم را به دست قطرات کوچک باران م ی م رونیرا از پنجره ب  سرم

 دهد. یم  هیبهار را به وجودم هد  یتازه  یسبزه ها  یکه بو ییبرم از هوا  یکشم و لذت م یخورده را به مشام م 

 

کوچه باغ ها و خانه   رینظ  یب یدوزم به سبز  یکند و من دلتنگ چشم م یکف جاده عبور م یسنگالخ ها  یاز رو نیماش

 ! یکاهگل یها

 

تا چوپان گله را به   میمان  یو منتظر م  می ستیا یکنند م یروستا حرکت م یورود  ریمس  انیگوسفند که م یسر گله ا پشت 

 : می گو یم یکنم و با لبخنِد سرخوش یم  یعل یخسته   یبه چهره  یبکشد نگاه   یکنار

 

 هان؟  ؟ی نموند  یگوسفند  کی چند ساله تو تراف یی_خدا

 

سگ نگهبان   یزند و صدا یم دشی و سف  اهی گوسفندان س یچوپان و گله  یبرا  یدهد و تک بوق یتکان م  یخنده سر با

 آورد.  یهمراهشان را در م

 کند:  یزمزمه م شی به روبه رو رهیخ  ب یحس غر ییا یو او با دن  می کن  یکنار گله عبور م از

 

نخواست  چـوقت یکه اون مرد مادرمو آواره کرد؛ مادرم... مادرم ه ی...فک کنم از همون سال نجای ا ومدمی ساِل ن یل ی_خ

خواست.  یرو کردم که اون م ی...منم... واسه خاطر دل مادرم کارالت یو تعط  د یو بازد  د ی د  یبرا  یحت نجای ا میبرگرد 

  یساختم...که با چکمه ها یباغ ها با چوب و ِگل خونه م  وچهک ونی که م ییوقت گذشته از اون روزا   یلی...خمومد ی ن

 ...میکرد  یآب دنبال مرغ و خروس ها م یگودال ها یتو یکیپالست 

 کنم. ینگاهش م   نیکشد و من غمگ  یم یآه پر حسرت 

 

  یعمه خانوم که الش رو پر فلفل و عدس م  یپرسبز یلقمه از اون نون داغا  هی یشهر دلم لک زده برا می رفت ی_از وقت 

 شهیو جمع هم  مونیپرو پ  یسفره ها یکرد؛ برا یم داریکه آقابزرگ با هللا اکبرش همه رو ب  ییصبح ها یکرد...دلم برا

 خندونمون تنگ شده...!

 

 

 را کم کنم:  شیحسرت ها یاز تلخ یکنم کم یم یمسخره سع یکشم و با لحن  یم یپوف
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که   یواریچهار د  یخونه  وونهید  نیاز ا کمیکه  یشهر کارگر  رنیکنن م یها... ملت از دهات فرار م یا وونهی_تو هم د 

 نداره دور بشن... یو شخص  یخصوص می حر چی ه

 تو رو داشته باشن...  یون ی لیچند م نیماش نی ا کیالست   هیده االن آرزوشوِن  نی ا ییپسرا  نصف

 دارن؟  یبه جاش چ یول

 

 : م ی گو یم طنت یدهم با همان ش  یگذارم و تکان م یسرم م یکند دو دستم را به شکل گوش رو  یکه م نگاهم

 

 _خر! 

 

 شوم.  ادهیزند تا پ یخندد و اشاره م یبلند م  یشود با صدا یمتوجه حرفم م یوقت هیثان  کیکند و بعد از  ینگاهم م متعجب 

 گذارم.  یم رونی ب  نیرا از ماش می کشم و پا  ی به شال و صورتم م  یدست

 زنم:  یزنم و غر م  یم یو چندش لبخند پر حرص ض یدر گودال گل با غ  میفرو رفتن پا  با

 

 پاچه امو گرفت!  نشیکردم تو گل... نفر ریمث همون خره گ ریدستمو بگ ای! ب ی _عل

 

 یکند، قهقهه  یدر گل فرو رفته ام نگاه م یشود به من و پا  یم شتر یکه هر لحظه ب یزند و با خنده ا یرا دور م نیماش

 اندازد.  یبلندش مرا هم به خنده م

رود. از همان دم در با   یبزرگ پدربزرگ م اطیباز ح  مهیو بعد به طرف در ن می ا یب  رونیب ت یکند تا از آن وضع  یم کمک

 زند:  یمداد  یبلند و سر خوش یصدا

 

 

 .؟ یخوا ی_صابخونه مهمون نم

 

 

شود قبل از ورود به بهار خواب   یداغ م یبوس  دهیو بازار د  می شو یخانواده دست به دست م  یاعضا انیبعد م قهیدق چند 

زنم، بعد از  یام م  یشلوار و کفش گل  یبه پاچه   یآورم آب یو کفش و جورابم را در م نمینش ی م اطیآب داخل ح ریش  یپا

 خورد. یبه هم م می کشد و دندان ها یم  ریآب ت یدستم از سرما  تخوانکردن هستم اس  زیکه همچنان مشغول تم قهیچند دق
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کنم و به   یهر دو لنگ کفشم را همان جا رها م  ییجفت دمپا کی زنم و بعد از گرفتن   یاعظم را صدا م یبلند  یصدا با

 شوم.  یبهار خواب م  یدنبالش با هزار غرغر وارد اتاقک جلو

 

 ...! د یکش ری...استخونام ت خ ی  ای آب بود  نیخدا...ا ی_ا

 

 : د یگو  یو در جوابم م رد یگ یبه سمتم م زی دست لباس تم  کیلبخند  با

 

 ...؟گهیاَخ شد د  نجایا یشد  یتهرون شهر  ی...رفتی..آی_آ

 

 کنم:  یکشم و لباسم را عوض م یرا پشت پرده م خودم

 

 ... ییآب گرمم بکشه کنار همون پاشو کهیچ هیداره  ییهمه دارا نی آقا بزرگ خب ا نیدده جان...واال ا هیحرفا چ نی _ا

 آب استخونش بترکه؟  یبه آب بزنه قراره هر بار از سرما یدست هیخواست  د یوسط زمستون آدم شا  

 

 روم.  یبزرگ م  منیدهم و جلوتر از او به سمت نش یرا به دستش م فمی کث شلوار

و رو به عمه   نمینش  یآقابزرگ م کی نزد  ین یر یگردانم و با لبخند خودش یم لیهمه وسا  یرو  یدر چشم یاز همان جلو  

 : زم یر یزبان م 

 

 تنگ شده بود.  نجای _چقدر دلم واسه ا

 

 دهد: یگذارد جوابم را م ی م  شیو با محبت قندان آبنبات زرشک را جلو ند ی نش یم  یطور که کنار عل همان

 

 برا آقام.  یآورد  اتویزبون  نی ر یبه اعظم ش یشنوم...غرغراتو داد  یصداتو نم  رشدمیپ یآدم دروغگو... فک کرد  ی_اونجا 

 

 : نمیچ یبر م لب 

 

 _وا عمه جون...! 
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و  د یآ یحرفم م  انیبم و پر ابهتش م   ین دوخته با همان صدالحظه ساکت و با دقت نگاهش را به م نی بزرگ که تا ا آقا

 گذارد: یم م یرو  یرا جلو  یاستکان چا 

 

 دختر...! بعد شروع کن...! ی_بذار از راه برس

 

 کشم. یرا به کام م یاز چا  یمیهورت بلند ن کیکنم و با   یم کیرا با حرص به لبم نزد  وانیل

 نالم:  ی گذارم و م یم نیرا زم وانی سوزد. ل یام تا معده م یتنفس  یو تمام مجرا د یآ یاش اشک به چشمم م یداغ از

 

 ابلفضل سوختم...! ای_

 

 زند:  یخنده جمع لب م انی خاص از آن سر اتاق م  یبا نگاه  یآورد و عل یناالنم خنده بر لب خانواده م چهره

 

 ! ی_ الحق که ِشنقل 

 

 

 کشانم.  یم ی گر یکنم و نگاهم را به سمت د  یکج م  شیرا برا  دهانم

 دانم!  یشنقل را نم یمعن

 بپرسم.  یاش را از کس یمعن یفرصت درست و حساب کی دارم تا سر  یذهنم نگهش م یگوشه   ییجا کی اما

 

 

عروس بزرگش است  یلِب پدربزرگ که سال ها شرمنده  یِ آمدن زن عمو جمع خانواده مان، جمع تر شد و لبخنِد رو با

 شاد تر.

از گوشه و کنار، به محبت ها و   یچرخد و مِن حسرت به دل، گاه  یعاشق دور شمع وجود مادرش م یمثل پروانه ا یعل

بذر عقده را  شیرا که با خطا  یکنم زن  ی کنم؛ لعنت م ید نگاه مکش یدر آغوشش م  یخالص و ناِب مادرش وقت  یبوسه ها

 را داشته باشم.  اقتشیلمادر شدم  یخواهم که اگر روز یدر دلم کاشت؛ از خدا م

نهال وجودش    یدلم را به پا یدار که همه محبت ها و حسرت ها نیفر و دامن چ  یداشته باشم با موها  یکنم دختر یم آرزو

 زند. ی اجابت م کی لب می نشسته و بر آرزو  یکه گوشه ا ینیخبر از مرغ آم یکنم، ب یکنم...آرزو م رابشیو س زمیبر
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 *** 

 

 " ی "عل

 

که به شکل چند   یو دستِه پرنده ا  یآسماِن آب ی رهیانگور، نگاهم را خ یها می م یپر آِب باغ، از ال به ال یِ ها یجو  انیاز م 

  یدرختان م یالبه ال  یدر لباس محل دهیشاد او که سرخوش، پوش یخنده ها یدوزم و به صدا یشوند، م یم دهید  اهینقطه س 

 دهم.  یگوش م ند یچ  یم شکوفهشاخه نازک پر کیچرخد و از هر کدام 

 

 :ند ینش  یشانه ام م یرو یدست

 

 ...!؟ شیخوا ی_م

 

 پرسم:  یگردم و م یبه سمتش بر م متعجب 

 

 ..؟  وی ...؟ کوی _چ

 

 یکشد و با لحِن مخصوِص خودش م  یم دشیسف شیبه ر یدست ند، ینش  یزند و همانجا کنارم م یبه شانه ام م  یا ضربه

 : د یگو

 

 ش؟ ی خوا ی... مـگمیرو م ی_پر 

 

 ،یلعنت  یآن بوسه  ریکنم و باز تصو  یگردانم، چند لحظه با حسرت نگاهش م یباغ م   انِ یرا به سمت دخترِک خنداِن م سرم

 : می گو  یآرام اما محکم م ییدهم و با صدا یبندد؛ سرم را تکان م یچشمانم نقش م  یه اش جلوکنج سالِن کوچِک خان 

 

 _نه...! 

 

  یم نیی را باال و پا یانگور مِ ی م یو لرزانش شاخه  دهیکند و بعد همان طور که با انگشتان چروک  یسکوت م یلحظه ا چند 

 : د یگو یکند م
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گاه، و آه   یگاه و ب ینگاها نی ا یکه از خدا گرفتم اگه معن یهمه عمر نیگم آره... بعد ا یم د،یسف شی_تو بگو نه، اما مِن ر 

 . رمیو بم نی سرمو بذارم زم د یپشتش رو نفهمم با  یها

 

 _خدا نکنه... آقاجون! 

 

 شود:  یجا بلند م از

 

 ید ی...اگه د ی کم بودنو پر کن شیکه تو زندگ ییآدما یهمه  یجا یخوادش که بتون  یدلت انقدر م ید ی_فکراتو بکن، اگه د 

ذارم تو  یدارم و دستش رو م یرو خودم بر م شی بعد  یقدم بردار صدتا هیتو  ،یببر نی عقده ها و حسرتاشو از ب  یتون یم

 دستت...!

 

 یاندازد و با تاسف سر یزند؛ م یجست م یپر آب یِ جو  یاز رو یالیخ  یبه او که پر دامنش را باال گرفته؛ با ب ینگاه 

 دهد:  یتکان م 

 

کوه عقده   نی ترسم شهر اومدنش با ا  ی... میترسم عل یاز عقده پنهون شده... م یکوه  ونیدختر، م نی گوهِر وجوِد ا فِ ی_ح

من با همه    یو عقده ها و ناز و اداهاش برا یدختر با همه سادگ نیبسازه که دودمان خانواده رو به باد بده... ا یزیازش چ

 فرق داره...!

 

 آورد:  یرا به جوش م رتمیشدِه پشت پلکم رگ غ  خیم  یِ لعنت رِ یکشم و باز هم آن تصو یم آه

 

 . چونیگوششو بپ  کمی  یمن گفتم آقاجون ول ی_نگ

 

 کند:  یشود نگاهم م یکه گره اش ناگهان کور م ییبا اخم ها  مشکوک

 

 .!؟کرده.. ی_چطور...؟ کار

 

 و دِل پر حسرتم کاِر خودش را کرد.  ریموقع بازشده... تصو یکه ب یفرستم بر زبان  یسکوت لعنت م زنم و در ینم یحرف
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 شده؟   یچ  ی_با توام عل

 

 زنم :  یم یزورک یلبخند 

 

... خب اونجا  ارهیکفرمو بد جور در م  یسر به هواس گاه یاد یفقط، ز ست ین یخاص  زیآقا جون...نگران نباش چ یچی_ه 

 ...! گهیدستم امانِت د 

 

 دانم که او ول کن ماجرا نخواهد شد. یکنم و م یاش با چند قدم بلند فرار م هینگاه عاقل اندر سف  ریو از ز می گو یم

 

 

 * ی*پر 

 

 در اصل ِشنقل از اسکول هم اسکول تره... ینیکنه...  م ی به اسکول تا براش قا دهیکه غذاشو م یِ _ِشنقل پرنده ا

 حرفا بزنه!  نیاز ا نازمیجرات کرده به پر یک  ؛ید یحاال از کجا شن نمیبب 

 

 ام:  دهیدر جواب سوالم که پرس اریاز مه دهیرس  امیپ  به

 

 ؟ ی چ ینی ِشنقل  یار ی_مه

 

  یزینقل ر یکارخانه   تشی مالک میبود از م یگریاگر وقت د  د یخوانمش؛ شا یکنم و متعجب، دوباره و دوباره م ینگاه م 

کنم و به   یول م  یرا همان جا کنار پشت  یشوم، گوش یم الیخ یاش را ب یبعد  امیو پ  ت یمالک میشد... اما م یدر دلم برپا م

 شوم.  یور م ملهتخت نشسته ح یرو اط،ی ح یکه گوشه   یسمت عل

 

 ! ی_علـــــ

 

ام را به  ییکه هستم لنگ دمپا ییو از همان جا  رمشیگ  یخورم، با دستم باال م یم یو سکندر  د یآ یم می پا  ریبلندم ز دامن

 کنم.  یکند پرتاب م یسمت او که متعجب نگاهم م 

 : د یآ یپرد و جلو م یکند؛ از جا م یبه سرش اصابت م  قیپرتابم دق  یوقت
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 ؟ یکن  یم ینجور ی _چته؟ چرا ا

 

 غرم:   یچشمانش م ی رهیخ  نهیپر ک  یشوم و با نگاه یبه کمر م دست 

 

 ...!ت یلب شتر یِ و اون دسته جارو  ی_شنقل خودت 

 

 : د یگو  یم دهیبر دهیخنده اش بر  انیخندد و م  یبلند م  یکند و بعد با صدا یلحظه مات نگاهم م چند 

 

 پس.  ید ی...ِشنقل رو فهمی...معن یشد  ی... موجییهو یگم... چرا...  ی_م

 

کشد  یکوبم دستش را کنار م یم شیام به بازو ییدمپا  گرید  یمحکم با لنگه  یکنم و با حرص ضربه ا ینگاهش م یعصب 

 : د یگو  یم ستادهینامعلوم که پشت سرم ا  یو رو به شخص

 

ن  داره...االنم از همو  یموج بَِرش م ییروزا هی  گه،یخانوم د  ینگاه نکن... نازپر یقربونت برم... اونجور  ست ین  یز ی_چ

 روزاس.

 

 : روم   یعقب م یگزم و قدم یزن عمو خجالت زده لب م دنی گردم و با د  یعقب بر م به

 

 ِشنقل.  گهیادبت به من م یپسِر ب  نی...زن عمو ازهی_اممممم...چ

 

 کند:  یتوجه مان را به سمِت خودش جلب م اطیعمه از ح یصدا

 

 خرِس گنده...؟ نیکرده باز ا کاری_چ

 

  یم زانیرا آو م ی لب ها ند ینش  یپله م  یرو وان یو همان جا کنار ا د یآ یجلو م  یبزرگ، پر از سبز  یبقچه  کیبا  یچند قدم 

 دهم:  یجوابش را م یکنم و باناراحت 
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 ِشنقل...  گهیبه من م یهفته اس ه هی ت یترب   یب نی _ا

 ؟ ی چ ینی ِشنقل  یدون یاصال م عمه

 

 نالم:  یدهد م ینه تکان م  یبه نشانه  یسر

 

 که از اسکولم، اسکول تره. یپرنده ا  هی_

 

 حرفم را متوجه نشده است: یعمه مشخص است که معن  یآورد اما از چهره  یحرصم را در م یعل  یخنده  پق

 

 ؟ یچ ی نی  یدون ی_عمه اسکول م

 

 _نه! 

 

 کند:  یفرار م منیدهد و به سمت نش یجوابش را م یحرف بزنم عل نکهیاز ا قبل

 

کجا گذاشته...ِشنقل از اونم   رهیم ادشی کنه بعد  یم می رو قا یزیچ هی  ای ذارهیکه از بس خنگ تخم م یِ پرنده ا هی _اسکول 

 کنه.  میبه اسکول براش قا   دهیخنگ تره چون غذاشو م

 

 

بزرگِ دستش  یکنم... عمه خانم با آن مالقه  یام و کم کم رشته به آن اضافه م ستادهیبزرگِ آش ا گِیاتفاِق عمه کناِر د  به

 خواند. یاز ما دعا م یک یزند و هربار به اسم  یرا هم م گیمدام مواد داخل د 

 

 گذارد. یسبد م  یو تو  دهیچی پ لونیرا داخل نا یو سبز رینان و پن یلقمه ها یطرف تر مادر عل آن

 کنند.  یصحبت م ست یدانم چ  یکه نم  یو پدر بزرگ در مورد مسئله ا یعل

 داغ هستند.   ازیها داخل آشپزخانه مشغول درست کردن نعنا و پ  هیاز همسا یک یبه همراه   اعظم

 یبار رو  کی کشند و نگاهشان هر چند لحظه  یرا دستمال م اطیح یتخت گوشه   یشده رو دهی چ یظرف ها  هی همسا  زنانِ 

 ینگاه ها دور هستم خدا را شکر م نی ا  یِ نی کنم و از سنگ یم یحاال، در شهر زندگ نکهیخورد. از ا یچرخ م یمن و عل

 کنم. 
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شوند تا به نوبت هم زده  یجمع م گیشود و همه دور د  یصلوات بلند م یصدا د یآ یکه با ظرف اسپند به سمتمان م اعظم

 شان را از خدا بخواهند.  یقلب  یو خواسته 

 

 خوانم:  یلب دعا م ریکنم و ز یبه جمع م  یشود نگاه  یمن که م نوبت 

 

 اینجات بده... خدا  یدماغ عمل یرو از دست رعنا یعل ایعمه، آقاجون، زن عمو و اعظم رو سالمت نگهدار... خدا  ای_خدا

محمد و آل  یبهم برسون....اللهم  صل عل   ارویمنو مه  ایبرام حفظ کن... خدا ارویمه ایکمک کن کنکورمو خوب بدم... خدا

 محمد.

 

 : د یگو یم یلب ریکند و ز یبه من م   یدهم نگاه یم یرا به دست عل مالقه

 

 اتویکه بتونه شنقل باز یکی... یخواست یشوهر خوب م هیحداقل از خدا  یساعت، طولش داد  هی یخوا یاز خدا م ی_چ

 تحمل کنه.! 

 

 زنم.  ینظر دارد لبخند م ریما را ز یکه چهارچشم هیکنم و پر حرص رو به زن فضول همسا یچپ نگاهش م چپ 

کند و رو   یبه من م یکند نگاه  یشود سر بلند م یخواند تمام که م یم ییلب دعا ریگذارد و ز  یهم م  یرا رو شیها  پلک

 : د یگو  یمالد م ینشسته و زانو اش را م یدرخت یکنده  ی رو یبه عمه که از خستگ

 

 عمه جان.  گت ید  نی ذارم کنار هم یآشم من م گید  هیموقع حاجتم روا شد  نیا گهی_اگه تا سال د 

 

 یلب دعا م  ریکند و ز یپر اشک به پسرش نگاه م یشود و زن عمو مالقه را گرفته و با چشمان یجمع بلند م نیآم یصدا

 زند. یخواند و هم م

 

و به هرکس که سرراهمان   می زن یروستا قدم م یکوچه پس کوچه ها  انیبزرگِ آش م ینی با س یساعت بعد، من و عل  کی

 . میده یآش م یکاسه ا رد یگ یقرار م

 

 زنم:  یو نفس زنان کنارش قدم م خسته
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   ؟ی دون یتو م  دمینفهم چوقت یآش رو ه  نی _مناسبت ا

 

 نهر کوچک آب سرراه بپرم. یتا از رو  رد یگ یرا م دستم

 

 شه.  یهرسال َعلم م د یپنجم ع  شهیهم  گید  نی ا ادمهی ی_نه واال...از وقت 

 

حال پا دردش آش  نی داشته بر آورده شده که حاال به شکرانه اش هنوزم با ا ییآرزو هیمثال  د ی مال عمه جوِن...شا  ی_نذر

 کنه...هوم.!  یرو درست م

 

 اندازم :  یبه سمتش م ینگاه 

 

 ؟ یاز خدا خواست ی... تو چی_عل

 

 افتد: یکند و بعد دوباره به راه م یو چند لحظه نگاهم م ستد یا یم

 

 خدا بهم بدهکاره...! می عمر و زندگ  یخوام رو به جبران همه  یکه م  ینخواستم...فقط اون  یخاص زی_چ

 

 

 . نمینش ینم خورده م  یپله ها یگذارم و خسته رو  یم یظرِف غذا را داخل سبد مسافرت نیآخر

 . می ساعت بعد به سمت تهران حرکت کن کیاست  قرار

 زنم.  یاز ته دل م یلبخند  اریمه یدوباره   دنیکنم و سرخوش از فکر برگشت و د   ینگاه م اطیبه در ح  منتظر

 شوم.  یم یکنم و غرِق خوش یرا در ذهنم مرور م  امشیبار چندم پ یبرا

 

جوابگو   د یبا یدلم کال محو شد...االن من دل ندارم ک دمت ی_آقا من کارم از مورچه و اتم و ملکول گذشت... از بس ند 

 کنن لطفا...!  یدگیرس نی باشه...؟ مسئول

 کند. یم  یتابم را غرِق خوش یدهد قلب ب یرا نشان م زانشیکه لبان آو یِ موج یا
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 لبخند زدم. لشیقلب و بوسه دادم و دلتنگ به عکس پروفا  ی موجیا ییا یرا با دن جوابش

 

 **** 

 " ی "عل

 

 دهم:  یگوش م شیافتاده به حرف ها نیی پا  یزنم و با سر یکوچکمان قدم م یروستا یپس کوچه ها  انیپدربزرگ م  کنارِ 

 

توجه به زِن مثِل دسته گل و پسرش، دنبال اون زن   یو ب   رپاشیآرزوهامو اعتبارمو گذاشت ز_بابات کمرمو شکست، 

 کرد. اهی مادرت شرمنده و رو س شی راه افتاد و من و خودش رو پ یکول

 خوندن.   یمدت ها حرفمون سر زبون اهل روستا بود...دوست و دشمن برامون لُغُز م تا

 

 گرداند: یم می باال قد و یکند و نگاهش را رو یبلند م سر

 

کنم که   یزنم افتخار م یقدم م یآباد  یو اون بود کنار تو که تو پس کوچه ها نی _حاال بعد چند سال که حرفمون نقل محفل ا

 بار اومده.  یپسر  نیاز اون پدر همچ 

 تا نفس تازه کند:  ند ی نش یم یتخته سنگِ بزرگ یزنم، رو  یلبخند م  شی حرف به رو یب

 

  یرمق و دستم لرزوِن اما عقلم نگاه هارو م یشده باشه؛ پاهام ب  ن یسنگ  کمیشده باشم؛ گوشم   ریپ د یجان، شا ...پسر ی_ه

خونه رو که نفِس من و عمر عمه ات بهش بندِه   یِ وروره جادو  نی چند روز بهم فهموند که خاطِر ا  نی شناسه، نگاه تو، تو ا

 دونم...! ینم یشیمنکر احساست م ی...سر چیخوا  یرو م

 

 اس. دهیفا  یدل اون نخوادم ب  ی_مگه فقط من مهمم آقاجون...دل منم که بخواد تا وقت

 

 کشد: یم  ششیبه ر  یدست متفکر

 

 خوادت؟  یکه نم  یدون ی_از کجا م

نکن، ناز و ادا ها و قر و  کلشیبچس...نگاه به ه یلیوروره خانوِم به قول خودت ِشنقل هنوز خ  نی ا ؟یبهش زد  یحرف

 گرفتن.   میکه عقلش برسه به درست تصم  هیبچه تر از اون دهیهمه نشون م  اشیسادگ ششیقم
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 نالم:  یگرفته م دل

 

 رسه!  یم زایچ  یلیرسه آقا جون...عقلش به خ ی_م

 

تونه سر منو با   یکه نم د یفهم یصاحب... م یکنم تو اون جنگِل ب یکه من به امون خدا ولش نم  د یفهم یم د یرس ی_اگه م

 بماله.   رهیلباس و آب و رنگ نزدن ش کهیدوتا ت 

 

 کنم:  ینگاهش م مات 

 

 _آقاجون...! 

 

 

 

 اندازد: یبه چهره مبهوت من م ینگاه 

 

 ؟ ی _آقاجون چ

 به امون خدا؟   ب یفرستم تو شهر غر یمادر رو م یب یدختر بچه  هیمن  یکرد  فکر

 

 افتد: یزند و جلو تر از من راه م یبه شانه ام م  یشود دست یم بلند 

 

 من خبر دارم. د یدار یکه بر م یتا قدم  د یکش یکه م ینفس  د،یخور ی که م ی_نه باباجون، از آب

 

 !گهی_دمت گرم... د 

 

 گردد: یکند و به سمتم برم یقدم سست م اطیدر ح کینزد 
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مرد   شیخوا یچرخه خبر دارم... اگه م  یدختِر م نی که دور و بر ا  قتمی _از تو و اون دختر الغِر هم خبر دارم...از اون رف

آدم پدر مادر دار که  هیدست  مشیهواشو داشته باشه تا به موقعش بد   شمیخوا یبذار... اگه نم شی دل کن و پا پ  هیباش دلتو  

 . ایباباش نشم اون دن  دهگذاشتم شرمن  نیسرمو زم  گهیدو روز د 

 

 دهم:  یسوخته جواب م یدهم و با دل یتکان م سر

 

 خوادم.  یخوامش، نم ی_م

 

 : د یگو یشود م یم اط یزند و همان طور که جلوتر از من وارد ح یم لبخند 

 

 ...!اری کن بخوادت باباجون... دلشو به دست ب یکار هی_

 

 **** 

 

 گذارم. یرا داخل صندوق عقب م یمسافرت سبد 

  یبار در آغوشش م نی آخر یتمام شود عمه برا  یعمه و پر  یدم گوش  یشوم تا حرف ها  یو منتظر م ستمیا یمادرم م کنار

 : د یگو  یم یو رو به من با زبان محل رد یگ

 

 ...حواست بهش باشه! ی_دخترمو سپردم به تو...جون تو جون پر 

 

 گذارم:  یچشمم م یرا رو دستم

 

 چشمم عمه خانوم... مثل تخم چشمم مراقبشم.  ی_به رو

 

 زند:  یسرم م یرو یکشد بوسه ا یم نیی اندازد و سرم را پا  یدور گردنم م دست 

 

 به سالمت.  د یبال پسرم. بر  ی_چشمت ب
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 افتم.  یبه راه م  یشوند و با تک بوق ی زنند سوار م  یرا م شانیحرف ها نی که آخر یمادرم و پر  نم،ینش  یفرمان م پشت 

 

به لب  یکنم و نگاه  یم  میاو تنظ  یرا رو نهی شود نامحسوس آ یآورد و مشغول قرات م یاش را در م یبی قران ج مادرم

 اندازم.  یدستش م انیم یغنچه شده و گوش   یها

 

 کنم!  کار ی... با دِل زبون نفهِم خودم چ قمی_من با تو...با دِل رف

 

 

خودم را با همان لباس ها   یحرف چی ه  یکنم و ب یخسته و خواب آلود در را باز م م،یرس یهوا به تهران م  شیو م گرگ

 شوم.  یخواب م یای زود غرق دن یل یاندازم و خ  یتخت م یرو

 

کنم.  یاب یرا باز تمی چند لحظه الزم دارم تا موقع نم،ینش  یتخت م یکنم و خواب آلود رو  یتق تق در چشم باز م یصدا با

 به  خواب دارند.  لیو چشمانم همچنان م همه چروک شده  میلباس ها 

 

  یرو  هیکش و بق  انی م یمیکه ن  ییشوم و با همان سر و وضع شلخته با موها یرسد بلند م یدر که دوباره به گوش م یصدا

 کنم.  یحواس در را باز م  یروم و ب  یشده کورمال کورمال به سمت در م ختهیشانه ام ر 

 

چند لحظه منگ نگاهش   ستادهیدر دست ا یبر لب و دسته گل یاش با لبخند  یو مشک د یسف پ یدر ت دهیپوش  اریپشت در مه 

 بندم. یم شیدر را به رو  عیسر  یلیسر و وضع ظاهرم خ یادآوریکنم و بعد با   یم

 

به صورتم   یاندازم آب  یم ییزنم و با سرعت نور خود را داخل دستشو یم  میشان یبر پ  یزنم ضربه ا یم هیدِر بسته تک  پشت 

زده  هیکنم . تک یکشم و در را باز م یم  میبه لباس ها  یدست  میآ یم  رونیکنم ب  یرا باز و بسته م میزنم و با عجله موها  یم

 کند:  یم گاهمغرق خنده ن ییبه چهارچوب در با لب ها

 

 کنم... زت یدلم خواست سوپرا   هویباز بود منم    نییپا... در ری_سالم... خانوم صبح بخ 

 موفق شدم بانو...!  داست یوجناتت پ از

 

 شوم:  یگذارم و خودم جلوتر از او وارد سالن م یباز م  شتریزنم در را ب یخجول م یلبخند 
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 ؟ ی _سالم آقا خوب

 

 : ند ینش  یمبل م یاندازد و رو  یسالن م انیبه چمدان رها شده ام م یشود، نگاه یسرم وارد م پشت 

 

 ؟ ی_خوبم تو خوب

 

آستن   کیتون  کیرا با  می گذارم و به اتاق رفته لباس ها یگاز م یرا رو  یروم کتر یدهم و به آشپزخانه م یتکان م سر

نگاه   ی رهیو دل تنگ خ  نمی نش  یم شیمبل رو به رو یگردم. رو یکنم، دوباره به سالن برم یعوض م  یبلند و شلوار مشک

 زند:   یشوم. لبخند م یم  اهشیس

 

 ...؟ نمی خودم بب ِش یپ نجا ی ا ایب  ی_اونجا چرا نشست

 

 زند. یمبل کنارش م یرو یبا دست ضربه ا  و

 

. سرم را  چد یپ  یدور نهاِل وجودم م چکیپ  یکند و دستش چون ساقه    یرا کم م انمانیفاصله م نم،ی نش یم د یگو  یکه م  ییجا

 شود.  یم  یطوالن میموها  یگذارد و بوسه اش رو یاش م نهیس  یرو

 : د یگو یم یانینما  یِ کشد و با دلتنگ یم  قینفس عم چند 

 

 ! یدور نی...من که مردم از ازکمیجان...عز  ی_ا

 

 شود. یضربان قلبش گم م یصدا انی نکنه ام م خدا

 

 آمده فرار کنم.  شیپ ت یاز موقع  یآوردن چا  یشوم تا به بهانه  یکشم و از جا بلند م یزده خودم را کنار م  خجالت 

 

 بانو؟  ی_پر 

 

 : د یگو  یم یآرام و موذ  یبا خنده ا ند ی ب یکنم. نگاه منتظرم را که م یآشپزخانه نگاهش م یجلو از
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 مبارک...!  الت ی_سبزشدن دوباره سب

 

نگاِه خندانش   یحواله  یشعور یاپن را به سمتش پرتاب و ب  یرو یخرس عروسک  یکنم.حرص   یو مات نگاهش م متعجب 

 کنم.  یم

 

 

 : نمینش  یاش م یمبل کنار یگذارم و خودم رو  ی م زیم یرا رو  یچا ینیس

 

 _خب چه خبرا؟ 

 

 گذارد: یاز قندان به دهان م   یبرداشته و نقل  یچا یوان یل

 

 خوش گذشت...؟ ید ید  یخوب بودن؟ ما رو نم  هی_خبرا که دست شماست قشنگ خانوم، خوش گذشت؟ عمه خانوم و بق 

 

 بود...!  یخال یلی_شکِر خدا، همه خوب بودن...خوشم، آره...جات خ

 

 : رد یگ یاش م ین یب  یخورد و فنجان را جلو  یم شیاز چا یقلپ

 

 توش؟  یخت یر ی...گل محمد دهیم یخوب ی_چه بو 

 

 دهم:  یرا به نشانه مثبت تکان م سرم

 

 ؟ یکرد   کارای_آره...تو چه خبرا چ

 فروشگاه چه خبر؟  از

 

کنه...  یتحمل م یچه جور  نوی ا یرعنا واقعا رو مخم بود... موندم عل نیخوب بود؛ همه جا امن و امان، فقط ا ی_همه چ 

دِل منو خون   یتوام که گفتن نداره حساب  یخال یرو کردم دعوامون نشه... قشنگ خانوم جا ی مالحظه رفاقتم با عل یلیخ

 کرد.
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 زنم:  یبه لحن دلخورش م  یلبخند 

 

 ! یومد ی...خودت نگه ید  ای...خب گفتم ب زمی_عز 

 

 زند:  یم  یتلخ لبخند 

 

 .ست ین  بهی غر  یکه جا  یگفتم؟ وسط جمع خانوادگ ی م یچ کار؟یاومدم چ ی_م

 

سرم  یرو  یاز جالباس یروم و سر راه شال یشود. به سمت در م  یکنم جوابش را بدهم که زنگ در مانع م یباز م دهان

 اندازم. یم

 زند: یلبخند م می با دو ظرف غذا به رو یکنم عل یرا که باز م در

 

 . میباهم بخور  دمیغذا خر ست یحال پخت و پز ن  یگفتم خسته ا ؟یداری_سالم ب

 

و ضربه   ستمیا یکنم؛ پشت سر او که جلوتر از من وارد سالن شده م یزنم و به داخل دعوتش م یم  شیبه رو یهول لبخند 

 کوبم:  یام م یشانیپ  یتو  یا

 

 .ی_گند بزنن تو شانست پر 

 

  یسالن رها م یگوشه  زِ یم یکدر شده ظرف ها را همان جا رو  یاندازد. با نگاه  یم اریبه من و مه  یبا مکث نگاه یعل

 رود.  یم اریلحظه تعلل به سمت مه کیکند و بعد از 

 . نند ی نش یدهند و کنار هم م یم دست 

 

نگاه مشکوک و   ریگذارم و از ز یم یعل  یرا جلو وانیگردم. ل یتازه دم برم   یچا وانیل کی روم و با   یآشپزخانه م به

 کنم.  یفرار م نشی سنگ
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  چیبدون ه  رهیت  یبا نگاه  اریمه ،یعل یو آغشته به چشم غره ها   نیسنگ  ییاورده در فضا یکه عل  ییاز خوردن غذا بعد 

 رود. ینشاند و م  یسرم م یرو یدر بوسه ا یکند، جلو یم ی خداحافظ یحرف اضافه ا

 

 کشم.   یم یقی قوا نفس عم د یتجد  ی و برا  ستمیا یزده به در چند لحظه م هی بندم همان جا تک یرا که پشت سرش م در

 رسانم.  یو با چند قدم بلند خودم را به او م  ستمیا یصاف م عیرسد سر یکه به گوشم م شیصدا

 : ستاده یسالن ا  انیپا انداخته و طلبکار م  کی  یاش را رو ین یدستش را به کمر زده، سنگ دو

 

 نه...؟ یشی_تو آدم نم 

 

 _وا...! 

 

 کوبد:  یم شی زانو یدستش را مشت کرده و آرام رو ند ی نش  یمبل م ی لبه

 

چشم و  یتا کجا ؟ به من بگو تو همون دختره  ؟یکن ت یقراره خر ی ...!؟ تا ک یانقدر احمق_وا و زهرمار... دختر تو چرا 

   دم؟یکه روز اول د  یگوش بسته ا

 آورد؟ یرعنا تو بغل من نشست از خجالت سرخ شد و سرشو باال نم یکه وقت همون

  

 دهم:  یمن کنان جوابش را م من

 

و   ث یهمه حرف و حد   نی... ادنمینکردم که...دوستم اومد د  یعوض نشده...بعدم کار اشتباه یز ی_من... من... همونم... چ

 که راهش دادم تو خونه؟   نِ یو قال فقط به خاطر ا  لیق

 

 خشم فروخورده اش است: یاَبروانش، همه و همه نشان حجم باال  انینگاهش، اخم نشسته م یو برندگ یز یت

 

 ؟ یکن یبا خودت م یکن  یکارا رو با من م نی چرا ا ؟یشد  ینجور ی_بگو اصال تو چرا ا

  یکه راه و ب  ؟یباش  یدم دست  ییهرجا  یکه مثل دخترا  نِ یخوام بدونم...شٔان تو ا ی...نه منِ ی کارا در شٔان توئه؟ شٔان تو ا نیا

 .؟ رنیخفتت کنن ازت کام بگ واریراه کنج د 
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کمرم   رهیت  یرو  یعرق سرد  دهیداند او مرا بوس  یکه م نیاندازم، از فکر ا یم نیی شوم و سرم را پا یخجالت سرخ م از

 کنم:  یو لرز م رد یگ یراه م

 

 نکردم.  ی_من... من به خدا کار اشتباه

 

 شود:  یانقدر بلند و صدا دار است که چند بار داخل گوشم اکو م پوزخندش

 

 ...؟! ینکرد  یکار  چی_هه....ه 

 

 : د یگو یتلخ م  یو با لبخند  رد یگ  یرا باال م سرش

 

نداره  ب یع  گمی... میشد  قیباهاش رف ؟یکن  کاریچ یخوا یم گهینکردم...آخه نفهم د  یکار چیگه ه یخدا... م یخدا...ا ی_ا

رو هم  ختنی و دخترعموش جلو چشمش ر قشیرف رتِ یغ  یو شرافتم... بذار بگن ب   رتمویمنو غ یِسنِت...گور بابا یاقتضا

من باشه  قی رف  نکهیقبل ا اری...اما المصب، مههیدونم آدم درست یم  ناسمشش یم  قمِ ی رف ارمیکنه... مه ینم یغلط  چی ه  نمیا

چندبار تختشو گرم   یرنگ و وارنگ که هفته ا یکه دورش پر بوده از دخترا یکیاز خواسته ها...  ییایمرد با دن هیمرِد... 

 کردن. یم

 

 پرم:  یبه هوا م شیزند که از صدا یبه دسته مبل م یپر حرص ضربه

 

امروز کنج خونت  یتو گوش خر خوندِن...چون اگه قرار بود گوش کن  نی اسی کنم حرفام  یبگم بهت...حس م یدونم چ ی_نم 

  گهیکه م یرمرد یخودت و منو و اون پ یبه اعتبار و آبرو یتِر نزن  ات ی عشق باز ینبود... فقط حواست باشه ال به ال 

 . یِ عروس د یتو، تو رخت سف دنیآرزوش د 

 

 زنم:  یم  شیرفتنش صدا رونیپوشد قبل ب  یرا با حرص م شیرود کفش ها یسمت در م به

 

 ؟ ی _عل
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و فرو رفته در نقش پر   رمیگ یتا حرفم را بزنم، سرم را باال م ستد یا یاست م رهیدستگ  یکه رو  ینگاه با دست  یحرف، ب یب

 : م یگو  یغرورم م

 

...عقلم یرو ببرم...من بزرگ شدم عل یکس  یِ ... آبرویِ کنم که آبرو  ینم  یکنم... کار ینم  ی....من کار اشتباهنازمی _من پر

 بد.  یخوبه...چ یکشه چ یم

 

 شود.  یم  میو آه مانندش جواب حرف ها  قیعم  نفس

 یلب م نهی آ انِ یدخترِک م رِ یبه تصو ره یبندد و من خ یدهد و در را م یدر هوا تکان م ییبرو بابا  یرا ب نشانه  دستش

 زنم: 

 

 _حسود خان... !

 

 

و   شومیشده؛ بعد از حدود ده روز وارد فروشگاه م نیباز هم سر سنگ  یعل ییدر آن روز کذا اریو مه  یاز برخورد عل بعد 

توجه به اطرافش   یکه ب اریبا لبخند به سمت مه د یآ یفروشگاه به چشمم م د یرنگ و دکور جد  رییدر همان قدم اول تغ 

 زنم:  یو آرام دم گوشش پچ م  ستمیا یروم؛ کنارش م یسرگرِم تبلت است م

 

 _سالم عشق جان. 

 

 زند:  یم یآورد و لبخند شل و ول یرا باال م سرش

 

 . ریصبحت بخ ی_سالم خانوم...خوب

 

 گذارم:  یدستش م یبا ناز دستم را رو  زنم و یم لبخند 

 

 چه خبرا؟  ؟ی _خوبم آقا...تو خوب
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 کند:  یسرمان م یباال نی به دورب یکشد و با پوزخند اشاره ا یدستم م ریدستش را از ز ض یو غ   یناراحت با

 

 رو بدم.  بت یجا ترت  ن ی خوام هم  یکنه م یفک م  قمونیوقت رف هی _نکن بابا 

 

 ...! اری_مه

 

 

 غرد:   یاخم م با

 

ناموسم... راس  یاخماشو کرد توهم... فکر کرده من مث خودش ب د یتا منو د   یدونم واسه چ ینم  یفکر کرد  ؟یچ  اری_مه

کردم  کاری همون دوتا بوسه چ  ریخوام...؟ تا االن غ  یخود پندارد" مگه من تو رو برا تختم م  شیگفتن "کافر همه را به ک

 کرده؟ یهرزگ گاهم،هرز رفته...؟ن ییدستم جا نمی باهات ها؟ بگو بب

 

 اندازم:  یرا باال م  سرم

 

 . هی ... زشته جلو بقنیی پا  اری _نه نکرده...تورو خدا آروم باش صداتو ب

 

 کند:  ینگاهم م  رهیخ

 

بچه   یتو خونش...برا مادر یخواد...برا خانوم  یم  شیمنو برا زندگ اری... بهش بگو مهنایهم نِ یرو بهش بگو... ع  نای_هم 

گه...برا همه    ینم  قهید  هی ساعت و  هیهفته و  هی دوسم داره برا  گهیم  یخواد... بگو وقت یهاش...بهش بگو منو برا تختش نم

 هم به اون نفهم، بفهمون.  ،رو هم خودت بفهم نای... اگهیعمرش م  ی

 

  ینبضش را م یشود که رنگ گرفته، پرش ها  یم یرگ گردن ی رهی اهم خو نگ رمیگ یروم و نگران دستش را م یم جلو

 : نم ی ب

 

 

...مهم منم که تو رو، یخور یحرص م یفدات بشه چرا الک یآروم باش...پر کمی...دورت بگردم گمی...به خدا مگمی_م

 آخه؟  یدار کاریحرفاتو قبول دارم...به اون چ
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 : ند ی نش یلبش م  یرو یکمرنگ لبخند 

 

کردم همه اون دخترا  می ناموس فرض کنن...من اگه قبِل تو غلط   یمنو ب اد یبه تو گرِم قشنگ خانوم...اما بدم م _خب دلم 

 خودشون خواستن. 

 

 زنم:  یبه شانه اش م یضربه ا  پرحرص 

 

 ... پررو...! یکن فیتعر ات ی خواد از هنرمند  ی_ُخبه ُخبه حاال نم

 

 : د یگو  یباال رفته م ییاَبرو  یکالمش با تا  انیبرگشته م طنت یخندد و با ش  یم

 

 اگه دست رد به  ونمینداره که، تو هم بخواه ...مد  یشد؟ کار ت یحسود  هیجونم... چ ی_ا

 ات بزنم.  نهیس

 

 : رم یگ یزند، شرم زده چند قدم از او فاصله م یم یقهقهه ا ند یب  یبازم را که م دهان

 

 _زهر... مار...!

 

کشم، با تکان دست   یاست آه م یلبش مصنوع یرو  یخوانم از خط به خط چهره اش، که چقدر خنده  یکنم و م یم  نگاهش

 روم.  یخودم م یکرده و به سمت غرفه  یخدافظ

 

 

و   یعل  انی پنهان و نامحسوس م یدهد. جنگ یم بهشت یرا به ارد  ش یجا ن،یگذرد؛ فرورد  یم  یگریپس از د  یکی  روزها

 داشته باشم.  ی چه رفتار  د یبا قایدانم دق یام نم  یدو مرد مهم زندگ انیو درمانده م دهی، نفس بر به راه افتاده؛ من خسته اریمه

 

  یریدرگ انیم  یکه قَبلتر ها، هر روز حت ینسبت به من  یعل  یتفاوت  یو ب  یعل  یبه نگاه ها و رفتارها اری مه یها  ت یحساس

شدن به غوِل بزرگِ کنکوِر سر نوشت  ک یطرف و نزد  کیاحوالم بود؛ از  یایهم شده؛ جو  امکیپ  کیروزانه اش با  یها
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کنترل کنند؛  رقابلیاز استرِس غ  یمیحجم عظ  ریاند تا مرا درگ ههمه و همه دست به دست هم داد  گر،یساز، از طرف د 

و   یبه مشکالتم شده؛ مشکِل اساس د یمعضل جد  کیو اضافه شدن  یعصب   یاسترس خانه خراب کن باعث پرخور نی هم

 ! یبه اسم چاق یبزرگ

 

 **** 

دور   دنیحوصله بعد از چند دور دو  ی ... خسته و ب دهیشهر دامن کش یرو  یاست و آفتاِب کم جان یروز بهار کی  صبح

 شوم.  یگردم و وارد آسانسور م یپارک به خانه بر م

کند.  یتوجه ام را جلب م د یآ یم یکه از خانه عل یکیستریه  یها  غیهق هق و ج  یشوم؛ صدا یآسانسور که خارج م از

  یوقفه و پشت سر هِم رعنا به گوش م یب  غِ یج  یزنم صدا یچند ضربه به در م دهیکشاند ترس یمرا به سمت خانه اش م

 زنم.  یرا صدا م یبلند عل یکوبم و با صدا یمشت م زنم یترساندم؛ محکم تر به در ضربه م  یم شتری ب نی رسد و هم

 

  یم رونیشلوارم ب ب یام را از ج یلرزان گوش  یبا دست ها  د یآ یم رونیب دهیبر  دهیغوغا به پا کرده و نفسم بر  نهیدر س قلبم

 کوبم.  یچسبانم و دوباره به در م ی را به گوشم م یگوش رمیگ  یرا م اریآورم و شماره مه

 

 زم؟ ی‐جانم عز 

 

 را به او برسانم:  می صدا غی بلنِد ج  یصدا انیاز م یکنم به سخت  یم یدهم و سع یدهانم را قورت م آب 

 

 یمن م ایب  اریکنه... تو رو خدا مه یباز نم یزنم کس یدر م ی... هر چ ایشده...ب یزیچ ه ی...ی...خونه عل ایب  اری‐ مه

 ترسم...! 

 

 یم دکی د یبا کل داریشوند سرا یها هم جمع م  هیکم کم چند نفر از همسا کوبم؛یکنم دوباره در را م یقطع م یحرف چیه  یب

 کند. ی" آدم ها در را باز میشده چه خبره  ی"چ یهمهمه و صدا   انیرسد و م

 

 رسد. یهق هق بلندتر به گوش م  یشوند صدا یها وارد م  هیاندازم و پشت سرم همسا یخودم را داخل م ترسان

هق هق    انیم  ،ییبه جا  رهیآشفته  خ  یخون آلود و وضع ییبا دست ها واریبه د  دهیکه چسب نمی ب  یروم و رعنا را م یم جلو

 .د یگو  یم  یزیچ  شیها

ها وسط   هی شود... همسا یسست م می ترس از اتفاق افتاده در تمام بدنم رخنه کرده و پاها  چد ی پ یدر سرم م  یبد  یفکرها

 کند. یرا خبر م  سیکند و اورژانس و پل ینفر با تلفن صحبت م کیاند و   رهیخ نمیب  یکه نم یز یو به چ ستادهیسالن ا
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 انیم  ییکه کف سالن افتاده؛ نفسم جا نمیب  یرا م یجاِن عل یجسم ب  ت یجمع  یروم و از ال به ال یشده چند قدم جلو م سست 

شده   ختهیخوِن ر دنِ یشوم؛ با د  یدو زانو خراب م یآن آشفته بازار رو انِ یرود م یشود؛ قدرت از زانوانم م  یام گم م نهیس

 شود.  یقطع م یلحظه ا  یراکه صداها ب زنمی م یغ یدور جسمش چنان ج

 

افتد... جسِم خون   یدوِر تند م یِ انگار رو زی... همه چنمیب یسرگردان فقط اتفاقات را م یفهمم؛ مثِل روح ینم  یزیچ گرید 

که نگران    اریرود و مه ی م سیآشفته که همراه پل یو وضع سیبَرند... رعنا با چشمان خ یرا که با برانکارد م ،یآلود عل

 من.  مت به س  یدود و گاه یم یبه سمت عل یگاه

 

 

سرد و خشک  یصندل یگرفته، تن لرزانم را رو یش یپ یبهار یکه از بارش باران ها   ییو منگ با اشک ها  مات 

 یدوزم... صداها در سرم م یرا از آن داخل برده اند م یکه چند لحظه قبل عل یاندازم؛ نگاه ماتم را به در یم مارستانیب

 شود. یدر سرم تکرار م  لمیف کیدر خانه ام، مثل  یبرخوردمان جلو نی آخر رِ یو تصو  چد یپ

 

 رفته.  مارستانیب  رشیپذ   یل کارهاداده و خودش به دنبا  دهیآب به دست مِن تنها و ترس یوانی با خواهش و تمنا ل اریمه

 

را  یجرات خبر دادن به کس نی غمگ ی لی... خنمیو غمگ  دهیدهند... ترس یو فکرها در سرم جوالن م  ند یآی ها کش م لحظه

 کند. یام م  وانهیاو د  یخانه   یاز ماجراها یخبر  یندارم و ب 

 

  کیشوم و   یم رهیرا پوشانده خ شیسرخ رو یا هیکه ال  نشیغمگ اهِ یبه چشماِن س یخال یبا نگاه  ند ی نش  یکه کنارم م اریمه

 چکد.  یگونه ام م یرو قطره اشک از چشمانم 

 : د یگو یخش دار م ییکند و با صدا یبزرگِ اشک را پاک م یآورد قطره  یرا جلو م دستش

 

 .ست ین  یز ینکن فدات شم...انشاهلل که چ هی‐ گر

 

 ...! ی.پر...پر...خون بود...وادورش.. نی‐ افتاده....افتاده بود ...رو ز...زم

 

 شود. یم خی مو به تنم س میمادرش را چطور خبر دار کن نکه یزنم و از فکر ا یم هق

 

 : چد یپ  یدر سرم م یعل ی کند و صدا یبغلم م اریمه
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 نباش...!" ی"برا خودت ارزش قائل شو المصب دم دست

 

 اندازم:  یم نیی حرف سرم را پا یکند و من ب یکشم؟ متعجب نگاهم م  یفوت وقت خودم را عقب م یب

 

 ! می خبر...خبر بد  هی...به مادرش...و بقد ی...با د ی‐با

 

 : کنم یشانه ام حس م یرا رو دستش

 

 . کنمی بعد خبرشون م  رونیب اد ی در سالم ب نیاز ا شاهللایفکر نکن... خودم حواسم هست... ا یچ ی...تو به هسی‐ ه

 

 شده حالش؟  ینجور ی... چرا اشدهی...چین ی‐

 عنا...رعنا زده بودش؟  یعنی...خونا از کجاش بود...خون

 

 :رسد ی مبه گوشم  قشیعم  نفس

 

هم از  سیشده... پل یبگه چ اد یبه هوش ب  میمنتظر بمون  د یدونم... با یدعواشون شده...نم د یدونم... چاقو خورده...شا ی‐نم

 کنه.  یم هیشوکه شده فقط گر نکهی... مثل انکهینشده؛ مثل ا رشیدستگ  یزیرعنا چ 

 

 : نالمی م شود یکه هرلحظه آب م یزنم و با بغض  یشالم م ریآشفته ام را ز یموها 

 

 به سرم کنم.  ی... من چه خاکفتهیب  یبرا عل یاگه اتفاق اری...! مهرهی‐کاش...نم

 

 شود. ی باز شدن در اتاق عمل گم م یصدا انیاش م خدانکنه

 

 

 : م ی گو یکه از در خارج شده م یو به پرستار می رو یدو با عجله جلو م هر
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 شه؟ ی‐خانوم تو رو خدا حالش... چطوره؟ خوب م

 

 : د یگو یم ستادهیکه پشت سرم ا اریکند و رو به مه یبه مِن آشفته م  ینگاه 

 

    ؟ی‐ شما برادرش

 

 پرسد:   یخورد و م یبه نشانه مثبت تکان م سرش

 

 ‐حالش چطوره؟ 

 

 ی... شما مم یچپشون رو از دست دادن و فشارشون افت کرده... خون گرم الزم دار ی هی... کلستنیخوب ن  اد ی‐متاسفانه ز 

 ؟ یخون بد  یتون

 

 کنم. یم  یوزن یبعد احساس ب   یا هیبرد و ثان  یرا در خود فرو م می ایدن  یاهیس رود،ی م جی گ سرم

 

 

که چشمان   اریاند. مه ستادهیسرم ا یو همان زن پرستار باال اریکنم؛ مه یساعد دستم چشم باز م یاحساس سوزش رو  با

 : د یآ یجلو م  ند ی ب  یبازم را م

 

 آخه من که نصِف عمر شدم.  یکن یم  ینجوریفدات بشم چرا ا ؟یجان خوب  ی‐پر

 

 : د یگو یبه ساعت م  یبا اشاره ا اری و رو به مه   د یآ یجلو م زن

 

 .د یجناب؛ لطفا اجازه بد  می‐وقت ندار

 

 کند:  یبه من م   یقیچرخد و با اخم نگاه دق یسمتم م به
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 ه؟ یچ  تونی ‐خانوم زند گروه خون

 

 شده؟  یز یچطور مگه چ –0‐  

 

 : د یآ یجلوتر م یاندازد و قدم یم اریبه مه ینگاه زن

 

 ی... مشکلمی اریبه هوش ب   عیشما رو سر می ...خون آقا بهش نخورد ما مجبور شد ست یخوب ن  ضتونی‐خانوم زند حال مر

 د؟یخون بد  د یتون ی !؟ مد یندار

 

 دهم:  یجوابش را م هیهق هق گر انیشوم و م یم زیخ می ن

 

 .د ی...خانوم توروخدا...حالشو خوب کندمی...م دمی‐چرا نشه...م

 

 زنم:  یتخت برم گرداند چنگ م یشانه ام گذاشته تا رو   یرا رو شی دست ها ظیغل ی که با اخم اریمه راهنیپ  به

 

بکن...من   یکار  هیتوروخدا  اریرو نداره مه یکس یتو رو خدا بگو حالشو خوب کنن... مادرش جز عل اری... مهاری‐مه

 کنم؟  کاریخراب شده چ نی تو ا یبدون عل

 

 

کند. بعد از چند بار امتحان   دایرگ مناسب را پ یتواند به راحت ینمکه دارم  یبه خاطر افت فشار د؛یآ یم یگر ید  پرستار

صدا   یب می شوم و اشک ها  یبدحال در خود مچاله م نی جن کیتر از قبل مثل   فیو من ضع رد یگ یکردن باالخره خون م

 .ند شو  یم د یناپد  می موها یو ال به ال  یگونه جار یرو

 

 زند. یآن م  یرو یبوسه ا  یدستان گرمش گرفته و در سکوت گاه انیکنارم نشسته و دست سردم را م اریمه

به    یاز آن اتاق لعنت یکننده ا دواریخبر ام چیو هنوز ه  دهند یرا به ساعت م شانیگذرند و جا  یها م قهیدق یها در پ هیثان 

 . دهیدستمان نرس
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خورم. کنار گوشم   یم وهی آب م یزنم و قلپ یدرون دستش م کیبه ک یو به اجبار گاز  نمی نشیتخت م یرو اریبا کمک مه 

 کند:  یارام نجوا م

 . نهی تو رو ناخوش بب اد یبه هوش م یدوست نداره وقت ی دلم، عل زِ ی... عزیر یکم بخور جون بگ هی ی_خون داد 

 

با اخم و   اریدارم اما قبل بلند شدن مه ی بر م  زیتخت خ یزند از رو یرا صدا م اری مه یلیکه اسم فام یپرستار یصدا با

 : د یگو یم ت یجد 

 

از طرف تو   المی...دراز بکش بذار حداقل خدمیبهت نم  یخبر  چی دونم و تو... ه ی... من می‐خدا شاهده از جات بلند بش 

 راحت باشه.

 

 : د یآ یجلو م کنمیمبغض نگاهش  پر

 

 . دمیقول م گمیشد بهت م ینگام نکن قربون اشکات برم... َچشم رو ِچشم، هر خبر   ی‐اون جور

 

 رود.  یم  رونیزند و با چند قدم بلند ب  یم می موها یرو  یا  بوسه

 

 شوم به سقف:  یم رهیخوابم و خ یتخت م یرو

 

کس بسوزه...   ی... برا مِن بدلت برا  مادرش بسوزه  ایکنم حالش خوب بشه...خدا ی... خواهش مکنمی ...خواهش م ای‐خدا

 خودش. یعمه و آقاجون... برا َجوون ی برا

 

 

 

َکنم که دهانم   یقرار و آشفته به جان پوست لبم افتاده و آن قدر آن را با دندان م یمن ب گذرد؛یم  اریساعت از رفتن مه می ن

 .رد یگ  یطعم خون م

 

توجه باشم... پاکت  یام ب جهی به سرگ  کنمیم  یو سع  میآ  یم نییاز تخت پا یکنم، به سخت  یبه سُرم دستم نگاه م  یقرار یب با

 رسانم. یکوتاه و ُسست خود را به راهرو م  ییو با قدم ها رمیگیسُرم را در دست م
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و دستش را  ستادهیا یرزن یتخِت پ  یباال  ی رمرد یمشغول است؛ پ یهرگوشه آن کس کنم،ی بخش اوژانس م  یبه شلوغ ینگاه 

آسانسور   یجلو لچر،یو  یبر آمده نشسته رو  یبا شکم یاش قفل کرده...آن طرف تر زن دهیلرزان و چروک یدست ها  انیم

 کند.  یآغوش همسرش خفه م انِ یاز دردش را م یناش  یها  اد یو فر زد یر  یصورت اشک م  یبه پهنا

 

 : می گوی است م شتریاز فتانه هم ب  یحت  ششیکه آرا یو رو به پرستار جوان   رومیم  یپرستار  ستگاهیسمت ا به

 

 با خبر بشم؟ بردنش اتاق عمل.   ضمیاز حال مر د یبا  یخانوم من چطور  د ی‐ ببخش 

 

 : کند یباز است م  شیرو یکه جلو یرا داخل پرونده ا سرش

 

 اسمش؟ ضت،یهست مر ی‐ک

 

 زند!  ی‐عل

 

 ‐ همون که چاقو خورده بود؟

  

 زنم:  یگردانم و پر از غصه لب م ینگاهم را به اطراف م کشمی م  یپر بغض نفس

 

 ‐ بله! 

 

 اندازد:  یگذرا به صورتم م ینگاه 

 

 ‐شوهرته؟ 

 

 کنم.  یسکته م یخبر یو ب   یحالش چطوره؟ من دارم از نگران د یبگ  شهی‐نه! م

 

 : د یگوی م شنیآمدن از است رونیب  نی کند و ح  یبه صورتم م  یگرید  نگاه
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 تو بخش. ارنشیم اد ی...به هوش که بومدهیهنوز به هوش ن  یِ کاور ینگران نباش...حالش خوبه... تو ر ‐

 

 کنند.   یرا تر م می گونه ها  یبار از سر شوق و شکرگزار  نیا م،ی زنم...اشک ها یم قیعم  یکشم و لبخند  یم یآسوده ا نفس

 

 : رم یگی کشم و سر به آسمان م یرا کنار پنجره م خودم

 

 .ین یب  ی‐شکرت خدا...هزار مرتبه شکر ،ممنون که منو م 

 

 

 اش است. دهیصورِت رنگ پر ی رهیکناِر تختش نشسته ام و چشمانم خ  یصندل  یاست که رو  یساعت کی

 است. دهیخواب  تخت   یکنم که زنده، سالم و سالمت، هر چند رنجور رو یکشم و باز هم، خدا را شکر م یم یق یعم  نفِس 

 یشهِر شلوغِ ب  نیکوتاه به خانه بروم؛ قبول نکردم تنها پناِه هم خونم را در ا یاستراحت یاصرار کرد تا برا اریچقدر مه هر

 یبه فروشگاه و سر و سامان دادن به کارها   یسرکش یام برا یدندگ کیو کالفه از   یاحساس بدوِن همراه رها کنم. او شاک

 گردد. یزود بر م یلیآنجا رفت؛ اما قول داد که خ

 

رسد  یاز آن به گوش م ونیش یکه صدا  یشوم و به سمت  یاز اتاق خارج م د یآ یکه از راهرو م ییاهو یه  یصدا دنیشن  با

زن  کیکوبند و  یکنان بر سر و صورت خود م یجمع شده و زار ی روم چند زن و مرد گوشه ا  یکنم و جلوتر م ینگاه م

مستاصل خود را به جمع   ینگاه ها  ،ی. و گه گاه زند یر یم کصورت اش یبه پهنا واریزده به د  هی و مرد آن طرف تر تک

 اندازند. یعزادار م

 

 شود:  یب مجل شانی و ناخواسته توجهم به حرف ها  ستمیایکنند م یدو پرستار که باهم صحبت م کنار

 

 !  گهید  یکی  یِ زندگ شهیم یک ی‐قربون خدا برم، مرگ 

 پارچه اقا بوده!  هی!؟  ید یعکسشو د   نی... نسری مردم مثل دسته گل بود؛ خدا رحمتش کنه... وا جوون

 

 کند:  یم  انیگر  ت یبه جمع یگرفته نگاه یبا چهره ا  یگر ید  پرستار

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

256 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خدا به مادرش صبر بده...قلبشو دادن به همون دختر جوونه؟ ش،ی جوون فِ ی‐آره...ح

 

 ! نی ...مادر و پدرش اونجان ببد یکش یدرد م یلیخورد... خ یبه هم م  شی‐آره... دختِر به خاطر مشکلش داشت نامزد 

 

 رسم.  یم واری زده به د  هیکنم و به همان زن و مرِد تک یکند نگاه م یکه اشاره م یسمت  به

 کنم.  یپسر جوان و خانواده اش طلب رحمت و صبر م یکشم و از خدا برا یسوزناک م یآه

 

 کند. یلب ناله م ریز یز یترک خورده و خشک چ یباز و لب ها   یها که با چشم  نمشی ب یبندم و م یرا مشت سرم م در

 

 : ستمیا یسرش م یروم و باال  یسمتش م  به

 

 ؟ ی خوایم ی ز ی... چی‐سالم... جانم عل

 

 زند: یاش لب م دهیخشک یلب ها انیاز م یدهد و به سخت یرا تکان م سرش

 

 ‐آب.

 

 ضت ی افتم "خانومم مر یپرستار م یتذکر جد  اد یاندازم؛ به   یکوچک کناِر اتاق م خچالِ ی یِ آِب رو یِ به بطر  ینگاه درمانده

 مجدد داره حواست باشه؛ گلم" یز یاحتمال خونر یبد  عات یبهش آب و ما د یاز دست داده؛ تا شب نبا یاد یخون ز 

 

ِکشم؛ دستمال ها   یچند برگ م یدستمال کاغذ  یآب را برداشته از جعبه   یآورم و بطر  یرا به کمک اهرم آن باال م تخت 

آورم؛ با رطوبِت   یگردش را باال م ری ز یرفته با کمک دستم به آرام یکنم؛ به طرف عل یرا مچاله کرده؛ نم دارشان م

  یرا م شیکشد چشم ها یم شیلبها  یزبان رو ینا گفتن یبا ولع م؛کن ی م سیخشک و عطش زده اش را خ یدستمال، لب ها

 : د یگو  یو لرزان م فی ضع  ییاندازد و با صدا یبه من م یدهد؛ نگاه  یم هیبندد و سرش را به بالشت تک

 

 کنم...؟  یم کار یچ  نجایشده... من ا ی‐چ

 

 کشم :  یپلکم م ریچکد دست ز یاشکم که م یقطره  نی اول کنمیو پر بغض نگاهش م نی غمگ
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 ... عمر دوباره بهت داد.د یرو به ما بخش ت ی‐خدا تو و َجوون

 

 

 دوزد:  یسرگردانش را به چشمان نم زده ام م نگاه

 

 شده مگه؟  ی‐ چ

 

پشتش که دو گنجشگ   یباز و درخت جوانه زده   یپنجره  یچرخانم و رو ینگاهم را به اطراف م کشم،یم ی ق یعم  نفس

 دهم:  یدارم بغضم را با آب دهانم فرو م ینگه م  کنند؛یم  یاز آن باز  یشاخه ا یرو

 

و رعنام...باال سرت با  یخون ازت رفته بود... وسِط... وسِط سالن...افتاده بود  ی... کلدمیدونم... من که رس ینم  قای_دق

 زد. یم  غیج  یخون یدستا

 

 شود. یگونه روان م یرو  می و اشک ها زد یر یام فرو م یزنم و باالخره دِژ خوددار یم هق

 

 کند:  یبندد و مهربانانه زمزمه م  یدهد چشمانش را با درد م یبه دستم م یکوچک فشار

 

 ! زکم ی... نکن... عز هی‐گر

 

اش  دهیرنگ پر یبه چهره   ی. لبخند لرزانچکد  یگونه ام م  یکشم و اشکم دوباره رو یچشمم م ریز یخراب دست یحال با

 زنم:  یم

 

   ؟یشد  ینجور یآخه چرا ا شد یبه هممون رحم کرد... چ  ینی... ینیبهت رحم کرد...  یلی...خدا خدمیترس یل ی_خ

 

 شود:  یدهد چهره اش از درد جمع م یم  رونیرا که آه مانند ب نفسش

 

 ‐د...دعوا...آخ!
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 گذارم:  یشانه اش م یروم و دستم را رو  یم جلو

 

 ! ی کن... االن فقط شکر که خوب فیتعر ی... بذار خوب که شد یخواد حرف بزن ی‐جان... جانم... نم

 

تنها پشت  یآدم یریمثل  دلگ یشهر لعنت  نیمان در ا یبی از حال بد و غر میریچکد،دلگ یگونه اش م یاشکم رو  ی قطره

زنم و با انگشت اشاره ام قطره اشک را   یاش م رهیبه نگاه خ  ینیاست. لبخند غمگ یزییجمعه پا کیدر غروب  یپنجره ا

 کنم.  یسرش را مرتب م  رِ یگذارم و بالشِت ز یکنم، دستم را دو طرف سرش م  یگونه اش پاک م یاز رو

 

مکث  شود؛یم  یو طوفان رهیکه رنگ نگاهش ناگهان ت  نمیب یرا م اریچرخانم؛ مه یشود، سرم را که به عقب م یباز م در

 : ستد یا یتخت م  یو چند قدم د یآ یجلو م رهی. با همان نگاه تستمی ا یو صاف م دهیخودم را عقب کش عیکند سر یکه م

 

 ؟ ی‐سالم داداش...! بهتر

 

 دهد: یترک خورده اش جواب سالمش را م یلب ها  انیدهد و از م یدستش را تکان م یبه سخت یعل

 

 ‐س....س...سالم!

 

 گذارد:  یآن م یدستش را رو لونیرود و نا یم خچالیاندازد، به طرف  یگذرا و غضبناک به سمتم م ینگاه 

 

 تو؟  ی‐خوب 

 

 زنم:  یو پچ م ستمیا  یروم و کنارش م یم جلو

 

 ؟ یخوبم تو خوب  زم،ی‐سالم عز 

 

 دهد:  یجواب م نی اندازد و سرسنگ یبه سمتم م  یچشم نگاِه چپ ریز از
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 ...!انگار  ی‐از شواهد معلومه... شما بهتر

 

 

  یفاصله چند سانت ستمیا یسر انگشتان پا م یشوم؛ رو یاندازم از بسته بودن چشمانش که مطمئن م یم یبه عل ینگاه 

 زنم:  یدلبرانه کنار گوشش پچ م یو با ناز کنمی قدمان را کمتر م

 

 ‐من عاشق اخماتم که بداخالق جان. 

 

  ییو ابروها   یجد   یچرخد و با نگاه یدهد؛ به سمتم م یپررنگ تر شدنش را نم یکه اجازه  د یآ یلبش م یرو یلبخند 

 کشد:  یجلو م یاندازد و مرا چند سانت  یدستش را دور کمرم م دهیدرهم تن

 

به   قمِ یپسر عموت که رف  یعل ی...حتچکسیکنم؛ به ه  یم د ی... تاکچکسی...به هیبفهم... حق ندار نوی‐من حسودم، حسود... ا

 !یبش کیبالشت درست کردن...نزد  هینفس... هی یاندازه 

 

 زنم:  یکشم و لب م یچشمانش خودم را عقب م اهِ یشِب س ی رهیمن است؛ خ یاز حسش که فقط برا سرخوش

 

 بخواه.‐چشم... آقا... شما جون 

 

 کالم نگاهمان را   یب یخوب حرف ها  حال

 روم.  یم یو او به سمت در و من به سمت عل می ریگ یاز هم فاصله م زد یر یخورد بهم م یکه به در م یضربه ا 

 . ند یآ یم یکنند و به سمت عل یشوند، سالم م یوارد م سیمامور پل  دو

 : د یگو یم  اریآرام رو به مه  ییاز آن ها که جوان تر است با صدا ی کیو  ستند ی ا یتخت م کنار

 

 ‐حالشون بهتره؟  

 

 کند:  یم یعل  ی دهیبه صورت رنگ پر ینگاه اریمه

 

 هاش رو از دست داد. هیاز کل یکی‐الحمدهللا...خطر رفع شده هرچند 
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 : د یگوی م کند و یم یبه چهره رنجور عل یکند، نگاه  یدرون دستش را باز م یپرونده  مرد 

 

 . می ریآقا رو هم بگ د ییتا  میخوا  یاعتراف کردن م ییزایچ  هیبه  ت یجواب بدن...خانوم هدا د ی چندتا سوال هست که با هی‐

 

 کنم:  یبار رعنا م ییناسزا  ض یغ  با

 

 ‐کثافت! 

 

و از باال به    ستمیا یروم کنار پنجره م یگزم و عقب م یم یگردند و من خجالت زده لب یهر سه مرد به سمتم بر م سر

 دوزم.  یچشم م مارستانیب  اطِ ی ح یِ اهو یه

 

 یمار یخون از ب یبا دل  نیغمگ  یو بعض زانشانیعز  یشاد از بهبود  یکه با عجله در رفت و آمدند دسته ا ییها  انسان

 . زشانیعز

 

 به آن ها داده.  یچه جواب  یروند و عل یم رونیشوم که چه وقت آن دو مامور ب یدر فکر متوجه نم  غرق

 

 جان...؟  ی‐پر

 

اندازم و با  یم  نیی خورد سرم را پا  یگره م یعل نی تخت نگاهم در نگاه غمگ یروم چند قدم یبه سمتشان م  اریمه یصدا با

 دهم:  یشود جوابش را م یم دهیکه به زور شن  ییصدا

 

 ‐بله؟ 

 

 ام است. رهیکه خ نمیب  یباال رفته اش را م یکنم و نگاه متعجب و اَبروها  یسکوتش سر بلند م از

 کشم:  یآمده از شالم م رونیب یبه موها  یدست گزم،یم لب 

 

 ؟ ی داشت ی‐کار



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

261 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 برو خونه.  رمیگ یم  ی‐نه فقط حاضرشو تاکس

 

قبول حرفش تنها   یحرف به نشانه   یاندازد که ب یبه سمتم م یظی که چنان نگاه پر غ می گو ی" م یروم ی"نه نم معترض 

 روم. یم رونیکنم و جلوتر از او ب  یم  یخداحافظ نشیو نگاه غمگ  یدهم بدون اعتراض از عل یتکان م یسر

 

 

کنم و بعد از شستن و رنده زدنش به   ی پوست م یمتوسط ازیاندازم و پ یتکه شده را داخل سبد م یاز گوشت ها  یا تکه

درش  زم؛یر یآب داخلش م وانیکنم و نصف ل یگوشت شسته شده را به آن اضافه م خته،یر شهیداخل ش هیادو یهمراه کم

 گذارم. یبندم و داخل قابلمه آب جوش م یرا م

 کنم.  یبه آن اضاف م مویآب ل یزنم و کم یگاز را هم م یرو گریقابلمه د  ات یاز محتو  یام کم یقاشق چوب با

 

 .نم ینش  یاپن م یبلنِد جلو   هیپا  یِ صندل یرو  یو خسته از چند ساعت پخت و پز مداوم کم می شو  یرا م میها دست 

 

 گذارم. یهم م  یخسته ام را رو یگذارم و چشم ها  ی م میدست ها  یرا رو سرم

 

در  یف یعادت کند. درد خف یک یکنم تا به تار یبار باز و بسته م ک یرا  می چشمها خورم،یتکان م  لمیزنگ موبا یصدا با

 گردانم. یچشم م لمیموبا  افتنی یچرخانم و برا  یسرم را به دو طرف م چد یپ  یگردنم م

 دهم... یبرق را فشار م د یکنم و کل  ی. تماس را برقرار مکنمیم شیدای گاز پ کینزد  نت ی کاب یرو

 

 ‐بله؟ 

 

 جان؟  نازی ‐الو پر

 

لرزان  ییکشم و با صدا یبه صورتم م  یکنم، دست یمکث م یا  قهیپرد دق یرنگ از رخم م  یمادر عل یصدا دنیشن  با

 دهم:  یجوابش را م

 

 ن؟ ی‐جانم! سالم زن عمو جان؟ خوب 
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 خاموشه!  شیزنم گوش  یزنگ م یهرچ روزیاز د  ؟یخبر دار یجان...دخترم از عل  ی‐قربونت برم پر

 

  ممیگفتن و نگفتن باالخره تصم نی کنم و ب یتر م یرا کم می دهم با زبان لب ها یقورت م یخشک شده دهانم را به سخت آب 

 دهم:  یو با تته پته جوابش را م رمیگ یرا م

 

 از دستش افتاده و شکسته...!  شی...گوششی...گوشزهی‐ب...بله بله...خوبه حالش...چ

 

 کند:  ینفس بلند و راحتش گوشم را پر م یصدا

 

...دلم هزار راه رفت مادر...دخترم خبر بذاره ی... آخه سابقه نداره منو از خودش ب دل نگرونش بودم  یلی‐خداروشکر...خ

 نره ها...!  ادت یبگو بهم زنگ بزنه   شید یهر وقت د 

 

 کنم:  یگاز را خاموش م ریز

 

 بزنه بهتون. که زنگ   گمی ‐باشه چشم ...حتما بهش م

 

 دهم:  یگوش م شیکنم و به صدا یگوشت را از قابلمه خارج م شهیش

 

 ؟یندار یکار  د ی‐دستت درد نکنه دخترم...مراقب خودتون باش

 

 دهم:  یم یگذارم و نمکدان را هم کنارش جا  یم یرا داخل سبد کوچک مسافرت شهیش

 

 ...خدافظ.د ی ‐چشم زن عمو سالم برسون 

 

را  یظرف  کنمیدهد م یهفت را نشان م شی به ساعت که عقربه ها یدهم و نگاه  یم رونینفسم را ب  کنمی را که قطع م تماس

کنم با عجله لباس   یبه آن اضافه م وهیآب م یو چند قوط   وهیم یکم گذارمی سبد م لیوسا  یو کنار باق کنمی پر از سوپ م
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و   رمیگ یگذاشتن سبد داخل آسانسور شماره آژانس را م نیشوم. ح یو بعد از برداشتن سبد از خانه خارج م   پوشمیم

 کنم. یم  مارستانیبه مقصد ب نی ماش کیدرخواست 

 

 

 

کشم و   یدهد؛ شالم را جلوتر م یمختصر م یتازه سبز شده درختان را تکان  یکند و برگها یم دنیشروع به وز یخنک  می نس

 . کنمیدستم جا به جا م انیسبد را م

 . کنمی و در اتاقش را باز م گذرمینسبتا خلوِت بخش، م یِ طوِل راهرو  از

 خچالیشوم و سبد را کنار در  یدهد. آرام وارد م یاو خبر از خواب بودنش م یو چشماِن بسته    ست ین  اریاز مه یخبر

ممکن به    یصدا نی داخِل سبد را تند تند با کمتر یِ ها  وهیو آب م وه ی گذاشته م خچالی یرا رو  فمیک گذارم؛ی م نی زم یرو

 کنم.  یمنتقل م خچالی

 

 ؟ ییتو   ی‐پر

 

 یم کشی کنم و نزد  یرا همان جا رها م زیهمه چ ده؛یدست از کار کش نمیب  یچرخم چشمان بازش را که م یسمتش م  به

 : شوم 

 

 ؟ ی‐سالم...بهتر 

 

 زند:  یم یلبخند 

 

 راهت دادن تو اصال...؟ یدختِر خوب؟چطور یکن یم کاریچ نجای‐سالم...خوبم شکر...تو ا 

 

 کشم:  یبه شالم م یزنم و با ناز دست یم یچشمک

 

 اومدم تو. ژیو  زپریدر رفتم... نگهبان نبود منم از فرصت استفاده کردمو مثل عقاب ت  یواشکی  گه،ید  مین ی‐ما ا

 

 دهم.  یرا نشان م  عی دستم حالت پرواز سر با
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 رود.  یکند و چهره اش درهم م یم یکوتاه  ی خنده

 روم:  یو به سمت سبد م  کنمیبه چهره رنجورش م  ینگاه 

 

زنم خاموشه   یگفت چرا زنگ م یشکسته...نخواستم نگرانش کنم بنده خدا م ت ی‐مامانت زنگ زد...بهش گفتم گوش

 ...! شیگوش

 

 کشد:  یم یکوتاه آه

 

 کرد. یتا برسه به من خودشو داغون م د ی فهم ی...اگه می‐خوب کرد 

 

 دهم؛  یتکان م  د ییبه نشانه تا  یسر

 : می گوی چشمانش م رهیروم و خ یدارم و به طرفش م یکه آورده ام را بر م یگوشت و قاشق و بشقاب شهیش

 

 خون ازت رفته. یلیخ ؛ی ریجون بگ  یپز کردم بخور  شهیخانومتون چه کرده؟ برات گوشت ش یپر  نی‐بب 

 

 .مارستانیکنه...قبلش پرستار رو خبر کن آماده باش بِدَن به کل ب  ری‐خدا به خ

 

 شود. یگم م زشیر یآخر جمله اش در خنده  مارستانیب

 

   زم؛یر یرا داخل بشقاب م اتشیکنم و محتو  یرا باز م شهیآورم. در ش یدر م شیرا برا زبانم

 برم:  یقاشق را به سمت دهانش م  نی و اول نم ینش  یخودم باز کرده م یبرا  ییتخت جا  یرو  کنارش

 

 ‐دهنتو باز کن بخور حالشو ببر. 

 

 .گذارمی کند و من قاشق را به دهانش م یناخوانا دهان باز م یحرف با نگاه  یب
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گذارم  یبه دهانش م د یقاشق را با تهد  نیآخر  یخورانم و درست وقت ی نق و ناز به او م   یرا به زور و با کل شیاز غذا یمین

 کنم.  یزنم و سالم م یم  شیبه رو  یاندازد. لبخند  ینگاهش لرزه به تنم م   انِ یرسد و خشِم م یسر م اریمه

 

و در جواب تشکرش تنها    کنمی م زیرا به سرعت با دستمال تم یدهد. دور دهان عل یو با همان نگاه جوابم را م د یآ یم جلو

 کنم.   یآرام زمزمه م ینوش جان

 : می گو  یم یمصنوع یو رو به هردو با لبخند  می شو یرا م میشان دست ها رهینگاه خ  ریز

 

جان غذات تو سبِد قاشق و   اری. مهست یخوب ن  مارستانیب  یرم اومده بودم غذاتون رو بهتون بدم غذا یم گهین د ‐خب... م

 خداحافظ. د یچنگالم هست... مواظب خودتون باش 

 

 رسد:  یبه گوشم م اریمه یصدا ند ی نش یدر م رهیدستگ  یدستم رو نکهیمحض ا به

 

 رسونمت.  یوقِت... من م  ری‐صبر کن د 

 

 منصرفش کنم:  کنمیمی و سع  چرخمی به سمتش م 

 

 . رمیخودم با آژانس م ست ی‐نه الزم ن 

 

به   یسرسر ی زنم و با خداحافظ  یلبخند م یماند دوباره به عل یدر منتظرم م رونیگذرد و ب یتوجه به من از کنارم م  یب

 شوم.  یدنبال او روانه م

 

 

 ی. صدام یرو  یم  یو به سمت خروج میگذری رنجور و دختر جوان کنارش م یزن  لچریسکوت، همراه هم از کناِر و در

 ...چد یپ  یم یباد و نم نِم باران بهار یِ بچه در هوهو  کی آمبوالنس و نق نق  ریآژ

 . رمیگ  یم یجلو جا ی صندل یروم و کنارش رو  یم نی به سمت ماش  دنبالش

  یو او به آرام کشمی م نیی را پا  شهیش ی. کم رمیگ  یدوباره م یکند؛ جان یکاپتان بلکش که فضا را پر م نی ریعطر ش  یبو 

 کند. یحرکت م

 

 .حرف ناگفته اما تلخ دارد  کیفرمان و سکوتش نشان از  یانگشتانش رو  فشار
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تند و با عجله و   یدوزم که بعض یم  ییها و آدم ها  نی دهم و نگاهم را به عبور و مرور ماش یم هی تک شهیرا به ش سرم

را  گریکد یرو عاشقانه دست  ادهیپ  یکه گوشه  یزنند؛ نگاهم به زوج جوان ینم نم باران قدم م ری آرام و با احساس ز یبعض

 .ابانیبزرگ سر خ یرسد به گل فروش یشود و م یم دهیاند کش ستادهیگرفته و ا

 

 مارستان؟ یب  یایب  یموقع پاش  نی باعث شده که تو، ا ی ‐چ

 

 دوزم :  یگرفته اش م یرا به او و چهره  نگاهم

 

 .پختم براتون  ‐شام 

 

 زند:  یشود م یرد م مانیکه ناگهان از جلو  یمباالت یب یِ موتور  یبرا  یکشد بوق کشدار یدندان م ریلبش را ز یگوشه  

 

شد به مِن گردن شکسته   یباشه... نم ،یشام پخت  م؟ی کرد  ریگ ابونیبود... مگه ما تو ب یقحط نجایمگه ا نم؛ی ...! ببی‐شام پخت

 ؟ببرم  امیب  یزنگ بزن

 

 : کنم ی نگاهش م متعجب 

 

از  یعل ومد ی خوره؛ دلم ن یبه درد نم رونیو ب  مارستانیب یشده مگه...؟ غذا یحاال چ  ؟ی کنیم یجور   نیچرا ا اری‐وا...مه

  یتوهم غذا پختم تو سبِد برگشت یبشه... برا ت یتقو  د یداشته... با یز یچاقو خورده خون ر ی... نا سالمتاون آشغاال بخوره 

 حتما بخور. 

 

 

 : رد یگ یو نگاه م دوزد ی اش را به من م  رهیچشمان ت  یو لحظه ا چاند یپ یراهنما فرمان را به چپ م بدونِ 

 

 ... ست یتوش ن ی...حرفگهید  ی‐باشه...غذا آورد 

از کجا  یزنمت که ندون یچنان م  ی لیتنگِ دلش به هر دل ینشست نمیبب  گهیبار د  هیخدا...  یِ به قرآن... به خداوند  یپر

 !  یخورد 

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

267 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 : د یگو  یم یآرام یکوبد و با صدا  یفرمان م یرو یا ضربه

 

 ...!کهیذاره دهن مرت ی‐اِ...اِ...ِا... رفته نشسته کنجِ دلش با ناز و ادا غذا م

 

 روزام...! نی دارم... تنها آدم آشنا و هم خوِن ا ب یشهر غر ن ی که تو ا یپسرعمومه ها... تنها کس  یگیکه م  کهی‐مرت

 

 چسبم:  یپرم و به در م یاز جا م شی کوبد که با صدا یفرمان م یرو یکند؛ مشت محکم یترمز م  ابانیخ  ی گوشه

 

 ... تنها آدم آشنات!؟ گهی‐تنها َکِست؟ تنها َکس د 

 

 کنم:  یشِب چشمانش لرز م انِ ی طوفاِن م یکند و من از سرما یم نگاهم

 

 ...؟ هان؟! می...؟ اگه اون تنها َکِسِت من کتمی ‐من چ

 

 زند:  یپوزخند م 

 

... یکن یرد نمحرفم تره ام خُ  یکه برا ییکس و کاِر احمقم که دلم گره خورده به دل تو  یآدِم ب هی ... من، گمی خودم م سای_وا 

... که تو رو برا خودش تنها  کنهی م یخودت حسود  یحت یبه هرکس ت ی کیاز نزد  گهیدوست داره... م گهیکه بهت م یآدم هی

 خواد اما تو...  یم

 

 دهد:  یبه افسوس تکان م یسر

 

 ؟ یپر ی فهم ی_اصال حرف منو م

 

نگاهم   گذارم،ی دستش م  یدست لرزانم را رو کشم،ی به سمتش م  یصندل یدهم خودم را رو یهم فشار م یرا رو  میلب ها 

 دهم.  یآغوشش جا م انیم  مهیرا نصف و ن  کنم و خودم  یدستش را بلند م کشم ی کند!خودم را جلوتر م ینم
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لبام به   کنمیبهش فکر م یکه وقت  یدخترونم برسم... اون یآرزوها  یخوام کنارش به همه   یکه م ی... اون مرد ی‐تو عشقم 

 بره.   رونینتونه ب گهیدلم و در رو روش بستم که د  یکه راهش دادم تو خونه  ی...کسشهیخنده وا م

 

  یکند و بوسه اش رو یطپش قلبش گوشم را پرم  ی...صدارد یگ یاش قرار م نهی س یو سرم رو  چد یپ  یدور شانه ام م دستش

 : ند ینشی م  میموها 

 

 ‐قربونت برم من...!

 

 زنم:  یچشمانش لب م ی رهیکشم و خ  یشود، خودم را عقب م  یاش گم م نهیس  انی نکنه ام م خدا

 

مونه اما تو، با همه   یهم م  شهیپسرعموِم، داداشِم هم ینداره... عل یفرق می تو زندگ انیجان برا من هزار نفرم که ب  اری_مه

 ...یتو عشقم  ؛یکن یفرق م

 

 گذارم:  یقلبم م یرا رو دستم

 

 قلبِم، مغز و روحِم...!  ی‐قلبمو دادم بهت جات تو 

 

 . ند ینش  یکنج لبم م ییو بوسه اش جا د یآ یجلو م رد یگی جان م لبخندش

 

 : د یگویم اندازد ی را به راه م نی و همان طور که ماش زند ی م یچشمک 

 

 ...!یخرم ُکن  یجور نیهم  شهی‐خر شدم...! کاش هم

 

 

آمده ام و با    یسوزد... از صبح به خانه عل یم می کند و چشم ها یگذارم؛ سرم درد م یگاز م یرا پر آب کرده و رو  یکتر

نزده...  یبا رعنا حرف شیاز علت دعوا چکسیخون دل و اشک و آه مرتبش کرده ام... قرار است امروز مرخص شود به ه 

بر   یمبن  یبرگه ا اریمن و مه  رت یبهت و ح انیصحبت و بعد در م س یاز آن دو مامور پل یکیبا  یفقط روز قبل چند کلمه ا

 را امضا کرد. تشیرضا

 او بود.  یاز سو نیغمگ  یجواب اعتراض ما تنها سکوت و لبخند  
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خشک   یبه جاِن کِف سالن افتادم و با هر بار پاک کردن خون ها ی شکسته؛ با دستمال و ط  یها  شهیاز جمع کردن ش بعد 

 سالم و زنده بودنش شکر کردم. یو خدا را برا  ختمیاشک ر شیشده رو

 روم.   یاندازم و به استقبالشان م یسرم م  یدر شالم را رو یصدا با

  یاز عرق، رو سیخ  یشانیدرد و پجمع شده از  یو نفس زنان با چهره ا د یآ یداخل م اریکنم و او به کمک مه یم سالم

 .ند ی نش یم میمنتقل کرده ا نجای از خانه ام به ا روزی من که د  ینفره  کیتخِت 

 

پشتش به آشپزخانه    یرود و من بعد از مرتب کردن بالشت ها یم  رونیب  نشی لوازم داخل ماش ی  هیآوردن بق یبرا اریمه

 گردم.  یبرم وهیآب م یوان یروم و با ل  یم

 تر کند.  وهی را با آب م شیکنم تا گلو  یو کمک م  نمی نش یم کنارش

 

 زند:  یم  میبه رو   یرنجور لبخند 

 

 تو زحمت خانوم گل.  یافتاد   ی‐دستت درد نکنه... حساب

 

 گذارم:  یکنار تختش م  یعسل  یرا رو  وانیزنم و ل یم شیبه رو   یلبخند 

 

 مگه؟  میرو دار یشهِر شلوغ جز هم کس نی نکردم که...منو تو، تو غربِت ا ی‐کار

 

 دهم:  یروم ادامه م یم ونیهمان طور که به سمت تلوز زیر  یشوم و با چشمک یم بلند 

 

 .ید یروزم من محتاج تو شدم تو به دادم رس هی د یشا ید ی‐خدا رو چه د 

 

 دهم:  یو کنترل را به دستش م کنمی را روشن م  ونی تلوز

 

 تو سالن...دلت تو اتاق نپوسه.  مت یمن بود گفتم بذار شنهاد ی.. پ.یکنی _جاتو حال م 

 

 کنم.  یلوچ م شیو چشمانم را برا  ستمیا یآشپزخانه م یکند جلو  یحرکاتم را دنبال محرف با چشم  یب
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  یپچ دو نفره شان چشم مپچ    یصدا انیو در م نمی نش ی. کنارشان م گردمی به سالن بر م  یچا وانیبا چند ل د یآ یکه م اریمه

 دهد:  یکه نشان م یو برنامه آشپز  ونی دوزم به صفحه تلوز

 

 . کنهیدرست م یچ  نیا نمی اون کنترل رو بده بب ی‐عل

 

آورم و تند تند از  یم رونیب یکاغذ و خودکار  یعسل زیم ریکوچک ز یشوم و از کشو یدهد خم م یرا به دستم م کنترل

 کنم.  یم یزن آشپز نُت بردار یحرف ها

خواد شب  یم نازیکه سر آشپز پر  د ی"آماده باش میگو  یشود با لبخند به آن دو که همچنان غرق صحبت هستند م یکه م  تمام

 درست کنه."  فستراگانوفیبراتون ب 

بعد   فیخف ی شود با همان خنده  یزند چهره اش که از درد جمع م یخنده م ریز یچرخد و ناگهان عل یبه سمتم م سرشان

 : د یگو یم اریبه من رو به مه   یاز نگاه

 

دو تا  یکی کنهیدرست م یز یکه چ یبار  نیاول  شهیهم نی... اکن زنگ بزن اورژانس هماهنگ  هی ‐داداش... قربون دستت 

 . دهیتلفات م

 

 کنم:  یدستم را به حرص به سمتش پرتاب م خودکار

 

 دلت بخواد. می لیخ  یخوب نی...دست پختم به ای‐غلط کرد 

 

 : د یگو یو خنده لبش م اری افتد، رو به مه  یتخت م یخورد و رو  یم واریدزدد و خودکار به د  یرا م سرش

 

اومد با چه ناز و   می شست یخونه رو م یفرشا  اطیتو ح   میسال که ما داشت هیِشنقل خانوم  نی‐به جان خودم اگه دروغ بگم... ا

 ".د یدم کنم خسته ا  یبراتون چا رمیگفت "عمه جون من م ،یغمزه ا

 

 پرم:  یحرفش م  انیم

 

 ...! ی‐عل
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 کند.  یکنجکاو در سکوت نگاهمان م اریشود و مه یم شتریاش ب خنده

 

... دارم براتون قند پهلو  یکه چا  نی ای... بوونینشست کنج ا  یو قور  یکتر هیو   وانی ل ینی س هیساعت خانوم اومد با  هی‐بعد 

 ...نهیجلو... داداش چشمت روز بد نب  می مام خسته رفت

 

 زنم:  یلب م یزار با

 

 . ی... تورو خدا ساکت شو... آبرو برام نذاشتی‐عل

 

 : د یگوی کند م یحرفش نگاه م یمشتاِق ادامه  ارِ یاندازد و به مه یباال م ییابرو

 

  میمام برداشت وانیتو ل  خت ی رو ر یداداش چا گهید  یچ یچه خبر بوده... ه نی ... پس ببکشه  یخودشم خجالت م ینی ب ی‐م

 ! یداد اِال چا یم یهمه چ یبگم برات.... مزه  یکه چ  میبخور 

 

 

 زند:  یو به نگاه پر حرصم چشمک م خندد یم

 

و فلفل زردچوبه و چندتا    رهیز شن،یخشک... آو یعالوه بر چا  ی‐کاشف به عمل اومد که خانوم هنرش گل کرده که تو قور

 .ختهیر  گمید  هیادو

 

بان به  پاکو  به حالت قهر رو گرفته  م،یگو  یم شانیبه هر دو یرود باحرص زهر مار یکه به هوا م اریمه  یخنده  کیشل

 روم.  یآشپزخانه م

دهانم   یافتم و دستم را جلو یبه خنده م هی مبهوت و جمع شده عمه، آقاجان و بق یآن روز و چهره ها یآور اد یهم از  خودم

 زنند نرسد.  یبه گوش آن دو که هنوز با خنده از دسته گل به آب داده من حرف م  میگذارم تا صدا یم

 

 

رنگ و رو رفته دستم را   یکه با حوله   یبندم؛ در حال یرا م ریش م ی کشم و بعد از شستن دست ها یبشقاب را آب م  نیآخر

  وهیم یکنم. ظرف یدارند فکر مبه عوض  ازین  یعل  یآشپزخانه  یکه قاب دستمال ها و حوله ها  نی کنم؛ به ا یخشک م
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کنند  یرا دنبال م تخت یمحبوب پا  یها  می از ت یک یفوتبال  ونیبه تلوز  دهروم کنار آن دو که زل ز یآماده کرده و به سالن م

 شده:  ختهیر  کیسرام یکه رو ییچسبد به پوست تخمه ها  یگذارم؛ نگاهم م یم می پا  یو ظرف را رو  نمی نش یم

 

براتون   یدست شی...؟ مگه پ نیرو زم د ی خت یشعورا چرا پوستا رو ر   یاومده ها...، خب ب رتونی گ ینوکِر مفِت خوب یی‐خدا

 نذاشتم...؟ 

 

 : د یگو  یکند و آرام م ینگاهم م یچشم  ریز یبا مهربان  اریمه

 

 ...!شهیکنم ... حرص نخور پوستت خراب م یمخودم جمعشون  ی_ بعد باز 

 

 لرزاند. یدلم را م طنتشیسرشار از ش یکنم و او با چشمک یلبخند و چشم غره نگاهش م با

 

که سوزن بخورد فِسشان  یدارند و با گل نشدِن توپ، مثل بادکنک یبر م زیعجب شوِت گزارشگر هر دو خ یبا صدا 

 .گردند ی بر م  شانیو سرجا  دهیخواب 

 

 زنم:  یاش غر م یدست شیپوست کنده شده داخل پ ب یگذاشتن س  نی کنم و ح یم یعل ی دهیبه رنگ پر یحرص نگاه با

 

  وهی آبم وانیل  هی... دَه تا گلم بزنن واسه تو  یر یبخور جون بگ  یزیچ هی...؟ ی که حاال ضعف کن  ی بپر  ینجور ی‐مگه واجبه ا

 اَه!؟  شهینم

 

 دارد:  یبر م ب یس یکند و تکه ا یلبخند نگاهم م با

 

 غرغرو! ‐خوبم، غصه نخور 

 

گذارم،  یم اریبار آن را داخل ظرف مه نی شوم و ا یم یگرید  ب یکنم و مشغول پوست کندن س  یکج م  شیرا برا  دهانم

 آورد. یفرستد لبخند به لبم م یم میهوا برا  یرو یکه دور از چشم عل یبوسه ا 

 

  یو همه  کن یبه داور، باز  یرلب یز یِ چند کلمه فحش و ناسزا  یو گاه اد یساعت بعد آن دو هم چنان با داد و فر کی یط

 گذرد. یمحبوبشان است؛ م می دقِت ت یب  یکه باعث گل نشدِن شوت ها یعوامل
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دخترک  د ی و لباس سف  بایعروس داماِد ز  یِ عکس ها پِ یبه کل یفوتبال هستند و من سرم را داخل گوش دنیآن ها مشغول د  

 زند. یشود و بال م  یدخترانه پروانه م یرنگ یایدوزم و در سرم هزاران رو  یم

 

جز  اهو،ی شهِر بزرگِ پر ه نیزند...عصر جمعه است و ما در ا یدر نگاه متعجب هر سه مان را به هم گره م زنگ

 که بخواهد در خانه مان را بزند. میرا ندار یخودمان سه نفر کس

کنم   یو پاش ها را جمع م  خت یکند. من اما، هول شده تند تند ر یرا کم م ونیتلوز   یصدا یرود و عل یبه سمت در م اریمه

 .برم  یو به آشپزخانه م

او که وسط سالن   یماند. نگاهم از رو ی باز م  شتریهم ب  د یغار، شا  کی  یرعنا دهانم قدر دهانه  دنیبا د   میآ یکه م  رونیب

 اندازد. یباال م  یاطالع یب  یبه نشانه  یچرخد و او با اخم شانه ا  یم اریبه سمت مه  ستادهیا

 

دارم و  یرا بر م یچا یخورده  می ن  یها  وانیکنم؛ ل یرا مرتب م زی م یاش رو  رهیتوجه به او و نگاه خ  یروم و ب یم جلو

 زنم:  یکنم و پچ م ینگاهش م ظیشود، با غ  یکه پشت سرم وارد م اریگردم. مه یدوباره به آشپزخانه بر م 

 

 تو اصال؟  یکنه...؟ چرا راهش داد  یم کاریچ نجایخانوم ا طهی سل نی‐ا

 

 بستم؟  یکنم؛ در رو روش م  کاریچ  یخواست یدونم...! م ی‐نم

 

 : رم یگی م ریش  ریرا ز وانیل

 

باز پاشده   ره یبود بم  کیپرو باشه آخه... زده پسرِه رو ناکارش کرده، نزد  د ی...واه واه واه چقدر آدم بایبست یم د ی‐آره با

 ...یآخه برات ر نجا،یا یبگه اومد  ست ی ن یک ی...نجایاومده ا

 

 شوم.   یگزم و ساکت م یرا م لبم

 

 اپن به آن دو و پچ پچ شان دوخته شده. یاز باال  اریمه نگاه

 آورم:  یم  رونیب خچالیرا از   یلع  یداروها کیکنم و پالست  یمرا از آب پر  وانیل

 

 .افته یکثافت ب نی نگام تو نگاه ا  یخواد حت ینمداروهاشو ببر بده بهش من دلم  نیا  ای‐ب
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گذارم و  یروم. ظرف را م یبه سمتشان م   ینی ریاز ش یرود پشت سرش، فقط به رسم ادب با ظرف کوچک یکه م  رونیب

به آشپزخانه بر  ست یاش ن یشگی هم  ظیغل  شیاز آرا یرعنا که در چهره اش خبر ی رهی توجه به آن ها و نگاه خ یب

 .گردمیم

 

 

  ینگاهش که به من م ستاده؛یا یسر عل یکه دست به کمر باال  نمشیب  یروم و م یم رونیبلند رعنا متعجب ب غی ج یصدا با

کند، با  یدارد و به سمتم پرتاب م یاست بر م زیم  یرا که رو یاز آب یخال  وانی ل کهویآتش فشان فوران کرده  کیافتد مثل 

گردم و به   یبه عقب بر م ده،یکشم، در همان حالت خم یخودم را کنار م وکنم  یدستانم خم م  انی سرم را م فیخف  یغیج

 زنم:  ینفس لب م  یکنم؛ مات و ب یکه هزار تکه شده نگاه م یوان یل

 

 ؟ ی‐چته... وحش 

 

 یشود؛ عل ی حالم م یا یام جو دهیرنگ پر رهیکند و خ یدستش را دور تنم حائل م یکند با نگران  یبه طرفم قدم تند م اریمه

 دهد:  یسرش را به سمتم چرخانده و او هم چنان فحش م

 

 توئه...!   ری‐کثافت...تقص 

 

 دهد:  یادامه م  یعصب یها  اد یفر با

 

آشغال از  هی گذاشتمو مثل  هیبرات مهمه که منو که چند ساله از پولم، جونم، تنم برات ما  نی...؟ واقعا انقدر انی_ به خاطر ا

 . رونیب  ینداز یم ت یزندگ

 

 : نالد ی خسته م یبا لحن یبارد وقت  یاز تمام وجودش م یچرخد، کالفگ یم یهردو به سمت عل اری من و مه سر

 

 برنگرد...!  چوقتمیه گهی از خونم...د  رونیبرو ب  یکنم ساکت شو...خستم کرد  یرعنا، خواهش م  گهی‐بسه د 

 

رود و با   یسرو سامان دادن به اوضاع و آرام کردن فضا جلو م  یبرا  اریکشد، مه یاعصابم خط م  یاش رو  هیگر یصدا

 : د یگو یاخم و تحکم م
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 . د یزن یفعال برو، بعدا که بهتر شد حرف م‐رعنا، 

 

 دوزد:  یم اری اش را به مه یاشک نگاه

 

 که...  یدون یم ؟یاصال... خبر دار ؟ی دون ی‐تو م

 

 پرد:  یحرفش م  انیسرخ، م  یشتاب زده با صورت  یعل

 

 ‐رعنا! 

 

 :  چرخاند ی م یرا به سمت عل نگاهش

 

 نبودن! نجای دونستن ا یدونن، اگه م ینبود...! نم نجایدونست ا یدونه...! اگه م ی‐نم

 

ماند به سمتش   یم  یعل یدرمانده  یچهره  یخورد و رو  یچرخ م نشانی ب  جمیآورم، نگاه گ  ی سر در نم شیحرف ها از

 برگردانم:  شیشده سرجا زیخ می ن  شیها هیتوجه به بخ  یروم تا او را که ب  یم

 

 استراحت کنه!  د یکه چاقو خورده... با یدون  یم ِض یمر  ی...؟ علمی دون ینم  وی‐چ

 

 زند:  یشده و خسته لب م زیخ  مین  یعل

 

 بشکنه.  نیاز ا شتریکنم؛ نذار حرمتا ب  ی...! برو...، خواهش... مرعنا

 

 

 غرد:  یقفل شده م  یبا دندان ها  یحرص رعنا
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 مونده؟!  می _مگه حرمت 

 

 رسد. یرعنا به گوشم م ی هیو گر  یتند عل ینفس ها  یاز ال به ال ونی کم تلوز  یصدا

 

 بدهد.  هیگاهش باشم و به تخت تک  هیتا تک   رمیگ  یو دستم را به سمتش م  ستمیا یم کنارش

دست   انیکه از م نمیب  یگردم و رعنا را م یخورد، شوکه به عقب بر م یبه شانه ام م یدستم را نگرفته که ضربه ا هنوز

 کشد:  یم غی و ج د یا یکند به سمتم ب یتقال م اریمه  یها

 

... چند سال از یکرد  چارهیاحمقانه ات... تو منو ب  یکارات، با اون سادگ نی ...تو با ایکرد  شییتوئه...کثافت تو هوا ری‐تقص 

 .د ید  ی رو نم یچشمش جز من کس یتو نبود  ی... تا وقتعمرمو گذاشتم   یسال ها نیبهتر 

 ...! یکرد  کاریچ ست ی ... اصال معلوم نیدلشو برد  تو

 

 

 ‐خفه شو...! رعنا اندازه دهنت حرف بزن...! 

 

 چرخد: یم نی خشمگ ارِ یدرمانده و مه یِ مِن مبهوت، عل نی شود و نگاهش ب یساکت م یلحظه ا  اریبلند مه یصدا با

 

 ...! یدون  ی...تو نمیسوخته! تو خبر ندار گرمیآره... بهت برخورده؟ من ج  ؟ی شد  یرتی‐غ

 

 

 غرد:  یدوزد و با بغض و خشم م  یم یرا به عل نگاهش

 

احمِق  یدخترِه  نیدوست دختر توئه... که به خاطر ا ریدختر عموشه، گ ریدلش گ قت،یشف قِ یکه رف ی! خبر داراری‐مه

 کنه؟  یم رونیب  شیداره منو از زندگ  یدهات

 

 : می گوی م یو عصب مبهوت 

 

 سرت...!...؟ زده به یروان یگیم  هیچرت و پرتا چ  نی‐ا
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 خندد:  یم کیستریه

 

... خوب زدمش با چاقو زدم تو پهلوش  نی کرد به... به خاطر هم د یی‐خودش بهم گفت...؛ من شک کرده بودم؛ خودش تا

 .کردم.. یکار

 

 دوزد:  یم یاش را به عل نهی پراز ک نگاه

 

 ! یمرد  ی‐کاش م

 

 کند:  یطوفان برپاست؛ نگاهش م انشیکه م یاخم و چشمان  ایدن  کیبا   رهیخ اریمه

 

 .اد یاز دهنت در م ی_گفتم خفه شو رعنا...حرف دهنتو بفهم...بفهم چ

 

 کوبد:  یتخت م ه یزند و با لگد به پا یم غیج

 

 خوادش...! ی‐خودش گفت... به خدا خودش گفت، گفت م

 

 : د یگویکالفه م  یزند و عل یم هق

 

 .!شر رو.. نی ...! تموم کن ارونیبنداز ب نوی ا اری‐رعنا خفه شو انقدر چرت و پرت نگو! مه

 

زند و با   یروم؛ پوزخند م یعقب م یقدم دهیترس ستد،یا یام م یقدم کی  د یآ یصورت جلو م  یبا اشک رو دهیرنگ پر 

 گذارد:  یشانه ام م یرا رو گرشیکند و دست د  یم  اریبه مه یانگشت، اشاره ا

 

 .نی خوا یفهمم که چقدر همو م ی... از نگاتون م یدوسش دار یلیمعلوِم خ  یخود  یهه...چه سوال ب ؟ی‐دوسش دار
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 :د یگو یاندازد م یکه لرز به تنم م یشود و با لحن یچشمانم م ی رهیخ

 

 دلت بمونه...!  یخوام داغ عشقت، داغ آرزوهات تا ابد رو یاما از خدا م رمی‐ م

 

 : رم یگی و دستش را م ستمیا  یروم، کنارش م  یم اریزنم و به سمت مه یحرص به ضرب دستش را عقب م پر

 

من   ریتقص یشده، الک ریکه ازت س ی زد  یچه گند  ست یباره... معلوم ن  یبارون نم  اهیگربه س ی... به دعا رونی‐گمشو ب 

 ...؟ ی...! مگه نه علمی لیننداز ما فقط فام

 

 اندازم:  یافتاده اش م نییو سر پا یبه عل ینگاه  مضطرب 

 

 دوباره تکرار کنم...؟  ای یفهم ی. ممن مثل داداشمه.. یبرا  ی‐عل

 ینداز یراه م  یگر طهیو سل  یباز  یپاچه پاره، غربت یمثل زنا یای با کارات... هربار م یخسته اش کرد  یزن حساب خب،

 آخه...؟  یناز یم ت یچ به 

 

 .یشوم...مردمک چشمانش لرزان است و طوفان  یم شیو اخم ها  اهیچشماِن س ی رهیو با بغض خ کنمی م اریبه مه  رو

 

 هی بارم... هی  ی... تا حاال حت ست ی.. بخدا چشاش هرز ن. یشناس یم قتو ی ... تو رفگهیشده چرت و پرت م وونهید  نی ا اری‐مه

 کردم...! ی...! حس مدمیفهم یبود من... من م یزینکرده...اگه...اگه چ نگاه بد و منظور دار به من 

 

 غرد:  یاش م یتمام نشدن  یو رو به رعنا و اشک ها  کشد ی شود، مرا به آغوش م ی دور شانه ام حلقه م دستش

 

  یباور نم نمی رو نب یز یبه سنگ خورد من تا چ  رت یما بود که ت یاگه قصدت بهم زدن رابطه  ؛یتهمتاتو زد   ؛ی‐حرفاتو گفت

 .دم یتا خودم زحمتشو نکش  رونیکنم...حاالم برو ب 

 

 زند:  یلب م د یو ناام کند ی م یبه عل  ینگاه   شیها هیگر انیم  رعنا

 

 !نبود؛ من بودم؛ فقط من   چکسیه  ی... وقت یعل یمعرفت یب یلی... خیمعرفت  ی‐ب
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 ...!ام ی...حاال اضافات یپول یها و غربتت بودم...تو ب ییتو تنها  

 

 کشد:  یاش م ین یب  یزند و پشت دستش را جلو یم هق

 

رو به تو   گهی د  یکی شیخوا  یکه م  یاون  ینی که بب یاون روز  اد ی خوام ن ی... از خدا میخوردم کرد  یعل  ی_ کمرمو شکوند 

 درد داره! یلیداده...خ حی ترج

 

 زند:  یلرزان لب م ییکند و با شانه ها  یم یبه عل قیعم  ینگاه 

 

 ‐خدافظ.

 

 .می کن یبندد هر سه در سکوت به هم نگاه م یرا که م در

  یرو گریکالفه دست به کمر با دست د  اری. مهاورمیشکسته جارو ب  وانی جمع کردن ل یروم تا برا  یآشپزخانه م به

 کشد. یصورتش م

 

 دهد: یرا نشان م رونیکشد و با اشاره چشم ب  یدستم را م اریاست؛ مه نیی ه پا اما، ناراحت و سرخورده نگاهش ب یعل

 

 برو جمعشون کن!  ینکرد  زونیتراست لباس آو  یکنم... مگه تو  ی_ اونا رو ولش کن... خودم جمعشون م 

 

 روم.  یصدا به دنبالش م یب  شیکنم و با اشاره ابرو ینگاهش م متعجب 

 

 روم.  یم رونیاندازم و ب  یم ینگران به عل یدر نگاه یآخر از جلو ی لحظه

 تا در را باز کنم.   ستد یا یدر خانه ام م یجلو

 دهد: یو فشار م رد یگ  یرا م میهمان پشت در بازو  می شو یکه م وارد 

 

 ...! یشکنم پر یگردنتو م نمت یبب  یدور و بر عل  ی‐از امروز به بعد اگه جز موارد ضرور
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 گذارد: یبزنم که انگشتش را رو لبم م ی کنم تا حرف یکنم دهان باز م یکه از درد جمع شده نگاهش م یبا چهره ا مبهوت 

 

رعنا رو در  یحرفا  یته و تو   یتا وقت رِت،یبحِث غ  ست؛یو لباسات ن   شیآرا گهید  نی...ایندارم باهات پر ی....! شوخ شی‐ه

 ...؟ ید ی. فهمارمی سر جفتمون م ییبال  هیخدا شاهده  نمی حرکت ازت بب هی  اوردمین

 

 کوبد.  یرود و در را به هم م یم رونیکند ب یدهم، دستم را ول م یرا تکان م  سرم

 

 

 اریشکراب است. مه نمانی دهد روابِط ب یم ریرا به خرداد و خرداد به ت شی جا بهشت یگذرند و ارد  یهم م  یروزها از پ 

  میکردن از من و من با تمام سع  یدور ی در تالش برا یعل  ،یمن و عل ی  هیحاش یساده و ب یو بد دل شده به رابطه  نی بدب

 بدهم.  کست خوانم تا غول کنکور را ش یفشرده و سخت درس م

 

گاه آمد و الغر به فروش دهیرنگ پر د،یاشک بار، ناام  یفروخت، با چشمان  یرعنا اواسط خرداد سهامش را به عل باالخره،

 و رفت. خروج از کشور گفت  یاز قصدش برا یکوتاه یو با خداحافظ

زبانم بکشد که   ریداشت از ز یخودش سع ی  وهیبعد رفتنش تا چند روز ادامه داشت و هر کس به ش  یها و پچ پچ ها  همهمه

گفتم که  ی" در جوابشان میدانم یانداختم و "نم  یباال م   یو نا بهنگام چه بوده... من اما تنها شانه ا یناگهان  ییجدا نیا لیدل

 شد.  یم بمیچند فحش نامحسوس نص  یهو گا  نیسنگ یپچ پچ و نگاه ها یگاه

 

  ی امتحان است مثل همه کی ام "کنکور  یاز خود کنکور عذاب آور است، به قول مشاور درس شتریکنکور، ب استرس

 یرا خراب م یاست که اگر در طول مدرسه امتحان نیآنها... تنها تفاوتش ا  یمدرسه اما مفصل تر از همه  یامتحان ها 

 جهیصرف شود تا نت  یوقت و انرژ گریسال د  کی د یکنکور با  انجبر یاما برا میدر جلسه بعد جبران کن  می توانست یم میکرد 

  ریشاخ و دُم بسازند که در نظرشان شکست ناپذ  یب  یشود که همه از کنکور غول یباعث م  نی ."همد یمطلوب به دست آ

 است.

اعداد و  دنیاز د  یدارد و من آنقدر سرم را در کتاب و جزوه فرو کرده ام که گاه یام به کنکور بستگ ندهیو آ  سرنوشت 

 شوم.  یمتن ها دچار تهوع م ایارقام 

 **** 

آن روِز رعنا کج دار  یکه بعد از حرف ها یو عل  اریاست و من به همراه مه رماهیداغِ، اواسط ت  یروز تابستان کی  صبح

 حوزه منتظر باز شدن در هستم. یکنند جلو یباهم رفتار م زیو مر

زن و   یچرخد و رو یشوند م یم دهیگوشه و کنار د  دهیرنگ پر ی و بعض الی خ یب  یکه بعض یتیجمع  لیس یرو  نگاهم

 یزن که پسر را به آغوش م  ند،ی نش یکنند م یو با او صحبت م ستادهیا دهیو ترس ینکی چاق، ع ی پسر  یکه روبه رو یمرد 

 .رد یگ یم  یلبم جا یو رو  د یآ یاز دلم باال م یکشد ناخواسته آه
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کنم تا از همراه داشتن کارت،   یرا چک م فمیبار ک  نی هزارم یاست؛ برا سیاز استرس عرق کرده و خ میدست ها کف

 بدهد:  میکند دلدار یم  یسع یدهد و عل یبه دستم م  وهیآب م یوانیل اریمداد و پاک کنم مطمئن شوم. مه

 

  ی...تو میرو جواب بده که وقتت هدر نره بعد برگرد سر اونا که جواب نداد  یکه بلد  یی_اصال نگران نباش... اول سواال 

 .من بهت اعتماد دارم یتون

 

نگاهش   رد یگ  یدستم را م اریراه مه  انیروم م یشوند م یکه وارد م ت یجمع  لیبه طرف س دهیشود؛ رنگ پر یها باز م در

 دوزد:  یام م دهیرا به چشمان ترس

 

فک کن   رونیب   یای و م ید یسواال رو جواب م یسر جلسه و همه  یر ی... میشینداشته باش تو موفق م ... استرس  زدلمی‐عز

مِن، من برام فرق   یجات تو خونه   یچه نش ،یبدون که چه قبول بش  نمی باشه و ا مت ی... حواست به تا هیامتحان ساده کالس هی

فقط  یمستم کنه...خود تو مهم شیقرمه سبز یخونه بو امیم  یکه وقت یزن ای  یزن موفق استاد دانشگاه باش هیکنه تو   ینم

 . رونیب  یایدر م  نیبه خدا با لب خندون از ا د ی... برو قربونت امتو 

 

 .روم  یبه سمت در م یشتریب د یزنم؛ با ام یم یکم رنگ  لبخند 

 

 

 کردم بود.  یکه فکر م یزیاز چ  شتریام ب دهیکه کش یحجم استرس دهیو تهوع امانم را بر   جهیسرگ م؛یآی که م  رونیب

 

  امبرانشیامامان و پ  ینشستم هرچه صلوات و دعا بلد بودم خواندم و خدا را به همه  ؛یصندل  یکردن شماره  دایاز پ بعد 

 یسواالت چرخ م یشد و نگاه سرگردانم رواول مغزم کامالً قفل  قهیقسم دادم تا کمکم کند اما از شدت استرس ده دق

 آمدم.  رونیکرد جواب دادم و ب  یاریخورد... بعد از آن کم کم به خود آمده و سواالت را تا آنجا که در توانم بود و مغزم  

 

  یبه طرف جو  میمعده ام به سمت گلو ات ی اش با هجوم محتو یکشانم و چند قدم یم اریمه  نیخودم را به سمت ماش یسست  با

 دوم.  یم ابانیکنار خ

 شوم. یولو م  نیزم  یآورم و ناتوان همان جا رو یحال بد و استرسم را باال م تمام

 کند تا از جا بلند شوم.  یکمک م  اریتلخ دهانم را عوض کنم؛ مه یمزه   یتا کم رد یگیآب را به سمتم م یبطر  یعل

  چیو دلم باز هم پ  چرخد ی شوند م یخارج م یاز آن در لعنت هیکه با خنده و گر یتک کسان تک  یچهره   یلرزانم رو نگاه

 خورد.   یم
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و آن    نهیاز آ یکیکند نگاه هر دو مرد  یحالم را بهتر م یداخلش کم یهوا  یشوم، خنک یم ریجاگ  نی ماش یصندل یرو

 ام است. دهیمن و رنگ پر  ی ره یبه سمتم، خ دهیچرخ  یکی

 

 من...! یخدا ی...بود... وا...سخت بود...اولش مغزم قفل کردهیلی‐خ

 

فرستمت دانشگاه آزاد غصه خوردن   یخودم م  ای یخون  یدوباره م  ینیش  یم ایکه   یشیقبول نم  نِ یسرت... آخرش ا ی‐فدا

 نداره که.

 

 زنم:  یم  شیبه رو یحال یب لبخند 

 

 جان...!  یعل ت یاز دلدار ی‐واقعا مرس

 

 اندازد: یباال م   یا شانه

 

 مگه!؟  هی‐واال... چ

 

 کند. یدورتر پرواز م لومترهایک ییآورد و به جا یلبم پر در م یافتد خنده رو یم اریکه به مه  نگاهم

 دوزد: یم یچشم به عل  یدارد و از گوشه  یمن بر م  یاز رو  یرا لحظه ا نگاهش

 

  یقرمه سبز یکه بو  یزن هی  ای یدکتر مهندس بش  یاستاد دانشگاه بش  ست ی و گفتم داداش...گفتم مهم ن  نی‐منم بهش هم 

  نمیخورد ا یم  یزیچ هیتا االن هر وقت زنگ زدم از استرس داشت  شی...از دو ماه پدهی. گوش نم ی...برا من مهم خودتدهیم

 ... شده مثل تانکر. جشینت 

 

ام است اخم  رهیخ نهیدو نفره مان با دهان باز به نگاهش که از آ یزده از اشاره اش به وزِن اضافه شده و نقشه ها  خجالت 

 .چرخانم  یم گریکنم و سرم را به سمت د  یم

 

 

 ...تابستان
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 تب دار و رطب...!  ی... زردآلو هانی ریش  یرهایسرخ و انج یهلوها  فصل

 خنک!  یجان فرسا و لذت خوردن هندوانه ها  یگرما فصل

 ...! نیر یسرخ و ش  یتوت و شاه توت ها  فصل

 

 

  ی اچهیروزه کنار در کیکوتاِه  یِ قوا د یاستراحت و تجد  کی یاو برا شنهاد یگذشته است و به پ  یروز از کنکور لعنت چند 

کند.  ینشسته ام و نگاهم اطراف را رصد م اچهیدر کینزد  ،یمیدرخت چنار قد  کی  ی هیسا رِ یز م،یچادر زده ا انیسد لت

 کند. یو مشامم را نوازش م  دهیچیپ  طرافمانتازه ا یدر عطر علف ها  یدود و گوشت کباب یبو 

 

سبز رنگش نقش انداخته  شرت یت  یچند لکه آب رو یچرخد، جا یسرم به سمتش م ند ینش  یشانه ام م یکه رو  شیها دست 

 کشانده.   یرگیاش را به ت  یو روشن

 : رد یگ یم می رو یگوشت را جلو خی و س ند ی نش یم  کنارم

 

 ساعِت؟ هی یزل زد  ی_ به چ 

 

 کشانم:  یاز گوشت برشته شده را به دندان م یاندازم و تکه ا یباال م   یا شانه

 

 ...! یچی_ه 

 

 ؟ یکن  ینگاه م ق یانقدر دق یچی _واقعا به ه 

 

  یپر م دشیجد  ی  انهی آش یخاشاک به نوک گرفته به سو یکند که تکه ا یرا شکار م یکوچک  یدورتر پرنده  یکم نگاهم

 کشم:  یم  یا مهیکشد؛ نفس نصفه و ن 

 

 .یوزن  یخواد...ب یم یالیخ یسخت گذشت... دلم ب یلیچند وقت خ نی خستم...ا یلی_راستش خ 

 

 زند:  یم یچشمک طنت یش با
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 شو قربونت. الیخ یرو ب  یوزن  یب  یرو هستم؛ ول یالیخ ی_ب 

 

 شود. یخنده اش در فضا پخش م کیشل

 کنم.  یم شیبازو  ینامحسوسش به چاق شدنم؛ حواله  ی هی نرم به خاطر کنا یخندم مشت  یطور که مثل او م همان

 

 زند:  یسرم م یرو یبوسه ا قهیاز چند دق بعد 

 

 قربون...!  اتوی ‐خستگ

 

 کنم. یم ب یشود. با نگاه حرکاتش را تعق یزنم و او بلند م  یاش م یبه مهربان  یلبخند 

 : رد یگ یو دستم را م د یآ یکند، به سمتم م یدرخت پهن م هیسا ریآن طرف تر از من ز یآورد و کم یم یانداز کوچک ریز

 

 ...! نمیبب  نجایا  ای‐ب

 

کند   یمجبورم م رانداز،یآورد درست وسط ز یم ی. بالشت کوچکستمیا یم راندازیز یآورم و رو یرا در م میها  کفش

خوابد و حاال هر دو مثل، دو خط  یم گرشیبگذارم. برخالف تصورم، خودش برعکس جهت من سمت د   شیسرم را رو

 رود. ی پاکش قنج م  یدوست نیا یته دلم برا  رابه نام بالشت قطع کرده؛ دروغ چ یکه اتصالمان را جسم میهست  یافق

 

 کنم؟  یفک م یدارم به چ  یدون ی‐م

 

 ‐نه! 

 

  می کنند است و گوش ها یاش که هر لحظه شکل عوض م یپنبه ا یآسمان و ابرها  ی رهیکند. نگاهم خ  یم یکوتاه  ی خنده

 مردانه اش سپرده ام. یرا به صدا

 

که   کیکوچ  یباغچه  هی داره و  یحوِض آب  هی اطشیهست که تو ح ینقل   یخونه  هی من  یاها یتو رو ،یدون ی... ماهامی _به رو

  یکوچولو یو چندتا ماه  یو شمعدون   یاطلس یاز گلدونا  می کن ی. دور حوض رو پر م میکار  یتوش م  وهیچندتا درخت م

 ...می کن یم آبشمهمون  شه؛یبه تعدادشون اضافه م د یقرمز که هر سال ع
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 شود. یم  دهیکش ریابرها به تصو  یچشمانم رو  یدانه به دانه جلو شیاهایبه آسمان رو  رهیخ

 

دستمو من با   ید یم ریشربت خاکش وانی ل هیخونه و تو با شکم قلمبه شده  امیم د یبغل پر از خر ه ی تابستون من با  ی_ظهرها

 به خاطر داشتنت. کنمیکنم و خدارو شکر م یعشق نگات م

 

 

 خندم:  یم زیر زیر

 

زنم که من   یبرات و غر م گمیدخترمون م یو درشت و ورجه، وروجه ها زیر یکنارت و از لگدا نمیش یم  ی_منم با سخت

 ...؟! ید یخر ب یخواست چرا س یدلم لواشک آلو م

 

 کشد:  یم یق یعم  نفس

 

 ؟ ی_دختر دوسدار

 

 تو باشه رنگ شب.  یملوس که چشاش، مثل چشا یِ دختر موفرفر هی_اوهوم...! 

 

 دهم:  یهم فشار م یرا رو  میها لب 

 

کنم دورش و   شونیدار تنش کنم و موهاشو پر نیچ  راهنیدوست ندارم، پ شهیتو نره، چون از من بلندتر م _قدش، اما به 

 .می ازت دل ببر یکل ییدوتا

 

 ...! یو دوسداشتن  زهیم زهیخودت ر هیدختر شب هیام  هی جونم... پا ی_ا

 

 ؟م ی بذار ی_اسمشو چ 

 

 ! ای_در
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 : نم ی خوابم تا چهره اش را بب  یشکم م یچرخم و رو یم

 

 ا؟ ی_حاال چرا در

 

 ! دهیچون بهم آرامش م اره،یم  ادمی_چون تو رو  

 

سرش، چشمان بسته اش را که  یبرم و خم شده رو  یفرو م شیموها   انی سر انگشتانم را م ند،ینش  یلبم م یرو یقیعم  لبخند 

 زنم.  یاش م یشانیپ یرو  یبوسه ا  نم،ی ب یم

 

 . شتریکه تو همشون منم هستم رو ب  نیا ی دوسدارم...، ول اهاتوی_رو 

 

 : دهیشکم خواب  یچرخد و حاال او هم مثل من به رو  یم

 

 تونم نفس بکشم...؟! ی. اصال مگه من بدون تو مکابوِس..  یکه تو توش نباش ییای_رو 

 

  دنیشود. با د   یم دهینگاهم به عقب کش می پا یرو  یزیچ  یبزنم که با حس خنک یکنم تا حرف یدهان باز م شیحرف ها مست 

دهم  یرا محکم به حالت شوت زدن تکان م می پرم، پا   یکشم و از جا م یم  یبلند   غیج  میساق پا  یمارمولک نسبتا بزرگ رو 

 کنم.  یفرار م چادرجدا کنم و به سمت  می تا آن جانور چندش را از پا

 

 کاود:  یرا م راندازیو نگاهش اطراف ز  ستادهیا  شیسرجا متعجب 

 

 ؟ی د ید  یچ  ؟یشده؟ پر ی_چ

 

 : د یآ یو تند باال م دهیضربان قلبم باال رفته و نفسم بر گذارمی ام م نهیس  یرا رو دستم

 

 .ی..وا_مار...مار...مارمولک...رو...پام بود 

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

287 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کند. یبه بدنم وارد م یشود و لرز یصورتم جمع م  م؛ی پا یشود از تصور آن موجود زشت رو یم چندشم

 

دهم، رنگِ   یرا به دستش م یخورم و بطر یاز آب م یکند قلپ یو با لبخند نگاهم م  رد یگ یم  می رو یآب را جلو یبطر

 :کشاندم  یاندازد و به آغوش م یدستش را دور شانه ام م ند یب  یام را که م دهیپر

 

 ترسو!   ی_خانوم کوچولو 

 

 ...سکته کردم...!ای...خدای _وا 

 

 شود:  یدر کوبش قلبش گم م شیو صدا رد یگ یاش قرار م نهیس یفشاردم سرم رو  یتر به خودش م محکم

 

 . شمیمرگت م شی_خدا نکنه... خودم پ 

 

  

  شیرا جمع کرد و آن ها را کنج گنجه اش گذاشت تا تابستان سال بعد، به جا شیرها یهم در گذرند؛ روزگار ت یاز پ  روزها

 و مرداد را به تخت نشاند...! د یکش  شیرو یآورد دست  رونیسلطان را ب

 

مبل نشسته پشت سرش با   یسنجش رو ت ی زودتر آمده و منتظر باز شدن سا اریمن هستند، مه یدو نفرشان مهمان خانه   هر

 ام و   ستادهیا  یاسترس زائد الوصف

کند...با باز شدن   یو صفحه لپ تاپ رفت و آمد م شیحرکت دست ها یچشمم رو  رمیگیناخنم را به دندان م مضطرب 

 کنم.  یگذارم و نفسم را حبس م یچشمانم م یصفحه جان به لب شده دست رو

 

 _اوه...! 

 

 ته باشم. داش د یبه اطراف د  ی دهم تا کم یشود و انگشتانم را فاصله م یم زیت  گوشم

 

 !  ی_چه کرد 
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 بندم:   یچشم م ده؛یبر  نفس

 

 _قبول نشدم؟ 

 

 ...!  ی_قبول نشد 

 

حاصل از فشار انگشتانم بر طرف شود؛ نگاه  یتا تار د یکش یطول م یکنم؛ کم یرا باز م میدارم و چشمها یرا بر م دستم

شوم مشت   یم  زانیکشم و ناخودآگاه از گردنش آو یم  یبلند  غی رتبه ام ج دنیدوزم به صفحه لپ تاپ و با د  یرا م دمیناام

 : ند ینش   یاش م نهیس  یآرامم رو

 

 ...! یشعوریب  یلی‐خ

 

کنم و لبخند   یروم ، در را باز م یکنان به سمت در م زیکودکانه جست و خ یبا ذوق و شوق د یآ یکه به صدا در م زنگ

 : م یگو  یکنان م  غی ج غی زنم و ج یپشت در م  یِ شیبه چشمان م  یبزرگ

 

 ...!خوب قبول شدم  ی... قبول شدم... با رتبه ‐قبول شدم 

 

 کشد:  یو به آغوشم م د یآ یبه لبش م لبخند 

 

 ...، مبارکت باشه. زدلمی‐عز

 

 .زنم تا وارد شود  یبند تشکر کرده و تعارف م مین  یکشم و با لبخند  یخودم را عقب م معذب 

 برم.  یرا ندارم و از همان جا به آشپزخانه پناه م اری نگاه کردن به مه جرات 

 

خط و نشان    یکه حت یگذارم و با لبخند  ی م  زیم یبرم...، رو یم شانیبرا یبادام  یپر از نقل ها  یو با قندان زمیر یم یچا

منتظر ماندن با  قهیبعد از چند دق شانینگاه هردو ریدارم و ز یام را بر م یتواند محوش کند گوش  یهم نم اری مه یچشم ها 

رسانم و او با بغض خدا را به خاطر به ثمر   یام را به گوش اعظم م   یقبول برو خنده و آخرش چند قطره اشک خ  غیج  غیج

 .د یگو  یم کی کند و تبر ینشستن زحماتم شکر م
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 کشم:  یپلکم م  ریز یکنم و دست  یرا قطع م تماس

 

 خانوم گل؟  ید یم ین یریش ی‐خب...ک

 

 : می گوی و با لبخند م  رمیگ یقندان نقل را به سمتش م طنت یخم، با شچر  یم یسمت عل به

 

 . ینی ریش نمی ‐بفرما ا

 

 گذارد: یاز نقل ها را به دهان م یکی 

 

 مگه نه داداش؟  می کن یکه ولت نم  یتوپ ند  ینی ریش  هی هوا باش...تا   نی‐به هم 

 

 زند. یاز سراجبار م  یکند و لبخند  یبا مکث نگاهش م اریمه

 

 

لبخند مهربانش   گذارم؛یم  اریمه یدست  شیرا در پ یم یدارم بعد از پوست گرفتن ن یبر م وهی از ظرف م یاریخنده خ  با

 : م یگو یبا ناز و ادا م ی کند؛ رو به عل  یدلگرمم م

 

 کنم؛ اونم بدوِن گردو.  یمهمونتون م اریآبدوغ خ  هی_ 

 

 وقت...! ه ی  ی_نه بابا...ورشکست نش

 دم. ینم  ت یکمتر از جوجه رضا اری؛ به جان مهبه جان خودت نباشه  یعنی

 

 زند: یم شی به پا یبرداشته با نوک پا ضربه ا  زیخ اریمه

 

 

 کردم. دایبذار... مگه جونمو از سر راه پ هیاز خودت ما کهی_جون عمت...مرت
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 کنم:  یدارم و به سمتش پرت م  یاز قندان بر م  ینقل ض یغ  با

 

 خاموشک خانومت!_وا چرا جون عمه... جون اون 

 

 دهد:  یسر م یبلند  ی خنده

 

 ...؟ی _تو هنو دست از سر اون بخت برگشته؛ برنداشت

 

 کند:  یکند و متفکر نگاهم م یم یکنم... چند لحظه مکِث مشکوک ینگاه م یاندازم و به عل یباال م   یا شانه

 

 .ی برامون فسنجون بپز د یگردو دلم هوس کرد... هوِس فسنجون! با  ی_گفت

 

 نوشابه؟  ای‐اوهوک... تعارف نکن عامو؛ تورو خدا بگو کنارش دوغ سرو کنم 

 

 پسندم.   یم شتریدلستر ب ینداره اما حاال که اصرار دار یمن که فرق ی_برا 

 

 کنم. ینثارش م ییخنده پرو با

 

 : د یگو یکند و با خنده م یم اریبه مه  ینگاه 

 

 !؟ ترش! ی...! اونم چمیفسنجون توپ مهمون  هی‐دادا...آماده باش که 

 

 کند:  یبه هر دو ما م  ینگاه اریمه

 

 از جاش تکون بخوره.  یدم پر  ینباشه؛ اجازه نم نیر ی‐به جان خودم ش
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  اریخ یرو  دنینمک پاش   نیاندازم و ح  یکنند م  یبودن خورشت بحث م نی ریبه آن دو که بر سر ترش و ش  یپر حرص  نگاه

 زنم:  یرو به هردو غر م

 

 ...!زم یاگه توش مسهل نر ستمین  نازی ‐پر

 

فسنجان در دو طعم متفاوت را به آن ها   کیشده قول  میساعت چک و چانه زدن با هر دو نفرشان، در آخر تسل میاز ن بعد 

 روم.  یدهم و به آشپزخانه م  یم

 

دور و دست  یا یرو کیمثل  میلحظه برا نینداشتم و ا یبه قبول ید ی.. ام.دارم با آن حجم استرِس سرجلسه  یبیعج  ذوق

 است.  یافتنین

 کنم.  یمنعکس شده ام نگاه م ریو به تصو   ستمی ا  یپنجره م یجلو  یشاد  با

شود   هیاز آن است که تنها با تکان خوردن تخل  شتریب  جانمیدهم... ه ی کنم و خود را آرام تکان م  یزمزمه م یلب آهنگ ریز

بار پر حس تر    نیدهم ا  یخودم را تکان م ستمیا یکنم و دوباره جلو پنجره م  یبه آن دو که گرم گفت و گو هستند م ینگاه 

 خوانم:  یم

 

 ...!ای... دلداروم ب ایب  ارومی حاال–

 

لرزانم و   یکنم شانه ام را م یم شانیرقص و آواز پر  نیرا ح م یکشم و موها  یمدهم شال را از سرم یرا تکان م خودم

افتد و گردنم خشک شده؛  یم اهیس یکی و  د یسف  یکیجوراب پوش   ی چرخم، نگاهم به دو جفت پا  یداده و م یرا تاب میموها 

 مبهوت. یگریسرخ شده از خنده و د  یکیرسد به دو چهره،   یو م د یآ یباال م یبه آرام

 

 یبه اطراف م یکنم. نگاه یشانه جمع م کی یرا رو  شانمیپر ی و با دست موها  ستمیا یم م یزده صاف سر جا خجالت 

به  یچشم نگاه ی. شرمزده از گوشه ست یرقص و آواز شالم را کجا پرتاب کرده ام که در دسترسم ن نیدانم ح  یاندازم؛ نم

موجود فضا را پر  ت یجمع کردن وضع  ی بلند آن دو و زهرمار گفتن من برا یخنده  یبعد صدا  قهیدق کیکنم و  یآن ها م

 توپم:   یم اریزود طلبکار شده به مه یلیکند؛ خ یم

 

 ...؟ یبگ یست یبلد ن  اهللای_

 

 : د یگو  یم دهیبر دهیخنده بر انیسرخ شده م یعل
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 !ی...عادت رو...دارن ی دختر تو...هنوزم...ا ی... واید یشن یآوازت م یدرصد فکر کن وسط صدا هی_

 

 : د یگوی م یکه اخم و خنده اش با هم مخلوط شده با چشم غره ا اریگزم و مه یزده لب م خجالت 

 

 شده واسه واحد رو به رو!  ییوی پنجره آخه...؟! چه و  ی‐جلو

 

  یدهان افتادهین  ینشان بدهم مثال اتفاق خاص  کنمی م یکه سع یدر حال کیش  یلیکنم و خ ینازک م  شانی برا یچشم پشت 

 کنم :  یعبور از کنارشان زمزمه م   نی کنم و ح یکج م شانیبرا

 

 ...تو.  دنید  ی... براا ی ...دلداروم بایب  ارومی ‐حاال 

 

 

 کوبم:  یسرم م یرو  یبندم و ضربه ا یم شان یرا پشت سرم به رو در

 

 برسرت...خوبت شد؛ آبروت رفت؟  خاک–

 

لبم   یرو یمثال با شال پوشانده ام خنده ا مهیکه نصف و ن  شانمیپر یموها  دنیکنم؛ از د  یم نهی به چهره ام درون آ ینگاه 

  یمتعجب و سرخ از خنده ها ید. با تصور حرکات موزون خودم و چهره هاشو یم لیکه کم کم به قهقهه تبد  ند ی نش یم

 زنم.  یبه سرم م یگر ید  یخنده ضربه  انی فروخورده آن دو، م

 

 *** 

روانه   می را به سو کات یتبر  لیخانواده و همکارانم عمل کرده و س  انیم  یبمب ساعت  کیام در دانشگاه همانند  یقبول  خبر

 ساخت.

که وعده اش    یا هیو هد  کشیشاد و تبر  ی صدا دنیها، اما پدربزرگ و شن  یگفتن ها و ابراز خوشحال کیتبر  نی ا یهمه  از

 .ند ی نش یبه دلم م  شتریدهد؛ ب یرا م

  یخال یجا  یکند هرچند با بغض صدا و حسرتش برا یبرابر م  نی ام را چند  یشاد  شیاز آن عمه و قربان صدقه ها بعد 

را با او   یشاد   نی. کاش بود و ا کنمی با عکسش در خلوتم گفتگو م نیپدرم بغض کرده و شب هنگام ساعت ها دلتنگ و غمگ

 کردم؛ کاش... یقسمت م
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 یو تنها زمان   کنمی ام حس نم  یلیتحص د یجد   طیورود به مح  یام برا یکار، انتخاب رشته و آمادگ   یروزها را در تکاپو  گذر

 مانده. یباق یل یکه تنها چند روز تا شروع سال تحص می آ یبه خودم م

 

کرده   یکنند شانه خال یکنارهم کار م زیقبل، اما کج دار و مر ت یمیام که نه به صم یدادن به دو مرد زندگ ینیریقرار ش از

 قرار را عقب انداخته ام.  یام و هربار به بهانه ا

 

 ت یبا اعتماد، مسئول  یها وارد شده ام؛ عل  یمشتر یبه فوت و فن کار و ذائقه   یاز چند ماه کار در فروشگاه، حساب بعد 

جلب   یکه برا  یسخت پسند  یداده؛ بعد رفتن مشتر یگذارد. چند روز است به فتانه مرخص یرا بر دوشم م یشتریب

فروشگاه خارج   ریبه عنوان مد  یکامل و اعالم آن به عل ت یرضا باو رو کرده ام و در آخر  ریتمام قفسه ها را ز تش،یرضا

 تمیکنم و همراه با ر یرا مرتب م ن یتر یو  یها  ملیر فی. رد نمی ب یم  یعل یش یرا در چشمان م ت یشود؛ برق رضا  یم

ه  یدور از چشم بق  یو گاه رمیگ یضرب م نی زم یشود با پا رو  یسقف پخش م  ینصب شده رو یکه از بلندگوها یآهنگ

 دهم.   یبه باسن و کمرم م یتکان 

 

 ..."ی مان یتا ابد م ی"باورت کردمو گفت 

 

 شنوم:  یرا م  اریمه ض یپر غ  یصدا

 

 دستت!  ری... دوتا دستمالم بگوسط قشنگ تکون بده   ایاونجا فضا کمه ب یخوا ی_م

 

 دهیکه د  یکردن یشاد  یو صحنه  ییآن روز کذا اد یبه  یشوم. هر از گاه یچشمانش گم م  اهیکنم و در شب س یبلند م سر

 .آورم  ی خودم نم یگذرم و به رو  ی که با لبخند از آن م کند  یبارم م  یو طعنه ا کهیاند ت

 

 ‐جان؟ 

 

 : د یآ یکشد و جلوتر م یدر همش را به رخم م شهیهم  یها  اخم

 

  یکن یفک م ؟ ی خودتو تکون بد  ست ین یکس  ینیبب   یکن یاونور م  نوریاون پشت مثل کالغ سرتو ا  ی.. رفت‐جان و زهرمار. 

 نتت؟ ی ب  ینم یکس
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 دوزم :  یم نیو به زم رمیگ یچشمان گرد شده ام را از نگاهش م رم،یگ ی زده لبم را به دندان م شرم

 

 خودمو تکون دادم؟!  ی...؟ من...کِ ی‐چ

 

 غرد:  یم  ض یغ پر

 

 چپ چه خبر؟ هوا خوبه اونجا!؟  ی‐از کوچه عل 

 

 

 زیسرخ از خنده اش پشت م یو چهره  یافتد عل یکه چشمم به آن م یز یچ نی کشم و اول یخجالت زده ام را باال م  نگاه

  یوا شی رو یجلو  توری مان دنیمنتقل شده است. با د  یدر ورود  کیفروش نزد  یها  نی تری و  یرو به رو یکه به تازگ ار،یمه

 .گزمی و لبم را محکم تر از قبل م می گو یم یآرام

 

 ! ؟ی اونم حسابدار یدانشگاه قبول شد  یدختر؟ من موندم تو چطور یآخه تو چقدر خنگ ؟ی کش ی‐خجالت نم

 

 دزدم:  یو خجالت زده نگاهم را از نگاهش م رمیگ  یم میاز ران پا  یشگون یو

 

 .حواسم نبود...!...من..زهی‐خب..من...چ

 

 کشد: یبه سرش م یدست کالفه

 

  شهی...باز اون رو میرقص  یو م یخون ی" م ایب  ارومیپشت پنجره "حاال     یریروز م هی... ید ی‐تو آخرش منو سکته م

 آخه؟   نیتر یکنم؟ تو فروشگاه، پشت و  کاریگرفت االنت رو چ دهیناد 

 

 نشاند:  یتنم م یرو یعرق سرد  شیشود و صدا یکنارم رد م از

 

 !ده یبرا من تکونش م نی " بعد پشت به دوربیگفته "ِزک   لیخل ‐باسنش به بقچه مش 
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برده و حاال همراه باهم    رگاهیرا به تعم نشیماش  شیچند ساعت پ م؛ی رو یبه سمت خانه م ابان ی خ یزنان از گوشه  قدم

 . میرو  یو به سمت خانه ام م می زن یها را قدم م  ابانیخ

و   ابانیبا دقت مرا از خ نکهیدهد و بعد از ا یخرد و به دستم م یاز دخترک گل فروش سرچهارراه م ،یگل نرگس دسته

از البه  گردد؛یآمده را برم ریرو منتظرش بمانم. خودش مس ادهی پ  یخواهد که گوشه  یکند م یها رد م نی ماش  یالبه ال

 یدهد و راه ی به او م  یز یچ کند،یصحبت م  یربچه اکه آن طرف چهارراه با پس نمشیب  یها م  لیعبور و مرور اتومب  یال

 کند. یاش م

 

چرخد و دلم بند شال   یم  نیتر یرنگارنگ پشت و یها یروسر یو نگاهم رو  کنمی پشتم را به او م د یآ یسمتم که م به

 کرده اند. زانشیآو نی تری و  یشود که به شکل بادبزن از باال  یم یگلدار یآبرنگ

 

 ؟ ی‐دوسش دار

 

 چرخانم:  یرا به سمتش م  سرم

 

 ‐جان؟ 

 

 : د یگو  یچشمانم م  ی رهیدهد و بعد خ یانگشت اشاره شال را نشانم م با

 

   ؟یدوسش دار دمی‐پرس

 

 : می گو ی رد شدن از کنارش م  نیدلبرانه ح یخندم و با ناز یم

 

 . اد یفقط خوشم م  زایچ هیباشه؛ من فقط تورو دوست دارم... از بق ادت ی_

 

 یگرد شده و لب یکه مبهوت با چشمان  نمشی ب  یگردم و م یبه عقب برم نم؛یب  یرا نم  شیروم و همراه یقدم که جلو م چند 

 کند. ینگاهم م رهیخ د یآ  یکه کم کم کش م

 کشد. یازدحام آدم ها در آغوشم م یرو، البه ال  ادهی پ یشلوغ  انی و م د یآ یجلو م عی را سر انمانیقدم م چند 
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 ! وونه ی د  ی‐کوچولو

 

  یکشم و لب م یلب و مهر درون چشمانش را... خجالت م یلبخند رو نمی ب یکند و م  یاز کنارمان عبور م یچادر یرزن یپ

 گزم.

 شنوم:  یدست فروش را م رمرد یکشم و غرغر پ یرا عقب م خودم

 

شده! آدم چه   ی... عجب دوره و زمونه ایکنه... ه  یناموسشو بغل م ابونیانگار خونه رو ازش گرفتن وسط خ ن؛ی_اِ اِ بب 

 ...! نهی ب  یکه نم زایچ

 

پر   یخندان و دست یبعد هردو با لب  قهیبرد چند دق  یکشد و به سمت همان مغازه م یتوجه به اطراف سرخوش دستم را م یب

 . می شو یاز آن جا خارج م

 

  یکوچه مان را در سکوت ط ییکنم... سرباال  یگره م شیدهم و دستم را دور بازو یگل را از دست راستم به چپ م دسته

گردد و با لبخند   یبه سمتم برم کباری قه یشکند. هرچند دق یم یموتور ای نی عبور ماش یرا گاه انمانیسکوت م م،ی کن یم

  یشود؛ دستم را م یدل م کیدو دل است؛ و ظاهرا در آخر چند قدم مانده به خانه   یدر گفتن مطلب ییکند؛ گو  ینگاهم م

 کند:  ینگاهم م  قیو دق ستد یا یم  میکشد روبه رو 

 

 ...یعن یبود... ی... واقعی‐اون... اون... حرفت... که گفت

 

 زنم:  یم یروم خودم را به نفهم یقدم جلو م کیبا لبخند  حرفشان یم

 

 _کدوم حرف...؟ کجا!؟ 

 

 : زند یکشد و پچ م  یم اهشیس یبه موها  یدست کالفه

 ...؟!یفقط منو دوست دار نکهی... انی _ا

 

 زنم:  یلب م اهشیچشمان س  ی رهیخ

 بود... فقط تو رو دوست دارم.! ی‐واقع
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ام را  یشان یپ  ریوصف ناپذ   یبا مهر شی و لب ها ند ی نش یدو طرف صورتم م شیکند، دست ها  یرا پر م انمانیم ی فاصله

 زند. یمهر م

 

جا   کیبا تمام حجمش  ایدن کنم  یچرخم و حس م یبه سمت خانه م  یلب ریز  یخداحافظ کیروم، با  یزده عقب م خجالت 

 شود.  یم دهیسرم کوب  یرو

 

 

 می روبه رو رِ ی باوِر تصو  رد،یگ  یم یشتریتنم وسعِت ب   خبندانیهر لحظه  کنمی ام گم شده و احساس م نهی س انیم ییجا نفسم

 .  ست ین  ریامکان پذ 

 

 زنم:  یاست لب م بهیخودم هم غر  یکه برا  ییو مبهوت با صدا دهیترس

 

 ‐آ...آ..آقاجون!

 

  ی برد. نفسم با شتاب بر م یم نی از ب ند ینش یصورتم م یدستش که رو  نیسنگ  یبدنم را ضربه  ی وارد شده بر اعضا شوک

 .رد یگ یاز سر م خبندانیگردد و قلبم ضربانش را با شدت هر چه تمام تر، بعد از 

 

 ...! ایح ی_ب 

 

 

 اندازم. یم  نییو سرم را پا  رمیگیدرهمش م یو اَخم ها  ینگاهم را از او و صورت سرخش، عل دهیزده و ترس خجالت 

 

 شنوم:  یاز فرسنگ ها دورتر م ییرا گو اریمه یصدا

 

 کنم. ی_حاج آقا...! خواهش م
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دادم که  اد ی  یناموس یبه تو ب  یزندگ  یزنه...؛ کجا یکارم لَنگ م یکجا  نمیببر...، بب   ریدخترِه رو بگ نیدست ا ای ب  ی_عل

 ! یکن یگزه... لب باز نم  یو تو َکِکتم نم رهیراه م قت یناموست دست تو دست رف

 

 شود. یم  اطیما وارد ح یتوجه به هر سه   یچرخد و ب یم

 

 : ستد یا  یم مانیو روبه رو د یآ  یچند قدم جلو م یعل

 

 ؟ ید یالمصبتو چرا جواب نم  ی_ آخه... اون گوش

 

 ام:  یحواس یاز ب گزمی و لب م کنمی م  نگاهش

 

 !  لنتِ ی...رو سا می ‐گوش

 

 : ند ی نش یشانه ام م  یرو اریمه دست 

 

 ! نمت ی‐بب 

 

 شود. یتر م  یبرزخ  یعل صورت 

 نالم:  یچرخم و با بغض م یسمتش م  به

 

 ...بد شد! یل ی! خاری‐ مه

 

 شود:  ی در هم گره م شتریب  شیاخم ها زد؛یر یکه فرو م اشکم

 

 کنم...خب؟!  یکه از خودش مطمئن نباشه؛ من درستش م یِ کس یبرا  ینکن خب... ترس نداره نگران هی‐گر
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 یدارم. پدر بزرگ را که م یلرزانم را به سمت خانه بر م  یقدم ها  یعل یدهم و شانه به شانه   یتکان م یسر  نامطمئن

 غرم:   یم یلب به عل ریکنم و با بغض ز یقدم سست م نمی ب

 

 اد؟ یکه قراره ب  یاومد؟ چرا بهم نگفت ی‐اصال آقاجون ک

 

 غرد:  یکند و بعد پرحرص م ینگاهم م یکشد لحظه ا ینگاهم را به سمتش م  شیشدن قدم ها ثابت 

 

دونم اصال   یواموندتو که من نم  یزنگ زدم اون گوش  یبعدشم که هرچ  یاومدم فروشگاه گفتن رفت  ؟ی‐مگه تو فرصت داد 

 .یجواب نداد  شید یخر یبراچ

 

 !یزد  یزنگ م اری‐خب، به مه

 

 خورد:  یو مقابل صورتم تکان م د یآ  یدوزد، انگشت اشاره اش باال م یاش را به چشمانم م یعصب نگاه

 

  رهی...تو چرا انقدر خیار یطلبکار رو درب یآدما یبرا من ادا ی...حق نداریمنو مقصر بدون  ی! حق نداریپر  نی‐منو بب 

 ؟ کاراس  نیا یآخه...وسط کوچه جا  یسر

 .احمق

 

توجه به آن به سمت پدربزرگ  یخورد و او ب  یم یتکان   شیرو یِ زند، گلداِن شمعدان یباغچه م یبه لبه   یپر حرص لگد 

 .دهد  یآسانسور را فشار م یرود و دکمه  یم

 

باز شود و مرا به کام خود بکشد اما   نیلحظه زم  نی خواهد هم یدارم که دلم م یبه سمتشان بر م یسستم را در حال یها قدم

 ...!افتد ینگاهم به نگاه پرحرف پدربزرگ ن

 

 

از پشت سر به   ستمیا یسالن م انیو خجالت زده م ریگذارم، سر به ز یم یعل  یلرزان پشت سرشان پا به خانه  یها  باقدم

شده؛ قبل از  یکمان  شی ساعت گذشته شانه ها کیاز اتفاقات  ایگو یول کنم؛ی چهارشانه و قدبلنِد پدربزرگ نگاه م کلِ یه

 رود. یبار سمت چپ صورتم را نشانه م نیگردد و دستش ا یمبچرخد به سمتم بر یگر ینگاهم به جهت د  نکهیا
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  یم نیدستم به زم  انیاز م ار،یمه ییاهدا ی با ی. دسته گِل زند یآ یدرون گوشم زنگ ها به صدا در م ییدستش گو  ین یسنگ از

 زنم:  یآورد لرزان و پربغض لب م یافتد و اشک به چشمانم م

 

 ‐آقاجون...من...

 

 آبرو. یب  ،یای ح ی‐خفه شو...ب 

 

 زند:  یاندازد داد م یتنم را به لرزه م  یکه همه  ییکوبد و با صدا یاش م نهی به س  یا ضربه

 

 ؟ یکن یهرزگ  ای!؟  یدرس بخون   نجای ... تورو فرستادم ازیهمه چ  یمِن ب رت،یغ ی‐مِن ب 

 

 گردد:  یزند و به سمت او بر م یرا پس م ند ی نش یشانه اش م یکه رو یعل دست 

 

 گفتم...!؟ یهان چ  گفتم؟یکه زنگت زدم بهت چ ی‐روز اول

ناموستو تو   یداشته باش؛ هوا  رت یسپارمش دستت... گفتم مرد باش؛ غ یدختر دست من امانِت... گفتم امانتمو م نیا  گفتم

 نگفتم؟   ایداشته باش...گفتم،  ب یشهر غر

 لرزد. یچهار ستون بدنم م  ادشیفر یصدا از

 کند:  یگوشم را پر م یگرفته و شرمنده اش همه  یگزم و صدا یافتد از خجالت لب م یم نیی که پا  یعل سر

 

 رتم. نوک یآقاجون... گفت ی‐گفت

 

 غرد:  یقفل شده م یکشد و با دندان ها  یشود و او را به سمت خودش م یاش م قهی پدربزرگ چنگ  دست 

 

  یب ی  کهیموقعِ شب دست تو دست اون مرت نی !؟ ناموس تو... امانت من... اهی هان چه وضع ه؟ی چه وضع نی ‐اگه گفتم پس ا

 کنه؟  یم یچه غلط  ابونایناموس، تو خ 
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ماجرا بود او بارها و بارها مرا از  ن یا  نِ یگناه تر  یب یاست که عل نی ا قت یدفاع کنم. حق  یگذارم تا از عل یجلو م یقدم

به لقب حسود هم او را  یرد شدم؛ حت رتش یتوجه از کنار گفته ها و غ یگرفته بودم منع کرد و من هربار ب شیکه پ  یراه

 مفتخر کردم. 

 نالم:  یکنم و م  یلب باز م دهیترس

 

 ...من...خودم...خواستم...که...رهیتقص ی...بی... ب ی... علی‐آقاجون... عل 

 

 شوم و  یدوزد الل م یسرخش را که به نگاهم م چشمانِ 

 کند. یام م دهیدهان خشک  ی ه ی و طعِم شوِر خون را هد  ند ینش  یلبم م یگونه ام رو  یبار جا   نیدستش ا ی ضربه

 

 !  یکرد  یآبرو رو ق  یرو خورد  ایشرم...ح  ی‐ب

 نی با ا یجا کرد  یتو ب ؛یخودت خواست   ؛ی...تو غلط کرد خودم خواستم  یگیو م  یست یم یمن وا ی ...تو رو یکش ینم خجالت 

 ! رت یغ  یب

 

 چرخد: یم یام به سمت عل  یتوجه به من و نگاه باران  یب

 

خواد...که  ی م اقت یبرام نذاشته؛ درس خوندن و دانشگاه رفتن ل یا گهیروستا... راه د  میگرد یجمع کنه برم  لشوی‐بارو بند 

که   یشلوار کوتاه شهیقرمز و دامن پاش م  ریحر  شهیباباش م  یعزا  اهیسال نشده لباس س  هیکه  ی نداره... کس د یچشم سف نیا

 یرت یغ  یتونم کاله ب ی...همون بهتر بره خونه شوهر گاو و گوسفند بچرونه! من نم دهیساق پاشو به هر کس و ناکس نشون م

 بِِکشم سرم.

 

 

پر ازدحام و وسوسه   با،ی ز تخت ی از پا ییجدا  یعنیشود، فکر برگشتن دوباره ب روستا   یم یقلبم تندتر از هر وقت یها  تپش

...عقب  رمیگ ی روم و دستش را م یم کینزد  چکد،ی و اشکم م  کنمیناباور نگاهش م   زم،یعز اریاز مه یدور  یعنی  زم،یانگ

 زنم:  یو من ناله مکشد  یم

 

 ‐آقاجون...!  
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و نا   ند یچ یقلبم، پربغض لب م انِ یزند؛ دخترِک م یم خیچشمانش    انیم یاندازد تمام وجودم از سرما  یبه سمتم م ینگاه 

 کشد. یدستش را دور شانه اش حلقه کرده خودش را به آغوش م د یام

 دوزد: یم سم یزده اش را به چشمان خ  خی و چشمان  ستد یا یم می روبه رو د،یآ یشود اما دوباره به سمتم م یدور م یقدم 

 

بابات   یروز اول جا ید یو به آرزوت رس  یپدرتو برآورده کنم...خواستم حاال که دانشگاه قبول شد   ی‐اومده بودم که آرزو

اگرچه پدر و مادر باال سرت  ننیبرام؛ که مردم بب   یبخر ت یث ی داشتم آبرو و ح د یآرزوها برات داشتم...ام یلیکنارت باشم...خ

 ...یکه منو سربلند کن یکه موفق بش یاما انقدر جنم داشت ست ین

 

 زند به جانم:   یرد شدن از کنارم با جمله اش آتش م  نی و ح رد یگ  یرا م نگاهش

 

 بابا.  یبه همه آرزوهام...کمرمو شکست   ید یکش شیآت... دختر، یکرد  د یناام  دموی‐ام

 

  یاست که تحمل م یفشار  یصورتش نشان دهنده  یکه سرخ یتوجه به من و عل  یزنم و او ب یم  شیزنم و صدا یم هق

 شود. یم دهیبسته شدن در پشت سرش مثل پتک بر سرم کوب  یشود و صدا یکند وارد اتاق م

 

 

 و  شکند  یرا م انمانی هقم سکوت م هق

 شوم...  یلرزاند و در خودم مچاله م یاز قبل م شتریرا ب می خورد شانه ها یم واریکه از کنار شانه ام رد شده و به د  یگلدان

 

مهمان گوش  شیخراش انداخته... و صدا شیرو  شهیش یکشد به رد خوِن پشِت دستم، که تکه ا  یدستم نگاهم را م سوزش

 شود:  یم می ها

 

..چقدر گفتم  ....خدا لعنتتون کنه رمیتورو بگ یکه نتونستم جلو  رت ی غ  ی... لعنت به من باری..لعنت به مهی‐لعنت به تو پر 

 باشه...!  رمرد یمن و اون پ  یحرمت نشکن...حواست به اعتبار و آبرو  یآدم باش...پر یپر

 

 دهد: یرا فشار م می و بازو  ستد یا یم  میرو ی تر از قبل جلو  یکوبد و عصب  یم زیم  ی هیبه پا  یلگد 

 

تو بغل اون    یریم ابونیکه وسط خ  ینیب   ی...نمینی ب  ینم یبدبخت...عقده هات به کثافت کشوندتت کور شد   یلیخ ،ی‐بدبخت

 ببوستت... خاک برسرت. یذاریوقت م یهمه کس و وقت و ب یب
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ام  یکشم و با دست زخم یشود شانه ام را عقب م یگران تمام م  میبرا یعل  یاتفاقات و حرفها یو کالفه ام از همه   یعصب 

 کوبم:  یاش م نهیتخت س

 

 

  یکنم دلم م یم کاریاصال به توچه که من چ  ؟یار یعالمه ها رو در م ی...ادامثال یخوب یلیخاک بر سر خودت...تو خ -

دونم   ینم ی... فکر کرد یزن یحرفا رو م نیا یدونم برا چ  ینم ی...فکر کرد یینداره...بدبخت تو   یخواد اصال به تو ربط

 ! اریبه مه یکن یم یحسود 

 

 زند: یو پر از نفرت داد م  یو عصب رد یگ یکوبد انگشتش را به سمت در م یام م  نهی تخت س محکم

 

 ! رونیمن ب  ی‐گمشو از خونه 

 

 

 زنم.  یبلند، زار م یی کنم و با صدا یو هق هق خفه ام را آزاد م نمی نشیاز بسته شدن در پشتش م بعد 

 

  یبه عمق فاجعه پ  شتریب گذرد ی که پشت سر گذاشته ام؛ سخت است و هر لحظه که م یباور لحظات جم،یمتعجب و گ  شوکه،

 برم.  یم

 کنار بگذارم. یرفع بال صدقه ا یشوم و برا  داریبعد ب قهیباشد و من چند دق الیاتفاقات، خواب و خ یهمه  کاش

زمان داشتم آن گاه زمان را به قبل  نیداشتم... کاش حداقل، ماش یمثل ساعت برنارد داشتم و زمان را نگه م یساعت کاش

 شدم.  یهم قدم نم  اریگرداندم و هرگز با مه یخروجم از فروشگاه برم یاتفاق و لحظه   نیاز ا

 

  یاز من م یقلبم، پشت به من نشسته و رو  یاز شرم مهمان چشمانش، گوشه  ییا یبا دن د یو ناام ن یدورِن قلبم، غمگ  دخترکِ 

 .رد یگ

.  نمی چشمان پدربزرگ را نب انِ یاما آن حِس بِد م رمیخواهد بم  یلحظه دلم م نیزند... هم نازیاست؛ که من، پر  نی ا قت یحق

اش   به دست آوردن دل شکسته یبرا یچاره ا ای دانم آ ینم ده؛یکه او زحمتم را کش ییتمام روزها  یشرمنده ام، اندازه 

 نه...؟!  ایهست؛ 
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 یکه خانه   ،یلعنت  یبعد از خارج شدن از آن خانه   یکه عل یو دسته گل  فینگاهم را به سمت ک  لیاس ام اس موبا زنگ

 کشاند. یپرت کرد م  میپا  یتکه آشغاِل نجس جلو  کیشهِر پر آشوب بوده و هست، مثل   نیدر ا دمیام

 

بار    نیچندم یزنم و برا  یم یلبخند تلخ اریمه یشماره   دنیکنم با د  یرا باز م امیکشانم و پ   یم فیرا به سمت ک خودم

 کنم. یبغض م

 

 زم؟ یعز یجان خوب  ی‐پر

 

 ‐نه! 

 

 رت یغ  نی ب  نیگذشته و از همه بدتر، در ا ش یخرابه ها  یبود؛ من پل اعتماد پدربزرگ را خراب کرده، از رو نی هم ت یواقع

 کرده ام. می را هم لگد ماِل خودخواه یعل

 آن ها را از دستت داده ام. یِ هر دو تِ یسال تالش و حما کیاز همه بدتر حاال حاصل  و

 

که   ییها...اشک ها و لبخندها... ماجراها ی گرفتن کار...غم ها و شاد  اد ی یبرا  می ها، تالش ها یمدت، خوش نیزحمات ا تمام

 ...!اریها مه  نی ا یو در صدر همه   شیکمک ها ،یعل یها ت یاز سر گذراندم...حما

که طناب  نشی بوسه اش و آخر نیکنارش...اول یناب عاشق یو لحظه ها   اری... مهشیو عاشقانه ها اری... مهرتشیو غ  اریمه 

  یاز همه  یِ جدا لمیتوجه به زنگ موبا یو من ب د یآ یچشمانم به رقص در م یشد بر گردنم... همه و همه، جلو یدار

 ...د یای پدرم به چشم ن  یخال یکه آمده بود تا جا یرمرد یپ ی تهدلشکس یزنم برا یشهر، زار م نی ا یخواستن  یزها یچ

 

 

دسته گل و   دنیکنم و با د  یبه اطرافم نگاه م جی گ یکنم، چند لحظه ا یدر گردن و شانه ام چشم باز م  ید یحس درد شد  با

به    یآورم.کش و قوس یم اد ی اتفاقات چند ساعت گذشته را به  یکند و همه  یافتاده کنارم مغزم شروع به پردازش م فیک

 زنم.   یم یرد خون خشک شده پشت دستم لبخند تلخ دنیو با د  کنم یشانه جمع م  کی یرا رو  می دهم، موها یبدنم م

 

  می گلو یبغض را مهمان دوباره  می روم ورم لبها یم ییستشوشستن دست و صورتم به د  یشوم و برا یاز جا بلند م د یناام

 .د یآ یشدن آب به سوزش در م دهیکند؛ زخم کنار لبم با پاش  یم

 

رود. سرم  یمالش م یکنم، معده ام از گرسنگ یصورتم را با حوله خشک م  نهی روحِ دختِر دروِن آ یب  یتوجه به چهره  یب

 .گذارم  یضعف نکنم در دهان م نکهی ا یدو دانه خرما فقط برا لیم یبرم و ب  یفرو م خچالیرا داخل 
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 دارم. یبر م لمیو موبا  فیرا به همراه ک دهیو پالس ختهیروم و دسته گل بهم ر یسمت در م به

 کنم.  یمبل پرتاب م یرا گوشه   لمیو موبا  فیگذارم و ک یاپن م یحوصله رو  یها را ب گل

 

پشت   اریمه دنیکنم و با د  یپدربزرگ باشد به سمتش پرواز م د یفکر که شا نیاراده با ا یشود ب ی زنگ در که بلند م یصدا

 پرد:  یدر رنگ از رخم م

 

 ؟ یکن  یم کاریچ نجای...تو ای‐وا

 

پرپشتش در هم گره  ی. ابروها ستد یا یلبم از حرکت م یورم و زخم گوشه  یخورد و رو  یصورتم چرخ م یرو نگاهش

 کند:  ی زخم پشت دستم مشتش را محکمتر م دنیشود و د  یم

 

زنم اون المصبو   یبند دارم زنگ م  هی شب ی...!؟ از د ست یبه نظِر خودت سوالت مسخره ن  ؟یکنیم کاریچ  نجای ا یچ یعن ی‐

 شب؟ینفر هست که دلش هزار راه رفته از د  هی   یگی... نمید یکه جواب نم

 

 دوزم:  یو چشمان ملتمسم را به نگاهش م گذارمی لبش م یرا رو دستم

 

 شنون...!  ی...االن میکنیم ینجور ی...توروخدا...چرا ااریمه  ی‐وا

 

 غرد:  یزند و بلندتر از قبل م یرا پس م دستم

 

 شنون خب بذار بشنون...   یم وی ...؟ چی‐توروخدا چ

 

 : د یگو یبلندتر م  ییچرخاند و با صدا یم یعل یرا به سمت خانه   سرش

 

 اصال من اومدم که باهاشون حرف بزنم که حرفامو بشنون...!-

 

 : چرخد ی م یعل یاو و در خانه   نی ام ب دهیترس  نگاه
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 تر!  واشی...توروخدا سی‐ه

 

پرم و  یم رون یتوجه به سرو وضعم از خانه ب  یچرخد ب یم یعل ی دهد و خودش به سمت خانه  یدست به داخل هلم م با

 کشم:  یدستش را م

 

 آخه قربونت برم...!  یر یتو رو قران واستا...کجا م اری ...مهیوا ی‐ا

 

 : د یگو یدهد و پر عتاب م یزند و به عقب هلم م یمرا پس  دستم

 

 ...!هی بهشون بگم که قصدم جد  خوامیکه م رمیبم  رمیوانستا...نم  نجایوضع ا نی ‐برو تو با ا

 

چشمانم از   نم یب  یدر م یقامت پدربزرگ را جلو یشود، وقت یباز م یعل  یکنم تا جوابش را بدهم که در خانه  یباز م لب 

 : روم یعقب م ی شود و قدم یترس گشاد م

 

 ...س... سالم...ی‐وا

 

 

 : د یگویم  اریرود و روبه مه  ینازکم م یروسر  ریز  شانیپر یبه من و موها  یغره ا  چشم

 

تو   ابون،یخواد تو خ یرو م یزن کهیراه بره...کس رهیگ یدست ناموس مردمو نم ابونیتو کوچه خ  یِ که قصدش جد  ی‐کس

کشوندش... ادم عاشق دست و دل و چشمش هرز   یمحرمش باشه دنبال خودش نم  نکهیبدون ا یا  گهیخونه و هر قبرستون د 

 جوون...!  رهینم

 

 

 ! ن یلحظه گوش بد  هیدل، تاجِ سر،  زِ یحاج آقا، عز-

 

 رسد:  یبه گوشم م شیاندازم و صدا یم نیی اندازد، خجالت زده سرم را پا یبه سمتم م یتوجه به او نگاِه پرحرف  یب
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  هی...مقصر منم، منم که اعتماد کردم... که باخودم فکر نکردم ست ی دخترم ن  نی ا ی...حتست یهم ن ی... عل یستی‐مقصر تو ن 

 بشه؟  یچ ندشیفرستم شهر قراره آ یو بسته م کی کوچ طِ یمح  هیسر از  هیدختِر خاِم جوون رو بدون سا

بره تو آسمون از ذوق  نکهی ا یاز تو قفس آزادش کردن و اون به جا ییهو یشد که  یاون پرنده ا ت یحکا یپر  ت یحکا

 رفت تو مرداب و نابود شد.  ادش،یز

 

 زنم:  یروم و پربغض لب م یجلو م یقدم

 

 ‐ آقاجون! 

 

خش گرفته اش مثل  یو صدا چرخد یکند به عقب م یکه ساکت فقط نگاهش م  اریتوجه به مه  ینگاه کردن به من و ب   بدون

 شود:  یم دهیآجر برفرق سرم کوب یتکه ا

 

 .م ی ش یم یراه گهیساعت د  هیجمع کن  التوی‐وسا 

 

 یرود و قبل از بسته شدن در صدا م یجلو م  یزنم. قدم یخورد و هق م یگره م اریمه کیشده نگاهم در نگاه تار شوکه

 زند: 

 

 خوامش.  یخوامش، به وهلل م یچند لحظه...، حاج آقا بابا، م نی ‐حاج آقا اجازه بد 

 

 کنم:  یبلند ناله م یزنم و با صدا یرسانم، چند ضربه به در م یوکه خودم را به در مبندد و من ش یتوجه به او در را م یب

 

 ‐آقاجون...آقاجون...آقاجون درو باز کن....آقاجون توروخدا... گوش کن به حرفم...! 

 

کشم، به در  یزنم و خودم را به سمت در م یدر آرام کردنم دارد. هق م یشود؛ سع یدور کمرم حلقه م اریمه یها دست 

 کوبم:  یمشت م

 

  ی...علی...علشهیخراب م ندمی ...تورو قران....آقاجون غلط کردم...توروخدا ببخش...آقاجون آز ی‐آقاجون...تورو روح عز

 ....! یبگو... درو بازکن...عل یز یچ هیتوروخدا تو  
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و با   نمینش ی م  نیزم  یزنم و از شدت ضعف همان جا رو یدارد از آن جا دورم کند پس م یرا که سع  اریمه یها دست 

 کوبم:  یکم جانم باز هم به در م یمشت ها

 

 ...آقاجون...! ی...علکنمی در و بازکن خواهش م ی....علی....آقاجون...! علد ی‐آقاجون ببخش

 

  یبه خوردم م  یخواباند و مسکن یتخت م یمرا رو  نکهیاز غم بعد از ا ییا یروم و او با دن یبه خانه ام م اریاصراِر مه به

 رود.  یم رونیدهد ب

 

به    دنیجوشد از ترس نرس یکند و چشمه اشکم خشک نشده دوباره و دوباره م یم  ینیگردنم سنگ  یکوه رو  کیمثل  سرم

 تالش کرده بودم.   شیرا داشته و برا  شیکه سالها آرزو  یا ندهیآ

  نی...رفتن از ارد یگ  یو لبخند نابش جان م اری مه رِ یبندم و پشت پلکم، تصو یچشم م د یگذارم، ناام یبالشت م  یرا رو سرم

لحظه خودم را   نی مردن... و من از هم یعن ی اریمردن... نبودِن مه  یعنی اری مردن... نداشتِن مه یعن یشهر و دور شدن از او 

 ...نمیب  ینم  شیب یمرده ا

 

 

تخت  یرو دهیکه خشک یاشک یشکند و من همچنان مغموم با چشمه  یساعت م یتاک عقربه ها  کیخانه را، ت  سکوت 

 . کنمیکنم و فکر م یکنم و فکر م یگلوله شده فکر م

 یاز دست دادن همه  یبرا نمیترسم و غمگ  یوقت حرفش دوتا نشده م  چیه  نکهیپدربزرگ خبردارم از ا ت یقاطع از

 غفلت کوچک خراب شد. کیتوانستم داشته باشم اما با  یکه داشتم و م یخوب یزها یچ

  ینفسم را تنگ م یجیمرگ تدر  کیسه روز مانده به باز شدن دانشگاه مثل  قای نگرانم...فکر برگشتن به روستا آن هم دق دل

 کند.

 

 کنم.  ینم یحرکت  چی ه  میروبه رو  واریشود و من مات د  یباز م د یچرخش کل یخانه با صدا در

 

 !؟ یی... کجای‐ پر

 

کند و شک دارم که  یم دایفرار پ یبرا  یکه به زور از حنجره ام راه ییجان با صدا یکشم و ب  یرا به سمت در م نگاهم

 دهم:  یاز آِن من باشد؛ جواب م
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 ! نجامی‐ا

 

 : ند ی نش یبه گوشم م  شیو صدا افتد ی م وارید  یاش رو  هیسا

 

 ! ی... چرا برق رو روشن نکرد نجایا کِ ی ‐چقدر تار

 

 برق را فشار دهد. د یکند تا پا به اتاق بگذارد و کل یوادارش م سکوتم

  یبرا یلیو بعد فرو رفتن تخت هم دل شی شدن قدم ها کیفشارم، نزد  یهم م یرا رو  میرسد پلک ها  ی که به چشمانم م نور

 شود.  یباز کردن چشمانم نم

 

 شه؟ یدرست م یزی چ  یکن یفکر م یگرفت شی پ کهی ت یوضع  نی ‐االن با ا

 

 دهد:  یدهم و او باز ادامه م ینم  یجواب

 

 . نالی ترم  د یبر د یبا گهیساعت د  می بغل گرفتن؛ ساکتو جمع کن...آقاجون گفت بگم ن غم  یزانو  نی‐پاشو عوض ا

 

 زنم:   یم شخند یو ن کشمی را باالتر مام  ینازک زرشک یپتو

 

 ؟ ی خوش حال یلی‐االن خ 

 

 : کنمی صورتم حس م یاش را رو  رهیخ نگاه

 

 دلت خنک شد؟  نم؟یبش اریبرم ور دل مه قهی تونم دم به د  ینم  گهیکه د  ی‐خوشحال 

 

 کشاند:  یام را به سمت خودش م شانه

 

 بشه؟ چندبار بهت گفتم مواظب رفتارت باش!   ینجور یاتو؟ زده به سرت؟ مگه من خواستم  یگیمی ‐چ
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 : زنم ینامفهوم لب م  زنمیچشم را عقب م یجلو شانیپر  یو موها کشمیحرص شانه ام را عقب م پر

 

 . اد یز یلی...! خاد ی‐ز

 

 : رد یگ یم  یرنگ دلسوز نگاهش

 

 ؟ یمن گوش نداد  ی؟ چرا به حرفا ست یات برات مهم ن ندهی ؟ آ یکن یکارا رو م  نیا ت ی‐چرا با خودت، با زندگ 

 

دچارش شده ام به  کبارهیکه  یفرار از حس خفگ یو برا زنم  یندارم که بدهم، پتو را کنار م  یدهم جواب یرا نم  جوابش

شوم به عبور و مرور مخلوقات   یم رهیکنم و خ یزنم، پنجره را باز م یبنفش را کنار م فیروم، پرده ظر یسمت پنجره م

 . میرپا یمتر ز نیخدا، چند 

 

... رمیمیکنم م ی...من...من...من اگه برگردم اون روستا دق میتون  یکن...تو م شی... تو باهاش حرف بزن...راضی‐عل

 کنم.  یخواهش م یعل

 

 

آزاد در آسمان را  یزنم و چشمانم پرواز گنجشک یمعرق کرده نقش   ی شهیش  یبا انگشتم رو کنمی اش را حس م رهیخ نگاه

 بندها آزاد بودم.  د یکند. کاش من هم از ق یدنبال م

 

 ...!ی ... دلخورم ازت پرحرف نزدم  یتا حاال... فکر کرد  شب ینشستم از د  کاریب ی‐فکر کرد 

و   یبست مونینسبت خون  یآقابزرگ خم شد...، تو چشماتو رو یحرفها  ریبودم اما کمرم ز انیجر  نیآدم ا  نیرتر یتقص   یب من

 ...!یکه به زبونت اومد بهم گفت  یهرچ

از  شترِ یپررنگ تر و ب می دلخور ،یو تو خواسته و ناخواسته ناراحتم کرد  که گذشته  ییتا االن به اندازِه همِه روزا روزید  از

 خراب بشه! ت یاشتباه احمقانه زندگ هی خواد به خاطر  یم نمدل نایدستت... اما، با همه ا

 

 : کنم ی نگاهش م یعصب 

 

 ! ست یاشتباه احمقانه ن اری ‐عشِق من و مه
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بسوزد و    میدلش برا د یکه شا نیا یصرفا برا  رمیگی م  میو تصم   رمیگ  یدرهمش م ینگاهم را از اخم ها  کنم،یممکث 

 دهم:   یآب نداشته دهانم را فرو م ،کشم یمی ق یکنم، نفس عم یکند عذرخواه مانیپش  مشیآقابزرگ را از تصم

 

و   ست یوقتا واقعاً کنترل زبونم دست خودم ن یبعض  یشناس ی بودم، تو که منو م یعصب  یلی...خب... خشب یمن د  د ی‐ببخش 

 .گمی چرت و پرت م

 

 رسد:  یبه گوشم م شیچرخاند، صدا یرا در حدقه م شیکه چشمها یکشد و درحال یم یپرحرص نفس

 

  ینجوریکه تو رو ا  یعشق  یفهم یو نم یاحمقانست. کور شد  ونتونی م یرابطه   نیاحمقانه نباشه، اما ا د ی‐ عشقتون شا

  یاحمق که همه رو به چشم دشمن م هی! ییاحمِق به تمام معنا کی ،ی ... خوِد خوِد حماقِت و تو پر ست یدرمونده کنه عشق ن 

 ...!نهی ب

 

 :کشد ی به رخ چشمانم م   شتریچشمانش را ب   یشیزند و م یم یپوزخند 

 

ذره عقل   هی! اگه یحماقت کردنات بردار نیقراره دست از ا ی...کستمیکه من دشمنت ن  یبفهم یخوا یم یمن ک زِ ی‐عز

پاک    یتون یم  یچطور ؛یکه زد  یگند  نی فکر کن بب نی بش ست،یکردن از من ن  یکه االن وقت عذرخواه  ید یفهم یم یداشت

 نداشته باش! د ی...به من امیکن

 

 : رمیگی نگاه ملتمسم را از چشمانش نم  گزمیدهم تا جوابش را ندهم لب م یشوم و جان م  یاش م رهیخ

 

.  کنمی ...تورو خدا تو به آقاجون بگو منو نبره...تو نذار...خواهش می تون یاحمق کمک کن...تو م  نی ....به اینجوری ‐نگو ا

  ییدوباره برگردم به جا  نکهیمن تحمل ا  رسم،ینم  یا جهی نت چی و به ه کنمیاز بس فکر م کشهیبه خدا سرم همش داره سوت م

چشمش لوچه و کارش   هیپسر مش رحمان که    میمثل کر یکیخونه کار کنم و جون بِکنم و آخرم  یصبح تا ظهر تو د یکه با

 پدرِش رو به عنوان شوهر انتخاب کنم ندارم...!   یکردن برا یهم چوپون 

 

  یرساند. اشک ها دانه دانه رو یچشمانم را به آب م ی دهیخشک  ریکند و کو یام راه باز م نه ی س انیباالخره از م  بغضم

 : رم یگی ام را از چشمان پر حرفش نم رهی چکند و نگاه خ یگونه ام م

 

 دوست داره! گهیجور د  هی...تورو  یتون   یم ی‐تو...تو اگه بخوا
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 رود: یشود و به سمت در م یجا بلند م از

 

دست  ریز  ابونی... که ناموسشو ول کرده تو خکنهینگاهم م رت یغ یب   هیمثل  شب یاز د  ار،یتو و مه ی‐فعال که به لطف کارا

 مردم.  یوپا 

 

 : رمیگ یچهارچوب در دستش را م انیروم و م  یم جلو

 

 کن منو نبره خب...؟  یکار  هیتو    کنمی ... باهاش حرف بزن...خواهش م ی‐عل

 

 

 !ی بر د یبا  گهیساعت د  میساِکت رو ببند و آماده باش...ن-

 

 

 چسبم:  یدستش را م شتریزنم و ب  یبغض ناله م  پر

 

 جان...تو روخدا...! ی‐عل

 

  یم هیهمان جا به چهارچوب تک د یو من ناام رود ی م رونیحرف از خانه ب  یو ب کشد ی م رونی دستانم ب انیرا از م دستش

 کند:  یم شهیاز قبل در دلم ر شتریب  یلعنت یزنم و ترس برگشتن به آن روستا 

 

 حسود. یتو افتاده پسره   ریکه کارم گ ‐لعنت به من 

 

را از  لمی و هق هق کنان و سردرگم وسا  زمیر یحرکاتم است، اشک م ی  رهیخ ظشی مبل نشسته و با همان اخم غل یرو

 .  کنمی گوشه و کنار خانه جمع م 

کند؛ از طرف  یم سیرا خ می از اشک که دائم گونه ها یا  هیطرف و پوشش ال کیو استرس بازگشت ب روستا از  هیگر

 نداشته باشم.  لمیوسا  یجمع آور یرو یدست به دست هم داده تا اصال تمرکز گرید 
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و با   دهی کش  یرا تنگ کرده و او مچاله و رنجور خودش را به کنج نمیدخترِک غمگ  یقلبم، جا انیغِم جمع شده م حجمِ 

 کند. ینگاهم م  رهیخ سیخ  یچشمها

 

  زیم یو درون چمدان رو  دارم یخرس کوچکم را بر م چکد یو قطره اشکم م   کنمی م یبه چشمان عل یبغض نگاه پر

  یم انشیم ی  ختهیبهم ر  لیبه وسا  رهیشود. خ یو غمم افزون م نمیب  یچشم پوزخند پدربزرگ را م یاز گوشه  گذارم؛یم

 نالم: 

 

 ‐آقاجون... توروخدا ببخش منو...! 

 

 زنم:  یزانو زده؛ دردمند زجه م شیپا یجلو

 

کردم ببخشم توروخدا آقا  ی... من غلط کردم... اصال من بچگ رمیمی... آقاجون به خدا از غصه م زی‐آقا جون تورو روح عز

 کارو...به زحمت دانشگاه قبول شدم... نی جون...نکن با من ا

 

 شود:  یکشد و از جا بلند م یدستم شده است عقب م ریرا که اس ییحرف پا  یب

 

 . می بپوش بر یباخودت برداشت ی‐بسه هرچ 

 

 زنم:  یدوزم و لب م یم یرا به عل دمیناام  نگاه

 

 ! ی‐عل

 

 : ستد یا  یپدربزرگ م یو چند قدم د یآ یچشمانم جلو م ی رهیخ

 

 که سر به راهش کنم.  دمی! من قول میفرصت دوباره بد  هی‐آقاجون...کاش  

 

 اندازد:  یم یبه من و بعد عل یکند، نگاه  یکتش م نیرا داخل آست دستش
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  انت ی! مگه خکنهیکنه دوباره و سه باره هم م یم انت یبار خ هیکه  ینبود... کس نی وضعمون ا ؛ی ‐تو اگه سر به راه کن بود 

 ! یسواستفاده کن  گرانیکه از اعتماد و محبت د  نِ ی ا انت یخ ؟ی کن یکه به شوهرت، به همسرت، به دوستت نامرد  نهیفقط ا

 

 یلب م زد یر ی که حس مرگ را به جانم م یزند و بغض یاز غم درونش موج م ییایکه دن  یچرخد و با چشمان یسمتم م به

 زند: 

 

داشتم؛  د یکردم... بهت اعتماد داشتم...ام یکنه باور نم یرو م نکاریداره ا یگفتن که پر یاومدن و م یم ایدن  ی‐اگه همه 

 اما... یکن  یمنو پدرتو برآورده م  یکردم تو آرزوها یفکر م

 دهد: یرمق ادامه م یکشد، ب یدهد وجودم را به آتش م  یکه به افسوس تکان م  یسر

بال و پرم   ری که ز یناموسم، دختر  دمیسر من اومد اون لحظه که د   ییچه بال  یتا بفهم  یپدرباش د ی...بایمرد باش د یفقط با -

دست  مشیبه حر دهیکنه و از اون بدتر اجازه م  یها رو گز م ابونیخ  یمرد اَجنب هیگرفتم تا بزرگش کنم دست تو دسِت 

 بشه!  یدراز

 

 رود: یبه سمت در م  میتوجه به من و هق هق ها  یو ب  رد یگی مبل را به سمتم م یافتاده رو یمانتو

 

 ! اقتتِ یکه ل  ییبرمت جا ی...میاعتماد کردن رو ندار اقت یل ی‐نشون داد 

 

 کنم:  یبار هزارم التماسش م  یافتاده برا ریکه به ز یو با سر رمیگ یدوم دستش را م یپرم و به سمتش م  یجا م از

 

  ست یمن موندن تو اون دهات خراب شده ن اقت یآرزو دارم...ل ی...من کل د ینگ ینجور ی‐آقاجون غلط کردم...توروخدا ا

 آقاجون...! 

 

 رود:  یم رونیکشد و ب  یرا عقب م دستش

 

  ایب ی...علم ی ...بپوش برینشون داد  یرفت  کهیکف دستت و دنبال اون مرت یگذاشت اتوی که آبرو و ح یرو اون وقت اقتت ی‐ل

 کارت دارم... نجایا
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را   میاست گام ها  شی زندگ قیدقا نی که محکوم به اعدام در واپس یمثل متهم افتاده  نیی پا  یحس و حال و غم زده با سر یب

پدربزرگ   ی رو به رو  یو عل اریروم، مه یکه مقصدش طناِب دارم خواهد بود م ینیکشم و به سمت ماش یم نی زم یرو

 .کند ی صحبت م  نییپا  یبا سر  اریاند و مه  ستادهیا

 

 کرده.   شیهدف رها یو ب جیها دورتر از من، گ لومتریقلبم را گرفته و ک انیم د یام  یپرنده  یو کس دهیاشکم خشک  ی چشمه

 

 دنمیچشمم که با هزاران حس نگاهش را قفل نگاه آماده بار اهیشود سمت مرد س یم دهیشود نگاهم کش  یکه باز م نیماش در

 رود. یکند و عقب م یم

 

 شود. یشود و آخر سر در خم کوچه گم م  یهرلحظه دورتر م   رشیتصو د یآ یکه به حرکت در م لیاتومب یها  چرخ

 

  یادگاریپشت پنجره را در ذهنم ثبت کنم تا  ریکنم تصاو  یم یدهم و سع یم هیتک  شهیرا به ش  زم،سرمیندارم که بر  یاشک

شهِر شلوغ   ن ی خوب و بد ا یاز دست دادن لحظه ها  یو برا  نمی نشیم  وانیکنج ا یا  زهیانگ چی ه  یکه ب ییروزها  یباشد برا

 دهد. یم صورتم را شست و شو   میاشک ها  یدوست داشتن

 

کنار   یتابلوها   یاما وقت د یکش یدر دلم شعله م ید یام یکورسو می که سوار اتوبوس شده و از شهر خارج شو یلحظه ا تا

  یو زجه زدن بر سِر گور ستادنیهم خاموش شد و من خسته از ا د یام  یهمان بارقه  د یرا به رخ نگاهم کش  لومترهایجاده ک

  نِ ی دخترِک غمگ یدهم به ناله ها یبندم و دل م یم م یروزها  نیا  یها  یهمه تلخ یخودم کنده ام چشم رو  یکه خودم برا 

 دروِن قلبم. 

 

کنم  یرا باز و بسته م  می کنم، چند بار پلک ها یمسافران چشم باز م  گریپچ پچ و صحبت د  یاتوبوس و صدا یتکان ها از

  یبا باز  یران یا  لمِ یف کیاز سقف  زانی آو یتاقه   یشده رو ریجاگ نچِ یچهارده ا ونی اتوبوس عادت کند. تلوز یک یتا به تار

رسد و نگاهم به   یجلو به گوشم م  یشکستن تخمه از صندل کیچ  کیچ یدهد، صدا یمعروف نشان م گرانیاز باز  یکی

 بسته اش نشان از خواب بودنش دارد. ینشسته و چشم ها  یکنار فی رد  یِ صندل یکاود رو  یدنبال پدربزرگ اطراف را م

 

 شود. یم شتری تر شدن به شهر کوچکمان ب  کیو نزد   کیدرد با نزد  نیدهد و ا یآزارم م یو گرسنگ سردرد 

 . ستد یا یکوچک شهرم م  نالی شود اتوبوس در ترم ی م  انی سحر که نما ی دهیسپ

  یم یلعنت  یبه سمت آن روستا  یتاکس  نی کشم و سوار بر اول  یرا به دنبال پدربزرگ م میشوم و قدم ها  یم ادهیرمق پ  یب

 .می رو
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که در  یکرده ا زیو عز  بایز تخت ی پا ی برا  یکه سخت و پر از دلتنگ یدو هفته ا  گذرد،ی هفته از بازگشتم به روستا م دو

 آن ازدحام جا مانده؛ گذشت. انیم

کنم و آه   یرا نگاه م اهیمرغ س یجوجه ها یو باز نمی نش یم یمان یس یپله ها   یرو وانیغروب لب ا  کیروز نزد  هر

 . کشمیم

  یکنم و ب یچشم باز م میگلو  انیسخت م ی خوابم و صبح با بغض یو اشک م  هیشود هرشب با گر یچشمانم خشک نم  اشک

را   اریمه یها  امی و جواب پ نمینش یتخت م  یرو اطیدهم و بعد از آن کنج ح یروزمره را انجام م  یحرف در سکوت کارها

 دهم. یحوصله م یب

 

پشت در اول با لبخند مرا به   دنمید باز کرد و با  مانیعمه خانم در را به رو م،ی د یکه به روستا رس  یهمان روز لعنت  صبح

به   یپدربزرگ پنجه ا یتوجه  یدرهم و ب یلرزان من و اخم ها یحال نزار و لبها دنیبعد از آن با د  د،یو بوس د یآغوش کش 

 : د یکوب گرشیو دست پشت دست د  د یگونه کش 

 

 شما؟  نینجور یشده؟ چرا ا ی‐خاک برسرم چ

 

 هیوضع ممکن بلند بلند گر  نیتر  عینشستم و به فج  نی زم یکناِر در، رو د؛یحرف نگاهش کردم و ناگهان بغضم ترک  یب

 کشاند. اطیعمه اعظم را به ح  ی" هایکن یم هیشده، چرا گر یمن و "چ ی هیگر یکردم، صدا

 : د یگونه زد و پا برهنه به سمتم دو  یرو یضربه ا  دنمید  با

 

 شده؟ یدردت به جونم چ زکمی‐دخترم... عز

 

 ! یمانینداشتم جز اشِک حسرت و پش  یجواب

 

کرد هق هقم را پشت دستم خفه کردم و به کمک عمه و   یو با اخم نگاهمان م ستادهیا وانیتشر پدربزرگ که لب ا یصدا با

 اعظِم پا برهنه، به سمت خانه رفتم. 

 

بود، با همان گلدان   نشانیی دست دوِز اعظم تنها تز  یها  هیکه رو یی ها  یمان بود با همان پشت   یِ میقد  یهمان خانه   ه،خان

خاک گرفته؛  یبا چند شاخه گل مصنوع یستالیگلدان کر کی شی که رو  یم یقد  ونی پشت پنجره و همان تلوز یرنگ یها

 . می گذاشته بود 
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که   یناز یسال قبل، پر  کی  نازی گذشته، پر یروزها نازی آن پر گری به همان شکل قبل از رفتنم بود اما من، من د   زیچ همه

  کی د یشا گریسمتش به سمت د  کیگذرانده بودم که رفتن از  یسال از عمرم را در شهر کیبود نبودم، من  دهیشهر را ند 

 د،یکش  یروز کامل طول م

که  یشهر با،یز  یپر از جلوه ها  یگذشتند، شهر یاز کنار هم م گریکد یتوجه به  یب  یرنگارنگ که گاه یبا آدم ها یشهر

  ییاها یبرد به رو یو م گرفت یروشنش دست دلم را م یچراغ ها ی کردم سوسو  یاتاق خوابم نگاهش م یاز پنجره  یوقت

 دور و دراز. 

  یمرمر یبا پوست   ،یبزرگ تر بود به دختر می برا زیسا  کیکه  ییپُر پشم و لباس ها یلو یب یکه مرا از آن دخترک س یشهر

 ها مهمتر مرا عاشق کرد. نیکرد...از همه ا لیفاخر تبد  ییو لباس ها

موجود  کیتنگ که بر تن   یراهنیکه مثل پ یداد و دل یآزارم م انشیم یخال یحفره  کیکه  ی به روستا برگشتم با قلب من

 شد. یشود...ذره ذره نابود م یاز آن نابود م یشده و تکه ا شیهرلحظه ر کریغول پ 

 

 

 موقع و ماندگار شدنم چه گفته!   یدانم پدربزرگ به عمه و اعظم در مورد برگشت ب  ینم

 کیو در  چشمانشان نشست  انیم قیغِم عم  کیو   یناباور  کی... یحس دلخور کیکدر شد و  شان یکه نگاه هردو دمید  فقط

اشک  که اعظم  دمیزدم شن یدر قدم م اطی سرگردان ح  یمثل روح خواب  یکه چراغ ها خاموش شد و من، ب یشب، وقت  مهین

 کند: یکنج آشپزخانه با عمه درد و دل م زانیر

 

 کارو بکنه!؟  نی دختر آرزوها داشت... چطور تونست ا  نیا ی... رسول برا یآبج شهی... باورم نمشهی‐ باورم نم 

 

 دادن دودش جواب داد: رونیزد و بعد از ب انیبه قل یق یپک عم واری زده به د  هیتک  عمه

 

خام  الی... با خودش خست ی باال سرش ن یعقل کس  یب  یِ دختر  نیا دهیخبر رو... د  یاز خدا ب یِ ‐خدا لعنت کنه اون پسره 

 اعظم...  ست یمقصر ن یکرده... پر

 

 به نشانه تاسف تکان داد: یزد و سر انیبه قل یگرید  پک

 

رفتار کنه...ما فقط از محرم و نامحرم   یچطور  د یبا به ی مرد غر کیکه با   مینداد  ادش ی منو توئه...ما  ری‐تقص 

 ...!دفاع کنه  مشیکه از حر می نداد  ادشی...مشیترسوند 

 

 مادرانه جواب داد: ت ی حس مالک کیاما با  اعظم
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سرش گذاشته...؟  یرتیغ  یکاله ب  یبشه...؟چطور کیدختر نزد  نیچرا جلوشو نگرفته؟ چرا اجازه داده دوستش به ا ی‐عل

 گشته که گذاشته...  یحتما بار اول نبوده که با پسره م

 

 بود گفت:   هیشببه پچ پچ  شتریکه ب ییاز عمه گرفت و با صداو چشم  د یگز یلب

 

 ! طونیش اهینکنه...خاک برسرم...لعنت بر دل س  یبگذرون...آبج ریخودت به خ ای ‐گذاشته ببوسش! خدا

 

 : دم یو کنار در آشپزخانه نشستم و با بغض نال  دمیشب که به جانم نشست خودم را جلوتر کش  مهیسوز ن 

 

 نکردم...! یاشتباهروح بابام قسم...به جون خودت عمه...من کار  ‐به خدا...به 

با آقاجون صحبت   اد یترم که گذشت از دانشگاهم ب  هی...قرار بود می خواستگار اد یدوست دارم! قول داده که ب ارویمه من

 کنه...!

 

 به سمتم انداختند و عمه با حرص جوابم را داد:  یخورده و متعجب نگاه  کهیدرهم،  ییبا اخم ها  هردو

 

 تو؟  ی...شرم نداریکش ی‐خجالت نم

 ؟ یکه دوسش دار یگیو م  یتو چشممان جا شد  یبس نبود؟ حاال اومد  یآبرومان کرد  یپدربزرگت ب  شیپ

آمد با آقا  یخواستت م یم ؟ی ! تو مگه کس و کار نداشتیکرد  ییایح  یکه ب یخود کرد  یب ،یکه دوسش دار یغلط کرد   تو

   ؟یکن یم یعاشق ابونیکرد...وسط کوچه و خ  ی کرد نشونت م یصحبت م

 

که در  دمیرفتار اعظم را د  یرفتار داشته  باشد اما وقت نی و دلم هزار پاره شد باور نداشتم که عمه ا د یزدم و اشکم چک  هق

 عمه پرعتاب و اخم آلود گفت:  یادامه حرف ها

 

آقا رو رو سرمون...جانمان باال آمد تا  می مادر نداشتت رو پرکردم تورو گذاشت یبا آبرو بزرگت کردم...جا یعمر  هی"

  یو بگ یتو چشممان جا بش  یا یب یکه حاال عوض شرمندگ میکرد   ت یو آرزو راه د یشهر...با هزار ام یبر  میکرد  یراض

  چیه  یکه ب ی ! کسابونِ ی جاش تو همون خ اد یب  ابونی کوچه و خ یوکه از ت یعقل اون عشق  یدوسش دارم؟ عاشقشم...دختِر ب

 ؟ ی شناس یدستش رو چقدر م یتو یو دستت رو گذاشت یبست زیچشمت رو رو همه چ یت یمحرم

 ! میخت ی ر یتو سرمان م د یبا  یآورد، چه خاک یسرت م یینکرده بال ییدستت رو گرفت فردا خدا روزید 
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 ! ست یکابوس وحشتناک ن نی از ا ییرها یبرا یراه  چیکه ه  دمیشدم و فهم دار یام ب یخواب خرگوش از

 

سست به سمت خانه رفتم،   ییرفتند؛ پشت سرشان با قدم ها رونیتوجه به من و هق هق خفه ام ب  یجا بلند شدند و ب از

 یرا به نگاه پر از دلخور سمیشانه ام نشست نگاه خ یام که را در آوردم، دست اعظم رو  یکی پالست یصورت  یها  ییدمپا

 اش دوختم و او با بغض لب زد:

 

گوشت اما، چه کنم که   خی بزنم ب دهیکش ه ی خت یکه به خاطرت امروز به جونم ر  یو شرمندگ ییآبرو  یب  نی‐حقته به خاطر ا 

 وقت نازک تر از گل بهت نگم...  چی و قول دادم که ه  یرسول ادگاری تو 

 

 ورود به خانه گفت:   نیو ح  د یکش یآه

 

 دختر...!  ی...سرشکستمون کرد ی‐سرشکستم کرد 

 

 وضع شد عادت هر شبم.  نی و ا دمیو خواب  ختمیر اشک

 

 

دادم اما هرچه تعداد  نی پشت سرهم تسک  یو زنگ ها  امیدو نفره و پ  یعکس ها   دنیو حال بدم را با د  یاول دلتنگ  یروزها 

و حسرت بزرگ تر  یشد، حجم غم، دلتنگ  شتریو برگشت به روستا ب   یعقل  یگذراندم، با ب یدر دانشگاه م د یکه با ییروزها 

 رفت. یو افسرده تر روبه خاموش د یقلبم ناام یشمعِ روشِن دخترِک تنها  یو شعله 

 

 

درختان کم کم   یاش را بر تن درختان کرد و برگ ها یرخت رنگ  زییرا به آبان داد و پا  شیماه، مهر جا کیهفته شد  دو

 پا افتادند.   رِ یز  نی زم یو رو را خواندند  یاز شاخه ها غزل خداحافظ 

 

با تلگرام و   اریاطراف روستا زده شده از حال مه یاز تپه ها  یکی یکه سال گذشته رو  یو دکل مخابرات  یلطِف تکنولوژ  به

و   د یکوچِک تلفن کجا، و آن د  یِ از پشِت صفحه  دنید  نیکنم... اما ا یم  یبا خبرم و رفع دلتنگ  یریواتساپ و تماس تصو 

 سر و صورتم کجا...! یوقتش رو  یو ب قت پرمهِر و یعاشقانه با بوسه ها یها  د یبازد 
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را درونش   می بَِکنم و آرزوها  یچاله ا اط،یح  یدرخِت انگوِر گوشه   رِ یرسم که ز یم جهی نت نیشده و کم کم به ا د یناام  دمیام

 دفن کنم. 

و آن وقت دستم را  د یآ یم  میبه خواستگار  یکه به زود  نیدور و درازش، از ا یِ از آرزوها د؛ یگوی م یاز صبور اریمه

 . می کن یم یآماده شود در همان آپارتمان کوچک زندگ شیاها یرو یکه خانه  یو تا زمان رد یگیم

 د یگو  یم یباشد. از قاِب عکِس بزرگ یآسمان  یخانه مان آب یدوست دارد پرده ها نکهیاز ا د؛یگو  یمشترکمان م  یزندگ از

 دهد.  یدر خود جا یکه قرار است عکس دو نفرِه مان را در رخت عروس و داماد 

دم در به استقبالش خواهد   شان،یپر یدار و موها  نیکه هر روز غروب با دامن چ شیاها یرو یِ موفرفر یدختر بچه  از

 کند. یپر اخم، به ناز و ادا آمدِن خواهرش نگاه م  یبانگاه که دست به کمر یمشک  یتخس، با موها  یرفت و پسر بچه ا

 

راحت را  یدانشگاه و زندگ یپشِت دِر خانه ام جا گذاشتم، انگار عطا  ،یرا همان شِب لعنت میاما، انگار کوله بار آرزوها  من

فقط  ،یتوانستم با کم یهمه آنچه م یو چشم بستم رو  دمیبخش شی با رفتار احمقانه ام در آن شِب نحس وسط کوچه، به لقا

 باشم.  اشتهد  یعل  یدقت و گوش کردن به حرف ها یکم

 

از پچ پچ   دمی فهم ینم  یز یاش با پدربزرگ چ یدرگوش یآمد؛ از صحبت ها  دنمانیمدت چندبار به د  نیدر ا ،ی...! علیعل

که هربار بعد از صحبت با پدر بزرگ  دم ید  یفقط م دم؛یفهم ینم یز یبا اعظم، از نگاه نگرانش و از بغض اعظم چ  شیها

 شود...! یلرزان م شیتر و لب ها  شی گونه ها

 

شده در  ختهی ر ینشسته بودم و برنج ها  ر،یمجنوِن پ دِ یب  ی هیسا رِ ی ز اط،ی ح یتخِت گوشه  یدوم که آمد غم زده رو  بار

 کردم.  یرا پاک م ینیس

 

 قورت داد: یرا به سخت  شیکه آب گلو دمیچشمانم شد و د  ی رهینشست، سرم را که بلند کردم نگاهش پر از غم خ   کنارم

 

 ؟ ی ‐چقدر الغر شد 

 

 گرم کردم. اه ی دم س یحرف درونش بود از چشمانش گرفتم و سرم را به پاک کردن برنج ها  ییایحرف نگاهم را که دن  یب

 

 داد:  میبه انگشت ها  یرا گرفت و فشار کوچک دستم

 

 ؟ یکنی م  کاریبا خودت چ ی‐دار
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 کرد غرغر کردم : یو نگاهمان م  ستادهیکه پدربزرگ پشت آن ا  ینگاهم را به پنجره ا  انیع  ی  نهیک  کیبغض و با  پر

 

  د یمن با ریلحظه بگه بم نی ...اوِن که اگه االن، همرهیگ یم  میمن تصم  یزندگ یکنم...اوِن که برا ینم  ی‐من، نه...! من کار 

 . میر یبا حرفش بم د ی...هممون با رمیبم

 

 پنجره لب زد:  ی رهیگذاشت و خ شیران پا یرا ول کرد دستش را رو مینگاهم را گرفت و انگشت ها رد 

 

 یکه به جا  یی...توست یوضع اون ن  نی بگو...غر بزن... دادبزن... اما فراموش نکن که مقصر ا یبگ  یخوا یم ی‐هرچ

تو جاده  یبه آرزوهات زد  دنیرس ی تالش برا  یکه آرزوت بود به جا یبه شهر  تخت ی از اومدن به تهران، به پا نکهیا

 ! اریم... مههم منو ه  یکرد  چارهی ... هم خودتو بی خاک

 

 

 دوزم:  یدرشتش م یشیم یپر خشمم را به چشم ها  نگاهِ 

 

  یخوندم؛ کارمو م یکردم؟درسمو م ییکه عاشقش شدم...؟! چه کار خطا  د یلرز اریمه  یکردم که دلم برا ی‐ من چه گناه

  میدهات  ی افهی و ق پ یبد و خوبم... منو با ت  یکم و کاستم...! با همه   یباهمه   د یدادم که منو د  یکردم؛ کنارش دل به دِل مرد 

 بود. یمینداشت انقدر که قد  یهزاررنگ نمونه اشو کس یِ که تو اون شهر لعنت ییو لباسا لیب یو خواست؛ با پشم و س  د ید 

 ؟! کردم  کاریمگه چ من

 

 گرفت:  یبه باز  شیانگشت ها انیجدا کرد و م د یب یخم شده  یاز شاخه  یبرگ

 

من   اد،یدوست داشتن ز یگ ی...، تو مهوس  گمیمن م  ،یعاشق  یگ  ی...! تو می...به قول خودت عاشق شد ینکرد  ی‐کار

رو با همه   یلی مثل دل مجنون که کور و کر شد و ل شهیحالت م ی!عاشق که بش یپر دمیگم کمبود محبت...، بهت حق م یم

توش گناه نباشه حروم و حالل داشته  دهی که به وصال نرس یعشِق که تا لحظه ا ی...اما عشق وقت د یقد خدا پرست اشی زشت ی

 وقت لمس و بغل و بوسه و... نداشته باشه!  یباشه... که وقت و ب 

 

  انشیخشک شده م یآتش شد و من مثل تکه چوب یکوره ا شیدانم اما حرف ها ینه را نم ایکرد از قصد بود و  ینم نگاهم

 ، سوختم و سوختم! سوختم
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 ...! ست ی‐هوس ن

 

  ،یگردن... تو زن یم یافتن یدست ن ی زا یدنبال چ شهیمن مردم... مردا هم ،یپر  ی! ولگهید  ست یحتما ن ست ین  یگی‐تو م 

کنه؟ آدم عاقل  یو بساط م  ابونیگوشه خ  ارهیدُر و گوهر و طالشو م  ی...کدوم طال فروشییطال ،یگوهر  ،یالماس

 ذارهیکنه هم م یکه بدونه از مالش محافظت م یزیو هرچ  خاردار می و س  ریعالمه دزدگ هی  ن،یتری و  هیتو  ذارهیجواهراتشو م

 بزنه...!  کی انگشت کوچ  هی  ینتونه به ثروتش حت یدورش که کس

 

  یآفتاب گرفته گوشه  یبچه گربه ها ی و به باز   رمیگ یمشغول چشم از نگاهش م  یشود و من با فکر ینگاهم م ی رهیخ

 دوزم.  یم اطیح

 کشد:  یبه صورتش م یکه کالفه دست  نمی ب یچشم م یشنوم و از گوشه  یرا م قشی نفِس عم یِ صدا

 

بهش چپ نگاه کنه... مرِد  یحت ،یخواد کس یهمون دُر و طال و گوهره...که صاحبش نم ت یآقاجون حکا یتو برا ت ی‐حکا

  یجلو ی هربار که دست تو دستش اومد   یکه ازم له کرد  یو غرور رت ی! من به خودم کار ندارم به غ یپر  رتشیو غ 

کمرم خم شد کار ندارم...، طرِف حرفم با   رت یغ یو از حجمه  دمت یکه تو خونت تو بغلش د  یچشمم، به اون لحظه ا 

که وسط  د یتورو د  نهی و اعتمادشو بب  د یام ی   جهیکه اومد نت  یوقت  قایاما دق یه سر بلندش کن فرستاد ک د یآقاجوِن که تو رو با ام

 . دت یو بوس  یتو بغل اون بود  ا،یتوجه به دن  یکوچه، ب 

 

و   دمید  یفکر نکرده بودم...من تنها خودم را م می جهت به رفاقت و عاشقانه ها نیوقت از ا چی...هگزمیزده لب م خجالت 

 فقط خوِد خودم را... د؛ی د  یمرا م یام کس یبار در زندگ نی اول یرا که برا  ییعالقه و عشقم را و لحظه ها

 

کند و   یم هیهد  حوض  یانداخته به آب شی کوچک رو یِ خِط تا   نیکه چند  یکند و برگ  یشود و مشتش را باز م یجا بلند م از

 زند:  یافتاده لب م نییپا  یبا سر

 

 زارم آرزوهات تو دلت خاک بشن...! یکنم...نم یم شیبرمت...راض یشده م ی...! هر جور یبمون  نجای زارم ا ی‐نم

 

 زنم:  یرسانم و پچ م  یرسد خودم را به او م یکه م وانیشوم لب ا یاز جا بلند م شیقدم ها ی  رهیشود؛ من خ یم دور

 

 ؟ ی ‐تو عاشق رعنا بود 
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زند تا از سر راهش عقب بروم پله اول را باال   یآورد و با دست کنارم م یصورتم به حرکت در م یمتعجبش را رو  نگاه

 چرخد:  یام م ستادهیا م ی و به طرف من که همچنان سرجا ستد ی ا یپله سوم م یرا هم...، رو  یرود دوم یم

 

 حماقِت بزرگ شد...! هیبه  لیدوست خوب بود که تبد   هی ام،یکس ی‐رعنا تو اوج ب 

 

 شود:   یسرم اکو م یکند، حرفش هزاران بار تو یکه چطور کالمش درونم را زمستان م  ند یب  یرود و نم یم داخل

 

 شود...! یحماقت بزرگ م هیبه   لیکه تبد  یکس یدوست خوب تو اوج ب  هی‐ 

 

 

 شوم.  یقبرستان م یو به دنبال اعظم راه  دهیچادر گلدارم را جلوتر کش بندم،ی را پشت سرم م اطیح در

 

 دهد.  یزمستاِن استخوان سوز را م کی د ینشسته بر جانم نو   یسردتر شده و سرما یقبل، کم یبه نسبِت روزها  هوا

داده و  می ها  ید یناام  انیکناِر حوض، م دِ یب  ی هیسا  ریز یکه عل یو خسته، اما دلم گرم است... گرم قول نمیغمگ  دلتنگم،

  یروزها  د یکوچک روشن کرده و به ام  یبا شعله  یفروغ، شمع یب   ییدرون قلبم با چشم ها یو افسرده   نیدخترِک غمگ 

 حالش را به آن دوخته.  یخوب، چشماِن ب

 

پچ  یدن سبز پاک کر نی نشسته و ح یدر خانه ا یجلو شانیو گونه ها ین یکنار چند زن که با وجود سرما و سرخ شدن ب  از

 .می گذر یکنند م یپچ م

دختر نشد؛ خوِب فقط چهار روز شهر  چارهی دختر هم آخرش برا اعظم ب  نی "اد یگو  یاز آن ها م یک یشنوم که  یمبهم م یوقت

  نی کرده که آقا جونش اوردش دوباره تو ا کاریچ ست یکه قرار بود اون جا درس بخونه؛ معلوم ن  نیبوده کال عوض شده؛ ا

کوچه ها   نی کرده ام که دوباره در ا یلحظه غفلت کار کیکه با  میان شود؛ از دست خودم عصب یخراب شده"قلبم فشرده م

 را بشنوم.   یخاله زنک یحرف ها نیا

 

 . می شو یو وارد قبرستان سرد و ساکت م  میکن یکوچه را رد م چی پ

 . می رو یو سرِد پدرم م  اهیو به سمت سنگِ قبِر س می فرست یم یروح رفتگان فاتحه ا  یشاد   یبرا  م،یست یا  یم یا گوشه

 . میزی ر یآن م  یبرنج و گندم رو  یو مشت  مییشو یآب و گالب سنگ را م ی  شهیش با
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دوزم،   یم  دشیسف  یو نوشته ها اهیکند، نگاهم را به سنگ س یم  د یرا تشد  می روزها نیو سکوت اعظم، حال بد ا یسرد 

 شود:  یبغضم کم کم آب م

 

 ...یبابا...! کاش بود  ی‐کاش بود 

 

شدن   دایکند. با پ یو او در سکوت فقط نگاهم م زمیر یم رونیمانده در دلم را ب یحرف ها  یلب همه   ریزنم و ز یم هق

 . میی آ یم  رونیتند از قبرستان ب ییو با قدم ها  می شو یدر دور دست از جا بلند م ،یبزرگ جثه ا  یسگ قهوه ا

 

 گذارم:  یم شی بازو ینفس زنان دست روکنم و نفس  یاز سکوت و آرامش فضا استفاده م می شو  یکه م دورتر

 

 ‐مامان...! 

 

  یدارم و خودم را جلو یرود پشت سرش تند تند گام بر م یشود اما دوباره تند تر از قبل جلو م  یکند م یلحظه ا  شیها قدم

  یشگیهم می صدا انیروزها حضورش م نیکه ا یاندازم و با بغض  یم  نییشم تا مانع رفتنش شوم، سرم را پاک یم شیرو

 نالم:  یشده م

 

 دهیتو و عمه، از ناد  یِ صدا دنیوضع رو...کمکم کن...من دق کردم...من از نشن نی ‐مامان اعظم ...! تو روخدا تموم کن ا

 کشم...! یآقاجون مردم...به خدا که مردم فقط نفس م یگرفتنا 

 

 را به سمت خودم بکشم :  زانشیگذارم تا نگاه گر یگونه اش م  یروم دستم را رو  یم جلو

 

لحظه  هی کردنم به   یعشق و عاشق دمیفهم د،ی...من غلط کردم مامان...ببخشد یترکه...تو رو خدا تمومش کن  ی‐دلم داره م

ارزه...مامان اعظم توروخدا، تو رو روح بابا، تو با آقاجون صحبت کن بذاره برگردم اصال تو هم باهام   یشما نم  یدلخور

 ! ردونقدم کج برداشتم برم گ هیاگه...اگه...  ایب

 

 نالد:  یکشد و با بغض م  یاندازد و به آغوشم م یدستش را دور شانه ام م کنم،ی هق م هق

 

 من!  ی  وانهیبا خودت طفلک د  یکرد  کاری‐چ
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آن   یزنم از سرما یبه صورتم م یو آب  نمی نش  یحوض م یهردومان سرخ است لبه  یچشم ها  می شو یکه م اطیح وارد 

کنم و وارد  یسرم خشک م  یدهد، صورتم را با گوشه همان چادر رو یصدا م کی ت کی خورد و ت یبه هم م  می دندان ها

و    یعل یدر خاطراتم و سر و دست شکستن ها  مشو یرسد غرق م ی خورشت فسنجان که به مشامم م  یشوم. بو  یخانه م

دست  یزنم و دلتنگ یدر دانشگاه بدهم...لبخند م یکه قرار بود به مناسبت قبول یبودن سور  نی ر یبر سر ترش و ش اریمه

 دهد. یدور قلبم فشار م ی از هر وقت شتریرا ب  شیها

 

به   یگذارم دست  یگوشه اتاق م یجالباس  ی. چادرم را رو ست یدر خانه ن  یدهد که جز من و اعظم کس یخانه نشان م سکوت 

 روم.  یکشم و به آشپزخانه م یام م یدامن مشک

 ...!یرود از گرسنگ یزند و دل من مالش م یقابلمه را هم م ات یو محتو  ستادهی گاز ا یبه دست جلو قاشق

  نیزم  یرو  یو کنج ختهیر  ینیداخل س مانهیبرنج چند پ سهیو از ک گذارد یدر قابلمه را مکند ، یرا حس م حضورم

زنگ   شی کشد و صدا یم یقی کنم نفس عم یبرنج را با انگشتم جا به جا م  یو دانه ها   نمی نش  یم شی . رو به روند ی نشیم

 کند:  یدارش گوشم را پر م

 

  یاومد  هیکرده بودن با گر تت ی اما بچه ها اذ  یکن  یتو کوچه باز یسالت بود، رفته بود  شیمامان ش یبار که بهم گفت نی ‐اول

 مامان...!  یدر داد زد  یشستم که از همون جلو  یحوض رخت م یداشتم گوشه  اط،یتو ح 

که اون   نه یا ت یبه پام...، واقع یسمتم و خودتو چسبوند  یبدو بدو اومد  ید یتعجب برگشتم سمتت، تا نگامو به خودت د  با

خونواده  هی یآرزو که از بخت بدم تو  یدختر جوون بودم با کل  هیکنم...رو بزرگ   گهید  یکیروزا سخت بود برام که بچه 

من مامان   یبه پام و هق هق کرد   ید یکه چسب یچندر غاز پول داد به بابات...، اون وقت  یاومدم آقام منو به ازا ایبه دن  ریفق

صدات و اشکات که دونه   تِ یمظلوم یگرفت برا شی لحظه دلم آت هی ی بهشون بگو که مامانم میبر ای...، ب یم...، تو مامانمدار

 آفتاب سوختت. یرو گونه ها  خت یر  یدونه م

به دو  ینگاه هی  ادمهیتا دم در. خوب  یتو دستمو کشون کشون منو برد  یدستتو گذاشت  دمیشستم و چادرمو سرم کش دستامو

من  یداد زد   غویج  غیج  یوسط کوچه و رو به بچه ها با اون صدا یو رفت  یبه من انداخت  ینگاه هی بعد  یطرف کوچه کرد 

مگه   یو گفت   یخواهش تو چشات نگاهم کرد  یو با کل یکنارم برگشت  ه،منو دوست دار میلیمامان دارم اسمشم اعظِم...! خ

 مامانت ولت کرده رفته! گنیم  نای...انایا ؟ینه....؟ بهشون بگو تو مامانم

 دخترم و من مادرت...،  یبغلت کردم و آوردمت تو خونه...، از اون روز تو شد   یحال بد  هیبا   ادمهی

 

 :  رم یبم  شیبغض صدا یخواهد برا  یشود و دلم م یم شیحرکت تند انگشت ها ی  رهیخ نگاهم

 

خودم کم داشتم برا  یکردم برات، هرچ یاما مادرت شدم، مادر یبچه من نبود  ،یاز گوشت و پوستم نبود  ،یخونم نبود ‐هم 

خواست اما   یاز گل نازکتر بگه بهت دلم بچه م یچشمت اَبرو... نذاشتم کس یبهت بگه باال  یتو جبران کردم، نذاشتم کس 

 حکمت خدا نبود انگار که من واقعا مادر بشم.
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 : رم یگ  یپنجه ام م  انیرا م شی کشم و دست ها یچکد خودم را جلو م یم اشکم

 

 برات مامان...!  رمیقربونت برم...بم  ی‐اله

 

 : دهم یآغوشش جا م انیکنم و خودم را م یاش اشکش را پاک م یبا گوشه روسر  د،یگو یم ینکنه ا خدا

 

که از  ی...مرسنمینخواستم که بب   دمیکس رو جز تو مادرم ند   چی وقت ه چی موند...من ه  یخواه  ،یموند  ،ی‐مامانم شد 

 مامان!  یکه هست ی...مرسیبال و پرت کشوند  ریکه منو ز  یمرس  ،یگذاشت هی برام ما ت یجوون

 

 زند:  ی چشمانم لب م رهیزند خ یام م  یشان یپ یرو  یا  بوسه

 

  زم،یکنه...اما دخترم، عز یحال خرابت دلمو آشوب م ی...که بدونیستیتو برام کم از بچه خودم ن   یکه بدونرو گفتم   نای‐ا

  ی آقاجون رو نشونه گرفت رت یغ ،یسوال برد  ریمنو ز ت یبود، تو ترب  نیمجازاتش هم  یکه کرد  ی قربونت برم قبول کن کار 

 .می تورو دست باال گرفته بود  ی اد یما ز د یشا  اد،یم شیپ زای چ  نیو ا  ی...تو جوونیو حرمت عمه خانم رو شکوند 

 

 

 : گزمیاندازم و لب م یم نیی سرم را پا شرمنده

 

 کارم فکر نکرده بودم...! ی  جهیبشه...من... من اصال به نت  ینجور یخواست که ا ی...! من واقعا دلم نم د ی‐ببخش 

 

دست  ستمیا ی. پشت سرش مرد یگ یآب م ریش ریو ظرف را ز زد ی ر یم ید یشود، برنج ها را داخل لگن سف یجا بلند م از

 زنم :  یو لب م چسباند یکنم، سرم را به پشتش م  یرا دور کمرش حلقه م  می ها

 

 ‐مامان؟! 

 

 کنم:  یرا باز م میدست ها خورد ی تکان که م کند،یخشک مرا با دامنش  شیبندد و دست ها یآب را م ریکشد و ش یم  یهوم

 

 کن برگردم تهران...!  شیبا آقاجون حرف بزن...راض‐مامان ... تو 
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 شوم:  یم زانیکشم و از دستش آو یکند،خودم را جلو م یحرف نگاهم م  یب

 

 ...یخب! جوِن پر  گهی‐تو رو خدا مامان...حرف بزن د 

 

 : کنمی روم و دوباره اصرار م  یرود دنبالش م یدهد و به سمت هال م یتکان م یسر

 

 ...ها مامان...؟  گهید  یزن یجان...اعظم جونم... حرف م‐مامان 

 

  یکن خی.... اگه منو سنگ رو یبه خدا قسم اگه آقاجون اجازه داد و رفت ی...، پریول  کنمی م موی دم اما سع ی‐باشه...قول نم 

 .ارم یاسمتم نم  گهیبه حالت د  یوا  یاگه دوباره خطا کن

 

 شوم:  یزنم و با لبخند از او دور م ینرمش م یگونه   یرو یاندازم و بوسه ا یرا دور گردنش م دستم

 

 ‐چشم، چشم ،چشم! حواسم هست.

 

 برسانم.  اریخبر خوب را به گوش مه  نی روم تا ا یم  اطیدارم و به ح یبر م  ونی تلوز یام را از رو یذوق و شوق گوش  با

  یبغل زده و بقچه ا ریاش را ز یشود، دو طرف چادر گل گل یموارد  اطیگذارم عمه از در ح یپله آخر را که پشت سر م 

 .د یآ یسرش گذاشته و به سمتم م  یرو ینان تازه و تنور

 : می گو یاش م یدر چشمان خاکستر  رهیخ یروم و با لبخند سرخوش یکمکش م به

 

 ‐سالم عشقم!  

 

 شیرود، لب ها یبه نگاه سرخوش و لبخندم م یپراخم چشم غره ا یدارم و او با نگاه یسرش بر م ینان را از رو  بقچه

 کند.  یتوجه به من راهش را به سمت حوض کج م یرا کج کرده و ب
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  یشوم در اتفاقات یگم مزن،   یِ خواننده   ی و غرق شده در صدا یصندل  یدهم به پشت یم هیبندم سرم را تک  یرا م میها  چشم

 نشاند. یصندل نی ا یکه مرا رو

 

قراِر  کی که طبِق   یمن  یشد و به رو  اطی مادرش وارد ح یشانه به شانه  ل،یبغل هندوانه و آج   کیآمده بود... با  یعل

  یم ریپ دِ یدرخِت ب ی هی سا رِ یهر روز عصر، ز  زمیانگ  جانیدلربا و ه  با،یز تختِ یاز پا  یدور یِ نانوشته با خودم و غصه ها 

 زد، متعجب به احترامشان از جا بلند شده و به سمت زن عمو رفتم:  ینشستم لبخند 

 

 .د ی‐سالم زنعمو جان، خوش اومد 

 

 

بارش را  وان ی ا یِ پله ها  کیزد و نزد  م ی به رو یطرف چادرش را با دندان گرفته بود و هر دو دستش پر بود...لبخند  دو

 : د یگذاشت و به آغوشم کش نیزم

 

 مادر؟  یبماهت دخترم...خو ی‐سالم به رو

 

را برداشتم و بعد از سالم  نیزم  یزده و به سمت خانه تعارفش زدم، خودم زودتر از او خم شدم، دو ساک رو یخجول  لبخند 

 پشت سرشان از پله ها باال رفتم.  یبا عل یک یو عل

 

و بقچه اش را  دهیاش را پوش  یپشم  یمانده بود، آذر خانم چادر رنگارنگش را به سر کرده، جوراب ها لدایهفته تا شب  کی

تر به   نی دل نش یآماده کند و سال بعد با اتفاقات  یخواب زمستان یرفت تا خودش را برا یبغل زده کم کم به خانه اش م ریز

 . د یا یاستقبالمان ب

 

را علم   یبساط کرس د یپلک  یدور و برش م یاز هر وقت  شتریروزها ب نی اعظم که اسرد شده بود و آقا بزرگ به کمک  هوا

 کرده بودند.

که  یدر حال ی واشک یکردند و من  یصحبت م یآن ها از هر در م؛ینشست   یم یکرس ریها بعداز خوردن شام دور هم ز  شب 

بلنِد   یِ شب ها  یکه آذوقه  ییخوردن آلوچه و نخود و کشمش ها نیشدم ح یخمار و خواب آلود م یکرس یاز گرما

آلوچه ها در دهانم   یرا با آب جمع شده از ترش می ها و غصه ها یکردم و دلتنگ  یرد و بدل م ام یپ  اریزمستانمان بود با مه 

 .کردم یخفه م نهی در س هیجلب توجه نکردن بق  یگاهم را برا یگاه و ب یدادم و آه ها یفرو م

 

 آورد. د یو ام یاز شاد  ییا یآمد و با خود دن یعل
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که  یآن روز  د یشد و باالخره رس  یپررنگ تر م دمید  یرا با پدربزرگ م شیپچ پچ ها  یوقت  دمیبه قولش گرم بود و ام دلم

  نیآمد ا شیتوانم را گرفته بود، بعد از آن فضاحت که در تهران پ یپدر بزرگ مرا به اتاقش فرا خواند، استرس و شرمندگ 

در تنم نمانده بود. وسط اتاق  یوارد اتاِق مهمان شدم روح یخواهد با من حرف بزند... وقت یبار بود که پدر بزرگ م  نیاول

دست دوز اعظم نشسته بود   یتشکچه  ی او که رو یجلو  ریاما دلگرمم کرد سر به ز یلبخند اعظم و چشمک عل دمیکه رس

 پوست دستش رفت.  یچروک ها یترکمن داده بود نشستم و دلم برا ی ها یاش را به پشت هی و تک

 

 یرا باال برد و با اشاره  شیاَبرو یتا کی  ،ینی از ب ظشیدادن دود غل رونیخوانسارش زد، بعد از ب انیبه قل  یقیعم  پک

 بگذارند.  مانیچشم به سمت در به آن دو فهماند که تنها

 

دامن گلدارم را مشت کردم نگاهم به  یگوشه   گرمیاراده با دست د  یو ب دمیام کش  یبه گوشه روسر یدست مضطرب 

 از اتاق خارج شد. یهم گذاشت و به دنبال عل یرا رو شی اعظم که گره خورد او با لبخند پلک ها یچشمها

 

 که چقدر از دستت دلخورم؟  یدون ی‐م

 

 .انداختم  نییکه امکان داشت پا  ییو سرم را تا جا دمیلب گز شرمنده

 

مردم بستم و تو رو   ث یرسم و رسوم و حرف و حد  ی! که به خاطر تو و دلت چشم رویبود  زیکه چقدر برام عز یدون ی‐م

 شهر کردم. یتک و تنها راه 

 

  نییقرار باال و پا یآب درونش ب انیکه با هر پک او به قل یا شهیبه تنگ ش  یقال ینگاهم را از گل ها انیقل قل قل یصدا

 جواب دادم:  دمیشن یکه خودم هم به زور م ییشد دوختم و با صدا یم

 

 ‐بله آقاجون! 

 

باعث  یبود...چ  یرفتارت چ رییتغ لیدونم دل یکه به عاقل بودنت شک کنم...، نم ینکرد  ییخطا چی وقت ه چی ه  نی‐قبل ا

 منو نشونه گرفت... رت یغ  راتت ییتغ نیا...اما، یرو به اون رو بش  نیبه شهر از ا د یشد که تا پات رس

 دهد:  یو ادامه م رد یگی م ینفس

 

  یزیچ  میخودم به خاطر سهل انگار یو سرخوردگ یزنم چون از تکرارش جز شرمندگ یازش نم ی‐گذشت و رفت حرف

 ...!شهی نم دمیعا
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 کنم:  یرا جا به جا م یقال یدهم و با انگشتم پرزها یم  رونیزده نفسم را تکه تکه ب خجالت 

 

 ‐من... من شرمندتم آقاجون. 

 

 

 از ته دلت باشه. یمونیپش  نیا دوارمی...امیاشتباه کرد  یدون ی..خوبه که می‐خوبه...خوبه که شرمنده ا 

 

 ارث داده بود لب زدم:  یکه رنگش را به عل یش یچشمان م ی  رهیرا بلند کردم و خ  سرم

 

 خوام.  ی‐معذرت م

 

 

  یزیر  یکه پرده اش را از دو طرف با دو تکه ربان که عروسک ها یهم گذاشت و سرش را به سمت پنجره ا  یرو پلک

 نگاهم کند گفت:  نکهیداد و بدون ا رونیستبرش ب نهیچسبانده شده بود جمع شده بودند چرخاند نفسش را آه مانند از س شیرو

 

سنِت اما...اشتباهت کمر منو خم کرد...تورو تو چشمم خوار   یخطا کردنت اقتضا یبابا...توهم جوون زالخطاسیجا زاد ی‐آدم

نشست روبه روم و   یم ین یراست و حس  ومد یچرخوندت...م ینم  ابونیخواست، تو کوچه و خ یکرد...اون پسر اگه تورو م 

به دست  ینه و اون برا   میگفت  یم ای می کرد  یم م فراه تونویعروس   بساطبله و  می گفتی م ای ...حاال زد یاز خواستنت حرف م

 کرد. یآوردنت تالش م

 

 شدم.  رهیدامنم خ  یهفت رنگ رو یانداختم و به نقش و نگار گل ها  نییحرف سرم را پا یب

 

 دادن دودش که کمتر شده بود گفت:  رونیزد و بعد از ب انیبه قل یگرید  پک

 

  شیر یآقات آرزوش بود که تو رو به ثمر برسونه...عل گهی...اعظم میتالش کرد  یلیبه دانشگاه خ دنیرس  یبرا گهیم ی‐عل

  یکه پسرم درحقش پدر یاز پسر یس یو رو دربا رت یدرِد کمِر خم شده از غ ونیمونم م  یو من م سیذاره اعظم گ  یگرو م

به آرزوهاش چشمش  دنیرس  یبه جا ی که تو جوون ینداد و اون خودش تک و تنها مرد شد و زن ادشی ینکرد؛ مردونگ

 همه جا دنبال تو بود. 
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  یآروم بشه؟ مداوا بشه؟ چطور  رتمیکه درد غ یکن یم ی؟ کار یکن  یسربلندم م یکنم بابا تو بگو؟ بفرستمت بر کاریچ

 چشم رو خطات ببندم؟ 

 ؟ یبذارم دوباره برگرد   یطوربهت اعتماد کنم؟ چ  یبگو چطور بهم

 

پوست چروک   یرو یدستش خم شدم بوسه ا یو رو  دمیشکست خودم را جلو کش شیهمه درد درون صدا نی از ا بغضم

 انگشت اشاره اش:  یرو د یدستش زدم و اشکم چک 

 

 خوام...!  ی‐من...آقاجون...معذرت م

 تکرار نکنم!  گهیدم که د   ی...قول مدمیقول م  آقاجون

 

تند   برداشت و به طرف هال قدم یجالباس یبلند شد کتش را از رو  سمیتوجه به من و چشمان خ یو ب  د یرا عقب کش دستش

 کرد.

 

 چشم باز کردم. کیو خش خش پالست  لیوسا  ییتق و توق جا به جا  یفردا با صدا صبح

 

 کند، چمدانم وسط اتاق بود. یبه مغزم اجازه دادم تا اطالعات را دسته بند  یا قهیدق چند 

 یرا داخل چمدان م لمیاز وسا یو هربار تکه ا د یچرخ یرخت خواب نشستم و متعجب به اعظم که دور خودش م یرو

 گذاشت نگاه کردم: 

 

 ؟  یکن یم کاری‐چ

 

 رنگم جواب داد: یآب راهنیتا زدن پ نی خندانش را به صورتم دوخت و ح نگاه

 

 ماه نشستت خانوم گل.  ی‐سالم به رو

 

 را شانه زدم:  شانمیپر یبا سر انگشتانم موها  دم،یکش  یا ازهیخم

 

 ‐سالم...چه خبره ؟  
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 طاقچه به دستم داد و دوباره سرکارش برگشت:  یرا از رو شانه

 

 تهران!  می بر  میخوای ‐م

 

 دستم خشک شد:  انی م شانه

 

 ‐کجا؟ 

 

 ‐تهران...! 

 

 گفت:  کردمی گذاشت و رو به من که با دهان باز نگاهش م لی وسا هیبق   یسبز رنگم را هم رو یزد و روسر یلبخند 

 

 .م یافت یراه م گهیساعت د  هیگفت  یلقمه بذار دهنت...عل هیبه دست و روت بزن...،   یآب هی‐

 

 برداشتم :  زی و به طرفش خ   دمیجا پر از

 

 گردم تهران؟  یبرم یعن ی... یعنیمامان جان... یگی‐توروخدا... راست م

 

 صورتم را کنار زد: یرو  ختهیر یموها 

 

 ...!ی...! من، تو و عل می گرد  ینه برم یگرد ی ‐بر م

 

 ؟ ی ای ‐شمام م

 

 تکان داد: د ییرا به نشانه تا  سرش
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 بود که منم همراهت باشم.  نی برگشتنت ا  ی‐شرط آقابزرگ برا

 

 اندازم.  یزنم و خودم را در آغوشش م  یم یاز شاد  یبلند   غیشود ج یپررنگ و پررنگ تر م  لبخندم

تر و با دقت تر قدم بر  است یبار با س  نیا گشتم،یبرم  می بود که من به شهر آرزوها نی بدون او مهم ا  ایبا او  کرد یم یفرق چه

 که گذشت دوباره تکرار شوند.  ییا گذاشتم که روزه یداشتم و نم یم

 

 

گذرد؛ همگام با   یچشمانم م یکه تند تند از جلو یریرسد و تصا  یکه به مشامم م یا  حهیعطِر خوِش را ن،ینرم ماش  حرکت 

 خواب محال...! کیخواب است،  کیرسد مثل  یکه از ضبط به گوشم م  یزن  یِ خواننده  یِ صدا

 

پشت فرمان، اعظم کنار   یست... عل یواقع  زیهمه چ کنمی دهم و باز م یرا بر هم فشار م  می بار پلک ها نیهزارم  یبرا

 شود...! یعقب را اشغال کرده ام و هنوز هم باورم نم  یپر از شوق، ناباور صندل یدستش و من...، من غرِق در خوش

 

  پ یو تا ند ینش  یاو، لبخند کنج لبم م امیپ ی دوزم به صفحه  یکنم و چشم م یآورم، صفحه اش را روشن م  یرا باال م می گوش

 کنم:  یم

 

 ‐من برگشتم...!  

 .گذارمی م هیلبخند تعجب و گر یموجیچند ا کنارش

 

 شود:  یتر م قیرسد لبخندم عم یکه م امشیپ

 

 ‐ جان...! کجا...؟!  

 

کنار چشمش نشان از لبخندش  زیر  یها نی کند و چ  ینگاهم را شکار م یکنم؛ عل  یم نهی به آ یکشم و نگاه  یم یق یعم  نفس

  یام جار ی گرچه خونش در رگ و پ ست؛ یکه گرچه مادرم ن یاو و زن ونیَمردم... مد  نی ا ونی دهد. من برگشتنم را مد  یم

 برسم.   مین به آرزوها را گرو گذاشت تا م  شیها  سیکه گ یکرده... زن یرماد  شتریاز هزاران زن و مادر، ب می اما برا ست؛ین

 

 دهم:  یزنم و جواب او را م یم  یعل یبه رو   یلبخند 
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 ‐تهران! 

 

پشت   شیها  امی پ گذارم،ی پاسخ م یو تماسش را ب کنمی لرزد و من با همان حس و حال خوب فقط نگاه م یدر دستم م یگوش

 رسد:  یسر هم م

 

 آخه؟   یچطور  ؟ی کن یم  ی‐شوخ

 

 ؟   ید ی‐چرا جواب نم

 

 االن؟  یی‐کجا

 

 جان!  ی‐پر

 

 :   سمینو  یجمله م کیجوابش تنها  در

 

 برگشتم...! ی...با عل‐من تهرانم 

 

 شود. یم دهیشهر د  یِ است که از همه جا اد یآنقدر ز شی که بلندا یالد یشوم به برجِ م  یم رهیگذارم و خ یرا کنار م یگوش

ماسک بر دهان عبور و   ادهیکرده... عابران پ لیتبد  یکم حال یآسمان را به خاکستر یکرده و آب  رهیهوا، ابرها را ت یآلودگ

 حی آلوده ترج  یدر هوا  دنیدهد که اکثر مردم خانه ماندن را به نفس کش  ینسبتا خلوت نشان م یروها  ادهیکنند و پ  یمرور م

 است... ماریشهر ب یِ داده اند. هوا

 

 

هم  وارید  یدود گرفته  یِ سنگِ نما  یبرا  اط،یدر ح یبرا یدلم حت ستند،یانگار مال خودم ن و چشمانم  شوم ی م ادهیپ  نیماش از

شوم چشمانم همه جا   یوارد م یپشت سر عل  یوصف ناشدن یو با ذوق  رمیگ یتنگ شده. ساک خودم و اعظم را به دست م

از  یر یجلوگ یباغچه است که برا  یگلها یرو  لونیمثل همان روز است که رفتم تنها تفاوتش نا   زیهمه چ کنند،یرا رصد م

 شده. دهیکش یسرمازدگ

 

 زنم:  یلبخند م شی اندازم و به رو یم ی قدردان به عل ینگاه   میست یا  یآسانسور منتظر م یجلو
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 که چقدر ممنونتم. دونهیجا تنگ شده بود... فقط خودش م نی ا یکه چقدر دلم برا دونهی‐فقط خدا م

 

 شود.  یو سپس او وارد م میگذاریرا داخل م  مانیشود اول اعظم و من بارها  یآسانسور که باز م  در

 : د یگوی دهد و در جوابم م  یطبقه مان را فشار م ی دکمه

 

 فرصت دوباره بده بهت... هینکردم...آقاجون خواست  ی‐کار

 دهد:  یبه اعظم انداخته و سر تکان م ینگاه 

 

 ! یفرصت رو داشته باش  نیا اقت ی ل دوارمی‐ام

 

 دهم.  یحرف سر تکان م یب

 

  یرا داخل جاکفش مانیشوم کفش ها   یتا اعظم وارد شود؛ پشت سرش خم م  ستمیای اندازم و عقب م یرا در قفل م د یکل

 رسانم.  یو با چند قدم بلند خودم را به سالن م گذارمیم

شهر  یو به نما   ستمیا یپنجره م یجلو  کشمی خانه م  یمانده و دم کرده  یاز هوا یقی عمکنم و نفس یدستم را باز م دو

 : کنمی ام نگاه م یدوست داشتن

 

 من!  یدوست داشتن تخت ی ‐ شهر من... پا

 

لبخند  می به رو نمیب یم و مهربان اعظم   یو خودم را در چشمان قهوه ا چرخمی به عقب م ند ینشیم م ی پهلو یرو یی ها دست 

 زند:  یمزند و کنار گوشم پچ   یم

 

 ...! ی‐خوشحالم که خوشحال

 

 روم:  یمنشانم و عقب   ی گونه اش م یرو  یا  بوسه

 

 . می کن زیجا رو تم نی ا د ی‐لطف شما بود... با
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و به   دارمیخاک گرفته بر م زیم یام را از رو دهیکنم... دسته گِل نرگِس نحِس خشک  یاشاره م ونی تلوز یگرد و خاک رو به

 روم.  یسمت آشپزخانه م

 

 برد:  یو سرش را داخلش م کند ی را باز م خچالیشود در  یپشت سرم وارد م یعل

 

 . د یکن زیرو تم نجای کنم شمام ا یم د یخر رمیبعدش من م  میبکن   یاستراحت هیخونه من  می ...بریِ خال  خچالتمی‐

 

 تا نظرش را بدانم:  اندازمی اپن به اعظم م یاز رو ینگاه 

 

 مامان جان؟  هی ‐نظر شما چ

 

  یکه با ابروها یبه اطراف و سپس به عل ینگاه د یآ یشود جلو م ی که به کار بردم پررنگ م   یمامان جان  از لفظ  لبخندش

  میکه از روستا آورده ا یخوراک یاز ساک ها یکی کند ی بارد م یم  شیاز سرو رو  یکند و خستگ یباال رفته نگاهمان م

 رود:  یدارد و به سمت در م یبرم

 

 موافقم...!  یبا عل من -

 

 شوم. یاندازم و به دنبالشان از آشپزخانه خارج م یم  زیم یدستم را رو  دستمال

 

 گذرم...  یتفاوت از کنارش م یلرزد و من ب  یبار م  نیچندم   یاپن برا یرو  یگوش

 یمدِت دور نیخواست چرا ا یاگر واقعا من را م اریپدربزرگ مرا به فکر وا داشت... مه یاست که حرف ها نی ا قت یحق

خواهد  یکه دلم م گرید  یِ و هزار چرا ها امد؟ین  دنمیبار هم به د  کی شدن به من بر نداشت؟ چرا  کی نزد  یبرا یقدم چی ه

 .رو در رو از او بپرسم 

 ها...  یزود  نی نه به ا اما

 

 

 " ی "عل
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ظرف و ظروف و   یصدا یگه گاه کنم،ی را عوض م ونیتلوز یهدف شبکه ها  یمبل گوشه سالن لم داده ام و ب یرو

 کند.  یداخل آشپزخانه توجهم را به خود جلب م یتکاپو

ام   یشان یبر پ   یرتیغ  یچشم پدربزرگ آنقدر خوار شدم که انگ ب  یکه جلو یاز روز گذرد،یمماه از آن روز نحس  سه

 شد اما لب باز نکردم. که خون شده بود کمرم خم  یتهمت و دل رت،یچسباند و من از درد غ

 

 صادر کرد...! یگرفت، حکم داد و را  می کار دست جفتمان داده بود پدربزرگ تصم شیعقل، با حماقت ها  نی ریش دخترکِ 

 

 نی بر وجودم غلبه کرده بود و ا یترک برداشته بود و خودخواه رتمی غ  شهینکردم، دلم شکسته بود، ش ینرفتنش تالش یبرا

نکردم و دل  کرد ی از من خرج م ریغ یکس  یکه ناز و عشوه اش را برا یناز ی پر یبه خواهش و التماس ها   یشد که توجه

 به دل پدربزرگ دادم تا او به روستا برگردد.

 

 اشک و آه و خواهش چشمان تر دخترک رفتند.  انیم

 کرد...! یمستم نم شی غذا یخنده ها و بو  یزود خودش را نشان داد... صدا یلیدخترِک سرخوش اما، خ یخال یجا

  یجا نیآمد و ا یاش همه جا به چشم م یخال ی. جااورد یروزانه اش لبخند بر لبانم ب  یها  ینبود تا با خنگ باز یکس گرید 

 نبود،  یخبر ش ی ها طنت یآمده بود...آن قدر که از ش قمیشف  قیبه چشم رف  یاز هرکس شتری ب یخال

دخترک پشت  یخال  یسوزان به جا  یگاه نگاهش با آه ها  ینشست و گاه و ب یم یآمد گوشه ا یحوصله م یو ب نی غمگ

اش با   یجا از پرسنل و بدخلق یگرفتن ب  راد یو ا ب یع  یبرا شد یم یو خلق تنگش عامل   شیشد و اخم ها یدوخته م نی تری و

 ها...! یمشتر

 .خود من هم عشقش را باور نداشتم  یحت  نیکه قبل از ا ی حال مرد دلتنگ و عاشق  د ی فهم یجز من م یچه کس و

 .نداشتم   شیبرا  یبود که جواب یداشت سوال یراه دور بر نم نیکردن ا کینزد   یبرا یکه چرا قدم نیا اما

 

نداشت سخت بود سخت تر از آن غم نشسته درون   یناز و عشوه ا  گریکه د  ینازی پر دنیبه روستا و د  میو آمد ها رفت 

 نگاهش... 

بود همه دست به دست هم داده بودند تا هربار که   شی که شهر آرزوها یو شهر  اریاز مه یخانواده، دور یگرفتن ها دهیند 

 . نمشی مجنون بب د یب  ی هی سا ریو سرخ ز سیزده با چشمان خ  خیرفتم غم زده و  یبه روستا م

 

که غمش غم   ست،یگرید  یفهمد که او دوستش ندارد، که دلش جا یفهمد، نم یداند که دل زبان نم  یجز من م یچه کس و

 . ست یگرید  دنیند 
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چشمانم لبخند   یکه جلو یو حضور دختر کرد  یزبان نفهم به حرف آمد، با زبان چرب و نرمش آقابزرگ را راض دل

 رود حاصل دست رنج همان دل زبان نفهم است. یسو، آن سو م نیزنان، با ذوق و شوق خرامان ا

 

 

بر   یشو و دستمال شهیکشم، ش یم  انمشی پر  یبه موها یدهم. دست یجا م  ییلباسشو  نیمالفه را هم به زور داخل ماش نیآخر

عوض شدن هوا پرده ها را   یو برا رمیگ  یکوچکم را م ونیها و تلوز   زیم یروم...گرد وخاک رو یدارم و به سالن م یم

 کنم.   یزنم، پنجره را تا آخر باز م یکنار م

  یرو  یگوش  قهیدق کیپاسخم از دستم در رفته، فقط هر  یب  یو اعظم خواب بودند که به خانه ام آمدم شمار تماس ها یعل

 لرزد. یاپن م

 

دلم  نمیرا درچشمان پدربزرگ بب  یآن بهت و ناباور گریبار د  کیخواهد  یآمد دلم نم شیکه پ یط یهستم اما، با شرا  دلتنگش

 کنم. یگلدان اعتمادش را که با درد به هم چسبانده دوباره متالش  یخواهد سرشکسته شود و تکه ها ینم

 

لرزد  یدوباره م  یچشمم باشد. گوش  یتا جلو گذارمی اپن م  یو رو   سمینو   یم ازیمورد ن ی از مواد خوراک ست یل کی

هوا در را باز  یاعظم است ب نکهی به گمان ا  روم و یتوجه به تلفنم به سمت در م یشود ب یزنگ در بلند م یهمزمان صدا

 .کنمیم

 

گره  شهی هم  یهمان ابروها  رگون،یق اهی س یبا همان چشمها  یسرمه ا یو شلوار یآب  یهود   کیدر اما، اوست با  پشت 

 ماند. یم ریکو   یبه آسماِن صاِف شب ها ی به مرداب و گاه  یکه گاه  کیخورده و همان نگاه تار 

است  انیصورتش نما یکه در تک تک اجزا یناباور کیبهت و  ،یحس دلتنگ  کیکنم و او با   یدهان باز نگاهش م با

گوناگون را به    یاز حس ها یچشمانش که موج ی رهیدهم و خ  یم ه ی تک واریکشد، به د  یکند خودش را داخل م ینگاهم م

 شوم.   یکند م یم قی وجودم تزر

کنم   یحرف نگاهش م یقدم خودش را به من که همچنان ب کیبندد و با  یزند، در را آرام م ی در اطراف دور م نگاهش

 رساند. یم

و بوسه   چد یپ ی ام م ین یشود؛ عطرش که در ب یکه دورم حلقه م شیکشد، دست ها یو به سمت خودش م رد یگ یرا م دستم

 عاشق نبودن و دوست نداشتن او چقدر ناتوانم...! یبرا  ،یتفاوت یب  یفهمم که من برا یتازه م ند ینش  یسرم م  یاش که رو

 ...!یات یو ح یهمان قدر الزام ماند ی فهمم که دوست داشتن او مثل خون، مثل هوا، مثل نفس م یتازه م 

 

 ...خانومم. زدلمی...، عزیدوست داشتن ی‐کوچولو
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 دهد! یم یدلتنگ  یشود، و چقدر کالمش بو  یمو بارها تکرار  چد یپ   یم میدر گوش ها  شیصدا

 

 : دارمیکشم نگاهم را اما از نگاهش بر نم یرا عقب م خودم

 

 عاشق... ی! آقایکرد  یاز عشقت دفاع م یومد یم د یخانومتم، عشقتم با  زدلتم،ی‐اگه عز

 ! ؟یومد ین چرا

 

 : د یآ  یبه چشم م شتریب  انشیپرد و گره م یباال م   شیاَبروها

 

 حاج آقا سرد بشه!  شیخب من...، من فکر کردم که بهتِر صبر کنم تا آت  ؟یچ یعن ی‐

 

 

 روم:  یکشم و به سمت آشپزخانه م یم  رونیرا از پنجه اش ب دستم

 

 من قراِر بشم خانوم خونت، بشم همسرت؟  یگیمگه نم  ؟ی خوا یمنو م یگ ی‐ عجب تو مگه نم

  یومد ی آروم بشه آقاجونم...خب تو م یگفت  یگ یتا روستامون هان؟ م  یومد یقدم ن  هیچرا  یو حرفات واقع یگیراست م اگه

جز ازدواج  یزیقصدت چ یکرد  یبهش ثابت م   یومد یم  یخوا  یمنو برا تو خونت م یگفت  یم ،یِ قصدت جد  یگفت یم

 حرِف! فت حر دمیفهم ی هم من م شد  یسرد م ششی اون وقت هم اون آت  ست،ین

 

 

 حرفا؟  نیا یچ ی عنی... یپر  نمی‐صبر کن بب 

 

 : م یآ یپرم اما کوتاه نم  یمرسد از جا  یکه از پشت سر به گوشم م شی صدا یطوفان موج

 

من تو خطر بود،  ی ندهی درموردم کرد منو برگردوند آ یبد  یفکرا د یدِل من، آقاجونم منو با تو د  زِ یعز  ار،یمه یآقا یعن ی‐

شما اشتباه  یحاج  یبه آقام بگ  یومد یچرا ن ؟یرو درست کن یزیتا چ یقدم برنداشت  هی آبروم رفته بود، شرمنده بودم، تو چرا 

 هان؟!  ؟ یخوا  ینم  وست ه  یمنو برا یچرا نگفت  ،یکن یفکر م
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شود به   یم  رهیدهد و خ یم  هیتک خچالی شود، پشتش را به  یگونه ام روان م یرو  می شکند و اشک ها یام م یلعنت بغض 

 نوا افتاده ام. یبه جان گاز ب   ییظرف شو میموتور کار کردنم روشن شده و با س  تمی عصبان یوقت ها  یمن که مثل همه 

 دهد:  یجوابم را م یخش دار یدهد و با صدا یم  رونینفسش را تکه تکه ب  

 

  یگفتم تو رو برا ،یکه فکرشو کن ،یکه تو بفهم  یز یاز اون چ شتری ندارم...، من... من اما عاشقتم! ب‐تو فکر کن دوست  

 .م ی به زندگ یبد   ییروشنا ،یگرما بد  ،ینور بد  ،یخوام که شمع بش یگم من تو رو م یخوام؛ بازم م یخودم م

 

 

که پوزخندم   ست یکنم دست خودم ن یرا پاک م دمیکش  می که س ییاندازم و با دستمال جاها  یم نکیظرفشور را داخل س میس

  یتوجه به مقاومتم برا یب  می کنم و اشک ها یم  نیف نی اش، ف یتوجه یاز غرورم ترک برداشته از ب  ییشود جا یصدادار م

 : رند یگیم  یشیپ  گریکد یاز  دنینبار 

 

  هیچوب دو سر سوخته که  هی  شمیمبدم من فوِق فوقش   ییکه نور و روشنا ستم؛ی... من پرژکتور ن ستمین ! من المپ زمی‐عز

 آقاجونم خانوادم و حرفاشون.  گشمیطرف د  یزد  شیطرفشو تو آت

 

 : کند یگذرد و گوشم را پر م یپر بغضم م ینفس ها  یصدا یاز ال به ال  شیو صدا  کنمیرا کنارم حس م  حضورش

 

دق کردم انقدر تو اون فروشگاه   ت،ی!؟ من ُمردم از دوریشد  ینجوری جان؟! خانومم، گوش بده به من، بابا تو چرا ا ی‐پر

من تهرانم!    ید یم  امی اول که پ نمت یهمه وقت اومدم بب  نی. بعد اات یطون یدلم پر زد برا ش تویخال یچشمم خورد به جا  یلعنت

 رفتارِت!  نیا نجامی حاالم که ا نمت،ی پاشدم اومدم بب  بدوبدو  ،ید یزنم جواب نم یزنگ م یبعدش هرچ

 

 روم:  یو به سمتش م کشمی دماغم را باال م کنم،یپرت م  یدستم را با حرص گوشه ا دستمال

 

دسته گل بخرم    یخوا  یم قا؟یکنم دق کارت ی ماچت کنم؟ بذارمت روسرم حلوا حلوات کنم؟ چ یخوای م زم،یکنم عز  کارت ی‐چ

! ممنونم که  یخوا  یمنو نم ت یکه برا هوس لعنت یثابت کن یومد ی تُک پا ن هیبه امون خدا  یکه منو ول کرد  یبگم مرس

 ! یرو کوتاه کن هیزبون بق  یومد ی ن

 

 که وجود ندارد. یلکه ا  یکشم رو ینوا را محکم تر م یشود و من دستمال ب  یتر م  کیقدم نزد  کی

 لرزد: یو بغض م ت یاز عصبان  شیصدا
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  یم یاومدم آخه؟! مِن المصب تک و تنها کدوم قبرستون یکجا م یگ یم یتو هان...؟! چ یگیمیخدا...چ یاخدا... یا-

 گفت کو ننت!؟ کو بابات!؟ کو بزرگترت هان!؟  یاومدم اونجا آقات نم یاومدم...م

 

 

...ما هم  یزد  یبا آقاجونش حرف م ینی راست و حس یاومد  یم شی خواستی پسرجون...اگه م ی گفتی راستشو م یاومد ی م-

 نه!   ایآره  می گفت یم ایاون وقت  میآورد  ی...راست و دروغت رو، اصل و نصبت رو در ممیکرد  یم  قیتحق می اومد  یم میآدم

 

 یخجالت م  قتایمانم و حق  یحرکت م یچرخد شوکه و مات ب  یم ستادهیدر آشپزخانه ا یبه سمت او که جلو مانیهر دو سر

اش به تک تک   رهیبه آن نداشتم و حاال انگار با نگاه خ  یتوجه ن یکه قبل از ا یکوتاه  نی کشم از سر برهنه و لباس آست

 زنند.  یآن قسمت سوزن م یسلول ها

 

 اندازم:  یسر برهنه ام م یو رو دارمیافتاده برم نی زم یرا که رو یشوم شال کهنه ا یخم م هول

 

 ؟ یاومد  ی‐مامان جان...شما ک

 

 

 دهد:  یم ستادهیهمان وسط ا ن یی پا  یکه با سر  اریزند و نگاه دلخورش را از من گرفته و به مه  یم یتلخ پوزخند 

 

 شد! در توش گم  ی‐انقدر سر و صداتون بلند بود که صدا

 

 

 را بپوشانم.  شانی برم تا برهنگ  یرا پشت سر م می گزم و دست ها یم لب 

 

اش که روز اول به چشمم   یکند و با همان نگاه موذ  یکند سرش را بلند م یزودتر از من خودش را جمع و جور م  اریمه

 دوزد: یم آمد به اعظم چشم 

 

 ‐سالم حاج خانم...!

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

342 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  یرود جوابش را م یکه به عقب برگشته و همان طور که به سمت سالن م یافتد به اعظم یکنم و نگاهم م یرا بلند م سرم

 دهد:

 

 سالم...! کی‐عل

 

 کند :  یبه مبل م  یو با دست به نشانه بفرما اشاره ا ستد یا یبه اپن م رو

 

بهت گفته که من مکه نرفتم حاج    نمیحتما ا سته،یجلوت وام  نی آست می انقدر باهات راحته که با سر برهنه و لباس ن ی‐وقت

 ...! ستمیخانوم ن 

 

شوم او به سمت   یاز آشپزخانه خارج م اری و پشت سر مه  رمیگیواضح کالمش محکم تر به دندان م   یرا از طعنه  لبم

 پوشم.  یبرداشته و م یجالباس  یام را از رو  یروم، مانتو مشک  یاعظم و من به اتاق م

 

  یم رهیکند خ یمکه با اخم نگاهم  یو اعظم  اری مه یخال یمبهوت به جا  شود و من  یگردم در بسته م  یسالن که بر م به

 : د یآ  یم رونیقلبم ب  یِ  دهیاز ته چاِه خشک  می مانم، صدا

 

 ‐رفت؟

 

 دوزد:  یو با اخم نگاهش را به چشمانم م د یآ یم جلو

 

 بله رفت!-

 

 زنم:  یصدا لب م  یو ب  کنمی نگاهش م منگ

 

 ‐کجا رفت؟

 

 آورد. ی که سوزشش آخم را در م رد یگ یاز دستم م یشگون یو
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بود جلوش   ی چه سرو وضع نیا  ؟یشیتو چرا عاقل نم  زمیدخترم، خانومم، عز  ،یپر  ،یپر ،یرفت...پر ‐به تو چه که کجا 

   ؟ی واستاد 

 

 کشم:  یعرق کرده ام م یشان یبه پ یو دست  رمیگ یرا به دندان م لبم 

 

از صبح اصال جواب... جوابش ندادم... خب... فکر کردم شما پشت  نی بب می ... به خدا گوش‐من...به خدا مامان...من 

 ! د یرفت ببخش ادمی...بعدش انقدر دلخور بودم... که یدر

 

 

اگه منو جلو  ،یام یاحد و واحد، به جون خودت که دن یِ به خدا یمنو پر نی ببخشم!؟ بب وی گم چ ی بفهم ! به خاطر خودت م-

 ...؟!نه   ای ید ی. فهمکنم  یتو روت نگاهم نم  گهید  یآقاجون سرشکسته کن 

 

 زنم:  یبغض لب م پر

 

 ! دمیفهم-

 

 رود:  یو به سمت آشپزخانه م گذرد ی کنارم م از

 

باد به   ای  نمی بشه...توهم اگه بب کینرفته با آقاجونت سنگاشو وانکنده حق نداره بهت نزد  یگفتم تا وقت  پسرِه ام  نی ‐خوبه...به ا

گردونم   یبرت م  ییچون و چرا  چی ه  یب م یزنم مستق  یرو م ندت یدرس و آ د یق ،یگرد یو برش م  گوشم برسونه که دور

 زن همون پسِر چوپوِن دهات!   یش تا ب  کنمیم یآقا رو راض روستا بعدم 

 

 : کنم  یلب زمزمه م ریو ز چکد ی م اشکم

 

 ! یاز او ... چه محاِل خنده دار دنی‐ منو دل بر
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هشدار قرار دارد. شال گردنم را دور  ت یتهران در وضع  یمثل چند روِز گذشته هوا کشم؛ امروز هم  یرا باالتر م ماسک

 یم یاصل ابان ی رو به سمت خ ادهیپ یو از گوشه   کنمی ام فرو م یآب  یپالتو بِ یرا در ج می و دست ها کنمی گردنم محکم م

   یبروم و کم هبه فروشگا خواهمیم  ،یروم. بعد از مدتها دور

 شینداشتم؛ آرا  دنشانیبه پوش یلیم اد یبپوشم که خودم ز یینظر اعظم مجبور شدم لباس ها ری استرس دارم. ز یفقط کم ،

 شال پنهان شده.  ریبه شکل دم اسب ز شانمیپر یرژ لب مات داده و موها  کی را به  شی ام جا یشگیهم

 دهم. رییکه به نفعم باشد تغ  ییگرفتم رفتارم را تا جا  میآن شب ساعت ها فکر کردم و تصم یاز صحبت ها بعد 

 

 زنم:  یروم و غر م یکشد. جلو م یم گار یداده و س هی تک نی که به ماش نمشیب  یم ابانیخ کنار

 

   ؟یکش ی م  گارمیبسه بعد تو س  هیداغون کردن هزار تا ر یبرا یی هوا به تنها  نیا ی‐ آلودگ 

 

 رود:  یباال م شیاَبرو  یتا  کیو  چرخد ی به سمتم م  نگاهش

 

 خانوم. یسالم پر  کی‐عل

 

 یم  ابانیکنار خ یجو  یرا تو گارشی و س کند ی شوم مکث م یروم و سوار م یتوجه به او به سمت دِر کناِر راننده م یب

شوم  یم یپسرک  ی رهیگردانم و خ  یرو، رو بر م ادهیدهم و به سمت پ  یلب م ریز یسالم ند،ی نش یاندازد. پشت فرمان م

 .. کشد ی م یروشف یکوبان دست مادرش را به سمت مغازه بستن یکه پا

 

 اون طرف....!؟ یصورتتو بکن یکنارم نشست یحاال که اومد  ،یهمه دور  نی‐االن قراره بعد ا

 

اندازد و  یم هی نگاهش سا  یرو شتریب درهمش، شهیهم  یاندازم، اخم ها  یبه صورتش م یچرخم و نگاه سرد  یسمتش م  به

 شود:  یم لیتبد   یشب طوفان کیچشمانش به   یاه یس

 

 آخه؟  یکنی م یجور  نی! چرا ا؟ ی‐چته پر 

 

 : نمیچیاندازم و لب م یم نیی را پا سرم

 

 ‐دلخورم...، ناراحتم َو...! 
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 ‐َو...؟! 

 

شود،  یم  یپر درخِت خلوت  یزند و وارد کوچه  یم ییجلو نیماش یبرا  یدوزم بوق یرخش م می را به ن سمی خ یها  چشم

 کند:  یکند و منتظر نگاهم م یپارک م یگوشه ا

 

 ‐َو...!؟ 

 

 

 ‐دلتنگ! 

 

کند، خودش را به سمتم   یم هیشب پرستاره را به چشمان پرآبم هد  کی زند و  یلبش طوفان چشمانش را کنار م یرو  لبخند 

  شتریام انگار ب یکوبش قلبش و دلتنگ یشود از صدا یپر م می عطر خنک آغوشش، گوش ها ان ی شوم م یکشد و گم م یم

  نهی به س قی اش بچسبانم و عطر تنش را آنقدر عم  نهی را به س مرا به پنجه بکشم، سر راهنشیکه پ  شتریشود؛ آن قدر ب یم

 رخنه کند. می بکشم که در تک تک سلول ها

 

 ...! یپر یکس ی...دق کردم از بت یکوچولو...منم دلم تنگ شده بود...منم مردم از دور‐دورت بگردم من...خانم 

 

کشم. با دستمال  یخودم را عقب م ند،ینش  یم می موها یناتمامش رو یشود. بوسه ها  یاش گم م نهیس  انی"خدانکنه ام" م

 دهم:  یم  هی. سرم را به عقب تکرمیگ  یام را م ینی کنم و آب ب یرا خشک م  سمیصورت خ

 

 یزد، حداقل نامزد م یاومد با آقات حرف م یم ابون،ی گرفت ببره تو کوچه و خ یخواستت، دستتو نم یگن اگه م ی‐همه م

 یاما...، م نه،ی ب یجز منو نم  یکسخوام بگم چشمش یخواد، م یم یل یخواد خ یخوام جوابشونو بدم بگم منو م ی...منیکرد 

 حق با اوناس...!  نمی ب

 

 چرخانم:  یرا به سمتش م نگاهم
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 یمنو شرمنده کن ،یاگه خطا کن گهی م  یگردونه، عل یاگه سرشکستش کنم برم م میاگه بدونه با هم  گهی‐مامان اعظم م 

  امیب یگ یبه چوپون دهات، تو...تو م دمت یم  یآبرومو برد  ،یگه بفهمم باز اشتباه کرد  یشکونم، آقاجون م یگردنتو م

 کنه؟!  یبه من فکر م ی...کد یودتونجاس، همه  و همه به فکر خبگم کس و کارم ک یخواستگار 

 

 دوزد:  یو نگاه گرفته اش را به چشمم م رد یگ یبزرگش م یپنجه ها انیرا م دستم

 

 !  ت؟یخواستگار  امی‐ب

 

 کنم.  یحرف نگاهش م یب

 

 خودمه!؟  یخانوم عروس خونه  یپر  نی برم با آقات حرف بزنم...؟! برم بگم ا ت،یخواستگار امی کنم تو بگو، ب کاری‐چ

 

دوزم به  یبرم و نگاه پرحرفم را م  یداخل م شهیشوم، قبل رفتن اما سرم را از ش یم ادهی پ رمی گ ی را از نگاهش م نگاهم

 چشمان گرد شده از تعجبش: 

 

 کار رو بکنم؟  نیمن انقدر بدبختم که ا یواقعا فکر کرد   م؟ی خواستگار ایبگم ب د یمن با  ؟یکن  کاریبگم چ  د ی‐من با 

 

  یبرا رم،یگی آلوده م یاز هوا  یکنم نفس  یپا تند م ابانیزند به سمت خ یم می توجه به او که صدا  یچرخم و ب یعقب م به

 یاو برسد سوار م نکه،یکنم و قبل از ا  یخورد دست بلند م یرنگارنگ به چشمم م یها  نیماش انیکه از م یتاکس  نیاول

 شوم: 

 

 آقا...!  شی‐برو تجر

 

 

 کشم.  ی هم م یرا رو  می گذارم و لب ها یم فمیماسک را داخل ک کشم،ی پالتوام م نیی به پا  ی و دست  ستمیا یدر م یجلو

  یشلوغ است. بو شهیکنم مثل هم یاطرافم را رصد م در با چشم  یشوم، همان جلو  ینشانم و وارد م یلبم م یرو یلبخند 

شود. وسط  یاطراف پخش م یاز بلندگوها  یخواننده ا میمال یفضا را پر کرده و صدا  یناب فرانسو یخوش عطرها 

  یکنم، چند نفر یروم و سر راه به فروشنده ها سالم م یم لو. جکشمی م یق یو نفس عم  ستمیا یم  د یفروشگاه کنار استند سف
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روم و   یخودم م یکنم، به سمت غرفه  یگردند، لبخندم را پررنگ تر م یبه سمتم بر م یدهند و چند مشتر یجوابم را م

 : گذارمیم زند ی نور برق م ریاش ز ییطال یدست فتانه که موها  انیدستم را م

 

 ؟ ی‐سالم چطور 

 

 اندازد: یباال م یزند، شانه ا یم می به رو   یو لبخند  د یآی سرخش کش م یها لب 

 

 ...!شهی ‐مثل هم

 

 : د یگو یکودکانه م یو با ذوق رد یگیم چشمانم  یرا جلو شیها دست 

 

 ‐ناخن کاشتم...! 

 

 کشم:  یم یآه  شمیصورت بدوِن آرا اد یبه  کنمی شده نگاه م نیتزئ  یو زرشک  ییبلندش که با الک طال  یمربع یناخن ها به

 

 ‐مبارک باشه. 

 

 رود.  یم ستادهی ا نی تری و  یکه جلو یو به سمت مشتر د یگوی م یممنون

 

  دنمیکند و با د  یبه اطراف م  یشود، نگاه یکه وارد فروشگاه م نمشیب  یگذارم و م یم نیزم  یرو  نی تری را پشت و فمیک

 کشم. یرا درهم م می دهم و اخم ها یکنم، آب دهانم را قورت م ی. خودم را جمع و جور مد یآ یبه سمتم م می مستق

 . کنمی گرم م د یجد   یعکس ها   دنیکنم و سرم را به د  یرا باز م کاتالوگ 

 

 زنم.  یتوجه به او کاتالوگ را ورق م یکنم و ب  یم یمحل یب ند،ی نشی چپم م یبازو   یرو دستش

 : غرد ی شود و م یم شتریدستش ب فشار

 

 کارت دارم.  ای‐ب
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 غرد:   یکنم و او پر حرص تر م ینم  یحرکت اضافه ا چی ه

 

 ...! ی‐پر

دهد و به دنبال   یبا تمام قدرت فشار م چسبد ی دستم را مو مچ   کند یرا رها م  می بازو ند ی ب یام را که م یتوجه  یو ب سکوت 

 .کشد ی خودش به سمت در م

 

  شترینزنم که ب یاست حرف نیا  حمیشوم و ترج یم دهینگاه متعجب افراد حاضر در فروشگاه ساکت به دنبالش کش ریز

 خراب کند. شتری اش کنم و کار را ب  یعصب 

 

 شود. یفروشگاه دور م یو به سرعت از جلو رد یگی م یدهد پشت فرمان جا یکند و به داخل هلم م  یرا باز م نشیماش در

 

کوتاه و   یناخن ها ی رهیکند همچنان ساکتم و نگاهم خ  یدرد م یکم میمچِ دستم، قرمز شده و بازو  یرو  شیانگشت ها رد 

افتم؛ خوش به حالش   یداد م یرا م شی که خبر کاشت ناخن ها  یفتانه، وقت یبلوند شده  یبرق موها  اد یرنگم است؛ به  یب

 چقدر ازاد است...!

 شود:  یم می باعث کنار زدن افکار و حسرت ها اری مه یعصب یصدا

 

 !؟ی د یفهم ؛یبر  نییپا  یسرتو بنداز یبا من یوقت ی‐حق ندار

 

 کند: یترش م یکفر  نی است و هم ادشیجواب فر سکوتم

 

 بعد برو...!  ریواستا جوابتو بگ یزن ینه؟ حرف م ای  ید ی‐با توام...فهم

 

که   یزند، سر پسر یروند م یخوش خوشان با سرعت کم جلو م مانیکه جلو  یکلت یدو پسر سوار بر موتور س یبرا  یبوق

 دهد. یتکان م  ه؟یچرخد و دستش را به نشانه چ  یعقب نشسته به سمتمان م

 زند. ی م یو بوق کشدار رد یگ یاز کنارشان سبقت م  کند،ینثار آن ها م  یبرد و فحش یم  رونیرا از پنجره ب سرش

 

 زند:  یکوبد و داد م یفرمان م  یکنم مشتش را رو  ینم یکنم و باز هم حرکت  ی نگاهش را حس م ینی سنگ
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 تو اون خراب شده...؟  ی...؟ زبونتو جا گذاشتی...؟ کر شد ستمی‐مگه با تو ن 

 

 

 دهم:  یم  رونیرا تکه تکه ب نفسم 

 

 ندارم که بزنم.  ی‐حرف

 

 ی...حرف زد یریو م  نیی پا  ینداز یسرتو مثل گاو م  یبا من یکه وقت یکنی ...تو غلط م یندار یها...حرف یندار ی‐حرف

 ...!ریمثل آدم واستا جوابتو بگ

 

 کنم:  یاخم نگاهش م پر

 

 ! یگیم یبفهم چ  اری‐مه

 

 

 . رمیگ یشوم و لبم را به دندان م یاندازد در جا خفه م یکه به سمتم م ینگاه با

عشقمان    ی نها یقرار بود آش یکه روزگار اریمه  یکوچک و نقل یرسد به خانه   یم شیکه انتها  یخلوت  ابانِ یخ  ی گوشه

 :گردد ی کند و به سمتم بر م  یباشد؛ ترمز م

 

 شنوم...!  ی‐م

 

 کنم:  یباال رفته؛ طلبکار نگاهش م  یاَبرو  با

 

 و؟ ی‐چ

 

 ه؟ یچ فمیخوام بدونم تکل  یتو دلت مونده بگو م ی‐هر چ
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 : چرخانم یرا در حدقه م میها  چشم

  

با خودت  یفکر کرد  یتو رو معلوم کنم؟ تو... تو واقعا چ فیتکل د یبا من  ؟یکن کاریبگم چ د یواال...! من با  ینوبر  گهی‐تو د 

 دهیپشگل م یخدا بو شهیو هم  رهیبار حموم م  هی  یچوپون که ماه ی زِن اون پسرِه  ی... حترمی بم  دمیم  حی... من ترج اریمه

 !؟یبا خودت فکر کرد   ی...! چمیر خواستگا یا یبشم اما، از تو نخوام ب 

 

 خورد: یتکان م چشمانم  یو انگشت اشاره اش جلو چد ی پیم می دور بازو شیها انگشت 

 

سرت  ییبال ید یوقت د  هیمن نذار...  رت ی گوشت کن؛ دست رو غ  ی  زهیآو گمیبار م نی و آخر نی اول یبرا یمنو... پر  نی‐بب 

 نه؟  ای ید ینگاهت کنه فهم یرغبت نکرد حت چکسیآوردم که ه 

 

 زند:  یلب م یعصب کنم،ینثارش م  یی "برو بابا..." ی الیخ  یب با

 

 ...!!! ی‐پر

 

 کوبم:  یاش م  نهی دست به تخت س با

 

با   یچ ی...؟ هیکرد  کاریپول شدم ... تو چ هی  یآقام سکه  ی...! من شرمنده شدم...! من جلو دمی ...؟ من حرف شنی چ  ی‐پر

 یقدم بردار هی   نکهیبدون ا  یشد...، تو مثل ماست واستاد  یداشت خراب م ندمی ...! من آیکرد  توی زندگ ،یآرامش کارتو کرد 

 سر تو بود... ریبه پا شده ز  یکه نصف دعوا یبخاطر من و خودت...! در حال

 ...،یخواستگار اد یب   یندار یکه کس نِ ی ا بهونتم

 

 زنم:  یاش پوزخند م ینگاه طوفان رهیو خ  رمیگی م شیرو  یرا جلو انگشتم

 

 ...! یهم من جوابم به تو منف یا یاگه ب یحت گهید  اریمنو مه  نی‐بب 

 

با   دهیاندازد و من ترس  یرا راه م نی ماش عی حرکت سر کیکند و با   ی، زودتر از من اقدام مشوم  ادهیتا پ  کشمی را م رهیدستگ

 کشم.  یبندم و خودم را به سمتش م یزنم، در را م یم غیشده ج  زانیآو  رونیبه ب نی که از ماش ییپا
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 ...!ی روان-

 

 شود:  یجلو م ی  شهیباعث برخورد سرم با ش  دشیو ترمز شد  ند ی نش  یفرمان م یرو  مشتش

اون خراب  امیصد بار مردم و زنده شدم...خودمو کشتم تا ن یروز ؛ی...سه ماه نبود گهید  یکرد  ی...منو روانمی ‐من روان

تو  گمی...بهت میزن  یور ور ور حرف م  یرفع بشه؛ ه میدلتنگ نمت؛ی و تموم... اومدم بب یداد  امیپ  هیفقط  ؛یشده، برگشت

 از االنمون...!  نمی...، ایریم  یکنیقهر م زمیتو سرم بر یبگو چه خاک

 

 زنم:  یم شیکشم و ن  ی دردناکم م یشانیبه پ یدست

 

اگه  ست،ی مهم ن گهی...هرچند د یزد  یمثل آدم با آقام حرف م یومد یم  یخودته...عرضه داشت یعرضگ  یاز ب  نای ا ی‐همه 

 ندارم.  یرابطه ا چی با تو ه گه یاگه بترشم، من د  رم،یبم

 !یُم...ر...د... ید یبرام...! فهم یُمرد 

 

که   یکوچه ا چی زود خودم را در پ یلیافتم و خ یبه راه م کند ی که مات و مبهوت نگاهم م ییشوم و خالف جهت او یم ادهیپ

 شوم.  یخوب و بدمان بوده گم م یبلندش شاهد لحظه ها   یو شاخه ها دهیدرختان سر به فلک کش

 

 

 مجلل و عشق...!  ی...دانشگاه... زندگتخت ی پا

 

  یم یبه نشستن کنار عمه خانم و پاک کردن برنج و پختن نان محل می که روزها یمن  یبودند، برا یافتنیدست ن ،ییآرزو ها 

 گذشت.

  یها  ایخودم رو یو برا می دادم سمت آرزوها یرا پر م المینشستم و کبوتر خ  یم یگوشه ا  می ها یکاریروزها وقِت ب آن

 بافتم.   یم بایو ز  یرنگ

  یآفتاب نکی ع  کیپاشنه بلند و  یفاخر و کفش ها  ییبودم با لباس ها ر یوز  ای  لیخانِم دکتر، مهندس، وک کی من  می اها یرو در

نشستم و با ژست   یم می مدل باال  نِ ی کردم؛ پشِت فرماِن ماش یاش با فخر به مردم نگاه م یدود  یها   شهیکه از پشت ش کیش

، بعدها که بزرگتر شدم  زدم  یم انمیکج، به اطراف یگرفته بودم لبخند  اد ی  یترک الیسر کیدر  ی مخصوص خودم که از زن

مرد  کی خاص،  یلبخند  ده؛یو ورز  یبا اندام ورزشکار دمید  ی پسر جوان م کی  یگاه میاها ی در رو دمیو به بلوغ رس 

چشم و لبخند  اشک  یکه برا یکه عاشقم بود و عاشقش بودم، مرد  یخواست، مرد  یکه مرا به خاطر خودم م یمتعهد، مرد 

 ستبرش.  یشانه ها  یمردانگ یُمردم برا یداد و من م یلبم جان م یرو
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که  ییاز همان برج ها یکیپنت هاوس، در  کیبود، طبقه آخر،  تخت یبلند پا  یها از برج ی ک یروز ها خانه ام در  آن 

  لشیوسا د ی و سف یا روزهیف یبزرگ و لوکس، که رنگ آب یخانه    کیشهر گم بود، آسمان پردود  یابرها انینوکش در م

فنجان   کیکه   یگذاشتم و در حال یراک داشتم که پشت پنجره م یصندل کیداد.  یم هیموج موج آرامش به قلب و روانم هد 

مورچه کوچک شده بودند نگاه   کی یکه به اندازه  ینشستم و از آن باال به مردم یآن م یاصل در دست داشتم رو  یقهوه 

 بردم.  یو قهوه ام لذت م یق ی، از موس می پا  ریشهِر بزرگِ ز یاهو یکردم و فارق از ه یم

 

 یم یزندگ تخت یهستم، در پا  یحسابدار ی خواستم برآورده نشده اما شد... من حاال دانشجو  یاگرچه آن طور که م میآرزوها 

مهم   شیلرزاند، خنده و غصه ام برا یکه با نگاهش دلم را م یشب تار عاشقم است، مرد  یاه یبه س  یبا چشمان یکنم و مرد 

گرفته   یسال به بار نشسته و شاخ و برگ کیرابطه مان را که بعد از  ی هدلش را شکستم، جوان یاست و من...، با لجباز 

عشقمان ساعت ها پشت در خانه مان   یزنده کردن جوانه   یبرا یز قبل، به دنبال راه خشکاندم اما او محکم تر ا شهیاز ر

 . ستادهیا

محبت   یرنگ  یدخترِک سرخوِش دروِن قلبم، با ذوق پروانه ها ،یشود از خوش یکنم و دلم پر م  یپشت پنجره نگاهش م از

اش محکم تر از آن   شهیکه ر یدلم پر شود از عطر خوش عشق یدهد، تا هوا  یکشد و پر م یم رونیب لهیرا دانه دانه از پ

 برود. نی از ب دنیاست که بخواهد با خط و نشان کش

 

  یچرخانم، لبخند  یافتد و سر من به سمتش م یم  شهیش یاست رو  وارمیبه د  وارید  ی  هیکه همسا یمرِد چشم روشن عکِس 

 : ستد یا یزند و کنارم م  یبه نگاهم م 

 

 واستاده؟ نیی هنوزم همون پا -

 

 ‐آره!

 

  ومده؟یخواب به چشمش ن روزیبهش که از د  یگفت ی چ یناز پر -

 

 دهم:  یکوتاه جواب م یکشم و با آه یم یخطوط شهیش  یدهد، با سر انگشت رو یرا به اخم م شی کمرنگم جا لبخند 

 

 مشخص بشه!  فمیخوام که تکل ی‐من... من فقط م

 

 دمیچند سالمه... من د  قیباشه رف یاز کاراتون ندارم اما، هر چ ینکن...گناه داره...دل خوش تشیفهمم؛ اما اذ  یاوهوم... م-

 . شیتو زندگ یمهم یلی از قبال به چشمم اومد؛ تو خ شتریب اشیکس یکه تو نبودت چقدر تنها بود... انگار ب
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 خورم:  یاندازم و بغضم را فرو م یم نیی را پا سرم

 من دوستش دارم...!-

 

 اوهوم. -

 

 شوم به رد انگشتانم که حاال کمرنگ تر شده:  یم رهیکشم، خ یم آه

 

مون هست محکم باشه، ازش لذت ببرم،  نی که ب یخوام طناب رابطه ا یخوام که استرس نداشته باشم، م یمن...فقط م- 

 آقاجون بفهمه، اعظم سرشکسته بشه، بخوام تو رو از دست بدم. د یکه شا یینترسم از فردا

 

 زند:  یاش را به نگاهم گره م  یشی نگاه م ستد یا یم می کشد و روبه رو یرا جلو م دشخو

 

 برات مهمم؟  ینی یمنو از دست بد  یدوست ندار نکهی‐ا

 

 گذارم:  یگونه اش م یاندازم و با لبخند دستم را رو یرا باال م می اَبرو یتا ک یکنم  ینگاهش م متعجب 

 

 ...!یدرصد فکر کن مهم نباش هی‐

 

تواند ساعت ها بدون پلک زدن؛  یم  یساخته که هرکس یلبش اما از او مرِد جذاب یفهمم، لبخند رو  ینگاهش را نم حالِ 

 بگذارد.  یناسازگار یاش بنا   نهیشود و قلبش در قفس س ره یبدون خسته شدن به او خ 

 

 

  نیمعذبم کرده بود اما همه ا یو فقط کم ی پر حرفش کم  ینگاه خاص و چشم ها گذرد؛یبه خانه اش م یاز رفتن عل یساعت 

 است؛ گم شده. نیشب، نگاهش به زم  یدر سرما ن،یزده به ماش هی که همچنان تک یحضور مرد  ی هیها در سا

  یب لیس ،یگوش یبه صفحه   یکیو آن  ون ی تلوز  یچشمم به صفحه    کیکنم،  یرا روشن م ونی و تلوز نمینش  یمبل م  یرو

از مرد  یها  امیپ  یکه همه  نیکند اما ا یمتعجبم م  شود ی به سمتم روانه م  لمیکه بعد از روشن کردن موبا  ییها  امکیشمار پ

 شود. یمتالطِم درونم، آب م انوِس یاق انیقند شده م یگون  یاست، گون اهمیچشم س
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  یهفت   یدارم و با ذوق برش ها یبر م  زیم یرو  وهیاز ظرف م یزنم و پرتقال  یلبخند م شیبه رو ند،ی نش یکنارم م  اعظم

 گذارم:  یاو م  یگذاشته و جلو یدست  شیرا درون پ میزنم و گل حاصل از برش ها  یم  شیرو یهشت

 

 . د یی‐بفرما 

 

 !؟ یبهش گفت  یشده ؟ چ یچ یبگ یحرف بزن یخواینم  ؟یروشن کرد  توی پسرِه هنوز همونجا واستاده، گوش نیا-

 

 دهم :  یشود، آب دهانم را قورت م یاش جمع م یو چهره ام از ترش گذارمی پر از پرتقال را به دهان م کی

 

کنم...؟   کاری تو بگو من چ  گهی کاِر م هی روشن بشه، پرو پرو،  فمونیتکل  د یبا  یخوا یآره هنوز واستاده...گفتم اگه منو م-

 ...؟ت یخواستگار  امیب

 

 : زد یر  یپرتقال م یرو یدارد کم یبر م  زیم یشود و نمکدان را از رو یم خم

 

 ...؟ یگفت ی خب، تو چ-

 

 ! انقدر بدبخت نشدم...یکور خوند  می خواستگار ای ب گمی من بهت م یبگم... گفتم اکه فکر کرد   یخواست یم ی ...چیچ یه-

 

 دهد:  یزند و سرش را تکان م یم لبخند 

 

! شهیم ی پس عزتت چ ی...تو بگ ایب یتو بگ  نکهی جلو نه ا اد یب د،یخواد خودش با یمامان جان... اگه تو رو م یخوب گفت -

 دنبالت باشه.  د یاون با

 

 شود:  یو چهره اش جمع م گذارد ی از پرتقال را به دهان م یتکه ا 

 

 قند بده بندازم تو دهنم.  کهیت  هیچه ترِش فشارم افتاد  نی ا یوا-
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 کنم:  یرا باز م میها  امی صندوق پ  رم،یگ یطور که قندان را به سمتش م همان

 

 قربونش برم، ی! الهام یاوه چهل و سه تا پ -

 دق کرد. د؛یبچم جوابشو ندادم از صبح دلش ترک 

 

 گزم.  یکه ناخواسته به زبان آورده ام لب م یکشد،خجالت زده از حرف یصاف کردن اعظم نگاهم را به سمتش م نهیس

 شود:  یاندازد و از جا بلند م یبه سمتم م  ینگاه چپ 

 

 ؟ یپرو شد  دمیبه روت خند   قهید  هی خجالت نکش راحت باش...! باز من -

 

 دوزم.  یام م دهیاز آن نفهم چیکه ه  یالی و سر ونی و نگاه شرمنده ام را به تلوز گزمی را محکم تر م لبم

 

شاخه گِل رِز سرخ  کی ام،ی دارم و دخترِک سرخوِش دروِن قلبم، همراه با باز شدن هر پ یرا بر م یشود گوش یکه م دور

 یرا م امشیپ  نیآخر  یزند وقت یام بال بال م  نهی س انیم یو پروانه ا د یآ یکارد، لبخندم کش م یقلبم م یباغچه   انیم

 خوانم: 

 

  ت ی! حالیمِن، ماِل من یجات تو خونه  یا یب  نییپا  ی... باال بر یکور خوند  کشمی اداهات پا پس م نی من با ا ی‐اگه فکر کرد 

 شد.

 

 زنم:  یعکسش م  یرو یو بوسه ا ند ینش  یلبم م ی رو  یاز سر خوش  یلبخند 

 فدات بشم من قلدر جان.-

 

 

 برف را مهمان آسمان شهر کرده.  یرا تکانده و دانه ها دشیسرما، گرد و غبار رخت سف ننه

دورتر از من خواب را  یچشمم کم  اهیدهد اما حضور مرد س یم هیخانه و تخت، رخوت و خواب را به چشمانم هد  یگرما

 پراند.  یاز سرم م

 

 کنم.  یاش کم م یاز سرخ  یکشم و با دستمال کم یهم م یرا رو  میها لب 
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اعظم که   یچشم ها یگذارم و از جلو یسر م یام را رو  یاندازم و شال طوس یشانه م یطرفه بافته و رو کی را  میموها 

 گذرم.  یم یکند با لبخند کم رنگ یبا اخم نگاهم م

 

 

 رون؟ یب ی بر  یخوا یم یجور نیا-

 

 : ستمیا یگذارم و صاف م یم  یپادر یرا رو  میها  کفش

 

شهر   نیا یدخترا  ی هی با بق سهیو... اما بخدا من االن در مقا بهیزشته، ع یاالن بگ یخوا  یدونم م یاوهوم، مامان جان م-

 خب؟  ریحالتم...سخت نگ نی تر یدر معمول

 دهد:  یتکان م یکند و سر یرا کج م شیها لب 

 

  یخوا یام بکنن؛ توام م گهید  یغلطا یل یخ د یشهر دارم؛ اونا شا ن یا یدخترا  ی هی به بق کاریبگم به تو آخه... من چ  یچ-

 بکش جلوتر...! کمیبه حال جفتمون...حداقل شالتو   یوا یراه بر  یجور نی. آقات بفهمه من ولت کردم ایبکن

 

  یها  یاز روستا و سخت یزنم؛ چند هفته دور ینرم و گل انداخته اش م یبه لپ ها  یشوم و بوسه ا یصورتش خم م یرو

 کنم:  یپوشم و با لبخند زمزمه م یرا م  می ساخته است؛ کفش ها زمی ظاهرا به اعظم عز تخت،ی در آن و بودن در پا یزندگ

 

 خداحافظ... ! ،یماه یلیخ-

 

زنم،   یرا به گوشم م یکشم و هندزفر یم  یقیاندازد، نفس عم  یکردم لرز به تنم م یاز آن چه که فکر م شتریهوا ب یسرما

 کنم. یگرم پالتو فرو م  بِ یرا باهم در ج   میو دست ها ی کرده و گوش یآهنگ را پل

 . کنمی و با غصه به دو طرف کوچه نگاه م نمی چ یکند؛ لب بر م یذوقم را کور م نشی ماش یخال یجا

 

  یبرق م می س یرو  یکشانده، نگاهم به کالغ  یرگیها به ت  نی مالحظه و رد چرخ ماش یعابراِن ب  یِ پا  یِ برف را جا  ید یسف

رو   ادهی پ یو از گوشه  کشمی م یزده، پوف خی هوا  یو سرما یخانمان  یحرکت مانده، به گمانم از ب یافتد که خشکش زده و ب

 زند:  یم اد ی گوشم فر  یافتم خواننده تو  یبه راه م

 

 ...!" ت یاز دور رمیم یکه من م ی فهم ینم ی...االن داغست ی ‐"برگرد برگشتنت سخت ن 
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  میموها   یبرسم. برف رو  یاصل ابانیدارم تا به خ  یافتاده تند تند قدم بر م ریبه ز یزنم و با سر یخواننده لب م همراه

 . ستمیا  یم یمنتظر تاکس ابانیام از سرما سرخ شده. کنار خ ین ینشسته و نوک ب 

 

را که چشمانش از   یباردار، دست دختربچه ا  یگذرند؛ زن یدر امان ماندن از گزند برف تند تند از کنار هم م یبرا مردم

کشد، آن طرف تر  یسرش کج شده؛ گرفته و به دنبال خود م  یرنگش رو د یشود و مقنعه سف یباز نم  یخواب آلودگ

 یگلوله ها   اهویدورتر از او چند پسربچه با ه کند؛ یم وخاص، پار یمغازه اش را با وسواس  یجلو  یبرف ها   یرمرد یپ

  یافتم لبخند  یپدر بزرگ م  یبزرگ خانه   اطیدر ح یبا عل می ها  یبرف باز  اد یکنند؛ به   یبرف را به سمت هم پرتاب م

 بندد. یلبانم نقش م  یرو

 

 بسپارم.  شیزده ام را به گرما  خیزرد هستم تا تن  یها یاز آن تاکس یک یهمچنان منتظر  

 یکه درونشان نشسته اند و خبر از سرما ییخورم به حال آدم ها   یگذرند و من حسرت م یها تند تند از کنارم م   نیماش

 ندارند.  رونیب

 د یاندازم و به ام یم بمیرا داخل ج یو هندزفر یحوصله آهنگ را قطع کرده، گوش یآورم ب یم  رونیب  بمیرا از ج یگوش

 کشم.  یگردن م ابانیبه دوطرف خ یتاکس کی دنید 

 

  نِ ی ماش یِ دود  مهین  ی شهیدرهمش از پشت ش یو اخم ها  اهیس یچشم ها نمش،ی ب  یو م گردمیبه عقب برم  یبوق یصدا با

 : ستد یا یو کنارم م   د یآ یجلوتر م کند ینگاهم را شکار م دشیسف

 

 باال.  ای‐ب

 

 : د یآ یشود و به سمتم م یم ادهیروم، پ  یعقب م یحرف قدم یب

 

 سرما!  نیتو ا یزد  خی ...می باال باهم حرف بزن  ای‐ب

 

بار در  نی است که آخر ییچرخد؛ همان لباس ها ینازِک چروک شده اش م یِ مشک شرت یو سو یآب راهنیپ  یرو  نگاهم

 : ند ینش  یچشمانش م اهیلباس ها گذرانده؛ نگاهم در شب س نیدو روز را با هم  نیا یعن ی دم؛یفروشگاه بر تنش د 

 

 که منو برسونه! شهیم داشیپ  یتاکس  هی ممنون، باالخره -



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

358 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 : د یگوی م  یچشمانش وقت غم   یبرا  رمیم یگذارد و من م  یشانه ام م یرا رو دستش

 

 . می کنی حلش م م؛یزن  یباهم حرف م  م؛یبر  ایب ار ی...جون مه نکاروی قربونت برم...نکن با من ا می بر  ای‐ب

 

 ...می بزن میدار ی! مگه ما با هم حرفمیندار یحرف-

 

 : ستد یا یم می کند و روبه رو یپر م یرا با قدم بلند  انمانیم یفاصله    رم،یگ یروم و فاصله م یعقب م یقدم

 

انصاف همه    یب  ن،یزدم تو ماش  خیالمصب   ی...پرومدهی ننداز... دو شِب خواب به چشمم ن  نیدورت بگردم، رومو زم ای‐ب

 ! ید یکنه، جواب تلفنامم که نم یاستخونام درد م ی

 :رد یگی را م دستم

 

 ! ار ینه ن اریقربونت برم... جون مه  ایب-

 

 

به ما، باهم   ره یکه خ  نمی ب یروم، در حال سوار شدن نگاه دو زن را م یم نی دهم و به سمت ماش یتکان م   یحرف سر یب

  یفرق تخت یپا ایکنم که دهات  یفکر م نی گردانم و به ا یرا بر م می دهند؛ رو یکنند و با تاسف سرشان را تکان م یپچ پچ م

روند حکم صادر کرده  یم یطرفه به قاض کیکنند؛  یظاهر قضاوت م یشوند که از رو  یم دا یپ  ییندارد؛ همه جا آدم ها

 زنم:  یزند لب م یحرف استارت م یکنند. رو به او که ب یو بعضا حکم صارده را اجرا هم م

 

 شنوم.  یم-

 

 زند :  یم یکج لبخند 

 

فم رنگِ نوِک دماغت برگرده به حالت اولش بعد حر اد یسرما از تنت در ب نی ا کمی م؛ین یخوِب گرم بش  یِ جا هیبذار ببرمت -

 . می زن یم
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ام سرخ شده و چشمانم آب دار به  ینی کنم، نوک ب یاش نگاه م نهیکشم و خودم را در آ یم نیی سرم را پا یباال رِ یگ آفتاب 

  یرا قطرات کوچک شبنم م شانیشوند و جا یمحو م کیبه  کینشسته،  می موها  یکه ال به ال یبرف   یرسد دانه ها ینظر م

 . رد یگ

 

برسم   ریمنتظره د  دونیدور م ازدهیصبح قبل رفتن به اعظم گفته ساعت  یبخرم عل  زیم زیچ کمی خوام  یبرم ونک...م د یبا-

 زنه.  یغر م

 

 

 اندازد:  یکند و شانه باال م ینگاهم م  چشم  ریز از

 

 برمت. یم  یبره به کارش برسه خودم هرجا خواست  یغلط کرده...بهش زنگ بزن بگو با من -

 

 *** 

 جمع شده و آهنگ  زیم کیدور  ،یکه گوشه ا ی. نگاهم به گروه دختر و پسر میشاپ نشسته ا  یکاف کیکنج  هم  یروبه رو 

 کنم. ینگاه او را حس م  ینیخوانند گره خورده و سنگ  یتولدت مبارک م

آورد و داخل  یبند زردش در م شیپ  ییجلو  ب یشاخه گل از ج کی گذارد،ی م زیم  یبا لبخند سفارشمان را رو یدخترجوان 

 رود. یگذارد و م یم یچوب  زیم  یرو یستالیگلدان کر

 زند:   یدهد و لب م ینسکافه را به دستم م وان ی ل زند،یصورتم دو دو م ینگاهش که رو 

 

 ...!یبخور گرم بش -

 

را   شیبزرگ ، دست ها  یکه با لبخند  یو دختر  زیزنم و نگاهم دوباره به جمع شاد و کوچک دور آن م  یم یبند  مین  لبخند 

 . رمیگونه آزادانه جشن بگ ن ی ا اریافتد؛ عمرا من بتوانم تولد مه یکند م یحلقه م یدپوش یدور گردن پسرک سف 

 

 دلم واست تنگ شده بود! -

 

کنم و   ینگاهش م  یچشم ریرا بسوزاند و گرم کند، ز میاش راه گلو یدهم داغ  یمخورم و اجازه  یقلپ از نسکافه ام م کی

 کنم:  یزمزمه م
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 همو...! می د یتازه د -

 

 .یرفت یآخرم قهرکرد  ،ینق زد  ،یغر زد  ،یقد قد کرد  یکل ی اومد  دن،ید  یگیبه اون م-

 

 دزدم: یرا م نگاهم 

 

 تند رفتم...اما هنوز حرفم هموِن!  کمیبودم و   یدرکم کن! من دلخور بودم...عصب اریمن ...خب مه-

 

 

 چسباند:  یزند و سر انگشتانش مردانه اش را به انگشتان دست راستم م یم لبخند 

 

 . دمی...از دستت نمیماِل من  ؛یایب  نیی پا  ؛یمنم حرفم هموِن...، اصال مرِد و حرفش...باال بر -

 

 زند:  یم یچشمک

 

  یگوشت کن پر زهیآو نویهمونو انجام بده اما ا یدوست دار یقهر کن، هرکار یقهر کن یخوا یبزن، م  یبزن غی ج یخوا یم-

 ...یدرکش کن ؛یممکِن من از تو بگذرم. خب؟ تکرار کن بفهم  ریخانوم محاِل...غ 

 

 به لبخند نشود:  لیآب شده در دلم تبد  یکنم قندها یم ی خورم و سع یرا م لبخندم

 

خوام تورو از دست بدم، خودخواه   یکنم...نم  سکیام ر  ندهیخوام رو آ یخانوادمو شرمنده کنم، نم گهیخوام د  یمن، نم-

 خانواده ام حساس شدن.  اریهمه عواقب رابطمونه...! مه نای اما ا ستمین

 

 : رد یگیضرب م  زیم یکند و با انگشتش رو  یچشمانم م  خی را م نگاهش

 

 ؟ یمنو، تو منو دوست دار نیبب -
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 افتم:  یبرم و با دندان به جان لبم م   یرا باال م می لنگه اَبرو کی

 

 معلومه دوست دارم! -

 

 کند:   یبه لبم م یو با چشم اشاره ا  رد یگیبه سمتم م  یدستمال

 

 . شهیم ینکن زخم -

 

را به همان   شانیها  هیافتد به همان گروه شلوغ که با سرو صدا هد  یو دوباره نگاهم م  رمیگیرا از دستش م دستمال

 دهند.  یاست م دپوش یدخترک، که حاال دستش گره در دست پسرک سف

 

 ماه بهم فرصت بده.  هی ،یاگه منو دوست دار-

 

 کنم.  یم  نگاهش

 

 دست بوس آقات. ام یکنم و ب  ست یماه وقت بده، تا کارامو راست و ر کی-

 

 ماه؟  هی حاال چرا -

 

بهم  امیکس یب  یقِد همه  م،یمادر یب یسال ها  یهمه  ی...اندازه یرم شهرمون، عموم به من بدهکاره پر یم-

  یبابا هیکامل،  یخانواده  هیخانواده خواست،  هیدلم  یازدواج نداشتم...اما تو که اومد  الیوقت خ  چیبدهکاره...قبل تو من ه 

 زبون دراز اونم مثل تو...  یدختر مو فرفر هی مامان خوشگل مثل تو،  هیباحال مثل من؛ 

 دهد:  یبا ذوق ادامه م یوقت  رمیبگ دهیتوانم برق چشمانش وقت گفتن جمالت اخر را نا د  ینم

 دست بوس آقات. می تا با هم بر  ارمشیم-

 

 اما...-

 

 : رد یگ یزند و با لبخند دستم را م یم چشمک
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من  گری ...خون به ج ایماه با دل من راه ب هی ماه به من فرصت بده  هی...تو که شده  یمتیخوام...به هر ق یرو م من تو-

ذارم آب تو دلت  یکنم...نم  یخورم به روح مادرم خوشبختت م یکنم...قسم م یم توی عمر نوکر  هینکن...قهر نکن...من  

 تکون بخوره...خب؟ 

 

 زنم:  یدهم و با بغض لب م یتکان م سر

 

 خب!-

 

 شود:  یکه از باند ها پخش م یبلند آهنگ یصدا انیم شود یگم م شیو صدا ند ینش  یدستم م یاش رو بوسه

 

 "خاتون قلبم... دورت بگردم...بدجور به تو وابستم..." 

 

 

 !دانشگاه

 

ها   یخوش  یآرزوها، همه   یهمه  ت یمن نها ینقطه بود؛ دانشگاه برا نیدر ا ستادنیام ا  یو نوجوان ی بچگ یروزها  یآرزو

 خواستم.  یام م ندهیبود که از آ یز یآن چ یو همه  

 

  یبزرگ و  انبوه درختان پشت نرده ها که صد ها دختر و پسر را در خود جا  یو به محوطه  ستم یا یو اعظم م  یعل کنار

شود و از دل لبخندم  یترم از دست رفته آه م ی. حسرتم برا د یآ یکش م شتریلبم هر لحظه ب یکنم و لبخند رو یداده نگاه م

 زند. یم رونیب

 یا ندهیاست، آ ندهی به آ  یدر ورود  کیمن مثل  یرا داشتم. دانشگاه برا  شیاست که آرزو یزی لحظه همان چ نیجا و ا نیا

 خواهم گذاشت. هیساختنش از جان و دل ما یکه برا

 

 یبودم رد م دهید  یپنج هزارتومن   یکه قبل تر ها عکسش را پشت اسکناس ها یدارم و از در  یاز آن دو قدم بر م جلوتر

 شوم. 

 چرخانم و   یزده سرم را به اطراف م جانیه
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  یافتد به مرد  یاند چشمم م ستادهیگوشه و کناِر محوطه ا ییبه تنها ای جوان که دسته دسته  یدختر و پسرها یاهو یه  انیم از

 و نگاهش به من است. ستادهی چنار ا ی هیسا ریکه دورتر از ما ز رگونیبا چشمان ق

که ما همچنان   د ینخواهد فهم چکسیمدت ه نی ا میکه گذاشت یام کامل شد، سه روز از توافقمان گذشته و طبق قرار یخوش

 .می کن  یرا ابد  انمانی م وند ی و پ د یا یب  میبه خواستگار  می از نرگس و مر یکه او با دسته ا   یتا روز می باهم رابطه دار

 

 

 اونور نچرخون...!  نوری انقدر سرتو مثل بوقلمون ا-

 

زبر و   یگونه   یرو یشوم و بوسه ا ینگاهش، خم م  ی رهیخ ستم،یا  یاش م یقدم کیزنم و  یرا در نگاهش گره م  نگاهم

 یچشمان گرد شده اش، ب ی  رهیو خ  ستمیا  یزنم، عقب م یرا پوشانده م شیرو یتُنُک و کم پشت  ِش یمرادنه اش که ته ر

 زنم:  یاعظم لبخند م یکمان  یابروها  انیتوجه به اخم نشسته م

 

 ! یکه هست  ی...مرسیکه کمکم کرد  یتوام...مرس ونی جا بودنم رو مد  نیا-

 

بازوان سفت و بزرگش، سرش   انیشوم م   یکند و من گم م یقدم فاصله مان را صفر م کیدرخشد؛  یاش م یشیم  چشمان

 زند:  یکند و پچ م یم کیرا به گوشم نزد 

 

 . یزحماتمون رو به باد ند  دوارمیرو خانوم گل... ام نکاراینکن با قلب ما ا-

 

 

 .ستد یا یدهد م یبودنش م  یگره خورده اش نشان از ناراض یرود و کنار اعظم که اخم ها  یم عقب 

  نیاز هم اهشیو طوفاِن چشماِن س ستاده یچنار ا ی هیسا  ریکه همچنان ز یافتد به مرد  یکند و نگاه من م یم یا سرفه

 اندازد. یفاصله هم ترس به دلم م

 کنم:  یزنم و به صفحه ساعتم نگاه م یم یبند  مین  لبخند 

 

 ! شهی کالسم داره شروع م گهیمن برم د -

 

 زند:  یم  یدهم لبخند  یدست م یبوسم و با عل یرا م اهشیکشم، صورت قاب گرفته در چادر س یرا در آغوش م  اعظم
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 . طیبا مح  یبزن آشنا بش  یدور  هیخانوم خانوما...،برو  دنینم  لیکالس تشک یروز اول نی برو اما هم -

 دارم. یکنم و قدم اول را با ذکر بسم هللا برم یبلندم را صاف م یمانتو سورمه ا نیی کشم، پا  یام م یبه مقنعه مشک یدست

 

 

 : د یآ  یهمراهم م یقدم چند 

 

 ! ؟ی پر-

 

 گردم:  یکنم و به عقب برم  یم مکث 

 

 جانم؟ -

 

 کند:  یدهد با مکث زمزمه م یم رونیدوزد و نفسش را تکه تکه ب  یپشت سرم م ییرا به جا نگاهش

 

 شده. رت یبگم و برم تو هم د  یز یچ هی-

 

زند، چند قدم به   یام م ستادهیمحکم به من که وسط محوطه پر درخت و شلوغ ا یگذرد و تنه ا یباعجله از کنارم م  یدخترک

سرخش   یرود. نگاه از کفش ها  یکند و م یم یسرسر  یکشم و او عذرخواه یبازو ام م  یرو یشوم، دست  یچپ پرت م

 . همد  یچه خبرش است سرتکان م یبه معن یعل  یو برا  رمیگ یم

 

 دردت اومد؟-

 

 زنم:  یم یکوچک  لبخند 

 

 تو حرفت رو بزن!  ست یکوچولو...مهم ن  هی-

 

 کند: یبازو و چشمانم رفت و امد م نی ب  نگاهش



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

365 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

  یستاد یکه وا یینجا یا  ،ید یروز رس نی به ا نجا،یکنم که چقدر سخت به ا یآور  اد یاما خواستم   ست یدونم االن وقتش ن یم-

تونه تورو  یکه م  یهم گرداب ،یاریو آرزوهاتو به دست ب  یبساز ی عال ندهی آ هیپَرش باشه که   ی سکو هیتونه برات   یهم م

 ؟  ی...متوجه حرفم هستیشیر مردابش نمیتو خودش بکشه، سرت تو کاِر خودت باشه اس

 

 دهم...  یتکان م   یحرف سر یب

 شد...؟ یمتوجه نشده ام مگر دانشگاه هم مرداب م ش یاز بخش دوم حرف ها  زی چ چی است ه نی ا قت یاما حق 

 اریدر اخت ا یدن  یگوشه  کیرا  شانیروند آموخته ها یو م  رند یگیم  اد ی ند یآ یاست که ادم ها م یینظر من دانشگاه جا  به

 دهند. یقرار م گرانید 

 باور است.  رقابلیکه دانشگاه مرداب باشد غ نیا

 

 

که مشخص است بعد  گذارمیرا پشت سر جا م یزنم، با هر قدمم دختر و پسران یرا در گوشِه کناِر دانشگاه قدم م یساعت 

 گفتن دارند.  یبرا  یاد یز یدو ترم حرف ها  نی ب یل یاز دو هفته تعط

 یاز دَه دانشکده وجود دارد از پزشک شتری است ب یسبز متعدد  یاز درختان و فضا دهیکه پوش  م یرو  شیپ بزرگ  یفضا در

 ...یگرفته تا هنر و مهندس یو معمار

 

 یو حرف م ستادهیکه شاد و خندان کنار هم ا ییشود دختر و پسر ها یم  دهیکوچک و بزرگ د  یهر دانشکده جمع ها  یجلو

 دستشان مشغول اند.  لیموبا   یاز آن ها با گوش یفرو برده و بعض یکتاب  ای سر در کاغذ  یزنند، عده ا

کشم و   یم  یقی ، نفس عم ستمیا یم ت یریدانشکده مد  یاز دو ساعت وقتم را گرفت جلو شتریکه ب یاز گشت و گذار خسته

 دهم.  یم رونی ب  نهیبازدمم را پرصدا از س

  افتنش یاز  د یچرخانم. ناام یدرون دستم نوشته شده به اطراف سر م یبرگه  یکه شماره اش رو ی کالس  افتنی  یبرا سردرگم

و با خودم   کنم ی م سیرا با زبان خ  می کشم، لب ها یبه مقنعه ام م یروم، دست  یسالن م یگوشه  یبه سمت گروِه سه نفره 

 ام.  دهیلباس پوش یکالس اول یدختران رنگارنگ من مثل بچه ها  نی کنم در برابر ا یفکر م

 : کنم ی باشد سوال م فیکنم لط  یم یکه سع ییروم و با صدا یقدم جلوتر م  کی

 

 کالس.... کجاست...؟ د یسالم! ببخش -
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بورش به   یاز دخترها که مژه ها  یکیکاود و بعد  یرا م میپسر، نگاهشان سرتا پا  کی گردند دو دختر و  یسمتم بر م به

کند و   یبه دوستانش م یاندازد نگاه یپدربزرگ م  ی لهیطو  وارید   یکاهگل ها اد یشده و مرا به  رهیت  یقهوه ا مل،یزوِر ر

 پرسد:  یدهد م یتکان م یو مصنوع یافراط یاز که دستش را با ن یپر از عشوه درحال  یبا لحن

 

 ؟ یا یج یو-

 

 "ره یگرگ م اد یاز اوناس که بَّره م  نی"اد،یگوی اش م یبا خنده به دختر کنار ند ی ب یمتعجب و سکوتم را که م نگاه

 

 : د یگوی بارد م یکه تمسخر از آن م یگردد و با لحن  یبه سمتم بر م دوباره

 

 ؟  یترم اول -

 

 یدندانم فشار م یکنترل زبانم آن را ال  یتا سر زبانم آمده، برا یوجودم را گرفته و حرف یدهم، حس بد  یرا تکان م  سرم

 دهم:  یجوابش را م یزورک یدهم و با لبخند 

 

 بله! -

 

فر   یدر نگاه اول، موها د یآ یاندازد و  جلو م یبه سمتم م یپسرک نگاه  کنم،ی سرفه م یش یدهد. نما یسر م یبلند  ی خنده

 : د یگوی م یجذاب یدهد و با صدا یسمت چپ سالن را نشان م د یآ یبامزه اش به چشم م  نکیو فِِرم ع 

 

 اونجاس، آخر سالن سمت راست!-

 

 کشد. یمغزم خط م یرو شانیخنده ها ی روم،صدا یکنم و به همان سمت م یم یکوتاه  تشکر

 شوم.  یزنم و وارد م یبه در م  یتقه ا 

  یرو یشوم و گوشه ا یرد م شانینشسته رو  یها و دختر و پسرها ی صندل یاز البه ال  د یآ یها به چشمانم م یصندل فیرد 

 .گذارم یم  نیزم  یرو میرا کنار پا  فمیو ک  نمینش  یم یصندل

 

 کرده اند غلبه کنم.  قیکه آن سه کله پوک به وجودم تزر  یکنم بر حس بد  یم یکشم و سع یهم م یرا رو  میها لب 
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ها   یصندل  یچند دختر هم سن خودم پراکنده رو  کنمی به اطرافم نگاه م ییروستا  نازِ ی و با غروِر پر  رمیگ یرا باال م  سرم

 شکند. یرا مسکوت  شانی صحبت و خنده ها یجمع شده و صدا ینشسته اند و چند پسر گوشه ا

 

 

 نشد.  لیتشک یکردم نبود، کالس  یکه فکر م یز یروز اول دانشگاه آن چ  

دوش انداخته و ِلک و ِلک کنان   یحوصله کوله ام را رو یکه سرکالس بودند آشنا شدم، ب یفقط با همان چند دختر و پسر 

 روم. یم یاز دانشکده خارج شده و به سمت در خروج

 

 کنم.  یو به اطرافم نگاه م ستمیا  یم یا گوشه

 ابانیسبز رنگ، در خ یِ روز در اطراف دانشگاه حاکم است؛  پشِت نرده ها نِ ی که نسبت به ساعات آغاز یسکوت برخالف

 .دارد  انیجر شهیمثل هم  یانقالب زندگ

 

 .دارند  ینامعلوم قدم بر م  یرو به سمت مقصد  ادهیپ ی با عجله از گوشه   یا عده

با   یرمرد یآن طرف تر پ  کنند،یبحث م  یو بر سر موضوع ستادهی بزرگ ا یکتاب فروش  کی  یجلو ،یدختر گوشه ا چند 

اش را پهن کرده و چشم انتظار است تا با   یتا شده بساط کتاب فروش   یبسته و کمر  نهیپِ  ییچشم، دست ها یرو  ینکی ع

 کند. یاز گذشته اش کسب روز یفروش قسمت

 خودش است. یسرجا  زیهمه چ ند،ی آ یروند و م یها م  نیماش 

هرکدامشان فکر  دنیمردم نگاه کنم و با د  یبه تکاپو  نم،یبنش  یخواهد ساعت ها گوشه ا یحوصله ام و دلم م یمن، ب فقط

 گذرد؟ی لحظه در سرشان چه م نی کنم هم 

 

  یدهانم م یگرمم که داخل ماسک رو  ی کشم، نفس ها یافتم و کوله ام را به دنبال خودم م یرو به راه م ادهیپ  یگوشه  از

در  دنیکرده اند، نفس کش یرا خاکستر  یدست به دست هم داده و آسمان آب ،یهوا و آلودگ یکند، سرما یکالفه ترم م چد یپ

 محض است.  یهوا خودکش نیا

 .گردمیپرم و به عقب برم یشانه ام ازجا م یرو  ینشستن دست  با

 انداخته. هیسرم سا  یو قدبلندش رو ستادهیا میدرهم روبه رو  یدر دست و اخم ها یچشمم با شاخِه گل  اهیس مرد 

 برم:  یگرفتن گل جلو م یکشم و با لبخند دستم را برا  یم  نییرا پا ماسک

 

 ؟ یسالم! عشقم چطور -
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 دهد:  یلب م ریدهد و جوابم را ز یگل را به دستم م  شاخه

 . میرس ی شما که نم  یسالم به خوب -

 

 کشم. یبرم و عطرش را نفس م یام م ینی ب یرا جلو گل

 افتد. یو اخِم مخصوص خودش راه م یکند و با ُغد  یاشاره م نی سمت ماش به

 می اها یروم او...خوِد خوِد مرد رو یاش م یقد بلند و اندام ورزشکار یدارم و در دل قربان صدقه  یسرش قدم بر م پشت 

کنم نگاهش    یبگذارم صبح ها که چشم باز م  نیبال  یسال سرم را کنار سرش رو  یخواهد سال ها یکه دلم م یاست، همان

 بخوانم.  عااش د  یسالمت  یقبل از خواب برا یو شب ها  نمی را بب

 

 

 گذارم:  یشانه اش م  یکشم و سرم را رو  یخودم را به سمتش م ند،ی نش یفرمان که م پشت 

 

اخمات نشون  نکهی که با ا یمرس ،یذار یمن وقت م یکه برا یمرس ،یکه اومد  ی! مرسیکه امروز تنهام نزاشت یمرس-

 .ید یبرام گل خر یدلخور دهیم

 

آورد و  یبه آن ها م یدهد، فشار آرام یدستانش جا م انیام را م یدهد و انگشتان استخوان یم هیرا به سرم تک  سرش

 : ند ی نش  یبه گوشم م شیپر از دلخور یصدا

 

  کیشر یکنه...، بفهم من تحمل ندارم تو رو با کس  یکارات دلخورم م یبعض  یدون یدلخورم... که م یدون یخوبه که م-

  یکه به قرآن خون خونمو م رتم،یغ  یب  یزنم، فکر نکن یخورم و سرت داد نم یساکتم، خودمو م ین یب  یاگه م ،یبشم پر

گذاشتم سرم که قهر و  یرت یغ  ی...، کاله بیکن  یبوسش م یش یتو دستش و جلو چشمم خم م  یذاریدست م یخوره وقت

 جا گردنتو خورد کنم.  نیوگرنه حقته هم  نم،ی نب تویدلخور

 

 

 

 یم یکه گوشه ا یآورم، گاه یخودم هم از کار خودم سر در نم  ییوقت ها  کیاست،  نیا قت یگزم، حق یلب م شرمنده

 ت یکه نها  یناز یباشم، پر  نازی شود که من همان پر یکنم، باورم نم ی فکر م ریسال اخ کی  یو به لحظه ها و روزها  نمی نش

کرده بود  میقا  یکرده و گوشه ا  دایکه پ یزدن همان رژلب  ای د،اش بو انهیعادت ماه  یاش زدن الک در روزها  ییپروا یب

ام   یزندگ یبودم که تنها مردها  یشناختم، من دختر یرا نم راتشییبا همه تغ  نازیپر نیها و خلوت خودش...، ا یدر عروس
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با   ستمیا یم  نهی آ یجلو یروزها وقت نیبود، ا دهیند   ینامحرم  چیوقت، ه چی را ه  شیکه موها یپدر و پدربزرگم بودند دختر

 کرده؟  دایخود را پ د یجد  طیاو در مح ایاست؟ من گم شدم  نازی همان پر نازی پر نی کنم ا یخودم فکر م

کرد متنفرم،    یم یدرونم زندگ نیکه قبل از ا یرا دوست دارم، از دخترِک خنگ د یجد  نازی پر نی ا ت یها، جذاب نی ا یهمه   با

پوشد را دوست دارم، عاشق  یرنگارنگ م یکند شلوار تنگ و لباس ها یرا رنگ م شیکه موها  یدر عوض دخترِک قرت

زند  یاز درونم داد م یام کس  یلحظات عاشق یهمه  انی...اما مهستم شیعطر و رنگِ گاهاً تند رژ ها و الک ناخن ها  یبو 

 "! نازیپر یزود خودت را گم کرد  یلی"خ

 

 می پا  یبه شاخِه گِل رو  رهیگردم و خ یبر م می زند. سرجا ینشاند و استارت م یسرم م یرو یبوسه ا ند یب  یرا که م سکوتم

 زنم:  یلب م

 

 .شه یتکرار نم  گهید  د،یببخش -

 

 اوهوم. -

 

 زنم:  یم شیکه عمدا نازکش کرده ام صدا یی کنم و با صدا ینگاه م شی ابروها  انیاخم نشسته م  به

 

 عشقم؟ -

 

 

 د،ی آ  یم رونیب  شیلب ها  انیاز م یجان  یشود و "جانِم" ب  یم دهیبه سمتم کش  نگاهش

 : رم یگ ی آورم و مقابل نگاهم م یگل را باال م نم،یچ یبر م لب 

 

 دم.  ی...قول مشهیتکرار نم گه،ید  د ی... ببخش ییآقا-

 

 گذارد:  یم شیلبها نیداشبورد برداشته و ب  یاز رو یگار یدهد، س یم نیی را پا شهیکند ش یرا عوض م دنده

 

 

 !یداد  اد یقوال ز نیاز ا-
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 تر از قبل است. یجد  هی بار قض  نیچرخانم، انگار ا یرا در حدقه م میها  چشم

 دهم :  یم  رونیحبس شده ام را ب نفِس 

 

 ؟ یکشی م گاریوجب جام س هی  نیکه تو ا  رهیکم دود به حلقمون م ابونیآخه...؟ تو خ یکش یم هیچ  نیا-

 

 کشد:  یرا باال م شهیاندازد و ش یم رون یسوخته را ب مین  گاریس

 

 ؟ ی اریادا در م ای یخوا  ی... راستش بگو!؟ منو میپر  ییخدا-

 

 پرد:   یاز لحن درمانده اش باال م می اَبروها

 

 خوامت! یحرفا... خب... خب معلومه که م نی ا یچ یعن ی-

 

دوزد به شمارش معکوس چراغ راهنما و نفسش آه مانند از  ینگاهش را م کند،یچهار راه پشت چراغ قرمز ترمز م سر

 : د یآ یم  رونیب  نهیس

 

که روز   یکنم؟ تو همون دختر  کاریچ د ی... من با تو با یکن یو بوسش م  یتو بغل عل  یریو جلو چشمم م  یخوا یمنو م -

 شناسم!  یرو نم  یپر  نیوقتا ا  یکه نگاهش که به نگاهم افتاد سرخ شد. بعض  ی!؟ دختر یپر دمت یاول د 

 

 گردد: یشده به سمتم بر م کیبار   یکشد و با نگاه یبه چانه اش م یدست

 

 ؟ یار یمثال حرصمو در ب یخوایم  ؟یمنو َمَحک بزن یخوا  یهان ؟م  یکن کی منو آنتر  یخوا  ینکنه م -

 

 زنم:  یدهم و با بهت لب م یکشم آب دهانم را قورت م یام را جلوتر م مقنعه

 

 به جون خودم. دمیقول م  شهیتکرار نم گهی...،د یکردم انقدر ناراحت بش یبه خدا فکر نم د ینه به خدا، ببخش-
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 : چد یپ یکند. بعد از زدِن راهنما به چپ م  ینثارش م ییزند ناسزا یم  ییجلو نی ماش یبرا  یبوق 

 

 ...! می کن فیو تعر   مین یبب -

 

 

گذرانم و شب ها نقش   یگذرد، تمام وقتم را در دانشگاه و فروشگاه م یم یهفته از شروع کالس ها به صورت رسم دو

هر روز صبح هم گام با من  یوصف نشدن  یثبت نام کرده و با شور و شوق یاط یکالس خ کیاعظم که در  یمانکن را برا 

 .کنمی م یرود، باز یاز خانه خارج شده و به کالس م

 .دارد  یقدم بر م شیرا دوست دارم حاال او هم به دنبال آرزوها  شیانتها  یب شوق

 گذراند. یر خانه به دوخت و دوز مبلند زمستان را د  یزند و شب ها یبه دنبال پارچه قدم م ابانیرا در خ عصرها

 آرام شود. چشمم هیکنم تا دل مرد س یمحتاط تر عمل م یکم  یبا عل میو در برخوردها   نمی ب یرا م اری مه انهیمخف

 

که اهل بوشهر   نایچشم به اسم م  اهیس یبا دخترک  ییآشنا میکه بگذر طشیدانشگاه و َمچ شدن با مح یدرس ها یسخت از

 شود. یحساب م تشیاست، مز

کالس محبوب   لیاول تشک یاش همان روز ها یکه به خاطر زبان دراز و حاضرجواب لهیپ له یش یساده و ب یدختر  نایم

 هم سطح خودمان شد.  یدانشجوها

 برد. یکه چال گونه اش وقت خنده دل م یمشک یا لهیبا پوست برنزه و چشمان ت  یدختر

 

 

آهن   کینازکش مثل  یطانیق یکنج لب ها یشگ یرفتارش و آن لبخند هم ریانکار ناپذ  یبودن، جاذبه ا یخاک ق،یعم  محبت 

به   یزی او گره ر گاهیگاه و ب یکنارهم مان و لبخند ها یها یبعد صندل  یربا مرا به سمت خودش جذب کرد و روزها

 .رد یگی به خود م یتر  یواقع یمان رنگ و بو  یدوست  وشود  یگذرد محکم تر م ی که هرچه م یزد. گره مانیدوست

 

  نای م یپا به پا  ،یاز اصول حسابدار ،یاستاِد تپِل بداخالق و خالصه بردار  یساعت گوش دادن به حرف ها کیاز  خسته

 زنم:  یو غر م  میآ  یم رونیدانشکده ب یفرو کرده از پله ها یکه سرش را داخل گوش

 

 . ینفس بکش خفه نش هی  میکن  یبهش بگه بابا فرار نم ست ین یکیزنه... یاوووف...ور ور ور  پشت سر هم حرف م-
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 هوم. -

 

 : ستمی ا یچرخانم و سر راهش م یرا در حدقه م میها  چشم

 

 ...؟ماسماسک نیتو ا  یساعِت کلتو کرد  هیتو...  ین یب  یم یچ-

 

 کند:  یحواس نگاهم م ی آورد و ب یرا باال م سرش

 

 هان؟ -

  

کشم و به سمت  یرا از دستش م یگوش  یحرکت انتهار کی یلب ط یرو  یبرم و با لبخند  یرا باال م  می اَبرو یتا  کی

 دوم. یکاج داخل محوطه م ه یسا ریمحبوبمان ز یصندل

 

 زند:  یدود و غر م یتپلش م  کلیکنان با آن ه غی ج غی سرم ج پشت 

 

 ...یبه حالت...پر یوا  ی...اگه نگاه کنی...پرموی...بده من گوشوونهید -

 

اش  یافت یدر امی پ  نی " که آخریدوزم به "دوستت دارم یو چشم م نمینش یو درخت کاج م یصندل  یپشت نی نفس زنان ب  نفس

را از دستم بکشد، توجه چند نفر به سمتمان جلب شده، و او  یکند گوش یم یو غر غر کنان سع  ستد ی ا یم می رو یبوده، جلو 

ام پس  دهی چسب یرا که دو دست یبدهد و گوش  یوجب جا، جا کی  ناش را در آ یگوشت کلی ه کند تا  یهمچنان تالش م

  یرو د یتوجه به او که ناام  یب ند ی نش  یلبم م یرو  یثی کنم و لبخند خب یصاحب شماره نگاه م  لیبه عکس پروفا  رد،یبگ

 کنم:  یم پ یزند تند تند تا ینشسته و هنوز غر م یصندل

 

 ! نطوری منم هم-

 

  یم رونیو خودم را ب گذارمی م شیپا ی رو را  یکنم، گوش یشانه سفت م یکوله ام را رو یزنم، بند ها یارسال را م دکمه

 کنم!  یقدم تند م ی کشم و به سمت در خروج
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 : ستد یا یراهم م یو خودش نفس نفس زنان جلو  ند ی نش  یشانه ام م ی دستش رو یخروج یجلو

 

 ؟ یتو...آخه...چرا جوابشو داد  ی کرد  کاری...چی...پر یپر-

 

 کنم:  یزنم و موشکافانه نگاهش م  یم یلبخند 

 

 کردم؟  یکار بد -

 

 آره...!-

 

  هماهنگش یرا با قدم ها  می رسانم، قدم ها یافتد، خودم را به او م یو جلوتر از من راه م گرداند ی را بر م  شیقهر رو به

 : کنم یم

 

 چرا؟ -

 

 چرا؟ ی چ-

 

 کارم اشتباه بود!  ی گیکه م  نی هم-

 

 دوزد: یشلوغ م ابانیدر هم نگاهش را به خ  ییو او با اخم ها   مین ینش  یاتوبوس م  ستگاهیا  یسرد و آهن یها  یصندل یرو

 

 دلت. یرو  شیبکوب   یسنگ عقل رو بردار  د یوقت ها با یچون بعض -

 

 

 شود: یم دهیبرد کش یرو م ادهیبه پ   ابانیاز خ  یکه کالسکه قرمز رنگ بچه اش را به سخت یهمراه با زن نگاهم

 

 که بشه.  شهیخواد نم یکه دل م یاون  شهیچون هم-
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  یگرفته و قطره خون روان شده از پوست کناره انگشت شصتش را با دستمال پاک م نیی گردم، سرش را پا یسمتش برم به

 کند.

 

 ؟ی زن یپسش م  یلیبه دال یول  یخوا یآقا رو م  نیتو ا   یعنیاالن  -

 

 اوهوم. -

 

 : نم ینش  یکنارش م یصندل یروم و رو  یرود دنبالش از پله ها باال م یشود و به سمت اتوبوس م یجا بلند م از

 

 چرا؟ -

 

 دهد: یلرزد اما محکم جوابم را م یم شیزده و لب ها مهی خ اهشیس یها  چشم  انیکند، غم م یلحظه نگاهم م د چن

 

 .ست ین  چکسی به صالح ه ست،یچون به صالحم ن -

 

 ییطال یبا موها  یپشت سرشان دخترک  ند ی آ یهمراه دو بچه از پله باال م یجوانکند، زن یترمز م  یبعد  ستگاهیدر ا اتوبوس

 شود. یسوار م یعصا زنان به سخت  یرزنیو بعد از آن پ

که وسط  رزنیرا به همان پ  می شوم تا جا یاز جا بلند م ند،ینش ی مختلف در مشامم م یعطرها یهر دم و بازدمم بو  با

کشد و   یم رونیکشک ب یتکه ا  دشیسف یزند و از پر روسر  یم م ی به رو یشود لبخند  یکه م  ریبدهم جاگ  ستادهیاتوبوس ا

 .رد یگی به سمتم م

 

 درمون.  یو هزار درد ب  یریبده مادر پ رت یبفرما دخترم...، خدا خ-

 

 کنم .  یلب تشکر م ریزنم و ز یم شیبه رو   یلبخند 

نگاه   ابانی به خ شهیکه غرق در فکر از ش نا یرا به دست م گرشیگذارم و تکه د  یبه دهان م یتکه ا کنمی کشک را نصف م 

 دهم.  یکند م یم
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شده، خانم    سیگ  یو موها یصورت یشاد و خندان با لب ها  یشود،  دخترها یم اد یتعداد مسافران کم و ز  ستگاهیهر ا در

و در آخر هم راه  یر یبه دست بگ نی ذره ب د یبا  یروسر یاز رو شانیتار مو کی  دنید  یکه برا یو محجبه ا یچادر  یها

 . ینبر ییبه جا 

 ای  یبر صندل هی نشسته بر شانه شان را با تک  یشوند و حجم خستگ یدر دست سوار م یکه با ساک  یجوان، کارگران یپسرها 

 . کنند  یبدنه اتوبوس سبک م

 

 . می رو یو هم قدم با هم به سمت فروشگاه م می شو یم  ادهیمورد نظر پ  ستگاهیا در

 

 دهم.  یگذارم و به جلو هلش م  یکشم، با لبخند دستم را پشت سر او م یبه لباسم م یفروشگاه دست یجلو

 شود و هر کس به کار خودش مشغول است. یاز بلندگوها پخش م  نیفرزاد فرز یشلوغ است صدا شهیمثل هم  فروشگاه

را که غرق جاذبه فضا   نای زنم و دست م  یلبخند م رمیگ یم لیتحو  یدهم و چشمک  یتکان م اریمه  یبرا یدر سر یجلو از

 برم.  یو به سمت غرفه خودم م رمیگ یشده م

 

 گذارم: ی م یدو صندل نی تری و پشت 

 

 ! نی جا بش نیا  ایب-

 

 ...نجای چقدر بزرگه ا-

  

 گرداند:  یبه اطراف م یسر

 

  یگیرو م ابونیگوشه خ  ت یدرپ  یمغازه ها نی از ا یکیکردم  یفروشگاه من فک م یگیتو م  ی...!ه شی همه لوازم آرا نیا-

 . یفروشگاه که کالس بذار

 

 

  شیبه رو یشود لبخند  یکه م کمانیکند، نزد  یشود به سمتمان جلب م یرا که از آشپزخانه خارج م یبلندم توجه عل خنده

 زنم:  یم

 

 ! یسالم، خسته نباش-
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 : د یآ  یو جلوتر م زند یم  یلبخند 

 

 ؟ ی االن خونه باش د یماهت خانوم گل...تو مگه نبا یسالم به رو-

 

 کنم:  یدستش گرفته و به ما دوخته دراز م یکه نگاهش را از کاتالوگ رژ لب جلو نای را به سمت م دستم

 

 دوستم.  نایم-

 زنم:  یم کند ی نگاهمان م قیکه دق نایم یبه رو  یدهد لبخند  یبه نشانه احترام تکان م یسر

 

 . نجانیا ریآقا که مد  یپسر عموم عل  شونمیا-

 

 :زند ی م یمخصوص خودش چشمک طنت یاندازد و با همان ش یرا باال م  شیاَبرو  یتا

 

 خوشبختم! -

 

را از چند مارک معروف  ازشانیشود، لوازم مورد ن یم نیتر یو   یدو دختر جلو ستادنیهمزمان با ا  یگفتن عل نیهمچن 

 دهم:  یمخصوص خودش را م حات یو در مورد هر کدام توض  نمیچی م شانیرو یجلو

 

  د یزن یمژه رو م یکه شما اول رو  هینجوریمصرفش هم ا قهیو حجم دهنده طر یمارک...هست ضد آب، ژله ا ملیر نیا-

تهران فقط چندتا   یتو  ه،ی عال  تشیف ی باالهست اما ک متشیمقدار ق کی. د یکش یمژه به باال م شیبعد از داخل قسمت رو

 ما شدن.  یدائم یمارک استفاده کردن مشتر  نیکه از ا یی...اکثر کسامارک رو دارن  نی هست که ا یندگی نما

  یشیعرصه لوازم آرا  یاما تو ست ین ی کیسطح با اون  کنم...هم  یم شنهاد یکه من ....رو پ د یخوا یمناسب هم م  مت یق اگه

 گفتن داره.... یبرا یحرف

  

گرد  یهاو چشم  دهیباال پر  یزنند، ابروها یلبخند م یکنم که گرم حرف زدن گاه یم  یو عل نایبه م  یگوشه چشم نگاه  از

 نشاند. یلبم م یرو  یلبخند  نی دهد و هم یدر برابر زبان او م ینشان از آچمز شدن عل   نایلب م یو لبخند رو یشده عل
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 یاجناس به جا  هیفروشم و بعد از برگرداندن بق  یبه دخترها م مت یو رژلب از همان مارک معروف و گران ق ملیر دو

 : ستم یا  یخودشان کنار آن دو م

 

 با زبونت؟  یسرخش کرد  یآورد  ریپسرعموم رو مظلوم گ نا،یچه خبره م -

 

 اندازد:  یباال م ییاَبرو

 

 هستن.  یشناگر ماهر دهی...آب ند ستن یمظلومم ن  نی واال همچ-

 

دهد تا خنده اش  یهم فشار م یرا رو  شیو لب ها کشد ی م یقی اندازم، نفس عم یم یبه صورت سرخ از خنده عل ینگاه 

 قطع شود: 

 

 دوستتم اضافه شد.  یخدا درو تخته رو خوب باهم جور کرده خودت کم بود -

 

 : د یگوی با همان خنده فروخورده م نای دارد و رو به م یبه عقب بر م یقدم

 

  نازی به پر د ی خواست  میفروش  یخون بابامون م مت یکه ق یاز اجناس یبدم، هرچ  هیخوام بهتون هد   یم یبه رسم مهمون نواز -

 بذاره.  ارتونیدر اخت د یبگ

 

 اندازد:  یو صورت سرخش به خنده ام م گردمی بر م  نای به سمت م متعجب 

 

 بهش؟  یگفتی چ-

 

 زنه؟ یسمعک م -

 

 

 وا.. نه! -
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 : د یگو یاو گرفته ام م یاز مارک ها را جلو  یکینشسته و تستر   یصندل یآورد و کنار گوش من که رو  یم نیی را پا سرش

 

 پس تر بزنن تو شانس من. -

 

 عه...چرا؟ -

 

 زند:  یدستش پچ م ی کرم رو دنیمال  نیاندازد و ح یبه دور و بر م ینگاه 

 

 ...نایرو نوشته بود صددالر، پنجاه دالر و ا متایکاتالوگه ق  نی بابا تو ا یچ یه-

 

 دهد:  یو ادامه م ند ی نور بهتر بب ری برد تا ز  یرا باال م دستش

 

روبه روم واستاده  دمیفروشن. سرم رو برگردوندم د  یخون باباشون م  مت یخرن ق یقرون م هیگفتم  یلب  ریها بخدا ز  واشی-

 بهم کرد بعدم گفت:   ینگاه چپ هی

 

دم دستت استفاده   ی...! شما از همون آبرنگا ای معروف دن یخارج و مارک هستند از برند ها  یهمه کارا نای ...انایخانوم م -

 کن.

 

 آورد. یزند که آخم را در م یسرم م  یمحکم رو یزنم ، ضربه ا یخنده م ریز  یپق

 

 شدن من خنده داره؟ عی زهرمار...ضا-

 

 تا انتخاب کند.  نمی چ یدستش م  یمان جلو یشیلوازم آرا د یو از ست جد  رمیگی را گاز م لبم

 

نه همون    می...نه گوشمیحسابمو با گوش  ی؟ من کل موجود بده   نارویپول ا ای دم در بگه ب مینه؟ نر  ا ی گفت مهمونم  یحاال واقع-

 بزرگه هست از اون بتونم بخرم.  هیسا  نیاز ا یک یو با تو بذارم رو هم   میموجود 

 

 رود:  یکند که به سمت آشپزخانه م یرا دنبال م اریمه  یدهم و چشمم قدم ها یتکان م  یخنده سر با
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 . متشهیهم پونصد تومن ق هی. اون سا امیچرت نگو...انتخاب کن تا من ب -

 

 

 : کند ی کج م میبرا  یدهان

 

 دارم.  صدتومنیخرن ازم، تو حسابمم کال س یتونم بخرم...تو رو که دو تومنم نم یهمونم نم  گهید  یچ یه-

 

 کنم.  یزنم و به سمت آشپزخانه قدم تند م  یم  شیبه بازو یمشت

 

خاک گرفته    شهی پشت ش یو نگاهش به فضا  ستادهیبه دست کنار پنجره کوچک آشپزخانه دو در سه کوچک ا  یچا وانیل

 دوخته شده. 

 : رم یگی م رشیو دستم را ز ستمیا یآب م ریش  یجلو

 

 احوال آقامون چطوره؟ -

 

 خورد:  یاش را م یستالیکر  وانیرنگ داخل ل ییآلبالو  یاز چا یقلپ گردد،ی سمتم بر م به

 

 ؟ یدختره همون دوستته که گفت نیشما...چه خبرا...ا یخوبم به خوب-

 

 ! نایمن...اوهوم همونه...مبشمفدات -

 

 هوم؟   میمنتظرتم...باهم حرف بزن   دونیخوبه...بعد کار سر م-

 

 زنم:  یخروج از آشپزخانه لب م نی بندم و ح یرا م ریش

 

 آقامون بگه.  یباشه، چشم هرچ-
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  شیکه لب ها نای و کنار م کنمی خشک م  بمی مچاله درون ج یکنم دستم را با دستمال کاغذ  یلبش را حس م یلبخند رو  دهیند 

 . ستمیا یشده م رهیخ شی رو یرا جمع کرده ک متفکر به دو رنگ رژ لب جلو

 

 

شود، من سرگرم درس و  یکم کم تمام م اریماه مه کیرا به اسفند داده و فرصت  شیگذرند، بهمن جا  یهم م  یاز پ  روزها

کارها و حساب و کتاب آخر سال و  ریدرگ  یعل ،یاط یاعظم سرگرم پارچه و نخ و کالس خ م،ی عشق  انهیکار و رابطه مخف

 رسد. یآخرش م یروزها   بهکه کم کم   یکار و رابطه و وفا به عهد  ریدرگ اریمه

باز کرد و حاال  مانیخودش را در زندگ ی زبانم که کم کم جا  نی ریش ی نای با م  یسختش در کنار دوست یو درس ها دانشگاه

 گذرد. ی که هرگز نداشته ام را پر کرده آسان م یخواهر یجا

  

مالمتم   اریدر مورد رابطه با مه یاز آن خبر نداشت، گاه می جز من و خدا یکه کس ییشده، رازها میمگو  یهمدم رازها   نایم

گذاشت، از رابطه  یجلو م یقدم د ی که پدربزرگ ماجرا را فهم یهمان وقت  د یاو اگر مرد عمل بود با  د یگو یکند، م یم

 رسد. یاز رابطه ما به مشامش نم یخوب  یاش بوها  یکاراگاه مه است و به قول خودش طبق شا یمان ناراض  انهیمخف

ها از   یکه بعض ییاز آنجا یاست که به شدت مرا دوست دارد ول یجنتلمن واقع کیرا دوست دارد، به نظرش او  یعل

 خواهد دلخورت کند. یبه تو نم  اد یاز عشق ز د یگو یافتند اوهم جزء همان دسته است. م یاز آن ور بام م  اد یمحبت ز

 

 : د یگو ی نامم م یاحمق م کیاو را  شهیدر جواب من که هم  و

 

خواد تورو   یانقدر عاشقه که نم  ای...فقط رهیجونش واسه تو در م یگربه امردِک چشم  نی ا یشعور  ول یمن احمق، من ب -

 بزاره...! ش یانقدر بزدِل که جرات نداره پا پ ایخودش،  یریدلگ مت یبه ق  یحت نه،یناراحت بب 

 فهمم.  یکنم کمتر م یدقت م شتریحساس کرده اما هرچه ب یاو مرا هم نسبت به نگاه و رفتار عل  یها حرف

و   می اطراف شهر برو ییها  نیاز طرف دانشگاه قرار است به زم ی حرکت فرهنگ کی یط یمناسبت روز درخت کار  به

 .می بکار  ینهال

 

 کنم تا سرخ شود. یرا کم م  رشیو ز  زمیر یقرمه را داخل روغن م یسبز

  یداخل قنداِن بلور   یاز آبنبات ها یک یچرخم،  یاست م د یآ یکه درست در نم یا  قهیسجاف  ریسمت اعظم که درگ به

 کشم. یرا به داخل م م یگذارم و سرمست از مزه ترش زرشک داخلش لب ها یرا به دهان م  زیم یرو

 

 ...! یباش  اطیخ-
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 دوزد:  یو به من م رد یگی م د یآ یجوره، جور در نم چی که ه یا قهیاز سجاف  یرا به کند  نگاهش

 جانم؟ -

 

 : گذارمی به دهانم م یگرید  آبنبات 

 

 ! م یو نهال بکار  ابونیتو ب  میبر   میخوا  یدانشگاه م  یبا بچه ها  گهیننه جون دلبر جون خوشگل جون...ما هفته د -

 

 اوهوم...خب! -

 

 ...! یباش  انیخواستم در جر گه،ید  یچ یه-

 

 زند:  یبه سجاف م  یگر یکند و کوک د  یچشمش جا به جا م یرا رو نکی ع

 

 ؟ ی بر یخوایمگه توهم م  یگیم ...حاال چرا به من دمیباشه فهم-

 

 گردم:  یبه دست به سمتش بر م ریکفگ

 

 خوام برم!  یخب معلومه که م-

 

 شه که...!  ینم-

 

 روم :  یبه سمتش م  یپر از سبز ری کنم و طلبکار با همان کفگ  یرا به مواد اضاف م ای لوب

 

 چرا نشه؟ -

 

 دارد: یرا از  چشمش بر م نکی اندازد و ع یم زیم  یرا رو لباس
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 ده. می بر  میخوا  یچون که م-

 

 

 یم ی چا وانیدو ل م،ی گذارم و بعد از شستن دست ها یدر قابلمه م یرا رو  ریکنم، کفگ ی ب به مواد اضاف مآ یکم

 : م یگوی م یو با چاپلوس  گذارمیچرخد م  یاو که چشمش هماهنگ با هر حرکتم م یزم،جلو یر

 

 دلم.  زِ یجاِن عز  یباش اطیخ  یدبش و داغ برا  یچا  هی-

 

 کند:   یکه مظلوم کرده ام م یبه من و نگاه  یخنده نگاه با

 

 شه!  ینم-

 

 دهم:  یرا جلو م  میها لب 

 

 توروخدا!  می بر رتریروز د  هیمامان جانم...، حاال -

 

 خورد:  یبرد م یدلم را م نشیکه عطر دارچ یداغ یاز چا یقلپ

 

 ! شه یبه آقا روز برگشتمون رو گفتم، نم-

 

  یخوش م گهی شهرشون...توروخدا برم د   رهیم رتریروز د  هیهم    نایم  یتوروخدا...مامان جان گناه دارما حت  شهیم یتو بخوا -

 گذره.

 

 شود:  یم یکشد و دوباره مشغول آن سجاف لعنت یم یکالفه ا پوف

 

 ...!شهی م یچ نمیبزار ب  ،یکن می خواد چشاتو مثل خر مش رح یخب حاال نم یلیخ-
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 گذارم:  ینرمش م  گونهی رو یشوم و بوسه ا  یجا بلند م از

 

 . یباش  اطیقربونت بره خ میخر مش رح  نیا-

 

 زند:  یدهد و غر م یدست به عقب هلم م با

 

 ! یکه...اه برو عقب پر تفم کرد  شهینگفتم حتما م-

 

 فرستم. یم شی هوا برا یرو  یزنم و بوسه ا یمی چشمک

 کشم.  یم نه ی را به س یقرمه سبز یبو 

  یشهر و سع یدم غروب در آسمان پر دود و خاکستر  دِ یدوزم به نور کم رنگِ خورش  یو نگاهم را م  ستمیا یپنجره م کنار

 تفاوت باشم.  یکه به زبان آورده ام به جانم افتاده ب یکه از ترس بر مال شدن دروغ  یبه دل شوره ا  کنمیم

بماند تا من   تخت ی در پا شتریروز ب  کیکرده ام،   یرا راض نایو خواهش و التماس م یاست که با هزار بدبخت  نی ا قت یحق

بار چشمم به   نی اول یبا او به چالوس بروم و برا ار،یشدنم کنار مه  دهید  یصبح تا غروب را فارق از دغدغه  کیبتوانم 

 باز شود.  ایدر یجمال آب

 

ارش بگذرانم، گفت که من که به ده برگردم او هم به شهرشان  روز را قبل از بازگشت به ده کن کیاو بود که  خواسته

به   می نی هم را بب  ریروز دل س کی مان  یخواهد رفت تا مقدمات وصالمان را جور کند. خواهش کرد تا قبل از دورشدن مقطع

 . می جان و دل هم شده باش  محرم میستاد یهم ا یکه روبه رو  یکه بار بعد  د یام نیا

در برابر خواهش دل عاشِق زبان نفهمم کم آورد و باالخره او را هم با خودم در  نایم  یکردم... سرزنش ها و حرف ها قبول

 کردم.  کیدروغم شر 

 

  یآرام به سمت سالن م ییو با قدم ها  رم یگ یشوند م یکه کم کم روشن م ییشده و چراغ ها اه یکه حاال س  یاز آسمان نگاه

 روم. 

 

 دهد.  یرا م قهیکه آموزش دوخت سجاف  یشوم به زن یم  رهیو خ  نمی نش یم  ونی تلوز یاعظم جلو  کنار

 : سمینوی م نایو م  اریمه یدارم و برا  یام را بر م  یدل و دل به شک گوش دو
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 .شد اجازمو گرفتم  یاوک-

 

 : د یگو  یدهد و م یرا نشانم م  قهیبلند ذوق زده  یاعظم که با نفس یبه رو  یو لبخند  گذارمی م زیم یرا رو  یگوش

 

 باالخره درست شد.-

 

 زنم.  یم

 

از هر دو نفرشان. اول   اممی رود دو پ یبرداشتنش جلو م  یبرا یو دستم به کند  کشد ی ام نگاهم را به سمتش م یگوش لرزش

 لبم:  یرو  ند ینش  یو گل لبخند م کنمی را باز م اریمه امیپ

 

 !یکرد   خوشحالم یخانوم یمرس-

 

 زند:  یو چنگشان م ند ی نش یلب آن م  شان،یدلم که دخترک پر انیشود م یتشت رخت چرک م  کیاما  نای م امیپ

 

 جرم شدن باتو.  کینشم از شر مونیخداکنه پش -

 

 

 ...ایدر

مکعب   لومتریها، هزاران ک یموتور قی آن دورتر ها بعد از همه آدم ها و قا یشو  یاش م رهیخ  یکه وقت ییبا یمواج ز  یآب

  ی داده تا گره دستشان باعث خطا ییایدر یبارو یز یِ آسمان دستش را به دست پر یاز فرشته ها یک یدورتر از ساحل انگار 

 آب و آسمان شود.  یتالق  ینقطه  دِ ید 

 

 کنم.  یم ای در خینرم و آب  یرا مهمان ماسه ها  دمیسف  یروم و پاها  یزنم و جلوتر م ی ام را باال م یآب نیشلوار ج پاچه

بلندشان،   یشاد و خنده ها  یها غیج ،یموتور  قیمسافران سوار بر قا  یاهو یساحل، ه  یشلوغ ،یماه یبو ا،یدر یبو 

اسفند،  یروزها نی آخر دِ یپرتو کم رنگ ِنوِر خورش ریز  یپنبه ا د یو سف  یآب یابرها  انی که در آسمان م یرنگ  یبادکنک ها

دور   یا یرو  کیخورند همه و همه مثل   یکه دور کمرم گره م ییدهند، عطر ناب و حضوِر گرِم او و دست ها یجوالن م

 است.  یخواب یبعد از ساعت ها ب نی ریخواب ش کیمثل   ،یافتنیو دست ن
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 خانوم گل...؟ یخوب -

 

 :  گردانمی شانه به سمتش بر م یسرم را از رو  یکشم و با لبخند کمرنگ یم یق یعم  نفس

 

 که به اعظم گفتم ناراحتم.  یاسترس دارم...و...به خاطر دروغ کمیخوبم...فقط -

 

 کند:  یرا دور کمرم محکم تر م شینشاند و دست ها یام م  قهیشق  یرو  ینرم  بوسه

 

 فهمه.  ینم یچ یهم ه چکسی...، همیگرد  ینگران نباش سر ساعت بر م-

 

 اوهوم. -

 

کند تا نگاهش مقابل نگاهم   یخم م یچرخاند، سرش را کم یکند و مرا به سمت خودش م یرا از دور کمرم باز م دستش

 زند:  یصورتم رها شده را کنار م یزده و رو  رونیکه از شال ب  ییبا انگشت اشاره اش تار مو رد،یقرار بگ

 

 ؟ ی خاطره خوش، قبل ازدواجمون... اوک هی  میخوش بگذرون  یحساب می اخو یخانوم...امروز م  نیمنو بب -

 

  یخودش باز م یبرا  ییکشد، باال آمده جا  یم رونیدخترِک دل پر آشوبم خودش را ب  یاز وسِط تشت رخت چرک ها لبخند 

 : ند ی نش  یلبم م یکند و رو 

 

 ! یاوک- 

 

 . می رو یم ستاده یزرد نگش ا یموتور ق یکه کنار قا  یپوش  اهیساحل به سمت مرد س هیکشد و از حاش یلبخند دستم را م با

 . مین ینش  یم قیو کنار هم داخل قا می کن یرنگ را تن م ینارنج   یها قهیجل

با آب  قیقا یبرخورد پره ها  یصدا  انیم  می سرخوش خنده ها یکنم ،صدا یترس خنده و وحشت را باهم تجربه م  جان،یه

 قیقا  رد،یگ  یرا م د ید  یچشمم جلو یرو  ختهیر  یدست باد شده و تارها ریاس میسرم رها و موها  یشود، شال رو  یگم م

اش  نهیس  انیم  ییچسبم و سرم را جا  یاش م یفراموش نشدن  ب چشمم و لبخند نا اهیاز ترس به مرد س رد یگ یکه سرعت م

 کنم:  یپنهان م
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 کنه. ...، تورو خدا بگو سرعتشو کم یوا-

 

  غیج یشود، صدا یم دهیپاش  می که رو  یو حجم آب د یآ یکه به سمتمان م یموج بلند  انیم قیقا یبلندش، پرش ناگهان خنده

 یم یکند، دست بزرگ یرا مهر م میبار تار به تار موها  نیهزارم یسرم برا یاو که رو  یاش و لب ها  نهیس  انی بلندم م

به دست دخترک  یرنگ  یآن چتر  یکند، جا یمی مخف یو کنج رد دا یاز اضطراب را بر م یشود که تشت رخت چرک ناش

 که باران وار برسرش ببارد. السیو گ ب یس زی شکوفه ر  ییا یدهد و دن یم

  یم لیانار تبد  یگل ها یبه سرخ  یدخترک به لبخند  یلب ها یدهد و انحنا  یرا به اضطراب م  شیجا جانی و ه  یسرخوش

 شود.

 

 

را  مانیغذا  یظرف ها یبادبادک باز  الیخ  یتا ب  میریگی م  میشود تصم یم شتریهوا که ب یو سرما ی گرسنگ  ،یخستگ

 . می برو میکرده ا هیهوا کرا یکوتاه و در امان ماندن از سرما یاستراحت یبرا  اطیکه محض احت  ییالیو به سمت و  میبردار

که  یو لرزان با هم به سمت در بزرگ سی زنم و خ یاو گره م یو پا برهنه دستم را دور بازو  رمیگی را به دست م میها  کفش

 . می رو یخورد م یدورتر از ساحل به چشمم م یکم

 

خورد با دو پله   یبه چشم م یسبز درختانش تک و توک پرتقال و نارنج یبرگ ها  یکه البه ال  یبزرگ و سرسبز  اطیح

 کرده اند. نشیی تز  یکوچک زیو م  یریحص یکه با دو صندل یکند و تراس کوچک یجدا م نیکه خانه را از سطح زم یسنگ

شود از پله ها باال   یوارد م ف یو کث یشن  یبا همان پاها الیخ  یو پشت سر او که ب  میشو یآب سرد م ریرا همانجا ز می پاها 

 روم.  یم

 

 یرو  ،یآشپزخانه نقل کیگوشه چپ و  ی ا نهی شوم ،یدست مبل کرم و قهوه ا کیاست، با  یپنجاه متر بای تقر ییفضا  الیو

 لرزم:  یو از سرما به خودم م نمینش  یمبل م

 

 چقدر سرده!-

 

  یجرق جرق آتش که بلند م زد،یر یهمان گوشه، داخل آتش کم جانش م  یاز سطل زمیرود و چند ه یم نهی سمت شوم به

آن طرف سالن کوچک است  یمبل تک نفره ا یرو  فمیام که داخل ک یبه گوش یکنم و بعد سر یبه ساعت م یه شود نگا

 زنم.  یم

 روم.  یو به سمت آشپزخانه م گذارمی م یعسل  زیم یرا رو ی. گوشست ین  یو تماس   امی پ چی ه
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 ؟ یکن یم کاریچ-

 

 دهد:  یدوغ دستش را نشانم م شهیآورد و با لبخند ش یم رون یب  زیاما تم یمیبرفاِب قد  خچالیرا از داخل  سرش

 .ینرس  ریکه توهم د  میر یزنم بعدش م یم یچرت کوتاه  هیمنم   ر،یدوش بگ  هیبعد برو  می بخور یز یچ  هی نی بش-

 

 کنم:  یشدن زبان باز م  د یو با هزاربار سرخ و سف کنمی م ی.ِمنمعذبم، ِمن..   یبه حمام کم  ازیخاطر ن  به

 

 . شهی چندشم م ینجوریآخه...ا میشه من اول برم حموم بعدش غذا بخور  یم-

 

اما زودتر از آن که فکرش  کشاند ی به سمتم م ینگاهش را لحظه ا ده،ی که به بدنم چسب یو لباس سی و وضع خام به سر  اشاره

 چرخد :  یدزدد و به سمت سماور م یرا بکنم نگاه م

 

 ...! ایب  رمیدم کنم و برم ناهار بگ  یاتا من چ  ر،یدوش بگ هیبرو  زمیباشه عز-

  یو حمام ییدستشو  دنیبا د  کنم،ی روم. در اول را باز م یرنگِ گوشه سالن م یدهم و به سمت دو دِر کرم یتکان م یسر

  یها الیبه فکر و خ  کنمی م یبندم و سع ی، در را پشت سرم مشوم  یکشم و وارد م یم یپوف کشدار دهیکه بهم چسب

 . ستمیا یدوش م ریآوردم و ز  یم را در میتوجه باشم. لباس ها  یب چد یپ  یکه در سرم م یوحشتناک

  ،یروزنامه لعنت که به گزارش آن  یبندد، دختر یچشمم نقش م یپرخون جلو یا نهیبا س  یدخترک ریبندم تصو  یکه م چشم

 دایها پ هیاش را شکافته بودند و جسد بو گرفته اش بعد از چند روز توسط همسا  نهیداخل حمام با چاقو س  یبعد از تجاوز 

 شده بود.

 د یبدنم را بشو  یزنم و در همان حد که آب شن و ماسه رو  یبلندم م یبه موها  یتند تند چنگ  دهی کنم و نفس بر  یباز م  چشم

 شوم . یکشم و آرام از حمام خارج م یرا با اکراه به تن م  یجالباس یرو  د یکنم، حوله سف یخودم را گربه شور م

 

 

 . ستمی ا یآتش م یروم و جلو  یم نهیشوم به سمت شوم  یاز نبودنش مطمئن م یچرخانم، وقت یبه اطراف م یسر

ه پشت پنجر زم،ی ر  یخودم م یبرا یچا  یوانی روم و ل یگذارم، به سمت آشپزخانه م یم نهی شوم ی نم دارم را جلو یها  لباس

  یقی آالچ ریز  یکنند، آن طرف تر گروه ی م یباز  ایدر یآب انیسرما م الیخ یکه ب  ییچسبد به آدم ها  یو نگاهم م ستمیا یم

 کند. یقل قل م انشانیم یانینشسته و قل

 زنم.  یگره م می خورم و نگاهم را به منظره رو به رو یم یاز چا یقلپ
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 **** 

 

 کند.  یخورد سازش را کوک م یکه به صورتش م ییبندد، موج گرما یرا آرام پشت سرش م در

 رود. یکند و به سمت آشپزخانه م یرا در دستش جا به جا م شیدهایخر سهیک

قلبش نا   یشود، تپش ها یگم م نهیس  انیم ییاش، نفسش جا یبرهنه لعنت   یو پاها د یدخترک، حوله سف  دنیراه اما، با د  انیم

  یتوجه به او و فضا یکشد، دخترک ب یاش م دهیتراش  کلِ یو ه بای او را به سمت آن شاه صنم ز ییرو یشود و ن  یمنظم م

 کند. ی مرا پشت پنجره نگاه  یزیاطرافش، غرق در فکر چ

صدا با   یکند و ب یکانتر رها م یها را رو د یخر  لونیشود نا یمردانه اش دانه دانه روشن م یرود، چراغ حس ها یم جلو

 رساند. یم یلعنت  یبا یدوقدم بلند خودش را به آن ز

 

 ******* 

 " ی "پر

 

 کنم. یحس م  میپهلو   یرا رو شیها دست 

 .ند ی نش  یشانه برهنه ام م یداغش رو یبعد لب ها یا لحظه

به  یکند قدم  یم ین یکوه سنگ  کیدر دستم به اندازه  وانی کند و ل یوجودم غلبه م  یتنش که بر سرما  یاز گرما کنمیلرز م 

 : د یآ یباال م  مهیام و نفسم نصف و ن  دهیدارم، ترس  یجلو بر م

 

 ...!؟ یکنیم  کاری...چکی...چیچ...چ-

 

 : ند ی نش یسر شانه ام م یداغ تر از قبل رو شیکند و لب ها یرا پر م انمانیقدم فاصله م کی

 

 ! یندارم...خانوم ت یجان...نترس...کار-

 

 کند:  یم یبدنم جار   یاز قبل در رگ و پ شتریخش گرفته اش ترس را ب یپر التهاب و صدا یها نفس

 ! اریمه...مه-
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 جان...؟! -

 

 زنم:  یبا بغض خواهش و تمنا لب م زد یر یقطره اشک از چشمم م  کی

 

 برو...برو عقب...!-

 

  نمی ب یچرخاند، نگاه خمار و صورت گر گرفته اش را که م یو به سمت خودش م گذارد یشانه ام م یرا رو شیها دست 

 دهد. یاحمقانه ام، هزاران فکر در سرم جوالن م  می فرستم به خودم و تصم یلعنت م

 

چسباندم. مغزم هنگ   یم واریکشد گوشه آشپزخانه به د  یکند دستم را م یرفت و آمد م میچشمان تر و لب ها نی ب  نگاهش

 .فلج شده ییکرده و بدنم گو

خش  یدارد و صدا یبر م می لب ها ینگاه خمارش را از رو  چد،یپ  یخورد لرز در بدنم م یسرد م یها  یکه به کاش پشتم

 : کند ی را داغ م میگرمش، گوش ها  یگرفته و نفس ها 

 

 خوامت...! ی...می..نترس...تو مال من.ندارم خب  ت یکار-

 

 زنم:  یبغض لب م با

 

 م؟ ی شه بر ی...میم-

  

 کند.  یلرزان از بغضم را شکار م یلب ها  شیو لب ها  ند ینشی دو طرف صورتم م شیدستها 

 ...زند یلبخند م طانیش

 

نفس  یب ند، ینش  یگردنم م یرو ب یس  کی دنیبا طعم هوس چ یبوسه ا  نند ی نش  یام م نهیس یرو  ند ی آ یباال م شیها دست 

 شود:  یگم م شیصدا انیچکد و هق هقم م یشود اشکم م  یکنم عقبش بزنم...بند حوله باز م یم یشوم و سع  یاش م رهیخ

 

 ندارم. ت یجونم...جونم خانومم...نترس...کار-
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اش ترس را به  یلعنت  یمحبت زبان  اندامم و آن  یرو  شیلب و گردنم، حرکت دست ها یداغش رو یها و نفس ها  بوسه

 .کند ی از دلم پرت م یگوشه ا

 .گردد ی شاد دورمان م  یکف زنان با لبخند  طانیش

کبوتر حوله را از تنم   کیپر دادن  یبه سادگ کند ی به من و حوله دورم م ینگاه ستد،یا یاتاق م انیو م کشد ی آغوشم م در

زند، غرق در  یو تمام اندامم مهر م نهیلب و س یکه رو  یامان  یب یداغ و بوسه ها  یو لبها  مانمی کند و باز من م  یجدا م

 . کشمی م یکمرم، آه کوتاه یرو  شیدست ها حرکت کشاندم، از  یتخت م  یهوس با آرامش رو

 رسد:  یگردنم به گوشم مخمارش از کنار  یصدا

 

 جان...! -

 

 گذارم.  یم یزنانگ یا یپر از هوس پا به دن یدرد و لذت انیو من غرق شده م ند ی نشیم  می لب ها یرو  شیها لب 

 .کشد ی و سرم را در آغوش م  کشد یکنارم دراز م کند ی داغ و التهاب تنش که فروکش م یها نفس

 شود. یو رقص کنان قهقهه  زنان و هلهله کنان از در خارج م کوبانیپا  طانیش

 .!..ست یپاک ن  گریکه د  ین شود بر ت یشوند و عقل حاکم م یهوس کم کم در سرم خاموش م یها  چراغ

شود و هر بار محکم تر از بار   یپتک م دهیکه کنارم خواب  یمرد  قی عم  یو نفس ها می پاها  انیم یسیدل و کمر، خ ریز درد 

 شود.  یم دهیمغزم کوب یقبل رو

 شود. یاش گم م نهی س انیزود هق هقم م  یل یچکد و خ یقطره اشکم م چد؛یپ  یوار دور تنم م چکیکه پ  شیها دست 

 کشم. ی سرم م یرا رو رتخت یکشم و پشت به او مالفه افتاده ز یکنم، خودم را عقب م یعضالتش را حس م  انقباض 

 

 آخه...؟!  یواسه چ هی گر زدلمیجان...؟ عز  یپر-

 

 زنم:  یم هق

 

 ما...!؟  میکرد  کاریکردم...چ کاری...چیچ-

 

 :  ند ی نش  یشانه ام م  یرو دستش
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 نشده خانومم...!   یزیچ-

 

 زنم:  یم غی پرم و ج یجا م از

 

 با من...! یکرد  کاریچ اریبشه...مه یچ یخواست  یم گهینشده...د   یزینشده...چ  یزیچ-

 

 : د یآ یاش فرود م نهی س  انیزنم و مشتم م  یم هق

 

 ما...!؟  می کرد  کاری...چی...وایوا یخدا...ا یبفهمه...ااگه آقام بفهمه...اگه مامانم -

 

 کشد:  یبه آغوشم م گرشیو با دست د  رد ی گ یدستش م  انیرا م مشتم

 

 کنم خب؟   یخانومم...نترس تو....من درستش م د ی...ببخش د یببخش -

 

 ؟ ی کن یدرست م ویچ  ؟یکنیدرست م یچطور -

 ...!اری مه یکرد  بدبختم

 

 زند:  یسرم م  یرو  یز یکند و بوسه ر یفرو م  میموها  یرا ال دستش

 

خورم به روح   یتو...قسم م  یمن ینشده...برا  یزیخوامت...چ ینکن دردت به جونم...، من م هی ...گرشیه-

 زنم...! یبا اقات حرف م امی ...میشیتموم نشده...مال خودم م الت ی...تعطمادرم

 

  یاتاق لعنت  نیآشپزخانه و ا انیم ییندارم که بزنم...مغزم جا یدهم. حرف یتکان م یحرف سر یکشم و ب  یام را باال م ینی ب

  غیقلبم ج  انیم ستادهیا نی و خون انیشود و دخترِک عر یشود، تکرار م یکه کردم تکرار م یکار غلط  ریقفل کرده...تصو

 آورد. یدر م زهبدنم را به لر یتمام اعضا شیکشد و صدا یم

 

 

 ...!کنمی کنم و دق م یم  خی  کنمی کنم لرز م یشوند، تب م یها تکرار م  صحنه
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خودم، نجابتم چه کردم...؟ بارها و   یپدربزرگم، شرف و آبرو  رت یبا غ ،یبا اعتماد اعظم، با اعتبار عل قایکردم ؟ من دق چه

 شود.  یم دایاز اتفاق شوم افتاده در ذهنم پ زیگر یکنم هزار راه حل برا یو فکر م گردمیبارها به عقب برم

 دانم که چاره دردم فقط سوختن و سوختن و سوختن است.  یزنم و م یزنم، داد م یکنم، هق م یم بغض 

 مانده...!  یهمان تخت لعنت ریز ییبه باد رفته، نجابتم را با دست خودم به باد دادم و غرورم جا شرفم

 

 .پوشم  یشود م یم  شتریکه  هرلحظه ب  یرا با بغض و اشک میها  لباس

 . رمیم یگردد و من هربار م  یرود و برم یهزارجا م فکرم

عرضه ام که   ینه، از خودم از خود خوِد ب  است. نفرت از او  نیلحظه دارم هم نیکه در ا یدرد و نفرت همه حس ضعف،

 شود.  یروز به روز بزرگتر م می حماقت ها

  یپر از گناه  یبا لحظه ها  دنشیبار د  نی که خاطره اول یلعنت یایدوزم به در یاهم را مو نگ  نمی نش ی م یصندل یرو  کنارش

 شد. یکیکه گذراندم 

و بر   رند ی گ ینم  دنیپر  رونیاما اجازه ب د یآ  یکاش ها تا پشت لبم م یو ا دهیچ یدور تنم پ  یسم  چکیپ  کیمثل  حسرت 

 .گردند یم

 زنم:  یاست لب م بهیخودم هم غر   یکه برا  ییدهم و با صدا ی م رونینفسم را تکه تکه ب  

 

که عمه و اعظم   یرخت خواب یرو دمی رو توش چ  می زیکه جه یجشن شاهانه تو خونه ا هیاتفاق...بعد  نیکردم، ا یفکر م-

 افته...! یکردن م یروشو گلدوز 

 

 کشم:  یم یپر درد  نفس

 

 ...،میزنم به زندگ یافتم تو چاه و با دست خودم گه م یخودم م یدونستم خودم با پا ینم-

 کنم؟  کاریچ د ی...، باار ی مه هیمن چ  فیتکل

 

 از من:  ریشود غ یدوخته م ییهرجا هیاز نگاهم   زانیانداخته نگاهش گر هیچهره اش سا یو غم رو  اخم

 

 شد! یچ  دمیشدم...نفهم وونهی...د دمت ید  ت ی...با اون وضعی من ی...من خب من...اشتباه کردم...تو آرزو  یعنیما...-

 ! ت یخواستگار امی...م کنمیخوام...من حلش م یمعذرت م یلیخوام ...خ یم معذرت 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

393 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 : رم یگی رو م ض یغ  با

 

دم   ینمگوش چکسیدونم به حرف ه  ی من مقصرم، خودمو عقل کل م یستیتو مقصر ن یدون یواقعا...، م  یکنیلطف م-

 اعظم ،من خاک بر سر اعتماد کردم به عشقت....به عشقم...! یدل ندادم به حرفا دم،یرو نشن  نای م یخواهشا 

 

 زنم:  یمحکم به سرم م  یا ضربه

 

کمر آقام  یوا   یکردم ...وا کاری...با مامانم چ کردم  کاریکردم من....با آبروم چ  کاریبده...چ خاک بر سرم...خدا منو مرگ-

 کنه...!  یما خدا منو بکشه آقام سکته م میکرد  کاری...چشدم  چارهی ب اری شکنه مه یم

 زند:  یرا که به سر و صورت چنگ م  میکند دست ها یکشد و مهار م یرا کنار م نیماش

 

...دلم رفت برا تن و بدنت...دلم شد  یچ دم ی...نفهممونم ی...غلط کردم...به قران مثل سگ پشنکاراروی نکن المصب....نکن ا-

کنم...نکن با   ی..به خدا درست م.کنم  یشرف گند زدم خودم درستش م  ی ب ِ. نکن با خودت...مند یعطرتنت لرز یبرا بو 

 نکن.  یجور نی خودت قربونت برم ا

 

که با دوست  یو گل یبشم خواستم مثل ندا و زر یخودم انداختم تو چاه من خواستم شهر من کردم...من خودمو با دست -

...من زنم  ی باشم من خواستم لقمه بزرگتر از دهنم بردارم...من مقصرم تو مرد  یرن مهمون یمسافرت م رنیپسراشون م

 زِن... یهرچ اسمتنه گند زدم به  هیکردم...من  یخودمو حفظ م د یمن با 

 

 شود. یم سی خ  میپاها  نی لرزم و ب یشوم و م یزند، قبض روح م یکه م یاز داد  رد یگ یم نفسم

 

به مرگ خودت   میکارم هستم ....ساکت باش تو من نامردم اگر تا پنجم تورو عقد نکنم...به جوون   ی... من پا یببند دهنتو پر -

  یجور  نی کشم نوکرتم ...فقط نکن ا یبرمت...منتتو م یبا عزت م  امیقربونت برم م  که کردم هستم  یغلط  یقسم من پا 

 نکن...!  گرمی...خون به ج

 

 . رد یگ یرا م می ایکه دن  یاهی س  نیشوم ب  یشود و من گم م یدور و دورتر م  صداها
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 رسانم. یبلند خودم را به اتاقم م یخانه با قدم ها  یک یتار  انیو م گذارمی م یجا کفش  یرا رو  میها  کفش

 شود. یدر سرم اکو م صداها

 تنِد کنار گوشم و درد...!  ینفس ها یافتاده، صدا نی زم یکه رو ی با حوله ا نمیب  یرا م خودم

 دخترک را کمتر بشنوم.  غی ج یتا صدا  رمیگ  یدستم م انیگرفته سرم را م ماتم

 کنم:  یبار خود احمقم را لعنت م  نیهزارم   یزنم و برا یم غیزنم، ج یزنم، هق م یم زار

 

کردم...؟  کاریچ ای...خدااد یاگه سر حرفش نمونه؟ اگه ن  ؟ی...اگه ولت کنه چیکرد  کاریخدا لعنتت کنه دختره احمق...چ-

 اعتماد کردم...؟ یچطور

 

 زنم. یکنم و بدتر از قبل زار م ینگاه م  نایشود .به اسم م یبار بلند م نی چندم یبرا  لمیزنگ موبا یصدا

 گذارم. یرا کنار گوشم م یکشم و گوش یصفحه م یزند، انگشتم را رو  یکه زنگ م دوباره

 

 ...الو...؟یشنو یصدامو م ی...پرییکجا ی...خوبیالو پر-

 

 شود:  یرسد هق هقم بلندتر م یبه گوشم م کهشیصدا 

 

 ...! نایم-

 

 کند:  ینگرانش گوشم را پر م یشود و بعد صدا یلحظه سکوت م کی

 

 ...؟ یکنی م هی...گرهینجوریصدات چرا ا ی...الو...پرییکجا ی...پر  یپر-

 

 زنم:  یم لب 

 

 ...! ای ب  نایم-

 

 توروخدا جواب بده...! یشده آخه...الو...پر یتو...چ  ییکجا-
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 ...خونه. ایب...ب-

 

 . کنمی قطع م و

 

کند.  ینگاهم م  جیگ دهیکه شن  یینشسته است و مات حرف ها می لرزان روبه رو ییو دست ها دهی پر  یساعت بعد با رنگ کی

 شکند:  یشود و باالخره سکوتش م یباز و بسته م  یگفتن حرف یدهانش برا 

 

 ! یوا-

 

 زنم.  یزنم و زار م یزنم و زار م یدهد و من بدتر از قبل زار م یکلمه نشانم م  نی اش را با هم  یدرماندگ اوج

 

 ...!ی..وا.شما  نیکرد   کاریتو...چ یکرد  کاریچ-

با   یکرد  کاریتو شدم...من چرا قبول کردم هم دستت بشم...چرا حرفتو گوش دادم...،چ یکارا ی خدا...من چرا قاط یوا

 ؟ یخودت...پر

 

 زند:  یم خراب لب  ی دوزم، با حال یرا به چشمانش م سمیزده و خغم   نگاه

 

  ی... توروخدا بگو شوخیکردم پر یهان...تو رو قران بگو شوخ یکن  ت یمنو اذ  یخوا یمگه نه؟ م  یکن یم  یشوخ-

 خواستم سرکارت بذارم...! یبود...بگو...بگو م

 

 شود:  ی هقم جواب التماسش م هق

 

  یبشه...نم یجور نیکردم...ا یکردم...من...من...فکر نم چارهی خودمو ب راست گفتم...من خاک برسر با دست خودم-

 شد...! یچ دمیخواستم...نفهم 

 

مِن بهت زده   رهیخ یبرزخ  یو با نگاه ستد یا یسرم م یشوم باال یزند که به عقب پرت م یشانه ام م یرو یمحکم ضربه

 کند:  یشود و به جانم نفوذ م یعقرب م   شین  شیآخ،حرف ها ش،یشود و حرف ها  یم
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 هی برا من... تو  اری...ادا نفهما رو در ناد ی بال سرت ب نیخواسته...احمق جون تو از خدات بود ا ی....هه نمیخواست ینم-

خراب شده...تو خودت برا خودت  نی ا یتو ساکش آورده تو ختهیکه همه عقده هاشو جمع کرده ر  ید یبد  د یاحمق خودخواه ند 

که به اون زن بدبخت دروغ  ی...اون وقت یکلنگشو زد  نی اول یبمال رهیسر همه رو ش  یکه خواست ی...اون وقت یچاه کند 

 !ی کرد  ت یکثافت کار کی...منم شرچی ه ی...خودتو بدبخت کرد یگورتو کند  یگفت یم

 

 زنم:  یم غی گذارم و ج یگوشم م  یرا رو  میها دست 

 

خواست مث همه  یعشق رو تجربه کنم...دلم م خواست یخواستم من فقط دلم م یبشه به خدا نم یجور  نیخواستم ا ینم-

 دخترا آزاد باشم من...

 

 شب. رهیشود به آسمان ت  یم رهیو خ  ستد یا یبه کمر کنار پنجره م دست 

 پرد: یپرحرص وسط حرفم م  

 

  ؟ی گول بزن یتون ی...اما خودتم م ینشون بد  گناهی ...خودتو بیبهمون دروغ بگ  ،یگول بزن  یبتون  د یرو شا  هی منو بق -

 یدنبال اون پسرِه آشغال رفت یپاشد  ،یبه حرف مِن خاک برسر گوش نکرد  یرو دور زد  ی عل ،یگفت مادرت دروغ  به

بود  یم رفتنت چبرا خودم اما آخه نفهم حمو   ارمیم یالک لیهزارتا دل د یزد  خیسرد بوده   گمیبود...! م یرفتنت چ الیو ا،یدر

 بود؟  یبا حوله گشت زدنت تو اون خراب شده چ

فقط   یخواست ی تو خودتم م  یبهت دست بزنه...پر یذاشت ینم ،یکرد  یسر و صدا م ،یکرد  ی...فرار میخواست ینم  یگیم

 ! یکن  یانکار م یدار یکه زد  یاالن شوکه از گند 

 

 

 خواهد باورش کنم.  ینم که دلم ی قت یسوزم از آتِش حق  یکند. م یم یسرم خال  یاز آب جوش رو  یسطل یکس انگار

را به کنترل خود در آورده بود چشم بستم    می که قلب و مغز و همه اندام ها یاست، با لمس دستانش من َمسِت حس نی ا قت یحق

که بعد از فرو کش کردِن تِب سرِد  یکه آن لحظه در نظرم اشتباه نبود، گناه  یو دل دادم به گناه  زیهمه کس و همه چ یرو

 .د یکورم عاقبتش را د  یهوس چشم ها 

 

 نالم:  یگذارم و م یصورتم م   یدستم را رو دو
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 شم...!  یتموم نشده محرمش م د یع الت ی...قسم خورد تعطمی خواستگار اد یم-

 

  یب یمانتو سبز رنگش فرو برده و با حالت غر ب یرا داخل ج شیکنم که دست ها یبه او م یچانه جمع شده از بغض نگاه با

 : نالم یم کند  ینگاهم م

 

 مگه نه؟  اد یم-

 

 : کند ی م یرا خط خط می اها یرو شیلرزد و صدا یافتد دلم م یم نیی که پا سرش

  

 

دستتو   اد ی من غلط باشه و اون انقدر مرد باشه که ب  الی...خداکنه فکر و خاد یبمونه و ب ...خداکنه سر حرفش اد یانشاهلل که م -

 ببره تو خونش...!  رهیبگ

 

و قبل از   کوبد ی م نی به زم  ییکالفه پا نای کشم، م یسرم م  یشود پتو را رو یتر م کیاعظم که هر لحظه نزد  یصدا با

 .کند یپرت م  رونی کند و خودش را ب یدست او به در برسد بازش م نکهیا

 رسد: یصحبتشان به گوشم م یصدا

 

 .د ی من رسوندمش خونه خواب  کرد یبود و سرش درد م ختهی معدش بهم ر کم یخاله... دهی خواب ی...؟ پر نی سالم خوب-

 

 آخه؟  رهیدرد بگ یبابا سرش واسه چ یخدامرگم بده...نکنه مسموم شده...؟! ا-

 

 زن چه کردم؟  نی من با اعتماد و اعتبار ا چکد ی و اشکم م می گلو انیشود م یم ز یت  ینگران اعظم سنگ لحن

 

 ...!کنمیکنم و فکر م یکنم و فکر م یبه سقف فکر م  رهیزنم و  خ یشود پتو را کنار م یدورتر م صداها

 *** 

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

398 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  یعیرفتارم طب  کنمیم یام کامال مشهود است اما سع یحال یهرچند ب م،یده  یم یجا یعل نی را پشت ماش  مانیها چمدان

 باشد.

 دزدم. یم  طانشیزنم و نگاهم را از چشمان پر حرف و ش یم ی عل یبه رو   یبند  مین  لبخند 

 

 دلم را گرم کرده و ذهنم را آرام.  یکه کم یام یشود به پ یم دهیو فکرم کش  رمیگی عقب جا م  یصندل یرو

 اطِ یح دمجنونِ یب رِ یز  لیکنم، قرارمون سه روز بعد سال تحو یم  یرو اوک زیرو نکن من خودم همه چ  یچی"تو فکر ه 

 آقابزرگ" 

 

 

لبم پشت پنجره   یرو  نی از لبخند دروغ یخراب و نقاب  یمانده و من نگران، مضطرب با حال لیساعت تا سال تحو چند 

 . کنمی نگاه م اطیح  یعمه و اعظم تو  یم و به تکاپوا ستادهیا

. اعظم با همان  مید یگوشه خانه را ساب  کیهرروز به کمک اعظم   می که برگشت یزند از روز  یبرق م  یزیجا از تم  همه

که با اخم و لبخند نگاهش   آقابزرگ  یدوخت و با افتخار به رو یکیش  راهنیعمه خانم پ  یساده گوشه اتاق برا یاط یچرخ خ

 لبخند زد. کرد یم

 سرم فرود آمد. یکرد اما سنگ خارا شد و تو  مانیاعتماد به هردو یکه از او برا  یتشکر

 نو کند. دشیتن کرده و سال را با لباس جد  لیسال تحو یرا داخل بقچه اش گذاشت تا برا  راهنیخوشحال پ  عمه

  

سو آن سو   نی دهند و ا  یابرها جوالن م ی د یسف  انیخودشان م یکه برا هیپسر همسا یبه آسمان دم غروب و کبوتر ها  رهیخ

 شود. یتر م نی دهم و بغضم هر لحظه سنگ یشود گوش م یام پخش م یکه از گوش یروند به آهنگ یم

به   زمیه یحوصله تکه ا یب  نمی ترک غمگو دخ د یآ یم ادمی ساله ام به  کیکردن   یخاطره از عاشق کی هر قطره اشکم  با

 کند. یدلم اضافه م  یآتش برفروخته  

که دو نفره بود کوچک و جمع و جور...، رقص دو نفره مان و  یتولد  اد ی زنم به  یاشک و بغض و حسرت لبخند م انیم

 د یچرخ  یخواند و دورم م یکردم و او که با آهنگ م یم شیمن که فقط با بشکن همراه  یها  یگر  یناش

 

 تو... یفرفر یتو...آخ دوست دارم موها  یچقدر دلبر نی "بب 

 ..."یدلمو دور بزن  ی...نر یهمه کس من   یدون یم

 

  یباره غول شهوت آمد و به کابوس  کیکه  ییای رو دمید  یم ایرسد انگار خواب بودم و رو  یآن روزها دور به نظر م چقدر

 کرد. لشیمخوف تبد 
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 کنم.  یدلگرم کننده شب م یخبر د یهستم و هرروزم را به ام  منتظرش

مرد   نیمن همسرش شده ام و او خوشبخت تر نیدهد که ششم فرورد   یو او وعده م می زن یدهد و حرف م یم امیپ  هرروز

 زند.  یسوسو م ید یام یخانه کرده در وجودم، کورسو  یِ د یزنم و در اوج ناام  یلبخند م است،یدن

و   ست یاز او ن یلحظه خبر نی تا ا میصحبت کند از صبح که صحبت کرد  شیقرار بود که به شهرشان برود و با عمو امروز

 .گردد ی م یو گوش اطیخانه و ح  نی من دل آشوب و مضطرب نگاهم ب

 

 باباجان؟  یکن  ینگاه م  یبه چ-

 

دستش حرکت  انیمن و تکه کاغذ م نی نشسته و نگاهش ب یاو که کنار بخار  یبه رو یو لبخند کم رنگ گردم یعقب بر م به

 .زنمی کند م یم

 

 . یچ یآقاجون...هسالم  -

 

  یم نیزم یروم کنارش رو  یو به سمتش م گذارمی م ینیو ظرف توت خشک را داخل س وانی روم و ل یآشپزخانه م به

 : گذارمیمش یرو  یو جلو  زمیر یم  یکم رنگ یچا یبخار یرو  یِ و از قور  نمی نش

 

 آقاجون.  د ییبفرما -

 

 دهد:  یکند و کاغذ را به دستم م یم یتشکر

 

با کارگرام   انگار حساب من  یحساب کتاب باغ انگور رو کردم ول ؟ی ار یازش سردر م یزیچ  نی نگاه کن دخترم...بب نویا-

 خونه!  ینم

 . یستیسواد ن  یمثل ما کور و ب یفهم ی...بهتر م یبارم تو حساب کن بابا...تو درس خونده ا هی

 

نوشته شده داخل کاغذ  یو با عددها  کنمی م قیام جمع و تفر  یحساب گوش  نیو تند تند عددها را با ماش  میگو  یم یچشم

 کنم:  یم  سهیمقا

 

روز   هیتو کاغذ شما نوشته که  یشه هشتاد تومن، پسر اوستا تق یم ی. پول کارگر ..هست  یمشکل هی فکر کنم  نجایآقاجون ا -

 تکرار شده. گمیچندبار د  نیرو کامل زده ا خی رو نصفه اومده تو برگه خودش همون تار
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 باالتره.  صد یحساب خودش س د ی....تومن پول بد د یده روزش با یحساب من برا به

 

که از نگاهش به سمتم  یآن حس افتخار یبرا  رمیم  یشود و من م یم رهیخ می ستاره باران به چشم ها  یلبخند و نگاه با

 مرد چه کردم؟  نی ا یشود...، من با آرزوها  یروانه م

 

 

 کنم.  یشوم و به سمت اتاقم قدم تند م یزده از جا بلند م خجالت 

 .ند ی نش یلبم م  یبزرگ رو  یو مادرش لبخند  یعل  دنیشوم ،با د  یخارج ماز اتاق  د یآ یکه از حال م یاحوال پرس  یصدا با

 

 ...!نیبه به سالم سالم. خوش اومد -

  

 : کند ی باز م می گردد و زن عمو آغوشش را به رو یبه سمتم م نگاهشان

 

 دخترم؟  یماهت مادر...خوب یسالم به رو-

 

 .د ین یبش  د ییممنون زن عمو جان بفرما -

 

 کند:  ی را اسکن م می نگاهش سرتا پا  ستمیا یاش م یقدم کی روم و  یم یسمت عل به

 

 ور دل عمه جونت! یاومد  یو فلنگو بست   یمارو ول کرد   یخانوم...چه خبرا؟ خوب دم شلوغ یسالم پر  کیعل-

 

کشد گره چادر را از دور کمرش باز  یم نی زم یدردناکش را رو ی زند و همان طور که پا  یمبه شانه اش  یضربه ا عمه

 کند:  یم

 

 بعد زبونتو کار بنداز.  یپدرسوخته بذار برس-

 

 کنم.   یآماده م وهی ظرف م کیو قندان و  وانی روم و ل یدنبال عمه سمت آشپزخانه م به
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  ییخوش رنگ و آلبالو  یشود از چا یعمه خانم پر م  یفرانسو یها  وانیکند و ل  یو آنُخ، مشامم را پر م  نیدارچ یچا  عطر

 سماور گذاشته بود. یمهمانانش دم کرده و رو یکه جدا گانه برا

 

  یاز حرف ها یزند، لرز یرسم با لبخند نگاهش را به نگاهم گره م یکه م  یبه عل رم،یگ یتک تکشان م یرا جلو ینیس

 افتد. یناگفته درون نگاهش به جانم م

 

کنم،   یبه شماره م  یشود نگاه یلرزد و صفحه اش روشن و خاموش م یام لبه طاقچه م یگردم. گوش یآشپزخانه بر م به

 : چد یپ  یشادش در گوشم م یصدا  یقلبم وقت انیزنند م یبال م د یام یپروانه ها 

 

 ! ایدختر دن نی سالم بر خوشگل تر-

 

 : د یآ یاش کش م زهیم زهیر یکند و نگاهم با خانم حنا و جوجه ها  یدلم شکوفه م یرو  لبخند 

 ؟ یخوش  یسالم آقا...خوب -

گوشه که تا   هیببند و بذار  لتویبه خونه عموم...شمام کم کم بار و بند  رسمیزدم بگم من دارم متو بشم خانوم گل...زنگ یفدا-

 کنم.  مت یبغلم و ببرمت کنج خونه قا ریبزنمت ز یبله رو گفت

 

 : رند یگ یزنند ک اوج م یپرشور تر بال م  د ی ام یو پروانه ها د یآ یلبم کش م یسرخوِش رو لبخندِ 

 

 بشه؟  یکه چ یکن  می کنج خونه قا یببر -

 

 

راحت  لای ...که هروقت من دلم تنگ شد واست دستمو دراز کنم و بنشونمت کنج دلم و با خندت یکه آفتاب و مهتاب نب -

 کنارت نفس بکشم. 

 

 زنم:  یرنگم و با خجالت لب م یکوتاه و کرم  یدوزم به ناخن ها  یو م رمیگی م  شیو جوجه ها  یینگاهم را از حنا 

 

 ن؟ یا یم یک-
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 : چد یپی گوشم م یتو   یبوق یصدا

 

 ...زنم  یزنم و با اعظم خانوم و آقات حرف م یالبنه من قبلش خودم زنگ م میی باشه ما دوم اونجا  یاوکی انشاهلل اگه همچ-

 

 رسد: یآرامتر از قبل به گوشم م شیکند و صدا یم مکث 

 

 ؟ ی...نداریز یچ یدرد  گمی...مینی  ؟یتو خوب -

 

 شود:   یو دستم مشت م  رمیگ یزده لبم را به دندان م خجالت 

 

 شوکه ام...! کمی...کمیخ...خوبم...-

 

 : چد یپی در گوشم م یعاجزتر از هروقت  شیبار صدا نی شود و ا یم سکوت 

 

هوس نبود...من از روز  یوقت از رو  چیدونه که نگاه من به تو ه  یخوام...خدا م یجان...من...واقعا معذرت م یپر-

 هی جبرانش از جونم ما ی...برا افتهیاتفاق ب  نیخواست ا یخوام...به خدا که دلم نم یم  میزندگ یاول...بهت گفتم که تورو...برا

 ذارم. یم

 

سقف آن   ریز تا آن روز نحس  دمشی که د  یسال گذشته و اتفاقاتش از روز اول کیدهم با هر کلمه اش تمام   ینم  یجواب

 شود. یدر ذهنم مرور م د یو سف اهیس  لمیف کیمثل  ،یلعنت  یال یو

 

 اد؟یجان؟ الو...صدام م یپر-

 

 ...!اد یم-

 

 من دوست دارم! -
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 دهد: یاندازد و فشار م یم می را دور گلو شیدست ها بغض 

 

 منم! -

 

 رود. یم ی دهد و هر لحظه فکرم به سمت یهمه باهم در دل و جانم جوالن م ید یو ناام د یام ،ی کند، غم، شاد  یکه م قطع

 .گردمی اعظم به حال بر م  هیزیگل سرخ جه یها  یدست  شیآورم و با پ یم رونیب خچالی را از  یخانگ ینی ریش سید 

 

 

 است: زیچ  کیتنها  می شود دعا ی م  لیکه سال تحو یا لحظه

 

 ...ببخش گناه بنده ناخلفت رو" یوبی من غلط کردم تو ستارالع ایآبرومو نبر...خدا ای...خدااد یب  اریمه ای" خدا

 

 زند:  یپرآب کنار گوشم پچ م یکشد و با نگاه ی، در آغوشم مبوسم  یکنم و دست پدربزرگ را م یم یبوس  دهیزن ها د  با

 

 بابا...! نمی تو بب  یر یعاقبت به خ-

 

 روم.  یزنم و عقب م  یشانه اش م  یرو یبوسه ا ریکنم سر به زکشم نگاهش  یم خجالت 

 یهر کداممان آرزو  یدهد و برا  یبه دستمان م نی وسط سفره هفت س  یقرآن عثمان طه  یرا  تک تک از ال مانیها  ید یع

 کند.  یم ریو خ  یسالمت

 چرخد. یم  انمانیمخصوص زن عمو، دست به دست م یپلو  یباقال  سیو د  می نی نش یساعت بعد همه دور سفره م کی

که از کل چهره اش  رد یگ یصورت م یجلو  یو هربار عمه خانم چادرش را جور رد یگ یعکس م  دشیجد  یبا گوش یعل

 نشاند.  یلب ما م یآورد و خنده را رو یرا در م یعل  یصدا نی شود و هم یم دهی نوک دماغ کوفته اش د  فقط

 

و   د ید  ینخورده و من ال به ال  نیارسال کرده ام س اری مه یکه برا  یسال نو ا کی تبر امی سال گذشته...پ لیروز از تحو  دو

 شود. یشود که نم یامانم تمام نم یشود و دلشوره ب ی م دهیکش یمان فکرم هربار به سمت دانهیع  یها  د یبازد 

 کند:  یجمله را تکرار م کیاست که هربار   یزن ی صدا  میهمه تماس ها   پاسخ

 

 باشد"   ی"مشترک مورد نظر در دسترس نم
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  یدلم م شتریب  شیها  امیشود و من هربار با خواندن پ  یدل آتش گرفته ام م زمِ یگاهش  ه  یگاه و ب یها  امیو پ نای وسط م نیا

 : زد یر

 

 شد اومد؟ یچ -

 زنگ زد به آقات؟  اریچه خبر...حالت خوبه...مه -

 ومد؟ ی ن-

 اصال زنگ نزده ؟ -

 من نگرانتم!  ؟ی پر  یکن کاریچ یخوا  یم-

 

پرم و شب ها از فکر و  یام از جا م  یشود، با هر زنگ گوش یم  شتریو ب شتریام با گذر روزها ب  یو دلواپس اضطراب 

 .د ی آ یخواب به چشمم نم الیخ

 دهد خوره جانم شده.  یکه در سرم جوالن م  ییاشتها شده ام و فکرها کم

 

 خودت بهم رحم کن.  ای...خداشهیروشن نم شی....چرا گوشدهی...! چرا جوابمو نماد ینکنه ن-

 

 همه را در آورده. یام صدا یاز دستم در رفته و کالفگ میها  ازینذر و ن  شمار

 

 خوانم.  یم یالکرس ت یلب آ ریز اه،یس یزنم به رفت و آمد مورچه ها  یو دلگرفته زل م  نمی نش  یم وانیا لب 

 : ند ینش ی م یمان یس  یپله  یخورد، رو یگره م یعل  رهیکنم و نگاهم در نگاه خ یکنارم سربلند م یحس حضور کس با

 

 شده؟  یزیچ  ؟یپر چته -

 ؟ی مثل مرغ پر کنده شد  چرا

 

 ! یچ یه-

 

 دوزد:  یم  اطیگوشه ح یو به توله سگ ها رد یگ ینگاه پر حرفش را از نگاهم م 
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 !ی چ یاحمق نگاه نکن...نگو ه هیبه من به چشم  ینداره ول یاشکال یبگ  یخوا ینم-

 

 دوزم:  یم  میپا   ریکشم، نگاهم را به ز یم یا  مهینصفه ن نفس

 

 ؟ ی...خبر...خبر داراریاز...از...م...مه-

 

 

 .گزمی رخ سمت چپم لب م می ن  ینگاهش رو ین ی و سنگ یسکوِت ناگهان  از

  یم نییشود و بعد سرش را پا  یام م رهیخ  ی. لحظه انمیب  یخودم م یو نگاه متعجبش را رو  کشمی را باال م میها  چشم

 اندازد:

 

 آره؟ د یهممون رو گول زد -

 

 دزدم.  یو نگاهم را م گزمیزده لب م خجالت 

 

 بهش...همه دروغ بود...؟!  یکرد ی م یمحل ی اومد...ب یو برت نم د،دوریجدا شد  د یبه همه گفت -

 

  نی کنم...گفتم...گفتم ا انت یخوام به اعتماد شما خ  یبا آقا صحبت کنه، من گفتم نم اد یقرار...قرار شد ب می با...با هم حرف زد -

 با آقا حرف بزنه!  اد ی ماه صبر...صبر کنم بعدش...ب هیدم...قرار...شد  یادامه نم یجور

 

 عجب! -

 

دهانش    یرا جلو  شیو پر بغض دستش ها دهیقلبم ترس  انیآورد، دخترک م یقلبم را به درد م ش یصدا انیو درد م بهت 

 زند:  یگرفته و پچ م

 "  م؟ی بد  ی رو چ یجواب آقاجون و عل ؟ی پر می کن کاری چ می خوای م ؟یچ اد ی "اگه ن

 

 خامم بپرند.   االت یدهم تا خ یرا تکان م  سرم
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 .کند یحرکت م گردد یرود و دوباره بر م  یبا او که چند قدم به راست م نگاهم

 شود:  ی م شتریرسد ب یخش گرفته او به گوشم م یصدا یآشوب وقت نیاست و ا آشوب دلم

 خواست بره شهرشون ؟  یم نی برا هم-

 

 . زنمیرا در هم گره م می دهم و انگشتها  یتکان م   یحرف سر یب

 

 ان؟ یم یک-

 

 زنم:  یافتد و با بغض لب م یکنم م یلحظه هم از خودم دور نم کیکه  یپر غصه ام به گوش  نگاه

 

 ! ست یشهرشوِن...، بعد اون ازش خبر ندارم...در دسترس ن کی گفت نزد  شیچند روز پ -

 ! انیبود زنگ بزنن به آقا فردا ب قرار

 

 کشد:  یدر م یگذرد نگاهم را به دنبال خودش تا جلو  یبلندش که از کنارم م یصدادارش و قدم ها پوزخند 

 

 !د یکرد  یعقد م  د یرفت یبه ما هست؟ خودتونم م یاجیچه احت گهی...د نیو دوخت  نی د یخودتون بر-

 

 ! یعل-

 

 پرد:  ی بلند به سمتم م زیخ  کی با

 

 ! ؟ی ریگ یمارو به کجات م یبا ما؟ حرفا یکن یم ینجور یو مرگ، زبون نفهِم نادون تو چرا ا یعل-

خورده...آدم  مارو خر کرد...من ساده رو بگو گفتم سرش به سنگ  ی چطور نی وجب بچه بب م ی ...احمق...احمق...اِاِِا...ناحمق

 شده...

 

 : د یگوی م یاندازد و با لحن بد  یبه سمتم م یچپ  نگاه
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 ! شعوریب-

 

 نالم:  یم یدوزم و با زار  یام را به چشمانش م دهی، نگاه ترسپرم  یزند که از جا م یم وانی جلو ا  یبه نرده ها یلگد  

 

 بگو... شعوریبه مِن احمِق ب  ی که خواست یشده...هر حرف ب یغ ...ست ین  اری...مهیعل-

 کن توروخدا! داشیبگرد پ  یول

 

 :گرداند ی صورتم م  ینگاهش را رو ین یکند و با بدب  یم زیرا ر چشمانش

 

 ؟ یپر  یکرد  یباز چه غلط-

 

 دزدم: یم قش یتپد چشم از نگاه دق  یم می گلو انیم ییبرد، قلبم انگار جا یم نفسم

 

 ...فقط...فقط...نگران....نگرانم! یچی...ه ی...هیه-

 

 

زند و   یم یبه در آهن یگردد. لگد محکم یدارد و دوباره به سمت در بر م یصورتم بر م  یرا از رو نشی خشمگ نگاه

 رود. یم رونیب

 

 کنم.  یخفه م رمیگ ی دهانم م  یکه جلو یچکد، هق هقم را با دست یم اشکم

 

 ؟ کنم  کاری...چایکنم خدا کاریچ-

 

که انگار   یهمان زن لعنت  یباز هم صدا رم،یگ یبار شماره اش را م  نیهزارم  یو برا یدوزم به گوش یتارم را م نگاه

 شوم.  یتر م کیقدم به مرگ نزد  کیشود  یدر گوشم تکرار م غامشیهربار که پ

 

رود تا   یم دشیو خورش  کیکه کم کم به غروب نزد  یشود تا آسمان  ی م دهیکش  وارید  ینشسته رو  اهِ یبه دنبال کالغ س  نگاهم

 شود. یمخف  یابر ای پشت کوه   ییجا
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 کند:  یجا خوش م میلبها  یآورد و رو  یام پر در م نهی از عمق س یآه

 

من به جهنم، به آقاجونم رحم   ایآبرومو نبر...خدا ایکردم...خدا یکردم...نفهم یعقل یکردم...ب ی...من بچگی...تو بزرگ ایخدا-

 غلط کردم. ایخودت کمکم کن...خدا  ایاون...خدا یشون یپ  یمن داغ بشه رو ت یکن...نذار خر

 

کشم تا بغض  یم یکنم و نفس لرزان  یامانم را خشک م  یب یگلدارم اشک ها یبا گوشه روسر  اطیبا ورود عمه به ح 

را به   یزنم و نقاب خوشحال یبه لب م یمصنوع  یشده را فرو بدهم. لبخند  می گلو  یشگیسه هفته مهمان هم  نی که در ا یلعنت

 زنم:  یصورتم م

 

 ...؟ یعمه جان...چقدر زود برگشت-

 

 دهد:  یتکان م یاندازد و سر یبه صورتم م  یقیدق نگاه

 

 . انیم موندن بعد ماومدم خونه، زن عموت و اعظ  نمیتونستم بش  یکنه دخترم...نم  یپام درد م-

 

کند  یصورتم گردش م ینگاهش رو  ند،ی نش یم د یب  هی سا ریتخت ز  یزند و رو یبه صورتش م یآب از حوض کاش یمشت

با عطِر گل  یچا  وانیل کیروم.   یزنم و به آشپزخانه م یم ی. لبخند لرزانند ی نش ینازکش م  یاَبروها انیم یز یو اخم ر

 گردم.  یاط بر م یبه ح ین یو با س   زمیر یداخل قندان م یپولک یو کم یمحمد 

را لمس کرده و بغض و اشک دست  ریمجنوِن پ د یب  یاز برگ ها  یک یکنم و  یگذارم. دستم را دراز م یم انمانی را م ینیس

 .نند ینش  یشان م یِ شگیهم  یسرجا ند ی آ یو م رند یگ یهم را م

را با آب  می به گلو  دهیچسب   یو بغض لعنت  رمیگ یچرخانم و نم چشمانم را با سر انگشت م یم ی گریرا به سمت د  صورتم

 دهم.  یدهانم فرو م

 ؟ یدار یچرا؟ مشکل یشده دخترم؟ سرگردون  یچ-

 

 اندازم:  یم نیی که کرده ام سرم را پا ییکنم و شرمنده از خطا یم  نگاهش

 

 نه! -
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 باال منو نگاه کن!  ریسرتو بگ-

 

 دوزد:  یم زانمینگاهش را به چشمان گر  نیریش ی و با اخم  رد یگیدست لرزانش م نا یرا م دستم

 

لرزون لقمه گذاشتم دهنت...پلکت  یدستا ن یبافتم. با هم  ساتویلرزونم نشوندمت و گ یزانوها نیمن مادرت نبودم اما رو هم-

 فهمم چته!    یبپره م

 

 شیقلپ از چا کیکند و   یم یدوزم، مکث کوتاه  ینگاهم را به چشمانش م رمیدهد تا سرم را باال بگ یبه دستم م یفشار

 نوشد. یرا م

 

 ه؟ یچ یسرخت برا شهی هم یو چشما  یقرار یب  نیچته دختر جان ...ا-

 

 دلم گرفته! -

 

 تنگ شده؟!  ایدلت گرفته -

 

 دزدم : ی م قشیرا از نگاه دق نگاهم

 

 گرفته! -

 

 شود:  یدهد و از جا بلند م یتکان م یسر

 

 باشه.  ری تو دلت هست خ یتونه باز کنه...، انشاهلل که هرچ یرو فقط خدا م یکه تو به زبونت زد  یبگم مادر قفل ی چ-

دلت  یکنم ول  ی...، زورت نمهیکه بدونم غمت چ رهیترکه و هزار راه م  یدلم م شهیدونه که هر بار که چشات تر م یم خدا

 !م ی برات چاره کن د یخواست بگو دردتو شا

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

410 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زنم:  یشود و پر بغض لب م یم دهیبه دنبالش کش  وانی نگاهم تا ا 

 

 ! ؟ییکجا  اریکنم...مه کاریچ ایبگم دردمو آخه...خدا یبگم...به ک یچ-

 

خورم،   یم یگذرانم...چا  یپشت پنجره بوده و پر زده م  یاز او که انگار چون کبوتر یفردا و خبر یروشن د یرا به ام شب 

وقت مال  چ ی که انگار ه  یاو و نجابت  اد ی به   زمیر یو اشک م  کنمیفکر م کشم،یزنم، دراز م ی قدم م ستم،یا یلب پنجره م

 من نبودند! 

 

 مانم. یشود کل روز را در اتاقم م یباز م یسوزد و به سخت  یوقفه ام م یب  یو اشک ها  یخواب یاز ب می هاچشم 

خزم   یآشوب دست از پا درازتر به کنج عزلتم م یاز قبل با دل دتریزنم و ناام یبه سمت پنجره قدم که نه پر م  ییهر صدا با

 . ست یروشن ن گریکه د  یا ندهیو اضطراب از آ  یو باز هم من و دل نگران

 ! ییآبرو  یب  یِ خاکستر یاست پر از گرگ ها کی مخوف و تار یا جاده

 

 

 " ی "عل

 

  شیبارد و شانه ها  یوقفه م  یب  شیزند، اشک ها یحرف م لشیساعت است که با موبا  میکنم. ن   یپشت پنجره نگاهش م از

 .دهیساعت را لرز می ن  نیتمام ا 

 

  یسرخش و آن بغض لعنت شهیشبانه و چشمان هم  یها  یخواب  یدل نگرانمان کرده، ب شیروزها   نی و اضطراب ا یقرار یب

 به چشم همه شده.  یالنیهست خار مغ  شیهمه حرف ها انیکه م

 

 ؟ یدون  یم یز یتو چ  ؟یدختر چش شده عل نیا-

 

  انیقرار م یدخترک ب یکه حکم مادر دارد برا ستادهیا یگردانم چند قدم دورتر از من زن یرا به سمت صدا بر م سرم

 . اطیح

 کند. یحرکت م شیلک گرفته از نم باراِن شِب پ  یها  شهیمن و او آن طرف ش نی نگرانش ب نگاه

 یو کالفه نگاهم را دور اتاق دوازده متر رمیگ یتازه جوانه زده ام را به دندان م  یها لیگردم، نوک سب یسمتش بر م به

 چرخانم:  یم
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در اون   نیمثل مرغ سر کنده خودشو به ا زنه فقط  یدونم! حرف نم ی منم م یدون  یشما م یبگم زن عمو...هرچ  یواال چ-

 زنه!  یدر م

 

 زند:  یآورده پچ م نیی که به عمد پا ییو با صدا د یآ یقدم جلوتر م کیدهد،  ی م رونیرا پرصدا ب  نفسش

 

 اون پسرس باز، هان؟  هینکنه قض -

 

 دونم!  ینم-

 

 د یگو  یم یدرون گوش  یزیچ  هیه همچنان با گرکشد و با غم نگاهش را از کنار شانه ام به او ک یصورتش م  یرو یدست

 دوزد:  یم

 

 هیچشاش همش سرخِ...،  می فهم یکنه ما نم یلحظه ام خشک نشده فکر م هیدختر اشک چشمش  نی ا می که اومد  یاز روز-

تونه بگه و  یداره که نم یدرد  هیهست...،   شیزیچ  هیبچه   نی ا یشناسمش عل ینخورده...، من م  یلقمه نون درست حساب

 زنه...! یبال بال م ینجوریا

 

 . نمی گونه اش را نب  یگرداند تا اشک رو یرا بر م شی دهد و رو یکرده آب دهانش را قورت م بغض 

 

 .ست ین  یخبر  اریهفته است که از مه کیاندازم   یم نییحرف سرم را پا یب

اش   یگردد گوش یبرم گریسه روز د  تا یرود و نها  یصندوق داِر فروشگاه گفته به شهرشان م اشاریکه به  یاز روز قایدق

 از دسترس خارج شده...!

 .زد یر یبه جانم م یبی دلشوره مه دمیشن  وانیا  یکه رو ییحال خراب دخترک و حرف ها ست،یاز او ن یرد  چی ه

 

 زن عمو؟ -

 

 بله؟ -
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 یآب درونش است م رهیکه حاال لب حوض نشسته و نگاهش خ  یدزدم و به دختر یم قشیِمن کنان نگاهم را از نگاه دق ِمن

 دوزم: 

 

 رابطه داشتن؟  اری...با..مه یپر-

 

 نه! -

 

خورده   ی،او هم مثل همه ما باز رمیگ ی اندازم و لبم را پرحرص به دندان م یم  نییسرم را پا عش ینه قاطع و سر  دنیشن  با

 بود. 

 کنم:  یلب قرقره م ریدهم و ز یم رونینفس صدا دار ب کیرا با   حرصم

 

 !؟ یجور سرگردون شد  نیکه ا یکرد  کاری...چیچه خبره پر-

 

 ؟ ی دون یم یزیتو چ -

 

 نه! -

 

 :پرسد ی م  یکند و با درماندگ یم زانمینگاه گر رهینگاهش را خ ند،ی نش یشانه ام م   یو دستش رو د یآ یم جلو

 

 ؟ ی د یچرا اون سوال رو پرس ؟یخبر دار یز یتو از چ  ؟یچه خبره عل-

 

 دوزم:  یم می رپای دزدم و به فرش ز یکشم و نگاهم را از چشمانش م یم  می موها انیم یدست کالفه

 

 سر همه مارو کاله گذاشته!  یپر-

 

 ! ؟یچ-

 



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

413 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کردن!  یخوب باز  می لیکردن...خ یم  یمدت نقش باز هیجدا نشده بودن...فقط  اریو مه  یپر-

 

 آورد: یدلم را به درد  م رانشیباال رفته و نگاه ح  یابروها

 

 بچه سرش همش تو درس و مشقش بود! نی ...؟! ادمیچرا من نفهم شه؟یکنه...مگه م یرو نم نکاریا ی..پرنه. -

 

 زنم:  یمان م یبه سادگ یم پوزخند رو یطور که به سمت آشپزخانه م نی هم

 

 وجب بچه همه مارو َمَچل خودش کرده. می ن-

 

 

 " ی "پر

 

آب راکد حوض و   انیچکد م یاشکم م یشود و قطره ها یدهم، بغضم دوباره و دوباره آب م یم  رونیلرزانم را ب نفس

 کند. یم جاد یا یکوچک یموج ها 

 : چد یپ  یبار در گوشم م  نیهزارم  یبرا  نایم یصدا

 

 یسرش و حلوا حلوات م یذاشتت رو  یم ،یبود تاج سرش بود  دهیدستش بهت نرس  ی...تا وقتاد یدونستم نم ینه؟ م  ومد ی ن-

 گوشه...! هیانداختت  فیدستمال کث  هیکه کارتو ساخت...مثل  نیکرد، هم

 

 جواب من که با هق هق ناله زدم:  در

 

 کنه!  ی.نمکنه..  یکار رو با من نم نی ا  اریکنه...مه ی..نه...نمنه. -

 

 که از پشت تلفن هم مشهود بود گفت:  یحرص با

 

  اد یمگه نگفت پنجم م ومد؟یکنه پس کو کجاست چرا ن یدختر جون...اگه نم ی...، تو چرا انقدر احمقی...پری...پر یپر-

 امروز دهِم...! 
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 دوزم:  یلرزان م د یب یرا به شاخه ها  نگاهم

 

منو   د ی...اون شانا ی ترکه...من خودمو فراموش کردم م یمن دلم م  یگ یم ینجور یا نایافتاده براش...م یاتفاق د ی...شاد یشا-

من به فروشگاهم زنگ  ؟ی چ شی...سرمای...کارش چیول  رونیکرد و انداخت ب یبه قول تو منو دستمال د ینخواد...شا

 ! ست یازش ن ی بر خ گهیکه به من زنگ زده د  یزدم...از همون روز 

 

 : د یچ یهق هق خفه ام در گوشم پ  انیم شیصدا

 

 کهیمهمه همون ت یکه تو از خانوادت گفت یا نهیش یدختر با اون پ هی  یکه برا  یزی...ولت کرده...همه چیپر  یچقدر تو خر -

...آبروت در خطره بعد فکر شیوسط عشق و حالت به باد داد  یعصر زمستون هیکه از قضا شما تو   هیپوست اضافه و نازک 

 ! ارنیروزا خبر مرگش رو م نیکه مرده، هم شاهلل یناموس چه مرگش شده...ا یب  کهیکه اون مرت ینیا

 

 خدا نکنه! -

 

 از حرص داد زد: پر

 

...، خودش که گور به گور شد برو دعا کن تخمشو تو شکمت ی....خاک دوعالم برسرت که انقدر خریخاک تو سرت پر-

 جا نزاشته باشه! 

 

 حرف قطع کردم.  یرا ب یشکمم چنگ شد و گوش  یدستم رو دهیو نفس بر  دهیترس

 

و دلم از هجوم   اطمیکوچِک وسط ح  یِ زالِل حوِض کاش یِ آب رهیخ ال،ی فکر و خ ییا یگوشه با دن  ن یساعت هاست که هم  حاال

 شود. یآشوب م چد یپ یکه در سرم اِکو وار م نای م یسر و ته و حرف ها یب  یفکرها

 .گردانمی خورده و نخورده معده ام را کنار حوض برم ات یزنم و همه محتو  یم عق

السکو  که پ یآتش  یشود به بزرگ یم یدرونم رشد کند آتش  یموجود کوچک نکهی امانم و فکر ا ی ب  یهق و عق زدن ها هق

خاکستر شد درد سوختن را  شانیکه زندگ ییکس جز آن بدبخت ها   چیبعد از آن ه  یرا سوزاند و نابود کرد، آن روز و حت 

 جور سوزاند و خاکسترم کرد. ناحتمال وجود آن کرم کوچک درون شکمم مرا هما د،ینفهم
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گذشت و بعد از هزار بار مردن  یعل  یابروها انیاعظم و اخم نشسته م یمن،نگران یساختگ  یبه در هم با لبخند ها  زدهیس

روِز  نیآقاجان، عمه و... باالخره صبح چهاردهم دِ یپر از شک و ترد  ینگاه ها  یشدن و فرار از جلو یو زنده شدن، مخف

آمد که همه آمالم را درونش  یم یحاال به چشمم گورستان بزرگ  وشهر آرزوها  یکه روز م یشو  یم یشهر  یبهار راه

 . زد یبر شیبودم که از راه برسد و خاک سرد را رو یو در انتظار کس   ختهیر

 

 ارتباط با اوست.  ایو  افتنی ی برا  یاَمان دنبال راه یهم نگران شده و ب  یحاال جز من عل ست ین  یخبر اریمه از

آتش دلم   یرو یزمیه  انی م نی دلخور اعظم هم ا یه هامنجر به قهر شد، نگا نمانی ب د یشد  یلفظ ی و دعوا می بحث کرد  دوبار

 شده که کامال مشهود است.  ید یفشار ها باعث کاهش وزن شد  نی شده و همه ا

 

 دهم:  ینه؟" جواب م ایهست  اریاز مه یپرسد "خبر  یکه م  نای م امیکنم و به پ یسر مرتب م یرا رو می روسر

 

 نه! -

 اندازم.  یم فمیو داخل ک کنمی را خاموش م یگوش

 دهم.  یم هیتک یصندل یو سرم را به پشت  گذارمی هم م یرا رو  میها  چشم

که به عنوان   یبار  نی مهر و اول نیلبخند، اول نی اول دار،ید  نیشود. اول یپخش م  یتکرار یو یسنار کیاما   میپلک ها  پشت 

و   یجذاب لعنت یچاله ها اهیامانش، آن س یب  یمان، بوسه ها یعاشق  یدوست دستش را به دستم داد.همه لحظه ها  کی

 نشد.  یمن تکرار یوقت برا چ ی که ه ینگاه 

 

از نور   یبا پرتو کم رنگ اهی س یام حاال چاه یرنگ  یاها یشهر رو ست یرا داشتم ن  شیکه آرزو ی آن شهر  میبرا  گرید  تهران

 بخشد.  یم می ایبه دن  یروشن ینقطه آسمان کم ن ی است که از دورتر ید یسف

 

و ذکر  دهیبرسد امانم را بر  تخت یدوباره به پا  رمیکه کمک کردند تا مس ییهمه آن ها  یو آبرو  اری، مه ندهی آ یبرا  ینگران

 بذر محبت را در دلم کاشت.  اهشیچشمان س انیبرق اشِک نشسته م  یاست که روز یمرد   افتنی  یروز و شبم دعا برا

 

 شود.  یم اطیکند و وارد ح یم  یلب ریز یتشکر یتوجه به من از عل یدارد و ب یساکش را بر م اعظم

پر   یدهم و با نگاه یتا چمدان کوچکم را بردارم. آب دهانم را قورت م ستمیا یم چد ی پ یکه م یصندوق عقب با دل کنار

 زنم:  یگذارد زل م یم نی زم یلوازممان را رو یک ی یکیدر هم  یی التماس به او که با اخم ها 
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 نشد؟  ی...خبر یعل-

 

 اندازد: یام م دهیبه صورت رنگ پر  یگذارد و با اخم نگاه  یم نی زم یرا رو فالسک

 

 شهرشون.  رمینشه م  ی...اگه تا فردا شب ازش خبرنیندارم...آب شده رفته تو زم-

 

 نالم:  یشود م یکه هر لحظه بزرگتر م یکنم و با بغض یام را با زبان تر م دهیخشک یها لب 

 

 هان...؟!  یزی چ یسرش اومده...؟! تصادف ییگم نکنه...نکنه بال  یم-

 

 !  ست ین  یزی.! انشاهلل که چ..دم یو شماره پالکشو م یکالنتر  رمیفردا م-

 

شود و به دست  یرد م میمن و اشک ها  یشود. نگاهش از رو  ی گره م شتریب  شیکشد و اخم ها  یم شیموها  نی ب یدست

 زند.  یم شیپا  ریشده ز نهی آسفالِت پ یرو  یبه شئ نامعلوم  یرسد و لگد  یلرزانم م

 چرخم:  یپر از اشک به سمتش م  یراه با چشمان انیدارم اما م یبر م اطیقدم به سمت در ح کی

 

تو سرم کنم...تو   یچه خاک  د یدونم با یتونم و نم یکن...! من دستم بستس نم داشیپ یکه دوسدار  ی...تو رو جون هرکیعل-

 کن خب...!  داشیپ

 

 دهد.  یدوزد و سر تکان م یمملو از اشکم م یپر حرفش را به چشم ها نگاه

 

 

 یبه دست شماره اش را م  یکرده. تمام روز گوش شتریرا ب  میها  یقرار  یکه به جانم افتاده، ب ی تهوع و دلشوره ا سردرد،

 زنم.   یخانه را با هر قدمم متر م  یپنجاه متر یو فضا  رمیگ

 

قطره اشک از  کیکند. یمنعکس م یرا مات و دود  رمیکه تصو یعسل   زِ یم شهی شوم به ش یم رهیو خ  نمینش  یمبل م  یرو

  هیاز ثان  یو در کسر رند یگ یآمدن از هم سبقت م نیی پا  یبرا  یبعد  یچکد، قطره ها یگونه ام م یرو یسر درماندگ

 شود!  یم سی صورتم خ
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 وضع ادامه داشته باشه؟   نیقراره ا یتا ک-

 

 زده به چهارچوب در آشپزخانه نگاه پر اخمش را به من دوخته.  هیگردد، تک یبه سمت صدا بر م سمیخ نگاه

 یو زل م ستد ی ا یم می خورد. روبه رو یدارش تکان م  نی چ راهنیپ  یو درشت رو  زیر یو با هرقدمش گل ها د یآ یجلو م 

 : سم یزند به نگاه خ 

 

و چهار  ست یشده که ب یِچت شده چ یگ یکلمه نم هیاما انگار نه انگار...،  یای که خودت به حرف ب گمینم  یچیه  یه-

 ؟ ی زیر یبه دست اشک م یساعت گوش 

اما فکرت   شهیخراب شده دوخته م  نیو آسمون  ا  ابونیچشمت به مردم و خ یستیوام  یتا صبح پشت اون پنجره کوفت شبا

 زنم.  یتو اتاق بهت سر م  امیمن چند بار م یفهم یکنه که نم  یم  ریدونه کجا س یخدا م

 

کرد گم  یکه حوله را از دورم باز م یدستان یتکاپو   انیم  ییدوزم و کلمات انگار جا یدامنش م یرو  یرا به گل ها  نگاهم

 شده اند.

 

و   رد یگ یاش م  دهیکش یپنجه ها   انیسردم را م ی. دست هاند ینش ی زانو م یرو  می پا  یشود و جلو یتر م  کیقدم نزد  کی

 شود. یدوخته م شیناخن ها  یدامنش به رنگ سرخ حنا رو ینگاه من از گل ها 

 

  یشده که پا یچ ؟ی زن یتو رفت...چرا با من حرف نم یپا  می کردم، عمرم و جوون یاما برات مادر ستمیمن مادرت ن-

 یکه درد و عذابش اشک چشمت رو خشک نم  یکرد  یرو مخف  یتو دلت چ ،یچشات گود افتاده از خواب و خوراک افتاد 

 یلیباهات خ ،یهممون رو گول زد   ،ید یمال رهیش  وسرم نی بهم گفت که باهم بود   یکنه؟ در مورد اون پسرس؟ هان؟ عل

 حالت دست و پامو بسته!  نی حرف دارم ازت دلخورم اما االن ا

 جان!؟   یپر

 

و   یشانی ،پر یکشم از نگاه به چشمانش، شرمندگ یداند چقدر خجالت م یلرزاند، خدا م یرا م میهق خفه ام شانه ها  هق

 زنم:  یدهد و بلند تر زار م یدست به دست هم م  یمانیپش

 

 ! ی کنم وا کاریچ  کنم،کار یچ ایخدا-
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 رسد:  یبلندم به گوشم م یهق هق ها  یپر استرسش از ال به ال یصدا

 

تو سرمون شده   ی...بگو چه خاکیزن ی آخه؟ چرا حرف نم  شدهیکارات چ نیبا ا یترسون یمنو م یپر  ؟یکن  کاریچ  ویچ-

 من که دق کردم! میبراش چاره کن 

 

کند و با همه قدرتش  یم ریپنجه اش گ  انیدستم م  دهیشوم تا به پناهگاهم بروم قدم اول به دوم نرس یحرف از جا بلند م یب

  یدرهمش م یدستم، او و اخم ها  یرد پنجه اش رو نیوت قدرتش نگاهم ب کند.مبه  یمبل پرتم م  یکشد و رو یبه عقب م

 : پراندم یداد بلندش اما از جا م یگردد؛ صدا

 

به  ،یعل یبه وال   یزیفرت و فرت اشک بر ین یکنج اون لونه موش بش  یبر  یخوا یباز م ؟ی ریهان؟ کجا م   یریکجا م-

  ینداز یزنم...مثل بچه آدم اون زبون واموندتو به کار م  یم شی وسط آت نی چه مرگته خودمو تو رو ا یخدا قسم اگه نگ

 اگه برت نگردونم تو اون خراب شده! ستمیبه حالت زن ن یچه مرگته وگرنه وا  یگیم  یکن یدهنتو باز م

 

آن   ایام  یواشکی  یشمارم، قرارها  یب ی از دروغ ها  م؟یاز چه بگو  اورمی ندارم که به زبان ب یو حرف   کنمی نگاهش م شوکه

سپردم که قرار بود مامن   یبستم و خودم را به دستان   زیهمه چ یکه مست حال خوش و هوس چشمانم را رو یروز سرد 

 شود!  میآرزوها 

 

  انیدستم م  زنم یم غی شود که ج یفهمم چه م یشود و نم یچشمم رد م یدوباره و دوباره از جلو  یآن روز لعنت  ریتصاو

 زنم:  یشود و داد م یچنگ م میموها 

 

 !د یدست از سرم بردار ست ین  میز ینشده! ولم کن، ولم کن به خدا چ یچی نشده، ه یچ یه-

 است. چیپوست سر و صورتم در برابر دلم ه رسد و سوزش    یکه دستم م ییزنم به هرجا  یکنم و چنگ م یم هیگر

 

 

از بغض  شی کند و صدا یرا نوازش م م ی لرزان موها یزنم و او با دست  یاست و هق م شی زانو یساعت بعد سرم رو  کی

 لرزد:  یشکسته اش م

 

شده وضعت  نیده که ا یانقدر عذابت م یچ ؟یزن  ینم یِچت شده تو آخه چرا حرف زمیدردت به جونم، قربونت برم عز -

 دورت بگردم...؟
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و خش   یزخم  یصوت یتارها  یاز ال به ال  می صدا سش،یو خ  رهینگاه خ  یبندم رو  یدهم و چشم م یم  رونیلرزانم را ب نفس

 : د یآ یم رونیگرفته ام ب 

 

 ...گم شده...من نگرانشم...! اری...مهاری...نشده...مهیچی...ه چی ...هیه-

 

که شمار دروغ   یاز من گرداند ی حرف رو م یکشد و ب  یبه صورتم م یداده دست یحرف در خودش جا ییایکه دن  ینگاه با

 از دست خودم هم دررفته...! می ها

 

 

 ** 

 

  ینشسته و پرتوها  مخصوصش  یصندل یدارش را به تن کرده، رو  نیخانم دامن چ  د یخورش  ست؛یروز بهار کی  صبح

 تاباند. یسر مردم شهر م یسوزانش را رو 

 

 دوزم.  یدانشکده م یرا به در ورود  یگر یچشمم را به ساعت و د  کی مضطرب 

 رود. یراه م کیقرمز نشسته ام و فکر و دلم هزار و  مکت ین یکاج محبوبمان رو  هیسا ریز

که با نورکمرنگ   نی زم یبرف رو  یو دانه ا دهیتابستان داغ که وز کیخنک در  یمینس خته،یکه ر یمثل آب  اریمه

 مان پاک شد. یاز صفحه زندگ یشود، ناگهان یمحو م د یخورش

 نداشت . یا دهیفا  چیهم ه  یو کالنتر   مارستانیو ب یسرزدن به پزشک قانون یسفر به شهرش و حت  ،یعل  یها یر یگیپ

 کند. یمشتم قطره قطره چکه م انیکه از م ییناپاک هوس داده و آبرو  یکه به دست پنجه ها  یماندم و بکارت و نجابت  من

 

زند و   ینفس م نفس  ستد،یا  یم میروبه رو  د یآ یبه سمتم م یو مقنعه مشک  یدر مانتو سورمه ا دهیپوش  بلند  یبا قدم ها   نایم

 لرزد. یبه شدت م شیدست ها

 

 ؟ یگرفت-

 

 دهد. یبه نشانه بله تکان م یو سر گذارد ی اش م نهیس یدوزد. دستش را رو  یاش را به چشمانم م دهیترس  نگاه

قدم  ییو به سمت دستشو  رمیگ یچک را از دستش م یب  یرود پاکت ب یم جی که گ یلرزان و سر یگزم و با دست  یم یلب

 کنم.  یتند م
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  نایم دهینگاه ترس یلرزان از جلو  ییخوانم و با پاها  یپاکت را م یرو یشوم، تندتند نوشته ها یدود. وارد م یسرم م پشت 

 شوم. یم ییشوم و وارد دستشو یرد م

ام  ندهینشان دادن آ یاست که برا یباردار ت یک رهیلرزد نگاهمان خ   یکه م ییو دست ها دهیبعد هردو با رنگ پر قهیدق چند 

 زمان الزم دارد. قهیپنج دق

 . کنمیم  ییسرد دستشو واریرود، دستم را بند د  یم یاه یسست شده و چشمانم س  می ها  زانو

 کند. یسرم آوار م یرا رو  ایدن نای " گفتن میوا  ی"ا یکند و صدا یرا شکار م ت ی ک یدوخط قرمز رو  نگاهم

کند و به   یچشمانش دهن باز م یچاله ها اهیمخوف از جنس س  یچاله ا اهیس  میپا  ریچرخد و ز ی و زمان دور سرم م  نیزم

 . کشاندمی م نیزم

 

 

 سوزاند. یام و حنجره ام  را م ین ی ب  انی م چد یپ یالکل م یبو 

  یرا رو می خورد دوباره پلک ها یکنم نور که به چشمم م یرا باز م  می پلک ها یرسد، ال یبه گوشم م یپچ پچ آرام یصدا

 گذارم.  یهم م

 شود.  یتر م  کینزد  صداها

 

 شده...؟! هوشیآخه...!؟ دکتر نگفت چرا ب یچ یعن ی-

 

 ضعف...ضعف کرده! فشارش افتاده!-

 

شده  چمیپاپ کهی بزرگ  یبدخت اد یکند،  ی را شکار م نایم دهیو رنگ پر   یعل  یکنم، نگاهم اخم ها یرا باز م می پلک ها یال

کوه پر   کی  یقلبم انگار از بلندا انیم دهیشود و دخترک لرزان و ترس  یآورد ،دهانم خشک م ی باره به مغزم هجوم م کی

 شود.   یگرسنه پرت م یپر از گرگ ها یاز برف به درون دره ا

داند چند  یکه فقط خدا م ینیطرف، فکر جن کیو هوس زن شده بودم   یعقل  یاز سر ب یکوبیکه بدون جشن و پا  نیا فکر

 یکه کوه  یحرف با نگاه یو پر اخم اما ب رهیخ یچکد. عل یو اشکم م  کنمی. بغض مگریطرف د  کیروز عمر دارد 

 دارد. یبه سمتم بر نم یکند اما قدم یبود نگاهم م دایسوال درونش پ 

 زند:  یلب م نی سنگ یو با بغض رد یگیدست لرزانش م انیو دست سردم را م د یآ یجلو م نایم

 ...من که سکته کردم. زدلمیعز  یخوب -

 

 نزنم:   یگند  یعل رهی و خ  قینگاه دق ریز  کنمیمی کنم و سع یسر انگشت دست آزادم اشکم را پاک م با
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 شدم. ینجوریا  نیبودم برا هم خوبم...صبحونه نخورده -

 

 دهد:  یبه دستم م ختهی ر یک یپالست وانیل کیکشد و داخل  یم رونیآب ب یا  شهیگوشه اتاق ش خچالی از

 

 پنج بود...! یبخور لبات خشک شده...خدا رحم کرد فشارت رو نویا-

 

 وار،پردهیدهم و نگاهم را به در و د  یم  هیباال آمده تک یکم  نایتخت که به کمک م ی. سرم را به پشت خورمیاز آب م یقلپ

تختم سمت چپ  کیکه حاال نزد  یعل د یگردانم تا در نگاه پر از شک و ترد  یرنگ و درختان سبِز پشت پنجره م یاسی  یها

 . افتد یام شده ن رهیو با دقت خ ستادهیا

 

 نشد؟  یخبر  اریاز مه-

 

 زنم:  یشنوم لب م یکه خودم هم نم ییکشم و با صدا یدندان م ریرا ز میها لب 

 

 نه! -

 دهد:  یرا که همچنان به من دوخته شده به ساعت دستش م نگاهش

 

 ! م یسرمت تموم شده من برم حساب کنم بر  ن،ی انگار آب شده رفته تو زم-

 

 

به دور و بر   یکند، نگاه یم می آسانسور همراه یتا جلو  رد یگ یشوم، دستم را م یم ادهی پ  نیاز ماش نایدر به کمک م  یجلو

 کند:  یم کیکند و سرش را به گوشم نزد  یم

 

  هیحساس شده   یعل ،یباش  یکن عاد  ی. تو فقط سعمی کن یم دایپ  یراه  هی...، می کن ی...،باهم درستش مینگران نباش خواهر -

 خوددار باش من پشتتم حواسم بهت هست خب! کمیخبر داره... یکنه از همه چ یکنه آدم فکر م ینگاه م  یجور

 

 زنم:  یلرزان و جمع شده پچ م ییچکد با لب ها یدهم و اشکم م یم رونیرا ب نفسم
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 کردم. چارهی خدا منو مرگ بده که خودمو با دست خودم بدبخت و ب -

 

 کند:   یرا دورم حلقه م شیکشد، و دستش ها یآغوشم م  به

 

. تو فقط به حرف من گوش کن...االنم خودتو جمع کن برو خونه استراحت کن  می کن یبا هم حلش م  هیچه حرف نی...، اسیه-

 براش! میکن  یم یفکر هیتا فردا 

 . دهد یبه نشانه خداحافظ تکان م یرود و دست  یم عقب 

 

دوزم به   ی و نگاهم را م ن،ی کاب یسرد و آهن وارهیدهم به د  یم هی شوم، تک یوارد آسانسور م  یحال کنار عل یو ب سست 

 کند. یداد م یپوشانده و غم درون چشمانش ب یاهیگود رفته اش را هاله س رچشمانیکه ز نهیداخل آ شانیدخترک پر

 ییو دستها د یسف یها  سیهفتادساله و دلمرده با گ یرزن یانگار پ  شیست،جا ین  یقلبم از آن دخترک سرخوش قبل خبر  درون

 بود.   شیآرزوها نی دِر سرزم یکه روزگار  یوار یدوخته شده به د  شیلرزان نشسته و چشمان کم سو

 

 ؟ یشد  یجور نی چرا ا ؟یتو چته پر -

 حال و روزت بشه؟  نیکه به خاطرش ا یرو دوست داشت  اریمه انقدر

 

 شوم:  یخارج م نیاز او از کاب  جلوتر

 

 من...فقط نگرانم! -

 

 کند:  ینگاهم م  مشکوک

 

 چرا؟ -

 

 گردانم :  یم د یسف  یوارهاید  یپاچه ام را رودست  نگاه

 

 سرش اومده! ییدونم...چه بال یخب...خب...نگرانم چون که...چون که نم-
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 : ستد یا  یشود و چشم در چشمم م یتر م  کیقدم نزد  کی

 

 !؟ یگ یدروغ م-

 

 یدهم و سع  یقورت م یام، آب دهانم را به سخت  نهی س انیخورد م یشود و نفسم گره م  یحد ممکن گشاد م نیتا آخر  چشمانم

 کنم که مسلط جوابش را بدهم:  یم

 

  هویو  میزد  ی حرف م یتا دوروز قبل قرارمون باهم تلفن  میخواستگار  اد یکه عاشقشم قول داده ب ی دروغ بگم؟ مرد  د یچرا با-

 نبوده!  ایدن نی که انگار از اول اصال تو ا یشده جور  ب یغ

 کنم پاشم برقصم برات؟ کاریچ

 

 یرا اسکن م  می دور سر تا پا کیگردد نگاهش   یدر به سمتم بر م یچرخد جلو  یزند و به سمت خانه اش م یم یپوزخند 

 : ستد ی ا یم می چشم ها یکند و رو 

 

نفرم چند سال تو   هیسرم با زنا و دخترا نشست و برخواست داشتم، از قضا  یبه واسطه شغلم اندازه موها  ،یپر  نیمنو بب -

 ...! یچرت و پرتا خرم کن نی با ا یتون  یخطور نکنه که م یبه مغزت حت داد پس، یرو درس م طونیبود که ش  میزندگ

 

  یصورتم م یاش را جلوانگشت اشاره  د یآ  یقدم جلوتر م کی ره یدهم و او با همان نگاه خ یم  رونیرا تکه تکه ب نفسم

 دهد:  یو تکان م رد یگ

 

 یبگرد  د ی با  هیکه بفهمم دردت چ ی...اون روزیکه بدون گمیاز االن بهت م یفهمم تو چه مرگته...ول یمن که باالخره م-

ندازم جلو   یبرم م   یزارم لب باغچه گوش تا گوش م یسرتو م یبار اگه بفهمم پاتو کج گذاشت نی دنبال سوراخ موش چون ا

 هم هستم.  یهمه چ  یدهات پا  یسگا

 

رود و در را پشت  یبه تنم افتاده به سمت خانه اش م  د یشد  یشده و رعشه ا دتریکه رنگم از ماست هم سف  یتوجه به من  یب

 کوبد. یسرش به هم م
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و دعا    ازیزنم و هرچه نذر و ن یزار م  می خدا یرو شیرا پ می ها  یو اضطراب و دلواپس  نمی نش یسجاده ام م  یقبله رو روبه

 خوانم:  یو م  میگو  یبلدم م

 

ماجرا رو ختم   نیا یتو کمکم کن...نصف عمرمو کم کن ول  ای...خدایوب ی تو ستارالع یغلط کردم...تو ببخش تو بزرگ  ایخدا-

 آقام بسوزه. یبراکن...آبرومو نبر خدا...گور پدر من دلت  ریبه خ

 . ند ینش  یچشمانم م یگرد خواب رو یک فهممیو نم  گذارمی مهر م یسرم را رو 

 

 

 کنم.  یباز م چشم  لمیزنگ موبا یصدا با

 شوم. یاز جا بلند م یکند به سخت یام درد م دهیکه خواب   یو گردنم به خاطر حالت  تن

 نخورم.   نیتا زم  رمیگی م واریرود دستم را از د  یم جی گ سرم

 شود. یدلم آشوب م  نای شماره م دنیدارم و با د  یرا بر م یگوش

جز اشک  د یبعد از آن روز که هرچه پرس  ست یاز اعظم ن  یاندازم، خبر یبه اطراف م  یرسانم و نگاه یرا به در م خودم

مهر سکوت بر لبش   یفهمم که به سخت یو م زد یر یم  می به پا غیدر ی را ب شیشده اما محبت ها ن یسرسنگ  یندادم کم  یجواب

 زده تا حال بدم را بدتر نکند.

 

 دهد. یجواب م دهیبوق اول به دوم نرس  رمیگی را م نایم شماره

 

   ؟ی الو پر-

 

 دهم:   یجوابش را م یاست وقت بهی خودم هم غر یبرا  میصدا

 

 جان! -

 

 

 رسد: یپچ پچ به گوشم م هیشب شیصدا

 

 .یچند تا راه هست که از شرش راحت بش هیمن پرس و جو کردم   یپر-
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 خواد. یسخته و پول م کمی اما

 

 کنم:  یمکمرم حس  یعرق سرد را رو یدهم و حرکت قطره ها یم رونیرا ب نفسم

 

 بکنم؟  د یبا  کاریچ  ؟یچ-

 

 

 . دنیدکتر نم زیبدون تجو  نویاما ا م ی ریاز داروخونه بگ  د یهست که با  یقرص هی...هم یبخور یاه یشه دارو گ یهم م-

 .اد ی خواد ز یکنه. اما پول متا دکتر برات سقطش یبر  یتون  یهم هست که م ییجا  هی

 

 

کنم آن هم    نی سقط جن یدر نوزده سالگ د یحفظ آبرو با  یکه برا دم،یدهم من به کجا رس یقورت م یدهانم را به سخت آب 

 ببرد:   ییبو  یکس  نکهیبدون ا 

 

 خب...خب...به نظرت کدوم بهتره؟ -

 

 : چد یپ  ینفسش در گوشم م یصدا

 

 ؟ یپول دار  ی...فقط پرافتهیکامل ن  یدارو بخور ترسمیبلده...م نیدکتره...حداقل ا نی ا شیپ  می برگم   یمن م-

 

 :چکد ی دستم و اشکم م  یدوزم به چهار النگو یرا م نگاهم

 

 دارم!-

 

 نفهمه. ی...فقط تو روخدا مراقب باش کسدمیبهت خبر م کنمی پس من هماهنگ م یاوک-

 ! یر یطفل معصوم رو بگ هیکنم جون    یتو دارم کمکت م  ینجات آبرو یببخشه...برا  خدامنو
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 .کنمیحرف قطع م یو تلفن را ب  زنمی م هق

 شکمم.  یشود رو  یو دستم ناخودآگاه پنجه م نمینش  یمبل م  یرو

  هیسا  می آبرو  یرو  شیهاشده که شاخ و برگ  یحاال درخت  میتن پر هوسمان کاشت  یگرم انیعصر سرد م  کیکه در  ینهال

 انداخته. 

 

 یغلط  هی...من احمق زالخطاست یجا زاد ی آدم یکردم حماقت کردم، خودت گفت یمن بچگ ؟یکن یم  کاریبامن چ یدار ایخدا-

 طفل معصوم بده؟  نی کردم...تاوانشو ا

 

 کند:  یدوزم انگار که خدا آنجا نشسته و نگاهم م یرا به سقف م نگاهم

 

به   یداد یم نویشه...ا یبخاطر بچه نداشتن خراب شده و م شونیکه زندگ ییهمه بدبختا   نی...اشنی همه آدم که بچه دار نم  نیا-

عذاب  د یتو دامن مِن خاک برسر! که برم بکشمش؟ درد خودم کمه...با شی! چرا گذاشتیکرد  یم  ...دل اونارو شاد گهیاونا د 

 داشته باشم...؟!  نمی وجدان ا

 

 

لرزان و سردم   یو دست ها د یآ  یباال م  میدنده ها  ینفسم به زور از ال به ال  گذارم،ی م کیپله اوِل راه پله تار  یرا رو می پا

 باال رفتن.  یشود برا  یکنم تا کمک  یم یچوب یرا بنِد نرده ها

 روم. یباال م  یگریپس از د  یک یکشم و پله هارا  یسستم را دنبال خودم م یپاها 

 : د یآ یباال م ست ی نکه بهتر از من  یو حال دهی پر  یبا رنگ نای سرم م پشت 

 

 هان؟  میبرگرد  یخوای م ی...پری پر-

 

  یکشم و با چشمان یکند را در آغوش م یم  یدر حقم خواهر شتری ام که از خواهرنداشته ام ب  بهیغر  قیرف کنمی م  نگاهش

 زنم:  یلب م سیخ

 

 کنم. یآقامو حفظ م یآبرو رممینه...بم-

 

 لرزد. یاز بغض م شیکشد و لب ها یبه سرم م یدست

 .کشد ی و به دنبال خودش م رد یگ یرا م دستم
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 رسد.  یم یا یمیقد  یشود و به در چوب یرد م فیکث  یوارها ی د  یاز رو نگاهم

 .شوم  یکشم و وارد م یم یق یعم  نفس

کند و  یداشتند نشسته! با ورودمان سرش را بلند م مانیروستا  یکه معلم ها ییزها یم  هیشب  یزیپشت م  د یبا روپوش سف  یزن

 دوزد.  یاش را به ما م رهینگاه خ

تابم را   یکنم و جسم ب یبه تخت گوشه اتاق نگاه م  دهیزند من اما ترس یو حرف م ستد یا یم زشیرود کنار م یجلو م نایم

 اندازم. ی بوده م د یسف یکه ظاهرا روز  یکیپالست  یصندل یرو

 لحظه باشد. نی هم د یترس چنگ انداخته به قلبم و مرگ شا کند یدرونم سقوط م یز یچ  د یآ یکه به سمتم م نایم

کند.تناقص رنگ سرخ   یتخت پهن م یرو  ید یو مالفه سف  د یآ یجلو م ختهیسوخته اش را فرق کج ر ییطال  یکه موها زن

 کشد. ی مالفه چروک نگاهم را با خود م ید یبا سف شیناخن ها 

  انیرا م  غمیج چد یپی که در تنم م یکشم، با هر موج درد  یتخت دراز م یاز شرم رو  ییایآورم و با دن  یرا در م لباسم

 آورم.  یم اد یرا به  نمیننگ   یکنم و لحظه به لحظه عاشق یکه داخل دهانم گذاشته اند خفه م یمالفه ا

را   رمیمالفه ز میکشم و دست ها  یم  یبلند  غی شود. ج یاز بدنم کنده م یو بعد انگار تکه ا چد یپ یدلم م ریز ید یشد  درد 

 زند.  یچنگ م

و    نایم یباران  یانفجار حس کند، چشم ها  هیشب  یدهند تا قلبم درد   یدست به دست هم م یمان یو درد و اشک و پش  حسرت 

 ! یاه یاست و س یاه ی است و س یاهیبعد از آن س  نمی ب یاست که م یز یچ  نیاش آخر دهیرنگ پر 

 

 کنم.  یرا باز م می چشم ها یلرزد، ال یپلکم م  یبلند  اد یفر یصدا با

 . نمیب  یاست که م یزیچ  نیاول و ناباور اعظم  یباران یهاو چشم   یسرخ عل صورت 

 پر از گرگ نبودم. نی زم نی ا یوقت رو چی مرا ببلعد که انگار ه یدهان بازکند و جور نیلحظه زم  نی خواهد ا یم دلم

 کاش...! یکردم...ا ی...خطا نمشدم ینم آمدم...عاشق  یوقت تهران نم  چیگشت، آن وقت ه یزمان به عقب برم کاش

 

کنار سرم   ییاندازم و او مشتش جا یم ن یی دارد.لمس شده سرم را پا یبرم  زیبه سمتم خ  یعل نند یب  یبازم را که م یها  چشم

 : د یآ یفرود م

 

 ...!؟یبرسرمون کرد   ی...چه خاکالمصب...خدا لعنتت کنه یکرد   کاریتو...چ یکرد  کاریچ-

 

 بدنم:  یتک تک اعضا  یشود رو یم  یچوب  یضربه ها شیو صدا کنمی صدا هق هق م  یب

 

 ؟ یکرد  یم کاری...تو تو اون خراب شده چهیچه وضع نی تو...ا یکرد  کاری...چکثافت...کثافت هرزه -
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 وجود داشته.   مینازی پر اد ین  ادشی کسچ ی کنم که ه یخاکت م یجور هیکشمت... یبه قران م کشمت یم

 

 

 یم یدزدک یچکد نگاه یاش م دهیصورت رنگ پر یکه دانه دانه رو شیو اشک ها  به نگاه ناباور اعظم  چشم  ریز از

 . چد یپ یم همچنان در گوشم  یعل ی. صداسشیچشمان خ  ت یمظلوم یبرا رد یگی اندازم و دلم آتش م

 کشد.  یم ست،یکه در آن بودم ن یخرابه ا هیکه اصال شب یاتاق گرینگاهم را به سمت د   نایم  یهق هق ها یصدا

 

 زنم:  یکنم و لب م یخشکم را با زبان تر م  ی لرزد، لب ها یم شیانداخته و شانه ها  نیی را پا سرش

 

 شده؟  ی...چی...چنای...میم-

 

 کشم.  یخودم را عقب م دهیدارد و من ترس یبرم زیدوباره به سمتم خ  یعل

 

 ؟ یهرزه شد   ؟یشد  ییها...هرجا  یکرد   یشعور...تو چه غلط یشده؟ احمق ب یشده...؟ چ یچ-

 همه کِس! یکار اون ب ؟یگشتی ناموس م  یدر به در دنبال اون ب ت یگوه کار نیا برا

 

  یشانه به سمتم م یسرش را از رو ستد،ی ا یرود.پشت به ما م یزند عقب م یم اد یرا فر ی چارگی تک صورتش ب تک

باره سرش را به  کی کند،یم د یآ یمگشاد شده و نگاهم دنبال او کش  میبه من که از ترس چشمها   یگرداند و ناباور نگاه

 پرد.  یم رونیب م ی از لب ها یو آخ بلند  می رپ  یزند که هر سه ما از جا م یم یکوبد و داد  یم وارید 

 

 کردم؟ کار ی.من چ زمیر یو پر درد اشک م دهیروند و من ترس   یبه سمتش م نای و م  اعظم

 

 دورت بگردم... ایب  نیجا بش  نی ا ای پسرم ب اد ی...سرت خون میعل یاله رمیجان مادر...بم یعل-

 

 زند:  یلب م نی اندازد و سنگ یم  نای به سمت م یسرد  نگاه

 

 .اد ی برو پرستار رو صدا کن ب -
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شود به   ی و هق هق مردانه اش آتش م  ند ی نشی م نیزم  یهمان جا رو یتر از هر وقت   چارهیب یرود و عل  یم  رونیب  نایم

 که از درد طاقت از کف داده. یجان

 

  یپر یکرد   کاریناموس شدم...چ  یشدم.. ب رت یغ  ی...بیکرد  کاری.. با آقام چ یکرد  کاریالمصب... بامن چ یکرد  کاریچ-

 گرو گذاشتن ما...  شیبود دستمزد ر نیجواب ما بود...ا نیبا ما...ا

 ... المصب 

 

 لرزد. یسوزناکش م هیاز گر شیدر شانه ها  یکشد و همان جا جلو  یصورتش م ی. اعظم چادرش را روکنمی هق م هق

  

 کشد:  یمردانه جانم را به آتش م یکشد و با بغض   یبه صورتش م  یدست یعل

 

 من...مِن....خاک برسر عاشقت بودم...من....به خاطر دلت...به خاطر تو...  یلعنت-

منو   یجور نی دادم دلت با اون خوشه... حالت کنارش خوبه...که ا ی مردم و زنده شدم خودمو دلدار دمت،یکنارش د  هربار

 د؟ یله کن فتونی کث یرپاها یز  رتمویغ

 ؟ یار یبال رو سر خودت ب  نیکه ا  دمیکنار کش خودمو

 

که عاشقم بود...! عاشقم   یلرزان مردانه ا یهق هق و بهت و اشک و شانه ها  انیلحظه م  نیشود هم یتمام م   ایرم،دنیمیم

 بود...!؟ 

 

 

 برند.  یم  رونیرا کشان کشان ب  یعل

 آورد نگاهم کند و اعظم!  یسرش را باال نم یکه حت  یینایمانم و م  یم من

کند و   ینگاه م  ب یموجود عج کی ییآدم فضا  کیت و حاال مرا به چشم  را داش میو در همه حال هوا   شهیکه هم  یاعظم

 است. انیاش در تمام حرکاتش نما یبهت و ناباور

 .رد یگ  یم شی دست ها انیتوجه به من سرش را م  یو ب ند ی نش  یم یصندل یتختم رو کنار

 

 روم.  یم یی و به سمت دستشو  میآ یم  نیی از تخت پا  نای کمک م به

 دانم. یچرا و چگونه اش را اما نم میهست   مارستانیکه ب  داسیظاهر امر پ از
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 زنم:  یخش گرفته لب م ییوبا صدا  رمیگ یم واریحال دستم را از د  یب

 

 م؟ ی کن یم  کاریجا چ  نی...ما... انایم-

 

 زند:  یدوزد و پربغض لب م یم می کند و نگاهش را به چشم ها یهق م هق

 

  یلی...خیبودم پر دهیکرد...من ترس  رونمونیبود...زنه...ب اد یز ت یزی...خون ریهوش شد  یب  ییهویخدا...خدا...رحم کرد...-

جا...از صبح   نیا مت یمجبور شدم ...به خدا مجبورشدم زنگ زدم اورژانس بعدم با اعظم خانوم آورد  دمیترس

 !ی...قلبت گرفته بود از درد...وایهوشیب

 چکد. یدهد و اشکش م ی م هیتک  واریرا به د  کمرش

 زند:  یم اد یبلند فر یقلبم اما با صدا انیشوم، دخترک م یم  ییحرف وارد دستشو  یب 

 

 عاشقت بود..."  ی"عاشقت بود...عل 

 

  یخارج م زانی. افتان و خ رد یگ یم می جان را از پاها یدارم انگار کس یکه بر م یزنم، با هر قدم یآب به صورتم م یمشت

 شوم. 

 کند. یرا عوض م رمیز  یتخت اعظم مالفه خون کینزد 

 زنم:  یلب م د یشوم از شرم و ناام  یکشم آب م یخجالت م ستم،یا یشود م یلرزد و سست م یکه م ییبا پاها کنارش

 

 مامان! -

 

 کشد. یزند دلم را به آتش م  یموج م انشیکه م یگردد. نگاهش از آن بهت قبل در آمده و غم یسمتم بر م به

  یگرم ال  یعی از ما یاد یروم و حجم ز یکه چند قدم عقب م  ند ی نش یگونه ام م یرو یو ضربه اش جور د یآ یباال م دستش

 افتد. یراه م می پا

 زند:  یو با بغض لب م د یآ یجلو م نای کنم م یبلند نم سر

 

 خاله...؟! -
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 شعورا...! ی...بد یخفه شو...جفتتون خفه ش -

 

 مامان! -

 

من مادرت نبودم...؟! سرشکستم   ت یبه زندگ یزد  یگند رو م نیا یمامان مرد...تموم شد رفت...اون موقع که داشت -

 رم؟ یباال بگ  یسرمو جلو آقات چطور گهی...د یکرد 

 

 چرخد:  یم ستادهینارم اک ده یکه رنگ پر نایسمت م به

 

 نی ر یش نیکه چقدر با ا یچند وقت نشون داد  نی ...تو که تو ایکشه تو که عاقل بود  یاحمِق عقلش نم  نی ...ایتوهم مقصر-

   ن؟ی گفت یبه من م د ی چرا...؟ نبا  یعقل فرق دار

 

 خاله! -

 

 : د یآ یمغزم فرو م یاما پتک وار رو شیرود، صدا یچرخد و به سمت در م یعقب م به

 

تو چشم آقا نگاه  شهیدهات چون روم نم  رمی رم خونه پدرم...نم یکنم م  یجمع م لمویامروز وسا نی خانوم...هم  یتموم شد پر-

 تو دارم.  ی رو از صدقه سر یشرمندگ نی کنم...! بعد هجده سال ا

 

 

 .ند ی ب یم جور به چشم  کیمرگش را  یکس هر

 

 یصبح را نم  گریبندند و د   یشب در رخت خواب چشم م کیو گذشتن از اتفاقات خوب و بد  یها بعد از سالها زندگ  یبعض

 . نند ی ب

 

  ینشان م زیسرهمان م  شانیخال یخورند و شب جا یخوش و خرم کنار خانواده صبحانه م  یبهار  روزک یصبح   یبعض

 گردند. یبرنم گریدهد که د 

 شوند. یآسمان و با پرستوها همسفر م یکشند به سو  ی آورد و پر م یاتفاق قلبشان طاقت نم کی  یط یبعض



 IRBESTNOVELS.: ناشر          niaz*f.z* نویسنده :                   تختیپارمان :                بهترین رمان ها

432 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  

بسته قرص تن   کی ایطناب  کی  غیت ک یو با   رند یپذ  یدانند موهبت خدا را نم یرا نم یها هم هستند که قدر زندگ یبعض

 .ست یشگیکه هم  یدهند به عذاب یم

 

 لحظه است! نی مرگ من اما هم 

  یگذرد و از خانه ا یزنم از کنارم م یکه زار م یتوجه به من  یفروغ ب یب  یلحظه که مادرم چمدان به دست با نگاه نی هم

 رود.  یم رونیانتهاست ب یچاه ب  کیکه بدون او و عطرتنش مثل 

 

 آلوده به گناهم   ِبه تن   یتازه انگه داشتن او اما انگار خدا جان یهمه توانم را گرفته، برا یحس  یو ب یزیدارم، خونر درد 

 دهد. یم هیهد 

 زنم:  یاندازم و هق م  یراهش م یرا جلو  خودم

 

 غلط کردم مامان توروخدا نرو...! ...منینجور یمامان جان...مامان جانم دورت بگردم نکن ا-

 

 رود.  یم یو چمدانش را وسط راهرو گذاشته به سمت در خانه عل فی زند و ک یدست کنارم م با

 

 : کنم ی اشک نگاهش م هیال  انیهم به چهارچوب در و از مد  یم هیتک

 

 توسرم کنم!  یکنم...چه خاک  کاریمن چ یکردم مامان تو ببخش...تو بر جایغلط کردم...من ب  مامان اعظم...من -

 رساند:  یم قدم بلند خودش را به من  کی ماند با  یدر م یرو دستش

 

 .یخت یتوسرت ر یسرما رو کاله بذار ید ینقشه کش زیهمه چ یکه با اون پسره ب یخاک رو اون موقع-

تو   یخت یتو اون خراب شده ر یرفت کهیبا اون مرت   یپاشد  یو به بهانه درخت کار یرو اون موقع که منو گول زد  خاک

 سرت.

 

 : ند ینش  یمن م یو نگاه ناباورش رو  رد ی گ  یدهانش م یکشد،دستش را جلو یرا جلو م چادرش
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بار  یجور نیداشت که تو ا ب یع  تمیکردم که نکردم، کدوم قسمت ترب  یم د یبا کاریتو کم گذاشتم...چ یبرا  یمن...من چ-

 ؟ یاومد 

 

 مامان! -

 

به   یچشمانم با لحن رهیو خ رد یگ یگذراد و با انگشت شصت چانه ام را م یگردنم م کینزد  ییشانه جا  یرا رو دستش

 زند:  یقطب شمال پچ م یها  خیتمام   یسرد 

 

...من فقط زن  ستم یتورو گذاشت و رفت من مادرت ن یکف دست بود  هیقد  یکه وقت  یِ مادرتو همون زن ستمیمادر تو من ن-

 .ی داشت  ینگه م مویباباتم...اگه مادرت بودم حرمت مادر

 

 .رود  یکشد و به سمت چمدانش م یرا عقب م خودش

جان هق   یب گذارند،ی آمدن از چشمم مسابقه م رونیب یبرا  می اشک ها نم،ینش  یم سرد  نی زم یخورم و همان جا رو یم سر

 شود. یم دهی رود کش یکه به سمت آسانسور م یپرحرِص زن  یزنم و چشمم به دنبال قدم ها  یم

 

 

که  یشود و قلب یم  شتریکه هرلحظه ب  یبا درد  جی زند و من سرگردان و گ یم ابانیشده خ نهی نم نم به تِن آسفالت پ  باران

 گذارم. یپشت سر م  یگریپس از د  یکیزند کوچه ها را   یم نی سنگ

 

روحم کنار در افتاده بود سوار آسانسور شد...،  یتوجه به من که جسم ب  یپشت سرش ب  یکه اعظم رفت و عل یهمان وقت از

 زدم. رون یب  یابر  یها  ییو با همان دمپا  دمیپوش   یبلند   یام مانتو یخانگ یلباس ها  یاز جا بلند شدم و رو یبه سخت 

 راه رفتم و انگشت نما شدم. ابانیبه خ  ابانیبه کوچه، خ کوچه

 

دوزم   یبارد چشم م یبر سرم م یشتریباران که حاال با سرعت ب یتوجه به دانه ها  یو ب  نمینش یلب جدول م ابانیخ کنار

شود  یکه سرعت هر قدمشان با سرعت بارش قطرات باران هماهنگ م یرنگارنگ  یها و آدم ها لیبه عبور و مرور اتومب 

 روند.  یم یسمت  هبلند ب یدر امان ماندن از باران با قدم ها  یو برا

  کیاش  یمشک فیکشد و از ک یکند. چادرش را جلوتر م یبه سر و وضعم م ینگاه  یو با دلسوز ستد یا یکنارم م یرزن یپ

 گذارد. یدستم م یکشد و رو یم رونیب  یهزار

 رود. یگذارد و باال م یم رپایرا ز شیتند تند پله ها یکه پسرک دست فروش ییتا پل هوا د یآ یرود و نگاهم با او کش م یم
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را که  یکشم به دنبال عطر یرا نفس م ییروم و هر هوا یراه م  وسفمیاز  یشوم، ساعت ها به دنبال رد  یجا بلند م از

 کرد.  یمستم م

 شد. ست یبود که آب شد و نابود شد و ن  یانگار شمع اری...مهست یکجا ن  چی ه

 

تر از قبل وارد پارک  جی چرخانم و گ یفهمم که شب شده. به اطراف سر م یهوا م یک یرا گم کرده ام فقط از تار زمان

 شوم.  یم می روبه رو

شود   یباره وارد تنم م کی که  ییاندام زنانه ام از حجم سرما نم،ی نش  یم سی سرد و خ یصندل یرمق رو  ینفس افتاده و ب  از

 کشد.  یم ریت

 

ام را به  دهی نگاه ترس  چد یپ  یسره داخل سرم م کی یبوق یکنم، سرم منگ است و صدا یمچاله م یصندل یرا رو  خودم

 شود. یگرم م میو کم کم چشم ها  دوزمیکشد م یرا بو م یزیو چ  ستادهیکه کنار سطل آشغال ا یاهیگربه س

 

مرد ژنده پوش مقابلم که دست چرکش را به سمتم دراز  دنیپرم و با د  یبدنم از جا م یرو  یخنده و حرکت دست یصدا با

  یزردش را نشانم م یزند و دندان ها  یلبخند م دهیکش شیگوش ها  ی را تا رو  فشیزنم. مرد که کاله بافت کث یم غیکرده ج

 دهد:

 

 ندارم...!  ت ینترس خوشگله، کار-

 

 دهم.   یشوم و با همه توانم به عقب هلش م ی. از جا بلند مرد ی زده ام را بگ خی  یآورد تا انگشت ها یرا جلو م دستش

 

  یجمع م می همه جانم را در پاها د یا یبه سمتم ب نکهی دوزم و قبل از ا یافتاده چشم م  نیزم  یبه او که رو دهیو نفس بر  دهیترس

 دوم. یزند م یکه از دور سوسو م  یکنم و به سمت نور

 است. یعموم ییدستشو کیمشخص است گند اطرافش یکه از بو  ستمیا یم  یوار یزنان در پناه د  نفس

 زنم.  یخزم و خودم را بغل م یم  وارشید  گوشه

شمارم تا  یها را م  هیمانم و ثان  یبرگشت ندارم. ناچار همان گوشه م یبرا  یپول راه یموقع شب ب نی دانم که ا یم خوب 

 صبح برسد.  یبه روشن اهمیشب س
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هق هق و    یشوم در آپارتمانم باز است و صدا یکشم و از آسانسور خارج م یدردناک و خسته ام را دنبال خودم م  تن

 رسد. یبه گوش م یحرف زدن

 .روم  یکشم و به دنبال صدا جلو م یرا داخل م خودم

 

 دور به گوشم   ییگرفته اعظم انگار از جا یصدا

 رسد: یم

 

 خدا...!  ی...امی...، فرار کرده بدبخت شد یفرار کرده عل-

 

 تکرار نکن...کجا فرار کنه آخه؟    نویعمو انقدر ا بابا زن  یا-

 

 ی...است ی ازش ن ینشون چی ه  ومدهیخونه ن روزی. از د دق بده..خواد منو  یشده م وانهیدختر د   نیدونم...ا یدونم...نم  ینم-

 بدم؟ یخدا... جواب اقا رو چ

 

خندم...کنترل رفتارم دست خودم  یکنم و م  یم هیها گر وانهیدهم، مثل د  یم هیتک  واریروم و گوشه سالن به د  یم جلو

 شده.  یهق هق و قهقهه ام باهم قاط ست ین

 دارند. یبر م زیکنند و بعد هردو به سمتم خ  ی گردد اول مبهوت نگاهم م  یجفتشان به سمتم برم سر

 

 .کند یرا سست م می را خفه و پاها م ی اما صدا یعل  نیسنگ  یلیس

 شود. ی او و هق هق و ذکر خدا را شکر اعظم اکو وار در سرم تکرار م اد یفر یافتم و صدا یم نی زم یزانو رو  دو

 

زن بدبخت چه   نی ا یگی ...نممیش یما جون به لب م یگ ی...نمیرفت  ی...کدوم قبرستونیبود  ی...کدوم گور شعوریاحمق ب-

گردن و کمر ما رو  یزد  ت ی که به زندگ یگند  یقراره بفهم ی...کیپر  یعاقل بش  یخوایم ی...کاد یبه روزش م 

 آدم شو.  گهیشکونده...بسه د 

 

 زنم:  یلب م ناالن

 

 ر...رفت...رفتم دن...دنبالش بگردم.-
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 زند:  یکالفه اما پر از غم لب م یو با چهره ا ند ی نش  یم نیزم ی رود و رو  یزند، عقب م ی اش م یشان یبه پ   یا ضربه

 

محضر   میر یروزگارم اگه بذارم...پس فردا م رت یغ  ی...بد یباش که برگرده و من بذارم باهم  نهی به خوابت...به خوابش بب-

 کنم. یعقدت م

 

 غرد:  یزند و پر از حرص م ی من و دهان باز اعظم م  ِگرد  یبه چشم ها یپوزخند 

 

دارم اما  یکه موهات رنگ دندونات بشه نگهت م یو تا زمان رمت یگ یکشته مردتم نه من نگران آقامم...م ینه که فکر کن-

تو گور...تاوان   یبر ی...آرزوهاتو با خودت میتا بپوس   یمون یبره... انقدر کنج خونم م نیی زارم آب خوش از گلوت پا ینم

 . شمیکابوس روز و شبت م ی...من پر ید  یمن م هرو با گوشت و خونت تو خون  ییآبرو  یب  نیا

 

 : د یآ  ینم رونیاش ب  دهیخشک یلبها  انی از م یز یبزند اما جز اسم او چ یکند تا حرف یوارفته و مبهوت دهان باز م  اعظم

 

 ! ؟ یعل-

 

سرد و   یها  کیسرام یو رو  رد یگ یکنم و اشک از گوشه چشمم راه م یم یناچار  یاز رو یاما منگ و مات خنده ا من 

 چکد! یپر از لک م

 

 

 ...یزندگ

 ...د یآ  یرنگ در م کی تکرار ناتمام است که هرروز به  کی

 ریاز آرامش و دلپذ  با،پریاست،آرام، ز یآب یروز یزندگ

   یشود شاد و پرانرژ  یروز سبز م  کی

 شود. یم اهیرسد که س یهم م  یروز  کی

 .ید ی و ناام یو بد  یاز بدبخت  پر
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  یخوب گاه یاند...گاه یمن خاکستر  یزندگ یآدم ها ستند،یهم ن  د یو سف یسبز و آب ستند ی ن  اهیقصه من اما س یها آدم

 ...سرد خشک و خشن. یهم برف ییروزها  کیو  ی ابر یگاه  یآفتاب  یبد...گاه

 

 فهمم. یخودم هم نم یرا حت  میروزها  نیا حال

 بسته اتاقش.  یتر و اتفاقاِت پشت درها  یلعنت  یال یداخل آن و یگذشته از آن عصر لعنت دوماه

 

 به روستا رفت. یدردناک به خانه برگشتم عل یگند و تن یاز آن روز که با بو  بعد 

 زودتر از آنچه که فکرش را بکنم صادر شد. یلیازدواجمان خ  جواز

خودم را جمع و   یداد تا من کم یاش بود.که فرصت ییدا یمرگ ناگهان یعل  یمن و خبر بد برا ی اما خبر خوش برا نی ب  نیا

 جور کنم. 

 نشده. بمینص  یز یچ  نیو توه  ریروز ها جز تحق  نیهمه ا از

 کند.  یمثل قبل با من رفتار نم گریبه روستا برنگشت د   نکهیاعظم هم با ا یحت

 ام پرتاب شد. یاز زندگ یو فروشگاه به کنج  دانشگاه

 . میگر یخندم و م  یناتمامم م یها الی و همراه با فکر و خ نمینش  یتا شب کنج اتاق م  صبح

 

به   یر یو با پوزخند نگاه پر از تحق د یآ یقدم جلو م کیروم،  یبه عقب م دهیشود ترس  یم دهیکوب  واریاتاق به شدت به د  در

 اندازد: یسمتم م

 

 ! ؟ی د یعه ترس -

 دهد:  یاش م ینی به ب ین یاندازد و به نشانه چندش چ یام م دهیبه سرو وضع ژول ینگاه 

 

 نگاه کنم.  رهیگیمونده هم عقم م...به پس ستمی نترس...من آشغال خور ن -

 

 نزنم...!  یدهم تا حرف  یهم فشار م یرا رو  میها لب 

 کشد.  یم شیبه موها  یتوجه به من دست یو ب ستد یا یم  واریبه د  دهیچسب  یِ قد  ی  نهیجلو آ  د یآ یقدم جلوتر م  کی

 بندم.  یکشم و چشم م یحوصله از رفتارش گوشه تخت دراز م یب
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آن تکه  یانداخته و جا یدارش را گوشه ا نی دامن چ ست یسرخوش ن   گریرفته اند.دخترک قلبم د   غمایو جسمم باهم به   روح

درشتش  ی به انتظار مرگ کز کرده.چشم ها یکنج  ست یبه بهبودش ن  ید یداند ام یکه م یضی به تن کرده و مثل مر  یکفن

 ندارد!  دنید  یبرا  یفروغ گرید 

 

  یچرخاند و بعد به گوشه ا  یصورتم م یتک تک اعضا  یفاتحانه نگاهش را رو یکشد و با لبخند  یسرم م یرا از رو پتو

 دوزد:  یاز تخت م

  

 برمت تو قتل گاه.  یکه سه شنبه باالخره م نِ ی خبر خوب ا  ه؟یچ  یدون یخبر خوب م-

 

 برد:  یرا باال م  شیاَبرو  یتا

 

 هوم؟!  هی چ یدون  یقتل گاه که م-

 

 . ست یکه هست برام مهم ن  یقبرستون هر -

 

 کشد: یرا در هم م شیها  اخم

 

 مهم باشه دخترعمو...مهم! قتل-

 برم... یبرن...، من اما سرتو نم یکه توش سر م ییِ جا گاه

 

قورت   یاندازد، آب دهانم را به سخت یبه سمتم م  یچهارچوب در نگاه ترسناک  انیرود م یزند و به سمت در م یم یچرخ

 : چد یپ یناقوس مرگ در سرم م  یدهم و صدا یم

 

 ! یحق مردنم نداشته باش ی...اما...حتیصدبار از خدا مرگ بخوا یکنم روز  یم یکار-

 

 

 شوند ی تنم سبز م یجا  یسرمازدِه وحشت از جا یها چکیشود. پ ی قلبم گم م یدر کوچه پس کوچه ها  ییرود جا یم نفسم

 رسند. یم  میو به گلو  ند یآ یو باال م چند یپی دور تا دور تنم م یباور نکردن یبا سرعت  و
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 رسد: یم سرم  ریخورد و به بالشت ز یو قطره اشکم از گوشه چشمم سر م  کشمی م یآه

 

 ....اری خدا لعنتت کنه مه-

 

 بارد. یم  یروز گرم بهار  کی  انیم یوقفه مثل رگبار باران  یصدا، تند و ب یب  میاشک ها ستم،یا  یپنجره م یبه رو رو

 ندارد.  میبرا یت یجذاب گریرا که د  یشهر  یکشم هوا یبرم و نفس م ی م رونیرا از پنجره ب  سرم

شدم که مقصدش  یدور و دراز، چمدان به دست سوار اتوبوس یاز آرزوها  یبا کوه د یبا هزاران عشق و ام یروزک ی

 ام. یرنگ ی...شهر آرزوها بود...تهران  تخت ی پا

عمه و   یچرت زدن ها  انیم یکرس ریسرد زمستان از ز یکه شب ها ییها  الیسر  انیم ون، ی که از قاب تلوز یشهر

رفت که رخت  یم  شیپ  یاگر نبودند هم کم کم داستان جور ایبودند  د یهمه سف   شیآدم ها دمید  ی پدربزرگ م  یخروپف ها

 دادند. یم انیپا  تانپوش و پاک به داس د یآوردن و سف یرا از تن در م  یبدجنس اهِ یس

 

  یاست نگاه یشاد خودم که بک گراند گوش ریکند. به تصو یم ییصفحه خود نما یرو نایخورد و شماره م یزنگ م  تلفنم

 دهم. یتلخ جواب م یکنم با پوزخند  یم

 

 سالم. -

 

 جان...چه خبر؟  یپر  یالو سالم خوب-

 

 کنم:  یبرق را دنبال م می س یو حرکت گنجشک ها رو   کشمی م ینفس

 

 .نی که آب شده رفت تو زم ارمیتو فکر انتقام...مه یقهر...عل آبرو...اعظم  یمثل قبل...من بدبخت و ب ی ...همه چیچ یه-

 

 : ند ینش  یم شیصدا  انیم  غم

 

تا اون پسره   یواست   یخوا یدوباره نکن...تو م یبار خراب کرد  ه ی یباخودت؟ پر  یکنی م یجور  نی بابا...تو چرا ا یا-

 اره؟ یخواست سرت در ب ییاحمق هر بال
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 هوم ؟!"   هیچ یدون  یشود"قتل گاه که م  یدر سرم اکو م  یعل یصدا

 

 قتل گاه کجاست؟ یدون یتو م  نایخواد ببرتم قتل گاه...! م یم-

 

 زند:  یگوشم داد م یتو  پرحرص 

 

حق نداره با   یدرست...ول ی..خطا کرد .یپر  یزن  یچرا حرف نم یش یتو چرا ساکت م ؟ی چ یعنیغلط کرده پسره الدنگ...-

بنده  نی بخشم...بعد ا یجبران کن من م یگه اگه پاتو کج گذاشت یم شییرفتار رو بکنه...! خدا با خدا نی تو ا

 دونش...اوف...!نا

 

 زنم:  یحال لب م یب

 

 ! رهیبفهمه...آبروم جلوش م  آقام -

 

 شود:   یگوشم اکو وار تکرار م ی حلزون  انی م غشیج یصدا

 

مگه نگفت عاشقت بوده، آدم برا به دست آوردن   ؟یعرضه بش  یبرده اون مردک ب یخوا  ی...میخاک تو سرت پر-

 زاره؟ ی خان واستاده عقب منتشو سرتو م ینی زم ب یس نیبعد ا گذرهی عشقش از خودشم م

   ؟یبشه که چ  نیفرد  خواد یشده م ینجور یا دهید  حاال

 

  یکشم انگار که بخواهم او را به کل یم  شیو با حرص کف دستم را رو  سمینو  یرا م اریاسم مه شهیش یسر انگشت رو  با

 شد...کاش! یکاش م  یام پاک کنم و ا یاز زندگ

 

 

 " ی "عل

 

و رو به فروشنده    ستمیا یکشم و کنارش م یرا به هم م  میاخم ها  رد یم یهر قطره اشکش م  یکه برا یتوجه به دل یب

 : م ی گویم
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 . می خوا یدو تا حلقه ساده م-

 

 کند. یدهد، م یهم فشار م یرا محکم رو  شی متعجب به من و سپس او که لب ها ینگاه مرد 

 گذارد. یم مانیدهد و صفحه حلقه ها را جلو  یبه تاسف تکان م یسر  شیچشم ها انیبرق اشک نشسته م  دنیبا د  

  یر از حسرت روکنم و بعد از پرداخت پول جلوتر از او که نگاهش پ یساده انتخاب م نگیتوجه به مدل و طرح دو ر یب

 روم.  یم  رونیمانده ب  یا  شهیش نی تری و  یآن سو ین یحلقه تک نگ

 

  انی کوچک م یوصال مثل جوانه ا  دِ یام  ار،یمه یاست که بعد از رفتن ناگهان  نی ا قت ی. حقرد یگ  یام آتش م نهیکنج س  ییجا

 پربار.   یدلم پا گرفت و نهال شد و بعد درخت

تنه    یجا رو  کیانگار تبر را  یرو کس  ادهیگوشه پ  شیجان و خون راه گرفته کنار پاها یجسم ب دنیبا د  یآن روز لعنت  اما

 ام فرود آمده بود. نهیس  انی پشت م یکه جا یاز خنجر دمیزد و من درد کش دمیدرخت تنومند ام

 

  دنیماند که غم د  یرو لگدمال شد و از من تنها جسم  ادهیعابران متعجب همان پ   یپاها  ریز ییو تعصبم جا رت یو غ   غرور

 ! دهیخم  یساخت گوژپشت با کمر یرمرد یاز او پ ت یمعشوقه اش در آن وضع 

 

گردم   یام به سمتش بر م ختهیمغز بهم ر ی ها  رگیتک تک مو یکشد رو یخط م  فشیظر  یهق خفه و لرزش شانه ها هق

 غرم:  یو م

 

 چته؟ -

 

 ! یچی ...هیه-

زد به هلو و حاال از آن   یاش طعنه م  یو سرخ  یبرجستگ یکه روز ییگونه ها ش،یگونه ها ی چکد رو یاشکش م قطره

 زرد رنگ مانده!  یپوست هیبا ال   دهیناب تنها دو استخوان برجسته پوش یهلوها

 

 کنم:  یلرزانش حلقه م یکشم و دستم را دور شانه ها  یم یق یعم  نفس

 

 ...! اد یفردا پس فردا آقاجون م می کار دار یکل ایراه ب-

 کشد: یخودش را عقب م دهیترس
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 ...!عی ه-

 

 زنم:  یاش م دهیترس  یبه چشم ها  یاندازم و پوزخند  یباال م ابرو

 

 ...! ید یعه...بازم که ترس -

 

 دوزد:  یاز من م ریغ  یو نگاهش را به سمت گزد یم لب 

 

 ؟ یگی تو...تو...بهش...م-

 

 زنم:  یافتد پچ م یاش که به نگام م دهیو ترس  سی گذارم نگاه خ یچال چانه اش م  یگود  یروم و انگشتم را رو یم جلو

 

 نه...! ی حرف اضافه بله رو بد  یسر سفره ب  ینیو مثل بچه آدم بش  یباش یاگه دختر خوب-

 ! رونیکنم مثل سگ بندازتت ب  یم یکار  یپول کن  هیمنو سکه  یوقت به سرت بزنه خطا کن  هی...اگه اما

 

 ! یعل-

 

سوء   گرانیو محبت د  یاز مهربون یحق ندار یریبگ  اد یتا  ینی ب یرو م یعل  یبه بعد اون رو نیمرد...از ا یمرد! اون عل-

 ! ی استفاده کن

 شد. رید  افت یب راه

 

 

شود و رو به زن فروشنده که متعجب نگاهش   یم ریتوجه به من وارد مغازه لباس ز یروم، ب  یسرش از پله ها باال م  پشت 

 : د یگو یم ت یکند با جد  یم

 

 .د یار یلطفا کاتالوگ لباس خوابتون رو ب -
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 رود. یم یاندازد و با تکان سر به سمت یبه هردو ما م ینگاه دخترک

  یروم و گوشه کت چهارخانه اش را به سمت خودم م یقدم جلو م کی اندازم. یم نیی گزم و سرم را پا یزده لب م خجالت 

 کشم: 

 

 ...!می کن یم کاریجا چ  نیا-

 

 گرداند: یپوشانده شده م ری که با انواع لباس ز واریدر و د  یاندازد و نگاهش را رو  یگذرا به سمتم م  ینگاه 

 

 ...! ست یواقعا معلوم ن-

 

 زنم:  یکشم و غر م یدوباره گوشه کتش را م گذارد ی م زیم یکه کاتالوگ را رو  دخترک

 

 رم.  یرو تموم کن...من...من...اصال من م یمسخره باز  نی...ایعل-

 

 شنوم. یرا پشت سرم م شیقدم ها یروم صدا یکنم و به سمت در م یرا رها م کتش

کند، به   یپرد توجه زن فروشنده را جلب م  یم رونیکه از دهانم ب  یکشد آخ کوتاه یدر دستم را با تمام قدرت م یجلو

 گردم.   یسمتش بر م

 دوزد:  یم نمیپر از حرصش را به چشمان غمگ  نگاه

 

 ؟   یر یکجا م-

 

 کشم:  یم رونی پنجه اش ب  یرا از ال دستم

 

 ندارم بزار برم.  یجا کار نی رو...من ا ای مسخره باز  نیا گهیولم کن...بس کن د -

 

 گرداند:  یصورتم م یزند و چشم رو یم یپوزخند 
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 که بنشونمت کنج خونم نگات کنم... رمت یگ یم ی...؟ نکنه فکر کرد هیچ-

 

 : رد یگیشصت و انگشت اشاره چانه ام را در دست م با

 

 اما... اد ی...از تفاله خوشم نمیانجام بد  تویزنانگ فیوظا  د یبا  یبرت نداره...زن من که بش  االت یخ-

 

 زند:  یکنار گوشم پچ م یگرداند و با لحن مشمئز کننده ا یتن و بدنم م  یدور رو کی را  نگاهش

 

  نیاز زم یبره تفاله بود   ادمیکه  یپوشی م نارمی...ایکن  میراض ر یبگ اد یتختم الزمت دارم...  یاضافه ام تو یواسه وقتا-

 جمعت کردم.

 

 

پوشاند. به    یاز اشک م یا هیجوشد و نگاهم را ال  یدل داغدارم چشمه اشکم م انیشود م یم ین یو حقارت غده چرک   غم

 کوبم:  یصورتش م یبرم و با تمام قدرت رو یقلبم دستم را باال م انیم یِ دستور دخترک عصب 

 

 کثافت...!-

 

 

 روم. یبازار م ی تند و بلند به سمت خروج  ی زنم و با قدم ها یم رونیب

 شوم.  یتر م یو من هر لحظه عصب  چد یپ  یگوشم م یحلزون  انیپر حرصش م  یقدم ها و نفس ها یصدا د یآ یسرم م پشت 

  یرو  می پاها  دنیو کوب  قیعم  یکنم با نفس ها یم  یزنم و سع یقدم م ادهیرو تندتر از قبل به سمت پل عابر پ ادهی گوشه پ از

 را کنترل کنم.  تمیعصبان   نیزم

 

  یروم لبخند ب یفروشد از پله ها باال م ی م فیکه ل یرزن یدستش و پ انیم  یرنگ یتوجه به دخترک گل فروش، رزها  یب

 روم.  یزنم و جلو م  ینوازد م یم  یبه دست که با سوز آهنگ تار ی پسرک گ  یبه رو یرنگ

 

 ؟ ی پر-
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  یراهم را م یو هن هن کنان جلو  دهیرساند نفس بر  یروم خودش را به من م یآورم و باز هم جلو م یخودم نم یرو  به

 : رد یگ

 

 ؟  یبرا خودت بر یوفت یبهت اجازه داد راه ب ی...هان؟ کیریکجا..م-

 

 زنم:   یم اد یاش فر یچشماِن لعنت  یشیم انیصورتش، م  یرا جلو تمی کوبم و همه عصبان  یاش م نهی دست وسط س با

 

  ینجوریکه با...با من ا یهست  یک یداره...فکر کرد  ی...به تو چه ربط رمیگمشو...گمشو از جلو راهم...به تو چه کجا م-

  ؟یشد  غمبری ..حاال برا من پسر پ که شبانه روز رعنا تو بغلت بود تو تختت...حاال. یآشغال...تو همون آدم یزن یم حرف

و   ید ی...خودت بر یداره...من مگه زورت کردم که باهام ازدواج کن اگه دست خورده هم باشم به خودم ربط یمن حت 

 ... یدوخت

 

 دهم:  یکنند تکان م  یکه متعجب نگاهمان م یتوجه به مردم یو ب  رمیگیچشمان گشاد شده اش م یرا جلو انگشتم

 

 ...!ید یسرم فهم یبذار ست یخوام و خواسته من ن یرو که نم زی...منت چیحق ندار-

 

جوب  انیمدت را م نیا  یها  یروم و همه تلخ یم نیی گذرم و پله ها را پشت سر گذاشته و پا  یکنار او و دهان بازش م از

 آورم:  یباال م ابانیکنار خ

 

کرد...لعنت به من که   کیکه روز روشنمو شب تار  اهت ی س یلعنت به من...لعنت به دل زود باورم...لعنت به اون چشما-

 ز دوستت دارم...که هنوزم منتظرتم! انقدر احمقم...که هنو

 

 الد یاز برج م یدور  یشود به نما یم  رهیو نگاهم خ نمینش  یرو م  ادهیدهد گوشه پ  یبه دستم م   یآب شهیکه ش یکمک زن به

 نی ناتمامم چن  ی ...با همه آرزوهانازی دانست سرنوشت من پر یم یگونه ام...و چه کس یچکد رو یدانه به دانه م  می اشک ها

 شود...؟ یم
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 از پارچه و لباس و طال و جواهرات. ییآمد! همراه اش، عمه و زن عمو هم آمدند با طبق ها  پدربزرگ

 نشاند:  یسرم م  یپر از محبت رو یبوسه ا دهیدر، در آغوشم کش  یهمان جلو  پدربزرگ

 

 . شمیآقات شرمنده نم  یجلو  ایسپارمت...اون دن یم یخداروشکر دست خوب کس-

 

 کشم:  ی م رونیو خودم را از آغوشش ب  دهیزده لب گز خجالت 

 

 آقاجون. یخوش اومد -

 

آغوش عمه  انیکنم بغضم م یم یکنم و سع یم یروم تا وارد شوند به نوبت با عمه و زن عمو هم احوال پرس یم عقب 

 نشکند. 

 

  یدوزم به جمع یاپن چشم م  ی. منتظر جوش آمدن آب از باالکنند یو اعظم خوش و بش م یو با عل نند ی نش یمبل ها م یرو

که  ی. منست یجمع انگار فقط حال من خوش ن نیا انیکرد م یطور خوشحالشان نم نیجز ازدواج ما ا زیچچ ی که انگار ه

چشمش تکه ها را بهم   گذارد و با اشک  یکنار هم م یو زخم دهیبر یشکسته دلم را با دست و پنجه ا  یدخترک قلبم تکه ها 

 چسباند. یم

 

 زنم تا حال خرابم را از چشمانم نخواند. یم یبند  می و لبخند ن  رمیگ یپدربزرگ م یرا جلو  یچا ینیس

 .کند ی کشد و زن عمو با لبخند نگاهم م یعمه کل م پاشد،ی سرم م یآورد و رو  یکتش در م ب یاسکناس از ج یا دسته

 شود.  یاش تنگ م یمادر یهمه روز ها  یخورد و دلم برا  یاعظم گره م سی به اشک نشسته ام اما با نگاه خ نگاه

 

 شوم.  یگوشه مبل مچاله م ریبه ز سر

 

 ! یکنی انقدر سرتو خم م یکن  ی...قتل که نمیدخترم...قراره عروس بش -

 

 یزنم و دوباره نگاهم را گره م یعمه م یبند به رو  می ن  یلبخند  رم،یگ  یباالتر م یکشم و سرم را کم یم  یپر بغض نفس

 شده.  یمنجوق دوز  یز یزنم به رو م
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 روند.  یخورند عمه و زن عمو به همراه اعظم به اتاق م  یخوش و بش و حرف زدن م نی را که ح شانیچا

 

 :  زند یلب م ید و خطاب به من با مهربانده یبه اندام گوشت آلودش م یتکان بزرگ  پدر

 

 گه؟ ید  یوصلت هست   نیبه ا  یخب باباجان تو راض -

 

مبل نشانده.   نی ا یلحظه رو  نیمرا ا شیکه حرمت آبرو یچسبانم به صورت مرد  یو نگاهم را م رمیگی را باال م  سرم

 زند:  یم می به رو یلبخند  ند یب  یسکوتم را که م

 

جشن  هیروستا و براتون   میر یم د یکه اومد حرف زد خوشحال شدم. باالخره دلتو به دست آورد...انشاهلل عقد که کرد  یعل-

 در شان خانوادمون.  رمیگ یبزرگ م

 

 دهد:  یجواب م ع ی سر یشود که عل  یباز م ی گفتن حرف یکنم و دهان برا یرا با زبان تر م میها لب 

 

 ...باالخره فکرش مشغول مراسِم و استرس داره.خته یروزا بهم ر  نیا  کمی یممنون آقاجون...پر -

 

 زنم:  یلب غر م ریو ز  کنمیو پرحرص نگاهش م متعجب 

 

 ! شعوریب -

 

 

که عمه دستور   یشیو شمعدان و ست لوازم آرا  نهی آ دنیخر یزن عمو و اعظم مغازه ها را برا ی حال و حوصله پا به پا  یب

  نیزنم دلم به اندازه همه مساحت و مسافت ا یتوجه به طرح و نقش ها انگار در هوا قدم م ی. بگردمیرا داده م دشیخر

 و غم نشسته بر دلم از توانم خارج است.   می ها شانه یرو  نی شهر بزرگ و شلوغ گرفته...حجم بار سنگ

 و ناباور.  جمی گ منگم

 

 اد؟ یخوشت م نیاز ا نی ...بب نازجانی پر-
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مانده   یقبل تنها دختر یخوش برو رو  نازی ...از پرستمیانگار من ن  نهی آ انی دخترک م کنمیگاه من  یو شمعدان نقره ا نهیآ به

 کند. یم ییاز حد خودنما شیب  رچشمانشیز اهی که هاله س دهیرنگ پر  یزرد و صورت یبا پوست 

 

 م؟ ین یبب   گشمید  یمدال یخوا یم ومد؟یخوشت ن -

 

 زنم:  یبند لب م  مین  یو با لبخند  گردمی سمتش بر م به

 

 !خوبه  نینه هم -

 

  یم رهیو با خشم به چشمانم خ  رد یگ یرود اعظم دستم را م یبه سمت فروشنده م  دمانیحساب کردن خر  یعمو که برا زن

 شود: 

 

  ؟ یچ ین یاداها  نی ...ایکن یم  هیرفتارا چ نی چته تو...ا-

 

 شود:  یآب م بغضم

 

 ست؟ ی ن یوصلت راض  نیدلم به ا ی...وقتی...وقتخرم...بگم بخندم ...کنم...خوش و کاری...چیچ-

 

 آورد:  یم  نییرا پا شیکشد و صدا یرا جلو م خودش

 

کرد و گرنه که   یمردونگ یبرو خداتم شکر کن که عل یکه زد  یگند  نی...با ا ست ین یخفه شو...دلت غلط کرده که راض-

 .م یذاشت  ینم رونیبه........مون و سال به سال پامونو از در خونه ب می کرد  یسرمونو م یکه کرد  ی از خجالت کار د یبا

 

 لرزد: یاز حجم بغض م می و شانه ها چکد ی م می ها اشک

 

 کنه!  یخواد...زنش بشم تا عقده هاشو خال یخواد...م ی...مرهیخواد منو بگ  یخدا نم ی....محض رضایعل-

 

 زند:  یکشد و کنار گوشم پچ م یچادرش را جلوتر م د یآ یزن عمو که به سمتمان م دنید  با
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  یخودتو م یر یامروز م نیهم  ای.  یریگیکه بود خفه خون م  یو هرجور یشیم  یزن عل ای...ی قبول کن د یبا یندار یچاره ا-

 . نمیخواد آقارو سرافکنده بب  ینم دلم  گهینفر د  ه ی ... چون من ید یفهم یکش

 

 .رد یگ یکنم و دلم آتش م ینگاهش م ناباور

 من را هم روا نداشت؟ یزن همان اعظم گذشته است...همان که فرو رفتن خار به پا  نیا

 

 از جان من هم مهم تر است؟  شانیآبرو  یعنی رم؟یبم

 

 شوند. یشوند و وارد خانه م یم ادهیپ  یپر از تاکس  ییساعت بعد آن دو خوش و خرم با دست ها ک ی

 . رمیگیام در دست م دهیرا که به اجبار زن عمو خر  ید یبندم و ساک مانتو شلوار سف یرا م  یحوصله در تاکس یب

 

 زند: یم م ی آشنا از پشت سر صدا ییصدا دهیدومم به سوم نرس قدم

 

 ...؟! یپر-

 

شود   یانگار گم م ایو دن  گردمیزند شوکه و ناباور به عقب برم یم  می دوباره که صدا ستد،یا ی لحظه م نی انگار هم زمان

 زند. یبرق م انشیکه نم اشک م یرنگ  یدو جفت چشم مشک انیم

 

 

 هجوم اشک و بغض ُمردم.  انیو بهت م  یحجم ناباور انیلحظه م نیهم  قای...من دقُمردم

 

 افتم.  یم نی زم  یشود و همانجا رو یخم م  میزنم...زانوها  یزنم... زار م یهق م  نمشی ب یتار م  میاشک ها  یال به ال  از

 شوم در خاطرات مشترکمان.  یام و من غرق م ینی ب  انی م چد یپی عطرش م  یبو  کند ی سمتم قدم تند م به

 ی.بوسه ها سرخ بود.. یکه کف پوشش گل ها  یخانه باغ  انیاش م ی .درخواست دوست..دنمیو شرطمان...دزد  د یق یب  یدوست

  یباز  یو آن اتاق لعنت الیکوتاه مدتمان...آن و  یها...دور هی نگاهمان...خنده ها و گر  ی انهیمخف  یها  ی...عشق باز یواشکی

 و گم شدنش...  شدنمان  یکیپوست سرد و سرمازده تنم  یرو  شیلب ها
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 جان...عشقم...سرتو بلند کن...! یپر-

 

 

آدم   نیلحظه خوار و پست تر نی شده و من ا یباهم قاط میو اشک ها  ین یزنم، آب ب یدستش را چنگ م رمیگی را باال م  سرم

 شهرم:  نیا

 

 ؟ ی ُک...ُکجا....کجا بود -

 

 اهیس یها...امان از چشم شیو چشم ها گذاردی گوشت دستش فرو کرده ام م انیپنجه ام که با تمام قدرت م یرا رو دستش

 اش...امان...!  یلعنت

 

 ...!جان  ی...پرنکن...قربونت برم  هی...تو گر گمیبرات...آروم باش تو...بخدا م رمیبم-

 

آن اتاق   انی جانم آن روز م  مهین زنم و جسم  یپلک م د،کنی برخورد م واری سرد د  یهاپشتم به سنگ  کشم  یرا عقب م خودم

خورد. کنترل اعصابم دست خودم  یم  د یچشمم کل یاش جلو یکی پالست یها  یصندل ینمور و اشک ها و اضطرابم رو 

 زنم:  یم غی ج ست ین

 

سرم   ییچه بال یدونی...میدونی...میکرد  چارهی.منو ب..ی با من...بدبختم کرد  یکرد  کاری...چیلعنت  ی...کجا بود یکجا بود -

 .یآورد 

 

 : رد یکشد تا درآغوشم بگ  یرا جلو م خودش

 

 چی ...سر پارمیجان...من رفتم عمومو ب ی...پرخواستم ی..به قران نم.خواستم  ی...نکن بخدا نم ینجور یبرات نکن ا رمیبم-

 . مردمیداغون شده...خدا بهم رحم کرد...داشتم م نمی...ماشهفته اس به هوش اومدم  هیروستا تصادف کردم...

 

 زنم:  یتوجه به اطرافم هق م  یو ب گذارمی اش م نهیس یسرم را رو  کنمی هق م هق

 

شبا   یبعض...نم ی ب  ی...کشتمش...کشتمش...!خوابشو مدمی...ترس ییآبرو  ی...از بدمی...من...ترسی...کشتم....تو....نبود یومد ی ن-

 ...من...به...خاطر نبود تو...کشتمش...! نمی ب  یخوابم...خوابشو م یکه...که به زور قرص خواب م
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 رسد:  یدور و محو به گوشم م شیتپد صدا یم می گوش ها انیقلبم انگار م ند ی نشیام م  یشانیپ  یاش رو بوسه

 

 ...؟ یکشت  وی ...کیگیم یچ-

 

 

 شود. یمرور م د یو سف  اهی س لمیف کیدر مغزم مثل  غولهیآن ب  اهیافتم لحظات س ینشانم داده بود م نای آن لخته خون که م اد ی

 ی. خنده ااهشی دوزم به چشمان نم زده و س یو از باال نگاهم را م ستم یا یم  میپاها  یرو یکشم. به سخت یرا عقب م خودم

 کنم:  یم کیستریه

 

 بچمونو...!-

 

 یباشم، سع یکنم قو  یم یچرخم سمتش سع یدر اما م یروم جلو یشوم و به سمت در م  ینگاه ماتش رد م یجلو از

 مانده در تنم را حفظ کنم:  یجان باق  کنمیم

 

 ! ی...عروس خانواده زند...زن علشمیفردا ساعت پنج...عروس م-

 

 رسانم.  یگردانم و خودم را به آسانسور م یبر م رو

  یخوب و بدم کنار مرد  یهمه روزها  یبرا  کنمی م هیسر به زانو گر  کشم،ی م یجانم را گوشه ا  یشوم و جسم ب یم وارد 

 ...!ست یکه دوستش دارم و دوستم دارد و سرنوشت انگار با ما ن 

 

 

 لرزد. یم نی انگار زم می پا ری کنم، ز یم ریابرها س  انیم

ام نشانده و لب   یصورت استخوان یرو یکم رنگ  شیکنم به اصرار عمه آرا ینگاه م دمیو به چهره جد  ستمی ا یم نهی آ یجلو

 ام را به رنگ خون جگرم در آورده ام... سرخ...! دهیرنگ و خشک یب  یها

  یدود و من...نم یسو و آن سو م نیقلب دردناکم پا برهنه ا  یکوچه پس کوچه ها انیدرمانده قلبم وحشت زده م دخترک

 تاب دارش گره خورده.  یبه تک تک مژه ها  می ایرا که دن  یاهی بُهت چشمان س اورمی ب اد یخواهم به  
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 ...؟ یحاضر-

 

 دهد. یچشمانش خبر از حال خرابش م یدهم که سرخ یم یینا یو به م   رمیگ یم رمیاز تصو چشم

 

 رفت؟-

 

 : د یگو  یخراب تر از من م یشود با حال  یم رونیب  رهیزند، از پنجره خ یو پرده را کنار م د یآ یم جلو

 

افتاده  یعل  ی...به دست و پا یکرد پر یم هیشه...مثل بچه ها گر یدر نشسته...باورم نم یرو به رو  نییپا  نیهنوز هم -

بادمجون  ه یچشمش  ریکار رو....اون همه کتک خورد ازش... ز ن یتو رو به رفاقتمون نکن ا  یبود...ده بار بهش گفت عل 

 لباسش پاره...بازم نرفت...! قهی...لبش پاره...یکاشته به چه گندگ

 

 چکد:  یم اشکم

 

 ندارم. ش یکردم که راه پس و پ ریگ یجور  هی ییجا هی کنم تو بگو... کاریترکم از غصه...چ ی...دارم مرمیم یدارم م-

 

 : رد یگ یو دست سردم را م د یآ یم جلو

 

موش و گربه   ی..خودتو خالص کن از باز و بگو.   زیزنم تو رو خدا گوش کن...برو به آقات همه چ یم یحرف هی...من ی پر-

 دوتا احمق سر تو راه انداختن...! نیکه ا یا

 

 شود:  یم سمیچشمان خ رهیخ

 

  نینه...! ابدا به ا  اریرو ول کن برو با مه  یگم عل ی...نم ینزن...تو مگه چقدر قراره عمر کن شوی ..بق.یجاشو گند زد  نی تا ا-

و اون    نیدست ا چهیجزاشو بده تاوانشو بده اما باز  یاز نو بساز خطا کرد  توی خودت و زندگ  گمیمن م ستمین یکار راض

 . ای...به خودت بت یعاشقته گند زده به زندگ اری... مهکلت یگرفته قد ه زت ا نهی ک هیعاشقت بوده اما    ینشو...عل

 

 رود. یم رونیدهد و ب یبه تاسف تکان م یسر ند ی ب یکند. سکوتم را که م یبه چهره رنگ و لعاب گرفته ام نگاه م  منتظر
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  میکه تاوان همه حماقت ها یاوضاع آشفته ا  یبرا  یمیفکر کردن و گرفتن تصم یساعت فرصت برا کیمانم و   یم من

 است.

 

 

درهم اعظم که هر چند   یدهم و به اخم ها  یکس را نم چی کنم. جواب ه یبار متر م  نیشکلم را چند  یتا دور اتاق مربع دور

 کنم.  یشود توجه نم  یوارد اتاق م یبه بهانه ا  کباری قهیدق

 

 یرا م دمی کشم و مصمم مانتو سف یم  یقی نفس عم  رمیگ یرا م ممی کنم و باالخره تصم  یکنم...، فکر م یتمام مدت فکر م 

 اندازم. یسر م  یپوشم و شالم را رو

 

 اتاق همه آماده هستند. رونیب

در  نای کنند و اعظم و م یکند،عمه و زن عمو باهم خوش و بش م یصحبت م ینشسته و با عل  یبزرگ گوشه ا  پدر

 آشپزخانه مشغول اند. 

که در  ینچ یچهارده ا ونی تک تک لوازم از تابلو ها و گلدان گرفته تا تلوز یچرخانم، رو  یرا دور تا دور خانه م  نگاهم

 دستانم همه روشنش نکردم. یبه تعداد انگشتها  د یمدت شا نی همه ا

 

 : د یآ یشود و به سمتم م  یافتد با لبخند از جا بلند م ینگاه پدربزرگ که به من م  

 

 باباجان؟  می بر-

 

 زنم:  یگردانم و مصمم لب م یام هستند م  رهیخ دهیپر  یکه هردو با رنگ  یو عل نای م نی را ب نگاهم

 

 ! می بر-

 

کند. چشمان به اشک  یم  هیسرخم هد  یپوزخند را به لب ها ستادهیآشپزخانه ا یو اعظم که حاال جلو   یراحت عل نفس

 .چد یپ  یگوشم م  انیدخترک پا برهنه م  یادها یقلبم و فر یتکه پاره ها   انیشود م یم ریاما ت ناینشسته م 

 

 شوم. یسر اعظم از خانه خارج م پشت 

 کشم.  یم یقیاندازم و آه عم   یبه در بسته خانه م ینگاه 
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 است. دهیچسب م ی گلو خینگفته ام حناق شده ب  یدارم و حرف ها  استرس

 

 .افتد یکس ن چیکنم نگاهم به ه  یم یخزم و سع یآسانسور م  کنج

 

 ؟ ی پر-

 

 کنم:  یمحکم و مصمم نگاه م  نمی ریش  یمهربانم، دخترک جنوب اریچشمان  به

 

 لحظه به بعدم خواهرانه کنارم باش.  نی...از ایتا االن خواهرم بود -

 

 زند. یصورتم دو دو م یسوال  رو ییای پر از غمش با دن نگاه

 روم. یم یافراشته به سمت در خروج یبا گردن هی و پشت سر بق  رمیگیرا م دستش

 

 . ست یچشم ن هیاز مرد س یدر اما خبر پشت 

 کند.  یدو طرف کوچه را متر م یچشم ریز نگاهم

  قیو رف دپوشیشده به مِن سف رهیو نگاهش خ ستادهیپاره و سر و وضع آشفته ا قهیناباور با همان  یتر از ما با نگاه دور

  یو ب  میراس نگاهش باش ریکه در ت ستد یا یم یجور  میرو  یمنظور دار جلو یچند ساله اش که دسته گل به دست با لبخند 

 دهد.  یکشد و گل را به دستم م یبه گونه ام م  یمان است دست رهیکه خ ییتوجه به همه نگاه ها

 

 

 

 زنم:  یلب پچ م ریدوزم و ز یمنگاهم را به چشمان شاد و خنده پر از غرورش  یموذ  یشوم، با لبخند  یم نشی ماش سوار

 

 ...! یآشغاِل عوض-

 

گذرد  یم اری خانواده سوارش شده اند از کنار مه هی که بق یکشدار جلوتر از آژانس یکند و با بوق یرا بلند م کیموز یصدا

 عاشقم بود!   یکه روز  ینگاه یس یخ انیم د یآ یو من نگاهم کش م
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 زند:  یم شیکش دار ن یاندازد و با لبخند  یرا به چهره درمانده ام م ثشی نگاه خب  یسوزد وقت  یاز قلبم م  ییجا

 

 زارم...!  یداغتو به دلش م-

 

 زنم:  یم پوزخند 

 

 باشه بزار...! -

 

 دهد: یفکم را فشار م گرشیو با دست د  رد یگ  یدستش فرمان را م کی با

 

 اد یب سگم عقش   گهیکه د  ارمیسرت م ییبال یعل  ی...، به والیپول کن   هی سکه  هیمنو جلو بق  یکن که بخوامنو فکرشم ن نیبب -

 ...! قمیمثال رف کهینگات کنه...چه برسه به اون مرت 

 

 .میگذار یکه تند تند پشت سر م ییها ابانیدهم به دل خ یحرف نگاهم را م یدهم ب  یرا فرو م بغضم

 

در سبز  یشوم و جلو  یجوب رد م یپرش کوتاه از رو  کی شوم و با  یم ادهیدارد. زودتر از او پ یمحضر نگه م یجلو

 .ستم یا ینصب شده م شیدفتر ازدواج و طالق شماره... باال  یکه تابلو  یکوچکرنگ 

 

به چشم زده و  ینکی که گرفته اند با لبخند ع یم یسرم بلوا به پاست اما قلب و عقلم مطمئن از تصم انیآشوب است م دلم

 کنند. ینگاهم م گردانشان نشسته و منتظر  یصندل یرو

 

 . می رو یباال م کی بار  یها از پله ها دنیو نقل پاش دنیکل کش  انیم

 

شده و لوستر بزرگ   نیی تز  یرنگ  یسرخ و تور ها یبا گل ها شیوارهای که د  می شو یم یوارد اتاق  یمرد جوان ییراهنما با

 از سقفش نور را دو چندان کرده. زانیآو

  نهی آ یروبه رو یصندل یشده. رو نیی و درست تز زیمعطر ر یپهن کرده اند که با نقل و پولک و شمع ها  ییبای عقد ز سفره

. ند ی نش یم یصندل ی..کنارم رونمی نش یکنند م یم زیو خ جست  یدرونش چند ماه یرنگ  یآب یشمعدان بزرگ و تنگ سفال 

 کند.  یم نیی دوزد و سرش را چندبار باال و پا  یم از نفرتم  پربه نگاه  نهیرا از دل آ  دشیو پر از تهد   رهینگاه خ

 مانم تا عاقد شروع کند.  یو منتظر م رمیگ یرا م نگاهم
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456 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 شود:  یاکو م م ی گوش ها انیعاقد م یصدا

 

 کی د یجلد کالم هللا  مج کیشما را به مهر و صداق  لمیوک ایزند فرزند محمد آ نازیمکرمه منوره سرکارخانم پر  زهیدوش-

 ...؟ اورمیزند فرزند رضا در ب یعل  ی.... به عقد آقاهی و شمعدان و مهر   نهیجفت آ

 

 دهد:  یسرم جواب م یپر بغض از باال  ییبا صدا  نایم

 

 . نهیعروس رفته گل بچ -

 

 . اورد یتا گالب ب  ییفرستند جا یگل عروس را م یبار به جا  نیکند و ا یدوباره تکرار م عاقد 

 

 

باران زده   یشب  یاهیشود به س  یخورد و دوخته م یتک تک چهره ها چرخ م  یکنم نگاهم رو ی حبس م نهیس  انیرا م نفسم

 چهارچوب در. انیم

 

 یدستش را در م یاز النگوها یکیو  رد یگ یکند، زن عمو دو طرف چادرش را به دندان م یبار سوم تکرار م یبرا عاقد 

 ام را داده باشد. یرلفظیگذارد تا به اصطالح ز  یآورد و کف دستم م

 شود.  ی مان م رهیخ  یراض یو پدر بزرگ با نگاه ند ی نش یلب عمه و اعظم م یرو  لبخند 

 

 کند:  یبا خنده دوباره تکرار م عاقد 

 

 لم؟ ی...حاال وکیکه گرفت تمی لفظ ریعروس خانوم ز -

 

لب بسم   ریو ز   نمی ب یکه انگار خم شده زل زده به دهانم را م یپاره و کمر  قهیرا که با  یو نفس حبس شده مرد   رهیخ نگاه

 کنم.  یهللا را زمزمه م

 : م یگو  ینفس پر صدا بلند م کی بندم و بعد از  یرا م می کنم، چشم ها یرا مشت م دستم
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457 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نه! -

 

را از  نایبلند م   نیو ه  رد یگ یکمرم راه م رهیت  یرو  ی. عرق سرد د یگشا یجمع کوچکمان چادر م انیباره م کی سکوت 

 شنوم. یپشت سرم م

 پرسد:  یم یجیبا گ یشکند وقت یاز بهت را م یعاقد سکوت ناش  یصدا

 

 د؟؟؟ یگفت یچ د یدوباره تکرار کنمتوجه نشدم دخترم -

 

از عرقم و   س یدوزم به کف دستان خ  یدهم نگاهم را م  یکشم و آب خشک شده دهانم را فرو م یم  میلب ها  یرا رو زبانم

 زنم:  یلب م

 

 گفتم نه حاج آقا...!-

 

 

 تو؟  یگیم ی چ-

 

را الل  گرانیکه  د  یرتیبهت و ح  انیم  شوم، یبلند م یصندل یاز رو دهیانجام دهد ترس یگری عکس العمل د  نکهیاز ا قبل

 . ستمیا یکند م ینگاهم م  یپدربزرگ که با اخِم ترسناک یکرده، جلو

 کنم.   یپاک م دمیمانتو سف  هیرا با حاش میکوبد، عرق سرد کف دستها یم  میگلو  انیم قلبم

 دهد: یآشکار مرا مخاطب قرار م یشود و با حرص یعمو از کنار عمه بلند م  زن

 

 دختر... ادهیکه ز  یزیبه جهنم که نه...، چ ؟ی ایهمه ادا م  نیا یموریت ریدختر ام یفکر کرد -

 

 داداش! زن -

 

 غرد:   یم ظیکند و با غ  یبغل جمع م ریکند، چادرش را ز یبه عمه خانم م رو
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458 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کشه کنار که   یمنو م  ینازشو بخر....بچه خاک برسر من ه  ی...همیر یاونور راه م نوری هفته دنبال خانوم ا هی...یآبج  هیچ-

 اومده بگه نه؟  ادش یخواست بخر...حاال خانوم  یهرچ  یبراش کم نذار

 

ام پر شتاب باال   نهی زند، قفسه س یم  خی  می هارگ  انیگردد. خون م یمن و پدربزرگ م  یرو یعل  د یپر از خشم و تهد  نگاه

 شود. یم نیی و پا 

 زنند. ی سرم عمه و اعظم و زن عمو همه با هم حرف م پشت 

 کند. ینگاهم م  رت یکه با اخم و ح ست یاما مرد  می رو روبه

  

 تا لرزش انگشتانم را بپوشانم:  می کنار ران پا  کنم ی را مشت م میهم و پنجه ها  یدهانم را قورت م آب 

 

 ...شدم! مونیآ...آقا...آقاجون...من...من...پش-

 

 اندازد: یلرز به جانم م  نهی آ  یکه نگاه ترسناکش از باال یدوزم به مرد  یرا م سمی و نگاه خ چرخمی معقب  به

 

 کیبرادر مثل  کی...احترام گذاشتم بهت...دوست داشتم مثل...مثل دم یازت ند  یبد  چی وقت ه چی سال...کنارت بودم...ه  هی-

 اگه اجبار باشه.  ی...حتیکنم... حت  یتونم نقش همسرت رو باز  ینم  ی...ولیحام

 

گرمابه و گلستانش بود و حاال   قیرف یدوزد که روزگاران یم یچشم  اهیزند و با حرص نگاهش را به مرد س یم یپوزخند 

 کند:  یدهان باز م ریپر از تحق یکند، با لحن یدشمن حسابش م 

 

 آب شد؟  نی اومد جلو مثل برف رو زم  ی م د یکه با یکه وقت اروی نی ...به خاطر انی به خاطر ا-

 نه؟  یگفتیشد تو بازم م ینم داشیهم پ  کهی مرت  نی...آخه... اگه ابدبخت 

 هان؟  ؟یرو بپوشون  ت یکه گندکار یکرد   یاز خدا خواسته قبول م ای

 

 :  چد یپ  یگوشم م انیآقا بزرگ اما م ی. صدااندازمی م نیی خراب سرم را پا یو با حال گزمیم لب 

 

 . یپر  یچه مسخره باز نی شما...ا د یگ یم یچ-
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459 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زنم:  یلب م ناالن

 

 آقاجون...! -

 

 سفره.  نی ا یپا  نهی که پسرم بش دمیاجازه نم گهیدختره هم بخواد من د  نی... اد ی شرمنده حاج آقا شمام بذار-

 همه ادا، نوبره واال.   نی واه واه دختر گدا و ا واه

 

 مامان؟ -

 

 دهد:  یتکان م   شیرو یچرخد و با حرص انگشتش را جلو یم یبه سمت عل عیسر

 

 ندازم تو صورتت.   یتف م یدختر رو عقد کرد  نی...به روح مادرم قسم... ایخداشاهده عل -

 

 بار دختر من نکن.  اد یاز دهنت درم ی...هرچالجانیدختره اسم داره ل-

 

 : د یآ یکه با اخم به سمت زن عمو م نمی ب یکنم و م یپر از حرص اعظم سر بلند م یصدا دنیشن  با

 

 ...یکن یآشوب م شتریب یری وسط رو بگ  نکهی عوض ا-

 

  یپر حرف نگاهمان م یبا چشمان نای و م  ظیبا غ یبا اخم و خنده، عل  اریبا تعجب، مه ارشیشود، عاقد و دست یم همهمه

 .کنند 

 

  شانیکی سفره عقد که  یباال  یها یبه سمت صندل   ظیو با غ رد یگ  یام را م یاستخوان  یو بازوها  د یآ  یجلو م پدربزرگ

 کشد. یافتاده، م نی زم یرو

 

 سرجات!  نی بش -
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460 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دهم:  یآب دهانم را قورت م دهیدهم ترس  یم  رونیرا تکه تکه ب نفسم

 

 ...!نی سر سفره عقد ا  نمیش یجا قبر بکن چالم کن... من نم  نی جا...هم  نیرم آقاجون...هم یرم...نم  ینم-

 

خورد. تپش   یآقاجان م نهی روم پشتم به س یقدم عقب م کی زد یر ی زند سمتم و سفره عقد بهم م یبلند جست م زیخ  کی با

 کوبد:  یوقفه م یمثل قلب خودم تند و ب  کنم ی لباس هم حس م یقلبش را از رو

 

 سر پناه بهت ب.... یکیتا   یستاد یوام ابون یشب به شب گوشه خ د ی اگه نبود. با یگ یکه م نیا ن ی هم شعوری...؟بن ی ...؟انیا-

 

 ...! یعل-

 

 .  چد یپ یآورد در هم م یمحکمم که دست خودم را هم به درد م یلیآقابزرگ که جلو آمده و س اد یفر یصدا

 

و با   کشد یاندازد و خودش را به سمتم م یبه سمتم م  یکه نبض گرفته نگاه  یسرخ شده و رگ گردن یبا صورت  پرحرص 

  انی م چد یپ یافتم و درد م یم نی زم یدهد تا ضربه ام را جبران کند. رو یزند به عقب هلم م یام م نهیکف دست به تخت س

گردانم نگاهم گره   یشود سر که بر م یشوم.صورتم از درد جمع م  لند تا ب رد یگ یاز همان کتفم م د یآ  یجلو م یکتفم. دست 

 .رگونیق  یخورد به چشمان یم

 

 کنم.  یوسط محضر نگاه م یو به بلبشو  ستمیا  یم میلرزان سرجا  ییزنم. با زانوها یرا پس م دستش

 

 برم:  یلرزانم را باال م یکشم و صدا یم یق یعم  نفس

 

 آقاجون! -

 

سمت راستم با اخم،  یکیکنم دو مرد پررنگ دو سال گذشته ام،   یبه اطرافم نگاه م نی گردند. غمگ یبه سمتم بر م همه

 کنند. یپر از خواهش نگاهم م یان و چشم دهیسمت چپ با رنگ پر  یگریکه کبود شده و د  یحرص و صورت

 

  رونی. نفس لرزانم را بستمیا یم آقابزرگ یکشم و جلو یسست شده ام را به دنبال خودم م یپاها  شانیتوجه به هردو  یب

 کنم:  یبدنم را به لرزه در آورده دهان باز م یکه تک تک اعضا  یدهم و با همه استرس یم
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461 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 رسم.  یم میرنگ  یشهر و به آرزوها  نی تو ا  امیکردم م یفکر م یروز هیآقاجون...من...من...خطا کردم...-

 یجارو و خاک انداز جمعش کنم. بپاشم به سر و رو  هیبا   امیب د یبا  ابونیکف خ  ختهی ر یجا خوشبخت نیکردم ا یم فک

 . میزندگ

 اشتباه کردم.  من

 : کنمی بندم و لب باز  م یم...چشم دهمیم  رونیحبس شده ام را ب نفس

 

 آبروم...  مت ین...نجابتم تموم شد...به ق مت یآقاجون...اشتباهم...اشتباهم...به ق 

 

 تواند ساکتم کند.   یشده پدربزرگ هم نم رهیاباالفضل" گفتن عمه و چهره ت ای"

 زده ام:  خی  یگونه ها  یرو رد یگ یدهند و اشکم راه م یمالم. بغض و ترس دست به دست هم م  یرا به جانم م زیهمه چ  یپ

 

...خطا ی ول رمیم یکنه م ی...که هربار نگاهم مرهیکه...جونم براش م شکسته یدلم شکسته آقاجون...دلم...دلم از مرد -

 . میچارگی سوءاستفاده کرد...از ترسم...از ب تمی رفت...دلم از پسرعموم شکسته...که از موقع

 

 انداخته:  نیی چرخانم که سرش را پا یم یه ام را سمت علپر از غص  نگاه

 

رو   ایشه...بد  ی...کور و کر م نهی ب  یمعشوقش رو نم ی...آدم عاشق خطایعل ست ین  یرسم عاشق ن یا  ی...ولیعاشقم یگ یم-

 ...نهیب  ینم

 

 بدون من دوماهه هرروز مردم و زنده شدم.  یبزن بکشم ول  یجا چالم کن نی هم  می...من خطا کردم راضآقاجون

 

 کند. ی م هی شود حس مرگ را به وجودم هد  یم د یسرخ و سف   یکه ه یو آن رنگ می رو یجلو  یمو د یمرد سپ سکوت 

پشت سرش  نای که م یصندل یرو نشاندشیو م رد یگ یبغل آقابزرگ را م ریز د یآ یو لرزان جلو م  دهیپررنگ  عمه

 .گذارد یم
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462 صفحه                                         کنید  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

تک تک سلول    یشود رو یم یزن عمو اما آب جوش یاندازم. حرف ها یم نیی از نگاه پر حرف عمه سرم را پا شرمنده

 . می ها

 

از تو   نمی...ایغربت   کهی. اون از عموت که منو و بچه دسته گلشو فروخت به اون زن نی جون به جونتون کنن همتون هرزه ا-

 و تبارت.  لی به کل ا یتنه گل زد  هیشهر ثبت بشه... نی ا یابونایحداقل رد پات تو خ یکه نذاشت

 

 افتاده عمه و پدربزرگ.  نیی سر پا یبرا  رمیم یچکد، م یم اشکم

 

 : نم ی نش یزانو م یپدربزرگ رو یپا  نیی روم پا  یدهم و جلو م یلمس شده ام را تکان م یپاها 

 

 شبه آرزوهامو برآورده کنم...غلط کردم آقاجون...!  هیبود که خواستم   نیبود...گناه...گناه من ا  یآقاجون...گناه من عاشق -

 

کشد  یم یشد، نفس رتریهم پ  ریساعت از پ کیکنند که انگار در  ینگاه م   یلرزد و همه ساکت به مرد  یعمه م  یها شانه

 زند:  یلب م انشیکه بغض نشسته م ییو با صدا

 

 ؟ ی تو مکافات کدوم گناه-

 

 آقاجون! -

 چد یپ یحجم متالطم شکمم، درد م انیشود م یخورد نفسم غرق م   یبه شکمم م  یخورد، ضربه بعد  یم میپهلو  اول به لگد 

تنم  یرو  نشی سنگ یتا مانع ضربه ها رد یگ یدست آقابزرگ را م یدود عل یجلو م  اریتنم. مه یتک تک سلول ها   انیم

 شود.

به نشانه افسوس تکان داده   یکند و سر یبه ما م  یبزند، نگاه  یخواهد حرف یگذارد. م یشانه پدربزرگ م یرو  یدست عاقد 

 شود. یو از در خارج م

 .لحظه متوجهش نشده ام  نیزند و من تا ا یکه لنگ م  ییبا پا  د یآ یجلو م یقدم اریمه

 

 حاج آقا...!-

 

  یزند و صدا یکنار م شیپا یجان را از جلو یشود من ب  یحرکت از جا بلند م کیبزند آقابزرگ با  یحرف نکهیاز ا قبل

 پراند.  یاش برق از رخ همه ما م یلیس
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با عزت و آبرو    یای ب شی خوا یکه اگه م یای..بردمش گفتم سر عقل ب . شیخواستگار یایشرف...، بهت فرصت دادم ب یب-

خودتو ثابت کن   ایننه بابا ندارم بزرگتر ندارم... گفتم ب  یخوامش...فرصت بده بهم...گفت یم یحاج یگفت ی...زنگ زد شیببر 

 بود جواب اعتماد من...؟  نیبزرگترت...ا شمیمن م

. فکر د یشد   مونیفکر کردم خودتون پش  ینکن...به غلط کردن افتاده بود  یحاج یگفت یجلو راهم رو گرفت شیساعت پ  دو

 احمق بشه!  نی خواد زن ا یم یکه تو زد  یکه برا جمع کردن گند  دمیسر دل داده به پسرعموش...نفهم رهیخ  نیکردم ا

 ...! یرو عقدش کن دهیبر سی گ نی ا د یهم با  یریمنو پسر جون من آبرو دارم بم نییب

 

 زنم:  یشود پچ م  یک هر لحظه تنگ تر م ی کنند شوکه با نفس یبرق دوفاز به بدنم وصل م انگار

 

 آقاجون! -

 

کند را کنار   یپاک م اهشیرا با پر چادر س ینی کشد و خون راه گرفته از ب  یبه تنم دست م هیاعظم را که با گر پدربزرگ

 زند. یم

 زند:  یبرد از همانجا داد م یسفره عقد م یبلندم کشان کشان تا جلو   غیتوجه به ج   یو ب می موها  انی زند م یم چنگ

 

 خطبه رو بخون!  ایب  یحاج-

 

 دست آقابزرگ:  یشود رو  یخم م  اریمه

بشه...من خاک بر سر  ینجوری خواستم ا ی.به جون خودش نم ..ی ...نوکرتم حاجخوامش یحاج آقا...به روح پدرمادرم م-

ازم نداشتن...تا   ی...نشون چی...ه یچیمچاله شده...خدا بهم رحم کرد...ه نمی ...ماشی...تصادف کردم حاجارمیرفتم...عمومو ب

 .! ..یکنم حاج یازم نداشت...خدا عمر دوباره داد بهم...جبران م ینشون ورد  چی ه  مارستانمی ب  یبه هوش اومدم حت  یوقت

  

 شباهت ندارد. دمیکه روز اول د  یچشم مغرور  هی کنم که اصال به آن س  ینگاه م یو مبهوت به مرد  مات 

کند. اعظم و عمه   ینگاهمان م یمیقد  نه یحرص و ک  کیعمو با اخم و  زن  .ند ی نشی م نی زم یرو یسست شده گوشه ا یعل

که جان تک   یدوزم به مهلکه ا یلرزد چشم م یکه م ییاند و من ماتم زده با شانه ها ستادهی درمانده پشت پدر بزرگ ا

 تکمان را باال آورده. 
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سرم   هیکنم دورش و با گر یرسانم. دستم را حلقه م یپدربزرگ م ی کشم و خودم را به پاها یم  نی زم یدردناکم را رو تن

 گذارم:  یم نی زم یرا رو

 

 ...آقا غلط کردم.رمیم یبخدا م رمیم یکارو ...آقاجون م نیآقاجون...آقاجون...تو رو خدا نکن ا-

رانم و  یم شده ام را عقب  شانیپر یزنم موها  یکنم و دستش را پس م یشود سر بلند م یاعظم دورم حلقه م یها دست 

 کشم:  ینگاهم را باال م 

 

 کشم...!  یکشم به خدا خودمو م یخوام...م یکار رو من نم  نی آقاجون...تو رو روح بابام نکن ا-

 زنم داغم به دل همه بمونه.  یم  شیزنم... بخدا خودمو آت یرگمو م  د ی...اگه عقدم کن اگه

 

 زند. یمآشغال پس  کهیت  کیو مرا مثل  دهد یرا تکان م شیپا 

 دوزد:  یم سمیخ  یو نگاه درمانده اش را به چشم ها د یآ  یجلو م اریمه

 

رو...من...دوست دارم...تو فقط بگو    ایتلخ  یکنم فراموش کن یم ی کنم...کار  یببخش من...من جبران م  زمی...عزنازی پر-

 ؟ یبخش ی جان...هان...م یرسونم به آرزوهات... باشه پر  یتورو م رمیمن شده بم ید یبخش

 

عسل کف اتاق   یا شهیکشد و تنگ ش  یطرفش سرش را عقب م  کنمی دارم و پرت م یدستم را بر م یعسل جلو  ظرف

 شود:  یهزار تکه م

 

وضع االن من به خاطر توئه...من به   نیشدم...ا لیدست نزن...به خاطر تو خوار شدم، ذلبرو کنار...برو کنار به من -

 بالها سرم اومد.  نی...مادرم پسم زد...به خاطر تو ادمیرو شن  یعل  یخاطر تو از خودم گذشتم...بچمون رو کشتم...حرفا

 

 شود. یسرم اکو وار تکرار م انیبلند زن عمو م   نیگفتن عمه و ه  یوا یا

 

 زنم:  یکند. هق م یناباور و مبهوت نگاهم م ستادهیکه ا ییبزرگ از همان جا پدر

 

 آقاجون...غلط کردم! -
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... نوکرتم نکن  زدلمی...ببخش عز یکن یم  یجور نیا  دمی... جون مکنمیجان...آروم باش دورت بگردم به خدا جبران م  یپر-

 هان؟  ی بخش ی...مینجوری با من ا

 

 

او و   نی نگاهم را ب ستمیا یسرپا م یو به سخت  رمیگ یم یکنم، از دسته صندل یجمع م نیزم یجانم را از رو  مهین  جسم

 گردانم.  یدوخته م نی نگاهش را به زم دهیکه انگار خم  یچهارچوب در با کمر انیکه م یمرد 

 

 زنم:  یخراب لب م یکشم و با حال یام را باال م ینی ب

 

 بخشم...! ی...میم-

 

 کند. یقد علم م می رو یو جلو پرد ی شاد از جا م یلبخند  با

 ام است:  یکه زندگ  یاهیهمه به ما دوخته شده و نگاه من به چشمان س نگاه

 

که بهم   یخوب   یبه ملکه...به حرمت روزا یکرد  لیتبد  یدهات  نازی که منو با نگاهت از پر ییبخشم به حرمت همه روزا یم-

بشم و موهام رنگ دندونام بشه...اگه   ری مادرم...کنار تنوِر عمم گوشه خونه آقام پ یاط یاگه کنار چرخ خ ی...اما...حتیداد 

بزنم   خیزمستون   یتو سرما  یکس یبخوابم...اگه از ب  ابونی شب تو کوچه و خ بشمآقام منو راه نده تو خونش و مجبور  یحت

 ...ی...جوابم به تو منف رمیبگ   شیو تو گرما تابستون آت

 

 .رمیصدبار بم  ی...اگه با غم عشقت روزی...حت یحت

 

 کشد.  یاز نگاهش پر م یپرد و شاد  یم رنگش 

 

اشاره  ستادهیدر ا انی زند و با اَبرو به پدربزرگ که م یم یلبخند  گردمی به سمتش برم ند،ی نش  یشانه ام م یرو  نایم دست 

 کند. یم

 

 دارم:   یقدم به سمت در بر م کی

 

 آقاجون! -
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 ام:  دهیخشک یرگ و پ انیدَود م یشود م یشود...جان م یچرخد. حرفش اما گلستان م  یبه سمت پله ها م کند ی نم نگاهم

 

 روستا. میگرد  یبر م-

 

از   ییا یلشکر شکست خورده با دن کیاتاق گذاشته بود حاال مثل  نیوصال پا در ا د یکه به ام یجمع شاد  گردمی عقب بر م به

 مانده اند. رهیخ ییگوشه به جا کی هر کدام  الیفکر و خ

 زنم:  یلب م یکنم و به سخت یام را پاک م یشانیپ  یعرق نشسته رو ریبه ز  سرم

 

 ! د یببخش -

 

 *** 

 

 کشمی عبور مرور مردم نفس م   رهیدهم و خ  یم هی تک شهیچرخد، سرم را به ش یم یآزاد  دانیبار دور م نی آخر یبرا  یتاکس

 رسد. ی ام م نهیباز به س   مهیرا که از پنجره ن یپر دود   یهوا

کوچه پس   انیم ی...روزاد ی ز یها ی نی ریو ش  یشهر بزرگ پشت سر گذاشته ام...تلخ نیرا در ا یخوب و بد  یروزها  

 از تجربه...!  یروم با کوله بار یشهر م نیعاشق شدم...از ا  شیکوچه ها

را  دمیام می که با همه خطاها نیاست. اما هم اد یگذشته داشته باشند، ز یبه خوب  یکه خانواده ام رفتار نی دانم که توقع ا یم 

 شکر دارد. ینکردند جا  د یناام

  ییایکه حاال با دن  ی. دخترکدل دخترک کوچک قلبم را پر نور کرد  یچشم که روز  اهیس یروم با خاطرات عشق مرد  یم

 بتابد.  شی ایبه دن  ینور   ی کهیبار  د یکه شا ییفردا د ینشسته به ام کیتار  یحسرت بغض کرده گوشه ا

 سوزاند...!  یام را م نهی در خانه ام س یجلو انشی که برق اشک نشسته م یاه یچشمان س  اد یروم با  یم

 . می آرزوها تختِ ی پا  یرنگ یا یشوم از رو  یو دور م رمی گ یبار دست عقلم را م نیا

 

 چرخاند.  یم  نالیفرمان را به سمت ترم  یراننده با تک بوق مرد 

 زنم:  یکشم و لب م یم یق یشود، آه عم یکه لحظه به لحظه دورتر م یدوزم به برج یچشم م گردم،ی عقب بر م به

 

 ش یشهر بخت خو  نیدر ا میما آزموده ا-
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 . شیورطه رخت خو نی از ا د یبا د یکش  رونیب

 

 

 ان یپا

 1398ماه  ید 

 از ی#ن 


