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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 :خالصه

 .جوانى تا است سالگى ۵ از احسانى شيدا زندگى داستان 

 و كوشسخت اما زبان بد و معتاد پدرى با ایخانواده نفره؛٧ اىخانواده بزرگ دختر

 .ساده و مظلوم مادرى و غيرتى

 از پر ىخانواده اين در مهربان، ديگر برادرى و رحمبی برادرى داشتن با شيدا

 .شودمى بزرگ و كندمى رشد فاحش هاىتفاوت

 با اشنوجوانی و اسالمى انقالب خورد،مى رقم درجامعه بزرگترى اتفاق با او كودكى

 .جنگ: خوردمى جوش بزرگ بس ایحادثه

 من سنگی قلب رمان دانلود

 یخبندان عصر رمان دانلود

 مادربزرگ فراموشی رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/
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 و كشدمى قد مهربان گاه و خشن زندگى روان جريان در معمولى و ساده دخترى تنها

 .شودمى بزرگ

 .شيداست زندگى بزرگ ىحادثه تنها خردسال پسرک بهروز ورود

 برگزیده: رمان سطح

 

 خدا ياد با

 .است بزرگ زنجير يك ىتنيده درهم هاىحـلقه مانند زندگى حوادث

 .نيست آن از وگريزى دهدمى تشكيل مرا را، تو زندگى كه زنجيرى

 تحت را زنجير تمامى اشزيبايی كه گيردمی قرار طاليى اىحــلقه ها،حــلقه مابين گاه

 .دهدمى قرار شعاع

 تهران استان در شهرى/۱۳۵۴ تابستان

 دختر؟ كجايى شيدا شيدا،-

 نگاه را بيرون بازشده، در الى از مادر خشمگين صداى به توجهبى ساله۵ دخترك

 .كرد

 .بودند بازى مشغول كوچه راهى سه فضاى تو محل ودخترهاى پسرها

 اما نشست، هايشب**ل روى لبخندى دويدمی توپ دنبال كه تپل مرتضى ديدن با

 .بود كوتاه آن عمر

 .كرد كامل را آن فريادى و شد نواخته بركمرش ایضربه
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 من تا( نگهش) دار نِگَرش برو بدو باشه، مهرى به حواست گفتم بار صد شده ذليل-

 .بيام و كوچه سر برم

 .نكند اعتراض و نريزد اشك تا فشرد هم روى بر را هايشب**ل شيدا

 .كشيد بغل وبه كرد بلند زمين روى از را مهرى و رفت سالن به

 نمايش به زيبايى به را شده دوانده ريشه تازه كوچك هاىودندان خنديد مهرى

 .گذاشت

 :پرسيد شيدا

 .هستن هم مرتضى و محبوبه تازه ببينيم؟ بازى بيرون بريم دارى دوست-

 :گفت شيرينى با دوساله كودك

 (بریم. )بييم-

 :گفت مهربان مادرى مانند شيدا

 .بشورمش بذار كثيفه، صورتت-

 بر آب كوچكش دست با و برد حياط داخل كوچك حوض سمت به را ودخترك

 .كرد پاك را آن نارنجى و بلند لباس آستين با و ريخت مهرى تپل و سفيد ىچهره

 .بريم شدى( خوشگل) خوگشل حاال-

 بر وتكيه شد خارج خانه از آهسته آهسته خواهر دست در دست دوساله مهرى

 اشتیره و درشت چشمان با و نشست شيدا ىشده دراز پاهاى روى خواهر ىسينه

 .شد خیره پسرها وخيز جست به زده ذوق
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 وسه شد زمين پهن كهنه چادر. آمد دخترها كنار مادرش ىكهنه چادر با معصومه

 .نشستند رویش بر کوچک دختر

 دست مشغول كهنه چادر روى كوچه دختران برگشت، خريد از پر زنبيل با مادر وقتى

 خيال به كردند،مى وورجه ورجه كامل، مسخرگى با سبزه و الغر پسرك ودو بودن زدن

 .رقصيدندمى خود

 .بود همه از بلندتر مهرى ىقهقهه صداى

 .كوچه به نادر ورود با شد مصادف خانه به مادر ورود

 :غريد خشونت با نادر

 .پاشو اى،كوچه تو نبينم ديگه تو، برو پاشو شيدا-

 حيوانى گويى كه جست جا از چنان ريخت، دخترك جان در ترس" دوم پاشوى"

 !است گرفته گازش وحشى

 موجب عصبانيت، هنگام كه داشت گسيخته افسار خشونتى سالگى۱۶ در نادر

 .شدمى هابچه تمامى هراس

 و مدرسه فوتبال تيم عضو كه چرا كردند،مى نگاه او به حسرت با كوچه پسران گرچه

 .بود شهر فوى كنگ باشگاه تنها عضو

 و پرقدرت وصدای جذاب ىسبزه ىچهره و اىتركه اندامى با قدرتمند و پرشور پسرى

 .خشن

 .كوبيد بهم محکم را در گاه آن شوند، خانه وارد كوچكش دوخواهر تا شد منتظر نادر

 .بچه نرو كوچه تو میگم باره اخرين شيدا-
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 :گفت و داد تكان سر تند تند فقط شيدا

 .نمیرم خدا به باشه،-

 توالت سوی به و کرد رها سالن در را ورزشی ساک رفتن غره چشم از بعد هم نادر

 .رفت حیاط داخل

 :پيچيد خانه در على شاد صداى بعد ساعتى

 .گرفتم بالل بياين زود ها،بچه كجايين-

 :گفت خوشحالى با و دويد خانه ىفرشته طرف به خوشحالى با شيدا

 . سالم-

 :گفت وخندانش روشن ىچهره با على

 . ابجى نشستت صورت به سالم-

 :گفت كوچولو هاىب**ل ورچيدن با و كشيد دستى صورتش به شيدا

 .شستم خدا به-

 :پرسيد و خنديد على

 .خريدم بالل براتون كجان؟ بقيه-

 دستان میان یروزنامه در شده پیچیده هایبالل تا كشيدمى سرك كه درحالى شيدا

 :گفت ببیند را علی

 .اسكوچه تو ناصر خوابه، مهرى-
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 دست به را هاآن از يكى و كشيد بيرون شده كباب بالل چند هاروزنامه ميان از على

 .داد شيدا

 . نده قورت بزن، گاز خوب-

 پر دهان با و كند را طعم خوش هاىدانه اولين تيزش و سفيد هاىدندان با شيدا

 :گفت

 .كنهمى گير شكمم تو بدم قوت اگه دونممى خودم-

 .رفت سالن انتهاى كوچك ىاشپزخانه به افرين گفتن با على

 .بود شامى مواد دادن ورز مشغول مادر

 .ننه سالم-

 . بگير تا چن برو نداريم نون جون، على پيرشى سالم،-

 . دادمى انجام را كابينت كار كه گذاشت رنگى سبز كمد روى را هابالل ىبقيه على

 كنه؟مى چكار االغ ناصر اين-

 رو خان نادر فرمايش خورده بايد مرتب باشه خونه. اسكوچه تو همش دونممى چه-

 .بده انجام

 :گفت و داد تكان سرى تاسف با على

 .ميرم خورم،مى چايى يه-

 شده يتيم اون به ندارم جرات. كنم چكار دونستمنمى نبودى تو اگه ننه، ببينى خير-

 الم يه كبراست، محشر ببینه كه باباتم شكنه،مى چيزو يه زنهمى بگم، چيزى نادر

 .ناپيدا اونورش كنهمى پا به شنگه
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 را مادر هاىحرف بود خوشمزه بالل خوردن حال در اشپزخانه درگاهى کنار که شيدا

 .بپرسد على از را هاآن معنى بعد تا سپرد ذهن به و شنيد

 اين عاشق سياه، درشت چشمان و كالغى پر مجعد موهاى با الغر و سبزه دخترك

 .بود مهربان و روى سفيد برادر

 .كردمى خوشحال را او على ديدن شد،مى ترسش باعث نادر ديدن قدر چه هر

 با. شدمى درگير نادر با او از دفاع به على كرد،مى زدنش كتك به تهديد نادر بار هر

 و لفظى دعواى در داشت، ريزى ىجثه و بود كوچكتر سال يك تنها نادر از على اينكه

 .داشت نادر همانند شجاعتى و امدنمى كوتاه بدنى

 :پرسيد شيدا

 .بايى نون بيام منم على-

 :گفت على

 .بريم بيا باشه! نونوايى-

 .رفت على دنبال به ژوليده ظاهر وبا پوشيد را قرمزش ىرفته رو و رنگ دمپايى شيدا

 :گفت دلخورى با و كشيد شيدا نامرتب موهاى به دستى و ايستاد اىلحظه على

 .جنگل شده بكش، موهات به شونه يه بزرگى، ديگه-

 :وگفت خنديد اما چيست، جنگل دانستنمى شيدا

 زشته؟ جل جن -

 .میدم نشونت رو عکسش برگشتیم نونوایی از شلوغه، خيلى نه جنگل؟-
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 .فشرد كوچكش دست در را برادرش ىوكشيده الغر انگشتان شيدا

 .باشه-

 .بود شلوغ هميشه مانند نانوايى

 نگاه کردمی پهن( نانوایی پاروی) مانندی بیل روی را خمیر که نانوا هایدست به شیدا

 :پرسید علی از و کرد

 شه؟نمی خسته مرده این-

 :داد پاسخ شیدا به کردن نگاه بدون علی

 .مجبوره بشه هم خسته اینه، کارش نه،-

 چرا؟: اندیشید اما است مجبور چرا نپرسید شیدا

 تيله درحال را ناصر خانه، روبروی و برگشتند خانه به داغ سنگک نان ۵ گرفتن از بعد

 .ديدند بازى

 با و نشد على متوجه كه بود مرتضی با بازى سرگرم چنان ناصر شد، نزديك او به على

 .برگشت فرياد با گردنش پس سوختن

 (بزمجه)بزمچه؟ باتو گرفتن نون ظهرها نگفتم مگه-

 :كرد تكرار ب**ل زير شيدا

 .بزبچه-

 :گفت خود با

 بز؟ یبچه بچه، …بز-
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 .نباشد علی دسترس در تا رفت عقب به قدم چند ناصر

 بكنم؟ مونده، بازى ديگه دور يه على. بگيرى نون رفتى تو گفت ننه خونه، اومدم -

 :انداخت نگاهى ساله ٧ برادر عرق از خيس و سفيد صورت به على

 .خوردى رو كتك نباشى بياد بابا. بيا زود باشه، -

 پر سه ىتيله خوشگلش، پر پنج ىتيله با تا نشست خاكى زمين روى خوشحال ناصر

 .بزند را اكبر

*** 

 .بودند شده گروه دو كوچه نوجوان پسران

 .كرد ترسيم خاکی زمین روی بر افتابه اب با بزرگى ىدايره پرويز

 .چيد هم روى بزرگى هاىسنگ حسين

 را هاآن كه شد شيدا مشتاق چشمان متوجه على. ايستادند دوگروه دايره دوطرف

 .نگريستمى

 اما بودند بازى عروسك مشغول پسرها بازی زمین روبروی كوچه، كوچك دختران

 !نداشت توجهی هايشانوعروسك هاآن به شيدا

 :گفت بلند على

 .ما گروه با هم شيدا-

 غرور از چشمانش. گرفت جاى وكنارش دويد على سمت به تيز ذوق، با شيدا

 .درخشيد
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 جمع زانو از را پايش يك بايد يكى. فرستادمى زمين داخل به عضو يك گروه هر

 به رسيدن از قبل را مقابل تيم بازيكن تا زدمى جست زمين دور دیگر پای با و كردمى

 .بزند دست با هاسنگ

 :گفتمى بازيكنى

 بيام؟ اماده،-

 :گفتمى بازى زمين در مقابل تيم بازيكن

 .بيا-

 باال پاى با او از بيشتر توانندنمى پسرها ازاین كدام هيچ دانستمى خوبى به شیدا

 .بدوند رفته

 :شنيد را نادر عصبانی صداى بازى، غرق

 .ببينم بيا شيدا-

 .دويد على سمت به ترس با

 :برد نادر سمت به را پهلويش به چسبيده شيداى على

 دارى؟ كارشچه-

 خر؟ كره كنىمى بازى پسرا با حاال نرو، كوچه تو نگفتم مگه-

 :گفت بلند صداى با هم على

 .زورگو( نچزون)نجزون رو بچه اين اينقدر كنارشم خودم اس،بچه اين بدبخت-
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 ب**ل زير بود، برادر دو ىمشاجره ىنتيجه منتظر كه حالى در ترسیده شيدای

 :گفت

 نزن؟ كتك يعنى يزون، جى نَ -

 .كشاند بازى وسط را شيدا و شد مشاجره این پيروز على

 درس ىپسره گرفت،مى را على حال اخر. كرد نگاهى شيدا و على به خشم با نادر

 .را مردنى خوان

 .كرد گم پسرها صداى سرو در را خود و برگشت بازى به على همراه شيدا

*** 

 مادر. داد مادر دست به را اىپارچه ىوكيسه شد خانه وارد اخم با هميشه مثل پدر

 .كرد سالم ترس با

 :گفت ابرو ميان اخم همان با پدر

 شكمتون تو( کارد)كارت نخريدم؟ مرغ تخم و گوشت ديروز همين مگه بگير، سام،-

 .بخوره

 پدر به ترس با دادمى تاب الغرش بازوان ميان را مهرى اهسته كه حالى در شيدا

 .افتاد تكاپو به ذهنش و نگريست

 على كى؟ ينى ديروز چاقوه؟ همين كارت( وقت اون)اووخت سالم،( یعنی)ينى سام"

 ."شهمی فردا بخوابيم شب يه گفت

 .بخندد اشخنده از و دهد قلقك را مهرى داد ترجيح وخسته نفهميد چيزى زمان از

 .بست را در و شد خانه اتاق بهترين وارد هميشه مثل پدر
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 .شد پدر اتاق وارد و كرد پر گداخته هاىزغال با را منقل سرعت به مادر

 خدمت در ميوه و نبات و چاى با مادر ديگر ساعتى تا دانستمى خوبىبه شيدا

 .است پدر فرمايشات

 اذيتش سمج هاىمگس تا پوشاند مادر روسرى با را صورتش. بود رفته خواب مهرى

 .نكنند

 وكمد هارختخواب اما بود، على و نادر وسايل اتاق كه شد خانه انتهاى اتاق وارد

. زد چشمك شيدا به گنج مانند على، لجنى سبز فلزى كمد. بود انجا هم هالباس

 .كردمى استفاده آن از كتابخانه بعنوان على و بود شكسته قفلش

 شيدا. عكسبى و عكس با وكوتاه، بلند حجم، كم و پرحجم هاىكتاب از پر قفسه سه

 .رفت هامجله سراغ

 بود پر" پسران دختران"اسم به خريدمى هفته هر على كه رنگى و اب خوش هاىمجله

 .بود قشنگ و تميز مردهای و زن عكس هم جلد روى. عكس از

 را اىقيافه خوش زن و مرد عكس.زد ورق احترام و عشق با و گرفت دست در را يكى

 .ديد پسرشان همراه

 .خودشونن خوشى دنبال فقط ناموسابى هستن، ملكه و شاه مثال اينا گفتمى نادر

 نادر چرا پس داشتن، قشنگى ىقيافه ، امدمى خوشش ملكه و شاه اسم از شيدا اما

 .بود همين نادر كار خب داد؟مى فحش هاآن به

 .زد بود اويزان سقف از كه نادر قرمز بوكس كيسه به اىضربه كوچكش مشت با
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 و شيدا زد،مى كيسه به محكم هاىضربه پا با و چرخيدمى تند حركاتى با نادر وقتى

 حركات لذت با و نشستندمى اتاق ىگوشه شده، مسخ افراد مانند ناصر و مهرى

 .كردندمى دنبال را نادر زيباى

 طرفش به اىكهنه كيف ناصر. نشد ناصر حضور ىمتوجه كه بود خود در چنان

 .انداخت

 .آورد خود به را او وارده ىضربه

 چيه؟ اين-

 باشه؟ خرابه، بريم خوابيد بابا كه ظهر شيدا. كردم پيدا خرابه تو از كيفه،! كورى مگه-

 وسايل كردن پيدا و خل و خاك تو گشتن عاشق. زد برق دخترك سياه چشمان

 دعوايش هم على حتى بود، خورده كتك نادر و مادر دست از بار چند. بود جالب

 .داشت ويژه ارزشى خرابه ميان ناصر با همراهى لذت اما بود كرده

 هاىرنگی مداد براى بود، خراب زيپش فقط. كرد پايين و باال را كثيف اىسرمه كيف

 .بود خوب كوچكش

 به مهرى فاصله با هم مادر. بود خوابيده بزرگ متكاى دو به داده تكيه بساط كنار پدر

 هم نادر. بودند مجله خواندن مشغول اتاق تو نادر و على. بود خواب در نشسته بغل،

 .كشيدنمى ورزشى مجله خواندن از دست

 .رفتند مخروبه ىخانه بطرف ناصر با اهسته

 فرو ساختمان هاىنخاله و وخل خاك ميان و گرفتند دست در كوتاه چوبى كدام هر

 .زدند قدم ريخته
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 .نغلتد خاك هاىوبلندی پستى ميان بود مواظب شيدا

 يك ناصر براى اكتشاف اين آورد ره كشيد طول ساعتى كوچك كاشف دو وگذار گشت

 .بود حيوانات عكس از پر اما پاره كتاب شيدا براى و بود شده سوراخ پالستيكى توپ

 .برگشتند خانه به راضى هردو

 .بست نافشان به وناسزا كرد دنبالشان بدست جارو كثيفشان ظاهر ديدن با مادر

 از را او و امد بطرفش على. كرد جان نوش برکمر اىضربه شيدا اما كرد فرار تيز ناصر

 .داد نجات ديگر هاىضربه

 .چسبيد على كمر به پشت از شيدا

 :شد شنيده پدر بلند صداى

 .نداريم اسايش دقيقه يه خونه اين تو بيار، چايى يه زن اهاى-

 .رفت اشپزخانه به سراسيمه مادر

 :گفت خشم با و كشيد جلو را شيدا على

 بايد بار چن اخه خرابه؟ رفتى ناصر دنبال چرا! بودى كن گوش حرف كه تو شيدا-

 هان؟ بخورى، كتك

 .انداخت پايين رو سرش شرمگين شيدا

 .ندارم دوست ديگه …برى ولگرد ناصر اون با بازم اگه -

 .نه واى وای،

 :گفت و كرد نگاه على به ملتمسانه
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 .رمنمى ديگه خدا به. رمنمى ديگه على،-

 :پركرد را خانه پدر فرياد صداى

 درست نيست بلد هم چايى يه مرتضى سركار دختر يعنى حوض؟ اب يا چاييه اين-

 كنه؟

 .نباشند پدر پر دم تا بستند را در و رفتند كوچك اتاق به شيدا و على

 :زد غر و كرد تن به را ايشسرمه فاستونى شلوار عصبانيت با نادر

 .كرد شروع بازم مرتيكه-

 هابچه و مادر جان به مصرف بعداز ساعتى و مصرف از قبل. بود طور همين هميشه

 .افتادمى

 .زد بيرون خانه از نادر

 .بود مادر به گفتن ناسزا و شماتت مشغول پدر هنوز

*** 

 بعد سال٢

 .بازى بيا شيدا شيدا،-

 .كشيد دستى را نامرتبش موهاى شيدا

 .كنىمى مسخره همش تو كنم، بازى تو با خوامنمى معصومه-

 به شادى و فرياد با كه دوخت پسرهايى به و گرفت كرده بق ىمعصومه از را وصورتش

 .دويدندمى ناصر ىتيكه چهل توپ دنبال
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 او به نداشت دیگری بازی هم شیدا جز به اما بود شیدا از بزرگتر دوسال که معصومه

 .نشست کنارش و شد نزدیک

 .شد قطع اثاثيه و اسباب از پر ابىِ  نيسانِ  امدن با پسرها بازى

 .شدند پياده كودكى و زن همراه راننده

 صاحب اندك، ىفاصله با شيدا ىخانه روبروى درست كوچه، سوى آن ىخانه

 .بود يافته جديدى

 :وپرسيد رفت جلو ابوذر. كردند نگاه بنه و بار به كنجكاوى با پسرها

 خواین؟می كمك-

 .پذيرفت خواسته خدا از راننده

 .افريدند بامزه و شلوغ اىوصحنه رفتند جلو پسرها

 پسرهاى از متفاوت پسرى. بود ايستاده زن همراه كه دوخت چشم پسرى به شيدا

 .كوچه

 .داشت تن به زيبا و تميز لباسى بود، نتراشيده را هاآن و داشت سياه و پر موهاى

 .خوشگل و تميز بود، ديده تلويزيون ىصفحه در كه بود پسرهايى مانند

 .شد نزديك مادرش و او به اهسته

 و خنده با كه كوچه جوان و نوجوان پسران فعاليت به بود دوخته چشم پسرك

 .بودند منزل داخل به اثاثيه بردن مشغول شوخى

 :راند عقب را احمد تپل، باسن با مرتضى
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 .پايى و دست تو همش جوجه، كنار برو-

 :گفت و كشيد كنار ساله ٥ احمد

 .چاقالو-

 :پرسيد بلند و رفت جلوتر. كرد نگاهى پسرك و اثاثيه به باز نيش با شيدا

 شده؟ تونخونه اينجا-

 و باال نگاهش با را شيدا گرفت،مى قرار كسى خطاب مورد بار اولين براى كه پسربچه

 .كرد پايين

 .نيامد زيبا چشمش به تيره، سبز روسرى با سبزه دخترك

 :گفت اخم با

 .بله-

 .داد نشان را مرتضى و خنديد پسرك اخم به توجه بى شيدا

 .چاقالو گيممى ما مرتضاس، اسمش اون -

 .نكند استفاده كلمات اين از كه بود گفته على. دهانش روى زد اختياربى

 !عجيب دختر. شد دوخته شيدا حركت به حيرت با پسر چشم

 :پرسيد و كرد ترمحكم را روسريش شيدا

 ندارى؟ داداش و ابجى كجاست؟ بابات-

 . رفت مادرش سمت به و شد دور او از! زدمى حرف چقدر. شد گيج پسرک

 .گشنمه من جون مادر-
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 :گفت زيرلب شيدا

 !لوسه چقد-

 … فيلم مثل مادرجون، میگه شننه به

 تلويزيون يك. بود خريده تلويزيون كه شدمی ماهى چند پدر. نيامد يادش فيلم اسم

 هيچ. گذاشتمى نمايش به سفيد و سياه اور حيرت چيزهاى از دنيايى كه كوچك

 .نداشت تلويزيون فاميل و محله تو كس

 را اول مرد نام به سريالى و سالن تو شدنمى جمع کوچه ومردان زنان ها،شب بعضى

 .امدنمى خوشش فيلم اين از شيدا. ديدندمى

 سریال قهرمان سگ جواسم ،"جو جستجوى در" سريال با داشت دوست كارتون فقط

 .بود

 كردمى فكر". لوسى" نام به زنى بازى لوس از بود هم سريال يك. بود سگ آن عاشق

 .گويندمى لوسى او به است لوس چون حتما  

 .دوید خانه سمت به فشنگ مثل نادر ديدن با. آمد بيرون فكر از

 به را نوشابه ىشيشه و كشيد فرياد نادر سر بابا البته بود، خورده سختى سيلى ديروز

 .شدمى خورد سرش تو شيشه بود، جنبيده دير نادر اگر كه كرد پرت سمتش

 ناصر و كوچه پسران شبيه جديد پسر چرا بداند بود كنجكاو اما شد خانه وارد

 .نيست

 .كرد نگاه را بيرون باز، نيمه در از
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 کمک جدید یهمسایه به تا رفت و انداخت خانه در كنار را ورزشى سیاه ساك نادر

 .کند

 یخانه در کنار کم، فاصله با هم پسرك. ایستاد ساك كنار و خزيد بيرون ارام شیدا

 .بود ايستاده هاآن

 :گفت و کرد اشاره بود گرفته شانه روى را فرش لول تنهايى به كه نادر به غرور با شيدا

 چيه؟ تو اسم. نادره اسمش منه، داداش -

 :گفت ميلبى و کرد جمع بينى بيند،مى را اىحشره گويى که پسرک

 .بهروز -

 .بود جدید و زیبا خيلى هم اسمش كرد، هجى ذهن در را اسم شيدا

 :گفت بهروز مادر

 .نكنه درد همگيتون دست كردين، لطف-

 :گفت و برد سمتشان به را شربت هاىليوان از پر سينى و

 .خنكه بفرمايين-

. زدنمى حرف كوچه هاىزن مثل اصال. كرد نگاه بهروز مادر به شده كج سرى با شيدا

 .امدندمى جذاب و عجيب نظرش به پسر و مادر اين

 :گفت تندی به و برداشت زمین از را ساك نادر

 . تو بريم-

*** 



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

22 

 

 

 باشگاه نادر شد،مى شام كردن اماده سرگرم مادر. داشت دوست را كوچه غروب

 .نبود خانه پدر و رفتمى

 منزل اولين. شدند جمع دورشان به دختركان كم كم. نشست خانه در كنار مهرى با

 كوچه هاىبچه بازى زمين به تبديل روبرويش، باز فضاى و بود هاآن ىخانه راهى، سه

 .بود شده

 .كردندمى بازى فوتبال پسرها

 .كند بازى سنگ٧ يا دولك الك دادمى ترجيح نداشت، دوست فوتبال شيدا

 :شد بلند حيدر صداى

 . كردى له پامو …ننه-

 :خنديد اصغر

 .بچه بگير درازتو پاى جلوى-

 همه دهن تو نبات و نقل مثل اما امد،مى بدش خيلى ناسزا از كرد؛ ترش رو شيدا

 .چرخيدمى

 .كردمى استفاده زشت خيلى كلمات از كرد،مى دعوا نادر با وقت هر على حتى

 .امد بيرون بازى از حيدر

 :زد داد ناصر

 .داريم كم يار يه-
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 دويد سمتش به سريع شده، خيره پسرها به حسرت با چگونه كه ديد را بهروز شيدا

 :گفت و

 .كن بازى برو بيا دارن، كم يار يه-

 :گفت و كرد نگاه شيدا به بهروز

 .بگيرم اجازه مادرم از بايد-

 :گفت پسرك خوشگل زيادى دهان و چشم ديدن با شيدا

 نيستى؟ دختر تو-

 :نشست پسرك ىچهره بر اخم

 .پسرم من ادبى؟بى چرا-

 .كه ندادم( فحش) فُش من ادبى،بى خودت-

 .دختر میگى من به خب-

 :انداخت باال را هايششانه شيدا

 .چه من به ،كن بازى نرو اصال پسرى، بگو خب -

 .نيست زشت هم خيلى كرد حس و كرد نگاهى را دلخور دخترك بهروز

 .بود سرد و خشن صدا كشيد، بيرون خواب دنياى از را او بلند صدايى

 .بود شده بيدار زودتر هايشگوش شوند، گشوده تا خوردند تكان كمى هايشپلك

 دادن؟ يادت چى بابات یخونه تو اخه نيس، تميز من پیرهن اين چرا زن -

 .شد شنيده مادر ىاهسته و ملتمس صداى
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 .باش اروم ،حاجی شنمى بيدار هابچه-

 .لرزاند را شيدا بدن و تن دار، خش و خشن صداى

 .كن تميزش االن همين ،…به جهنم، به -

 .انداخت نگاهى ناصر به چشمى زير و كرد ترجمع مادر چادر زير را خود شيدا

 بود؟ بيدار يعنى خورد، تكان اندكى على، كنارش و بود خواب ارامش با ناصر

 .بود رفته كوير باشگاه، هاىبچه با پيش شب از نادر

 وتحقير دشنام حال در كه رسيدمى گوش به همچنان خانه بزرگ اتاق از پدر صداى

 .بود

 اما كرد، مسدود كوچكش انگشت با را ديگر گوش و فشرد بالش به را گوشى شيدا

 .بلرزاند را اشكودكانه روح تا داشت راهى خود براى هنوز صدا

 :گفت خود به

 گل ريممی ناصر و مهرى و من وختاون سركار، ميره بابا و ميشه صبح االن نترس،-

 .كوچه تو بازى

 تونممى فقط من …من اما كنه درس گوسفند و گاو بلده ناصر كنم؟ دُرُس چى بعد

 .كنم درس مار و كرم

 گاو يه برام ناصر بگم بايد. كرد درس ليوان و كاسه معصوم برا( دفعه)دفه اون مرتضى

 .كنه درس بزرگ

 .رفت خواب به و نشنيد را پدر خشم پر صداى ديگر كه گفت و گفت انقدر

 :پراند خواب از را او صدايى ديگر بار
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 .گرفته جيگر جز نيومدم تا پاشو. ديگه پاشو شيدا، -

 .بود بسته هنوز هايشپلك نشست، سريع

 :گفت و كشيد خميازه

 . شدم بيدار -

 نبود، ناصر و على از اثرى. بود گرفته فرا را خانه بلند راهروى افتاب، گرم ىاشعه

 .بود شيرين چاى خوردن مشغول باز، ىسفره كنار مهرى

 سرعت با شیدا. برد حياط به را لباس از پر تشت بسته، كمر به چادرى با مادر

 کوچکش دستان با تا رفت اشپزخانه به و کرد جمع را وسفره خورد ناچیزی یصبحانه

 .بشوید را صبحانه ظروف

 برد خود همراه را مهرى خانه، حیاط در هاآن کردن وپهن هالباس شستن از پس مادر

 . بزند جارو را خانه تمام سپرد شيدا به رفتن از قبل كند، سوراخ را گوشش تا

 . شد لذت غرق خانه سكوت از شيدا

 اتاق ابتدا راهرو چپ سمت رسيد،مى راهرو به و شدمى شروع پاركينگ با خانه

 .بود پدر اتاق بعد و پسرها

 .داشت قرار وحمام اشپزخانه راهرو راست سمت

 .بود دخترك ىعالقه مورد شدت به كه شدمی ختم مترى ۷۰ حياطى به راهرو

 خاك مادر مثل و زدمى جارو است كثيف كردمى حس كه را هايىقسمت تنها شيدا

 .كردمى پنهان فرش زير را نقاط از بعضى

 . رسيد حياط به
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 درختان با كه مانند"L" ىباغچه يك. شد ذوق از پر سياهش و درشت چشمان

 . بود پرشده مختلف

 اب همتون به اونوخت كنم جارو رو حياط بذارين اين؟تشنه خوبين؟ درختا، سالم -

 .میدم

 :كرد نوازش را مجنون بيد لطيف هاىبرگ

 خوشگل؟ خانوم عروس خوبى-

 : زد لبخند خرزهره صورتى هاىگل به

 همين میگه بابا نداره، عيب …بويى بد خيلى …خب اما خوشگله خيلى هاتگل تو -

 . ميده فرارى رو مگسا بو

 خوبين؟ هم شما كوچولو ريحوناى واى به، درخت انار، درخت

 باال آن از شدندمی تنها خانه در ناصر با هربار. كرد نگاه توالت به زده تكيه نردبان به

 . پريدندمى ديوار ىچينه از و رفتندمى

 كچلو حسن ىقصه براتون امروز خواممى هابچه. سالم نرفته، يادم رو تو نخور غصه-

 .بگم

 اب و تميز حياط ميان و داد اب درختان به و زد جارو را حياط كوچكش دستان

 .كرد پخش عشق و قصه از دنيايى پاشيده،

 ندانستن گاهى است خوب چه و دانستنمى خود و بود تنها راستى به دخترك

 !هاتلخى

 .دويد توالت سمت به سرعت با و داد قرار كوچك حوض كنار را آب شلنگ
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 جز به و چرخاند سر. آمد چشمش به اتاقك ىگوشه درشتى سوسك نشده، وارد

 آن از كه زمانى تا شد متوارى سوسك و كوبيد زمين بر محكم. نديد چيزى آفتابه

 .پاييدمى ترس با را اطراف مرتب چشمانش آيد بيرون وحشتناك اتاقك

 .بود سوسك پر و كثيف و ترسناك آمد،مى بدش خانه توالت از

 اين براى كارى چرا است مهم برايش خانه و لباس تميزى انقدر كه بابا دانستنمى

 !دهدنمى انجام مكان

 كه بود هاآن یخانه تنها داشت، ماشين فامیل بین و محل تو كه بود كسى تنها بابا

 .شدمى عوض هايشفرش هرسال

 اصال هایشلباس چرا فهميدنمى اما داشتند، تلويزيون كه بودند ایخانواده تنها

 !نيست قشنگ

 صورتش شده، بافته موهاى با بود تميز هميشه. بود خوشگل معصومه هاىلباس

 .بود قشنگ و سفيد

 شانه را آن گاه گه مادر كه شده تنيده درهم موهاى و داشت زشت هاىلباس او اما

 .كند باز را تنيده درهم كالف اين نداشت، قدرت خودش دستان. كردمى

 برسرش شانه پشت با مادر و شدمى كشيده كردن، شانه موقع موهايش هميشه

 .كوبيدمى

 لباس و صورت زيبايى مقابل در دادنمى اجازه كه داشت چيزى دخترك اما

 .بياورد كم دختران ديگر هاىوعروسك

 .بود العادهفوق نفسش، عزت و غرور
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 .كرد باز را در و كشاند پاركينگ سمت به را او در، كوبش صداى

 :پرسيد بلند باصداى و شد وارد نادر

 كرى؟ مگه-

 :گفت ترسان شيدا

 .بودم حياط تو-

 کجاس؟ ننه كردى؟مى غلطى چه-

 .بيرون رفته -

 .بيار يخ اب پارچ يه برام-

 .اورد بيرون را ایقهوه پالستيكى پارچ و دويد يخچال طرف به شيدا

 .وقفه بى و نفس يك خورد،مى پارچ از را اب هميشه نادر دانستمى

 :غريد ب**ل زير و كرد پرت ایگوشه را ساكش نادر

 .كنهنمى قبول نفهم خر كنيم، تمرين بيابون تو شهنمى احمد میگم-

 .نفهميد چيزى كه شيدا

 :پرسيد بلند نادر

 داريم؟ مرغ تخم-

 :گفت شيدا

 . كنممى نگاه االن-
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 نگاه رفتمى حمام طرف به كه نادر به نداشت وجود مرغى تخم. كرد باز را يخچال در

 :كرد

 .هس پنير نداريم،-

 :گفت وبلند گشود را حمام در نادر

 .بگير برام دوتا برو بدم پول بيا خوره،نمى دردم به پنير-

 .زد بيرون و گرفت را پول كرد، سر بلندى روسرى شيدا

 پسر چند پاتوق هميشه كه مكانى داشت وجود محله در فروش براى مغازه يك تنها

 بلند مردم زدن ديد درحال و نشستندمى كنارش ب،**ل به سيگار كه بود جوان

 .خنديدندمى و كردندمى صحبت

 .شدمى خجالت و ترس دچار ها،آن ديدن با هميشه شيدا

 تخم و شد داخل راحت خيال با. بود مغازه روبروى نفر يك فقط روز آن بختانه خوش

 .خريد مرغ

 فقط بود، عبث ارزويى اما بخورد مرغ تخم دوتا تنهايى به روزى داشت دوست خيلى

 .داشتند را حق اين نادر و بابا

 سقفى پنكه زير و خورد كوچكتر خواهر به تعارفبى و كرد نيمرو را هامرغ تخم نادر

 .كشيد دراز

*** 

 :گفت مادر كه بود مجله خواندن حال در على

 .اونجا ميرم من داره، سفره جديده همسايه اين-
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 :گفت على

 .برو باشه-

 هاآن خوشرويى با همسايه زن. شدند همسايه ىخانه وارد مهرى و شيدا همراه مادر

 چشم به سالن در كنار دوگلدان اما نداشت باغچه خانه حياط. برد داخل به را

 .خوردمى

 .كردمى بازى قرمز ماشينى با سالن از اىگوشه در بهروز

 روبروى مادر كنار مهرى. شدند گفتگو مشغول هم با همه. شد شلوغ كم كم خانه

 .خواند دعا بلند صداى با پيرى خانم نشست حلوا ظرف

 .خورد و برداشت خودش براى حلوا و نان لقمه مهرى دعا پايان از بعد

 و پرسر همچنان و كردند خوردن به شروع ذوق، با هابچه شد، بلندتر گفتگوها صداى

 .بودند صدا

 به و شد خارج پذيرايى از بهروز دنبال به و شد بلند معصومه كنار از اهسته شيدا

 .رفت اشپزخانه كنار اتاق

 بود، نديده تخت نزديك از حاال تا. شد متعجب اتاق، در زيبا خواب تخـت ديدن با

 بود؟ گران يعنى

 :پرسيد شرمگين شيدا. شد بازى مشغول ماشين چند با زمين روى تخت كنار بهروز

 ببينم؟ رو ماشينت منم-

 سمت به را زردى كاميون حرف بدون و خورد تكان بعدكمى اما كرد، اخم اول بهروز

 .گرفت شيدا
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 :گفت و دويد بهروز سوى به زده ذوق شيدا

 بازى دهنمی من به اما( گشود را هايشدست) قد اين بزرگ،... داره ماشين يه ناصر-

 .كنممى خرابش میگه كنم؛

 :داد ادامه و كشيد ماشين ىبدنه بر دستى ارام

 دوس ماشين مياد، بدم عروسك از من …من …كن بازى عروسك دخترا با برو میگه-

 .دارم

 :گفت بهروز

 .تو مال خواى؟مى-

 :گفت متحير و زده ذوق شيدا

 راسى؟ راس -

 :شد غمگين اما

 .گيرهمى ازم ناصر-

 :گفت و كرد نگاهش بهروز

 .كن بازى اينجا بيا خب-

 :درخشيد چشمانش و شد خوشحال شيدا

 .خوبه خيلى اره،-

 بهروز قرمز ماشين كنار را زرد ماشين شيدا. كردند بازى هاماشين با سكوت در كمى

 :وپرسيد گذاشت
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 كجاست؟ بابات-

 :گفت و كرد نگاهش عصبانيت با بهروز

 .خدا پيش -

 :پرسيد و كرد نگاهش تعجب با شيدا

 ندارى؟ بابا-

 :كرد اخم بهروز

 .رفته خدا پيش دارم، بابا -

 :گفت سريع شده، ناراحت بهروز فهميد كمش سن با كه شيدا

 خيلى عليمون. بخونم كتاب تونممی خودم وخت اون مدرسه، میرم امسال من -

 میرى؟ مدرسه تو. داره كتاب

 :گفت وقتى بود رفته بهروز صورت اخم

 .میرم امسال منم-

 .شد بلند مادر صداى

 . بريم بيا رفتى؟ كجا شيدا-

 .بود بقيه با خداحافظى مشغول مادر. رفت مادر سوى به و شد بلند شيدا

 :گفت بهروز مادر سوى به رو

 .نكن رودرواسى داشتى كارى خانوم فرخنده-

 :پرسيد و كرد تشكر لبخند با فرخنده
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 ميره؟ مدرسه جون شيدا-

 .ميره امسال-

 .اينجا بيا خواستى وقت هر جون شيدا من، بهروز مثل -

 : گفت خندان. كردمى تعارف بقيه مثل او با بزرگ ادم يك شد، متعجب شيدا

 .ميام باشه-

 :گفت بهروز به كه نشنيد را فرخنده صداى و شد خارج خانه در از

 نيومدى؟ هابچه پيش چرا-

 :گفت جواب جاى به بهروز

 .ادبنبى نمياد، خوشم اينجا هاىبچه از جون مادر-

*** 

 خورشيد نور با تا دادمى قرار ديوار ىسينه و ساختمى گِل از مختلفى حيوانات ناصر

 . شوند خشك

 :كرد التماس شيدا

 . بساز بزرگ گاو يه ناصر-

 .بودند گرنظاره دقت با را هنرمنديش و شده جمع ناصر دور هابچه از تا چند

 .كرد بلند سر شنيد، را بهروز ىخانه در شدن باز صداى شيدا

 .نگريست را هابچه شوق و شور و ايستاد خانه در ىاستانه در بهروز

 . رفت بهروز سمت به شيدا
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 .كنهمى دُرُس حيوون گِل با داره ناصرمون ها،بچه پيش بريم بيا-

 .شد همراه او با اختياربى و كرد مجذوب را بهروز دخترك، ذوق از پر چشمان

 كه مهربان دراز زبان دختر يك بود، يافته جديد ىمحله در را دوستش اولين پسرك

 .نبود وتميز زيبا كمى، فقط كمى فقط

 :وگفت برد هابچه سمت به را او ذوق با شيدا

 .كنه بازى ما با خوادمى يوزه، به اين-

 :گفت و كرد اخم بهروز

 .يوز به نه( هستم) هسم روز به-

 .خاراند را سرش پس شيدا

 گفتم؟ دُرس روز، به-

 .اره-

 :گفت و زد احمد شكم تو مشتى ناصر

 .اينا رو بيفته افتاب بذار عقب برو بزغاله-

 :گفت خنده با احمد

 .دختراس مال كارا اين فوتبال، بريم بيا-

 :وگفت نياورد كم ناصر

 .سوزىمى دارى كنى، درس نيسى بلد خودت-

 .كرد جلب خود به را كودكان توجه پسر چند ىمشاجره صداى
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 .كردمى دعوا پسر دو با نادر

 .پدرابى گينمى متلك ما محل دختراى به. كنممى …تو چوب ميام-

 .شد شروع دعوا

 … كه كرد بلند پا دوم جوان. كرد كوب ميخ ديوار به را يكی رزمى فنون با نادر

 :زد فرياد كوبيدو مهاجم گردن به پا ىكناره با و چرخيد نادر

 .پدرا بى شين گم -

 كودكان چشم تو افتخار رنگ جوان دو رفتن با. كردندمى نگاه حيرت با هابچه

 .بود هاآن محل مال نادر. درخشيد

 .بود گرفته محكم را آن بهروز كرد، نگاه. شد فشرده شيدا دست

 :بود نادر ميخ بهروز نگاه

 كيه؟ اين-

 .كمكتون اومد روز اون ،(ماست)ماس نادر-

 بود؟ كجا ديگر اينجا. بود دعوا شوك تو هنوز بهروز

 .بود جنگيده عالى نادر ولى

 :گفت تند و انداخت ناصر و شيدا به نگاهى نادر

 .خونه بياين كنين تموم زود رو بازيتون-

 .چشم يعنى داد، تكان سر شيدا

 .گذاشت نمايش به را سپيدش هاىدندان هم ناصر
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 .بودند شدن خشك اماده گلى حيوانات كرد، نگاه روبرويش ديوار به كنجكاو بهروز

 :گفت خجالت با معصومه

 كنى؟مى درس كاسه تا چن من برا-

 :گفت ناصر

 .باشه-

 :زد داد مرتضى سمت

 .كن( درست) درس گل كمى بيا چاقالو، هوى-

 :وگفت داد قری مرتضى

 !اوسا چه من به-

 .خندیدند مرتضی حرکت به وسرخوش شاد هابچه

 .کرد پرت مرتضی طرف به گل ایتکه ناصر

 .كنما درس تو ابجى برا خواممى خر کره -

 :گفت معصومه به رو مرتضى

 .دارى بازى اسباب كه خودت معصوم-

 :دوخت ناصر گلى دستان به را مشتاقش چشمان معصومه

 . خواممى اونا از مرتض،-

 به بياورد تاب دوقلویش خواهر خواهش، مقابل در توانستنمى وقت هيچ كه مرتضى

 .رفت خاك و اب سراغ
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 .كند درست ماشين گل از گرفتمى ياد هم او شايد. داشت خوبى احساس بهروز

 كه حيوانى شيدا. رفتند خانه به ناصر كارهاى از يكى با هابچه از هركدام بعد ساعتى

 :داد بهروز به را نبود گاو به شباهتبى

 .تو مال بيا-

 كه بود خوشحال بهروز. شود نزديك پسرك به كه نداشت تمايلى شيدا جز كسى

 عنوان به را او شيدا

 .است پذيرفته دوست

 : گفت مادر. شست را دستانش ناصر

 .يادمى بابات االن كنى، بازى نرى بخر، پياز برو بدو-

 :زد شيدا سر پشت ایضربه مسير در رفت، حياط بطرف نادر

 كردى؟مى بازى باهاش بود كى پسره اون-

 .ماليد را سرش دست با و گفت اخى شيدا

 .خوبه خيلى شننه جديده، همسايه-

 .كنى بازى باهاش نبينم-

 .كشيد باال را دماغش

 . باشه-

 :گفت مادر شد، بلند بابا ماشين بوق صداى

 . كن باز درو برو شيدا-
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 اما نداشت، را كارها اين توان نحيفش ىجثه كرد، باز سختى به را بزرگ درب شيدا

 .بود او ىوظيفه خانه، در كردن باز ناصر نبود در

 نشست سفره كنار دست به مجله نادر داد،مى نماز سالم پدر كرد، پهن را سفره مادر

 .زدمى ماست در نان بقيه چشم از دور ناصر و

 كجاس؟ على-

 .ريخت ابگوشت ىقابلمه داخل و كوبيد را چربى مادر

 .مونهمى تاشب گفت هس، كارش اخر روز-

 : گفت نادر به بابا

 .اَزش بگير ياد-

 :گفت نادر

 .سربازى برم بايد من بره، دانشگاه خوادمى خونه، خر اون-

 جور را دفترش و كتاب پول تا بنايى رفتمى روز هر. سوخت دلش على براى شيدا

 .دادنمى وسايل براى پولى خودكار و دفتر چند جز به وقت هيچ بابا. كند

 .درخشيدمى قرمز نگين با كوچك ىگوشواره. داد تكيه مادر زانوى به مهرى

 گم را اشگوشواره لنگه يك كه وقتى از. كشيد اشگوشواره بدون گوش به دستى شيدا

 .باشد داشته گوشواره ندارد لياقت گفتمى مادر كرد،

 دست با پدر كه هايىلقمه از شيدا. شد خوردن مشغول و گفت" هللا بسم" پدر

 .امدمى خوشش خورد،ومى گرفتمى راست
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 با عجيبى تضاد هايشدست روشن پوست گرفتمى وضو وقتى خورد،مى تميز پدر

 .داشت اشتيره ىچهره

 صورتش چرا پس! بود صورتى و تميز مادر، قاچ قاچ پاى كف برخالف پاهايش كف

 نبود؟ روشن

 .بودند تيره نادر و او اما بودند سفيد مهرى و ناصر و على چرا

 :غريد پدر

 زدى؟ زل من به چرا كن، كوفت رو غذات -

 .كردمى پرحرفى بهروز كنار شيدا

 .برم مدسه دارم دوس خيلى-

 :گفت بهروز

 .مدرسه-

 :گفت شيدا

 .مدرسه گفتم منم-

 :گفت بهروز

 .مدسه گفتى-

 .گرفتمى را ايرادهايش على مثل هم بهروز. خنديد سرخوش شيدا

 ريم؟مى مدرسه داريم خوشحالى تو-

 .اره-
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 .بودند گفتگو مشغول هابچه از جلوتر مادر و خانم فرخنده

 باعث كودك مهد يك و مدرسه سه. شدند آبان۴ ىكوچه وارد هابچه نام ثبت براى

 .بود شده كوچه شلوغى

 دبيرستان هاآن از متر۵۰ ىفاصله وبا بود هم كنار پسرانه و دخترانه ابتدايى ساختمان

 .شدند دخترانه ابتدايى وارد شيدا و مادر. داشت قرار پسرانه

 .امد خوشش مدرسه از. شد شيدا چشمان درخشش باعث هاكالس و بزرگ حياط

 ادم بهروز. ايستادند فروشى بازى اسباب ىمغازه كنار بهروز همراه نام ثبت از بعد

 . داد نشانش را اهنى

 .خرهمى برام اونو بخونم درس خوب گفته مادر-

 .شد حيوانات كوچك هاىعروسك ميخ شيدا چشمان

 :گفت مادر

 .خوادمى وناهار رسهمى حاجى االن شه،مى دير بريم-

 .كردمىن اذيتش و بود سربازى نادر. بود شده شروع شيدا زندگى پرهيجان روزهاى

 .گشتبرمى و رفتمى مدرسه بهروز با صبح روز هر

 بهروز با و ماندنمى منتظر هم شيدا رفتند،مى دير هميشه معصومه و ناصر و مرتضى

 رفتندمى پسرانه دبيرستان كنار خاكى زمين به مرتضى با ناصر هم برگشت. رفتمى

 .شدندمى فوتبال مشغول و

 را ادب با و ارام و تميز پسرك اين. باشد خودش براى فقط بهروز داشت دوست شيدا

 .بود شاد بهروز كنار در فقط على از بعد. داشت دوست
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 .بود پذيرفته خودش كنار در را دخترك حضور هم بهروز

 ىخانه به ساعت يك عصر روز وهر اموختمى ذوق و باشوق را درس مطالب شيدا

 .بنويسند مشق هم با تا رفتمى بهروز

 .اوردمى ميوه اب يا چاى و بيسكوييت برايشان دامن و بلوز در پوشيده خانم فرخنده

 .كشيدمى خجالت خودش زندگى سبك از گاه و ديدمى جديد چيزهاى شيدا

 :گفت و نشست كنارش خانم فرخنده درس از بعد كه روزى خصوص به

 ببافم؟ رو موهات خواىمى جون شيدا-

 .كشيد خجالت تنيده درهم موهاى آوردن ياد به با اما شد خوشحال اول شيدا

 :برد موهايش ميان دستى و برداشت سرش از را روسرى خانم فرخنده

 !دخترم نرمه موهات چقدر-

 او به كسى حاال تا. شد ور غوطه غم و خوشى مابين ريخت، فرو چيزى وجودش در

 .مهربان صداى آن با بود، نگفته دخترم

 سرش بر و كشيدنمى را موهايش خانم فرخنده. رفتمى فرو موهايش ميان در شانه

 !بود مهربان دستانش چقدر. بست سرخوشى با را چشمانش زد،نمى

 .ديد روبرويش نشسته را بهروز گشود كه را چشمانش

 :گفت بهروز

 .ببند موهاش به سفيدا نخ اون از مادر شى،مى خوشگل دارى-

 :گفت و خنديد خانم فرخنده
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 .بهروز اقا رومان-

 :كردند تكرار ب**ل زير كودك دو

 .رومان-

 ".ربان" بگویند نتوانستند وقت هیچ و

 

 انتهاى سفيد روبان با و كرد بافت دو را دخترك مجعد و لطيف موهاى خانم فرخنده

 را اشچهره كه زدند بيرون شقيقه اطراف سركش موى تار چند. بست را هركدام

 .كردندمى بانمك

 :گفت بهروز

 .شدى دخترا شكل-

 .اورد لبش بر لبخند بهروز تاييد

 :گفت سريع

 .نكنه درد دستون خانوم فرخنده-

 .زد لبخند و كشيد دخترك سر به دستى فرخنده

 .عزيزم نكردم كارى-

 .شد خانه وارد و چسباند سينه به را مدادهايش و دفتر شيدا

 .شنيد را نادر صداى. تابيد هم به دلش و امد چشمش به سربازى پوتين جفت يك

 كجاست؟ شيدا-
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 :رفت جلو كاذب شجاعتى با شيدا مادر، پاسخ از قبل

 .سالم-

 :بود خشم پراز نادر سياه چشمان

 ميرى؟ مردم خونه شدى؟ صاحاببى بودى، كجا-

 :كرد زمزمه شيدا

 .بنويسم مشق بهروز با رفتم-

 نويسى؟نمى معصوم با چرا كردى، غلط-

 :گفت شيدا

 …و گيرهمى صفر همش كنه، بازى خوادمى فقط معصوم-

 كرد حس ایلحظه براى دخترك. امد فرود شيدا ىگونه بر و رفت باال نادر دست

 صورتش وبر برد باال دست ترس با. نكرد حس را سر سنگينى شده، برداشته سرش

 .شد زمين نقش و كشيد

 :زد فرياد مادر

 زنى؟مى رو بچه چرا بشكنه، دست-

 .دويد سالن به جبر كتاب با على مادر، صداى با

 .برد هجوم نادر سمت به زمين بر افتاده شيداى ديدن با

 رو حرصت تو ،…دهنت تو پادگان تو ديگه يكى رسيده، بچه به زورت! شدى وحشى-

 !درميارى اين سر
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 .پيچيدند هم به خشمگين دو هر

 .نبيند آسيب على كردمى دعا و كردمى نگاه هاآن به زده وحشت گيجى، با شيدا

 را خود مهرى. شد مهرى شديد ترس باعث لگد، و مشت ضربات و ركيك ناسزاهاى

 .چسباند مادر به

 .كند دور هم از را عصبانى جوان پسران نبود قادر خود كه مادرى

 با نادر، از زخمى صورتى و آشفته موهاى با على. شد نجات ىفرشته پدر، ماشين بوق

 .شد جدا كبود ب**ل و پيشانى

 .باشد شده خوشحال پدر ورود از اندازه اين نداشت ياد به كوچكش عمر تمام در

 كامال شيدا صورت طرف يك. كرد بلند زمين روى از را شيدا وضعيت همان با على

 .بود شده سرخ

 .زد بيرون خانه از نادر. رفتند حياط سمت به هردو

 :افتاد راه سرش پشت مادر

 .جون ننه نرو بيرون اينجور بشور، رو صورتت وايسا، نادر-

 .شد پياده ماشين از پدر

 :پرسيد اخم با

 ميره؟ كجا اومد؟ كى نادر شده؟ چى-

 :گفت تند كه مهرى حضور و سواالت شليك
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 کردند، دعوا نادر و علی بابا، سالم.)زد لو شلدا نادل كلدن، دوا ونادل على بابا شالم،-

 (.زد رو شیدا نادر

 :گفت پدر

 زده؟ رو شيدا كى ميگه؟ چى بچه اين زن،-

 :كشيد را مهرى بازوى مادر

 .شده حرفشون باهم كمى نشده چيزى... فضول برو بيا-

 و كرد نگاه شيدا صورت به پدر. شد مصادف على و شيدا ورود با راهرو به پدر ورود

 :كشيد فرياد

 زده؟ رو بچه سگ پدر نادر-

 :گفت ترسيده مادر

 .خورد دستش نفهميد-

 .كنه آدمش نتونسته هم سربازى كرد، غلط-

 صبح تا بار چند على كه نفهميد شب آن. بخوابد خواستمى و داشت سردرد شيدا

 كه شود راحت خيالش تا گذاشت اشگونه و پيشانى بر دست و آمد سرش باالى

 .ندارد تب شيدا

 مهرى و بود افتاده شكمش روى ناصر پاى. بيدارشد بابا" اكبر هللا" شنيدن با شيدا

 .بود چسبيده او به مچاله

 خواند،مى بلند و شمرده بابا. سپرد پدر خواندن نماز به گوش و زد كنار را ناصر پاى

 .خواندنمى نماز كه هم نادر وسريع، تند على اشفته، و اهسته مادر
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 ياد تا كردمى وتكرار دادمى گوش و شدمى بيدار صبح هر بابا خواندن نماز ازصداى

 تكرار او بخواند مادر تا ايستادمى بود منزل كار مشغول كه مادر كنار گاهى. بگيرد

 .داشت اشتياق خواندن نماز براى كند،

 .گشود دوم بار براى را خوابش گرم چشمان

 .دنبالت اومده بهروز پاشو، شيدا-

 اىپارچه ىساده كيف در را وكتابش دفتر پوشيد، را لباس تند تند و جست جا از

 .داد قرار مادر دوخت

 .كشيد هم در چهره درد از چپ، سمت لمس با صورتش، شستن وقت

 :گفت و انداخت صورتش به دلسوزانه نگاهى مادر

 .بخور راه تو بگير رو پنير و نون لقمه اين بيا شه،مى خوب ديگه روز چن-

 .كشيدمى خجالت كبودش صورت از امد، بيرون

 :پرسيد تعجب با كبود صورت ديدن با بهروز

 شده؟ چى-

 :گفت صادقانه شيدا

 .زده نادر-

 چرا؟ زده؟ كتكت نادر-

 :گفت فقط بگويد، را دليلش توانستنمى

 .زنهمى رو يكى عصبانيه وقت هر-
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 شود؟مى مگر! بزند كتك كوچك دخترى به توانسته چطور جوان آن كرد فكر بهروز

 .مون خونه بيا ناهار هم تو كنه درس فسنجون خوادمى مادرم امروز شيدا-

 :پرسيد تعجب با شيدا

 چيه؟ فسنجون-

 :كند تعجب كه بود بهروز نوبت حاال

 .مزه خوش غذاى يه-

 .دونستمنمى اهان،-

 باشه؟ بيا، پس-

 .میام گذاشتن بابا و ننه اگه-

 كبود صورت كرد فراموش شيدا و زد مختلف هاىحرف بهروز مدرسه، روبروى تا

 .دارد ودردناك

 :گفت دروغ شيدا و پرسيدند را كبودى علت معلم و هابچه

 .زمين افتادم-

 .داد تكان سرى تاسف با معلم اما خوردند گول هابچه

 .بماند بهروز منتظر تا امد بيرون سرعت به هميشه مانند وشيدا شد زده خانه زنگ

 .امد شيدا كنار و شد جدا ديگر پسران از بهروز

 .بود شده١٩ كه گفت امالء ىنمره از ذوق با شيدا

 :گرفت شيدا طرف به را تغذيه زنگ سيب فقط شده،٢٠ خودش كه نگفت بهروز
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 .داشتم نگه تو براى بيا-

 . بود خورده كالس داخل شيدا بود، سيب مدرسه ىتغذيه روز آن

 نخوردى؟ خودت چرا-

 .باشه تو براى-

 خانه در را او غذاى سهم ومهرى ناصر. داشت تازگى شيدا براى هامحبت اين

 !پسر اين اما خوردندمى

 .شد بهروز مهر پر نگاه نصيب لبخندهايش زيباترين از يكى و گرفت را سيب

 . خوريممى هم با-

 .كرد ميخكوبش بابا فرياد صداى شد كه واردخانه

 دختر الدنگ ،كنممى كبودت و سياه كنى، بلند شيدا رو دست ديگه بار يه نادر-

 .هست خورده كتك خودش

 اين به اعتنابى اما كرد، ندامت احساس اىلحظه براى شيدا كبود صورت ديدن با نادر

 :گفت حس

 .مردم ىخونه بره همش نبايد-

 .خر كره بگيرى تصميم تو مرده مگه باباش-

 .كردمى نگاه را نادر سرخ، چشمان با و بود ايستاده سالن تو دست در وافور پدر

 :برداشت را شيكش و سبز كاپشن و برد دست نادر

 نبودى؟ مواظب چرا بگى نياى فردا ندارم، كارى ديگه من باشه-
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 .رفت نشانه را مادر پدر، غرغرهاى نادر، رفتن با

 رو سرم من. بخور حاال زن، نذاشتى كنم ساكت رو چموش ولد اين خواستم وقت هر-

 .كنهمى نابودتون پسره اين زمين بذارم

 .گرفت را دخترك وجود تمام ترس

 :كرد دعا

 زنه،مى رو ننه و ناصر وقتا بعضى و كنهمى دعوا روز هر اينكه با. بميره بابا نكنه خدا-

 .نميره بابا خدايا بگيره، نادرو بازى وحشى جلوى تونهنمى كسى بشه طورى اگه اما

 صورتى بلند بلوز برايش فرخنده. امد بيرون خانم فرخنده ىخانه از خوشحال غروب

 .بود ترخوشگل هم معصومه لباس از لباسش. بود دوخته

 :گفت و رفت جلو ديدنش با دايى. ديد را جواد دايى خانه، روبروى

 چطوره؟ من سياه كالغ-

 .نبود كسى خوشبختانه. انداخت اطراف به نگاهى سرعت به شيدا

 .مياد بدم كالغ نگو دايى، سالم-

 :كرد نوازش دندان با را لپش و كرد بغلش دايى

 نمكدون؟ داره، نمك چقدر كالغ دونىمى كالغكم، چرا-

 .كرد پاك را لپش و خنديد

 دايى زن چرا دانستنمى شيدا. كردمى زندگى وتنها بود دبيرستان معلم جواد دايى

 .بود مهربان مهرى و شيدا با هميشه دايى زن گرفت، طالق دايى از پرى
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 انتخاب اىرشته چه دانشگاه خواهدمى پرسيد على از گرفت، كشتى ناصر با دايى

 .خوابيد بابا اتاق تو شب اخر و پرسيد نادر پادگان اوضاع از كند،

*** 

 كرسى سوى آن. كشيد خودش روى بيشتر را كرسى لحاف و گشود را چشمانش

 .شنيد را مادر ارام صداى

 نداره، خواستگار كم ديديش، روز دو اين تو كه خودت خوبيه، خيلى زن جواد، اقا-

 . كنهنمى قبول پسرش بخاطر

 بزنيم؟ حرف بريم امشب. نزد حرفى ديگه نمیشى، دار بچه تو فهميد وقتى خب اما

 :شد بلند دايى بم صداى

 …اين حاال كرد ولم و بود عاشقم پرى-

 چیكار؟ خوادمى بچه ديگه. ديدى كه رو بهروز داره، پسر يه خودش داداش-

 .شد شنيده هاىحرف محو و نشنيد چيزى ديگر شيدا

 تونستمى و داييش پسر شدمى بهروز اونوخت كنه؟ عروسى فرخنده با دايى يعنى

 .بره شونخونه بيشتر

 تهرون؟ رفتمى هم بهروز يعنى. كردمى زندگى تهرون كه دايى اما

 بهترين از دورى طاقت اما كند عروسى دايى داشت دوست. لرزيد كوچكش دل

 تا برد كرسى زير را سر. شد جمع درشتش چشمان تو اشك نداشت را دوستش

 .كرد پر را ذهنش تمام بهروز صورت. نشنود چيزى
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 .داد گوش و زد كنار سر روى از کمی را لحاف ديگر بار كنجكاوى با

 .کرد اصرار مادر

 بذارم؟ قرار شب برا برم نداره، عيبى كه ديدن داداش-

 :گفت حوصلهوبی کرد درازتر را پایش دایی

 . ندارم كشيدن ناز و كردن ناز ىحوصله من کن، ول جواد جون ابجى-

 :گفت التماس با مادر

 .بریم بیا من بخاطر بار یه حاال فقط، خواستگاریه یه داداش سالم، جونت-

 :کرد جا به جا کرسی زیر را بدنش دایی

 .باشه داریبرمی سرم از دست اگه-

 :شد بلند شادى با مادر صداى

 .نشدى پشيمون تا میرم االن همين برم، خودم جواد اقا قربون-

 :شد بلند دايى ىخنده صداى

 عجله؟ اینقدر چرا حاال-

 . رفت و خندید رفت، مادر

 و لحاف رفتن باال كه كردمى باال و پايين را اطالعات داشت هنوز ذهنش در شيدا

 .كرد حس را برصورتش خنك نسيمى لغزيدن

 :گفت شیطنت با و خزید شیدا کنار دايى

 شده؟ چى صورتت ببينم بگو پاشو اره؟ زنىمى خواب به رو خودت -
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 .امد بیرون کرسی لحاف زیر از ارام شیدا صورت

 كنى؟ عروسى خانوم فرخنده با خواىمى دايى-

 .ديد را امتحان هنگام اموزانش دانش نگرانى همان اشخواهرزاده صورت در جواد

 نمياد؟ خوشت خانوم فرخنده از داره، عيبى -

 :گفت حال همان در و گرفت گاز را انگشتش شيدا

 بريش؟مى خودت با اونوخت خوبيه، زن خيلى-

 .برد پايين و کرد خارج دهان از را شيدا دست دايى

 ناراحتى؟ ازچى. باشن هم پيش بايد شوهرا و زن همه خب-

 : پرسيد و كرد بغض شيدا

 .برينمى خودتون با بهروزم اخه-

 گهگاه كه بود خود دارمشكل اموزان دانش پرى، طالق درگير انقدر. خورد تكانى جواد

 .زدمى سر خواهرش تنها به

 و نادر رحمىبی دختربچه يك چطور. بود نكرده فكر شيدا تنهايى عمق به حاال تا چرا

 .كردمى تحمل را مادرش توجهىبى و پدر خشونت

 .بود دوستش از جدايى نگران دخترك. كرد جا جابه زيركرسى را زانوهايش

 :گفت و كشيد شيدا سر به دستى

 .بشى جدا دوستت از كه كنمنمى كارى جون، شيدا نباش ناراحت -

 .داشت خوبی احساس. گذاشت دايى پاى روى سر احتياط با و زد لبخند شيدا
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 :انديشيد و كشيد مظلومش یخواهرزاده سر بر دستى جواد

 يا شيدا مثال كرد،مى عطا او به را خواهرش فرزندان از يكى خداوند اگر شدمى چه-

 را؟ مهرى خواهرش

 :كرد زمزمه ب**ل زير و كشيد اهى

 .تو رضاى به راضيم-

*** 

 :گفت خوشحالى با مادر

 و من وپسرش، خودش فقط نداره، رو كسى خانوم فرخنده خواستگارى، ريممى امروز-

 باشه؟ ريممى حاجى با تو

 زن خواهدمى دوم بار براى خواهرش به زدن سر يك با كه كردنمى فكر هرگز جواد

 .بگيرد

 مانند بهروز مدرسه راه در امروز. بفهمد را ماجرا اخر كه بود منتظر قراربی شيدا

 .بيايد راه تندتر كه بود داده هل را شيدا يكبار حتى نبود، هميشه

 خواستگارى براى شب جاى به را روز سنت، برخالف دايى كه دانستنمى شيدا

 .است كرده انتخاب

 خواستندمى هم مهرى و ناصر. كردند رفتن قصد شيرينى با پدر و مادر و دايى شب

 . برگرداند را هاآن على اما باشند، همراهشان

 پوشيد،مى را هايشكفش كه پدر چشم از دور و كرد نزديك دايى به را خود شيدا

 :گفت وملتمسانه اهسته
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 بيام؟ منم دايى-

 .داشت خبر دخترك حال از دايى

 .نباشه تنها خانوم فرخنده ىبچه تا بياد هم شيدا-

 مهربان تواندمى مرد يك چطور كرد فكر و كرد نگاه را مهربانش دايى باالى و قد شيدا

 باشد؟

 را ديگران اىبهانه هر به كه بود پرخاشگر ادب،بى خشن، موجوداتى مردان از او تصور

 .زنندمى كتك

 اتاقش كنار بهروز. كرد دعوت منزل داخل به را هاآن احترام و ادب با خانم فرخنده

 .كردمى نگاه هاآن به اخم با و بود ايستاده

 .داد سالم بلند دايى

 .بهروز اقا سالم-

 مادرش مراقب شير توله مانند كه پسرى بود، شنيده را عبوس پسرک اين نام شيدا از

 .بود

 .نشست زمين روى در، كنار و كرد سالم بلند اخم، همان با بهروز

 .امد بيرون اشپزخانه از قند و نبات و چاى سينى با خانم فرخنده

 :گفت مادر به اهسته كه نشنيد را بابا صداى شيدا

 .زنی هم تو زنه، این بگير ياد زنه،مى برق ايينه مثل اشخونه ببين-

 .داشتبرنمى سرزنش از دست هم اينجا
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 :پرسيد و نشست بهروز كنار شيدا

 نوشتى؟ رو مقشات -

 :غريد دايى، به خيره بهروز

 .مشق-

 :گفت شيدا

 .همون خب-

 شه؟مى تو كى اقاهه اين اره،-

 .معلمه مه،دايى-

 مدرسه؟ كدوم-

 .تهرونه نيس، اينجا-

 :تكراركرد بهروز

 .كنه عروسى مادرم با ذارمنمى من! تهرون-

 .مهربونه خيلى خوبه، خيلى دايى چرا؟-

 به شود جدا جديدش دوست از خواستنمى برود، محل اين از خواستنمى بهروز

 .قيمتى هيچ

 به و بود نشسته دايى كنار فرخنده. كردند نگاه مجلس بزرگان به ساكت هردو

 .دادمى گوش هايشحرف

 .كردمى نگاه را بابا گاهى و هاآن گاهى مادر
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 .شد بلند دايى صداى

 .بفرمايين دارين شرطى هم شما اگه من، حرفاى ىهمه بود اين-

 :گفت و كرد بهروز به نگاهى خانم فرخنده

 . جون مادر اينجا بيا-

 .نشست دايى كنار هم شيدا. رفت مادرش كنار اخمو اما مطيع بهروز

 كنارمون هم هميشه بشه، تو باباى و كنه ازدواج بامن خوادمى جواد اقا جان، بهروز-

 ...گفتم برات ديشب... باشه

 .چسباند خودش به را پسرش و كرد مكثى

 .هست تو موافقت فقط من شرط. پسرم بگى تو هرچى اما-

 :غرغركرد بابا

 داره؟ ربطى چه بچه به اخه-

 :گفت مادر

 .دوننمی بهتر خودشون حاجى،-

 .شنيده را پدرش حرف دايى شد متوجه شيدا

 شيدا ىخيره بعد و انداخت دايى به نگاهى بهروز. بودند شده خيره بهروز به همه

 .شد

 :گفت و شد بلند كوچك مردى مثل

 . دممى اجازه من نريم تهرون و باشيم خونه همين اگه مادر-
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 .رفت اتاقش به و

 :گفت و كرد نگاه اقا جواد به خانم فرخنده

 . پسرمه موافقت منم شرط-

 :گفت بابا امدند بيرون كه خانه از

 .شبچه دهن تو زدمی بايد-

 :گفت مادر

 .شده ایزمونه بد-

 .بود خوشحال بهروز شرط از شيدا و بود كرده سكوت دايى

 .كرد تعجب بسيار بود قائل پسرش براى خانم فرخنده كه احترامى از

 :گفت شيدا. بود شده خلق خوش هم باز بهروز مدرسه، راه بين فردا

 من، دايى پسر شىمى تو بعد كنه عروسى مادرت با بذار خوبيه، مرد دايی بهروز-

 شه،مى رفيق بيشتر باهات ناصرم بكنه، تونهنمى كارى نادرم خونمون، مياى اونوقت

 .ديگه بذار

 پذيرفته را دايى هم او، بخاطر فقط بگويد سياه چشم اين به توانستمى چطور بهروز

 گذاشته؟ را شرط آن هم و

 .بود شده شيدا دست روى وحشتناك هاىتَرَك باعث آذر سرماى سوز

 سياهش چرم هاىدستكش ديدن از بهروز. شود گرم تا كرد ها را هايشدست شيدا

 كشيد؛ خجالت
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 :گرفت شيدا سوى به و درآورد دست از را آن

 .نيس سردم من بيا،-

 :گفت و گرفت را آن ذوق با شيدا

 !خوشگله چقدر-

 سوى به لبخند با و كرد وارسى را آن شيدا. بود پشمى و گرم دستكش درون آستر

 :گرفت بهروز

... شهمی خونى( دستکش) دسکش شده، زخم من دست. شهمى سردت خودت بيا،-

 .ديگه بگير

 .بپذيرد را آن شيدا كه كند چكار دانستنمى بهروز

 باشه؟ من، پيش يكى تو، پيش يكيش-

 كنه؟نمى دعوات مادرت باشه،-

 .نه-

 دست كالس توى. بپوشاند را زخميش و زشت دست تا گرفت را راست ىلنگه شيدا

 .نبود زخم ديگرى كَسِ 

 كرم روز هر را هايشاندست مادرشان يا دارند دستكش يا هاآن دانستنمى شيدا

 .زندمی

*** 

 بيرون. بيايند بيرون كرسى زير از خواستندنمى خانه هاىبچه. بود سردى زمستان

 .همان زدن يخ و همان آمدن
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 پهن كنارش را بساطش و دادمى لم زيركرسى اتاقش جاى به روزها اين هم پدر

 .شدمى شيدا بينى آب سرازيرى باعث هميشه ترياك خاص و شيرين بوى. كردمى

 .ببرد سهم مخصوصش هاىخوراكی از تا رفتمى بابا بر و دور گربه مثل مهرى

 .كردمى انتخاب را پدر به نقطه دورترين شيدا

 خيابان كنار ىزده يخ سطح روى پايش اىلحظه براى خانه، به برگشت وقت روز آن

 .افتاد جوى درون به و لغزيد

 .افتاد بدنش به سوزى استخوان سرماى و شد خيس زده يخ آب از كمر تا

 .بکشد بیرون را شیدا كرد سعى و گرفت را هايشدست بهروز

 داشت؛ را جوى از الغرتر دختركى كشيدن بيرون در سعى كه الغر پسرك ديدن

 .باشد دوستى نوع از كاملى ىنمونه توانستمى

 گشاد فرم لباس با دخترى مقابل در گرم مشكى هاىچكمه و گرم پالتوى با پسرى

 .زشت ىشده بافته بد زرد ىوجليقه

 و كت كند،مى عوض ماشين بار يك ماه چند پدر چرا دانستنمی وقت هيچ شيدا

 !ندارند گرم لباس وقت هيچ مهرى و ناصر و او اما دارد قشنگ و تميز بارانى و شلوار

 و خساست فهميدن به قادر كه بود پر وترس رحمىبی از اشكودكانه دنياى قدرى به

 .نبود مادر مسئوليتىبى و پدر خودخواهى

 .شد جوی از شيدا آوردن بيرون به موفق بهروز

 جان كم گرماى زير و گذاشت مشكيش كيف درون را شيدا دفتر و كتاب نايلون

 .رفتند خانه سمت به آفتاب،
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 چه به دانستنمى اما شد خيس اشك از صورتش. گرفت شديدی درد گوش شيدا

 .بگويد را دردش كسى

 :زد فرياد خشم با شب نيمه همان و شد متوجه پدر هايشناله از شب نيمه

 آدم خواىمى كى جوب؟ تو نرى كه نديدى رو چشمت جلو چرا هوا به سر ىدختره-

 شى؟

 :گفت و ماليد شيدا گوش به و كرد حل آب در را ترياك ىسوخته مقدارى بعد

 .شه گرم بذار نيار؛ بيرون لحاف از رو سرت-

 .رفت خواب به پدر داروى ىمعجزه و كرسى گرماى با شيدا

 .ماند شيدا صورت روى بهروز كنجكاو چشمان

 .شدى قرمز سردته؟-

 :كرد زمزمه شيدا

 .كنهمی درد گوشم-

 :وگفت شد ناراحت همراهش درد از پسرك

 .خوبه داره، شربت يه مادرم ما؟ ىخونه بريم-

 :گفت و فشرد گوش روى را دستش شيدا

 .مدرسه بريم دكتر، برتممی نشه، خوب ظهر تا اگه گفت على-

 .نبود رويشروبه كسى انداخت، شيدا ىخونه در به نگاهى بهروز

 .برد خودشان ىخونه سمت به و كشيد را شيدا دست توجهبى
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 .انداخت دخترك گوش به نگاهى خانم فرخنده

 .بود داده انصراف بهروز خاطر به بود، پرستارى دوم سال بود شده باردار وقتى

 همسر خدمت در گرفت تصميم او و بود گذاشته خودش ىعهده بر را تصميم بهرام

 .باشد فرزندش و

 مطيعانه بازى، لوس بدون شيدا. اورد بيرون شربتى و قطره خانه كوچك يخچال از

 گوشش تو قطره چند خانم فرخنده تا كشيد دراز و خورد را شربت از پر قاشق يك

 .بچكاند

 .بيار رو سبزت بافتنى كاله اون جون، مادر بهروز-

 .كرد سرش را گرم سبز كاله روسرى، زير خانم فرخنده وقتى كشيد، خجالت شيدا

 گوشت تو قطره دوباره اينجا بيا هم مدرسه از بمونه، گرم گوشت بذار جون، شيدا بيا-

 .بريزم

 .دويد مدرسه طرف به بهروز همراه و كرد خداحافظى خجالت با شيدا

 .خورىمی ليز ندو شيدا-

 .شد ديرمون-

 .نشده دير هنوز-

 .رفت خواب به قبل شب خوابىبی و دارو تاثير تحت شيدا كالس سر

 :شنيد را کالس فضول هایبچه از یکی كاظمى صداى بيدارى و خواب مابين

 كنم؟ بيدارش خوابيده؛ احسانى اجازه، خانوم-
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 .بخوابه بذارين-

 كمكش بهروز بود مطمئن. بود خواب بيشتر چون نفهميد چيزى درس از روز آن

 .كندمى

 .ديد دايى همراه را بهروز خورد كه مدرسه زنگ

 شده؟ خوب گوشت ببينم دايى بيا-

 .بود گفته دایی به را همه بهروز پس

 :گفت و رفت كنارش شيدا

 .شدم خوب ريخت، دارو گوشم تو بهروز مادر سالم،-

 :گفت و ايستاد كودك دو مابين دايى

 .دارم حرف مامانت با كمى تون؟خونه بيام منم بهروز اقا خب-

 كرد،می قبول را شرطش دايى اگر. خورد گره شيدا مشتاق نگاه در نگاهش بهروز

 شد؟مى اشعمه دختر شيدا

 .ريخت كوچكش قلب تو شيرينى گرماى

 .برد لذت همیشه مثل مرتب و شيك قامت و قد آن با دايى همراهى از شيدا

 جايزه گرفتن براى حتى بودند، نيامده مدرسه به پدر يا مادر وقت هيچ ماه ۴ اين در

 .نكردند اقدامى هيچ دوم شاگرد

 :گفت پوشيدمى تنگ بلوز هميشه كه بداخالق معاون به معلم، شنيد خود گوش با

 .من با احسانى ىجايزه-
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 .زدمى كوچك گازهاى بهروز. خريد شيرين و قرمز لبوى برايشان دايى راه بين

 لباسش جيب داخل و پيچاند دفترش هاىورق از يكى الى را داغ لبوى از نيمى شيدا

 .بدهد مهرى به تا گذاشت

 مشغول شيطنت به دوستانش همراه هميشه ناصر سوخت،نمى ناصر براى دلش

 .بود

 .رسيدند بهروز ىخانه به

 آن داشتند، اموز دانش كه کوچه هایخانه تمام. فرستاد خانه داخل به را هابچه دايى

 .بود باز هنگام

 .كرد تعارف و سركرد را ایشسرمه چادر خانم فرخنده

 .وارسته آقاى بفرماييد-

 .رفت داخل و گفت هللا یا دايى

 .فرستاد بهروز اتاق داخل به را هابچه و گفت ببخشيدی خانم فرخنده

 .بريزم گوشت تو قطره بيام تا بشين چراغ كنار و بردار رو كالهت جون شيدا-

. كردند گرم را هايشاندست و نشستند سبز عالءالدين چراغ طرف دو بهروز و شيدا

 .بود کرده پخش خانه تو را قيمه خوش بوى كه داشت قرار چراغ روى كوچكى ىقابلمه

 بالش روى همچنان شيدا داد تذكر و چكاند شیدا گوش داخل را قطره خانم فرخنده

 .بخوابد

 .برد هابچه براى شيرينى و داغ چايى

 .بود مادر واقعا   زن اين. كاويدمى دقیق نگاه با را خانم فرخنده كارهاى تمام اقا جواد
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 .شد خيز نيم او احترام به گذاشت، روبرويش شيرينى و چاى فرخنده وقتى

 چادر با که جوانش و روشن صورت. كرد نگاه خانم فرخنده به دقت با بار دومين براى

 .بود زيبا واقعا   تصويرى بود شده قاب

 :گفت و كرد تازه گلو دم تازه چای با

 سكونت محل فقط گفتيم، قبال كه رو شرايط و هاحرف ىهمه شدم، مزاحم هم باز-

 بود مشكل من

 درسته؟

 :شد دوخته صورتش در راسخ اما شرم با ایقهوه هاىچشم

 بله-

 نداره؟ ايراد. كنيم صبر ديگه ماه ۴ تا بايد اما گيرممى انتقالى من-

 .دوخت جواد یومردانه محکم یچهره به را چشمانش تعجب با خانم فرخنده

 .نداره ايراد نه،-

 بگيرد، روحش و قلب در را بهرام جاى تواندنمى كس هيچ دانستمى خانم فرخنده

 پدرى بهروز براى اقا جواد مانند تواندنمى كس هيچ بود دريافته كوتاه مدت اين در اما

 .باشد شايسته

 .خورد و گذاشت دهان در شيرينى ایتكه جواد

 .كنيم محضرى عقد نداره، اشكال اگه پس-

 .مونينمى قولتون سر كه دارم اعتماد شما به نداره، اشكال-
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 :گفت و شد بلند جواد

 .بريم بياد شيدا بگين لطفا  -

 .باشين داشته تشريف هم شما باشه، اينجا ناهار گرفتم اجازه مادرش از-

 :گفت تعارف بدون جواد

 .بخونم رو نمازم بدين من به مهر يه لطفا  . شديم زحمت باعث چشم،-

 بعد روز دو

 

 .زدنمى حرفى و شدمى كشيده ترس با شيدا

 :گفت داشتبرمی قدم تند تند كنارش که ناصر

 .شد كنده دستش كن، ولش نادر-

 :گفت و زد ناصر سر تو محكم و برگشت نادر

 اى؟كاره چه تو بياد؟ و بره بچه اون با بايد غيرتت،بى برسر خاك-

 .كشيد فرياد را اخر ىجمله

 :گفت اهسته و انداخت زير سربه ناصر

 .خوبيه پسر-

 :غريد نادر

 كردى؟ زر زر چى-
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 اشك حتى شرم از. باشند نديده را او كالس هاىبچه كردمى دعا فقط شيدا

 .ريختنمى

 :زد فرياد و كرد پرت را او نادر شدند كه خانه وارد

 رو پوستت بعد ىدفعه. نكن آمد و رفت. نكن بازى پسرا با ميگم باره اخرين شيدا-

 .كنممى

 .دويد جلو كرده، هول مادر

 نادر؟ شده چى-

 .كشيد اششده خشك دهان به دستى نادر

 هان؟ بياد، و بره پسره اون با ذارينمی چرا-

 :گفت و اورد نادر براى آب ليوانى شيدا، به توجهبى مادر

 .كنه آمد و رفت ما با و بشه ما فاميل قراره بچه اون ببين -

 :زد فریاد شده دریده چشمان با نادر

 فاميلى؟ چه فاميل؟-

 :گفت خوشحالى با مادر

 .بشه جواد دايى زن امروز قراره خانوم فرخنده-

 :پرسید و دوخت مادر به را متحيرش هاىچشم نادر

 واقعا ؟ بشه؟ دايى زنِ -

 :كشيد فرياد مادر جاى به ناصر
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 !خوب چه ما، دايى پسر شهمى بهروز وخت اون-

 پاگشا براى بودند كرده عقد كه را دايى و خانوم فرخنده شيدا، ىخانواده شب آن

 .كردند دعوت

 :پرسيد و نشست على و شيدا مابين بهروز

 !ندیدمت مدرسه بعد خونه؟ اومدى كى امروز-

 :گفت بود مطلع ماجرا از كه على

 .اورد خونه رو شيدا نادر امروز-

 .گشت نادر خشونت دنبال شيدا صورت تو بهروز

 .كرد پرت را هابچه حواس دايى، صداى

 .باشين مواظبش شين،می شعمه هاىبچه هم شما منه، پسر بهروز امشب از-

 .نكرد بلند را صدايش و كرد دارى آبرو شب آن پدر

 

 .ناراحت يا باشد خوشحال دانستنمى شيدا

 .كند عوض را جايش تا رفت غره چشم بار چند سفره سر نادر

 .نداد اجازه كشيدنش حرف به با على اما

 گردد؟برنمى سربازى به نادر چرا كرد فكر خود با شيدا

 خانه انتهاى اتاق وارد خواستمى على از سوالى پرسيدن براى شيدا وقتى شب، آن

 :گفتمى كه شنيد را على صداى شود،
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 نادر ترسونى،مى اونو فقط داشتن دوس جاى به كنى،مى رفتار بد دختر اين با خيلى-

 شن، بزرگ دوسته، و سن هم پسر اون با شيدا. شىمى پشيمون نكن رو كارا اين

 .ميدن تغيير رو رفتارشون خودشون

 :شنید را نادر پوزخند صدای

 رو بچه تا( چند)چن سالى بينىنمى مگه خوندنى، درس فكر به فقط تو معلم اقا-

 كردن؟ شكنجه كشتن،

 .محلن بچه مشت يه اونا قاتلن؟ ناصر دوستاى يا بهروز مگه-

 .محله ىساده دختر از بهتر كى كنه،می كف …شا ميشن بزرگ كه فردا-

 دس كنى، اذيت رو شيدا ذارمنمى من فاميلمونه، ديگه بهروز كردى، امديونه نادر-

 .بردار سرشون از(دست)

 .نبود خوب برادرهايش لحن اما فهميدنمى را هاحرف از خيلى شيدا

 .وخوابيد برگشت سرجايش

*** 

 

 ۵۷ پاييز

 

 .فرستاد صلوات تند تند نگران برگشت، و رفت بيرون هم باز مادر

 :كشيد جيغ مهرى
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 .ببين( ناصرو) ناشيو ننه-

 :زد فرياد حوصلهبى مادر

 دارى؟ چكارش مرده، ذليل-

 :گفت خنده با ناصر

 .شده موش شكل گممى فقط ندارم، كاريش-

 (.خودتى) خويتى موش -

 :گفت ب**ل زير و جويد را انگشتش مادر

 .باش نگهدارشون خدايا كجان؟ هابچه خدايا-

 كارهاى ،محل جوانان ىبقيه و نادر و على روزها اين بود، نگران مادر مانند نيز شيدا

 .بودند خانه از بيرون وقت دير تا هاشب و كردندمى مشكوك

 جادويى ىجعبه به چشم و رفتمى بهروز ىخانه به ناصر همراه به هرشب شيدا

 .دوختمى

 لندن، از زنى يا مرد كه رسيدمى جايى به تا كردمى كارى دست را راديو كمى دايى

 .زدمی حرف ايرانيان براى

 .شد مطلع خبرها از شدنمى كه تلويزيون با

 و نادر را عكسش. گفتمى" خمينى هللا ايت" نام به روحانى از" سى بى بى" راديو

 .بودند كرده پنهان قالى زير على

 :گفتمى بابا. بود كرده فرار سربازى از كه شدمى اىهفته يك نادر
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 كردى؟ فرار چرا مونده، ماه٦ فقط-

 :گفتمى نادر

 .كنن فرار سربازا بايد و است شرعى ىوظيفه اين گفته خمينى اقا-

 وقت دير تا و رفتندمى بيرون مجيد و بهنام و عبدهللا و حسين و على با هم هرشب

 .امدندنمى

 و بود سى بى بى از هايششنيده حد در كشور اوضاع و انقالب از شيدا اطالعات

 .كردندمى بدل و رد خود بين نادر و على انچه

 صورت به چنگ مادر و شدمى شنيده بلندى صداهاى گاهى بود، باز منازل در هاشب

 .زدمی

 .دار نگه رو هابچه تن پنج حق به خدايا-

 اما است محرم اول ىدهه بخاطر آورد بهانه و كرد تعطيل رو مدارس آذر ۱۱ از دولت

 :گفتمى بابا

 .رهنمى مدرسه كسى. زننمی مفت حرف-

 سلطنتى خاندان از جا همه. بود كرده نفوذ هاخانه داخل تا انقالب هاىشاخك

 .دربار ستم و ظلم و گفتندمى

 كه رفتمى" ممد مش" ىمغازه سمت به ماست خريد براى مهرى همراه شيدا

 .افتاد كوچه جوان پسرهاى به چشمش

 .بودند نشسته آن دور و زده اتش را ماشينى بزرگ الستيك

 :خواندندمى و زدندمی دست سرما از سرخ هاىچهره با
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 بانو بانو بانو آى"

 شهربانو نخور غصه

 ميرهمی زودتر شاه

 ."گيرهمى رو تو كارتر

 .شد رد سرعت به شيدا

 .كردند فرار زنان فرياد پسران. شنيد گوشش كنار در بلندى صداى

 :زدندمى فرياد

 .كنين فرار كردن، حمله مامورا ها،بچه-

 .چسبيد ديوار به و گرفت محكم را مهرى دست شيدا

 .شد خيره دست، به اسلحه سرباز دو به كنجكاوى با شيدا و كردمى گريه مهرى

 را وجودش غريب شوقى. بود وزيده هم هاآن ىكوچه به انقالب طوفان از نسيمى

 . شد زده هيجان و فراگرفت

 را شيدا رادیو، کنار دايى ىخانه هاشب تظاهرات، در شركت انقالب، پرهيجان روزهاى

 .بود كرده روروبه اطالعات از موجى با

 .رساند بهروز به را خود دايى زن ديدن ىبهانه به مادر، به ماست دادن از بعد روز، آن

 .برد اتاقش به را شيدا بهروز،

 از قشنگتر خيلى رنگاش ببين بيا. گرفته( شمعی)شمى مداد برام بابا امروز شيدا-

 .رنگيه مداد
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 و نگاه رابا هاآن كمى شيدا. داد شيدا دست به را رنگ١٢ شمعى مداد بهروز

 .است آمده كارى چه براى افتاد يادش ایقهوه مداد لمس با كرد؛ نوازش انگشتانش

 .بگيرن رو اونا خواستنمى و بودن كرده پسرا دنبال ديدم سرباز دوتا امروز بهروز-

 كى؟-

 .پيش ساعت يه-

 كردن؟ فرار-

 بهروز؟... اهان-

 بله؟-

 (.تظاهرات)تهاظرات ميرن هم على و نادر-

 هم دوست اين دنيا در مادرش از بعد. ديد آشكارا دوستش وجود در را ترس بهروز

 .بود عزيز و مهم بسيار برايش سال،

 نادر بود، كرده برطرف را دوستش ىروزه هر ديدن مانع تنها جواد آقا و مادر وصلت

 هايششيطنت با اوقات اكثر ناصر. كردمى اعتراض هم با هاآن نشينى هم به كمتر

 .بود كوچكشان گروه سوم پاى

 .مواظبن اونا نترس. تظاهرات ميرن هم اونا اره،-

 .دارن تفنگ سربازا اخه-

 .ببيند آسيب نادر خواستنمى حتى آمد،مى برادرانش سر باليى اگر واى

 :گفت کننده گرم دل لحن با بهروز
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 .ميره تظاهرات هم بابا تازه شه،نمی شونطوری اونا-

 :پرسید ذوق با بعد

 ديدى؟ رو خمينى اقا عكس-

 :گفت ذوق همان با هم شیدا

 .داريم خونه تو يكى اره،-

 .بيارم خودمو عكس بذار-

 .كشيد بيرون را عكسى هايش،لباس زير از و كرد باز را رنگش ایقهوه كمد پسرك

 .داشت چشم به عينك كه سياه ىعمامه با روحانى یک عكس

 :گفت و گرفت را عكس شيدا

 .نداره عينك ما عكس-

 .بوسيد را عكس مادرش مانند و

 :گفت شيدا به آن ودادن ایبرگه كندن با آورد، را نقاشيش دفتر بهروز

 .كنيم نقاشى بيا-

 بكشيم؟ چى-

 .داريم دوست هرچى-

 .كشممى خونه من-

 .ماشين منم-

 .كشيدند را روياهايشان بود جريان در كشور در كه مهمى حوادث از دور به كودك دو
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 خارج دودكشش از دودى كه رنگى آبى كوچك ىخانه مثل ارامى و امن مركز شيدا

 حركت رنگى زرد نور پر خورشيد سوى به سرنشين دو با كه موتورى بهروز و شدمى

 .كردمى

 شخم زمين مانند كوچك شيداى دستان. تركاندمى پوست ۵۷ سال زمستان سرماى

 .بود شده خشكیده خون و زخم از پر زده

 .كردمى زده يخ را كوچكش بدن ناصر، همراه به نفت درصف ايستادن

 و نيش هم همراه وتظاهرات هااعتصاب. رسيدنمى هاآن به گاهى نبود، نفت گاهى

 .بودند نوش

 و جديد ماجراى شاهد روز هر و كردندمى صبورى فشارها و هاسختی مقابل در مردم

 .بودند وقت وزير نخست استعفاى از خبر

 ىعامه گوش و دهان در ديگر چيز هر از بيش خمينى اقاى و شهيد و ساواكى ىكلمه

 .پيچيدمى مردم

 خواست پدر از بود؛ معروف قرمز ريش به زده، حنا ريش خاطر به كه محل روحانى

 .بكشد پايين را معاويه پرچم آن كه

 :گفت خنده با پدر. داشتند دوست خيلى را نجفى اقا حاج محل اهل

 .نيست بد تلويزيون اقاسيد-

 :گفت و زد لبخندی نجفى اقاى

 .پايين بيار علمو اون رفتى كه اىمكه اون به حاجى-

 .كردند اخم هابچه و شد برچيده تلويزيون بساط
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 صف آشكارا و بودند كرده تعطيل را دانشگاه نجفى، اقا پسر عبدهللا همراه على

 زيبايش خط با نادر ساخت،مى جديد شعارهاى عبدهللا. دادندمى تشكيل تظاهرات

 .ريختمى هاخانه حیاط داخل شب هر على همراه و نوشتمى

 .جنگيدندمى هدف يك براى و هم دركنار بار اين برادر، دو نظر اختالف وجود با

 .كرد فرار شاه

 داخل كوچه، دلقك بود وشده نداشت دنبه و چربى ديگر كه مرتضى همراه به ناصر

 .كرد فرار شاه زدندمى فرياد و دويدندمى كوچه

 كوچه راهى سه وسط ور شعله اتش دور محله شيطان پسرهاى روز، آن فرداى

 :خواندندمى

 شده فرارى شاه"

 شده گارى سوار

 افتاد گارى از

 افتاد خون …

 لندن بردنش

 كندند شلوارشو

 نوشتند …دور

 "شاه بر مرگ

 .شده ساخته کسانی چه وتوسط كجا در هاترانه اين بود متحير شيدا
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 :گفت و آمد كنارش بهروز

 .نمیاد خوشم التا اين از خونه، بريم بيا-

 كه جوانانى. گفتندمى الت غمبى و شلوغ پسر چند اين به هم بابا و نادر و على! الت؟

 ديد را محل دختران گاهى و خنديدندمى گويى باچرت و ايستادندمى اتش دور فقط

 .دادندنمى انجام مثبتى حركت هيچ و زدندمى

 .ديدند غيرعادى را فضا شدند، كه خانه وارد

 .كردمى گريه و بود نشسته بابا كنار سالن توى ناتنيش عموى

 نشسته سالن دورتادور سالش هم پسرعموى رمضان و شوهرش و دخترعمو عمو، زن

 بود؟ شده چه شد، خالى دلش. ريختندمى اشك

 

 :پرسيد مادرش از و رفت اشپزخانه داخل شيدا

 كنن؟مى گريه وبقیه غالم عمو چرا شده؟ چى ننه-

 :گفت اهسته وقرمز خیس چشمای با ننه

 . شده شهيد غالمعلى ميگن-

 مهربانش؟ پسرعموى غالمعلى. كرد حس را اشك سوزش شيدا

 روستايى در بزرگ اىخانه. رفتندمى عمو ىخانه روز دو تابستان، فصل بار يك سالى

 .اشتيان نزديك

 عروسى مراسم در شركت براى پيش سال. فاميل افتخار باعث و بود افسر غالمعلى

 .كرد تعجب عروس ديدن از. رفتند روستا غالمعلى
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 براى اىشاهزاده كشيده، و سفيد صورت و مشكى لخت موهاى قدبلند، با غالمعلى

 .بود خودش

 .بود بانمك نبود، زيبا رنگ گلى هاىلپ با سبزه و قدبلند و تپل عروس

 به و زد صدايش غالمعلى كه بود نشسته اتاق كنج شيدا محلى، اواز و رقص وقت

 .برد ديگر اتاق

 شدى؟ قايم چرا كوچيكه، عمو دختر-

 .كشممى خجالت-

 :انداخت شيدا سر به طاليى كوچك هاىسكه با بلند روسرى

 قشنگه؟ من زن شدى، خوشگل-

 :گفت روسرى سرمست شيدا

 .خوشگلى خودت-

 .بود نبوسيده را او على حتى. بوسيد را سرش روى و خنديد غالمعلى

 .برقصيم هم با بريم بيا-

 بودند؟ كجا مهربان و شاد داماد آن و عروسى آن

 .سرداد گريه و نشست اشپزخانه كنج اختياربى

 :گفت و رفت نزديكش بهروز

 كين؟ اينا شيدا نكن، گريه-

 :گفت كنان هق هق شيدا
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 .شده شهيد پسرعموم... میگن...  ميگن... اومدن دهات از... عموم-

 .شدمى بلندتر گريه صداى و ترشلوغ لحظه هر خانه

 .خوابیدند مهمان بزرگ اتاق داخل مردان و خانه راهروی داخل زنان ىهمه شب

 .شنيد عجيب چيزهاى خانه انتهاى اتاق در دايى و على صحبت از شيدا

 مردم سمت به شليك دستور اشدسته به بود نشده حاضر قبل ىهفته دو غالمعلى

 .بود شده تيرباران سريع نظامى، ىمحاكمه از بعد و بدهد را

 از را فرزندش خبر، شنيدن با باردارش همسر. بودند نداده خانواده به را اشجنازه

 .بود داده دست

 كند اقدام بود پدر آشناهای از كه شهر ١٢ كالنترى ريس طريق از كه بود آمده عمو

 .برسد پسرش ىجنازه به شايد

 .شود پيدا غالمعلى ىجنازه است محال گفتمى دايى

 گاه هیچ که غالمعلى نام به زيبايى جوان مگر نكرد فكر چيز هيچ به شيدا شب آن

 .نشد پیدا پاکش پیکر

 .نداد دست از دخترك ذهن و قلب در را جايگاهش وقتهيچ كه غالمعلى

 .ماندند هاآن منزل در روز چند عمو یخانواده

 رمضان،. گذراندندمى بازى به را خود وقت بيشتر ترهابزرگ گرفتارى از دور به هابچه

 در تابى كم، سن آن با. بود شاد و بامزه پسركى شيدا، گلى لپ و ابى چشم پسرعموى

 صداى. دهد هلش رمضان تا نشست خانومانه شيدا. كنند بازى تا بست حياط

 .كشاند حياط به را مهرى ها،آن ىخنده
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 .باژى منم-

 :گفت شيدا

 .تو نوبت من بعد-

 :گفت شیدا به اخم با سينه به دست و امد حياط به بهروز

 .ميشه زخم پات افتىمی پايين، بيا-

 :گفت پرخنده گشاد دهان با رمضان

 .یوفنهنمى زدم گرك محكم-

 :گفت شده، دزديده پسردهاتى توسط بازيش هم اينكه از ناراحت بهروز

 .شه سوار مهرى پايين، بيا شيدا-

 كه بالشى روى مهرى كرد كمك و امد پايين مهرى پرحسرت صورت ديدن با شيدا

 .بنشيند دادمى تشكيل را تاب گاهنشيمن

 :گفت سرخوشى با رمضان

 کنی؟ بازی تاب خواىنمى تو بهروز-

 .كشاند دنبالش به را شيدا شدنش، خارج ازحياط و بهروز محكم نه

 اسدو كفتراى( بوم)بون پشت بريم ناصر با خواممى باش، اينجا نرو خونه بهروز-

 .ببينيم

 :زد فرياد عصبانی بهروز

 .باال برى اگه ميگم، نادر به-
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. آمدنمى بدش كوچك پسران كردن دستمالى از كه بود دهنى بد و باز كفتر پسر اسد

 .خورد ديوار به نادر لگد با هركارى از قبل اما انداخت گير كوچه ته را بهروز بار یک

 .كشيد بيرون تنگ ىكوچه از و گرفت را بهروز دست نادر

 جايى رو مرتيكه اين وقت هر بهروز اينجاس؟ تونخونه مگه كنى؟می چكار جا اين-

 .بُرهمى رو هابچه گوش كن، فرار ديدى،

 .بگويد ساله٨ كودكى به را واقعيت توانستنمى نادر

 :شد اخمو پسرك قهر فراموشى باعث شيدا، ديدن آسيب هراس

 باشه؟ رىنمى-

 :گفت شيدا

 .بازى بريم بيا پس باشه،-

 .نمياد خوشم رمضون از-

 .علوم سركالس برده( بَره) يه روز يه میگه. دومه كالس ما مثل تازه خوبيه، پسر-

 .پره گوسفند و بره دهات تو خب-

 .كنهمی خرش سوار منو دهاتشون بريم بار اين گفته-

 :گفت فروشی فخر با بهروز

 .باشه قرمز رنگش گفتم بخره، ماشين خوادمى بابام-

 اگر رود،مى مسافرت شيدا با و خردمى بزرگى ماشين خودش شود، بزرگ كرد فكر

  كندمى سوار هم را هاآن نكند، شيطنت ناصر و نزند نق مهرى
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 :گفت شيدا

 .ديگه بريم بيا-

 .شد همراهش بهروز

 دست با و طناب دست يك با هيجان و سرما از قرمز صورت و سياه لباس با رمضان

 .خنديدمى شادمانه هم مهرى برد،مى جلو عقب و بود گرفته رو مهرى ديگر

 .یافتندمی را شادی سریع خانه غم از پر فضای میان در کودکان

*** 

 "است انقالب صداى اين"

 پاى كشورش، از حساس اىدوره بطن در شيدا. شنيد را انقالب پيروزى هايشگوش با

 را نادر و على پرشوق و بلند فريادهاى گشوده چشمانى با و بود ايستاده راديو

 .شنيدمى

 :زد فرياد على

 رو١٢ كالنترى بريم ها،بچه پيش بريم بيا نادر كرد؛ سقوط حكومت شد، تموم-

 .بگيريم

 .بود گرسنه بردارد، نان كمى تا رفت اشپزخانه به و گرفت را مهرى دست شيدا

 تا ريختمى ناصر بشقاب توى را غذايش از كمى دخترك و بود كم غذا روزها اين

 .بخورد

 عاشق كه دادمى مهرى به را آن از نيمى آورد،مى بيسكوئت برايش بهروز هم هربار

 .بود بيسكوئت
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 شيدا بینی اب ریزش و بود شده بيشتر زننده بوى آن. بود شده تربداخالق پدر

 .كردمى اشكالفه

 .پراند خواب از را هابچه مادر، جيغ كه بود شب نيمه

. رفتند پدر اتاق سمت به و امدند بیرون کرسی زیر از شيدا و على بود، كالنترى نادر

 .شدمى شنيده مادر ىگريه و پدر زشت ناسزاهاى صداى

 :گفت بلند على

 شده؟ چى ننه-

 :گفت بابا

 .سگ پدر داره جون هفتا تونننه سگ، توله بكپ برو-

 .كشيد سرك على بازوى زير از شيدا كرد، باز را در و رفت جلو على

 چشمانش و بود داده لم بساط كنار سفيد پيراهنى زير با بابا بود، روشن اتاق المپ

 :كشيد فرياد و زد سيگارش به پكى. بود قرمز و خمار

 .شلخته ىزنيكه بيرون برو شو گم-

 .بود شده مچاله ديوار كنار مادر

 .بيايد بيرون و شود بلند مادر كرد كمك و شد اتاق داخل پدر، خشم به توجهبى على

 انگشتانش الى سيگار و بود شده بسته چشمانش كه نگريست پدر به ترس با شيدا

 .شدمى تبديل خاكستر به و سوختمى ارام ارام

. فشرد هم روى بار چند تعجب با را چشمانش. چرخيد على سمت به و امد خود به

 .بود خونى مادر لباس پشت نبود خواب
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 .بود شده قرمز خون از لباس دامن تمام

 :نشست زمين روى و كرد ناله مادر

 .بياد بگو خانوم فرخنده به برو ننه، تونمنمى جون على-

 :گفت شيدا به على

 .ميام ،االن نرو هم بابا اتاق تو بيار، اب ننه برا برو-

 .دويد بيرون خانه از و پوشيد گرمى لباس

 .ترساند را شيدا هايشناله و زرد رنگ. خوراند مادر به زور به را اب شيدا

 بغل را خواب غرق مهرى على،. كردند دايى ماشين سوار را مادر على و خانم فرخنده

 :گفت و كرد

 .دايى ىخونه بريم بيا شيدا-

 و خواباند تشك روى را مهرى على. چسباند على به را خود لرزاند را شيدا سرما سوز

 :گفت

 بگو شدن بيدار بهروز يا مهرى اگه خونه،مريض ريممى بخواب، جا همين شيدا-

 .نترسن

 چى؟ ناصر-

 .شيدا بخواب تو خوابه، ظهر لنگ تا اون-

 ميره؟می ننه-

 :كشيد سرش به دستى و كرد نگاه شيدا ىترسيده و درشت چشمان به على
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 .ابجى نترس شه،می خوب بدِ، حالش شدى؟ ديوونه-

 به تا كرد فكر مادر خونى لباس به قدرى به مهرى، به چسبيده شيدا و رفت على

 .رفت خواب

 .گشود چشم اسمش شنيدن با صبح

 كو؟ مادرم مون؟خونه اومدى كى …شيدا …شيدا-

 .ماليد دست پشت با را چشمانش و نشست شيدا

 .بخوابيم اينجا اومديم مهرى و من. خونهمريض بردن رو ننه ، على و مادرت-

 :نشست كنارش بهروز

 شده؟ چى عمه-

 .شود اشعمه دختر شيدا تا بود پذيرفته را عمه و پدر القاب زود خيلى پسرك

 .دونمنمى-

 حرمتها و هاحريم از غريزى بطور گويى بگويد، مادرش اوضاع از كشيدمى خجالت

 .بود اگاه

 :گذاشت رنگارنگ كوچك ىسفره ميان را مربا و پنير و نان بهروز

 .بخوريم چيز يه بيا-

 :پرسيد اختيار بى شيدا

 ندارين؟ چايى-

 كنيم؟ درس خواىمى-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

85 

 

 :گفت و داد تكان سر

 .كن روشن( سماور)توسمورو بلدم، من-

 قرمز، ىشعله. كرد نزديك سماور ىفتيله به اهسته و كرد روشن را كبريت بهروز

 .اورد كودك دو برلب لبخند

 .نشست سفره كنار و كرد اب از پر را اتاق كنار سماور پارچ با شيدا

 :پرسيد بهروز واز كرد دم را چای شد مطمئن سماور اب امدن جوش از وقتى شيدا

 مياد؟ كى دايى-

 .مياد امروز بابا-

 نبرد؟ رو ماشينش چرا-

 .رفت دوستاش ماشين با-

 .ببره راه ماشين بلده مادرت حالت، به خوش-

 .اومديم اينجا فروخت، اونو داشت ماشين قبال مادرم-

 و خانم فرخنده. كرد باز را خانه در بهروز. شد قطع خانه زنگ باصداى هاآن گفتگوى

 .امدند داخل مادر همراه على

 .ببخش خدا رو تو دادیم، زحمتت خيلى خودمون، ىخونه بريم بذار خانوم فرخنده-

 .بخور چيزى يه بشين بيا هم تو! جون على چيه حرفا اين-

 .شنيد را زنان اسرار از ديگرى راز على، و خانم فرخنده ارام هاىتوصيه ميان از شيدا
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 اگه بخوره، شيرين چيزهاى. بخوابه بيشتر باش مراقبش كمى روزا اين جون على-

 .كن كباب براش دارين گوشت

 .بوده ماهه ۴ بچه

 ؟ اىبچه چه كرد، كاو كندو شيدا ذهن بچه؟

 كه بوده بچه يك مادر شكم تو پس. افتاد مهرى تولد از قبل مادر بزرگ شكم ياد به

 !مرده

 چرا؟

 ديگر حقايق و حقيقت بود، حقيقت كشف دنبال كوچكش ذهن هفته دو از بيش

 .آن پيرامون

 مادر و شدن عروس از دورى شد؛ تصميم يك دخترك، دفاعى زره تنها روزها آن

 .شدن

 .زنانه استقالل و مرد جنس از دورى شد؛ دیده اب پوالدی به تبدیل زره واين

 ١٣٦٢تابستان

 .مرکزی استان در اشتيان شهر حوالى در هوا و آب وخوش سرسبز روستايى

 :گفت بلند ناصر

 .تنبل موندى عقب ديگه، بدو شيدا-

 :گفت و برد باال را مشكى چادر هاىگوشه شيدا

 . ناصر اقا بدويى تونىمی چطور باچادر ببينم دارم دوس-
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 :گفت نیشخند با ناصر

 . كنىنمى قبول نيس دخترا جاى ميگم وقتى-

 :فشرد هم روى را هايشب**ل شيدا

 . نزن الكى حرف-

 :گفت ایپرخنده صداى

 .عمو دختر ديگه، ميگه راس ناصر اق -

 او به سفران هم تا بود ايستاده سرخ هاىولپ خوشرنگ ابى چشمان همان با رمضان

 .برسند

 :داد را رمضان جواب تمسخر با بهروز شيدا، از قبل

 .افتىمى جلو نداره تعجب بيابونى، ىبچه تو داداش رمضون-

 :خنديد رمضان

 !شدى؟ خسته هم تو نكنه شهرى، پسر-

 :غرزد ناصر

 گردوها؟ درخت اين كجاس رمضون-

 .رسيممى االن-

 .رسيدمى غالم عمو باغ به و رفتمى باال ماليم شيب با روروبه زمين

 .كرد حركت شيدا دوشادوش بهروز. رفتند جلوتر رمضان و ناصر

 .ميره يورتمه االغ كره مثل چطور دهاتى پسر ببين-
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 خورد،مى تكان چرخ مانند دويدن، هنگام كه رمضان بلند هاىدست ديدن با شيدا

 :كرد جمع را اشخنده سريع اما. خنديد اختياربى

 .خوبيه پسر ذارى؟می سرشسربه اينقدر چرا داره، گناه نگو-

 شريك كسى با را اشبازی هم اينكه از كرد، مرطوب را هايشب**ل زبان، با بهروز

 .بود عصبانى شود

 شيهه اسب مثل االن كن، نگاه خدا رو تو شه،نمى عوض چيزى من نگفتن با-

 .كشهمى

 :كشيد فرياد بود رسيده شيب باالى كه رمضان

 .موندى عقب شهرى ر …سَ  …پ-

 .پيچيد بهروز گوش در نشده كنترل شيدا، ىخنده اينبار. كشيدمى شيهه واقعا

 :گفت زيرلب بهروز

 .دهاتى پسر ميايم االن-

 زیبایی این از شیدا چشمان. گفت خیرمقدم هاآن به گردو درختان از وپر زیبا فضای

 .درخشید

 را هابچه پسر رفتن باال صبورانه گردو درختان. رفتند باال درختی از کدام هر پسر سه

 .كردند تحمل

 . شد گردوها ريختن فرو منتظر درختان كنار شيدا
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 بود گذاشته مسابقه رمضان با كه ناصر انداخت،مى پايين را گردوها فرز و تند رمضان

 :كند پرت را او حواس كردمى سعى

 كيه؟ مال درختا اين جزعمو به رمضون-

 :گفت كار در وقفه بدون رمضان

 .اسجاده پايين ىامامزاده وقف درختا از(پنج) تا پنش فقط خودمونه، مال فقط-

 :گفت و كرد پرت سمتش به گردويى ناصر

 .نكرده دنبالت که سگ كن، صبر كمى-

 :گذاشت نمايش به را سفيد و درشت هاىدندان و خنديد رمضان

 .داداش اره ناصرخان، اسمسابقه مسابقه-

 .بود گرفته قرار بااليش بهروز كه رفت درختى زير و خنديد شيدا

 .درخشيدمى رنگ پر و سير سبزهاى آن ميان سفيد پيراهن و شلوار با

 .باش زود موندى، عقب بهروز-

 .كرد غرغر ب**ل زير بهروز

 .زمين روى زد جست رمضان

 .برهمى گوشمو بابا بچينيم، بيشتر همينه، ما سهم بسه، هابچه-

 .بود سفيدش هاىلباس مواظب پايين، خورد سر درخت ىتنه از احتياط با بهروز

 :كرد زمزمه و نشست شيدا كنار

 .باشه جالب بايد! گوش بدون دهاتى پسر-
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 :كرد زمزمه او مانند شيدا

 .بخدا زشته بهروز، كن بس-

 .كند در خستگى تا كشيد عقب را هايشدست و شانه بهروز

 .كنيم تحمل رو شقيافه بايد ولى زشته، دونممى... اخیش-

 .شد بهروز شيطان ىچهره ىخيره و برگشت سريع شيدا

 .قشنگه اشقيافه هم خيلى عموم پسر ميگى؟ چى-

 :زد پوزخندى بهروز

 خوردى؟ رو آبيش چشماى گول نكنه میگى؟ راس-

 به هاآن همراه تابستان سال هر. فهميدنمى را بهروز رفتار دليل كرد، مكث شيدا

 .آمدمى روستا

 بخاطر يا رمضان. كردنمى رفتار دوستانه او با وقت هيچ رمضان، مهربان رفتار وجود با

 .كردنمى تندى وقت هيچ دوستى مهمان يا و قلبى خوش

 .ديگه نكن اذيتش مهربونه عموم پسر ببين،-

 :نشست صاف بهروز

 .باشه-

 :پرسید بلند و انداخت نگاهى رمضان و ناصر به

 روستايى؟ قهرمان سوپر يا شهرى قهرمان شد؟ برنده كى حاال-

 :گفت بزرگ سنگ با و گرد شكستن درحال ناصر
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 .رمضون هميشه مثل-

 :گفت شيدا به رمضان

 .تو مال گردوهام نصف-

 :گفت سرعت به بهروز

 .دادم بهش رو گردوهام من خواد،نمى-

ِ  يك چيدى، كم كه تو خب-  .نشده منم دهم

 :گذاشت رمضان ىشانه روى دست دويد، هايشانحرف ميان ناصر

 .خودم به بده بخشى؟مى بقيه به چرا كنارتم من-

 :انداخت بهروز سوى به را نگاه اخرين و داد تكان سرى رمضان

 .اسخوشمزه و تازه بخور، بشكن تا چن بهروز اقا-

 .نمياد خوشم شه،مى سبز و سياه دستام-

 .سوسولى بس از-

 .دهاتى بويى بَ  هم تو-

 .انداخت بهروز سمت به اىغره چشم و شنيد شيدا فقط

 خم را سرش شيرين حركتى با و گذاشت دهانش روى انگشت سه لبخند، با بهروز

 .كرد

 .كند شيدا از كدورت رفع حركاتش، و سخنان با بود بلد خوبى به

 :گفت و كرد گردو از پر را قرمزش دستمال رمضان



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

92 

 

 ياين؟مى بهروز ناصر،. گوسفندامون دنبال صحرا برم بايد من-

 :چرخاند سرش دور و برداشت زمين از خشكى چوب ناصر

. بشم نفهمت خر اون سوار خواممى يام،مى كه اره. نفهما زبون جلو برين هى هى-

 .پشتش تو كنممى رو چوب همين بزنه زمينم بار اين اگه

 :شد براق شيدا

 !رسيده خر يه به زورت. باش نداشته كاريش رو بدبخت حيوون اون-

 .انداخت خنده به را بهروز كلماتش و صدا لحن

 اين و خر اون مواظب( داد ادامه دارى خنده لحن با) ميرم باهاش من خونه برو تو-

 .هستم خر

 .كرد اشاره ناصر به دست با

 :دويد طرفش به چوب با ناصر

 .قرتى بچه خر؟ ميگى كى به ببينم كن صبر-

 :كشيد فرياد و شد دور دوان دوان بهروز

 .تو مونىمى فقط خب دهاتيه، كه اون-

 .شدند دور هم پى در سر پسرها

 .امد پايين باغ، شيب واز ريخت بزرگى دستمال داخل را گردوها شيدا

 قنات يا چشمه اب شايد گذشت،مى پرآب و عرض كم رودى كنار از بايد مسير در

 .بود
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 و هاكوزه اب، باالى قسمت از. بود روستا زنان تجمع محل هميشه آن طرف دو

 .كردندمى پر را هاظرف

 را لباس ديگرى شست،مى ظرف يكى. بود كارى مشغول كسى هر ترپايين گام چند

 .شستمى اب آن در را كودكش مادرى زد،مى چنگ اب در

 مردان غروب، تنگ كه داشت قرار روستا مسجد هميشگى، بلبشوى اين روبروى

 و چپق با و نشستندمى رويشروبه دارى، رمه و دارى باغ و كشاورزى كار از خسته

 در بلندشان سخنان گاه و بلند هاىخنده صداى. شدندمى گفتگو مشغول سيگار

 .شدمى گم آب، كنار در نشسته كودكان و زنان هياهوى

 و بهداشت به توجهبى زنان ديدن از گذشتمى آب كنار از هربار روز، دو دراين شيدا

 عمو ىخانه به تا كردمى حركت ترسريع و كشيدمى درهم چهره حجاب، به توجهبی

 .برود

 .نشود كثيف و خيس تا برد باال بيشتر را چادرش

 ما؟ پيش ياىنمى شهرى خانوم-

 مشغول النگو از پر دستان با كه ساله۱۶ عروس تازه. بود رمضان ىخاله دختر حميده

 .بود روحى ىقابلمه پشت سابيدن

 :انديشيد خود با شيدا

 داره؟ شده سياه ىقابلمه ماهه، يك عروس تازه مگه-

 :نشاند برصورت اجبارى لبخندى

 .شهمى نگران مادرم برم؛ بايد حميده، سالم-
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 :گفت و خنديد حميده

 .شوهرم خوار س،سميه اين. اينجا بيا شهنمى هيچى مشغوله، خاله با االن تننه-

 آب در را شده مال كف ىقاليچه و خنديد ريزش چشمان با حميده كنار الغر دختر

 .برد فرو

 :گفت سريع شيدا

 .برم بايد من ببخشيد-

 :گفت ب**ل زیر حمیده

 .ایافاده شهری دختر-

 با گاه. آمدنمى خوشش آب سر زنان هاىحرف از. شد دور جاآن از سرعت به شیدا

 .دادندمى سر قهقهه و پاشيدندمى آب هم به ركيك سخنان

 .گفتندنمى زشتى سخن او درمقابل و بودند ترنجيب همه از ودخترعمويش عمو زن

 یتخلیه برای ایروزنه هاخیلی برای عامیانه رفتارهای و سخنان همین دانستنمی او

 .هاستناراحتی و دردها

 سير دوموريه دافنه دوما، الكساندر اعتمادى،-ر خيالى دنياى در بود هامدت او

 .بود زيبا و لطيف سخنان و كلمات ىتشنه روحش و كردمى

 زهرا و طاهره بهروز، على،: داشتند حضور اشدخترانه لطيف دنياى در نفر چهار تنها

 . ذاتی شیطنت و خیالیبی آن با ناصر هم گاهی و همكالسيش دو
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 از همه از بيش و كرد تحمل را ديگران ىدهنده آزار نگاه برسد، زيبا باغ كوچه به تا

 .بود دوخته چشم او به پروابى كه حميده آبى چشم برادر. شد معذب ياسر نگاه

 كه باريك و تنگ كاهگلى ديوارهاى. داشت دوست بسيار را روستا هاىباغ كوچه

 .بودند آورده وجود به خوبى انداز چشم درختان، از تونلى مانند

 را وكاهگلى طوالنى ديوار بودند، زده بيرون هاخانه و هاباغ از كه درختانی برگ و شاخ

 .بودند کوچک بهشتی تداعی و بخشيدندمى زينت

 ريختند؛مى كوچه اصلى جوى به و آمدندمى بيرون هاخانه در زير از كه آبی هایجوى

 .كردمى چندان صد را باغ کوچه زيبايى

 چنان داد، گنجشكان صداى به گوش بست، را چشمانش باغ کوچه از عبور در شیدا

 و ناصر و بهروز با كه هربار. برسد صدا به صدا دادندنمى اجازه كه بودند پرسروصدا

 يكديگر با فرياد با بودند مجبور هابچه كرد،مى عبور خاص باغ كوچه اين از رمضان

 .بزنند حرف

 روستائيان عبور بخاطر كه مسيرى از بايد. رسيد روستا تند شيب به و كرد رد را كوچه

 .برسد عمو ىخانه ایقهوه بزرگ در به تا رفتمى باال بود شده هموار هايشاندام و

 .شد خانه وارد و برداشت را هاقدم اخرين خسته،

 .بستنمى را اشخانه در كس هيچ

 انتهاى. داد مانور چشمش جلوى اشپزخانه يك و اتاق دو با بزرگ و خاكى حياط

 روز اين كه داشت قرار فنرى فلزى تخت دو مجنون، بيدهاى ميان در محصور حياط،

 .بود تفنگدار ۴ گردهمايى محل هاشب و
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 نيك پيك يك با ایآشپزخانه. كشاند كوچك ىاشپزخانه سمت به را او بادمجان بوى

 .بود گرفته قرار پهن، ىطاقچه روى كه آشپزخانه ظروف و ظرفشويى سينك و كوچك

 .عمو زن نباشى خسته سالم،-

 :شد باز خنده به عمو زن دهان

 .جون عزيز نباشى مونده سالم،-

 .نديد را مادر

 رفته؟ كجا ننه عمو، زن-

 .بذاره حنا موهاشو خانوم، سلطان ىخونه رفت مهرى با-

 .كنممى سرخ رو اينا من برين، هم شما عمو زن-

 .شهمى سختت-

 .برين راحتم، نه-

 .آويخت اشپزخانه باريك و اهنى در ىلبه به را چادر شيدا و رفت عمو زن

 .كشيد اهى نشده، سرخ هاىبادمجان از بزرگى سبد ديدن با

 را نگاهى سنگينى كه بود مانده شدن سرخ براى ديگه دست يك گذشت، ساعتى

 .كرد حس

 سرعت به شد؛ خشمش و حيرت موجب ابى، چشم دو ىخيره نگاه كرد، سربلند

 .كوبيد بهم شدت به را كوچك در و كشيد را چادر

 :شنيد را عمو زن ىخنده صداى
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 .نرو طرف اون گفتم جان ياسر-

 بودند؟ امده کی یاسر و عمو زن

 بر روغن انداخت، داغ یماهيتابه درون را بادمجانى سوخته، روغن بوى به توجهبى

 .پريد دستش روى

 چشم نثار بود بلد ناسزا انچه ب**ل زير. شد بيشترش خشم باعث دست، سوزش

 .كرد ابى

 .دهاتى نفهم شعور،بى حيایبى ىمرتيكه-

 .بهروز كرد، ادا بهروز مانند را دهاتى ىكلمه

 .نشاند هايشب**ل بر لبخندى رمضان و بهروز ياداورى

 :امد داخل عمو زن و شد گشوده اشپزخانه در

 .شىمى خفه اينطور بذار؛ باز رو در دختر، شى پير نكنه، درد دست-

 .كرد فوت را دستش پشت سكوت در شيدا

 سوخت؟ دست-

 .برم من عمو زن نيست، چيزى-

 .دارم كارت وايسو لحظه يه عمو، زن شيدا-

 .آزرد را اششامه عمو، زن ىخواسته آورتعفن بوى

 .جهيد بيرون اشپزخانه از" بشورم دستمو برم" گفتن با

 .پوشاند را اشچهره پهنى لبخند شيدا ديدن با. بود نشسته مادر كنار پله روى ياسر
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 چانه و نشست تخت روى. رفت مجنون بيد درختان سوى به و كرد تندى اخم شيدا

 .ريختمى هم به جوانى، هرپسر توجه با. نهاد زانو روى

 تندترين ابى چشمان ديدن با بود منتظر اورد، خود به را او پا شدن نزديك صداى

 …اما كند، نثارش را پرخاش

 كردى؟ فرار-

 .سرت تو زنممى خدا به-

 :رفت حواله سويش به چشمكى

 .ابى چشم عاشق هم تو بود، خوشگل چشماش-

 :كرد پرت سويش به و برداشت را بالشى خشم با

 .رو طويله اون ببند-

 :نشست كنارش خنده با بهروز

 .حياطه طرفاون طويله …نشد-

 :شد جا جابه كمى

 شده؟ چى بگو حاال خوردى؟ سيخونك توهم خب-

 …داره…داره انگار زنهمی زل ادم به همچی هيچى،-

 .نكرد پيدا مناسبى ىكلمه

 اره؟ كنه،مى رصد شوشده گم ىستاره داره انگار-

 .بود العادهفوق بهروز ادبيات. شدمى بهروز زيباى جمالت مبهوت هميشه
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 .كنه پيدا اب ب**ل رو شستاره بره-

 .پوشاند را هردو صورت خنده

 :كرد قطع را گفتگويشان ناصر بلند صداى

 .ننه پيش برو مهرى-

 :بود بلند مهرى لجوج صداى

 .بيام بذار بلدم، رو بازى منم-

 :گفت شاد رمضان

 .بازى هم تو مهرى بيا بياد، بذار ناصر-

 :گفت تحکم با ناصر

 .بكشى كنار شهنمى بازى وسط مهرى اما بيا،-

 .قبول باشه،-

 شيدا. شدند(  قل دو قل يه)بازى مشغول هيجان با تخت، روى همبازى پنج

 بازى اين در ناصر خورد، خواهد كتك ناصر دست از باشد كتك بر قرار اگر دانستمى

 .بود برنده هميشه

 از خالى ذهنش اينك كرد، پر را شيدا ذهن تمام ها،بچه زدن جر و خنده صداى

 . بود دهنده ازار ابى چشم

 

 :بود كلفت و بلند عمو صداى
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 .برگشت ترای شايد بيان بذار حاال داداش-

 :گفت وقتى بود بلند هم بابا خشن صداى

 شيدا؟ كردن شوهر تا حاال كو-

 .داد گوش خشم و كنجكاوى با و كشيد بيرون را خود كمى خنك پتوى زير از شيدا

 :گفتمى كه بود عمو هم باز

 .خوشبخته االنم دادم، شوهر سالگى١٢ رو دخترم من-

 .خونهمى درس داره س،بچه هنوز شيدا دم،نمى شوهر بچه دختر من داداش نه-

 :گفت خنده با عمو زن

 .شناسيمشمى داره، زمين و باغ اينجا رفته، رو سربازيش خوبيه، پسر ياسر-

 :كرد اضافه عمو زن بند پشت هم مادر

 حاجى؟ گىمى چى بزنيم، حرف كلوم چند بيان حاال-

 جانش به خاصى شيرينى شيدا، بدن و تن لرزاندن درعين پدر الود خشم صداى

 :ريخت

 درس بايد من شيداى بزنه، خواستگار حرف كسى نشنوم ديگه ببند، دهنتو زن-

 .بخونه

 .نبود ضعيف و مفنگى اما بود ترياكى پدر. نداد ادامه كسى

 .برنمى حساب بابا از فاميل كل گفتمى هميشه على

 !بابا
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 زدنمى كتك را او وقت هيچ ترسيد،نمى خيلى بابا از. امد خوش مذاقش به بابا دفاع

 .كردندمى دريافت كتك ىجيره دستش، از هنوز ننه و مهرى و ناصر اما

 .شد پهن بالكن در رمضان و ناصر سروصداى با صبحانه، بركت با ىسفره

 چه بهروز بود، نفهميده هنوز شيدا. نشست شيدا كنار اقا و مودبانه بهروز

 حال هر به! بگيرد جاى كنارش تواندمى هميشه كه بردمى كار به استراتژيكى

 .بود خوشحال

 ساعتى تا شد خارج خانه از خودكار و دفتر با شيدا صبحانه، هاىظرف شستن از بعد

 .بگذراند اشعالقه مورد محل در را سفر روز اخرين از

 تعقيب صداى زدن، حدس از قبل. شنيد دويدن صداى كه شدمى رد باغ كوچه از

 :اورد هايشب**ل بر لبخند كننده

 .كن صبر! سياه دختر هاى-

 :پرسيد و برگشت

 مياى؟ كجا تو-

 .بشم خانوم محافظ خواممى مجانى مجانى نيس؟ معلوم-

 :خنديد شيدا

 سوسكه؟ خاله محافظ-

 .مياد خوششون سوسك از هاابى چشم شنيدم اخه اره،-

 .نگير حالمو صبى اول اَه،. خفه سرت، تو زنممى بهروز-

 :گرفت قرار كنارش قدبلند و الغر نوجوان پسرك
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 .شىمى زشت خيلى نكن، اخم هم تو اما باشه-

 :زد لبخندى شيدا

 .دايى پسر خوبه اينطور-

 .تحملى قابل حاال اره،-

 اندازهاى چشم زيباترين از يكى باالتر كمى. رسيدند سرچشمه به گفتگو درحال

 .داشت قرار روستا

 .بودند گسترانده سايه جوى روان آب بر سخاوت با كه مجنون بيدهاى از رديفى

 . شدمى شنيده هنوز هاخروس صداى

 .دوخت درختان هاىشاخه رقص به چشم و نشست بلند هاىعلف روى بر شيدا

 جوى در عبورش چشم، با و انداخت اب در را ایشده خشك شاخه فاصله، با بهروز

 .كرد دنبال را

 و هاخروس صداى بر هااالغ عرعر گاهگه و گاوها ماع ماع و گوسفندان بع بع صداى

 .گرفتمى پيشى هامرغ

 .روزه هر فعاليت با بود شده بيدار روستا

 .بردمى لذت و دادمى گوش صداها به خرسندى با بسته چشم شيدا

 و بينايى حس اما بود بيزار دارطويله هاىخانه و حيوانات بوى روستا، بوى از

 .روستا در حضور از شدمى لذت غرق شنواييش

 :گفت خود با شيدا، رضايت از پر صورت ىخيره بهروز
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 باشه؟ كم دختر این هایخوشى تعداد بايد چرا-

 پرتاب با و امد خود به زودتر بهروز. بود شده حاكم دو هر بر فضا در موجود جادوى

 :زد فرياد اب با برخورد صداى وايجاد چشمه سمت به سنگى

 .هدف تو زدم-

 :شد باز شيدا هراسان چشماى

 شد؟ چى-

 :گفت خندان و كشيد دراز هاعلف روى بهروز

 .چشمه گودى تو انداختم رو سنگ باالخره-

 :كرد پرت بهروز سوى به و برداشت كنارش از را كوچك سنگى شيدا

 .ترسيدم بميرى،-

 :گفت ديده اسيب ىنقطه ماليدن با و زد باال را شلوار پاچه. خورد بهروز پاى به سنگ

 .اوردى سرم باليى چه ببينه اگه كنهمى رو پوستت شيرين شهرمون، بريم-

 كرده معرفى شيدا به دخترش دوست بعنوان بهروز كه بود خيالى موجودى شيرين

 .شدمى نوجوان دو سرگرمى موجب و بود

 :گفت ديگر سنگى جستجوى در شيدا

 .كنممى اتخفه نشى، خفه بهروز-

 :كشيد جلو را خود و خنديد بهروز
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 خوارخون ناصر و هيوال نادر اون با انقدر عمه، دختر باش مهربون كمى خب-

 !دراكوال پا يه شدى خودتم كه كردى برخاست و نشست

 .خنديد بلند شيدا

 .بگير دندون به زبون خدا رو تو بنويسم، كوتاه داستان يه خواممى بهروز-

 حال درهمان و فشرد آن روى بر دندان و اورد بيرون را زبانش و نشست بهروز

 .گفت چيزى نامفهوم

 :گفت دراز و سرخ زبان ديدن با شيدا

 گى؟مى چى زدى، هم به حالمو اَه-

 منو تكليف ببين. بگيرم دندون به رو زبونم گفتى خودت خوبه؟ اينجورى گممى-

 كنم؟ چیكار كن روشن

 :انداخت كنارى را خودكار و دفتر كالفه شيدا

 .نوشت چيزى شهنمى تو با نه،-

 :گفت دادمى تكيه درختى ىتنه به شيدا كنار كه درحالى بهروز

 .بزنيم حرف دهاتى بچه يا ابى چشم مورد در بيا شد، خوب حاال-

 .روز …ه…  بِ -

 :گفت حالت همان با شيدا خوردن حرص از خندان بهروز

  دا؟ …ى …شِ  چيه-
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 همراه تکلیف، سن به رسیدن از بعد چادر. كشيد باال را خورده ُسر چادر كمى شيدا

 آن سركردن از دست نيز هميشگى دوست اين كنار حتى. بود شده شيدا هميشگى

 .داشتبرنمى

 حجاب بدون شيدا بگذارد، سرش سربه تا بود پريده اتاق به بهروز و بود ساله١٠ وقتى

 :بود كشيده فرياد

 .نيست سرم چادر بيرون، برو-

 شيدا به بعدها گرچه. نكرد فراموش را پريده رنگ صورت و فرياد آن وقت هيچ بهروز

 چيزى ببينند، حجاب بدون را زنان اگر ندارد ايرادى سالگى۱۵ از قبل پسران بود گفته

 .بود شنيده مادرش از كه

 :بود گفته شيدا اما

 داشت، حجاب جلوش بايد بفهمه، خوب رو چى همه پسرى اگه گهمى معلممون-

 !نامحرم شىمى پس اولى شاگرد توهم

 با باشند هميشه مثل كنارهم، در پذيرفتند شرعيات فهميدن بدون ساله١٠ كودك دو

 .بدنى تماس هر از جلوگيرى و شيدا هميشگى چادر تفاوت، يك

 برخورد باهم …و غذا ظرف و دفتر و كتاب كردن بدل و رد براى دستانشان بارها گرچه

 .اوردندنمى هم روى به نانوشته قانون طبق اما كرد،مى

 بشى؟ كاره چه خواىمى شى بزرگ تو بهروز-

 .نكردم فكر دونم،نمى-

 :نگريست انگشتان مفصل شكستن و هايشب**ل گزيدن و شيدا به
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 چى؟ خودت گيره،مى لقوه انگشتات نكن،-

 در را هايشچشم خوشحالى با و برداشت دست انگشتانش شكستن از سريع شيدا

 :گفت و چرخاند خانه چشم

 .معلم اول اما خوبه، خيلى هم نويسندگى خب. بشم معلم دارم دوس-

 به دست و كشيد دراز بيد درخت زير باطراوت و بلند هاىسبزه روى ديگر بار بهروز

 .برد سر زير

 روى بر بيد، ىشده چتر هاىشاخه ميان از گاهى صبح ماليم حرارت با خورشيد نور

 .رقصيد بهروز ارامش از پر صورت

 :گفت و برد سر باالى را ديگر دست

 کنم؟ صحیح رو هاتونبرگه و منشى بشم من معلم، خانوم اجازه-

 !روز …به-

 .بشم راه مهندس يا خلبان دارم دوس من. نخور حرص باشه،-

 .راه مهندس چرا حاال-

 .بود راه مهندس بابام اخه-

 :شد نزديك نوجوانش دوست به كمى و خورد تكانى كنجكاو شيدا

 شد؟ چى خب بابات؟-

 .بود نزده حرفى وقت هيچ پدرش از بهروز

 :بود گفته تنها بهروز. بود پرسيده پدرش به راجع بهروز از كودكى در شيدا كه يكبار
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 فضولى؟ مگه بگم، خوامنمى-

 چيزى بهروز مادر و پدر ىخانواده و پدر از كس هيچ. بود نكرده سوالى ديگر شيدا

 .دانستنمى

 :گفت باخود. زد زل شيدا ىتيره چشمان به ایلحظه بهروز

 .گممى بهش رفيقه، ترينمحرم و بهترين شيدا-

 .شد خيره دست دور به و گرفت او از نگاه

 :بود زده شوق و ارام صدايش

 .بينهمى رو بابا كه گذروندمى دوره اونجا مادر. شدن اشنا بيمارستان تو بابا و مادرم-

 پسرعمه. شهپسرعمه بُر ناف دخترم میگه پدربزرگ خواستگارى، میره بابا وقتى

 .بود بخش كالنترى معاون مادرم،

 مادرم دونمنمى. شهمى بازداشت بار چن بابا. شنمى اذيت بابا و مادر خيلى انگار

 مادر، ىخونواده رفتارهاى بخاطر. كنهمى بيرون خونه از اونو پدرش كه كنهمى چیكار

 .كننمى عروسى بالخره. كننمى رفتارى بد مادر با هم بابا ىخونواده

 :شد غم از پر صدايش و كشيد اهى

 .روندن خودشون از و دادن ازار دادن، ازار رو مادرم و پدر خونواده، هردو-

 ىچهره ىوخيره كشاند بهروز سمت به را خودش كمى و شد فشرده شيدا قلب

 .شد اشداشتنى دوست

 بود خونه وقتى هميشه. بود مهربون خيلى بابام. ديگه جاى يه گرفت انتقالى بابا-

 .شدنمى قطع شخنده صداى
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 .بود خوشحال خيلى مادرم" اسخنده خوش خيلى بهرام" گفتمى همش مادرم

 :شد اهسته صدايش

 .كردنمى اذيتمون فاميل نداشتن اصال بوديم، بخت خوش و حال خوش خيلى-

 . شد ساكت

 .ببيند غمگين را بهروز خواستنمى كند، چه دانستنمى شيدا

 .بگى چيزى ديگه خوادنمى-

 و كرد پيدا هاعلف روى ایسنگريزه. برخاست و داد بيرون را شده حبس نفس بهروز

 .كرد پرت اب درون به قدرت تمام با

 ُسرخورده خاك سستى بخاطر ساخت حال در ىجاده كنار نبوده، متوجه بابا گفتن-

 .شد خفه بابام اب، تو شده پرت و

 ادامه بهروز پربغض صدای. گذاشت دهان روى دست و كشيد هينى اختياربى شيدا

 :داد

 .بود داده دستور مادرم ىپسرعمه. بودن كشته رو بابام بود، دروغ-

 .شد حاكم نوجوان دو بين دردناك سكوتى اينبار اما سكوت، بازهم

 .كشيدندمى جيغ و پريدندمى هم به بود، شده بيشتر پرندگان صداى

 …خواممى رو خاطرت هنوز گفت مادرم به و خونه اومد …دارم ياد به هنوز رو مرتيكه-

 .خواممى خاطرتو

 :گرفت گاز عصبانيت با را باال ب**ل
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 بود، سالم۶ فقط من. يادمه رو جمله همين فقط نكردم، فراموش صداشو وقت هيچ-

 .كشتمشمى بودم بزرگتر اگه

 ساوه، رفتيم. زديم بيرون شهر اون از و فروخت رو خونه و ماشين مادرم هفته همون

 . همسايه شديم و شما شهر اومديم هم بعد سال يه

 :داد ادامه و زد غلتى ارام

 …و بگيرن ازش منو بابام ىخونواده ترسيدمى كرد؛ فرار مادرم خونواده، دوتا دست از-

 :داد ادامه و گزيد را انگشتش كمى

 .كنه ازدواج قاتلش ىپسرعمه با كنن مجبورش خودش ى خونواده يا-

 .شد خيره بهروز سفيد و صاف صورت تو مستقيم و داد عقب شانه كمى شيدا

 دردناکی یگذشته چنين مهربانش، دايى زن و بهروز كردنمى فكر وقت هيچ

 .اندداشته

 :گفت لودگى با و زد چشمكى بهروز

 خوشگلم؟ زشته، دختر-

 :خورد تكانى شيدا

 گفتى؟ چیزى هان؟-

 :گفت و نشست بهروز

 فكر؟ تو رفتى دفعه يه شد؟ چى-

 دارى؟ دوست رو دايى تو بهروز،-
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 :داد ادامه شرم با

 میاد؟ خوشش دايى از مامانت يعنى-

 :گفت لبخند با بهروز

 نكردم احساس وقت هيچ اون خوبى بخاطر من. خوبه خيلى تو دايى يعنى بابا-

 .نيستم پسرش

 .نكردن برخورد مشكلى با كه حاال تا بپرس ازش خودت اونو مادرم؟

 :زد لبخند شيدا

 .منى دايى پسر تو خوشحالم-

 :گفت نوجوان پسرك

 .بيشتر ما-

 .شد او ىخيره كالفه ديگر بار و برگرفت نگاه شد، خيره بهروز به ثانيه چند شيدا

 :زد كنار را چشمانش بر ريخته موهاى انگشتان با و برخواست جا از بهروز

 .نمردى تا بگو كنه؟مى تخفه داره چى-

 :كرد اخم شيدا

 .ديوونه-

 :شد بلند بهروز ىخنده

 كنى؟مى فكر چى به متفكر ديوونه، من باشه-

 .ايستاد بهروز كنار و تكاند را چادرش و شد بلند هم شيدا
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 رو؟ بزرگات مادر و بزرگ بابا …نديدى؟ فاميالتو تاحاال تو …گممى-

 .مقصرن همشون ببينمشون، وقت هيچ خوادنمى دلم. نه-

 .نشاند غم شيدا دل به بهروز عصبانى و تلخ لحن

 روز؟ …به. كن ولشون اصال-

 .شد شاد نوجوان پسرك صداى و كرد اثر مهربان و كشيده لحن

 خواى؟می چى-

 نخورى؟( جنب)جُم من پيش از امروز ميشه-

 :داد جواب شيطنت با بهروز

 گيرن؟مى دندون االغش و سگ اينجا مگه چرا؟-

 :نشست چادرى ىسبزه دخترك هاىگونه روى اندكى سرخى

- ِ  .ميره رمضون دنبال همش كه ناصر اون نكن، اذيت …ا

 خواممى. پيششون برم ندارم دوست هستن؛ خونه اون خونه، اين مهرى با مادرم

 .بگردم رو روستا ىهمه امروز

 .شود روبرو اشخانواده يا ابى چشم جوان با خواهدنمى كه نگفت

 :گفت بهروز

 ناصر سوارى االغ بالخره ببينم خواممى ناصر، و رمضون پيش صحرا بريم اول باشه،-

 .كرده پيشرفت
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 دقيقه چند از كه مزاحمى ىسنگريزه تا دراورد را كفشش و شد خم خوشحال شيدا

 .اندازد بيرون داد،مى ازار را پايش پيش

 .قبول-

 :گفت و زد خبيثى لبخند بهروز

 نه؟ قشنگه، خيلى ابى رنگ-

 :گفت ذوق با سياه، ىساده كفش پوشيدن درحال شيدا

 .عاشقشم اره،-

 يه. نداريم ابى چشم اطرافمون تو كنى؟ فكر ابى چشم اون به خواىنمى چرا خب-

 …از مرتبه

 .گذاشت ناتمام را اشجمله كتفش، ميان كفش شدن كوبيده

 .خشكاند را لبخندش شيدا بلند و خشمگين صداى

 .شعورىبى خيلى بسه،-

 .شد كفش لنگه يك با شيدا دويدن ىخيره تعجب با

 زياده انگار اما! باشد كرده شوخى خواستمى فقط برنجاند را دوستش خواستنمى

 .بود كرده روى

 .دويد او سوى به و برداشت زمين روى از را كفش لنگه

 .كن صبر شيدا …شيدا-

-… 
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 .صبركن كردم، غلط شيدا-

-… 

 .ديگه وايسو …شممى زنش خودم بابا -

 

 توقفش موجب پايش انگشت درون تيز سنگى رفتن فرو اما دويدمى توجهبى شيدا

 :شد

 …اَه-

 .داد مالش را شست انگشت و شد خم

 :رسيد كنارش بهروز

 اين با دهات، روز دو اومدى! هستى جنبهبى چقدر ببين كنى؟مى رم دفعه يه چرا-

 .شدى رفيق عموت االغ

 .بود كرده گير خنديدن و عصبانيت حس دو بين شيدا

 .ذارهمى جا كفش سيندرال مثل بيا،-

 .شد دراز سمتش به خاكى و سياه كفش لنگه

 .كرد پا به و گرفت را آن كرد، غلبه اخم

 .عمو االغ تا توام نشين هم بيشتر-

 دادم؟ ياد بهت رو كردن رم من يعنى اهان،-

 :گفت مظلومانه شيدا، درنگاه نگاه
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 باشه؟ آشتى-

 بهروز كند محو را آن خواست تا شد، دخترك هاىب**ل نقش اجازهبى لبخندى

 :گفت سرخوشانه

 .آشتى پس خنديدى ديدم-

 .نمياد خوشم نكن، اذيت ديگه اما باشه،-

 :گفت بهروز

 يا است االغه سوار ناصر االن دونمنمى عموت، االغاى پيش بريم بدو حاال قبول،-

 ميره؟ جفتك روش داره االغه

 .خندید بلند صدای با شیدا

*** 

 .شد محله راهی سه از قبل اصلی خیابان وارد اى،فيروزه ابى گاالنت ماشين

 پچ پچ هم گوش در بهروز و ناصر. نگريستندمى را خيابان سكوت در وشيدا مهرى

 .خنديدندمى اهسته و كردندمى

 .رسید محل مسجد روىروبه اتومبيل

 شده؟ شهيد كى! زدن حجله-

 تيز چشمان. كشيدند سرك كنجكاوى با هابچه. پرسيد تعجب با كه بود مادر صداى

 :بگويد بهت با بقيه از زودتر تا كرد كمك اتومبيل راست سمت گرفتنش قرار و ناصر

 .ستمرتضى عكس-
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 .شد غافل مهرى و بهروز از و كشاند ناصر سمت به را خود شيدا

 :گفت و زد برصورتش اىكشيده مادر

 .مرتضى بميره تننه-

 .جوشيد اشك و بست را شيدا گلوى راه بغض

 .داشت نگه اتومبيل

 خوابيده نفر دو حجله روىروبه. كرد حركت پدر و شدند پياده نوجوان سرنشينان

 .بود صبح٧ ساعت. بودند

 كه ایسرمه بلند جاشمعى دو ميان گشاد، لبخند آن با مرتضى ىچهره تصوير

 .نگريستمى هاآن به بود، رسيده نيمه به هايششمع

 برد دهان داخل را دستش یکناره اختیاربی و ایستاد ناصر کنار حجله، رویروبه شیدا

 .گرفت گاز و

 .دادمی سالم هاآن به مرتضی، خندان چشمان

 :گفت مهرى

 شده؟ شهيد كى. ستمرتضى-

 .شد كشيده گذشته به مرتضى، نگاه مسخ شيدا

 .زدندمى هم به را گروه هاىبچه بازى و كردمى شيطنت ناصر همراه كه تپل مرتضى

 رویروبه خرید برای را شیدا بار وهر دانستمی خواهرش مانند را او که مرتضی

 .کند حفظ محل عالف پسران شیطنت از را او تا رفتمی کنارش دیدمی محل یمغازه
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 :غريدمى معصومه خواهرش به كه مرتضى

 .كشمتمى برى ديگه جاى معصوم برى، بازى براى شيدا ىخونه تونىمى فقط-

 :زدمى غر ديدمى نانوايى صف تو را كوچه دختران بار هر كه مهربان مرتضى

 تا چن گيرم،مى نون براتون خودم برين نونوايى؟ اومدين شما که مرده داداشاتون-

 خواين؟مى

 سمت كه بود ديده بسيج لباس تو را شده الغر مرتضى پيش، دوهفته بار اخرين

 :بود زده فرياد ناصر

 .دارم كارت مسجد بيا شب ناصر-

 بود؟ رفته خاك زير غيرت و نمك همه آن براستى حاال

 لحظه هر بغض اما شستمى را صورتش اشك اورد، كم نفس و گرفت درد گلويش

 .شدمى تربزرگ

 :كرد زمزمه و كشيد خندان عكس ىشيشه روى بر دستى و رفت جلوتر

 مرتضى؟ رفتى كجا-

 :پرسيد متحير بهروز

 دادن؟ رضايت شخونواده چطور نبود؟ پسر تك مرتضى مگه ناصر،-

 .نداشت طاقت ديگر دويد خانه سمت به شيدا

 كودكيش دوران از متفاوت اتاق ظاهر. شد انتهايى اتاق وارد صدابى ،بود باز خانه در

 .بود شده
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 ايجاد كمى فضاى كمد، پشت و ديوار بين و بودند كشيده جلو را محبوبش سبز كمد

 .دادمى را شدنش پنهان و دخترك نشستن ىاجازه كه بود شده

 قرار زانوانش روى را سرش و نشست زمين روى كمد پشت امده باال زانوهاى با شيدا

 .داد

 .تركيد بغضش و شد فشرده هايشدندان ميان چادر

 .نرسيد كسى گوش به و افتاد گير چادرش و زانو عايق ميان گريه صداى

 جلوى سد و كمتر را غم قدرت تا جويدمى را دهانش داخلى گوشت گاهگه هادندان با

 .كند ترمحكم را هايشاشك

 :گفت اختياربى

 هستى؟ حالى چه تو االن معصوم، بميرم برات-

*** 

 نوربى چشمان با و بود داده تكيه ديوار به كنارش سياه روسرى و لباس با معصومه

 .بود مرتضى عكس ىخيره

 :بود كرده پر را كوچه و خانه فضاى عبدالباسط زيباى نواى

 القران الم الرحمن-

 :فشرد را معصومه ىشانه

 .بخور رو چايى اين جون معصوم-

 . نبود دنيا اين در گويى نكرد، حركتى هيچ معصومه
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 :گفت التماس با و كرد نزديك معصومه دهان به را شده گرم چاى ديگر بار شيدا

 .نخوردى هيچى حاال تا صبح معصوم، بخور-

 .كشيد عقب را صورتش معصومه

 .داد تكيه ديوار به و گذاشت زمين روى را استكان بالتكليف و رمقبى شيدا

 معصومه با دوستى و مرتضى شهادت اگر بود، فرارى عروسى و عزادارى مراسم از

 .گذاشتنمى قدم صدا، و گريه از پر و شلوغ مكان اين به هرگز نبود

 گاه گيج در گلوله يك فقط بود شنيده. بست را چشمانش و گذاشت زانو بر سر

 .بود كرده شهيدش و نشسته مرتضى

 : گفتمى فرياد با مرتضى مادر خانم زهرا

 .مهربونم... قواره و قد خوش...خوشگل... رفت گل مثل پسرم-

 زده بهم فرمى خوش اندام و بلند قامت و بود كشيده قد سال يك عرض در مرتضى

 .بود

 :گفتمى و كوبيدمى برسينه خانم زهرا

 بابات پشت مرتضى... جان مرتضى مردمى برات تننه كاش اى مادر، برات بميرم-

 .مرتضى«زد جيغ» …مرتضى سوختم …مرتضى شكست

 .شد حالبى

 چه بيايد على و نادر سر باليى اگر كردمى فكر و ريختمى اشك ارام ارام شيدا

 كرد؟ خواهد
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 گاهگه و بود شده ماندگار جنوب در پاسدار عنوان به جنگ ابتداى همان از نادر

 .بود گردان ىفرمانده معاون. آمدمى خانه به مدت كوتاه هاىدرمرخصى

 .جبهه اول خط بود رفته شدمى ماهى سه نجفى اقا حاج پسر عبدهللا همراه على

 .لرزيدمى هم شيدا تن عمليات، هر با

 نباشد، بداخالق و خشن نادر نگران كه شدنمى دليل اين اما بود على نگران بيشتر

 به عملياتى هر از قبل و هست اطالعات گردان جزو نادر دانستمى اينكه بخصوص

 .كند اورى جمع اطالعات تا شودمى اعزام منطقه

 از پر كانال تو روز دو بود شده مجبور اطالعاتى عمليات همين از يكى در بار اخرين

 .بكشد سرك منطقه به هاشب و شود مخفى الى و گل

 . اب قمقمه يك و خرما كوچيك ىبسته يك با تنها غذا بدون دوروز

 سطل ىروانه را آن و گرفتمى ايراد ميوه لك از كه برادرى كند باور توانستنمى شيدا

 .جنگدمى قهرمانانه چنين جبهه در كرد،مى زباله

 .شد خيره معصومه خشك اما سرخ چشمان و پريده رنگ صورت به و كشيد اهى

 :گفت دل در

 كردم؟مى چیكار بودم من شد، شهيد هم اون كه داشت داداش يه فقط معصوم-

 .بود قلبش در تیز دردی نيش پاسخش

 .بگو چيزى يه معصوم معصوم،-

 .بود مرتضی عکس مات معصومه چشمان

 :وگفت فشرد خود به را او و انداخت معصومه هایشانه دور دست شیدا
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 .جان معصوم برات بمیرم-

 .بود مرتضی شیطان هایعسلی یخیره چنان هم معصومه، مات و عسلی چشمان

 :كرد خودنمايى هايشبرلب هميشگى لبخند و كشيد جلو را چادرش زهرا

 .بره بذار كن ول شيدا-

 :گفت اب جوى كنار شكسته اجرى تكه ديدن با و نگريست اطرافش به شيدا

 .كردم پيدا اهان-

 .برداشت را اجر و رفت خيابان جوى سمت به

 :كرد رها چادرش پشت را اشخنده طاهره

 شيدا؟ كنى چكار خواىمى هه، هه هه …هه هه-

 :گرفت دوجاى آن ميان هميشه مانند و امد دوستانش كنار شيدا

 .رو چلغوز ىپسره كنم، ادبش خواممى-

 . بودند شده تعطيل تازه كه بود دخترى اموزان دانش از پر خيابان

 .بودند روزانه امد و رفت در موتورها و هااتومبيل و باز هامغازه

 پنهان ديده از خيابان در ها،ماشين ميان كه ديد را سوارى دوچرخه شدمى گاهگه

 .شودمى

 :گفت هيجان با طاهره

 .اومد هابچه-

 .امدمى سمتشان به كه ماند خيره سیاه_ابی ىدوچرخه به دقت و خشم با شيدا
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 سياه لباس ميان شيطانش و سفيد صورت كه بود الغر ىساله۱۶_۱۵ پسر آن راكب

 .كردمى خودنمايى

 :گفت تند و رسيد هاآن جلوى ركاب در پا پسر

 !خانما؟ چيه اسمتون-

 :غريد شيدا

 . خان فضول نيس مربوط تو به-

 نشانه پسر سوى به و كشيد بيرون چادر زير از را اجر پسرك خندان چشمان ميان و

 .رفت

 .دزدید را سرش پسر و شد پرتاب اجر. داد دوچرخه به بيشترى سرعت پاها حركت

 .شد گم خيابان در پسرك. گذشت گوشش كنار از خطر

 :خنديد بلند طاهره

 كردى؟ چیكار ديوونه-

 :ندید را او اما بيابد را پسر تا كشيد سرك زهرا

 شكست؟مى سرش اگه شيدا-

 .ازشون مياد بدم اَه چى؟ كه ردمون افتاده ساعته نيم احمق ىپسره جهنم،-

 .شد دوخته جلو به نگاهشان بلندى صداى با بعد ىدقيقه چند

 توتوله متل اتل-

 .بتوله وسطى اسم



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

122 

 

 ديگر اجرى دنبال چشم با شيدا.  كردند پنهان را هايشانخنده همراه، دختر دو

 .گشت

 :گفت خنده با و رفت شيدا طرف به دوچرخه با پسر

 .داره اعدام عمد قتل بتول،-

 .دادند سر قهقهه بتول اسم خصوص به پسر، ىجمله از وطاهره زهرا

 :گفت كالفه شيدا

 .شعوربى شو گم-

 .دورشد و داد نظامى سالمى راست دست با پسر

 ديوونه؟ اون يا منين رفيقاى شما-

 :گفت باز نيش با طاهره

 !بود كرده بند تو به چرا حاال خنده، از مردم بود اىبامزه پسر چقدر-

 :داد ادامه لبخند با بود ترارام كه زهرا

 !تو؟ چرا شيدا ميگه، راس-

 :كشيد اهى شيدا

 .منه شانسى خوش از دونم،می چه-

 :گفت طاهره

 .بود خوشگل اما-
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 و روشن پوست جز به بود نمانده يادش به چيزى اشچهره از. كرد فكر پسر به شيدا

 .اشتيره موهاى

 :پرسيد ارام زهرا

 داشت؟ چیكارت احمدى امروز-

 رد دست به كالسور جوان دوپسر تا كشيدند كنار را خود دوستانش همراه شيدا

 .شوند

 به كه چى يعنى» گممى بهش. پسرعموم بدم بنويس نامه يه برام ميگه. هيچى-

 درسش كه ديگه سال قراره دوننمى همه بخدا» گهمى« !زشته بدى؟ نامه پسرعموت

 «.كنم خوشحالش خواممى كنيم، نامزد ميشه تموم

« .نيست تو كار اين فهمهمى كه بدى نامه خواستى دوباره كه بعدا   احمدى» گممى

 «.بار اين فقط خدا رو تو احسانى» گهمى

 اين عاليه، انشاهاش احسانى گفته الهيجانى خانم وقتى از! كنم چیكار دونمنمى

 .نامه يا خوانمى انشاء يا كه نفره سومين

 .شدندمى جدا هم از دخترها بايد كه جايى بودند رسيده سرخيابان

 خيابان راست شيدا و پيچيد خيابان چپ سمت به طاهره رفت روروبه ىكوچه به زهرا

 .داد ادامه را

 در آش سينى كه ديد را معصومه خانه، روىروبه شد، كوچه راهى سه و باز فضاى وارد

 .بود ايستاده دست

 .معصوم سالم-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

124 

 

 :چرخيد سمتش به معصوم

 .بگیر بیا شيدا سالم،-

 چيه؟ براى آش-

 خيرات براش ننه. بوده دستش آش و اومده مننه خواب تو ديشب ست،مرتضى مال-

 .كرده درست آش

 . گذشتمى مرتضى شهادت از سال يك

 بود، داده دست از درجنگ را پاهايش از يكى حسين بودند، شده شهيد رضا و بهنام

 .بود شده اسير هم ابوذر

 .بودند جبهه هنوز عبدهللا و على و نادر

 خانه بر را دشمن با جنگ و بودند شده جبهه راهى جمعى دسته كوچه، پسران

 .بودند داده ترجيح رفتن دانشگاه يا نشستن

 .گذاشت زنگ روى انگشت

 خونه؟ مياى باشه، قبول-

 .بيام سر يه غروب شايد ظهره، كه االن-

 :كرد باز رو صورتش لبخندى

 .دارم توپ خبر يه-

 :شد شنيده خانه داخل از ناصر صداى

 كيه؟-
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 .منم-

 :پرسيد ذوق با

 اره؟ خبريه؟ معصوم-

 :داد تكان پايين به را سرش معصومه و شد باز در

 .ميام غروب-

 .شد دور شيدا از سرعت وبه

 :پرسید و چرخاند طرف دو به را سرش ناصر

 زدى؟مى حرف كى با-

 . اورده آش بود، معصوم-

 سمت به آش ظرف با سرعت به شيدا اما بگيرد را ظرف تا برد جلو دست ناصر

 .رفت اشپزخانه

 . بكشى باال تنها شهنمى ست،همه مال-

 .نخوردم من داشتيم جوش كاله امروز شيدا-

 كرد،مى تهيه را آن مادر كه روزهايى و داشتند نفرت غذا اين از دو هر شيدا و ناصر

 .بودند خوردن براى مرغ تخم يا پنير دنبال به دو آن

 .خوريممى هم با بيا-

 .بودند ناهار از بعد درچرت پدر و مادر چون كند صحبت اهسته كرد سعى
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 و بلند پيراهن با مدرسه ایقهوه رنگ بد و گشاد اونيفورم كردن عوض از بعد شيدا

 :گفت ناصر به و شد اشپزخانه وارد زيتونى گشاد

 .بيار قاشق دوتا و كاسه يه-

 .نشست كنارش و كرد پهن زمين روى را ایپارچه ىسفره

 .نشست سفره ديگر سمت روحى قاشق دو و قرمز مالمين ىكاسه با ناصر

 شيدا كارهاى از هميشه غذا تقسيم بود بزرگتر شيدا از سال دو ناصر اينكه وجود با

 .بود مادر يا

 مچ از كه ناصر سفيد هاىدست ديدن با و ريخت ناصر ىكاسه داخل را آش بيشتر

 .شد ريش دلش بود شده زمخت و سياه

. گذشتمى مكانيكى يك در کردنش وکار بازيگوش نوجوان تحصيل ترك از سال يك

 .دارد خوبى استعداد ناصر فنى، كارهاى براى بود گفته كارش استاد رشيد اقا

 ظهر. كند جارو و اب و كند باز را مكانيكى تا زدمى بيرون خانه از زود صبح روز هر

 .شب٩ ساعت تا سركار گشتبرمى بايد هم باز و داشت استراحت وقت ساعت٢

 .شدنمى پاك راحتى به روغنی و سياه هاىدست

 !كردمى سيگار و اهنگران هاىونوحه هندى نوارهاى صرف را خود مزد دست از نيمى

 ناصر ندارند، بهم ربطى هيچ موسيقى نوع دو اين كه كرد مى اشمسخره بهروز وقتى

 :گفتمى دادن قر با

 .ماهه هندى اواز و رقص-

 :كشيدمى را كلماتش مداحان مانند و زد مى سينه بعد
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 . رويممى خدا سوى برادر، جنگه مرد اهنگران برادر، جنگه وقت اما-

 .خنديدندمى او وزنبى ىنوحه به بهروز و مهرى و شيدا

 ديگر با نشينى هم ىتحفه اين. كشيدمى سيگار خانواده چشم از دور بود مدتی

 .بود هامكانيك شاگرد

 .بردارد سنگك نان كمى تا كرد دراز دست ناصر

 خوبى به شيدا. خوردمى چشم به كوچكى سوختگى داخل از راستش دست مچ روى

 :زد فرياد و داد هل پاركينگ داخل به را ناصر فرياد با نادر كه را روزى داشت ياد به

 . كشىمى سیگار ببينم اگه شكنممى رو دستت بعد ىدفعه-

 .گفتنمى وچيزى ماليدمى مچ روى ناصردست

 :بود داده ادامه فرياد با نادر

 .نره يادت حرفام وقت هيچ كه سوزوندم سيگارت با رو دستت-

 كرد سعى آش پر قاشق با و نشست شیدا گلوی تو بغض ماجرا، مجدد ياداورى با

 .دهد قورت را بغضش

 گفت؟مى چى معصوم شيدا-

 .پخته آش براش بود، ديده رو مرتضى خواب شننه هيچى،-

 .خورد و كرد پاك نانى تكه با را اشكاسه ته ناصر

 :گفت و زد تكيه ديوار به غذا كردن تمام با

 .جبهه برم خواممى( انداخت اطراف به نگاهى)بيار بريز برام چايى يه شيدا-
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 :پرسيد ناصر به خيره و ايستاد بود اشپزخانه راهى و بود كرده جمع را سفره كه شيدا

 كنى؟مى شوخى جبهه؟-

 : گفت نما دندان لبخندى با ناصر

 .بيار چايى-

 نفتى سماور سمت به و گذاشت كابينت روى را دستش داخل وسايل متحير شيدا

 دو درون را جوشيده چای و برداشت دستگيره با را چينى صورتى قورى و رفت جوشان

 .كرد پر و گرفت سماور شير زير را هاآن و ريخت استكان

 . داد قرار حالت ترينپايين در را روشن ىفتيله

 تغيير بدون داشت زيرسر دست و كشيده دراز زمين روى كه ناصر. رفت ناصر كنار

 :دوخت چشم خواهرش به حالت

 خبر؟ چه بهروز از-

 :نشست شيدا

 كردى؟ شوخى كنيم، كار زبان باهم بياد عصر قراره-

 :شد طاق ىخيره ناصر نگاه

 .بودم فكرش تو رفت مرتضى وقتى از. جبهه برم خواممى گرفته دلم شيدا، نه-

 :كشيد اهى

 .بود سجاد هفتم ديروز-

 :پرسيد متحير شيدا
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 خانوم؟ بتول پسر سجاد-

 . اره-

 ديگر تحصيل ترك از بعد. بود مدرسه در ناصر دوستان ترينصميمى از يكى سجاد

 .بود نزده حرفى سجاد از

 مكان به محل اين از پيش سال يك كه بود محل هاىبچه قران مربى خانوم بتول

 .نداشت ازشان خبرى ديگر شيدا و بودند رفته ديگرى

 شده؟ شهيد كجا-

 تو احتماال ديدم رو نظامى اموزش ىدوره قبال ندارم موندن طاقت ديگه من. شلمچه-

 .اعزامم ماه اين

 :برد دهان سمت به را چاى استكان و نشست

 باشه؟ نگو، چيزى كسى به فعال-

 :كرد بازى انگشتانش با شيدا

 .داره گناه نمياره، طاقت ننه …هستن جبهه هم على و نادر االن …ناصر-

 .كنهمى عادت ننه-

 چى؟ نده اجازه بابا-

 :خنديد

 اوس به. كنم نگاه موتورش به تا ميكانيكى اورد رو ماشينش ديروز. خداشه از بابا-

 .گيرمنمى جلوشو بره بخواد ناصرم اين گفتمى داشت رشيد
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 :گذاشت سينى داخل را خالى استكان

 .كنهمى داغونم هابچه ىحجله ديدن برم، خواممى-

 :كرد سرباز شيدا ىنشده پاك بغض

 .برو تو بعد بياد على بذار ناصر-

 :كشيد دراز هم باز ناصر

 همونا داداش منم( خنديد) باز لج هردو گردن،برنمى نشه تموم جنگ تا نادر و على-

 . بخوابم ساعت يه بده متكا يه شيدا. هستم

 در هامدت خود با اينگونه كردنمى فكر كه برد برادرى براى را بزرگ و گرد متكاى شيدا

 .برسد نتيجه به تا بوده جدال

 !بود؟ ساخته مرد هاپسربچه از چگونه جنگ

 .دانستنمى را سوالش جواب بودند؟ بازى تفنگ عاشق پسرها ىهمه

 ىعاشقانه هاىداستان دنيايش روزها آن

 . بود دوما الکساندر وتاریخی اعتمادى-ر

 داشت روانش و گذشتمى منزل داخلى جنگ و كشور بيرونى جنگ در روزگارش اما

 روح با است دخترى دانستنمى. كردمى پيدا سخت منطقى و عاطفى بعد دو

 .دخترانه جسم با است پسرى يا پسرانه

 !كرد؟مى بايد چه نگرانيش حجم با رفتمى هم ناصر اگر

 .نداشت ارام گذاشت، پا زير را خانه سركنده مرغ مثل
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 :داد تكان را اششانه ارام و رفت خفته مادر سر باالى

 .ننه …ننه-

 :شد باز مادر چشمان

 .بذار هم ناصر براى بخور اول، كابينتِ  تو گذاشتم پنير اومدى؟ مدرسه از چيه؟-

 دايى؟ خونه برم ساعت يه من خورديم،(غذا) نونمونو ننه-

 :رابست چشمانش مادر

 .بيا زود برو،-

 بود خواب تریاک بساط کنار که انداخت اشخفته پدر به نگاهى شد بلند شيدا

 .کردمی وخروپف

 . هميشگى ميهمان اين به بود كرده عادت ديگر

 .شود ارام تا زدمى حرف بهروز با بايد

 سينك كنار قرمز سبد داخل و شست را سينك داخل هاىظرف سرعت به شيدا

 .گذاشت

 خلوت كوچه. زد بيرون خانه از و كرد سر را مشكى چادر بود خوانده مدرسه را نمازش

 . روز هر مانند بود

 هواى آن در. بودند خواب يا استراحت درحال منزل داخل ۴ ساعت تا كوچه اهالى

 .آمدندنمى بيرون كردن بازى براى هابچه پاييزى سرد

 .بود بهروز و او بين رمز. فشرد دوبار را تميز و طوسى در زنگ



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

132 

 

 :پيچيد حياط داخل پسرنوجوان صداى

 .اومدم-

 شيدا جان به محبت از گرمى موج. گشت نمايان بهروز خندان ىچهره و شد درباز

 :شد گشوده لبخندى به اختياربى هايشب**ل. شد ريخته

 .خروس سالم -

 :گفت بلوغ، ىاستانه در پسرى مانند خروس صداى با بهروز

 خوبى؟ زشته، دختر سالم-

 .شود وارد هايشسال اين دوست تا رفت عقب و

 راهرو سمت به بهروز مشكى كورسى دوچرخه و دايى سفيد اتومبيل ميان از شيدا

 دنبالش فريادكشان بهروز و زدمى چرخ تك دوچرخه اين با ناصر چقدر. رفت

 .دويدمى

 خوابن؟ اينا دايى بهروز-

 .من اتاق بريم محل،بى خروس اره-

 را باال دايى پيش سال يك. رفت سالن داخل ىپله راه طرف به و خنديد اهسته شيدا

. شدمى ختم بزرگ بالكنى به كه نورگير و بزرگ اتاقى با کامل طبقه یک. ساخت

 نخل و كاكتوس هاىگلدان همراه به پالستيكى سفيد دوصندلى و ميز بالكن داخل

 راست سمت كوچك بهداشتى سرويس. انگيختبرمى افراد در را نشستن به ميل

 .است كامل رفاه در طبقه اين در اينجا بهروز كند حس شيدا شدمى باعث بالكن

 :گفت و نشست تحرير ميز پشت هميشه مانند و شد بهروز اتاق وارد
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 چطورى؟ خان خروس! صداشو-

 شيدا.  داشت قشنگى ىخنده اشنخراشيده و گرفته صداى برخالف. خنديد بهروز

 .زيبا و دار زنگ كرد،مى تشبيه اىنقره ایزنگوله اهنگ به را او ىخنده صداى

 .نشست و داد تكيه ديوار به شيدا روىروبه بهروز

 :گفت و كرد نگاه شيدا به لبخند با

 طرفا؟ اين از خب -

 :گفت قديمى دوست كالم و نگاه شيطنت گرم شيدا

 .نيست خوب حالم ام،كالفه بهروز-

 :پرسيد كنجكاوى با و كرد دراز را بلندش و الغر پاهاى بهروز

 شده؟ دعوا خونتون تو بازم شده؟ چى-

 .برخاست جا از و راند عقب را صندلى شيدا

 بودى؟ خواب-

 .بنويسم رو زبانم تكليف خواستممى نه-

 :داد هل بهروز سمت به پا با را اتاق ىگوشه نرم حدى تا و بزرگ ایسرمه پشتى شيدا

 .بكش دراز-

 :خواباند زمين روى و كشاند خود بطرف دست دو با را پشتى بهروز

 .كن تعريف-

 .كرد جا جابه پشتى روى بر را سرش و كشيد دراز شيدا سمت به پهلو به
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 :گفت و جويد را پايينش ب**ل كمى شيدا

 بره؟ جبهه خوادمى ناصر دونىمى-

 :پيچيد اتاق در پسر، ىخنده

 گى؟مى جوك-

 .جبهه بره خوادمى خدا، به نه-

 :گفت سرخوشى با بهروز

 !جبهه؟ و ناصر گذاشته، سركارت-

 :دوخت بهروز سياه چشم در چشم. نشود عصبانى كرد سعى شيدا

 . نداره شوخى بار اين ناصر بهروز،-

 :جويد را شستش انگشت

 .هست ساله۱۶ چون نداره هم بابا رضايت مشكل نوشته، اسمشم كنم فكر-

 :پرسيد و شد خيز نيم بهروز

 جديه؟ قضيه-

 …بره ناصرم اگه اره،-

 وهمراه دوست هميشه برايش خيال،بی برادر اين كه نگفت شود، مى تنها كه نگفت

 اتاق ىگوشه كه ندارد را برادرانش هاىرختخواب ديدن طاقت كه نگفت بوده، خوبى

 .شوندمى بغضش باعث هاستمدت

 :گفت ایدهنده اميد و شاد لحن با بهروز
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 . سرحالن و سالم جبهه تو على و نادر وقته خيلى االن ببين نباش، ناراحت-

 :داد ادامه و خنديد

 .بكنه هايىخرابكاری چه جبهه تو ناصر كن فكر فقط-

 . گرفت ارام كمى شيدا قلب بهروز، هاىشوخی با

 

 . دوخت شيدا به چشم و برد اشگونه زير به چپ دست و كشيد دراز مجدد بهروز

 بزنم؟ حرف ناصر با خواىمى-

 و گذاشت ميز بر راست بازوى روى سر نشسته وهمانطور كشيد كوتاهى خميازه شيدا

 .كرد نگاه بهروز به شده جمع اندكى چشمان با

 .فضولم كنه فكر خوامنمى نگو، بهش چيزى نه، -

 :زد چشمک شیطنت با بهروز

 گى؟مى قصه من براى اومدى دويدى بخوابم، من ذارىنمى سرظهر! نيستى مگه -

 :گفت و خنديد شيدا

 !شهرى پسر بودى خواب چه هم تو-

 :خنديد تابستان هاىشيطنت و حسين ياداورى با بهروز

 دارى؟ ازش خبر-

 :بست را شيدا چشمان ديگر ایخميازه

 .ندارم ازش خبرى اومديم كه روز اون از نه،-
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 :شد دار خش ارام ارام صدايش تن

 …سوار دوچرخه پسر يه مدرسه راه تو امروز-

 رفته خواب به ميز پشت شده مچاله كه نگريست الغر دخترك به لبخند با بهروز

 .بود

 .داد پاييزی دلچسب خواب به تن و نهاد هم روى بر را چشمانش

 .شد خيره اطراف به منگ و گشود چشم سرعت به. افتاد بلندى از كرد حس شيدا

 .بود امده كارى چه براى كه اورد ياد به خواب غرق بهروز ديدن با

 با كمى و كشيد بهروز روى قرمزى پتوى. برخواست جا از و كشيد كوتاهى یخميازه

 .كرد رصد را او ىكشيده و سفيد صورت كنجكاوى

 مانند به را او و است من دوست بهترين پسر اين»: انديشيد و زد لبخندى محبت با

 «.دارم دوست على

 از ظرف شستن صداى. رفت حياط طرف به صدا سرو بى و شد خارج اتاق از

 . زد بيرون خانه از اهسته شد،مى شنيده اشپزخانه

 :شنيد را پدر پرخشم فرياد كه بود نگذاشته خانه پاركينگ درون پاى

 كجا پولو بگو گيرى؟نمى پول خودت مگه! رى؟نمى سركار مگه ابروبى ىپسره -

 گذاشتى؟

 :شنيد را ناصر معترض صداى

 . نديدم پولى من خدا به بگم؟ بار چن نداشتم ور من بابا-

 :شد شنيده پدر ناسزاهاى ميان مادر ملتمس صداى
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 . نيست يادت گذاشتى جايى شايد نزن، خدا رو تو حاجى-

 :شد بلند ناصر الود بغض صداى

 .نيست يادت خريدى جنس حتما نرفتم، جيبت طرف من خدا به-

 :پيچيد گوشش در پدر ناسزاى و كمربند سوت صداى

 .مملكت براى اوردم بار دزد سگ، پدر دهنتو ببند-

 خوردن كتك ديدن طاقت. شد خارج خانه از و برداشت عقب به قدم چند شيدا

 .نداشت را بود جبهه راهى كه برادرى

 پدر جيب به دست ناصر دانستمى. نداشت را پدر ىظالمانه رفتار و ناسزاها طاقت

 .زندمى حرف پولى چه از پدر نيست معلوم و نبرده

 .زد را معصومه ىخانه در زنگ

 و داد سالم سريع معصومه، پدر موى سركم و پرمو صورت ديدن با شد درگشوده

 :گفت

 .دارم كار معصوم با-

 .تو بيا سالم،-

 :گفت بلند و رفت جلو پدر

 .اومده شيدا بيا معصوم، بابا-
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 با که شد ظاهر رویشروبه روشن، ایقهوه شلوار و نارنجی پیراهن با معصومه

 زیر را صورتی روسری چپ دست با و خاراندمی را سر فرق راست دست انگشتان

 را معصومه تپل و سفید اندام و صورت دلپذیری، با هارنگ. نیفتد تا بود گرفته چانه

 .بودند گرفته قاب

 .بود داده او به شیدا که لقبی کوچه؛ خوشگل

 کچلی؟ هم شاید یا خارونیمی هی که گرفتی شپش مگه-

 .شده شوره پر و چرک سرم حموم، برم باید امروز کدوم؛ هیچ-

 در کنار اخر پاگرد روی. کرد هدایت پله راه به را شیدا و کشید خاراندن از دست

 .نشستند نما نخ گلیم روی بام پشت

 .خانه انتهای در کوچک باحیاطی اشپزخانه و بود سالن یک تنها هاآن کوچک یخانه

 هایجعبه با جاآن فضای از نیمی که بود پاگرد همین دوستانش و معصومه پاتوق

 .داشت جای نفر سه نشستن برای تنها و بود شده پر پرت و خرت از انباشته میوه

 .بیارم چایی دوتا من بشین-

 و خرید راه از معصومه بابای کریم اقا. کرد نگاه بام پشت زده زنگ در به ساکت شیدا

 تن زیبای هایلباس که دانستمی شیدا و گذراندمی را زندگی اهن، هایقراضه فروش

 داربچه و بود کرده ازدواج بانکدار یک با که است دوقلویش یخاله هدیه معصومه

 . شدنمی

. زیبا و دوخت خوش هایلباس داشت، را او هایلباس حسرت کودکی دوران چقدر

 با هاصبح داشت دوست فقط. زیبا ظاهر نه و بود مهم لباس نه برایش حاال اما

 .پدر غرغرهای یا فریاد با نه شود بلند خواب از ارامش
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 هر سر دعوا دعوا، و مشاجره و جنگ نه باشد خنده و ارامش خانه در داشت دوست

 اهل گاهی حتی که خردمی وسایلی خانه برای و است پولدار پدرش دانستمی. چیز

 .ویدئو مثل اندنشنیده هم را اسمش کوچه

 کتاب شیء و است فیلم پخش کارش گفت و اورد خانه به ویدئو پدر که بار اولین

. کردنمی فراموش گاه هیچ را درآید نمایش به فیلم تا داد قرار دستگاه در را فلزی مانند

 . باشد پذیر امکان چیزی چنین کردنمی باور

 .ماند باز دهانش« .خان کاله کج» گفتمی و چرخیدمی که ایلوده مرد دیدن با اما

 . وسترن و رزمی هایفیلم برادرانش و بود رقص و ایرانی هایفیلم طرفدار پدر

 هم حاال. قالی فروش و خرید خانه، گاه و زمین فروش و خرید نبود؛ ثابت پدر شغل

 اوقات بیشتر غذایی مواد و لباس خرید برای پولدار پدر. اتومبیل فروش و خرید

 .بود خسیس

 :که میزد غر مادر سر زمینی سیب حتی و حبوبات و گوشت شدن تمام با

 بخورن؟ خرا کره این بیارم کجا از من هات،بچه شکم به بخوره کارد-

 :گفتمی ب**ل زیر مادر

 .خودتن هایتوله آوردمشون، بابام خونه از من انگار-

 خوردن کتک به مشاجره شنیدمی اگر که شنید،نمی را مادر زمزمه وقت هیچ پدر اما

 .کشیدمی مادر

 بر خون ریختن با و گرفت مادر پیشانی به کمربند قالب یکبار که داشت یاد به

 :زدمی غر همچنان اما. برداشت مادر زدن کتک از دست پدر صورتش،
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 .زن خورینمی من درد به تو گرفت، من برای رو تو که کسی کنه لعنت خدا-

 . کند پاک را خون تا کشید مادر صورت به را لباسی کرده بغض فقط شیدا

 را خانم زهرا گریه یا کریم اقا فریاد صدای معصومه یخانه از وقت هیچ. کشید اهی

 کاری هیچ خانواده دختر بعنوان اما کشیدمی خجالت خیلی.  بود نشنیده

 .کار هیچ بکند، توانستنمی

 :امد باال هاپله از دست، به سینی معصومه

 !تونخونه بیام من بود قرار شد؟ چی-

 :وگفت گرفت را سينى و زد محو لبخندى شيدا

 . نباشم خونه غروب شايد بيام خودم گفتم اومدم،مى دايى ىخونه از -

 .زد لبخند محجوبانه و نشست كنارش معصومه

 يك نشانگر معصومه شده سفید و سرخ صورت و ایقهوه چشمان درخشش

 .بود شيرين ىحادثه

 بگى؟ بهم خواستىمی چى خوبى؟ معصوم-

 :برداشت را چاى استكان دستپاچه معصومه

 .بگم تا بخور رو چاييت حاال-

 به را اشخيره نگاه باريك، كمر استكان باالى از و اورد دهان جلوى تا را چای شيدا

 :پرسيد شيطنت با و دوخت محل خوشگل صورت

 خواستگاريه؟ خبر-
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 . كرد هاپله پايين به نگاهى استرس و سرفه با و پريد معصومه گلوى به چای

 :زد پشتش به ضربه چند شيدا

 !شدى هول چه باش، اروم-

 .بود جارى اشك چشمانش از و بود شده سرخ معصومه صورت

 :گفت و كرد پاك روسريش ىگوشه با را صورتش

 خواستگاريم؟ اومده كى دونىمى شيدا. تراروم-

 كه زمانى فقط كه دانستمى خوبى به و بود ساله۱۶ دختر اين دل محرم شيدا

 دهان تو دقت با و شودمى صاف كمرش آیدمی حسين اسم هایشانصحبت درميان

 .گرددمى خيره

 عاشق معصومه بود مطمئن شيدا اما بود نگفته حسين از مستقيم وقت هيچ گرچه

 .است حسين

 :گفت لبخند با

 نيست؟ كه حسين-

 .زد شيدا حدس بر تاييد مهر شده، باز دهان و شده گشاد چشمان

 :انداخت باال ابرو شيدا

 .بگو رو همه ديگه، بگو حسینه؟ اره-

 :گفت و خنديد شرمگين معصومه
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 يه ما حاال بده اجازه" گفتمى مننه به. مونخونه بود اومده خانوم كبرى امروز-

 . "بده اجازه هم اقا كريم شايد نشينى شب بيايم ساعت

 "…معصوم روى كريم اقا خب دونىمى اما بهتر جان حسين از كى"  گفتمى ننه

 بيامرز خدا مرتضى رفتن بعد دونممى" گفت و بزنه حرف ننه نذاشت خانوم كبرى

 شناسيم،مى همو نيستيم غريبه ما خب جونه؛ معصوم به اميدش ىهمه اقا كريم

 ."مونهمى خودمون پيش محل همين تو معصوم تازه

 :شد جا به جا كمى معصومه

 من شيدا بيان؛ شب فردا گفت و شد راضى ننه تا گفت اونقدر خانوم كبرى يعنى -

 كنم؟ چیكار

 :پرسيد شيدا

 حسينم پاى اون و برىمى چايى نهايتش. دیگه خواستگاريه كنى؟ چیكار رو چى-

 .كنىمى ناكار

 :كوبيد شيدا بازوى روى محكم معصومه

 . شى الل -

 :پرسيد و شد جدى شيدا

 .سالش و سن با ندارى؟ مشكل حسين پاى با معصوم -

 سال ٨ به بود جبهه يادگار كه مصنوعى پاى به حسين بلند قامت و قد به معصومه

 با و كرد فكر حسين ارام صداى و محجوب چشمان و زيبا لبخندهاى و سنى تفاوت

 :گفت انداخته گل هاىگونه
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 . دارم دوست خيلى رو حسين من …من -

 در و شتافت جبهه به محل جوانان ديگر مانند هم حسین. انديشيد حسين به شيدا

 شهادت خبر كه روزى كردنمى فراموش. شد وظيفه مشغول گردان چىتخريب پست

 .رفت فرو قراریبی در كوچه، و دادند را حسين

 خيالى شيرين مورد در صحبت مشغول دایی یخانه حياط داخل بهروز همراه روز آن

 .كشاند كوچه به را هاآن شيون، صداى كه بودند

 .زدمى صدا را حسين و كردمى گريه مادرحسين کبری،

 متحير و مات را معصومه و چرخاند اقا كريم ىخانه سوى به چشم اختياربى شيدا

 .ديد در كنار

 .رفت معصومه سمت به و شد جدا بهروز از

 خيره حسين مادر به حيات، از ایروزنه هيچ بدون مات، و خالى چشمان با معصومه

 .بود

 :زد صدايش و گرفت را او سرد دست شيدا

 معصوم؟... معصوم -

 :پرسيد ناباور خشك و سفيد هاىب**ل با و چرخاند چشم معصومه

 شده؟ شهيد حسين …حسين-

 كوچك سالن كنار و كرد همراهيش نگران شيدا. شد خانه وارد پاسخ شنيدن از قبل

 حسين كه دادند خبر نكشيده ساعتى به. شد زمين نقش و ريخت فرو معصومه

 .شده پخش شهادتش خبر اشتباهى و شده مجروح
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 عشقى فيلم، يا كتاب در نه. ديد نزديك از بار اولين براى را عشق روز آن شيدا

 .محل خوشگل دختر وجود در و خانه قدمى درچند زنده و ملموس

 :پرسيد كنجكاوانه

 كنه؟مى موافقت بابات -

 :گزيد ب**ل معصوم

 گفت بابام كرد، خواستگاريم دوستاش از يكى پسر هم پيش هفته اخه كنه؛ خدا-

 .كنيم فكر بايد

 …من اما نمياد بدش بابا انگار. ميره دانشگاهم كنه،مى كار باباش طالفروشى تو پسره

 ىضربه لبخند با بزرگتر، حتى يا سال هم دوستى مانند شيدا. كرد سكوت شرم با

 :زد معصومه پاى روى محكمى

 كار هست، حسين پيش دلت بگو تننه به كوچولو يه داره، دوست خيلى بابات -

 .تمومه

 .خنديد محجوبانه معصومه

 .شد خوشحال شيدا معصومه، شادى از

*** 

 .شنيد را در شدن باز صداى تا شد جا جابه انقدر پتو زير شيدا شب آن

 ناصر معصومه، ىخانه از امدن از بعد شيدا. بود امده خانه به وقت دير كه بود ناصر

 .ناصر خوردن كتك از و گفت پسر و پدر دعواى و بحث از مادر. نديد را
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 هميشه مانند مهرى نوشتند، را مدرسه تكاليف مهرى كنار. نيامد ناصر هم شام براى

 . خوابيد سرعت به هايش مشق ىنيمه و نصف نوشتن از بعد

 . ماند منتظر قراربی شيدا

 روى كوكوى خوردن مشغول و رفت اشپزخانه به المپ كردن روشن بدون ناصر

 .شد كابينت

 رفت؛ خواب به کرمی پتوى زير ديوار، كنار تشك روى ناصر تا كرد صبر هم باز شيدا

 .رفت حياط به صدا سرو بى و امد بيرون پتو زير از اهسته گاهآن

 وجودش در كه ترسى به توجهبى. بود ترسناك نردبان و درختان هيبت درتاريكى

 ديوار، ىچينه از و رساند توالت سقف به را خود و رفت نردبان سمت به كردمى فوران

 انتهای به رسیدن با و كرد طى بام پشت سمت به را حياط طول و شد رد گربه مانند

 .غلتيد بام پشت روى و كشيد باال را خود اجری یچینه

 چشمانش به درخشان، ستارگان با اسمان. كرد دراز را پاهايش و داد تكيه كولر به

 . گفت امد خوش

 

 با را سينه درون ىانباشته هاىاه خواستمى هم شايد. كشيد نفس عميق بار چند

 ِ  .دهد بيرون بازدم و دم استتار

 .بودند تردرخشان شهر مطلق تاريكى در درخشان، ستارگان

 ىتوصيه جنگ، پرآشوبِ  ايام اين در تيره هاىپارچه با هاپنجره تمامى پوشاندن

 بمباران شهرشان بار اولين براى پيش ىهفته. بود تلويزيون و راديو ىشده سفارش

 .داد شهيد۳۵ و شد يكسان خاك با شهر مركز هاىكوچه از يكى. شد
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 :گفت و نشست شكارچى كمربند ستارگان روى شيدا چشمان

 ؟زنىمى هم رو كسى كمربندت با كنى؟مى شكار چى آسمون تو! شكارچى سالم -

 و گذاشت هاآن روى چانه و كرد حلقه هاآن دور به را دستانش و كرد جمع را پاها

 :گفت

 .بزنم حرف شما با اومدم شدم، خسته-

 :شد آزرده و كودكانه لحنش

 ميرين؟ و مياين هنوز و بينينمى رو ادما بدبختى دارين جا اون هاستسال شما-

 ارومه؟ و ساكت خيلى شما دنياى

 نيست، خوب اصال. صداست سرو و شكنجه و سختى و درد از پر خيلى ما دنياى

 .نكنين هم نگاه رو جا اين اصال نياين، پايين وقت هيچ و باشين جا همون

 :امد اشكشيده هاىگونه ميهمانى به هم اشك قطرات

 .امخسته دنيا اين از. شما پيش بيام منم دارم دوست چقدر-

 :چرخاند اكبر دب سمت به را نگاهش

 .نفهميد كس هيچ اما سوخت شكمم پيش ىهفته هستين؟ تنها من اندازه به شما-

 :داد ادامه كودكانه لحن همان با

 روشنه،( سماور)َسموَر دونستنمى كه بابا خب. بفهمه كسى نذاشتم يعنى خب-

 اره دوستاش؛ از يكى ىخونه بود رفته مدرسه، جاى به مهرى اخه بزنه، مهرى به اومد

 روى ريخت جوش اب و برگشت اون... زد َسموَر به لگد يه بزنه اون به خواستمى
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 شكمم نفهميدن اونا «كشيد عميقى اه» كردمی فرار و كردمى جيغ جيغ مهرى. من

 .سوخت

 براى. بشه كم سوختگيش درد تا بستم شده رنده زمينى سيب با رو روش فقط روز دو

 .شدمى كشيده و گرفتمى ديوار به شكمم پيشتون؛ بيام تونستمنمى همين

 زنى؟مى چشمك باال اون كشىنمى خجالت تو گنده خرس

 : كرد كوتاهى ىخنده

 .اومده خواستگار برام بسوز و بسوز اين تو حاال-

 :خنديد بازهم

 منو كجا دونمنمى! رشيد اوس ميكانيكى شاگرداى از يكى خوبه؟ باشه كى حاال -

 .بود ديده

 و فرفرى موهاى با! بود ترگنده منم باباى از واال اصغره، على اسمش گفت ناصر

: گفت ننه به بابا. بود شده خوشحال چه ننه. هاقيافه اين از مياد بدم اَه …سيبيل

 «.دمنمى شوهر دختر من بگو پسره اين ىننه به زن»

 .خواستگارى بياد كسى نذاشته فعال بابا شكر رو خدا

 :شد عجين هم با اشكش و خنده

 زد؟ اونو چرا كبابه، ناصر براى دلم! بود نكرده كارى كه ناصر زد؛مى رو ناصر نبايد-

 :گفت بغض با و رفت فراتر ستارگان از نگاهش
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 كه محل تو. برداره دست فرياد و داد و بيرحمى اين از بابا كن كارى يه خودت خدايا-

 هم باز نكنه كه لرزهمى تنم همش كه هم خونه تو ها،همسايه از كشممى خجالت

 .بندازه راه كارى كتك و فرياد

 .خودت پيش ببر منم ندارى؟ جا من براى باال اون خدايا

 ارامش و انرژى شب، نيمه سكوت از گويى. بست چشم و گذاشت پايش روى گونه

 .گرفتمى

 خيال دنياى به و كشيد نفس سرد نسبتا شب تاريكى و سكوت در طوالنى دقايقى

 .نداشت واقعيش زندگى در جايى كه كرد فكر انگيزى

*** 

 .ببيند را اموزشى ىروزه٢٠ ىدوره تا شد تهران عازم مسجد بسيج با ناصر بعد، روز دو

 ماشين ىراننده صندلى زير يزدى دستمالى درون را شده گم هاىپول پدر روز همان

 :گفت تنها شد خانه داخل دستمال با وقتى. یافت جديدش

 . ذاريننمى آدم براى حواس-

 را پدر خشم اتش كه نزند حرفى تا برد پناه خانه انتهاى اتاق به پنهان، بغض با شيدا

 .كند روشن

 كه بود على پليسى - جنايى هاىكتاب از يكى خواندن در غرق كوچك دراتاق شيدا

 .پراند جا از را او خانه زنگ

 در سمت به دست، به چادر سرعت با است، خواب پدر دانستمى بود؛۴ ساعت

 :پرسيد بلند و رفت
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 كيه؟ -

 .دارين نامه-

 برادرهايش هاىنامه جبهه از گاهى فقط نامه؟ شد، كوله و كج حيرت با هايشب**ل

 .بود نياورده نامه ظهر از بعد حاال تا رسان نامه. ظهر از قبل اما امد،مى

 ديدن و همان در شدن باز. كشيد را در زبانه و سركرد به چادر و انداخت باال اىشانه

 .كرد سالم و خنديد خوشحالى از. همان على

 :گفت خندان ولى تكيده اندكى و شده الغرتر صورت با على

 شيدا؟ چطورى سالم،-

 :گفت شادی از مملو چشمان وبا گرفت برادرش دستان از را سبز پشتى كوله شيدا

 .علی خوبم-

 اشنايى بم صداى و نشست در روى ایمردانه و قوى دست كه ببندد را در خواست

 :گفت

 .نبند رو در-

 .چرخيد بلعكس و نادر صورت روى بر على صورت از چشمانش متحير و گيج

 خندان و انداخت اششانه دور به بازو على

 :گفت

 .اومديم هم با بار اين موندى؟ مات چرا-
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 را برادرانش يا پدر اغوش زمان آن تا كرد، جمع على بازوى ميان را خود كمى شرمگين

 .بود نكرده تجربه

 اينكه با داد تغيير را خانه سنگين فضاى روزه، چند مرخصى با نادر و على آمدن

 يك. بود كرده شاد و گرم را خانه حضورشان اما بودند خانه از بيرون اوقات بيشتر

 .داشتند مرخصى هفته

 مستقيم مدرسه از شيدا. بود كرده دعوت ناهار براى را هاآن دايى مرخصى، دوم روز

 .امد دايى ىخانه به

 .بود نرفته مدرسه و كرد بهانه را درد دل روز آن مهرى

 بودند، قبل هاىعمليات تشريح مشغول كه برادرانش و پدر و دايى ديدن از شيدا

 .كرد سالم بلند و اورد ب**ل بر لبخندى

 پاسخ پدر. بود هم مانند سالمشان و نگاه چقدر دادند، جواب لبخند با دايى و على

 :پرسيد نادر و نداد

 مياى؟ مدرسه از موقع اين هميشه-

 :گفت سرعت به مادر كرد، باز گويى پاسخ براى دهان تا

 .كن كمك اشپزخونه تو دايى زن به برو سالم،-

 دقت با مهرى. شد اشپزخانه وارد و گذاشت ديوار كنار را مدرسه كيف و چادر شيدا

 .  ريختمى نعناع ماست، از پر كوچك چينى هاىكاسه روى

 

 .بود زرشك دادن تف مشغول گاز اجاق كنار دايى زن
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 .دايى زن سالم-

 :چرخاند شيدا طرف به را سرش خانم فرخنده

 .گلم نباشى خسته سالم،-

 براى و شد داشتنى دوست زن اين پرمهر كلمات و صدا مست هميشه مانند شيدا

 غبطه مهربان ىفرشته اين با همنشينى براى بهروز و دايى جايگاه به بار هزارمين

 .خورد

 كنم؟ چیكار من ممنون، خيلى-

 .بكشيم غذارو بيا كن پهن رو سفره برو-

 شيدا و مادر دستان با بود، ميوه و گل هاىطرح از پر كه اىقهوه پالستيكى ىسفره

 .گرفت قرار زمين روى

 شيدا گذاشت، سفره سوى چهار را سبزى كوچك سبدهاى و ماست هایپياله مهرى

 .گرفت دايى طرف به را دومی و داد على به را پلو ديس اولين

 خانه اشپز از مرغ ديس با دايى زن. شد دست به دست قيمه، توچال هاىبشقاب

 .نشست مادر كنار و امد بيرون

 گذاشت پلو هاىديس مابين سفره وسط را هاليوان و دوغ پارچ حاوى سينى هم دايى

 .نشست دايى زن كنار و

 :پرسيد خود از دايى و پدر مقايسه با شيدا

 نشيند؟نمى مادر كنار هامهمانی در وقت هيچ پدر چرا-

 :امد بهروز صداى كه بود نبرده دهان به را اول قاشق
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 .برهمه سالم-

 .بود نشده ورودش متوجه كس هيچ

 .كند سالم تك تك به بار اين تا ايستاد ایلحظه دست به كالسور بهروز

 هاعمه دختر جنگ، مردان احوال سالم، مادر بابا، سالم عمه، سالم اقا، حاج سالم-

 خوبين؟

 هاماه انگار كه دادمی سالم طورى دلقك پسرك. نخندد تا انداخت پايين سر شيدا

 .است نديده را هاآن

 نشست شيدا كنار شده شسته دستان با بعد دقيقه چند و رفت هاپله طرف به بهروز

 .نكرد نادر سياه ابروان گره به توجهى و

 :پرسيد و كشيد عقب را خود كمى شيدا

 ندارى؟ بيكارى مگه اخر زنگ اومدى، دير چرا-

 :گفت جويدنش از بعد و انداخت دهان در كوچكى تربچه بهروز

 .دفاعى اموزش براى مسجد بردنمون امروز-

 :پرسيد بلند تيزش صداى با مهرى

 علوم نبرم، فردا گفته خانوممون كشى؟مى منو ديوارى روزنامه نقاشى امروز بهروز-

 . ميده صفر بهم

 :گفت کنان توبیخ بهروز

 .بيار باشه... وقت اخر بذار هميشه-
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 .شد خوردن مشغول و داد تكان سرى باز نيش با مهرى

 :پرسيد بابا

 کتابت؟ و درس سر برگردى خواىنمى على-

 :گفت و كرد نزديك دهان به را دوغ ليوان على

 .ترهمهم كشور از دفاع االن-

 :گفت و زد پوزخندى بابا

. بشى كشور مهندس دكتر، و بخونى درس االن بايد كردى، رو كارت تو دفاع؟-

 .كمه خون درس تو مثل زيادن، ناصر و نادر مثل. داره جوون خودش اندازه به مملكت

 :گفت و انداخت نگاهى پدر به چپ چپ نادر

 .بابا ميزنى حرفا هستن؟ جبهه تو مهندس_ دكتر چقدر دونىمی بابا-

 :گفت و كشيد كنار ناراحتى با و

 .بود خوشمزه نكنه درد دستت خانوم فرخنده-

 .کردنمی استفاده دایی زن واژه از وقت هیچ نادر

 :داد جواب و كرد جا جابه كمى را چادرش خانم فرخنده

 .نادر اقا جون نوش-

 :داد تكيه پشتى به نادر كنار و كرد تشكر هم على

 هستن؟ نادر دست زير كرده تحصيل ادم تا چن دونىمى بابا -

 :گفت و كشيد خود طرف به را قيمه ىكاسه بابا
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 .هموناست مال افتخارش شه تموم جنگ نداره، اىفايده هيچ-

 :گفت كردمى جمع سفره از را نان هایخرده كه درحالى دايى

 وارد داد اجازه نبايد بشه، گرفته دشمن جلوى كه اينه كار ترينمهم االن حاجى-

 .كنن دفاع بايد همه نداره، هم بقال و كارگر و مهندس و دكتر. بشن شهرها

 .گرفت فاصله سفره از و گفت شكرى الهى پدر

 ديگه بشن، كشته و شهيد بخور درد به ادماى ىهمه و بشه تموم جنگ وقتى اخه -

 داره؟ مردم برای دخلی چه صلح

 درحال كه بحثى به ديگرش گوش و چشم و بود بهروز به گوشش و چشم يک شيدا

 .بود جريان

 :پرسيد خشم با نادر

 ارزشمندتره؟ كارگر يه خون از دكتر يه خون يعنى-

 :گفت خونسرد و ارام بابا

 درس و كشيده زحمت هاسال كه ادمى يه جاى اما ميشه پر زود كارگر جاى اره،-

 .شهنمى پر زود خونده

 مهم پول فقط پدرش براى كردمى فكر حاال تا دوخت، پدر به را متحيرش نگاه شيدا

 كرده تحصيل افراد و خواندن درس از اينگونه بود نديده وقت هيچ. خشونت و است

 .كند دفاع

 و بازسازى به نياز جنگ، از بعد كشور نيست، بيراه كم بابا نظر كردمى احساس

 .كرده تحصيل افراد نيازمند مسلما و داشت پيشرفت
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 :گفت على

 و بندازن فرش يزيد صدام جلوى برن بايد كنن فكر اينطور بخوان مردم االن اگه بابا -

 .تو مال ايران بفرما بگن

 روى و گرفت بهروز و مهرى و شيدا دست از را غذا كثيف هاىظرف خانم فرخنده

 . كشيدمى اب را هاآن شيدا و شد هاظرف مالى كف مشغول مادر. گذاشت كابينت

 .بشنود را سالن داخل بحث نداد اجازه هم به ظروف برخورد و اب صداى

 :شد اشپزخانه داخل اب پارچ و سفره با مهرى

 بذارم؟ كجا رو سفره دايى زن -

 :گفت و گرفت را سفره بهروز

 . بريزه چايى مادر بده رو هااستكان برو -

 طاليى كمرباريك هاىاستكان عالقه، با و رفت اشپزخانه ىبوفه طرف به ذوق با مهرى

 .داد قرار استيل سينى داخل و دراورد دقت با را

 پاهايش مادر، باصداى اما شد خارج اشپزخانه از و كرد مرتب را چادرش شيدا

 .شد زمين ميخكوب

 خوبه؟ جاش مبچه نيست؟ گرسنه االن ناصر خدايا -

 :كرد ارامش كمى دايى زن دارى دل اما دويد گلويش به بغض

 گل دسته جووناى از پر اونجا نيست، كه تنها خوبه، حالش حتما جون ناصر -

 .مياد خونه حتما جبهه به رفتن از قبل. اموزشى رفته تازه. هست

 :گفت و خورد را چايش على
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 .بزنم هابچه به سر يه رممى من-

 :چرخيد نادر طرف به

 مياى؟ هم تو -

 :گفت و كشيد كوتاهش موهاى ميان دستى نادر

 .هابچه پيش برم خواممى شب بخوابم، خونه ميرم نه،-

 : گفت بلند شیدا. شدند رفتن ىاماده اشخانواده اعضاى

 .ميام ديگه ساعت يه من -

 تند نگاه. داشتند خبر ناصر و بهروز و شيدا رفاقت از خوبى به چرا، بپرسند نبود نياز

 بهروز هاآن رفتن با نداشت، هاآن نزديكى و دوستى روى تاثيرى هم نادر اميز تهديد و

 :گفت لبخند با

 .من اتاق بريم-

 :گفت شيدا

 .ميام االن برو -

 :شد اتاق وارد و رفت باال هاپله از مدرسه كيف و چای سينى با

 .نباشه حجاببی خواهرا هللا، يا-

 :گفت و خنديد بهروز

-  ِ  مياى؟ كجا لختم من برادر وا ا

 :كرد پرت بهروز طرف به را كيفش شيدا
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 . پررو ىپسره -

 :زد قاپ هوا و زمين ميان را كيف بهروز

 !شدى وحشى نگرد، نادر با قدر اين شيدا-

 :نشست زمين روى كنارش شيدا

 .كافر يزيد صدام با يا گردممى خيلى نادر با يا اره -

 :پرسيد بهروز

 كجاست؟ درست اشكال خب -

 :كرد باز را انگليسى كتاب شيدا

 . هيچى فهمم،نمى انگیلیسی از هيچى بهروز -

 :پرسيد و كرد نزديك ب**ل به را داغ چاى بهروز

 روخونى؟ با يا دارى مشكل گرامر با االن-

 :كرد سرخم شرم با شيدا

 .صاحاببى اين چى همه با -

 :گفت و نوشيد سريع را چاى. نشست بهروز هاىب**ل روى لبخند

 .خوند درس حسابی اول همین از باید نهاييه، سوم ثلث هاىامتحان -

 :کردوگفت نزدیک بهروز اتاق برقی بخاری به را خود شيدا

 .کن کمکم هم تو باشه،-
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 متوجه را برخى. كرد دقت و داد گوش بهروز هاىنوشته و توضيحات به ساعت يك تا

 .ديدمى متجاوز و رحمبی كلماتى را هاوآن شدنمى

 .داد كش سينه روبروى و كرد قالب هم در را هادست بهروز

 .فردا براى شبقيه. شدم خسته اخيش،-

 :شد بلند و كرد جمع را كيفش شيدا

 .باشه-

 :چرخاند دست در را انگليسى كتاب بهروز

 برى؟نمى چى؟ اين! خانوم گيج-

 .بنويس برام رو جديد درس هاىتمرين باشه نه،-

 !رو پر بچه-

 :كرد كج دهن شيدا

 .بكشى رو جورم بايد هستى؟ الكى رفيق-

 :گفت اختیاربی و کرد نگاهی شیدا نام و کتاب اول یصفحه به بهروز

 .شیدا... شیدا-

 .ایستاد شیدا

 چیه؟... هان -

 :داد ادامه همچنان بهروز

 ...شیدا-
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 بلند بهروز گوش کنار و ندید چیزی. برد کتاب داخل به سر و رفت کنارش شیدا

 :گفت

 چی؟ شیدا شدی؟ جنی -

 .دوخت چادر و سیاه مقنعه در شده قاب بانمک یسبزه صورت به را نگاهش بهروز

 گذاشته؟ رو اسمت کی شیداست؟ اسمت چرا شیدا؟ چرا-

 .نشست زمین روی و گفت اهانی شیدا

 داشتن سنتی، یخانواده آن در و زمان آن. پرسیدندمی دوستانش تمامی که سوالی

 .بود عجیب اسمی چنین

 :گفت و شد خیره برقی بخاری قرمز یشعله به

. بوده دوست تهرونی مرد یه با بابا بوده، باردار منو مادرم که سال اون گفتمی علی-

 .بگیره یاد رو فروش و خرید چاه و راه تا کردهمی کمک بابا به خیلی مرده اون

 من که رو شبچه حاضره گفته بابا به و شدهنمی دار بچه مرده اون گفتمی علی

 و باشم داشته پسر یه دارم دوست گفتمی. بده بابا به خوبی پول و بخره باشم

 .شیدا بذارم رو اسمش دخترو یه یا شاهین بذارم رو اسمش

 دیگه بابا دوست. فروشمنمی هم پول خروار خروار به رو هامبچه من گهمی اون به بابا

 .میرهمی تصادف تو دفعه یه بعدش. کنهمی کمک بابا به خیلی اما گهنمی چیزی

 .شیدا ذارهمی منو اسم دونسته،می اون مدیون رو خودش خیلی چون هم بابا

 :گفت سیاه درشت چشمان و داستان مجذوب تعجب با بهروز

 .قشنگیه اسم... شیدا! اینطور که -
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 :گفت لبخند با و شد بلند سرخوش شیدا

 .بهروز اقا منه اسم دیگه، بله-

 .شد خارج اتاق از و

 خواب به شیدا داستان یاداوری با و انداخت خنكش و نرم تخت روى را خود بهروز

 .رفت

 كنار و رفت خانه انتهای اتاق به مدرسه شلوار و مانتو دراوردن و خانه به ورود با شيدا

 .كشيد دراز و انداخت بالشى خرسك قالى روى ديوار

 .كشيد خود روى به را گلدارش صورتی -سفید طرحدار چادر

 :بلند و خشن. شنيد را خود اسم بيدارى و خواب ميان

 .ببينم بيا شيدا شيدا، -

 .بود نادر صداى. شد باز هراس و حيرت با چشمانش

 :گفت دردل و لرزيد قلبش

 كرده؟ پيدا بيداد و داد براى ایبهانه چه باز-

 :رفت سالن طرف به و شد بلند سرعت به

 شده؟ چى -

 :داد نشانش را كتابى خشمگين و سرخ صورتى با نادر

 كيه؟ مال اين -

 : گفت ومتحير گيج شیدا
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 .منه مال -

 :زد فرياد بلندتر نادر

 كرد؟مى چكار بهروز دست -

 .كند پاره را كتاب نادر ترسيد بگيرد، را كتاب تا رفت جلو قدمى شيدا

 .نبودم بلد بنويسه، رو تكليفام دادم-

 چى؟ رو تنامه جواب-

 :چرخید نادر صورت میان گیج شیدا چشمان

 !اى؟نامه چه نامه؟ -

 :زد نعره و كشيد بيرون كتاب ميان از را ورقى نادر

 !نامه اين-

 .زد چرخ نادر صورت و دستان بين شيدا سر و چشمان

 :داد قورت را دهانش اب

 ميگى؟ چى فهممنمى من چى؟ ىنامه -

 :گفت پرخشم صداى و شد كوبيده صورتش به شدت با ورق

 نوشتى؟ كى مال رو نامه اين. نگو دروغ-

 

 .گذاشت جاى به خود از خونين و ظريف خطى و شد كشيده اشگونه به ورق تيزى
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 را ورق نادر خشم پر نگاه درمقابل و نشد صورت سوزش متوجه ورقه، مبهوت شيدا

 .افتاد دستانش به لرزه و پريد رنگش خط اولين ديدن با. كرد باز

 .صدا يك از دريغ اما شد بسته بازو افتاده بيرون اب از ماهى مانند دهانش

 قدم شيدا كرد يقين نوجوان خواهر صورت پريدگى رنگ و دست لرزش ديدن با نادر

 .است گذاشته نابودى و سياهى راه در

 :غريد و رفت جلو دوقدم

 برسونه؟ بهش رو تنامه بهروز بود قرار كيه؟ پسره اين-

 .كرد خم را شيدا كلمات تهاجم و سنگينى

 :گفت سختى به و زد تكيه ديوار به

 يه نامزدش براى گفت دوستم.[ داد قورت را دهانش اب] نوشتم دوستم براى اينو-

 …اخه اون طرف از بنويسم نامه

 بنويسى؟ نامه دوستت نامزد براى تو عوضى، ىدختره نگو دروغ-

 . كرد اصابت صورتش به نادر مشت كه دهد جواب كرد باز دهان شيدا

 رنگ و نحيف صورت به اما رفت صورت طرف به دوم بار براى شده مشت دست

 .نرسيد پريده

 .بود شده زمين نقش حال بى شيدا

 :گفت تمسخر با نادر

 آدمت بايد من نزن، مردگى موش به خودتو-
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 .كنم

 ضرباتش و لگد و مشت زير كسى حاال تا ترسيد؛ كمى نادر. شنيدنمى چيزى شيدا

 .است نزده مشت زنى يا دختر به حاال تا كه بود كرده فراموش. بود نشده بيهوش

 چشم شيدا. ريخت شيدا صورت بر كمى و كرد اب از پر اىكاسه نبود، خانه كسى

 همه ترسيده سرش نادرباالى ديدن با نگريست، اطراف به گيج باچشمان و گشود

 .اورد خاطر به را چيز

 صدايش. بود متنفر كردن گريه از نكند، گريه تا كوشيد سختى به. نشست سريع

 :وگفت لرزيد

 .نبود من براى اون خدا به-

 دختر شيدا. بود نديده خالفى حركت هيچ خواهرش از تاكنون افتاد نادر جان به شك

 استثناء تنها شايد بود اخالقيات به پايبند خودش از بيشتر بود، متعصبى و مذهبى

 .بود بهروز با دوستى خواهرش زندگى

 .كرد پرتاب شيدا بطرف و كرد بلند را راستش پاى

 پا اما بگيرد را ضربه جلوى تا كرد جمع را خود و بست را چشمانش اختياربى شيدا

 .زد ضربه ديوار به

 ندارم على و بابا به كارى. كشمتمى گذاشتى، كج پاتو ببينم قسم خدا به شيدا-

 .كنممى تخفه خودم

 .كردنمى كار زبانش ترس از هم باز. داد تكان را سرش تند تند شيدا
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 صداى با خانه سكوت داد اجازه و كشيد سينه از اهى شيدا و زد بيرون خانه از نادر

 .شود شكسته اشگريه

 

 شدمى اشك از خالى و پر سريع كه خيس باچشمان و كرد باز را شده مچاله ورق

 .خواند را نامه

 

 (دلم سرور بر سالم)

 دارم؟ دوستت چقدر دانىمى خودت"

 .سر باالی ستارگان تمام ىاندازه به

 .لوت بيابان هاىشن و هاريگ

 ...خزر درياى ابى هاىقطره

 ...پيچدمى گوشم تو قلبم صداى دانىنمى بينمتمى وقتى

 بزنم تا كنمنمى پيدا حرفى و شوممى الل

 .باشى پيشم هميشه دارم دوست كه دانممى فقط

 ...ندارم غمى هيچ و شودمى باز دلم بينممى را تو وقتى

 نباشد؟ تو و من بين مانعى هيچ كه روزى رسد مى كى

 روز آن اميد به

 ." دارم دوستت
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 این نادر. گرفت گر شرم از بدنش تمام. ريخت زمين روى و كرد ريز ريز را نامه باخشم

 !بود خوانده را نامه

 بنويسد؟ نامه نامزدش براى او تا كرد اصرار قدر آن چرا. كرد لعنت را دوستش

 !بنويسد ساده خط دو توانستنمى دوستش كه چه او به

 درد از تردردناك نادر نادرست تصور كرد؟مى فكرى چه او مورد در نادر خدايا

 .بود صورتش

 و شست را صورتش. رساند اشپزخانه به را خود. شد بلند و گرفت ديوار به دست

 .گرفت آب شير زير دهان

 .دهد فرو را ناتمامش گريه و بغض آب، بلعيدن با كرد سعى

 شده چيده رختخواب روى از را بالشتى سختى به. كردمى درد صورتش و سر

 سفت بالش روى بر را سرش و شد مچاله زمين روى و انداخت ديوار كنار و برداشت

 .فشرد

 .شد خارج گلويش از اختياربى ایناله و كرد باز را چشمانش سردرد با

 پوست مشغول هم كنار مادر و مهرى. رساند سالن به را خود ديوار گرفتن با ديگر بار

 .بودند كدو و بادمجان كندن

 :گفت و انداخت شيدا به نگاهى نيم مادر

 .تو با كردنش سرخ -

 .نشد دخترش بدن سستى و صورت بزرگ كبودى متوجه حتى
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 :ناليد و نشست زمين روى شيدا

 .ترکهمی داره سرم -

 بر دخترش صورت دیدن با مادر. شد دوخته او به تعجب با مهرى و مادر چشمان

 :کوبید گونه

 خوردى؟ زمين! شده؟ چى بِده مرگم خدا-

 .صورتم تو زد نادر-

 :رفت طرفش به مادر

 چى؟ سر چرا؟ اخه-

 حماقت از يا نادر وحشتناك َشك از بگويد؟ توانستمى چه كرد، سكوت شيدا

 خودش؟

 

 ىگونه اما رفت، شيدا ىگونه طرف به بادمجان ىرايحه با مادر ىشده بنفش انگشتان

 .شد كشيده كنار داشت برخود ظريف زخمى كه شده كبود

 .ببينم بذار-

 .ننه نزن دست كنه،مى درد -

 :رفت اشپزخانه طرف به مادر

 .اينجا بيا -

 :پرسيد اهسته و دوخت شيدا به را ترسش از پر چشمان دلسوزى، با مهرى
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 زياده؟ دردش خوردى؟ كتك خيلى -

 :گفت ترسدمى نادر از اندازه چه تا مهرى دانستمى كه شيدا

 .خورد صورتم تو دستش فقط كمه، دردش-

 چرا؟-

 :شد بلند مادر صداى كند، پيدا جوابى شيدا اينكه از قبل

 .بشم راحت شما دست از بکشه منو خدا. ديگه بيا موندى؟ كجا -

 :شد نزديك شيدا به روغن قاشقى با مادر. شد اشپزخانه وارد

 .ببندش هم بعد صورتت رو بمال اينو ننه، بيا -

 .كرد پايين و باال را شيدا صورت مادر سياه و ريز چشمان

 باشه؟ ببينه، رو صورتت بابات نذار نزن، حرفى على و بابات به جون ننه شيدا، -

 :كشيد آهى

 .نره تلخ اوقات با جبهه، گردهبرمى دوباره خونه، اومده روز دو كرده، خريت مبچه -

 بابا طرف از نادر خواهدنمى كه است دلسوز و مهربان مادرش چقدر كرد فكر شيدا

 خطور هيچ اشمخيله به اما بشنود درشتى حرف

 :نكرد

 نيستم؟ دخترش من مگر چى؟ من پس"

 "نيستم؟ ماجرا اين ىديده اسيب من مگر

 .كنهمى درد دندونم گممى. ببينه بابا ذارمنمى بندم،مى رو روش باشه -
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 .رفت كدو و بادمجان سبد طرف به و زد لبخند مادر

 .ننه ببينى خير هللا، باريك -

 كشيد هم در چهره درد از و ماليد اشگونه روى را روغن اهستگى به الغر انگشتان با

 : گفت دل در و

 .كنم نفرينت اينكه از بترس نادر -

 خود مرتب و تميز اتاق وارد هميشه مانند پدر. بود ساده بابا چشم از شدن پنهان

 .نشد چيزى متوجه و شد

 از هنوز بخوابند تا كشيدند دراز كُرك پر و سفت هاىتشك روى مهرى و شيدا وقتى

 .نبود خبرى برادران

 :گفت اهسته و چرخيد پهلو به مهرى

 زد؟ كتكت نادر چرا-

 و درشت چشمان كه بود كرده روشن انقدر را خانه فضاى الدین عالء چراغ ابی شعله

 .باشد ديد قابل مهرى سياه

 :گفت و گذاشت سالم ىگونه زير دست شيدا

 .خورد من به مشتش بزنه، بوكس كيسه به خواست-

 گى؟مى راست-

 .بترسد بيشتر مهرى خواستنمى. داد تكان سرى شيدا

 .كردنمى فراموش را پيش سال ماجراى وقت هيچ
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 بيرون هنگام و بود رفته ساندويچى دوستش اصرار به رفتن مدرسه جاى به مهرى

 .بود ديده را همراهش پاسدار دو و نادر ساندويچى، از امدن

. نبود مناسب رفتن جلو براى شرايط اما بود شده كوچكش خواهر متوجه سريع نادر

 .بود كرده اكتفا غره چشم به تنها

 .امد خانه او از پس دقيقه چند ونادر رساند خانه به سرعت به را خود مهرى

. نكرد پيدا را او هم شيدا. نيافت را مهرى كرد جستجو را خانه و زد فرياد چه هر نادر

 از شده، خشك بدن و پريده رنگ با مهرى مسجد، بسيج پايگاه به نادر رفتن با

 را مهرى مانتوى خيسى شيدا. رساند توالت به را خود و امد بيرون سينك زير كابينت

 .ديد

 .كردند مخفى نادر چشمان از را مهرى روز دو تا

 خوشمزه از سرخوشى با مهرى و برگشت خانه به ارامش جبهه، به نادر رفتن از بعد

 !گفت سوسيس ساندويچ بودن

 .نادر و بابا از خوردن كتك ترس. باشد دور ترس از مهرى كردمى تالش شيدا

 .بابا فريادهاى خاطر به خواب، از شدن بيدار ترس

 .بود او حامى على كه طور همان بود، فكربى و هوا سربه مهرى براى خوبى حامى او

 .نبيند را صورتش على كردمى كارى بايد على،

 باشه؟ ندى، خبر على به مهرى-

 :گفت الود خواب مهرى

 .فهمهمى على اما باشه،-
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 .شد گرم آرام شيدا چشمان

 سرعت به خواب كرد، حس بازويش روى را چيزى سنگينى بيدارى، و خواب مابين

 .كرد پر را وجودش سرپست مرزبان همچون هوشيارى و گريخت

 .ديد خود نزديك را على صورت شده، باز چشمان

 :گرفت فرا را جانش و گوش برادر، هاىنفس و صدا

 شدى؟ بيدار شيدا-

 :گفت ُشل و خفه و خورد تكان كمى صورتش

 .اره-

 .نشست و شد خيز نيم اهستگى به شيدا و رفت عقب على

 اما بگويد چيزى كرد باز ب**ل و ماند خيره خواهرش ىبسته نيمه صورت به على

 .كرد مكث و گرفت دندان ميان را پايين ب**ل پشيمان،

 :پرسيد اهسته شيدا

 شده؟ چى-

 :شد بلند و كشيد سينه ميان از آهى على

 .دارم كارت اتاق، اون بيا-

 كمى. كرد محكم را سرش كش و كشيد مجعد و بلند موهاى به دستى شيدا

 .بود عميق درخواب ارام خرخر با مهرى. ماليد انگشت با را چشمانش

 .شدمى شنيده اتاقش از بابا بلند خروپف صداى
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 تيره موهاى. بود داده تكيه ديوار به بسته چشمان با على. شد خانه انتهاى اتاق وارد

 .بود بخشيده جوان مرد به ایمعصومانه جذابيت پريشانى درعين حالتش خوش و

 نور زیر شيدا دادمى اجازه و بود گرفته فاصله هم از فرمش خوش و زيبا هاىب**ل

 .ببيند را منظمش و درشت هاىدندان المپ،

 .دارد كار چه او با و كرده بيدارش على چرا دانستنمى

 :گفت و نشست زندگيش گاه تكيه روىروبه قدم، يك ىفاصله با

 .سالم-

 چشمان. شد خواهرش صورت ىخيره كوتاه ایلحظه براى و گشود را چشمانش على

 دهان مونرو، مريلين بينى همانند كوچك گوشتى بينى فر، هایمژه با سياه و درشت

 اين نگاه اما. بود بخشيده شيدا به معمولى یچهره گندمی، پوستى و معمولى

 .بود ناشناخته اقيانوس همچون ارام و عميق چشمان،

 .دادمى صورتش به قدرتمندى جذابيت كه نگاهى

 :پرسيد آشكارش مهربانى و نگاه آن در خيره

 چيه؟ نامه جريان شيدا-

 .ريخت فرو شيدا چشمان از زمان هم اشك و شرم

 حتى كرد تعريف را ماجرا تمام اختياربى. بگذارد درجريان را على نادر، نداشت انتظار

 .گفت صورت بر كوبيده مشت از

 :گفت ب**ل زير على

 .صورتتو ببينم وجدان،بى ىمرتيكه كرده غلط-
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 .شد اشكار تيره و بزرگ ىلكه و كرد باز صورت دور از را پارچه شيدا

 .ماند دور شيدا گوش از كه كرد نادر نثار زشتى ناسزاى ب**ل زير على

 :گفت شيدا

 .ننوشتم نامه كسى براى من خدا به على-

 :گذاشت هم روى بر را چشمانش على

 .زنممى حرف نادر با شيدا، بخواب برو دونم،مى-

 :شد شيدا هاىب**ل نقش محو لبخندى

 دانشگاه؟ برگردى خواىنمى على باشه،-

 :گفت بسته چشمان با على

 . درس و كالس سر گرديمبرمى همه. بشه تموم جنگ كن صبر گردم،برمى-

 :پرسيد معترض شيدا

 بشه؟ تموم خوادمى كى جنگ اين-

 :گفت و گشود را چشمانش على

. نباشيم اشكننده تموم ما اميدوارم. شهمى تموم بالخره اما نكرديم شروعش ما-

 .بيفته پا و دست به شدنش تموم براى بايد عراق

 :پرسيد شيدا

 خوبه؟ هارزمنده وضعيت اونجا-
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 ناشى اضطراب وسايل، و خوراك كمبود شب، سرماى و جنوب روز گرماى على درذهن

 .شد اميخته درهم صمیمی دوستان شهادت بابت نگرانى و عمليات از

 :گفت ارامش با اميختگى اين وجود با

 .ترهمهم همه از كشور حفظ كرد؛ تحمل شهمى رو شرايط-

 :گفت و شد خيره داشتنى دوست مبارز اين به غرور از لبريز شيدا

 .خونه برگردين سالم نادر و تو كه كنممى دعا هميشه من اما درسته-

 .ندارد را خواهرانه محبت اين لياقت نادر كرد اعتراف دل در و زد لبخندى على

 سركشيد به را سياه مقنعه و پوشيد را مدرسه شلوار و مانتو شيدا خورشيد، طلوع با

 .شد خيره خود صورت به ايينه روىروبه و

 اورد؟مى اىبهانه چه كرد؟مى بايد چه. شدمى ديده خوبى به بزرگ كبودى

 چسب نه و داشت باند نه درخانه. داد قرار آن روى سفيدى دستمال و كشيد اهى

 .زخم

 جلوگيرى كبودى شدن ديده از پارچه، روى دستش دادن قرار با زنگ سه بود مجبور

 .كند

 .بود سختى و پراضطراب روز

 درد دندان گفت دروغين لبخندى با او و شده چه كردند سوال دیدنش با وطاهره زهرا

 .دارد

 :گفت دلسوزى با طاهره

 .دندونته كدوم ببينم بده، خيلى درد دندون آخ-
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 :داد سرتكان شيدا

 .رفتيم دير كه نويسهمى رو اسممون مجيدى االن كالس بريم نه،-

 .بود كالس اول شاگرد و نماينده مجيدى

 :گفت طاهره

 .نمياد خوشم ازش مچكر، ازخود ايش،-

 :پرسيد بامزه چشمكى زدن با زهرا و زدند لبخند شيدا و زهرا

 كنى؟نمى حسادت مجيدى به مطمئنى-

 زيباى و سريع حركت با را پيشانى بر ريخته حالت خوش و كوتاه موهاى طاهره

 :پرسيد اخم با و ُسراند زرشكى ىمقنعه داخل به روشنش و كشيده انگشتان

 كنم؟ حسودى اون به چرا! حسودى-

 :وگفت اورد باال را كوچكش انگشت لبخند با زهرا

 …سه بهتره، درسش دو، تره،خوشگل ازتو يك، -

 :داد ادامه و گرفت پناه و رساند شيدا پشت را خود و شد ساكت

 .اوناست ىهمسايه پسر احمد،-

 :برداشت خيز زهرا طرف به و كشيد جيغ طاهره

 .  شعورىبى خيلى زهرا-

 خود همراه را شيدا عكس، جهت به طاهره هرحركت با و گرفت را شيدا ىشانه زهرا

 .خنديد و چرخاند
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 :گفت شيدا

 .افتممى دارم كن ولم زهرا-

 سريع، باحركتى طاهره. دوخت عصبانى ىطاهره به چشم شيدا، به توجهبى زهرا

 .كشيد و زد چنگ را زهرا دست

 و كرد اىناله شيدا. خورد بينوا دخترك دردناك ىچهره بر زهرا یشده جدا بازوى

 .افتاد زمين روى ازصورتش دستمال

 .نشدند شيدا صورت متوجه كه بودند هم درگير چنان زهرا و طاهره خوشبختانه

 .داد قرار صورت روى و برداشت را دستمال سرعت با خيس چشمان با شيدا

 . رسيد پايان به سختى تمام با روز آن

 .افزود برسرعتش كند،مى تعقيبش كسى كرد احساس دوستان از شدن ازجدا بعد

 .بود افزوده سرعتش بر هم او شنيد، را كننده تعقيب هاىگام

 :كرد نجوا گوشش كنار صدا

 …دختر بريم باهم كن صبر-

 :شنيد شدمى خارج خندان دهانى از كه را كلمه اخرين و برگشت باخشم

 !زشته-

 .ترسیدم کردی؟ طوری این رو صدات چرا كنى؟مى چیكار اينجا تو! بهروز-

 :گفت لبخند با و رفت كنارش بهروز

 .ديوار روى از البته بيرون، زديم زودتر هابچه از دوتا با داشتيم؛ ورزش-
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 :گفت متعجب شیدا

 .مدير اقا پسر مدرسه، اول شاگرد كارها، اين بعيده تو از-

 .شود حوالى همان در دبيرستانى مدير كه بود پذيرفته سال آن دايى

 :گفت و خنديد بهروز

 .نداشتم حوصله نداره؟ دل اول شاگرد مگه شيدا، كن ولش-

 :افزود باشيطنت

 بود؟ چى اسمش طالئیه چشم. ببينم رو حورى دوتا اون بيام خواستممى اصال-

 …يا شيرين

 :گفت اخم با نخندد؛ كرد سعى شيدا

 دارى؟ چیكار من دوستاى با پررو-

 نامحرم نه …من دست تو بذار رو دوستت دست و كن خواهرى بيا شيدا جون-

 .دستش تو بذار رو منامه …اوم هستيم،

 :گفت شيدا

 ت؟نامه كو-

 :كرد وارسى را سفيدش وبلوز كرم كتان شلوار هاىجيب كمى بهروز

 .ننوشتم هنوز راستش يعنى بيارم، رفته يادم-

 سبزه؟ چشم اون يا بهتره طالييه چشم نظرت به شيدا اصال

 :گفت عصبانيت با شيدا
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 .پررو خفه، باشه؟ شو خفه بهروز -

 :زد غر و فشرد هم روى محكم را هايشب**ل بهروز

 .عمه دست رو مونىمى اخرش دختر، بداخالقى چه-

 :چرخيد بهروز طرف به شيدا

 …اين از بهروز -

 روى سكه يك اندازه كبودى متوجه كردمى نگاه شيدا صورت به لبخند با كه بهروز

 با خيابان تو هميشه شيدا. بود كشيده سرك چادر زير از كه شد شيدا چپ ىگونه

 .پوشاند مى چادر زير را صورتش از نیمی گرفتن، رو

 :پرسيد و كرد قطع را شيدا ىجمله تعجب با

 شده؟ چى صورتت-

 :كشيد صورت روى بر را چادر تندى به شيدا

 .هيچى-

 :پرسيد بااخم بهروز

 زده؟ نادر-

 .ديوار به خوردم نه،-

 زده؟ كتكت نادر شيدا هان؟ نشده؟ طورى دماغت و پيشونى چرا-

 . داد تكان پايين به دوبار تاييد، به را سر و شد اشك از پر شيدا ىتيره چشمان

 :پرسيد عصبانيت با بهروز
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 چرا؟-

 :گفت زده خجالت شيدا

 .خوادنمى بهونه. نادره كن، ولش-

 :پرسيد عصبانيت باهمان بهروز

 بزنه؟ كتكت دليلبى نادر دهمى اجازه چطور بابات! چى؟ يعنى-

 ولى داشت اطالع خانه ماجراهاى زيروبم از بهروز اينكه باوجود. كشيد اهى شيدا

 .بگويد چيزى ماجرا از دادنمى اجازه شرم بازهم

 .كرد اصرار بهروز

 .نكرد ترس احساس ديگر بود، ايستاده درخانه كنار كه شد نادر خيره شيدا چشمان

 .برو االن گم،مى پیشت ميام ظهر بعداز بهروز-

 :گفت تاسف با بود شده نادر متوجه كه هم بهروز

 .خداحافظ منتظرتم، باشه-

 .رفت خانه سمت به و كرد خداحافظى شيدا

 و رد نادر با كالمى خواستنمى ديگر. شود وارد تا درفشرد به را خود نادر، به توجهبى

 .بود بسته برادرش روى به را قلبش. كند بدل

 «.هست نامحرم و غريبه يك تو براى حاال از نادر»  گفت خود به

 :نادرگفت

 .هستى پسره اين با كه هم باز كو؟ سالمت-
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 .شد خانه وارد و كرد سكوت اعتنابى ظاهرى با اما گرفت تندى كوبش شيدا قلب

 :گفت و كرد نگاه شيدا به متعجب نادر

 نيستم؟ تو با مگه-

 .بود مرده او براى نادر امد،نمى كوتاه ديگر بار اين نكرد؛ اعتنايى شيدا

 ایدانه محبت، جز به تاكنون كه درقلبى دواند ريشه و زد قلبش به نيش كينه

 .بود نكاشته

 لعنتى درد از كمى تا بخوابد كرد سعى نماز خواندن از بعد و خورد را شده سرد غذاى

 !نابرادر اين داشت شستى ضرب چه. شود دور

*** 

 :گفت خشم و تحقير با شيدا، شرم به توجهبى بهروز

 كرده؟ چه نادر اقا ببينم بردار رو پارچه اون حاال -

 .گذاشت نمايش به را كبود صورت هميشگى، دوست اين لجاجت مقابل در شيدا

 .نيست بشو ادم تو داداش اين! بستين خونه تو سگى عجب-

 .رو حرفا اين كن ول بهروز-

 .باشه داشته دليلى بايد وحشيت داداش. بگو رو راستش بود؟ چى جريان شيدا -

 جاجابه تخت روى را خود و كشيد اهى شيدا

 :كرد

 .داشت خوبى دليل بار اين بود، من حماقت دليلش -
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 حيرت با و رفت باال بهروز ىكشيده ابروهاى

 :گفت

 دليلى؟ چه خوب؟ دليل -

 :پرسيد و گرفت دهان به انگشت ماجرا شنيدن با

 داشت؟ ارزش كتكت داد؟ نامزدش به رو نامه دوستت اين حاال-

 .كردم شپاره -

 :كرد گل پسرك شيطنت

. شيرين اين به بدم دادىمى من به حداقل رونوشت يه كردى؟ اينكارو چرا ديونه-

 عاشقونه ینامه برام چرا گهمى ازبس دراورده رو پدرم

 .نويسىنمى

 :گفت و خنديد شيدا

 دى؟مى نشون من به كى رو شيرين اين-

 :زد گاز و برداشت ميوه كوچك سبد از سيبى بهروز

 بدم؟ نشونت كه تابلوست مگه-

 :كرد زمزمه و

 .مونهمی نقاشی تابلوى مثل خوشگلى از البته -

 :كرد پرت پشتى بر داده تكيه نوجوان طرف به را بالشت شيدا

-  ِ  خوشگله؟ …ا
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 :گفت برانگيز وسوسه و داد قرار دستش ارنج و ران مابين را بالشت بهروز

 .مونهمى بهشتى حورى مثل خيلى،-

 اقا؟ ديدى كجا بهشتى حورى-

 تقسيم جبهه تو فقط االن! خانوم شيدا مردم دست ديديم گندم، نون نخورديم-

 ...كنننمى

 :كرد قطع را بهروز صحبت و شد بلند شيدا

 .خونه برم ديگه من. بگو چرت كمتر دايى جون-

 بقدرى ادم دارد امكان مگر كرد فكر و كشيد دراز تخت روى شيدا رفتن از پس بهروز

 محبت و پاكى از كه شيدايى بكوبد، شيدا مثل دخترى برصورت كه باشد رحمبی

 .است فرشتگان حسادت یمايه

 .نادر كند لعنتت خدا

 

 عشق با مادر. بودند نشسته شام یسفره دور ناصر و پدر جز به خانواده افراد تمامى

 سهم بیشتر هاگوشت كردمى دقت و ريختمى قيمه خورش برنج، هاىبشقاب داخل

 .شود على و نادر

 با سفيد مالمين هاىبشقاب در ايرانى بوى خوش برنج ريختن ىوظيفه كه شيدا

 وسط و كرد پر قابلمه كف نان ديگ ته از را بشقاب اخرين داشت، را زرد هاىگل

 .داد قرار سفره
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 و كشيد خودش روىروبه را ماست كوچك ىكاسه اخرين و نشست شیدا کنار مهرى

 .شد خوردن مشغول اشتها با

 :پرسيد و كرد غذا از پر را قاشق نادر

 خبر؟ چه عبدهللا از على،-

 :برود پايين گلويش از غذا تا كرد صبر على

 .بگیره مرخصی بتونه خواهرش عروسى براى تا نيومد مرخصى بار اين-

 :پرسيد بارديگر نادر

 ميشه؟ تموم كى تو مرخصى-

 :گفت كردمى دنبال محبت و كنجكاوى با را شيدا دست حرکت كه درحالى على

 .كنم حركت شب فردا بايد بود؛ كم مرخصيم بار اين-

 حركتبى گذاشت،مى على بشقاب داخل را ديگ ته قسمت بهترين كه شيدا دست

 .ماند

 :دوخت على صورت به را اشتيره و نگران چشمان شيدا

 زود؟ اينقدر چرا شب؟ فردا-

 :كشيد خوردن از دست نگرانى با هم مادر

 !ننه اومدى تازه كه تو-

 :گفت و زد لبخندى ارامى به على

 .بمونم بيشتر دممى قول بعدى ىدفعه-
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 .خورد را آن نفس يك و كرد اب پر را قرمز پالستيكى ليوان مهرى

 :گفت مادر

 !بخور تريواش كرده، دنبالت كسى-

 .بود درداور برايش غذا جويدن هربار. كرد بازى غذا با كمى شيدا

 :پرسيد ارام

 سرده؟ خيلى اونجا-

 هابشقاب و قاشق خوردن هم به صداى درميان و داد قرار بشقاب داخل را قاشق على

 :گفت

 .كنيممى تحمل هميشه مثل اما سرده شب-

 و ترس از دور به هاخانواده تا شودمى تمام جنگ اين كى انديشيد هم باز شيدا

 كنند؟ زندگى ارامش با عزيزان، دادن دست از هراس

 نگاهی بود نشسته سفره سوی آن رویشروبه که على سفيد و استخوانى دستان به

 دست به اسلحه ورق، و خودكار گرفتن جاى به كه نبود هادست اين حيف. انداخت

 !بچکانند؟ ماشه و بگيرند

 :گفت بلند نادر

 .بده اب ليوان يه شيدا-

 .نگفت چيزى و ُسراند بود نشسته علی کنار كه نادر طرف به را اب پارچ شيدا

 :گفت سريع مادر بردارد، قدمی که آن از قبل اما شد بلند شيدا كنار از مهرى
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 بشوره؟ رو ظرفا كه كيه نوبت امشب كجا؟-

 :گفت معترض مهرى

 .شورممى رو ظهر ظرفاى من سرده، اب-

 :گفت بلند شيدا

 .بشورم رو ظرفا مدرسه از بعد بايد من هستى، مدرسه كه ظهر فردا كن؛ زرنگى كم-

 :گفت لجوجانه مهرى

 .اشپزخونه بيار كن جمع خودت ظرفارو-

 .شد اشپزخانه وارد و برداشت را برنج از خالى ىقابلمه و شد خم مهرى

 :پرسيد مادر

 جبهه؟ گردىبرمى كى تو نادر-

 :گفت اخم با بود، خيره على صورت به توجه،بى كه انداخت شيدا به نگاهى نيم نادر

 .برگردم بايد شب فردا على مثل منم-

 .باشد شيدا دلواپسى منتظر نبايد تندش رفتار با دانستمى

 :شد شنيده اتاقش از بابا صداى

 شد؟ چى من چايى اين-

 :گفت بلند شيدا

 .ميارم االن-

 :گفت كبود ىگونه بر خيره مادر
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 .شهمى پا به شر االن نرو تو برم،مى خودم-

 .شدمى نزديك على به هربهانه به قراربى شيدا

 بلند و چرخاند بالشت روى را سر و گذاشت كنار كردمى مطالعه كه را كتابى على

 :گفت

 .بيا شيدا-

 بود، بلندش و گشاد ىمدرسه روپوش ىشده شل هاىدكمه دوختن مشغول كه شيدا

 .شد نزديك على به سرعت به

 :پرسيد كشيده دراز همانطور على

 بگى؟ يا بپرسى من از خواىمى چيزى-

 :نشست على صورت بر و كاويد را اطراف تيز و شد تردرشت كشيده چشمان

 .نه من؟-

 ببینی؟ خواینمی شه،مى شروع سينمايى فيلم االن-

 .شود مطمئن شدنش محكم از تا كشيد شده دوخته ىدكمه به دستى شيدا

 .داده نشون قبال ساموراییه، ٧-

 :داد ادامه کنجکاو علی

 شده؟ چى هست، چيزيت يه امروز تو-

 :گفت غمگين صدايى با و گذاشت پاهايش روى و كرد مشت را دستانش شيدا



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

186 

 

 من خب... بياى كى نيست معلوم برى، فردا خواىمى هم تو نيست، كه ناصر-

 دلواپس

 .شممى

 :پرسيد و برد فرو اشتيره موهاى ميان را راست دست على

 چى؟ نادر پس-

 تا داشت جرات انقدر کاش کرد ارزو دل در و كرد دنبال را على دست نگاه با شيدا

 .بکشد عزیز موهای آن روی بر را خود دست

 :گفت و کشاند علی چشمان به را نگاهش

 ...دستش كنه خدا اصال نيست، هم مهم برام بشه هرچيش اون-

 .نياورد زبان بر را اشقلبی ىخواسته تا خورد را حرفش سرعت با

 بياى كى دوباره نيست معلوم برى فردا. شهمى تنگ دوتا شما براى دلم من-

 .مرخصى

 .برد را خواهر دل و زد موها ميان چنگى ديگر بار علی دست

 باشه؟ ميام، زود عبدهللا خواهر عروسى از بعد. بيام زودتر كنم فكر بار اين-

 ومو دست آن بر حریصانه دیگر بار چشمانش و لرزید علی صدای با شیدا دل

 .بماند او برای سالم و مهربان طور همین همیشه علی کاش. کرد بغض و نشست

 .برگرد زود باشه؟ باش، خودت مواظب علی-

 :گفت مهربانی با و زد لبخندی علی
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 میری اینقدر ببینم بیار هم رو انگلیسی کتاب بیار، داغ چایی یه برو حاال مواظبم،-

 .نه یا گرفتی یاد چیزی بهروز استاد پیش

 لحظه. رفت اشپزخانه سوی به و گذاشت دیوار کنار را لباسش خوشحال شیدا

 . کوچکش دنیای در چیز هر از ارزشمندتر. بود ارزشمند برایش علی با بودن یلحظه

 .رفت على نزد انگليسى منفور كتاب همراه و كرد چاى از پر را هااستكان ذوق با

 :پرسيد و زد ورق را كتاب كمى على

 دارى؟ مشكل قسمت كدوم بيشتر-

 :گفت على به شرمگين و انداخت زير را كبودش صورت شيدا

 .كنممى حفظ فقط. گرامر هم امالء هم. همش-

 :خنديد على

 تجديد خواىمى تره،سخت درستون دبيرستان تو تازه گيرى،نمى ياد كه اينطور خب-

 بشى؟

 ارزوهايش آمال. شد شعف و لذت لبريز شيدا وجود تمام دبيرستان شنيدن با

 براى كالس چند همين»  گفتمى پدر كه بود شنيده تصادفى بار چند. بود دبيرستان

»  گفتمى تندى با نادر بود شنيده بارها يا« .نباشه كور ما مثل كه همين بسه، دختر

 درس ديگه ذارمنمى من بشى؟ حيابى و پررو بشه؟ باز گوشت و چشم مدرسه برى

 «.بخونى

 شنيدن هربار با گرچه بود، دلخوش خدا معجزه و على حمايت اميد به فقط شيدا

 .ترسيدمى اينده از و لرزيدمى دلش جمالت اين
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 اجبارى؟ ازدواج يعنى نباشد درس اگر

 او تواندنمى نيرویی هيچ بود مطمئن. دهد تن ازدواج و سوادىبى خفت به بود محال

 .كند ازدواج به مجبور را

 گفتم؟ چى فهميدى شيدا-

 :كرد جمع را هايشب**ل شيدا

 .نبود حواسم نفهميدم، ببخش-

 :گفت و شد بلند جا از على

 .كن صبر-

 كه دبيرستانش هاىكتاب ميان از و رفت خود كمد سمت به شيدا منتظر نگاه زير

 :گفت كتابى كشيدن بيرون با و پرداخت جستجو به بود دوم قفسه انتهاى

 .خورهمى دردت به اين آهان،-

 .بود امتحانى هاىبرگه مانند آن بزرگى گرفت، شيدا سمت به را كتاب

 .درخشيدمى رزمندگان انتشارات نام آن روى بر

 :گفت و نشست شيدا كنار على

 .بده ياد بهت كتاب اين با بگو هم بهروز به كنيم، شروع اول درس از بيا-

 .گفت اوهومى و داد سرتكون شيدا

 :گفت گوشش كنار على صداى

 ...ضمير اول-
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*** 

 بتراشد دروغى بود مجبور. كرد وارسى را صورتش محو كبودى و ايستاد ايينه روىروبه

 .نشوند اگاه اشزندگی شرايط از هابچه تا

 را كيفش. انداخت دوش بر را بزرگش نارنجى كيف و سركرد را مشكى ىمقنعه

 .داشت دوست

 يك. دادمى قرار را دفترهايش ديگرى در و هاكتاب يكى در كه دواليه مستطيلى كيف

 قرار پاكن و تراش و مداد و خودكار هاآن در كه داشت جلويش هم بزرگ جيب

 .داشت

 دوستانش هاىلباس ظرافت متوجه كه بود غرق خود زندگى درسادگى قدرى به

 .كردنمى هاآن وسایل و هاكيف به توجهى و شدنمى

 .شدنمى شانزيرپوستی هاىشيطنت و دخترانه ظريف هاىكفش متوجه حتى

 لوله شلوارهايشان چرا يا كنندمى چه سوهان و ناخن با ميز زير كه نبود كنجكاو

 .رودمى گردنشان زير هاآن ىمقنعه ىچانه و شده تفنگى

 .نبود مهم زده عطر هاىلباس و كشيده سرمه هایچشم برايش

 كنار ارامى به را خود گفتند،مى دخترانه راز و رمز پر و پنهان دنياى از وقتى حتى

 .كردمى مشغول نوشتن و دفتر و خودكار با و كشيدمى

 !ترسيدمى هم شايد داشت، نفرت آن از. نداشت جذابيت برايش دنيا آن

 جنس رازهای و رمز ترینساده از وشعر، کتاب و فیلم از وسیعش اطالعات وجود با

 .بود دور خود
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 مرتب دفترهایشان با هنر و ریاضی و فارسی کتاب. کرد چک بار اخرین برای را کیفش

 هم را آن که نداشت رنگی مداد. بود کشیده هم را ریاضی درس رسم. بودند هم کنار

 .گرفتمی طاهره یا زهرا از

 .زد بیرون خانه از اسوده خیال با. بود برداشته تفریح زنگ برای هم پنیر و نان ایلقمه

 سوز و بود ابان اواخر. دادمی زمستان سرمای به را خود جای اهسته اهسته پاییز

 .لرزاندمی را هایشاستخوان سرما

 ترسش موجب روشن نیمه زمستان و پاییز در قبل، دوسال مانند همیشگی مسیر

 هایباغ تک نگهبان هایسگ گاه گاه دیدن از ترسید،نمی خلوت و سکوت از. شدمی

 .ترسیدنمی ولگرد هایسگ یا اطراف

 .ترسیدنمی حرکت حال در هایاتومبیل گهگاه بوق از

 محکمی هایقدم صدای شنیدن یا دیدمی مسیر در که تنها پسری یا مرد دیدن از اما

 تا دادمی سرعت هایشقدم به. ریختمی جانش به ترس شنید،می سر پشت از که

 تک آموزان دانش همیشه خیابان، آن به ورود با. برسد مدرسه فرعی خیابان به زودتر

 .ریختمی آرامش از شرنگی جانش به هاآن دیدن و شدندمی دیده گروهی یا تک

. باشد مسیر هم او با تا رفتنمی راهنمایی مدرسه ها،آن یکوچه دختران از کسی

 .بود او یمدرسه مخالف کامال هم بهروز یمدرسه مسیر

 روی بر پا تا گشتمی زمین روی یخشکیده هایبرگ دنبال به نگاهش با که همانطور

 او مردی صدای ببرد، لذت هابرگ شدن شکسته خش خش صدای از و بگذارد هاآن

 .کشید بیرون زیبایش دنیای از را

 .کن ما به نگاه یه خوشگله، کن باال سرتو-
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 .نبود کسی نگریست، روروبه به و برد باال ناخوداگاه را سرش و خورد تکانی

 لبخندی جوان. دید عرض کم خیابان سمت آن را سربازی. نگریست را راست سمت

 :گفت و زد

 دیوار؟ به بخوری ترسینمی-

 خوش صورت جوان پسر اری زیبا؟. بود زیبا سرباز به نگاهش. بود مبهوت هنوز شیدا

 که شده اصالح صورتی در فرم خوش هایب**ل و چانه خصوص به داشت، تراشی

 .بود عجیب امری روزها آن

 صدای تاحاال. بود سرباز جذاب بسیار و بم صدای کرد، مبهوت را شیدا آنچه

 هم هود رابین کارتون دوبلور صدای از حتی. بود نشنیده زیبایی این به ایمردانه

 .بود ترطنین خوش

 به شیدا بیاید، شیدا سمت به خیابان سمت آن از تا کرد کج قدمی جوان پسر وقتی

 :پرسیدمی که سحرانگیزش صدای و پسرجوان به توجه بدون. امد خود

 کنی؟می فرار چرا-

 تند هاینفس با را خود و شد دور او از لحظه هر و داد پاهایش به را سرعت بیشترین

 .انداخت مدرسه خیابان به شده

 باعث کشید،می بیرون بلندش جاروی با را جوی درون هایزباله که رفتگری دیدن

 انداخت، عقب به نگاهی اختیاربی و کرد اهسته را هایشگام. شد قلبش ارامش

 !نبود قشنگ صدا از اثری خوشبختانه

 از کنجکاوی با همیشه مانند طاهره کرد تعریف دوستانش برای را ماجرا وقتی روز آن

 .پرسید پسر هیکل و قیافه
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 ...قدش بود؟ رنگی و درشت چی؟ چشاش بود؟ رنگی چه موهاش شیدا-

 :گفت وکالفه حوصلهبی شیدا

 روشن که هوا بود؟ شکلی چه پرسیمی تو بعد کردممی سکته داشتم. کن ولم طاهره-

 .بود خیابون طرف اون اونم نبود،

 .بود لرزانده را دلش ایلحظه براى كه بگويد زيبایی صداى و چهره از نداشت دوست

 :گفت همیشگی لبخند با زهرا

 نبود؟ محل پسرهای از-

 :گفت و انداخت باال شانه شیدا

 . دونمنمی-

 :کشید اهی طاهره

 ...اونوقت کردی،می نگاه رو شقیافه کاش-

 :پرسید عصبانی شیدا

 شدیم؟می رفیق باهاش هان؟ کردیم؟می کار چه اونوقت-

 :گفت و کرد نازک چشم پشت طاهره

 زنی؟می چرا حاال... ایش-

 :وگفت زد لبخندی طاهره حالت از شیدا

 پیشت، بیاد راست یه میدم رو تو ادرس دیدمش که بعد دفعه جون( ١)نارنجی-

 خوبه؟ ببینی، دقیق رو صورتش
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 .بود" ایش" کالمش تیکه که هاموش ىمدرسه هاىازشخصيت يكى نارنجی -١

 :پرسيد دادمى گوش دوستانش گفتگوى به لبخند با كه زهرا

 دين؟كشي رو رياضى رسم هابچه-

 :داد تكان سرى شيدا

 .كشيدم ديشب اوهوم،-

 :گفت لوس و كشدار لحنى با طاهره

 .كشممى تفريح زنگ نه، من-

 :پرسيد طاهره اويزان هاىب**ل به خيره شيدا

 .كشيد طول ساعت نيم رسمش كنى؟مى وقت-

 .گهمى قصه داره اللهى ايت خانم وقتى... كشممى كالس تو هنر زنگ خب-

 .نشست دخترها هاىب**ل روى خندى نيش

 هيچى نقاشى از اما داشت خوبى خط. بود هنر و عربى دبير اللهى ايت خانم

 گاه هاییداستان هم آن گذراند،مى گويى داستان به را هنر زنگ بيشتر. فهميدنمى

 .كودكانه و احمقانه بسيار

 همواره و شدمى كشيده زمين روى كه چادرى امد،مى كالس تو سياه چادر با هميشه

 .بود خاكى

 .بود هابچه سوژه هربار كه داشت وجود ایلكه رنگش كرم مقنعه روى اكثرا
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 ...داشتن ابگوشت ديشب-

 .بوده اشكنه نظرم به-

 !خورده چى ديشب گفت شهنمى امروز... آه-

 سركالس دوست سه بازى ترينمحبوب بازى، نقطه. بودند راحت هنر سركالس هابچه

 .بود هنر

 :پرسيد و كرد جمع را هايشب**ل طاهره

 نكرده؟ فرق من صورت هابچه-

 .دوختند چشم صورتش به شيدا و زهرا

 بينی پيوسته، بهم و كشيده وابروهاى تخت پيشانى با روشن گندمى بيضى صورت

 و نشاط كه بزرگ نسبتا و درشت هاىب**ل و داشت خفيف قوسى كه ظريف

 .بخشيدمى اشچهره به خاصى زيبايى

 :كشيد درهم ابرو شيدا

 .كردى تغييرى يه انگار اما... بينمنمى چيزى كه من نه،-

 :پرسيد وقتى شد ترپررنگ زهرا لبخند

 كنی؟مى چیكار بفهمه خدايارى خانوم اگه-

 :پرسيد شيدا

 شده؟ چى هان؟-

 :خنديد و برد دهانش روى را مقنعه ىگوشه طاهره
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 .گيرممى رو روش اينطورى-

 :كوبيد زهرا ىشانه به مشتى كالفه شيدا

 .شده چى بگين منم به-

 .رفت كنار طاهره هاىب**ل روى از مقنعه

 :داد جلو و كرد غنچه را هايشب**ل طاهره

 .گممى اينو-

 .خنديدند مضحك و شده لوله هاىب**ل به وشيدا زهرا

 .زده ماتيك-

 :شد درشت شيدا چشماى

 !كشتتمى خانم طاهره، واى ماتيك؟-

 :انداخت وقفه طاهره كالم در مدرسه زنگ صداى

 .كنممى فرار ازش... فهمهنمى-

 .رفتند كالس صف طرف به اهسته دوست سه

*** 

 .بود رفته بازار همسايه زنان با پدر چشم از دور مادر و بود شنبه پنج ظهر

 كتاب خواندن مشغول ولع با گرم كرسى زير خانه چسب دل درسكوت شيدا

 .بود دوموريه دافنه از"  زنجيرعشق"

 .سپرد خواب گرماى به را خود و شد گرم ارام ارام چشمانش
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 ...فرياد و جيغ صداى

 .شد باز ترس با هايشچشم

 .بود اشپزخانه داخل از صدا. شد خيز نيم تندى به

 :زد فرياد خشمگين پدر

 بود؟ كم خونه تو چى بازار؟ رفتى چى براى نگو؟ دروغ بگم بار چند زنيكه-

 :زد ضجه التماس و گريه با مادر

 ...وگفت كرد اصرار خانوم اشرف كردم، غلط حاجى-

. پريد رخش از رنگ پدر، دستان در معروف زنجير ديدن با. دويد اشپزخانه به شيدا

 دردى بدن بر نشستن هنگام و داشت ريز بافت سه كه سانتى٧٠ اىنقره زنجير

 .داشت وحشتناك

 :زد فرياد

 .كن ولش خدا رو تو نزن، بابا-

 خود وقفه كوچكترين بدون شيدا. شد نزديك مادر به و برد باال را زنجير توجه،بى پدر

 .بست را چشمانش و داد قرار دو آن مابين را

 .را پدر فرياد و شنيد گوشش كنار را زنجير سوت صداى

 .كنممى كبودت و سياه چيزت همه بى ىننه مثل وگرنه شيدا، كنار برو-

 :گفت و داد قورت را دهانش اب شيدا

 .نزن بابا نزن،-
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 :داد هلش كنارى به و گرفت را شيدا بازوى خشونت با پدر

 .بره ديگه جاهاى خوادمى خبربى فردا نخوره، كتك االن عقب، شو گم-

 و اورد شيدا چشم به اشك مادر، جيغ و نشست مادر بازوى بر و خورد چرخى زنجير

 .كرد پاره را قلبش

 .بابات خاك ارواح نزن حاجى-

 كه بود سريع انقدر حركتش داد، قرار پدر و مادر بين را خود ديگر بار نوجوان دختر

 .امد پايين نحيفش بازوى روى بر ضربه دومين

 :كشيد درد از فريادى

 !آى-

 روى دخترش پشت كه مادر پاى به لگدى و كرد پرت را زنجير كالفگى و خشم با پدر

 :غريد و زد بود مچاله زمين

 .میارم در رو پدرت برى، بيرون اجازه بدون ديگه بار يه اگه زن-

 :گفت گريه با و داد تكان سر تند تند مادر

 .رمنمى ديگه باشه،-

 به را خود كالمى بدون و گرفت بازويش بر دست شيدا اشپزخانه، از پدر رفتن بيرون با

 .بزند بيرون چشمانش از اشك درشت قطرات داد اجازه و رساند كرسى زير

 !مادر خوردن كتك درد يا است بيشتر كبودش بازوى درد دانستنمى

 به لحظه زمان گذر با كه دردى نشد، زن مظلوميت براى قلبش عميق درد متوجه

 .كردمى رشد وجودش در لحظه
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 عميق اوليه، درد از ترپنهانى مرد جنس از نفرت آن سوى يك كه دوسويه دردى

 .شدمى قوى و دواندمى ريشه ديده رنج دختر وجود در وسياه

 :شنيد را مادر بغض پر صداى

 .ببر بابات براى رو چايى اين پاشو جون شيدا-

 .زد كنار را لحاف و كرد پاك سريع را صورتش

 خونه؟ اومده زود امروز چرا بابا-

 :كرد دراز كرسى زير را پاهايش مادر

 .من سياه شانس از-

 به پدر از قبل كه اميد اين با مادر و امدمى خانه به مغرب اذان از بعد هميشه پدر

 دست يك هم و شود سيراب روحش و چشمان هم تا بود رفته بازار برگردد خانه

 .بخرد ليوان و استكان

 را نبات و چاى سينى. برد پدر اتاق رابه روحى كوچك سينى و زد صورت به ابى شيدا

 .داد قرار تشكچه بر نشسته پدر روىروبه

 صورت به كردن نگاه بدون و چسباند حقه روى بر عدس اندازه ترياك اىحبه پدر

 :گفت دخترش

 گهمى من به زنيكه... نره ابى زير تا بخوره كتك بايد اتننه نيا، جلو تو دعوا موقع-

 و بازار روز هر خوادمى كنم ولش... گو دروغ كمرت تو بخوره سفره اون سفره؛ رفتم

 .باشه كره شمسى و كوره اشرف ىخونه

 . امد بيرون پدر اتاق از حرف بدون شيدا
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 . رف محبوبش اتاق به و مالید را دردناکش بازوی کمی

 .شد دور ناخوشایند درد از دیگر، گنجی کشیدن بیرون و هاکتاب کمد گشودن با

 خواندن به شدید میل. چسباند سینه به لذت با را" عشق غمگین هایکفش"  کتاب

 .دهد ادامه را آن و برود" عشق زنجیر"  سراغ بعدا   توانستمی داشت، آن

 رمان جادویی دنیای از را شیدا رفت،می حیاط به که پدر وغرغر مغرب اذان صدای

 .بگیرد را پدر احتمالی خشونت جلوی تا رساند سالن به را خود. کشید بیرون

 کند،می پوست را قرمز سبد درون هایزمینی وسیب بود نشسته کرسی زیر که مادر

 .انداخت زیر به سر مردش خمار وچشمان وعبوس سرخ صورت دیدن با

 :پرسید اسوده نفسی با شیدا پدر، خروج با

 کنی؟ درست خوایمی چی شب ننه-

 .گذاشتم مرغ هم خبرت بی ازخدا بابای برای اشکنه،-

 :گرفت مادر از را چاقو

 .نسوزه بزن سر مرغ به برو کنم،می پوست من-

 .کند جلوگیری مجدد درگیری و پدر با او شدن روروبه از خواهدمی شیدا نفهمید مادر

 جا به جا دخترش با هاستمدت جایگاهش و نقش نفهمید گاه هیچ که همانطور

 .کند ایفا خانه اهل برای را مادر نقش کندمی تالش که شیداست این و شده

 .داد خبر را امدنش مهری درخانه، کوبیدن با
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 بلند و کرد پرت کرسی روی به را سیاهش وکیف شد وارد ب**ل به لبخند و سرخوش

 :گفت

 بخوریم؟ داریم چی ننه، سالم-

 :شد شنیده مادر صدای

 تا دو شما اگه. بشه پخته اشکنه تا بزن سق نون لقمه یه اینجا بیا یواش، مرده ذلیل-

 ...نبودین دختر

 .نداد ادامه

 دو مانند که هاآن و هست اشسگی زندگی از گله اشادامه دانستندمی ومهری شیدا

 .گرفتمی طالق وگرنه هستن بند پایش به وزنه

 .است حامی و مکان و جا نداشتن مادر، مانع دانستمی شیدا اما

 برادری داشت؟ را کسی چه بود اشهمسایه که برادری جز به برود؟ خواستمی کجا

 .ببرد پناه او به توانستنمی مادر و بود برادر تنها که مهربان

 امنیت عین در که شود ایخانه وارد بود، آزاد آزار، درعین که ایازخانه توانستنمی

 .کردمی سرباری احساس آن در

 داشته مادر مانند ایاینده دادنمی اجازه هرگز. امد بیرون شیدا سینه از سرد اهی

 .شود تحقیر روز شبانه و باشد خور توسری و مفلوک او مانند باشد،

 و مادی یپشتوانه که شغلی کرد،می وپا دست شغلی خود برای و خواندمی درس باید

 .باشد او برای عاطفی

 .زد شیدا یشانه به را اشتنه و نشست کنارش مهری
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 .کرد ایناله درد از شیدا

 .بشین دُرُس گوساله... اخ-

 :گفت پنیر و نان از پر دهان با و شد گرد مهری درشت چشمان

 .نکردم کاری من شد؟ چی-

 !کردی لهش. کنهمی درد دستم. دستم... ای-

 چرا؟-

 غم؟بی و شاد خواهر این به بگوید داشت چه

 علومت؟ امتحان از خبر چه-

 :خندید مهری

 .شدم١٠-

 ١٨ دادمی امتحان زمینی سیب این کردم تکرار برات من که قدر اون سرت، بر خاک-

 .بود شاخش رو

 

 که حالی در شد سالن داخل حیاط، از پدر که کردمی خالل خالل را زمینی سیب

 .کردمی تکرار ب**ل زیر را هللا استغفر

 :گفت اخم با کرسی مقابل از عبور هنگام

 .نباشه تنها داییت زن ،شونخونه برو نیست خونه امشب داییت شیدا،-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

202 

 

 پایین مشغول که دوخت پدر به وچشم برد باال را سر. ایستاد حرکت از شیدا دست

 .بود سرما از سرخ و خیس دستان روی بر سفید پیراهن استین کشیدن

 نیست؟ خونه بهروز-

 .نشده تاریک هوا تا برو االن پاشو. خونه میاد دیر شب-

 .بخواند نماز تا رفت اتاق به پدر

 .گذاشت مهری رویروبه را هازمینی سیب شیدا

 .کن خوردشون مهری-

 :گفت مادر به و کرد جمع را اشمدرسه هایلباس و کتاب و کیف سریع

 نداری؟ کاری رم،می من ننه-

 :گفت بود شنیده را پدر توصیه که مادر

 بری؟می کجا رو لباسات. برو نه،-

 .دیگه مدرسه رممی جا اون از صبح-

 .برسون سالم داییت زن به. برو-

 .خداحافظ باشه-

 خود سریع. بودند کوچه انتهای مسجد به رفتن حال در نفر چند امد، بیرون خانه از

 .فشرد را در زنگ و رساند روبرو یخانه به را

 .شود گرم تا زد زمین بر را پاهایش سرما از بار چند

 کیه؟-
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 .دایی زن منم-

 :گفت بود ایستاده در پشت که خانم فرخنده و شد باز در

 شیدا؟ تویی-

 :گفت شیطنت با شیدا-

 .شیدام روح من... دایی زن نه-

 .دوخت چشم شیدا به لبخند با خانم فرخنده

 .عزیزم اومدی خوش-

 خانه وارد ب،**ل به لبخند خانم فرخنده کلمات و صدا مالیمت ـست سرمـ شیدا

 .شد

 :پرسید و گذاشت کرسی کنار را وسایلش

 کجاست؟ بهروز-

 :گفت کردمی اماده ساالد که حالی در خانم فرخنده

 از استفاده طرز دبیرستانی، پسرای به قراره مسجد بسیج پایگاه تو نماز از بعد امروز-

 تیر میدون ببرنشون خوانمی هم دیگه روز چند جا، اون رفته... بدن یاد رو اسلحه

 .امادگی و تیراندازی برای

 .رفت خانم فرخنده کنار شیدا

 خواین؟می کمک-

 .ببر رو ظرفا و بنداز رو سفره نکنه، درد دستت-
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 سینک باالی چکان اب از را هابشقاب تا برد دست که وقتی سفره انداختن از بعد

 .شد خم و کرد ناله اختیاربی که کشید تیر چنان دستش بردارد، ظرفشویی

 :پرسید نگران فرخنده

 شد؟ چی شیدا-

 :گفت و گزید ب**ل شیدا

 .هیچی-

 .داشت گفتن برای هاحرف نچکیده، اشک و صدا بغض اما

 :پرسید ارام بار این فرخنده

 دخترم؟ شده چی دستت-

 :گفت و داد قورت را دهانش اب شیدا

 .دیده ضرب-

 .ببینم-

 :گفت شرم با شیدا

 .نیست چیزی-

 :گفت صبورانه فرخنده

 .شده چی ببینم هستم، داییت زن من-
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 چشمان تا داد اجازه و داد باال را داشت تن به که ایمردانه بلوز گشاد استین شیدا

 از نشان که را سرخ و کرده ورم بازوی. ببیند را عریان بازوی خانم فرخنده متحیر

 .داشت ضربه شدت

 :گفت و کرد خفه گلو در را اه فرخنده

 .کرد شهمی کار چه ببینم بذار-

 شیدا کنار و برداشت اولیه هایکمک جعبه از مسکنی قرص و پانسمان وسایل

 :نشست کرسی رویروبه

 .بخور اینو-

 .خورد بود، کرسی روی که ابی لیوان با و گرفت تشکر با را قرص شیدا

 :گفت فرخنده

 بیاری؟ در رو لباست شهمی-

 :گفت لکنت با شیدا و گرفت گر سبزه صورت

 .فقط جاست همین یعنی... نه-

 :گفت بود اشنا شیدا حساس روحیه با خوبی به که فرخنده

 .کنم پانسمان رو ورم یهمه بذار بیار، در استین از رو دست این خب-

 لباس از را ديده آسيب دست و كرد جمع را خود نوجوانانه، حياى و شرم با شيدا

 .پوشاند را گردن زير آويزان، آستين با و كرد خارج

 را زنجير ىضربه اثر و كرد نگاهى الغرش، و استخوانى دست به خانم، فرخنده

 .داد تشخيص
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 .بود نيلگون و كبود اشادامه و شده زخم شانه روى

 شدت، با شيدا هاىب**ل. كرد پانسمان احتياط با و آهسته و پوشاند را آن پماد با

 .شد فشرده دندان زير

 .گذاشت نوجوان دختر تن حريم به پاى اختياربى خانم، فرخنده چشمان

 عارى دخترانه لباس هر از که ديده آسيب و بود نحيف تنها نه تن اين. كشيد آهى

 .عزيزش و مظلوم دخترك دارد، توجهىبى مادر چه كه انديشيد! بود

 .بود محبوب و عزيز بسيار برايش دختر اين آرى،

 :برخواست جا از

. نخواب روش و نيار فشار بهش. نكن بلند سنگين چيز دست، اين با. شد تموم-

 .بخوريم شام بريم. شهمى خوب زود انشاهللا

 مشغول خوردن به عزيزش دايى زن كنار آرام، و ساكت محيطى در و كرد تشكر شيدا

 .شد

 .شنيد را خانه زنگ صداى كه بود نخورده را غذايش از نيمى

 :شد بلند سريع

 .كنممى باز من-

 :پرسيد بلند حياط، داخل

 كيه؟-

 .زدم يخ. كن باز-
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 قابل سبز گرم كاله ميان از چشمانش تنها كه صورتى با بهروز. كرد باز را در سرعت با

 رفت،مى حياط ىگوشه توالت طرف به سرعت به که حالى در و شد وارد بود، ديد

 :گفت

 طورى؟ چه سالم،-

 .نشست شيدا هاىب**ل روى لبخند

 .برس كارت به برو فعال سالم،-

 .نشست سفره كنار

 برنگشته؟ زود بهروزه؛-

 .كرد ماكارانى از پر را بشقابى خانم، فرخنده

 .بياد دير امشب بود قرار-

 .خراب حالو کنهمى بوها چه! به به-

 من"  شعر ىادامه و افتاد"  طال تخم مرغ" فيلم ياد و گرفت اشخنده اختيار بى شيدا

 "گالب و عطر خودم به زدم

 .نشست زيرش و كرد بلند را لحاف و گذاشت كرسى روى را كاپشن و كاله

 !اينجا تو خبرا؟ چه شيدا،... شده سرد امشب قدر چه. كردم يخ-

 .داد بهروز دست به را غذا بشقاب و كشيد باال را چادرش شيدا

 !بياى دير بود قرار-
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 براى افتاد برنامه. بودند اومده مرخصى هاخيلى. بودن زياد امشب بسيج، هاىبچه-

 .شب فردا

 .بشورد را هاظرف شيدا که نداد اجازه خانم، فرخنده

 .شد فردا امتحان خواندن مشغول و كرد باز را تاريخش كتاب شیدا

 كه زد لبخندى. بود خواب بهروز. انداخت رو به رو به نگاهى مطالب، تكرار درحال

 .ماند ناتمام

 بودند؟ حال چه در نادر و على كرد؟مى چه سرما تو ناصر االن

 .فرستاد صلوات شان،سالمتی براى و داد فرو را بغض

 .شد بلند در زنگ صداى ديگر، بار

 . آمد بيرون آشپزخانه از خانم، فرخنده

 . رممى خودم. نشو بلند تو-

 .امد كش خميازه، با بهروز آلود خواب صورت

 :گفت اخم با و زد كنار را كرسى لحاف

 شده؟ مزاحم شب وقت اين كى اخه-

 :گفت و خنديد شيدا

 .زنهمى نق شدن بيدار وقت هميشه اين دايى، زن-

 :گفت لبخند با خانم فرخنده

 .اره بشه خواب بد اگه-
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 .كشيد طول دقيقه چند بهروز امد و رفت

 .بزنى رو دخترش ُسرم خوادمى محسنه اقا مادر،-

 نگران اومدم دير اگه»  گفتنِ  با و سركشيد به را سياه چادر و شد اماده خانم فرخنده

 .رفت كوچه انتهاى به همسايه مرد همراه و شد خارج خانه از«.نشين

 :پرسيد بهروز

 نشد؟ تموم تو تاريخ اين-

 :گفت درخشان چشمانى و لبخند با شيدا

 اخالقى؟ بد اينقدر شدن بيدار موقع هميشه-

 مرتب را سرش پشت تيره موهاى)ديدممى خوب خوب خواباى داشتم تازه بابا، نه-

 زشته؟ دختر نه يا شد تموم درِست( كرد

 :شد پرتاب طرفش به سنگين متكاى

 .خودتى زشت-

 :برد باال را هادست

 .هستى هيوال نادر اون خواهر بود رفته يادم( زد غر) تسليم من-

 قرمز، اژير صدای و برق رفتن كه دهد شكن دندان پاسخى تا كرد باز دهان شيدا

 .كرد اشخفه

 .بود همراه هوايى ضد شليك صداى با كه رفت فرو مخوفى تاريكى در خانه

 .نيست چيزى نترسى شيدا-
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 :گفت اختيار بى شيدا

 .نزنن رو جايى كنه خدا-

 و كرد روشن را سوزى گرد چراغ و كرد پيدا كبريتى كورمال كورمال تاريكى در بهروز

 .داد قرار كرسى روى

 :پرسيد را بود كرده مشغول را ذهنش هامدت كه سوالى شيدا

 برى؟ جبهه ندارى دوست تو بهروز-

 .بشكنه دلش خوامنمى ده،نمى اجازه مادر اما... دارم دوست خيلى-

 :كرد مچاله دستانش در را لحاف هاىلبه كالفه

 برم ترسممى …نداره رو كسى تو دايى و من جز به …كشيده سختى خيلى مادرم-

 .دلم رو گذاشتم پا مادرم خاطر به فقط …بشه نابود

 چن و هستن جبهه دوستام از سرى يه بينممى وقتى نيست سخت برام کنىمى فكر

 .سخته خيلى …شدن؟ شهيد تاشون

 بهروز برق، امدن با و شدنمى شنيده بيرون از صدايى. گرفت فرا را جا همه سكوت

 :شكست را سكوت

 چطورى؟ شطرنج با-

 :كرد خاموش را چراغ و گذاشت كنارى را شده لوله كتاب شيدا

 .ببازى دوباره تا بيار-

 .عمه دختر دادم اوانس بهت قبل ىدفعه-
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 داره ايينه سريال كن؛ روشن هم رو تلويزيون …شهرى پسر جونت شيرين جون اره-

 .امشب

 :كرد پرت شيدا طرف به قندى بهروز

 شوخى؟ شيرين جون با شوخى،-

 :گفت لبخند با و انداخت گير صفحه پايين را سياه شاه وزير، و قلعه با بهروز

 .خانوم شيدا مات و كيش-

 :گفت و فشرد هم روى را هايشب**ل شيدا

 .آوردى شانس-

 .كنممى بازى شطرنج دارم نابلد يه با آوردم، كه شانس-

 .چيد سفيد و سياه ىصفحه روى خشم با را هامهره عصبانى، دختر

 .ديگه دور يه بيا نزن، جر-

 :داد اشكوفته بدن به قوسى و كش بهروز

 .عمه دختر بده من به داغ چايى يه اول قبول،-

 .زد زمين را او پيچيد، درشانه كه دردى و شود بلند گرفت كرسى ىلبه به دست شيدا

 .آى …آى-

 :پرسيد نگرانى با و شد خيز نيم متعجب بهروز

 شد؟ چى-

 .داد مالش را بازو و شانه ارامى به شيدا
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 .گرفت دستم هيچى،-

 .گفتمى ديگرى چيز صدا بغض و الود اشك هاىچشم اما

 دستت؟ كجاى-

 .شهمى خوب االن نيست چيزى-

 ناباورى با و نشست كنارش بهروز. كرد كنترل هايشب**ل گرفتن گاز با را شديد درد

 :پرسيد

 شده؟ چى بگو، رو راستش-

 .بريز چايى منم براى شدى بلند كه حاال …شهمى خوب االن ديگه، كن ول بهروز-

 :شد بلند و كشيد آهى بهروز

 .بچين رو صفحه-

 :زد غر ب**ل زير و

 .اومده سرش باليى چه دوباره نيست معلوم-

*** 

 این کند؛ گرم را آن کردن ها با کرد سعی و کرد نزدیک دهان به را هایشدست شیدا

 یتیغه دو مانند خیابان بودن خلوت و زمستان سرمای. داشت ایثانیه تاثیر روش،

 موجب شهرها به زدن موشک و بمباران با عراق. بود گرفته خود در را او وجود قیچی

 .بود شده روستاها به مردم از شماری گریختن

 .بود مخوف زود، هایصبح و شب در شهرها شدن خلوت این
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 :زد غر خودش سر. گرفت بیشتری سرعت شیدا سریع هایگام

 احمق؟ چیه برای رفتنت مدرسه لقه، و تق کالسا روزا این-

 ترس از قلبش ضربان امد،می سرش پشت از که محکمی هایگام صدای شنیدن با

 .شد شدید

 ری؟می کجا داری صبح وقت این دختر-

. شد رو به رو داشت دست در چماقی که بلندی قد و چاق مرد با و برگشت اختیاربی

 منتقل بدی حس مرد کالم و چشمان. بود پنهان سیاه بافت کاله زیر مرد صورت

 .کردنمی

 .رممی مدرسه-

 نیست؟ تعطیل هامدرسه مگه-

 .نشده تعطیل هنوز-

 رو؟ شهر اوضاع بینینمی. خطرناکه نرو، مدرسه روزا این جان بابا هللا، اال اله ال-

 .گرفتیم دزد تا سه باالیی کوچه تو دیشب... امنه نا هاخیابون و کوچه

 در هم مردم ناموس... کنندمی حمله مردم مال به خالیه هاخونه دیدن نامسلمونا

 .نیست امان

 .دادمی گوش و رفتمی راه ترس با شیدا

 :گفت چاق مرد

 .دختر نرو تنها بری مدرسه خواستی فردا از. هست بهت حواسم برو تندتر-

 .باشه-
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 شیدا. نشد بدل و رد صحبتی ناشناس مرد و شیدا بین مدرسه، یکوچه به رسیدن تا

 .پیچید کوچه داخل خداحافظی با و کرد تشکری کوچه سر

 به اموزان دانش از نیمی گذشته شب بمباران با. نبود خبری دوستانش از روز آن

 .بودند نیامده مدرسه

 از کالس( نیامده امروز ایحمزه خانم) نوشت تخته پای مجیدی وقتی جغرافیا زنگ

 .شد منفجر فریاد و جیغ صدای

 .بزرگشه بابا روستای راه تو حتما-

 .گردهمی غار دنبال کوه هایدامنه تو داره نه-

 !موش سوراخ هم شاید-

 :زد فریاد و رفت نیمکت روی کالس الغر دختر الهامی

 شده؟ گرون موش سوراخ روزا این شنیدین ها،بچه هابچه-

 !شده نایاب چیه، گرون-

 .خندیدند بلند دخترها

 همین. بود دار واگیر و دلیلبی خندیدن همین مکان و دوران و سن آن خاصیت

 .کردمی تحمل قابل برایشان کمی را جنگ درگیر شهرهای غمگین فضای هاخنده

 .دادمی ارامش هاآن یترسیده روح و ذهن به کمی مورد، بی و الکی هایخنده همین

 از عضوی که دخترانی. شدمی دیده مبهم غمی و ترس دختران تک تک نگاه در

 شوم خبری رسیدن از لحظه هر و داشتند حضور جبهه در خویشانشان یا خانواده

 .ترسیدندمی
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 دنبال به خراش جگر اندوهی هم باز معنویش جذابیت و شیرینی تمام با شهادت

 .داشت

 قلب خوش و ساده نوجوانان این زندگی از را ساده هایشوخی و هاخنده این اگر

 .ماندمی جای به توخالی کالبدی تنها گرفتندمی

 :زد فریاد شیدا

 ...اومدممی که صبح... کنین گوش هابچه-

 :گفتند هم با نفری چند

 خب؟-

 ...گفت سرم پشت از یکی دفه یه-

 :گرفتند دم هابچه

 ...گفت چی... گفت من گوش دم... گفت چی-

 :گفت فریاد با شیدا

 .گمنمی اصال شین، گم-

 :گفت بلند و پرید پایین نیمکت روی از الهامی

 !دیگه شین خفه خب-

 .گرفت آغوش در را شیدا سالم بازوی و رفت شیدا سمت به

 گفت؟ چی بود، کی بگو... کن ولشون جون احسانی-

 .کشید بیرون را بازویش شیدا
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 ...وقت این دختر گفت کلفت صدای یه! کنه هم، تو کن ول-

 .شدند خیره شیدا یچهره به اشتیاق با و زدند حلقه شیدا دور به دخترها

 بعد؟ خب-

 نبود؟ آشنا احسانی-

 بود؟ خوشگل-

 نکردی؟ فرار-

 :گفت و كرد نزديك كالس نفتى بخارى به را خود كمى شيدا

 باباى اندازه بود معلوم صداش از اما نبود معلوم صورتش داشت، چشميا كاله اين از-

 .بود چاق و بلند قد... داره سن من

 و سياه بخارى ىبدنه به را هايشدست و كرد نگاه شوق با كنجكاو هاىچشم به

 :كرد نزديك قديمى

 داشتم ديدمش كه اول. داشت هم چماق يه-

 .كردممى( سنکوپ) كوب سن

 :پرسيد و امد جلوتر بلند قد و چاق دخترك محمدى

 نبود؟ سياه شلوارش و اىقهوه كتش مَرده احسانى-

 :ماند باز اىلحظه براى دهانش و شد گرد شيدا چشماى

 ديديش؟ كجا تو. اره اره-

 :درخشيد محمدى سياه هاىچشم
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 .دادمى نگهبانى باالتر كوچه( چهار)چار ديشب. بود من عموى-

 .رفتند محمدى سوى به شيطان دخترهاى

 چيه؟ عموت اسم... ممد-

 خوشگله؟ عموت جون ممدى-

 دارى؟ بالت و دست تو خوب عموى پسر محمدى-

 :گفت كنجكاو دختران به شيدا، ىخنده به خيره محمدى

 .دارن زن كه دارم عمو پسر دوتا. هستم عموم كپى من-

 :زد فرياد الهامى

 .مياد بارون داره هابچه-

 .شد گم( قرمز)خطر اژير صداى در دويدند سالن به كه دختران شوق صداى

 مدرسه حياط داخل ىشده حفر پناهگاه سمت به هايشانمعلم همراه آموزان دانش

 .دويدند

 كشيده سفيد اژير كه زمانى تا بود سوار استرس از موجى بر خنده و جيغ و صدا سرو

 .شد

 ديوار به محكم هابچه يورش خاطر به پناهگاه از آمدن بيرون هنگام شيدا بازوى

 .كرد بلند را آلودش درد فرياد و خورد سيمانى

 :زد فرياد دستى بلندگوى با مدير
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 هم بقيه به هستين، تعطيل هم فردا. هاتونخونه برين زود تعطيله، مدرسه هابچه-

 !مدرسه بياد فردا نشه بلند كسى... تعطيله مدرسه فردا بگين

 مسير در تا كشيد كنار را خود شيدا. كرد ساكت شدنمى را دخترها جيغ خبر اين با

 .نبيند بيشترى آسيب دخترها قانونبى حركت

 .زد بيرون مدرسه از و كرد سر سختى به را چادر و آويخت شانه به را كيف بند

 و شانه درد يا... دوستانش نبودن یا بود علت تند باران بود؟ شده طوالنى مسير چرا

 بود؟ علت بازويش

. خودشان ى خانه به بعد اىلحظه و دوخت دايى ىدرخانه به را خيسش هاىچشم

 برود؟ کجا بود، مستاصل

 درد، پر بازوى اما برود، خودشان ىخانه رنگ كاهى در سوى به گفتمى شرم و غرور

 .برود رنگ طوسى در سمت به كردمى التماس

 روى بر سرما از ِسرشده انگشت و رفت دايى ىخانه سمت به اختيار بى هايشقدم

 .شد فشرده خانه زنگ

 :پرسيد ترس با شيدا اشك پر چشمان ديدن با و كرد باز را در دايى زن

 دایی؟ زن شده چى... شيدا-

 .كنهمى درد خيلى دستم... دايى زن سالم-

 .بود شده خيس باران زير دخترك. گرفت را شيدا چادر و كيف متاثر خانم فرخنده

 .دخترم بريم. بينممى رو دستت االن تو، بريم-
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 زن مضطرب و پرمهر صداى و لحن با كلمه اين شنيدن بود شيرين چقدر ؟!دخترم

 .دايى

 و چاى با ابتدا خانم فرخنده. شد منزل وارد خانم فرخنده دنبال به خرسندى با شيدا

 روپوش آستين ماليمت، با آن از پس كرد بيرون دختر تن از را سرما كرسى، گرماى

 .دراورد ديده اسيب دست از را اىسرمه بافتنى لباس و مدرسه

 ايجاد دلخراشى منظره شده خشك خون قطرات و بود شده متورم و كبود دست،

 .بود كرده

 :پرسيد تاسف از پر نگاه با و شد فشرده هم روى بر جوان زن هاىب**ل

 دختر؟ كردى چكار دستت با-

 :گفت مظلومانه و كرد ازاد را دندان ميان محصور ب**ل شيدا

 .ارومتر كم يه دايى زن... آخ...  خوردن بهم ها بچه زدن اژير وقتى مدرسه تو-

. كرد پانسمان و گذاشت دارو و كرد ضدعفونى را پوست احتياط با خانم فرخنده

 چطوره؟ مادر وضع كرد فكر و كرد تحمل را درد مدت تمام در شيدا

*** 

 تحريم و شهرها بمباران دارويى، و غذايى مواد كمبود سردى، تمام با زمستان

 اقتصادى

 .گذشت
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. كردمى رقابت آب سوى آن خوانندگان و اهنگران صداى با شجريان نواى هادرخانه

 رقابت اين وارد امريكا صداى از مادر اهنگ با اندى همچون جديدى ىچهره گاه

 .شدمى

 سوى آن موسيقى و ماندمى باقى همچنان ايرانى اصيل نواى و موزيك آخر، در گرچه

 .بخشيدمى هاكف ديگر به را خود جاى و شدمى محو دريا كف همچون آب

 زندگى درمسير ريزش، حال در كوه غلتان هاىسنگ همانند درشت و ريز حوادث

 دختر روح و زندگى در بزرگ يا كوچك تاثيرى گذاشتن از بعد و شدندمى هويدا شيدا

 .پيوستندمى گذشته به نوجوان

 .كرد آغاز را مشتركى زندگى حسين با وصميمى ساده مراسمى در معصومه

 عبدهللا. كرد ازدواج بود پدرش شاگردان از كه جوانى ىطلبه با عبدهللا خواهر فاطمه

 عبدهللا شهادت با خجسته وصلت اين شيرينى اما امدند مرخصى هفته يك على و

 .ريخت عبدهللا دوستان و خانواده كام به زهرالودى تلخى ماه، همان در

 .بود نادر شدن عاشق حادثه، ترينعجيب

 با نادر. بودند كرده كشى اسباب هاآن كوچه به تازگى به عباس پهلوان ىخانواده

 رقم حادثه كه شودمى كوچه وارد ساعته ٧٢ مرخصى براى سربازى بزرگ ىكوله

 .خوردمى

. زندمى عباس پهلوان زيباى و جوان دختر به را موتور احتياطىبى با محله اهنگر

 .شودمى دختر شدن زمين پخش و چادر رفتن كنار موجب موتور، ىضربه
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 پاره چادر كند رصد را شرمگين و ترسيده جوان دختر اندام نگاهى اينكه از قبل نادر

 فرستد،مى خانه تريننزديك داخل به را او فرياد با و اندازدمى دختر سر روى را

 .دايى ىخانه

. كندمى دعوت ساله١٨ لقاى مه دل ىخانه به را عشق نادر، غيرت و عمل سرعت

 نادر كار از و دهدمى نادر مادر به را خانگى شيرينى بشقاب تشكر، براى لقا مه مادر

 .كندمى تقدير

 نادر و كندمى تشكر نادر از شخصا زير سربه لقاى مه مسجد به ورود هنگام سوم روز

 كدام …نجابتش يا دختر وش اهو چشمان لقا، مه لطيف صداى فهمدنمى درستى به

 كرد؟ اسير را سختش قلب يك

 خيره گيج مهرىِ  به خستگى با شيدا. بودند شده خم رياضى دفتر روى مهرى و شيدا

 :شد

 حل رو مسئله اين ديگه بار يه فقط مهرى-

 .ديگه كن گوش خب! گيجى چقدر اَه... كنممى

 چند را آن و گذاشت پايين ب**ل روى اضطراب با را راست دست انگشت پنج مهرى

 :كشيد بار

 .باشه-

 .پراند جا از را خواهر دو ديوار، به خانه در شدن كوبيده صداى

 .ننه ننه،-

 :گفت ترس با مهرى. بود نادر عصبانى و قدرت پر صداى
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 شده؟ چى شيدا نادرِ،-

 :گذاشت پايش روى را دفتر و كرد راست كمر شيدا

 .مرخصى بود اومده تازه كه اين( داد ادامه ب**ل زير) دونمنمى-

 به شده بلند سبيل و ريش. كرد پرت زمين روى را اشكوله و شد سالن وارد نادر

 صداى و سرخ چشمان اما بود، داده را جبهه رزمندگان خاص زيبايى صورتش

 .كرد پاك را معصوميت اين سرعت به كن پاك مانند خشمگينش

 كجاست؟ ننه-

 :گفت سرعت به مهرى اما كرد سكوت و برگرداند سر شيدا

 .بخره سبزى رفته-

 او از را نگاهش همچنان تفاوتىبى با دخترك اما دوخت شيدا به را چشمانش نادر

 يا بكشد فرياد شيدا سر بر داشت دوست گاهى. گذشته ماه چند مانند دزديدمى

 را پايش و دست اش،نتيجه و مشاجره اخرين ياداورى اما بكوبد او بر اىضربه

 .بستمى

 .بيار يخ اب ليوان يه-

 .كرد گرم رياضى دفتر با را خود سر همچنان شيدا و رفت يخچال سمت به مهرى

 آن روى را سبزى و انداخت زمين روى را رنگى چادر شد، وارد دست به سبزى مادر

 .گذاشت

 .بدين من به چاقو و آبكش يه-

 :دويد مادر سوى به مهرى
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 .حمومه االن اومده نادر-

 حمام روبروى از و برداشت كاردى و سبد شيدا. درخشيد خوشحالى از مادر چشمان

 شيدا چشمان. شدمى باز حمام در و بود شل كه بود مدتى حمام ىدستگيره. شد رد

 …و افتاد حمام داخل به اختياربى

 نادر نقصبى و زيبا پيكر اما كرد عبور حمام مقابل از و بست سرعت به را چشمانش

 پاك ذهنش از نتوانست را داشت قرار دوش زير پوشش كمترين با پشت، از كه را

 .كند

 :زد فرياد تن روى سفيدى بزرگ ىحوله انداختن با نادر

 نكردين؟ درست چرا رو صاحاب بى در اين... اَه-

 :گفت و كرد دسته را هاپيازچه مادر

 دارى؟ خبر ناصر و على از اومدى؟ كى برم قربونت-

 .نشست مادر كنار و كشيد تن به سفيدى پيراهنى زير تن، به شلوار نادر

 .خوبه حالشون-

 .انداخت دهان داخل و كند پوست كارد با و برداشت بزرگى ىتربچه

 نزدى؟ حرف پهلوون ىخونواده با …با گممى... ننه-

 :گفت خنده با مادر. كرد تيز گوش كردمى پاك را هاتره كه شيدا

 ريممى دفعه يه گفت بابات اخه. باشى خودتم بياى بودم منتظر ننه، زنممى حرف-

 .خواستگاری

 نادر؟ براى خواستگارى؟
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 !بود شده سرخ نادر ديد؛مى درست يعنى. انداخت ننه و نادر به سريع نگاهى شيدا

 :گفت و شد رنگ به رنگ نادر

 داره؟ نامزد نكنه…بجنبون دست ننه ديدمش، جوونى يه با امروز-

 :خنديد مادر

 . نداره نومزد كردم جو و پرس ديدمش، منم بوده، داداشش-

 :گفت بلند مادر

 بدم خبر بهش بايد …بده خبر بيا بود دايى زن اگه دايى، ىخونه برو سر يه شيدا-

 .خواستگارى بياد باهامون اونم

 :گفت سريع شيدا

 .دارم كار من بره، مهرى بگو-

 :گفت نرمى با مادر

 .برو خودت شه،مى بازى سرگرم پرته حواسش مهرى شيدا، برو-

 .شد بلند و كرد كوله و كج را هايشب**ل شيدا

 كدورت رفع براى تالشى است، قهر نادر با شيدا دانستندمى خانه اهل كه اين با

 .كردندنمى

 .كرد سر را سياه چادر و كرد پا به جورابى سرعت به شيدا

 .شود خانه وارد شيدا كرد اصرار خانم فرخنده

 .خونتون بيام شممى اماده منم بخورى چايى يه تا تو، بيا جون شيدا-
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 :گفت بود داده تكيه اشپزخانه ديوار به كه همانطور شيدا

 .مياد االن خودش مادرم دايى، زن-

 .پوشاند طاليى بلند روسرى با را كوتاهش موهاى خانم فرخنده

 .خونتون بيام من بهتره دارم كار مادرت با هم خودم-

 .نگفت چيزى و داد تكان سرى شيدا

 عباس پهلوان ىخانه به خواستگارى براى دايى خانواده و شيدا خانواده شب آن

 .نشد هاآن با همراهى به حاضر لجاجت با شيدا. رفتند

 .شنيد را مادر با نادر گفتگوى كه بود خواب از پر چشمانش

 .داره خونه و خوب خيلى دختره ننه، نادر-

 :داد پاسخ نادر شاد صداى

 .خوشگل هم باحجابه، و دار خونه هم گذاشت؛ راهم جلو رو كسى خوب خدا-

 :خنديد مادر

 ديدى؟ شوقيافه كجا تو-

 .بود كرده گير موتور به چادرش دايى، ىخونه فرستادمش كه روزى-

 دماغ و ب**ل اهويى، هاىچشم با روشن پوستى. كرد فكر لقا مه صورت به شيدا

 .بود خوشگل واقعا لقا مه داشت، حق نادر. قشنگ و متناسب
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 شدن خوانده از بعد و رفتند نجفى اقاى نزد پدرانشان همراه به نادر و لقا مه بعد روز

 مراسم هفته اخر شد قرار و درامدند هم عقد به رسما محضر در عقد، ىصيغه

 .شود برگزار عباس پهلوان منزل در عقدى

. شود برگزار نادر عقد مراسم هفته يك عرض در و سرعت اين به كردنمى باور شيدا

 به را على نتوانستند اما رساند را خود مراسم براى و شد مطلع دوستان طريق از ناصر

 .كنند پيدا فعاليتش بودن سرى دليل

 همه از زودتر پذيرفت بهروز اصرار به اما باشد حاضر مراسم در نداشت دوست شيدا

 .بگويد تبريك لقا مه به و برود

ِ  بلند دامن و بلوز در لقا مه  يك همانند اى،قهوه ىشده زده باال موهاى با گلبهى حرير

 لطيف و بو خوش ىگونه روى نرمى ىه*س*بو سرعت به شيدا. بود زيبا ىفرشته

 :گفت و زد صورتى

 .خانوم لقا مه باشين بخت خوش-

 بى شيدا حاضر، دختران رقص و عقد اتاق شدن شلوغ با. كرد تشكر لبخند با لقا مه

 . رفت خودشان ىخانه به و زد بيرون خانه و اتاق از صدا سرو

 كتك بود، ترسانده را او هميشه نادر. كند پاك كدورت از را قلبش توانستنمى شيدا

 تعقيب را او هيوال يك مانند نادر، از ترس اشزندگی تمام در. بود گفته زور بود، زده

 .بود كرده

. دوخت اتاق سقف به نگاه و گذاشت سر زير را هادست و كشيد دراز زمين روى

 .شد نادر از رنجش داليل متمركز افكارش
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 درس ىاجازه نادر، تاثير تحت پدر نبود، على سماجت اگر دانستمى خوبى به

 .دادنمى را او به خواندن

. نداشت خانه در مسئوليتى هيچ. بود ازاد جوان و پرگشوده شاهينى مانند نادر

 .نداشت اعتراضى كسى و كردمى گرم سپاه و جنگ ورزش، با را سرخود

 از تا دادمى انجام پدر و مادر رضايت براى كارى هر درخانه بايد( شيدا) او چرا اما

 نكنند؟ جلوگيرى رفتنش مدرسه

 را او نادر ىوسوسه. كند جلوگيرى او تحصيل از پدر ترسيدمى مشاجره هر در

 .ترساندمى

 مه حاال. باشد نداشته مهرى و او به كارى ديگر شايد كردن، عقد با حاال اما زد، غلتى

 !لقا مه چارهبى. باشد كنارش كارىبى وقت در تا داشت را لقا

 !سنگينش؟ دست و هاحساسيت از داشت؟ خبر نادر خشن رفتار از

 .برد ارامش سرزمين به را او و شد خواب گرم ارام چشمانش

 چادرى. بود شده خراب خانه زنگ هم باز. پريد خواب از خانه در كوبيدن صداى با

 :زد فرياد و سركرد

 .اومدم كيه؟-

 .بود ناصر صداى

 .منم بازكن،-

 نديده را بهروز مراسم، در كه شيدا. شدند خانه وارد بهروز و ناصر در، شدن گشوده با

 :گفت خنده با سپيد پيراهن و شلوار در بلند، و چهره خوش نوجوان ديدن با بود
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 .كرده سفيد پا سرتا دامادا مثل ببين-

 :گفت و كشيد حالتش خوش و رنگ خوش موهاى به دستى و خنديد بهروز

 .شديم مزدوج جا همون گرفت رو يكى چشمم شايد بزنم سفيد گفتم-

 :گرفت شيدا سمت به را غذا كوچك قابلمه ناصر

 هم ما بكش رو غذا. كردى خودت مچل هم رو ما اومدى و بستى فلنگو بگير، بيا-

 .نخورديم

 :زد بهروز ىشانه به محكم غذا، قابلمه دادن از بعد

 .نوبت به اسياب تو، بعد من اول نزن، مفت زر هم تو-

 چقدر كرد، بود شده پوشيده كمى موهاى با كه ناصر صورت به نگاهى محبت با شيدا

 .شيطانش و شلوغ برادر اين بود شده جذاب و جوان

 .بردمى باالتر را سنش كمى مشكى شلوار و طوسى پيراهن

 : گفت شيطنت با بهروز

( چرخيد شيدا سمت به)باش نداشته من به كارى بكن، رو خودت كار تو داداش-

 نداره؟ خواهر عروس، ِشيدى

 .رفت سالن سمت به شيدا

 . كنم جورش خواىمى داره، ساله٣٠ مجرد ىخاله يه اما متاسفانه، نه-

 .زدند خنده زير كردندمى حركت شيدا دنبال به كه پسران

 .دهنمى دختر تو به كسى …بگير همونو برو …خوبه بهروز-
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 .كنه مادرى برات هم نفر يه و بخواب بخور …خودته كار راست داداش نه-

 :گرفت ناصر طرف به را غذا بشقاب شيدا

 اينجايى؟ كى تا-

 .برگردم بايد ديگه روز سه-

 :برد دهان سمت به را غذا قاشق بهروز

 اى؟كاره چه اونجا بگى خواىنمى بالخره-

 .دممى انجام هم رو اونجا موتوراى و ماشين تعميرات هستم، چى تخريب-

 :پرسيد شيدا

 چيه؟ كارش چى تخريب-

 .كنيممى خنثى رو كافر صداميون هاىمين-

 :داد قورت را دهانش اب شيدا

 چطورى؟ چى؟ يعنى-

 نفره يك هاىمين خصوص به ها،مين كردن خنثى از كمى خوردن غذا مابين ناصر

 .گفت عمليات هر از قبل

 :ناليد دل در بود شده خيره ناصر به ترس با كه همانطور شيدا

 .نبينه اسيب ناصر پاى و دست خدايا-

 :گفت بلند ديد،مى شيدا ىچهره در را ترس كه بهروز

 گرفتن؟ رو هللا سيف پسر شنيدى ناصر-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

230 

 

 رو؟ حميد يا خليل كدومو؟-

 :گفت هيجان با بهروز

 .گرفتن مرغى پا حسن ىقلعه تو دزدى موتوراى با رو خليل-

 :پرسيد تعجب با شيدا

 مرغى؟ پا گينمى بهش چرا مرغى؟ پا حسن-

 :گفت سريع ناصر

 چطورى؟ گرفتنش؟ كى بهروز. مرغه پاى عاشق چون-

 ذوق با. كند منحرف را شيدا فكر بود توانسته درخشيد، رضايت از بهروز چشمان

 : گفت

 …كه حسن پيش بود رفته پيش ىهفته-

 .کند منحرف مین انفجار و جنگ از را دوستش فکر توانسته که شد خوشحال بهروز

*** 

 فکر بیشتر نهایی امتحانات فصل رسیدن با و گذشتمی سرعت به بهار روزهای

 مشغول هادرس مجدد مرور و هامعلم جبرانی هایکالس به فقط دوستانش و شیدا

 .بود

 .شدمی ختم زبان و ریاضیات خصوص به هادرس مرور به هم شیدا و بهروز دیدار

 اموزشی قسمت در بود توانسته نادر. خواندمی درس کاهلی با هرسال مانند مهری

 در یا هاشب بیشتر ضمن در دهد اموزش را داوطلب افراد و شود مشغول شهر سپاه
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 فعالیت مربی عنوان به بود شده فعال مجدد که رزمی باشگاه در یا ماندمی سپاه مقر

 .کردمی

 خواهرانش به کمتر که کردمی مشغول را نادر چنان منزل، در لقا مه گهگاه حضور

 .دادمی گیر

 و سال 4 سنی تفاوت اما. شدمی لقا مه زیبایی و طراوت و شادابی مجذوب گاه شیدا

 سلیقه، تفاوت همه، از بیش. بود شده دختر دو نزدیکی برای مانعی نادر از نفرت

. بیزار مطالعه از و بود عالقمند بافتنی و خیاطی به لقا مه. کردمی دور هم از را هاآن

 .دستی هنرهای از بیزار و کتاب یشیفته شیدا

 لقا مه اطالعیبی اما کند ایجاد نزدیکی یرابطه لقا مه با بود کرده سعی چندبار شیدا

 .بود کرده سرخورده را شیدا تحصیل، و علم دنیای از

 عروس به شد تبدیل تنها لقا مه اینگونه و بود نادر میل باب لقا مه ابتدایی سواد

 .یافتمی حضور هاآن منزل در ساعت چند هفته در که میهمانی و خانه

 و خیاطی هنر از مصنوعی لبخند با و کردمی اکتفا او با احوالپرسی به تنها شیدا

 خواندن سراغ و کند ترک را او ایبهانه به کردمی سعی و کردمی تعریف او بافتنی

 .برود داستان و درس

 مهری. شد قبول تبصره و تجدیدی یک با شیدا شد؛ اعالم امتحانات ینتیجه ماه تیر

 .شد مدرسه ممتاز اموز دانش سال هر مانند بهروز و اورد تجدیدی ٣

 .کرد شیرین طوالنی مدت برای را شیدا کام کوچک رخداد یک اما
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 که را مسابقه جایزه و اورد دوم مقام(  رزمنده یک به اینامه)  مسابقات در ماه خرداد

 یگنجینه مانند را بود اینقره نویس روان یک و راستان داستان کتاب جلد دو

 .داد جای هاکتاب سبز کمد انتهای در ارزشمند

 کرده ایجاد شیدا درگیر ذهن برای جدیدی مشغولیت شدید، گرمای جز به ماه تیر

 .کردمی نگران و عصبی را او روز هر که درگیری. بود

  کند؟ نام ثبت دبیرستان در تا دهدمی اجازه پدر ایا

 با نادر كه دهد اميدوارى خود به كردمى سعى و بود خوش دل على حمايت به تنها

 كارى او به ديگر ماه شهريور در ازدواجش مراسم براى شدن اماده و جديد مشغوليت

 .داشت نخواهد

. كند واسطه را( شيدا دايى) پدرش بايد گفتمى بود، باخبر او نگرانى از كه بهروز

 نداشت سواد كه را پدر شايد دايى وساطت دانستمى چون كردمى مخالفت شيدا

 .شود خانواده دو بين كدورتى اغاز و كند عصبانى

 .گذاشتند شيدا دل بر داغ و كردند نام ثبت جديد دبيرستان در زهرا و طاهره

 نزديك بود درحیاط وضو گرفتن مشغول كه پدر به هفته در بار چندمين براى شيدا

 :گفت و شد

 .بنويسم اسم منم بذارين ،شهمی دير نوشتن، مدرسه رو اسمشون دوستام بابا-

 :كرد راست قد و كشيد را پا مسح پدر

 يه برو. كرد جمعتون شهنمى فردا برى بذارم مدرسه، بى مدرسه كن، تموم دختر-

 .بافى قالى خياطى، بگير ياد چيزى
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 پاك را صورتش و دست تا كشيد لباس بند روى از را حوله كه پدر از فاصله با شيدا

 :گفت و كشيد دستى انار درخت به كند

 ...ساختن تازه نزديكه مدرسمون. دنمى يادمون بافى قالى مدرسه تو امسال-

 :كرد پرت طرفش به خشم با را حوله پدر

 .نيست خبرى مدرسه از كن گوشت تو …هللا اال اله ال …شو الل دختر-

 :زد غر ب**ل زير و

 درس بقيه از بيشتر هم حاال تا فرستاده؟ مدرسه رو دخترش اشنا و فاميل تو كى-

 .خوندى

 .كرد دنبال را سالن به پدر رفتن سرخ، چشمان با و كرد بغض شيدا

 درس جلوى تونهنمى كسى... دممى امتحان متفرقه اصال مدرسه، برم بايد من-

 .بگيره منو خوندن

*** 

 و مادر. بود امده مرخصى روز ١٠ ناصر. كردمى حركت سرعت با تابستان شمار روز

 .چيزها ىبقيه و طال و شيرينى و لباس خريد. بودند عروسى تدارك در نادر و پدر

 از كدام هيچ در نشد حاضر بدعنقى با شيدا. بود عروسى ماه شهريور اخر ىهفته

 .برود هاآن همراه خريدها

 به اىقهوه نگين با طال انگشتر كه مهرى. برگشتند طالفروشى از خانواده وقتى

 :گفت شيدا به ذوق با داشت، انگشت

 خوشگله؟ ببين-
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 . اره-

. عموهاش زن و لقا مَه ىننه دايى، زن ننه، لقا، مَه براى …خريد كفش همه براى بابا-

 تازه. سفيده چمدون اون تو گذاشتن. خوشگله اونقدر خريدن، چى همه عروس براى

 .ترهخوشگل همه از خريدن، طال هم تو مال

 مدال ديدن حتى نكرد، همراهى را مهرى خوشى اين در و نپرسيد چيزى شيدا

 يك ىچهره طرح با بود شكلى مستطيل طالی مدال،. نكرد شادش هم طال سنگين

 .ريختمى بيرون سكه آن از که گوشش نزدیک بزرگى ماهى گوش با پرى

 :گفت خوشحالى با مادر

 شد تو طالى تومن، هزار٦٠ شد عروس سرويس كل خريده؟ چى برات بابات ببين-

 .كردنمى دق حسودى از داشتن همه تومن، هزار4٠

 :گفت بدخلقى با شيدا

 .بده پسش برو خوامنمى-

 :گزيد را لبش مادر

 برى كنممى راضى رو بابات شه، طى عروسى اين بذار نگو، چيزى ننه، بگيرش-

 .مدرسه

 او دارد دوست و اوست تحصيل مخالفان اول صف در خود مادر دانستمى كه شيدا

 و گشاد و بلند لباس جيب در را طال زنجير و مدال و زد پوزخندى دهد، شوهر زودتر را

 .انداخت نارنجيش

 .امدمی بدش رنگش و لباس اين از چقدر
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 كه خانه انتهاى اتاق ارى. رفت اتاقش به عروس سفيد چمدان به توجه بى و غمگين

 .دادمى تنهایی داستان، و كتاب و على بوى و رنگ كه اتاقى. بود او به متعلق

 هاىكتاب از كه برد شده ورق ورق كتابى سمت به دست و كرد باز را سبز كمد

 .عشيرى امير از"  تدفين مراسم در لبخند" جيبى كتاب. بود على محبوب

 . دارد شدن كاراگاه به عجيبى ىعالقه بود گفته بارها على

 چشمان تنگ دل. بود شده تنگش دل. كردمى شوخى موضوع اين سر على با چقدر

 هاىمفصل با استخوانى دستان مهربانش، صداى على، گرماى و نور از پر اما سياه

 تنها خواست،مى را برادرش دلش... هايشحمايت هايش،خنده صورتى، و سفيد

 .را اشزندگی حامی

 :ناليد دل در

 بدى؟ نجاتم تحصيل ترك كابوس اين از هميشه مثل تا نمياى چرا على آخ-

 :كشيد بيرون كتاب داشتنى دوست كاراگاه رامين پليسى دنياى از را او مادر صداى

 .كنيم خورد رو قندا اين بايد كمك بيا شيدا-

 مادر. رفت سالن به و گذاشت اتاق طاقچه روى مقدس شىء مانند را كتاب شيدا

 داده قرار رويش بزرگى سنگ و شكن قند دو و قند كله سه و بود كرده پهن چادرى

 .بود

 .شدمى اماده بايد عروسى قند

 !نشست كنارشان بابا كه بود قند شكستن مشغول

 .كردى خاكشير رو همه من به بده-
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 كه بود نشده بلند. داد پدر ىكرده وكار محکم دست به را شكن قند خواسته خدا از

 :شد بلند هم باز پدر صداى

 اومد؟ خوشت خريدم برات كه طال شمش از-

 .دهد تند جوابى نيامد دلش

 .قشنگه نكنه، درد دستون-

 :گفت ذوق با پدر

 .خريدم رو طال اين تو براى كه دراومد چشماشون چطور ببينى نبودى-

 :بزند فرياد داشت دوست

 .مدرسه برم بدين اجازه فقط خوام نمى چيز هيچ-

 و سليقهبی همسر نثار ناسزايى دل در و انداخت نوجوانش دختر لباس به نگاهى پدر

 .كرد اشتوجهبی

 .بخرين لباس عروسی برای برين داييت زن و مهرى با ظهر از بعد دممى پول-

 كرد؟مى دلربايى پدرش بود غمگين اينقدر كه حاال چرا. زد گلويش به چنگ بغض

 .بابا باشه-

 :پرسيد پدر كه بود برنداشته قدمى

 .كرده غلطى يه اون حاال كنى؟ اشتى نادر با خواىنمى-

 :گفت محكم بار اين

 .مياد بدم ازش وقت، هيچ-
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 :گفت تندى به مادر

 .دارى شترى ىكينه بس از-

 .رفت مهری سراغ به و انداخت باال اىشانه شيدا

 درختان سوى به و كردمى درست موشك علوم كتاب هاىورق با سرخوش مهرى

 .انداختمى باغچه

 .كشتت ببينه بابا كن جمع رو كاغذا اين زود مهرى-

 :خنديد مهرى

 .بنداز هم تو بيا ده مى كيف انقدر شيدا-

 تنها كاغذى موشك. كرد پرت و برداشت بود افتاده پايش جلوى كه را موشكى شيدا

 شد خیره انگور درخت به و برداشت دیگری موشک. كرد سقوط و رفت جلو متر يك

 .زد برهم را تمرکزش نادر صدای که

 خواى؟نمى بستنى مهرى-

 كشيده نادر به نگاهش تا كرد كنترل را خود شيدا. دويد نادر سمت به ذوق با مهرى

 .شد بلند گوشش کنار نادر صدای. نشود

 . توام با شيدا …شيدا-

 سمتش به را رنگ دو قيفى بستنى و ايستاد رويشروبه نادر. نكرد اعتنايى شيدا

 :گرفت

 .آشتى بيا-
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 كشى منت لباس، خريد براى قرار پدر، رفتار و خريد. بود شده عجيب چيز همه امروز

 را لبخندهايش و كردمى اشتى و امدمى كوتاه شيدا نبود دبيرستان ىقضيه اگر. نادر

 …اما كردمى نادر و پدر پيشكش

 .نكرد اعتنا و شد رد نادر كنار از سكوت و اخم با

 .زد قاپ سرعت به را بستنى و شد رد كنارش از دستى

 .گرما از مردم نادر، نكنه درد دستت-

 :وگفت كرد عبور شيدا و ناصر كنار از برزخى چشمان با نادر

 .جهنم به-

 كردمى ملوچ ملچ كه هايىب**ل با و داد جاى دهان در را بستنى از نيمى ناصر

 :گفت

 .نسوزونه امپر پا به فقط كنى،مى داغش دارى خوب هللا باريك-

 .اخالق بد بده بستنى زنش به بره بسوزونه، امپر-

 !داره چیكارت صورتى پلنگ اين ببين برو فعال تو-

 :پرسيد متعجب شيدا

 كيه؟ صورتى پلنگ-

 .قالبى پسردايى همون-

 :زد ناصر ىشانه به و خنديد شيدا

 .شهمى ناراحت داره، گناه نگو-
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 .الكى ىعمه پسر نگه من به باشه اون تا... گفتم خودشم پيش …برو بيا-

 جوانان ىمجله خواندن مشغول بهروز. رفت خانه در كنار و كرد سر را چادرش شيدا

 .داشت تن به كرمى كبريتى شلوار و رنگ كم صورتى داراستين شرت تى. بود

 .کردنمی کم اشپسرانه جذابیت از لباسش رنگ حتی. نبود صورتی پلنگ شبیه

 .سالم-

 شيدا؟ خوبى سالم،-

 خوبى؟ تو خوبم،-

 . نوشته چی توش کن نگاه بیا. خریدم امروز اینو شیدا ببین. خوبم منم بله-

 :گفت اشتياق با شيدا

 .گىمى چى ببينم خونه بيا-

 .داد كنجكاو چشم سياه دختر دست به را مجله و شد پاركينگ وارد بهروز

 :گفت و داد تكان سرى فشرده هاىب**ل با مطلب خواندن از بعد شيدا

 .شمنمى هيچم معلومه بازيه، ضايع بنويسم اگه-

 :گذاشت خاطره فراخوان از قسمتى روى انگشت بهروز

 چاپ رو هاخاطره دن،مى مجله ابونمان سال يه اول نفر ١٠ به نوشته اينجا ببين-

 .نشى انتخاب نيست مهم بنويس، تو «داد ادامه وافرى شوق با»  كننمى

 :زد لبخند و شد گرم وجودش نوجوان پسر حمايت و شوق از

 .كن كمكم هم تو اما... نويسممى امشب باشه-
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 :خواراند را چپش ابروى باالى بهروز

 .استادى خودت من؟-

 :زد پسر سر روى ارامى ىضربه شده لوله مجله با شيدا

 .گىمى شعر گاهى دونممى كه من نكن، كارى چوب-

 :كرد مرتب را موهايش بهروز

 تيپ تو شيرين، ديدن برم خواممى وقت هر …هيوال ما دارن عمه دختر مردم اَه-

 .بريز بهم رو موقيافه

 :برداشت عقب به قدمى

 .هيوال گممى شعر جونم شيرين براى فقط من تازه-

 :گفت وقتى بود خنده از پر شيدا هاىب**ل

 كار مادرت با ظهر از بعد من راستى!بود؟ كجا شيرين …بچرون رو گوسفندت برو-

 .تونخونه ميام دارم

 .ببينى ميارم رو شيرين روز يه نكن، باور تو-

 باش ما ىخونه امشب كن جور بهونه يه «داد ادامه اهسته و كرد اطرافش به نگاهى»

 .دارم مهم كار

 :پرسيد كنجكاو و اهسته او مانند هم شيدا

 كار؟ چه-

 ! قزى كالغ خداحافظ فعال كن، جور شوبهانه حاال تو-
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 .زد بيرون خانه از خنده با

 تكرار بار چند ب**ل زير. شد تبديل لبخند به بهروز رفتن با شيدا مصنوعى هاىاخم

 :كرد

 .قزى كالغ …قزى كالغ-

 .امدمى بامزه نظر به

*** 

 عروسكى لباس. شد خيره مغازه ويترين پشت لباس به ذوق پر چشمانى با مهرى

 .بود شده وصل لباس دوش روى تزيينى تورى و بود بلند و پرچين كه سفيد

 .خواممى اينو من. خوشگله چقدر ببين رو لباس اين دايى زن-

 :پرسيد شيدا از و كرد تاييد لبخند با خانم فرخنده

 بخريم؟ همينو-

 بود خوشگلى لباس. نبود كوتاه و نازك. كرد پايين و باال نگاهش رابا لباس كمى شيدا

 .بود آن پوشيدن روياى در هميشه مهرى كه

 .قشنگه-

 چشمان و خندان هاىب**ل ديدن از خانم فرخنده و شيدا. كرد پرو را لباس مهرى

 ىسينه روى نوازش با و دراورد را لباس مهرى. شدند شاد مهرى ذوق پر و درخشان

 :گفت لباس

 .بخر عروس لباس يه هم تو شيدا خوشگله، خيلى-

 :گفت دل در و زد پوزخندى شيدا
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 بشه، عروس داره حسرت دختره بگن مردم تا بپوشم عروس لباس مونده همين-

 .خورهمى بهم حالم

 :گفت خانم فرخنده به

 .ديگه مغازه يه بريم ندارم دوست رو هالباس اين-

 و ساده لباس يك كند، استفاده آن از هم خانه در بتواند كه بخرد لباسى بود درفكر

 .زيبا

 را پارچه. ايستاد بود سرى بى مانكن تن مغازه بيرون كه لباسى روىروبه خانم فرخنده

 :گفت رضايت با و كرد لمس انگشتانش با

 پسندى؟مى اينو-

 ىحاشيه و يقه روى سبز یبوته و گل ظريف گلدوزى. دلبرى ىيقه با سفيد لباسى

 .مراسم و مهمانى هر مناسب لباسی. بود كرده نواز چشم را آن دامن،

 :گفت شيدا

 نيست؟ نازك شپارچه …اما قشنگه-

 .گرفت شيدا سمت به و برد پارچه زير دستى خانم فرخنده

 .نيست پيدا چيزى ببين-

 و لباس گشادى يا تنگى ىگونه وسواس كنكاش و لباس پوشيدن از بعد شيدا

 .داد رضايت آن ىپارچه مناسب ضخامت

 - ابى برزنتى ىپرده. ايستاد اىمغازه روىروبه كوچك، پاساژ انتهاى خانم فرخنده

 .كرد جلب را شيدا نظر ممنوعه، ىنوشته با سفيد
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 (.ممنوع اقايان ورود)

 هاآن به شده سرخ هایب**ل با جوان زنی. شدند مغازه وارد دختر دو همراه فرخنده

 .گفت امد خوش

. بود ديده ويدئو هاىفيلم در تنها كه افتاد هايىلباس به شرم با شيدا چشمان

 .متنوع و وارنگ رنگ هاىخواب لباس و ممنوعه هاىلباس

 جوراب دست، با و رفت ديوار روى شده نصب هاىجوراب سمت به سرعت به مهرى

 :داد نشان را سفيدى شلوارى

 چنده؟ قيمتش-

 ىبسته داخل و خريد را نياز مورد هاىلباس دختران، كردن مشغول با خانم فرخنده

 .انداخت شيدا لباس

 كه سبز ىحاشيه با سفيدى ظريف روسرى و سفيد و مشكى جوراب جفت دو شيدا

 ميوه آب و بستنى خوردن. خريد بود لباسش مناسب

 دختر دو براى خريد اين. كرد چندان دو را خريد لذت شهر ميدان خنك پارك داخل

 .شد ماندنى ياد به و انگيز هيجان اىخاطره نوجوان

 من مادر كاش اى» انديشيد و انداخت دايى زن مهربان و زيبا صورت به نگاهى شيدا

 «.بهروز حال به خوشا بود، توجه با و فهميده و مهربان چنين هم

 .دهند نشان را خريدهايشان تا نشستند مادر كنار خانه به ورود از بعد

 از را خريدهايش كه درحالى لبخند با هم شيدا تا شد باعث مهرى ذوق و شوق

 .بدهد مهرى هاىتعريف به هم گوشى اورد،مى بيرون كاغذى ىبسته
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 :كرد مخابره پيامى مغزش سريع فركانس اما شد متعجب كوچكى هاىبسته ديدن با

ِ  كار،»  «.داييه زن كار

 فارغ مهرى. بماند دور مهرى و مادر چشم از تا كرد مخفى لباسش دامن زير را هاآن

 :زد جيغ دارش زنگ صداى با خواهر اشوب از

 . بده نشون رو لباست شيدا. خوشگله خيلى هم شيدا لباس-

 .كرد باز مادر روىروبه را زيبا سفيد پيراهن گرفته گُر صورت با شيدا

 :گفت تحسين با مادر

 .بپوشى رو عروسيت سفيد لباس ايشاهللا باشه، مباركت …خوشگله-

 ماواى به و كرد جمع خشم با را خريدهايش كند كنترل را خود نتوانست ديگر

 .برد پناه هميشگيش

 .كند كمك غذا بردن در و كند پهن را شام ىسفره تا شد احضار بعد ساعتى

 ىپياله همراه و ريخت تيره ابى سفال ىكاسه در را پدر غذاى هميشه مانند مادر

 .داد قرار سينى داخل نان، و اب و ماست

 .بابات براى ببر-

 .شد بلند سفره كنار از و ريخت لعاب پر گوشت اب در خشك نان كمى شيدا

 .نزن دست من ماست به ناصر …كن خورد نون منم براى مهرى-

 :خنديد ناصر

 .زمين نخورى بپا-
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 و شد رد كنارش از. بود پايش جلوى بزرگى متكاى. شد پا زير ىخيره سرعت به شيدا

 .شد پدر اتاق داخل

 ادا ب**ل زير را تسبيحات هللا سبحان اخرين سجاده كنار دست به تسبيح پدر

 از تا رساند ماست و ابگوشت به را خود و گذاشت پشتى كنار را سينى شيدا. كردمى

 .كند حفظش ناصر ىحمله

 :گفت و كرد فرو شيدا ماست ىپياله داخل نانى تكه ناصر

 .داره ديگه مزه يه اخر یلقمه اين شيدا جون-

 :كشيد خود طرف به را پياله شيدا

 .بخور درست چندش، اَه-

 انگشت با نشد موفق اما برساند اشچانه به كرد سعى و دراورد را زبانش ناصر

 :خورد و كرد پاك را چانه روى ماست

 .ترهراحت دست با نشده، دراز زبونم هنوز-

 :پرسيد مادر

 دارى؟ سفيد لباس نادر عروسى براى ناصر-

 :انديشيد شيدا. چرخاند را چشمانش و كرد كوله و كج را هايشب**ل كمى ناصر

 .مضحكه هم ناصر كردن فكر-

 .هست اندازم پوشم،مى رو على لباس اما ندارم، -

 :گفت خشمگين شيدا
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 .بپوشه خودش كردم اتوشون. بزنى دست على لباساى به كنىمى غلط-

 عصبانى زود و بود شده بداخالق بسيار خواندنش درس با پدر مخالفت از بعد شیدا

 .شدمى

 :گفت خيال بى ناصر

 سفيد لباس تا ٣ على! شده اوضاعى عجب دى،نمى اجازه تو دهمى اجازه على خود-

 .داره

 :گفت مصمم شيدا

 .بپوشه كسى ذارمنمى اما كنممى قايم رو لباساش-

 :گفت خنده با ناصر

 .گذاشتم كارت سر. تنگه من به اصال پوشه؟مى الغرو اون لباساى كى بابا برو-

 ناصر فراخ ى سينه و هاشانه. بود خورده را ناصر گول كه فرستاد لعنت خود به شيدا

 .بود بيشتر سانتى١٠ بزرگترش الغر و كشيده برادر از

 .برداشت دفترى و خودكار ها،ظرف شستن از بعد

 .اونجام شب دايى ىخونه برم خواممى من ننه-

 :گفت اهسته و انداخت پدر اتاق به نگاهى مادر

 .نفهميده بابات تا بيا زود صبح اما برو-

 :رفت پدر اتاق سمت به شيدا

 .گممی بابا به خودم-
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 .برى ذارهنمى-

 .كنمنمى كارى قايمكى اما رمنمى نذاشت-

 حرص آن از يا كند تحسين را بزرگش دختر صداقت اين كه ماندمى گاهى مادر

 .بخورد

 دايى؟ ىخونه برم من بابا-

 :پرسيد نشئه و دار خش صداى با و دوخت او به را باز نيمه هاىپلك پدر

 خبره؟ چه داييت ىخونه شب وقت اين-

 .ميام زود صبح. دارم كار دايى زن با-

 نعلبكى درون را سوز نيم سيگار پدرخاکستر

 .تكاند

 .خوابىمى بيرون شب باشه بارت اخرين برو؛-

 :زد لبخندى اختيار بى شيدا

 .خداحافظ بابا، باشه-

 :دويد هايشكفش طرف به سرعت به و

 ندارى؟ كار رفتم، من ننه-

 تكان سرى بدعنقش دختر مقابل در خانه خشن مرد نرمش اين از متعجب مادر

 :داد

 .نه-
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 :زد فرياد مهرى

 ...برم منم خب-

 .نشنید چیزی دیگر و زد بیرون خانه از پوشیده کفش شيدا

 ماه، اینقره شعاع و ستارگان خفیف نور جز به. رفت دایی یخانه سوی به سرعت به

 سنگ توسط خانه رویروبه برق چراغ المپ. کردنمی روشن را کوچه دیگری روشنایی

 آن تعویض برای اقدامی برق یاداره سوی از هنوز و بود شده شکسته شیطان پسرکان

 .بود نگرفته صورت

 .کرد ارامش از خالی را شیدا دل کمی کوچه سکوت و تاریکی

 با که اهنگی همراه محکم هایقدم صدای. داد فشار را خانه زنگ یدکمه بار چند

 هم باز. امدمی او سمت به کوچه پیچ از ایسایه. زد دلش به چنگ شدمی زده سوت

 :گفت دل در و فشرد را زنگ

 .باش زود... بهروز باش زود-

 .شد گشوده او به سایه رسیدن با در

 :شد بلند صدایی اما شد خانه وارد سریع

 بسیج؟ بریم نمیای امشب بهروز؟ چطوری-

 :گفت خنده با بهروز

 !اخوی پیدایی کم... دیدم رو تو ریخت بالخره من عجب چه-

 .کرد کامل را اشجمله بلندی یخنده و

 .بود نواخته بهروز بدن بر ایضربه دست با بهروز مخاطب گویا. امد تاقی صدای
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 این با من... من... بینینمی منو که توئه لیاقتیبی دیگه بسیجم، هرشب که من-

 .هیکل

 :بود تمسخر و خنده از پر بهروز شاد لحن

 .میش گاو به زده سور یه هیکلت گی،می راست-

 .شد بلند دو هر یخنده صدای

 ترجیح و نداشت پسر دو پرت و چرت از پر یمکالمه بیشتر شنیدن به میلی شیدا

 .شود خانه سالن وارد داد

 کجایی؟ دایی زن سالم-

 .هستم اشپزخونه تو خانوم شیدا سالم-

 :رفت اشپزخانه سمت به شیدا

 نخوردین؟ شام هنوز-

 .نیومده داییت هنوز نه-

 باال؟ برم من دایی زن... اهان-

 موند؟ کجا بهروز... برو-

 :گذاشت اول یپله روی پا شیدا

 .زننمی حرف دارن در دم نفر یه با-

 زیبا چوبی صندلی روی و رفت تحریر میز طرف به مستقیم و شد بهروز اتاق وارد

 روی وسایل تنها سبز، رسید سر یک و زیبا جاقلمی و شیک رومیزی تقویم. نشست
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 طعم از. زد ناخونک بهروز نعنایی ابنبات جعبه به و کرد باز را میز کشوی. بود میز

 :گفت ب**ل زیر. برد لذت هایشلثه و زبان روی ابنبات خنک و تند کمی

 بزند؟ حرف خوادمی چیزی چه مورد در بهروز یعنی-

 فلزی شمعی جا دانستمی. رفت برق و شد بلند اژیر صدای. نرسید نتیجه به

 وقت هیچ. نداشت کردنش روشن به تمایلی اما است تخت باالی طاقچه روی طالیی،

 .بود نترسیده قرمز اژیر یا تاریکی از

 :شد بلند پایین طبقه از بهروز صدای

 .کن روشن شمع شیدا-

 :گفت و شد ولو میز روی شیدا

 .کنه روشن خودش ترسهمی هرکی ندارم، مشکل که من-

 .خورد چشم به در یاستانه در بهروز یتیره اندام

 .بزنیم شطرنج دست یه و کنم روشن بذار. نترسی فهمیدم خب-

 به خوبى به بهروز مهارت. كردند شروع را كل كل و ند چيد را هامهره شمع، نور زير

 .كرد مات و كيش را شيدا حركت ۴ در وقتى امد چشم

 .شد هامهره و صفحه ىخيره ناباور شيدا

 شد؟ چى-

 .خانوم شيدا شد چلو كشيدن ابشو-

 .كرد كجى دهن شيدا
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 .نخورنت نمك جاى به بامزه، يه يه يه-

 :گفت خندان بهروز

 .كنيم بازى ديگه دست يه بچين... هستم خودم مواظب نترس-

 :گفت كنجكاو شيدا

 بگى؟ خواستىمى چيزى چه مورد در بهروز كن، ولش-

 دو آن مركز در كه شعاعى كرد،مى روشن كامل را كوچك شعاعى تنها شمع نور

 دليل كه كنجكاو سياه چشم دختر. كردندمى صحبت هم ىچهره به خيره نوجوان

 .پاسخ براى اىبهانه دنبال به مشكى چشم پسر و بداند را حضورش

 و لرزاند را شمع كوچك نور لرزاند، را هاشيشه لرزاند، را خانه هولناكى صداى ناگهان

 .كرد خاموش

 :گفت وحشت با شيدا. گرفت تند ضربان درسينه نوجوان دو قلب

 .خورده نزديكى همين. بود بمب-

 :گفت تندى به بهروز

 .خورده موشك كجا ببينم رممى من پايين، بريم-

 نوجوان دو زده وحشت ىچهره پخش را خود روشنايى و شد روشن ديگر بار شمع

 .كرد

 صداى بودند، ريخته بيرون كوچه اهل. ايستادند خانه در كنار خانم فرخنده و شيدا

 .شدمى گم مردم هياهوى در هاآمبوالنس آژير

 !ببينين شده بلند دودى چه-
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 .بود پذير امكان شب سياهى در خاكسترى و سفيد دود رويت

 .بوده پايينى محله همين-

 رفته كمك به پسران و مردان از گروهى كردند،مى نفرين را صداميان و صدام هازن

 .نگريست شدندمى نزديك كه مهرى و مادر به شيدا. بودند

 جوالن خواب و ترس درچشمانش و بود امده سرش ىنيمه تا مهرى كوتاه چادر

 :پرسيد مادر. دادندمى

 شده؟ ذليل يزيد و شمر اين زده رو كجا يعنى-

 :گفت نگرانى با شيدا

 .بوده اينا خانوم اكرم ىمحله ميگن-

 :زد ضجه مادر

 !باشه نيومده سرشون باليى خدايا واى اى-

 .زدن رو كجا ببينه رفت ناصر

 تا بود محله زنان پذيراى حياطش انتهاى كوچك اتاق كه بود محله ارايشگر خانم اكرم

 .كند پيرايش و دهد صفا اندكى مبلغ گرفتن با را صورتشان و سر

 .رفتند هايشانخانه به مردم بيشتر و امد برق شد؛ كم كوچه هياهوى از كم كم

. نبود هم دايى. بود نيامده هنوز بهروز اما بود شده گرم خواب از شيدا چشمان

 خود روى به را سبك پتوى و گذاشت سرش باالى را چادر كرد، محكم را اشروسری

 .شدمى سرد رقم بد گاهى شهريور صبحگاه هواى. كشيد
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. رفت باال هاپله از صدابى. شد خانه وارد الود خاك و خسته بهروز شب نيمه

 روى كه ابى مشت مشت با و شد خيره اششده كبود صورت به توالت ايينه روىروبه

 .كند پاك وجودش از را غم و خشم تمام خواستمى ريخت، صورتش

 و پيراهن اولين و زد چنگ. انداخت زمين روى و دراورد را الودش خاك هاىلباس

 .كرد تن به و كشيد را لباسى چوب از اويزان شلوار

 بدن با و كشيد دراز تخت روى. داشت را كردنش خفه قصد و بود كرده باد گلويش

 .كرد مچاله اغوش در را بالش شده جمع

 جلوى امد،مى بيرون مردم توسط اوار زير از كه الود خون پاهاى و دست ديدن

 كشيد بيرون را اىساله سه يا دو كودك خودش دست با. امدمى اشبسته چشمان

 .بود داده جان باز چشمان با كه

 را بهروز گلوگير، بغض همراه به زخمى و سوخته پيكرهاى ها،ناله ها،گريه سروصداها،

 محرم طاليى درشت هاىگل با سفيد بالش. فشرد بالش بر را صورت. شكست درهم

 . شد نوجوان پسر غم و درد از پر ىگريه و فرياد و ناله

 را سينى و نشست سفره كنار دست به سينى و ريخت چای هااستكان داخل شيدا

 .داد قرار صبحانه ىسفره درون

 :گفت و برداشت را چاى استكان دايى

 خبر؟ چه عروسى از-

 .كرد نزديك دهان به پنير و نان اىلقمه شيدا

 .عروسيه شنبه پنج-
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 :گفت لبخند با و كرد كنكاش را زاده خواهر تفاوتبى صورت كنجكاو دايى

 خبر؟ چه خانم عروس و نادر از-

 :گفت و اورد بيرون سينى از را چاى هاىاستكان شيدا

 .دارم حرف بهروز با ميرم من دايى زن.( داد قرار سينى داخل پنير و نان.)ندارم خبرى-

 :گفت ب**ل زير دايى

 .كرد فرار تخس دختر-

 چند. رفت باال هاپله از و كرد اضافه سينى داخل ىصبحانه به چاى استكان دو شيدا

 .زد اتاق در به ضربه

 .تو ميام دارم شو بلند بهروز-

 .شد بلند بهروز ىخفه صداى

 .لعنت معرکه خرمگس بر-

 :گفت خنده با و شد اتاق وارد خندان شيدا

 .تنبل شو بلند …ميارن پنير و نون و چايى ادم براى كه هاخرمگس اين از باشه تا-

 و بود پايين و باال پيراهنش یهادكمه. كرد شكار را الود خواب بهروز شيدا، نگاه

 بهروز ىمسخره ظاهر بخاطر اينكه از قبل اما. بود پوشيده رو و پشت را شلوارش

 .شد متحير و الل بهروز غمگين و گرفته صورت ديدن از كند رها را خنده شليك

 .نشست تخت روى و شست را صورتش و دست سردرد، و درد بدن با بهروز

 !ديدى؟ مرده مگه چيه؟-
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 صاف را گلويش. نشست تخت ىلبه روى ارام و گذاشت تخت روى را سينى شيدا

 :پرسيد احتياط با و كرد

 شده؟ چى بهروز-

 .نگريست شيدا صورت به خيره و خورد كوچكى قند تكه با را داغ چاى بهروز

 بود، شده خاكى بازش چشماى... بود فر و بلند و سياه موهاش بود، كوچيك خيلى-

 .پسر يا بود دختر دونمنمى. بود رنگى چه دونمنمى تاريك هواى اون توى

 شده كشته هم برادراش دوتا و مادر و پدر. كشيدنمى نفس كشيدمش بيرون وقتى

 .بودن

 :پرسيد ارام شيدا

 بيرون رو هازخمى داشتى هم تو بود؟ شده كشته بمبارون اون تو ديشب-

 كشيدى؟مى

 :داد ادامه و خورد پنير و نان كمى مات نگاه همان با بهروز

 خدا …هست چشمم جلوى بچه اون كوچيك صورت فقط نديدم، رو كس هيچ من-

 دارن؟ گناهى چه هابچه اخه …داشت هااون به چیكار بچه اون! كنه نابودشون

 سرخ اشبينى نوك نغلطيد، بيرون اما جوشيد بهروز سياه چشمان در اشك قطرات

 .بود شده

 ميان را عزيزش دوست هاىدست داشت دوست فشرد سخت را شيدا گلوى بغض

 ىپديده يك است؛ همين جنگ»  بگويد و كند نوازش. كند نوازش و بگيرد دست

 .توانستنمى اما «منفور و زشت
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 خوب دوست باش ارام» بگويد و بكشد دست غمگين چشمان آن بر داشت دوست

 .توانستنمى اما«  من

 .بگو رو همه ديدى، چى بگو بهروز-

 .شدمى ارام نوجوان پسر شايد اينطور

 .گفت دلخراش هاىصحنه از نهفته بغض ميان بلند و كوتاه جمالت با بهروز

 تمامى خانواده٣ افراد. بود باالتر كوچه دو بود، نداده رخ خانم اكرم ىكوچه در حادثه

 منتقل بیمارستان به سریع و بود داده زخمی هم خانواده دو. بودند شده شهيد

 .شدند

 :گفت دل در شیدا

 .افروزان جنگ و جنگ بر مرگ-

 پی در بازماندگان برای ارامشی که اندوهی و غم. سوز جان غم و اندوه این بر مرگ

 .هاآن تمامی بر لعنت. شوندنمی سیر قدرت از برخی چرا خدایا. ندارد

 را گذشته شب قرار علت نوجوان دو هر که بود شدید قدری به حادثه دردناکی

 .کردند فراموش

 

*** 

 به! بزرگ اژدهاى بگويد داشت دوست شيدا البته. بود بزرگ برادر عروسى مراسم فردا

 شروع عصر از پذيرايى. بود شده چيده هابرنامه بودند، داده خبر نزديك و دور فاميل

 پهلوان ىخانه بزرگ حياط در بود قرار هم شام. ميوه و شيرينى و چاى با شدمى
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 براى دايى ىخانه و بود شده گرفته درنظر مردان براى داماد اقاى ىخانه. شود پخته

 .هاخانم

 با و باشد مراسم در ساعت دو تا بودند گرفته وقت اكبرى اقاى شهر معروف مداح از

 .كند گرم را اقايان مجلس شاد، اشعار خواندن

 .دهند تحويل تازه و داغ فردا تا بود داده را شيرينى سفارش پدر

 داشت شهريور بود، عصبانى پدرش و نادر دست از بود، غمگين و نارحت هنوز شيدا

 .بود نكرده نام ثبت هنوز او و رسيدمى پايان به

 .بود امده كنار شهيد كودك ىجنازه و بمباران شب ىحادثه با حدى تا بهروز

 گاهى. نشد موفق اما كند برطرف را شیدا یساله چند كدورت كرد سعى بار دو نادر

 .بود نخواهد قلب از آن زدودن به قادر مرهمى هيچ كه شودمى كهنه چنان درد و غم

 .شيدا دل عزيز على. رساند خواهد مراسم براى را خود كه بود داده اطالع على

 .شد بلند خواب از پدر صداى با شيدا زود صبح

 برديم رو هاديگ بگو اقا ممد به برو ناصر... بشورين رو كوچه و حياط شين بلند-

 .بگه داره كسرى و كم عباس، پهلوون ىخونه

 :گفت كشان خميازه ناصر

 .گفتم اقا ممد به ديشب هستن، خواب مردم االن بابا-

 :زد غر ب**ل زير و

 .كنيم كوفت نون لقمه يه شيم بلند دهنمى مهلت-
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 بود اشپزخانه ىخيره كه پدر چشم از دور و كرد جمع را رختخوابش لبخند با شيدا

 :گفت

 .چيليه و چرب غذاى پرس دو تسهميه امشب بزن، غر كم-

 :گفت و كرد پرت سالن ىگوشه رختخواب روى نامرتب را متكايش و تشك ناصر

 .منه با خرحماليش شه، داماد خوادمى ديگه يكى-

 :گفت و كرد پهن را اىپارچه ىسفره مادر

 .كارها دنبال رنمى االن هابچه …بخور چيز يه بيا حاجى-

 :زد فرياد بلند پدر

 !خوابىمى چقدر شو، بلند مهرى-

 :گفت و جست جا از ترس با مهرى

 انداخت؟ بمب صدام شده؟ چى هان-

 :گفت و خورد را خود ىخنده پدر

 .باشه گل دسته بايد خونه …ميان مردا ظهر از بعد نيست، خواب وقت امروز پاشو-

 :گفت سريع مهرى

 .شممى پا االن سالم،-

 . شد رختخوابش كردن جمع مشغول و شد بلند سرعت به و

 سالم و شد خانه وارد سرخ و خمار چشمان با نادر كه بود پهن هنوز صبحانه ىسفره

 .كرد
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 :پرسيد پدر

 ديشب؟ بودى كجا-

 :داد تکیه آن وبه نشست رختخواب کنار نادر

 اونجا خوانمى بسيج، رفتم هم سر يه. زدممى رنگ رو مخونه در داشتم هابچه با-

 .بذارم كالس هم

 .بود كرده رهن نادر براى باالتر کوچه چند كوچكى ىخانه پدر

 .داد قرار سر زير را متكايى حال همان در شد؛ دراز و كشيد خميازه نادر

 :گفت مادر

 .شدى خسته برات بميرم-

*** 

 با و شدندمى بلند تعارف با زنان و نوجوان دختران. بود بلند موسيقى و خنده صداى

 گرمى مجلس و دادندمى تاب و پيچ خود به امريكا مقيم ايرانى هاىخواننده صداى

 .كردندمى

 لبخند با و بود نشسته موجود صندلى تنها روى سبز، اهووش چشمان با زيبا عروس

 و دادمى پاسخ واردان تازه تبريك و سالم به هم گهگاه كرد،مى تماشا را زنان رقص

 .كردمى تشكر

 پا به اىولوله و گذاشت نمايش به را اصيلى و ايرانى رقص خود سفيد لباس با مهرى

 .كرد
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 کنارش که زنی. باشد دور اشناها از كردمى سعى و بود نشسته اىگوشه شيدا

 :پرسید بود نشسته

 رقصید؟ االن بود کی این-

 :گفت تفاوتبی شیدا

 .دوماد خواهر-

 

 پا و خنديدمى سرخوش و بردمى لذت جشن ىلحظه لحظه از شيدا برخالف مهرى

 .رقصيدمى جوان دختران پاى به

 :گفت خوردمى را مهرى چشمانش با كه حالى در بيگانه زن

 نه؟ يا هست كسى كرده نشون دونىنمى گرميه، خون و خوشگل دختر عجب-

 او. دوخت ناشناس زن به مهرى از مجدد و مهرى به زن از را نگاهش متعجب شيدا

 سر پشت را پنجم كالس تازه كه كوچكش خواهر! زد؟مى حرف مهرى مورد در داشت

 !گذاشته

 و مصر اساطیر هایملکه مدل بینی و تیره درشت هایچشم و روشن پوست با مهری

 شدن، جمع با و امدمی کش خنده با هایشب**ل. بود خوشگل واقعا باریکش اندام

 .شدمی گردی یغنچه

 .دننمى شوهرش فعال خونوادش اما نيست كسى كرده نشون نه-

 چرا؟-

 .دهنمى شوهر پايين سن تو دختر باباش هم داره، بزرگتر خواهر هم-
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 :گفت و برداشت مهرى از را نگاهش حسرت با زن

 هستى؟ كى دختر چيه؟ اسمت خانوم دختر راستى …حيف چه-

 .باشد او خواستگار زن بار اين كه ترسيد شيدا

 .خونه برم بايد …هستم هاهمسايه از-

 :گفت سريع زن. برخواست جا از سريع

 اينجاست؟ مادرت رى؟مى كجا ندادن شام كه هنوز-

 اتاق به را خود و رفت باال هاپله از اهسته و زد بيرون شلوغ اتاق از اعتنا،بى شيدا

 .رساند بهروز

 به چشم و كشيد دراز تخت روى و كرد قفل را در. رسيدمى هم آنجا به صدا سرو

 :دوخت اتاق سقف

 !داداش بياى زودتر كاش …بياى بود قرار نيومدى؟ چرا على-

 هنوز بفرستد مجله براى و بنويسد اىخاطره گرفت تصميم. برخواست و زد غلتى

 دستبرد بود ميز كشوى در كه بهروز ابى بيك خودكار و كالسور ورق به. بود فرصت

 .زد

 .خواراند را سر فرق خودكار ته با كمى

 يه داره، قهرمان يه زندگيش توى كسى هر»: نوشت و لغزاند ورق روى بر را خودكار

 .داشتنى دوست و عزيز قهرمان
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 بزرگ زنان و مردان يا امدند بيرون هافيلم و هاكتاب از يا هستند واقعى يا هاقهرمان

 …امده بيرون كتاب از نه هست تاريخى نه من قهرمان اما …اما …هستند تاريخ

 .هست امزندگى قهرمان مورد در من ىخاطره

 .هست من زندگى قهرمان بزرگترم برادر على. على برادرم مورد در

 …«وقتى پيش سال چند

 .نوشت على از ب،**ل بر لبخند

. كرد خوشحالش بودند غذا پخش مشغول كه هاخانم فرياد و ظروف و ظرف صداى

 رختخوابش به را اشخسته بدن توانستمى و شدمى تمام عروسى مراسم زودى به

 .كوبيد اتاق در بر ارامى به كسى. برساند

 كيه؟-

 .اوردم غذا برات شيدا-

 سريع شيدا. برد تخت طرف به را سينى. شد وارد غذا سينى با مهرى. كرد باز را در

 :گفت

 .ميز روى بذار شه،مى كثيف نذار تخت روى-

 پيش فرصتى كمتر. نگريست را اتاق كنجكاوى با و گذاشت ميز روى را سينى مهرى

 .بود اينجا دومش اتاق كه شيدا برعكس شود بهروز اتاق وارد كه امدمى

 ببينم؟ لباساشو كمد شيدا-

 خوردى؟ شام تو زشته، كن ول مهرى-

 اومدى؟ باال چرا …بيارم رو شامت و اينجايى گفت دايى زن هنوز، نه-
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 كسى مهرى( پرسيد خندان هاى ب**ل با و درخشيد چشمانش.)گرفت درد سرم-

 نپرسيد؟ اسمتو

 :گفت متعجب مهرى

 .نه من؟ اسم-

 شده؟ پيدا خواستگار برات-

 :شد تردرشت مهرى درشت هاىچشم

 .بند خالى …من واسه-

 :خنديد شيدا

 .پرسيد اسمتو شده، عاشقت زنه يه رقصت با-

 :گفت و خنديد كوچك خواهر

 .كوچيكم خيلى من بوده؛ ديوونه حتما-

 .دهنمى شوهر پايين سن تو رو دخترش باباش گفت منم-

 .رفت در طرف به مهرى

 .بخورم شام رممى من-

 .بود گرسنه واقعا خورد، اشتياق با را غذايش شيدا

 چند. بود هاظرف شستن و دايى زن ىخانه كردن تميز مشغول وقت نيمه تا شب آن

 .كردندمى كار خانم فرخنده و شيدا پاى به پا هم جوان زن و دختر
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 خداحافظى كوفته و خسته شيدا و رسيد پايان به كارها رسما برنج ديگ شستن با

 ىگوشه را شده شسته ليوان از پر بزرگ سبد خانم فرخنده. برود خانه به تا كرد

 :گفت و گذاشت حياط

 اى،خسته االن بخوابه پايين همين بهروز گممى بخواب، بهروز اتاق برو جون شيدا-

 .نمونده برات جونى ديگه كنى جمع هم رو جا اون پاش و ريخت بايد حتما خونه برى

 .ماند آنجا را شب و پذيرفت خوشحالى با خانم فرخنده فهم و درك از متحير شيدا

 كه خنكى نسيم و خوابيدن هنگام تشك نرمى از خوابيد؛مى تخت روى بار اولين براى

 وزيدمى داخل به بهروز اتاق( بالكن) خواب بهار از

 چشمانش از هم خواب که شد سرخوش چنان لحظاتى براى و شد ت*سرمس

 :كرد زمزمه ب**ل زير. گريخت

 .رويايى اتاق و تخت اين با شهرى پسر نشه كوفتت-

 .انداخت سنگينى خواب اغوش به را او و داشت بيشترى قدرت خستگى اما

 .بده پس اتاقمو... گر غاصب اهاى …شو بلند مستاجر-

 امد؟مى صدا. نشست جاى در سريع

 :شد شنيده در به انگشتان كوبيدن تق تق همراه اتاق در پشت بهروز صداى

 .شهمى قضا االن نمازت شو بلند مُردى؟ شيدا-

 :گفت و كشيد اىخميازه شيدا

 .بشورم رو صورتم بذار …شدم پا خسيس-

 :زد غر و
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 …گرفتم ازش رو اتاقش شب يه حاال …نوبره خسيس دايى پسر-

. بود درازش زبان ىعمه دختر غرغرهاى عاشق. خنديدمى و شنيدمى در پشت بهروز

 .بود خروشش و جوش و كردن كل كل عاشق

 :گفت بلند

 .سريع تند، زود، كن باز درو …زشتى و سياه حال هر در كه تو-

 كرده خشك قرمز گل پر سفيد چادر با و بود شسته را صورتش سرعت به كه شيدا

 :كرد باز را در بود

 .نخوردمش اتاقت، اینم بيا زنى؟مى غر صبحى اول چيه-

 :گفت خندان و بست را در و شد اتاق وارد بهروز

 بخوريم؟ رو تو عروسى شام بشه كى-

 تريندستى دم و كرد رو و زير را اتاق اى،وسيله جستجوى در چشمانش با شيدا

 .كوبيد بهروز سر بر و برداشت را وسيله

 .بخورى كوفت-

 .كشيد بيرون شيدا دست از را روميزى تقويم و گفت آخى بهروز

 .وحشى عروس عدد يه بگيره؟ رو تو مياد كى اخه …شكستى سرمو-

 :گفت مظلوميت با شيدا برزخى چشمان ديدن با

 دخترعمه؟ باشه بس، آتش-

 .شود ارام تا جويد را هايشب**ل كمى شيدا
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 .بدجنسى خيلى. خوابم به زدى گند صبحى اول-

 نقش نوجوان پسر هاىب**ل بر شيرينى لبخند

 .بست

 .ديگه ببخش بود شده عوض خوابم جای …شدم خواب بد خب-

 .شد زده شيدا هاىب**ل بر لبخند همان از نقشى

 دارى؟ نماز مُهر اينجا …كردم قبول-

 چشمش سر چرخش با كرد؛ نگاه شيدا خواندن نماز به و نشست تخت روى بهروز

 .شد خواندن مشغول و برداشت زمين روى از را آن. افتاد شده سياه كالسور ورق به

 .برگشت و داد را اخر سالم شيدا

 خوندى؟ رو خاطره-

 .نياورد باال برگه از سر بهروز

 .مونده كمى …خونممى دارم-

 .بلعيد را گرم و ساده هایجمله اخرين چشمانش

 :پرسيد كنجكاوى و اشتياق با شيدا

 بود؟ چطور-

 .كن پستش امروز حتما. عاليه يعنى خوبه،-

 :پرسيد زده ذوق بهروز تاييد با شيدا

 خوبه؟ واقعا كنى؟نمى تعارف-
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 :گفت صادقانه بهروز

 .اومد خوشم خيلى كه من! نوشتى عالى-

 :گفت و گرفت را برگه شيدا

 .بخواب بگير هم تو خونه، برم من-

 .ببينيم بريم گرفتم فيلم يه زوده، االن كن صبر شيدا-

 چيه؟ اسمش-

 .قشنگه گفتنمى هابچه هند، مادر-

 اينكه از بود زنده اگه رو؛ لى بروس كنه رحمت خدا! هندى فيلم و بهروز اقا-

 .كشتمى رو خودش داره تو مثل خاطرخواهى

 :خنديد بهروز

 …ببينم هم مختلف هاىفيلم گاهى نيست بد اما. ستديگه چيز يه لى بروس-

 .بودم شنيده قبال رو فيلم اين تعريف

 كرده؟ مشتاق رو تو كه چيه فيلم اين ببينم بريم باشه،-

*** 

 .كرد پاك را چشمانش اشك

 :گفت خانم فرخنده

 .ذاشتینمی دارگريه فيلم امروز يه بهروز-

 :گفت و برخواست جا از دايى
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 .گرفته هم اسكار جايزه شنيدم بود؛ جالب فيلمش-

 فرخنده ىجمله) بود امروز و بهروز بودن اهنگ هم و فيلم انتهاى درگير هنوز كه شيدا

 :پرسيد شيطنت با( خانم

 كردى؟ هندى فيلم عالقمند رو بهروز دايى،-

 :برد باال را هايش دست دايى

 من هستن، هندى فيلم ىمرده كشته خودت مادر و دايى زن دايى، جون نه-

 .تقصيرمبى

 :گفت شیدا به دادمى گوش هايشانحرف به سكوت در كه بهروز

 ترینمطرح از یکی)  شعله بگو راستشو …مياد بدت هندى فيلم از هم چقدر كه آخ-

 ديدى؟ بار چند رو( هند سینمای هایفیلم

 :گفت خيالبى شيدا

 ديدى؟ بار چند( لى بروس هاىفيلم از يكى) رو اژدها راه خودت بار، ۴-

 :گفت صادقانه بهروز

 .بار ۲۵ فقط-

 :گفت و داد تكان سرى تاسف با شيدا. خنديدند بلند خانم فرخنده و دايى

 .  خداحافظ نداری؟ كارى دايى زن …شممى ديونه االن-
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 رسيدن و دادمى پاييز رسيدن از خبر هوا شدن خنك گذشت، سرعت به ديگر روز دو

 .بود كرده ترعميق را شيدا دل و چشم درون غم زيبا، مهر و پاييز

 كودكانه بود، خوانده كه اىعاشقانه هاىرمان تاثير تحت شيدا و نبود على از خبرى

 .كند خودكشى مدرسه، يعنى خود عشق از جدايى خاطر به گرفت تصميم

 .آمدمى خوشش دست مچ رگ زدن از نه و داشت قرص خريدن براى پولى نه اما

 هاىقرص تمامى و رفت يخچال سراغ به خانه سكوت و تاريكى در شب نيمه

 سرماخوردگى قرص ورق يك و سيلين آمپى کپسول ورق يك. كشيد بيرون را رنگارنگ

 .بود يخچال غارت آوردره كوچك، سبز قرص چند و

 :كرد زمزمه اهسته و خواند نماز ركعت دو و گرفت وضو

 خدا به اما بكنم كارو اين نبايد دونممى هست، كبيره گناه خودكشى دونممى خدايا-

 .نمونده برام راهى هيچ ديگه

 …خوشحاله و هاستاون موافق كه ننه هستن، من خوندن درس مخالف كه نادر و بابا

 خدايا …بدن شوهرم خواستگار اولين به اينكه از ترسممى. هستم تنها من …آه …آه

 .باشم معجزه منتظر تونمنمى ديگه …شدم خسته

 .بود شده اشك خيس شيدا صورت

 :گفت و نهاد مهر بر سر

 .ببخش... ببخش رو كسبى و تنها دختر اين شيدا، خودت خدايا-

 خداحافظى هاآن از اخر نگاه با و رفت كوچكش خواهر و پدر و مادر سراغ به اهسته

 .كرد
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 آيا انديشيد كه بود نخورده را جرعه اولين. ريخت آبى پر بزرگ ليوان داخل را هاقرص

 است؟ منتظرش چيزى چه مرگ از بعد دارد؟ درد مردن

 مادرش هاىاخالقى بد بخاطر پيش سال كه دوستانش از يكى. افتاد ليال ياد به

 به را هايشمچ روى بريدگى جاى افتخار با ليال. بود يافته نجات اما كرده خودكشى

 اما داشت خوشى حال هايشدست ريزى خون هنگام بود گفته و داده نشان شيدا

 .است داشته شديدى درد هايشمچ هامدت امدن بهوش از بعد

 پرستاره اسمان به را چشمانش و كرد خالى باغچه داخل سريع حركتى با را ليوان

 .دوخت

 به تن كه كنن مجبورم بخوان روزى اگه باش شاهد اما بكنم گناه خوامنمى خدايا-

 .باش شاهد خودت. كشممى رو خودم وقت اون بدم ازدواج

 .خوابيد سنگين غم و سردرد با

 .كنيم گشا پا رو زنش و نادر خوايممى امروز شو بلند شيدا-

 :گفت و زد غلتى شيدا

 .بخوابم ديگه ساعت يه بذار ننه، خوابيدم دير ديشب-

 :گفت و كشيد را انداز رو مادر

 پاشو برسم، كارها به تونمنمى تنها دست من شه،نمى بلند هم مهرى نشى بلند-

 .تنبل

 .شد بلند كنان غرغر شيدا

 .شد كوبيده ديوار به محكم خانه در كه بود شده بلند ظهر اذان صداى
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 وارد دايى و پدر. دوختند كوچك پاركينگ به چشم ترسيده و متعجب دختران و مادر

 :گفت و دزديد مادر از را چشمانش دايى. بود ريخته هم به و گيج پدر. شدند خانه

 .بياد بگو نادر به برو دايى مهرى …بده حالش كمى حاجى-

 :پرسيد و گفت ابوالفضل يا بلند مادر

 خورده؟ بهم حالت …كردى تصادف حاجى-

 .داد تكيه ديوار به و نشست زمين روى مادر ىزده شتاب سواالت ميان در ساكت پدر

 :گفت پريده رنگ صورت و سرخ چشمان با دايى

 .بشين بيا هم تو ابجى …بيار بابات براى اب ليوان يه دايى شيدا-

 :گفت وحشت با مادر

 دارى؟ چیكار نادر با كرده؟ دعوا شده؟ چى حاجى داداش، جواد-

 :گفت و كشيد صورتش به دستى كالفه دايى

 .بياد نادر بذار …نشده چيزى-

 .داد پدر به را اب ليوان بود، شده سنگين شيدا قلب

 :گفت ب**ل زير و شد دختر متعجب نگاه ىخيره پدر، مبهوت چشمان

 .بابا شديم بدبخت شيدا، شدى بدبخت-

 ناتوان و ضعيف چنين را پدر حاال تا شد؛ سست پاهايش. ريخت فرو شيدا قلب

 .بود نديده

 خوفناكى سكوت در ديوار، به تكيه نفر چهار
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 اىزمزمه گهگاه پدر. ترسيدمى هاناگفته از. نپرسيد چيزى ديگر مادر. بودند رفته فرو

 .رسيدمى شيدا گوش به «بابا اى» تنها كه كردمى

 :پرسيد بلند فروريخته جمع ديدن با و شد وارد عجله با نادر

 خورده؟ بهم حالش بابام دايى شده؟ چى-

 و زد زانويش بر محكم دست با باشد ديده را خود حامى گويى نادر ديدن با پدر

 :گفت

 .نادر شكست كمرم شدم، چارهبى بابا شدم، بدبخت بابا-

 :گفت و نشست پدر كنار نگران چشمان با داماد تازه

 شده؟ چى بابا-

. شد قالى ىخيره و دزديد را نگاهش دايى. چرخيد نگران هاىصورت روى پدر نگاه

 :جست بيرون آن الى به ال از اسم يك تا شد جويده بار چند پدر خشك هاىب**ل

 .على-

 :زد فرياد مادر با زمان هم و شد گشاد حد از بيش شيدا چشمان

 چى؟ على-

 :كشاند زمين روى را خود مادر

 شده؟ چى على-

 :پرسيد پدر نگاه ميخ نادر

 شده؟ شهيد …شده؟ زخمى-
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 :كرد نگاه دايى سمت به كالفه

 شده؟ چى بگو دايى-

 :كرد زمزمه دايى داربغض صداى

 .شد شهيد-

 .رفت حال از مادر و شد پاره لباس. كشيد قدرت با را لباسش يقه و كشيد جيغ مادر

 .بیاورد اب مادر برای تا شد بلند و گرفت ديوار به دست وار،اتوماتیک شيدا

 :داد فرمان مغزش به

 .نشنيدی چيزى هيچ …نكن فكر هيچى به-

 :داد فرمان پاهايش به

 .نيست خوب بابا و ننه حال كنى، حركت بايد-

 با و ماليدمى را هايششانه و گرفته اغوش در را مادر كه داد نادر دست به را آب ليوان

 :زدمى صدايش صورتش، بر ارام هاىضربه زدن

 .كن باز رو چشمات ننه …ننه-

 ىپارچه. نشست هاتن بر سياه هاىلباس. شد پخش سريع خبر نكشيده ساعتى به

 .بست نقش خانه ديوار بر …گردان معاون شهادت تبريك و تسليت

. محل شهداى عكس از پر اىحجله. گرفت قرار خانه در روىروبه چراغى پر ىحجله

 .گذشتند خود جان و جسم از وطن، راه در و شدند بزرگ كه كوچكى پسران
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 سرخ چشمان ىخيره عكس، قاب هر ىشيشه پشت از لبخند با ميهن، مام سربازان

 .بودند مردم خيس و

 لپه، خرما،. بودند مراسم ريز خريدهاى دنبال به خيس چشمان با بهروز و ناصر

 ... پياز شمع،

 كارها به دايى همراه قرمز چشمان با و كرده عوض عزا رخت با را دامادى لباس نادر

 بين و كردمى راپاك اشك پر چشمان لباس، استين با مهرى. كردمى رسيدگى

 فرخنده همراه به لقا مه. كردمى تعارف چاى زنان به و بود حركت در وسالن اشپزخانه

 .كردمى رسيدگى ديگ داخل غذاى به خانم

 فرزند ىصدقه قربان. شدمى بلند واردى تازه هر امدن با مادر فرياد و گريه صداى

 :گفتمى هايشنگرانى از و خواندمى الاليى برايش رفت،مى شهيدش

 پا گنمى …ندارى سر گنمى ننه، جان على-

 .مادر رفتى كجا…من پسر من، قشنگ من، خوشگل على …ندارى

 … من على …من على بميره برات ننه

 :خوردمى چرخ شيدا سر و گوش در صدا

 …من على …من على-

 :داد فرمان

 .كار فقط كار، فقط نه، فرياد و جيغ نه، گريه-
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 حركت فقط ربات مانند. نبود گريه از اثرى سرخش، چشمان و پريده رنگ درصورت

 خرما، و چاى تعارف سبزى، كردن پاك هنگام غذا، ديگ كنار. بود جا همه و كردمى

 .خود از خبربى و همه به كمك ناصر، به هاسفارش دادن

 وتمامی دایی یخانواده سالن، داخل. شد خالى مردم از خانه كه بود شب ۱۰ ساعت

 جز به تمامی بودند، نشسته شیدا یخانواده اعضای

 .علی

 .گفتنمى چيزى و بود داده پشتى به تكيه شيدا، مانند چشمانى با هم پدر

 :گفت دايى

 .شنمى تشيع اونجا از عبدهللا، امامزاده ميارنشون ديگه شهيد ۴ همراه فردا-

 را خود كوتاه ديوار از رفت، باال پلكان از و رساند حياط به را خود اهستگى به شيدا

 .گرفت پناه اسمان سياه چادر زير و كشيد باال

 :گفت صدايى

 .على-

 :كرد زمزمه

 هنوز …كنمنمى باور نبينم چشمام با وقتى تا …نه هنوز …نه! من؟ على على؟ كدوم-

 وسايل شايد همه، مثل اسمشون شايد نديده، كسى اره. نديده رو شهيد اين كسى

 تا بوده، جيبش تو على

 .نيست على نه …نبينم

 :گفت اكبر دب فلكى صورت به رو بلند



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

276 

 

 .نيست على اره... نباشه على شايد نه؟ مگه-

 .شد روروبه پدر ىشده خم پيكر با و امد فرود بام پشت از ١٢ ساعت

. نبود ساكت نه اما. بود نشسته حركتبى و ساكت حياط كوچك حوض كنار پدر

 :كردمى زمزمه درد و غم با پدر كه شنيد شيدا

 رفتى؟ كجا بابا جان رفتى؟ كجا بابا …جان على اى …بَبَم اى …بَم بَ  اى-

 نداشت باور را، پدر غم و محبت حجم اين نداشت باور. شد غم و تعجب از پر شيدا

 چشمان از اشك قطرات اولين تنش، ساعت١٢ از بعد. رفت كنارش را، پدر شكستن

 .جوشيد پدر

 از را اشك و برد پدر ىكشيده و سياه چشمان طرف به دست اختياربى و قراربى شيدا

 :گفت خفه صدايى با و زدود پدر بلند هاىمژه

 .نكن گريه... نکن... بابا-

 برايش دهن بد و گير سخت و خشن پدر اين. نداشت را پدر ىگريه تحمل

 اقرار تپش پر قلب پدر اشك ديدن با. بود عزيز برايش بود، زمين روى مرد ترينمحكم

 . دارد دوست بسيار را پدر كه كرد

 مردم، اشتياق و انتظار و غم و درد حجم به توجهبى هميشه مانند آن سياهى و شب

 تا هاكتاب كمد به داده تكيه شيدا. داد روز رسواگر روشنايى به را خود جاى خونسرد

 بر سرد كه پيكرى سوى به كشيدمى پر كنترل بدون اشانديشه. بود مانده بيدار صبح

 .بود خفته پتو و بالش بدون تابوت يا فلز يا زمين روى
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 مال على. ببيند را خود على صورت تا بود منتظر تنها او و فشردمى را گلويش بغض

 اين ميان تنها را او خدا نبود، رحمبى خدا بود، افريده او براى را على خدا بود، او

 .كردنمى رها هاسختى

 مانند شب طول در. شد باز ديگر عميق هاىآه براى گلو راه كشيد، سرد و عميق آه

 ىسينه بر چشم و رفت والدينش و خواهر و برادر سر باالى بار چند صدابى ارواح

 .شود مطمئن بودنشان زنده از تا دوخت هاآن

 بر دستى و شست را خانه در روىروبه و رفت بيرون كه ديد را پدر صبح، اذان هنگام

 .كشيد على عكس قاب

 خيره و ايستاد روشن ىحجله روىروبه سياه چادر در پيچيده شيدا پدر، رفتن از بعد

 با «زهرا يا» سربند زير پريشان موى و خندان هاىب**ل با على. شد عكس

 پدر قراربى انگشتان همانند شيدا انگشتان. كردمی نگاه شيدا به زيبايش هاىچشم

 .شد كشيده عكس قاب روى بر

 .اورد خود به را او ایسرفه صداى كه بود حالت همان در چقدر دانستنمى

 !شيدا-

 .ايستاد كنارش ناصر

 .شد خواهرش حال نگران. نشاند ناصر ىچهره بر اخمى شيدا سكوت

 نخوابيدى؟ چرا-

 :پرسید و دوخت على به ديگر بار را نگاهش شيدا

 نيست؟ سردش على-
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 .شد خانه وارد ناصر به توجهبى و

 ديدار به و شد دايى ماشين سوار خانم فرخنده و مادر و پدر همراه صبح۹ ساعت

 .نبردند همراه را مهرى. كردند حركت پدر ماشين با بهروز و ناصر و نادر. رفت برادر

. بودند كرده تجمع شهدا اشنايان و دوستان و هاخانواده بود؛ شلوغ امامزاده روىروبه

 به رسيدن تاببى. نگريستمى را روروبه نگاهش و رفتمى جلو پدر كنار شيدا

 .اوست علی گفتندمی كه بود شهيدى

 فاصله با تابوت ۴. بود شده اميخته درهم اسفند و گالب بوى امامزاده حياط داخل

 .شدمی دیده كشور پرچم رنگ سه هاآن چوبى ىبدنه بر و داشتند قرار هم كنار

 شهيد ىچهره شدن، رد هنگام. بودند گرفته پيرمرد يك و زن سه را اول تابوت اطراف

 .بود خفته ارامش در كه ساله ۱۵ يا۱۴ نوجوانى ديد را

 دست در عصا كه را على جانباز دوست ديد، را حسين اشناى ىچهره دوم تابوت كنار

 :زد فرياد و كرد تند قدم مادر. بود ايستاده

 شد؟ چى من على حسين،-

 و شد نزديك شيدا. نشستند تابوت باالى پدر و مادر. تركيد مادر و حسين بغض

 زمانى كردنمى فكر وقت هيچ. شد اب بر نقش على كبود صورت ديدن با اميدش تمام

 !بود شده زمان اخر. شود غمگين و ناراضى درجه اين تا برادرش ديدن از كه برسد

 دست در قدرت با را تابوت ىلبه و نشست خاكى زمين روى نداشت قوت پاهايش

 .فشرد

 خواستمى كرد؛ لمس را على یپوشیده پوتین پاى تا گردن از راستش دست با پدر

 .هست عضو قطع بدون و سالم على پيكر شود مطمئن
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 دور. كوبيدمى پيشانى بر مشت با دايى. كردمى گريه بلند بلند و زدمى ضجه مادر

 .نداشت خداحافظى براى زيادى وقت شيدا و شدمى شلوغ داشت تابوت

 دست با برادر، داشتنى دوست اما سرد صورت. كشيد على صورت بر را راست دست

 .بود ارزويش در عمر يك كه كرد لمس را موهايى چپ

 تمام بویید باز بوسيد، و بوييد را على الود خون گردن و برد چوبى ىجعبه درون به سر

 .را مظلومیت و مهربانی و معرفت

 :كرد زمزمه گريه با خانوم فرخنده

 بميرم …جان على برات بميرم …كنن خداحافظى خوانمى بقيه كنار بيا جون شيدا-

 .اقا بودى اقا كه

 سر از را«  زهرا يا» بند پيشانى ارام و زد على الود خون موهاى بر اىه*س*بو شيدا

 و حامى بزرگترين به را هاحرف اخرين چشمانش با. فشرد مشت در و دراورد برادر

 اشزندگی موجود عزيزترين

 قلبش و جان یپاره را، برادرش علی، تصویر اخرین سرخش و خشک چشمان با زد،

 . کرد ذخیره اشزندگی تمام برای و بلعید را،

 فرود و فراز مردان، ناباور فرياد و زنان جيغ و ضجه در هللا اال اله ال و صلوات و گريه

 .گرفتمی

 چند، تنى. بود كرده بويناك را فضا مردم ىزده گرما تن عرق و اسفند دود و گالب بوى

 باال معده محتويات با را ناباورى تمام امامزاده كنار و گوشه و نياورده را مصيبت تاب

 .اوردند
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 گرنظاره ، اندك ىفاصله با درد پر ىشقيقه و پيشانى و سوزان چشمان با شيدا

 مردان هاىدست و شانه بر سرعت به كه تابوتى. بود تابوت به على عكس چسباندن

 .گرفت شتاب شهر اصلی خیابان سوى به و گرفت قرار پسران و

 .شد راهى دنبالش به جمعيت سيل در و گرفت نظر در نشانه و عَلَم را عكس شيدا

 :گفت ديگر زنى به بغض با سرش پشت زنى

 سبك بارش نداشته، زنجيرى و غل اينجا معلومه …كنهمى حركت تند چه ببين-

 .بوده

 .برسه اخرتش ىخونه به زود خوادمى …اره-

 شهيد، تا رفتند خود دوش روى شهيد ىخانه سمت به پاره هر و شد پاره ۴ جمعيت

 .دهد انجام محله و خانه با را خود خداحافظى اخرين

 :زد فرياد كسى

 امده؟ كجا از پرپر گل اين-

 :دادند پاسخ

 .امده بال و كرب سفر از-

 :ناليد دل در و ديد را تابوت شدن دور شيدا

 .موندم عقب كن صبر على …تراروم على-

 به تابوت سر اىلحظه براى گرفتند، دوش بر را تابوت جديد افرادى. ايستاد تابوت

 .چرخيد شيدا سوى

 :شنيد را او صداى قلبش و ديد على هاىب**ل بر خفيف لبخندى شيدا
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 .برم زودتر خواممى شيدا، كن عجله-

 يا دقيقه چند نشد متوجه شيدا. شد بيشتر جمعيت محله، به شدن نزديك با

 نشد متوجه. گرفت ارام اشخانه در پوش سبز شهيد پيكر تا گذشت ساعت

 هاىانگشت شدن له. شد فشرده جمعيت توسط و شد كوبيده بار چند پهلوهايش

 .نكرد حس را اطرافيان هاىكفش زير پايش

 .برادرش رنگ سه محمل و بود او چشم تنها

 :شد بلندتر جمعيت صداى

 .مبارك نو منزل …جان على جان، على-

 :كرد زمزمه شيدا

 بدن از جان رفتن در-

 سخن نوعى هر گويند

 خويشتن چشم به خود من

 رودمى جانم كه ديدم

 را اشزده يخ پيكر و برد پناه كوچك اتاق به چگونه شد، خانه وارد چگونه نشد متوجه

 .داد قرار پتو زير

 :پيچيد گوشش در مهرى صداى

 .بندازيم سفره خوايممى كمك بيا شيدا-

 :گفت خود با. نكرد درك را هاواژه شيدا
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 !زنبوره وز وز مثل صداش چرا! كرده تغيير مهرى بدن و سر اندازه چرا-

 :انديشيد. خورد هم به هايشدندان و شد بيشتر سرما

 اومده؟ اينجا زمستون سرماى چرا پس نيست؟ تابستون مگه-

 را او برخى نشنيد كه همانطور خواند، فرا غذا خوردن براى را او كه صدایى نشنيد

 بر كه را ناصر دستان نكرد حس حتى. كردند كار از فرار و تفاوتىبى به متهم

 :گفتمى كه را خانم فرخنده اصرار و نشست اشپيشانی

 ببرش بيا هستن، عزا صاحب پدرش و مادر ره،مى دست از داره دختره اين اقا جواد-

 .هستم كارها مراقب اينجا من. دكتر

 :گفت و كرد بغل را شده مچاله بدن دايى

 شنوى؟مى رو صدام دايى، شيدا-

 قطبى خرسى به و بود كرده گير خود خيال هاىبرف ميان در لحظه آن در شيدا

 .شود گرم تا بماند غارش در ساعتى بگذارد كردمى التماس

 . شنيد را هاگلوله شليك صداى و رفت فرو بازويش در خرس ىپنجه

 از تا كرد باز ب**ل. بود كرده پر را وجودش سرما و ترس. شدندمى تكه تكه يخ و برف

 :كردندمى تكرار تنها هايشب**ل اما بخواهد كمك خدا

 .علی... علی کن کمکم... بیا علی... علی... علی-
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 خانه از سرعت به را او خانم فرخنده كمك با و پيچاند شيدا دور به را چادر دايى

 براى سناريو هاده و كردند پچ پچ هم گوش در فضول دختر و زن چند. كرد خارج

 .نوشتند بودند شاهد كه اىصحنه

 :كرد زمزمه گوشش زير و داد شوهرش مادر به نبات چاى لقا مه

 .بزنه امپول يه درمونگاه بردن رو شيدا خانوم، فرخنده و دايى اقا-

 و كرد پاك را اشك از خيس و سرخ صورت داشت، دست در كه دستمالى با مادر

 :پرسيد نگران

 شده؟ چش-

 .داشت شديد سردرد-

 جوان مادر اضطراب كه بود عاقل انقدر نگفت، چيزى شيدا هاىهذيان و شديد لرز از

 حمام در جوانش شوهر یمخفیانه ىگريه از هنوز. نكند بيشتر را داده دست از

 از دردناكى ىضربه چنين با نادر و او شادى كردنمى فكر وقت هيچ. بود رنج در بسته،

 از ناغافل چنين بود، محل مردم زبان ورد نامش كه على كردنمى فكر. برود بين

 .بكشد پَر بينشان

*** 

 :پرسيد و كرد معاينه را بيهوش شيداى درمانگاه، پير پزشك

 نخورده؟ چيزى روزه چند شده؟ اينطورى كى از-

 :گفت خانم فرخنده

 .شدم حالش ىمتوجه صبح نخورده، چيزى روزه دو-
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 :گفت عصبانى پزشك

 !هست ۶ روى فشارش نياوردينش؟ زودتر چرا-

 :بست تاسف با را چشمانش دايى

 متوجه كه نبود خوب ما از كدوم هيچ روز و حال …اومده برادرش شهادت خبر ديروز-

 .بشيم

 :شد نرم و ماليم پزشك صداى لحن

 يكى زنه،مى االن يكى نوشتم، سرم براش …وحشى صدام اين به لعنت اى …خدا اى-

 ىعصاره بخوره بدين مقوى غذاى. باشه دور گريه و صدا سرو از. فردا هم يكى شب،

 .داره هم امپول. ماهيچه گوشت،

 و فشرد اغوش در را شيدا اتومبيل داخل فرخنده. كردند تشكر خانم فرخنده و دايى

 :گفت

 .خودمون ىخونه ببريمش بگير، رو داروهاش جواد-

 داد فاصله گردن از را سياه پيراهن ىيقه و كشيد پريشانش صورت بر دستى دايى

 .فشردمی و بود گرفته خود در را گلويش نامرئى دستى گويى

 .صدا سرو از دور گفت دکتر باشه، مراسم اشپزى براى هفتم، تا قراره ما ىخونه-

 داره گناه غوغاست خودشون ىخونه بهروز، اتاق بريمشمى حياطه، تو اشپزى-

 .سوزوند بيشتر رو طفلك اين رفتنش با على. طفلك

 :داد فرو را بغضش و كشيد اه دايى
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 هم على بود، شوابسته خيلى شيدا اما رو، همه سوزوند، رو همه على شهادت-

 .برادرش و دوست هم پدرش، هم بود مادرش

 و بود شلوغ عباس پهلوان یخانه و دایی خانه روىروبه. ايستاد خانه روىروبه اتومبيل

 اماده مردانه مراسم برای که پهلوان ىخانه كنار ديگر نفر چند و نادر. امد و رفت پر

 .بودند ايستاده بود شده

 و رساند دايى به سرعت به را خود شیدا و دایی دیدن با نداشت خبر ماجرا از كه نادر

 :پرسيد

 دايى؟ شده چى-

 بهم حالش شيدا جون، دايى نيست چيزى-

 .كنه استراحت روز چند بايد خورده،

 كردن وصل از پس خانم فرخنده. برسانند باال ىطبقه به را شيدا تا كرد كمك نادر

 شيدا سرد بدن روى بر پتو دو و كرد تزريق سرم در امپولى شيدا، دست به ِسرم

 .كشيد

 :پرسيد نگران نادر

 نيست؟ خطرى حالش-

 . راحت خيالت كنهمى خوبش امپول و سرم اين نادر، اقا نه-

 منم باشه، كارها به يكى حواس بايد شه،مى شلوغ مراسم االن برو تو جون دايى اره-

 .ميام االن

 .رفت بيرون اتاق از و انداخت شيدا به ديگر نگاهى نادر
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 :پرسيد دايى

 كنه؟ مراقبت ازش كى حاال-

 :كشيد اهى و گذاشت شيدا سرد پيشانى روى دستى خانم فرخنده

 ديگه ساعت چند تا خواهرت پيش رممى كنممى قفل رو در خوابه، ساعت سه تا-

 .شده بهتر وقت اون تا انشاهللا. گردمبرمى

 :گفت و كشيد اهى دايى

 باشه قفل در شه بلند ممكنه... زنممى سر بهش گهگاه هستم پايين نكن، قفل درو-

 .بترسه

 مرتب برسرش را مشكى روسرى و كشيد كرده عرق پيشانى بر دستى خانم فرخنده

 :كرد

 پات يه مراسمه تو پات يه خودتم شه،نمى بيدار خورده كه بخشى ارام با جان جواد-

 .اشپزا پيش

 گريه على براى گوشه يه برم خواممى« .دويد صداش تو بغض» گيرهنمى اروم دلم-

 …طرف يه معصوم طفل اين …طرف يه حاجى …طرف يه خواهرم …نميشه اما كنم

 .زدن اتيش رو دلم فرخنده

 :ناليد و گرفت را همسرش بازوى خانم فرخنده. كرد راخيس هامژه اشك، قطرات

 دوست رو شيدا و على چقدر من دونىمى خودت جواد، نيست تو از بهتر من حال-

 وقت دارن، احتياج ما به خونواده اين االن …شو بلند کرد؟ شهمی کار چه اما …دارم

 .راحته خيالمون اينطور شيدا، پيش بياد گممى معصومه به …زياده عزادارى براى
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 :پرسید جواد. شدند روروبه بهروز با و رفتند پايين هاپله از دو هر

 دارى؟ كارى بابا؟ شده چى-

 :پرسيد هراس با بهروز

 شده؟ طورى شيدا-

 :گفت فرخنده

 …حاجى پيش برين شما جواد اقا. شهمى خوب حالش. افتاده فشارش جون مادر نه-

 .شيدا پيش بياد معصومه تا باش اينجا تو مادر بهروز

. ندارد اجازه دانستمى اما ببيند را دوستش و شود اتاق وارد داشت دوست بهروز

 .زد تکیه اتاقش در به و كرد جمع سينه درون را پاهايش غمگين

 صبر بتونيم تا كن كمك ما به ناصر، به عمه، به شيدا، به …كن كمك خودت خدايا-

 .بزرگ خيلى بزرگيه، مصيبت …كنيم

 .نکرد تغییری شیدا حال و گذشت روز دو

 :گفت گريه با مادر

 .دكتر ببريمش! رهمى دست از داره مبچه خانوم، فرخنده بريزم سرم تو خاكى چه-

 :كرد ارام را مادر خانم فرخنده

 ديدتش دكتر هم امروز …نيست خوب براش …فهمهمى نكنين گريه سرش باالى-

 .نيست بد حالش …بياد هوش به تا كنيم صبر بايد

 .خودمون ىخونه ببريمش-
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 بدتر حالش هست گريه و صدا سرو اونجا-

 .باشه جا همين بذارين شه،مى

 عيادت دخترش از تا كرد فرصت بار اولين براى پدر وقتى شب اما شد راضى مادر

 :پرسيد عصبانيت با شيدا ديدن با كند

 چرا؟ نگفتين؟ من به و خرابه اينقدر حالش-

 :گفت ارام دايى

 و اينجا …داره لرز و تب شه،نمى تنظيم فشارش نيست، خراب حالش جون حاجى-

 .شهمى خوب ديگه روز دو يكى. مراقبشه فرخنده نداره، فرقى بيمارستان

 ب**ل زير و كرد نگاه شيدا شده خشك هاىب**ل و پريده رنگ صورت به پدر

 :گفت

 شو خوب تو بابا! كردم اذيت رفتن مدرسه سر رو مبچه چقدر! شده ضعيف چقدر-

 كنم،مى صبر گرفتى رو على خدايا( كشيد اهى.)برى دانشگاه برى، مدرسه ذارممى

 .كنهمى دق داره مبچه …ندارم رو مصيبت تا دو طاقت اما …شد افتخارم باعث

 .شد جارى اشگونه روى اشك

 :گفت خراب حال با دايى

 .شهمى خوب شيدا! بعيده تو از حاجى-

 :گفت جواد سياه چشمان در خيره پدر

 .شد يتيم مبچه …من نه بود باباش على …كنهمى دق داره دخترم جواد-

*** 
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 خانه سالن شب، سه و روز سه. شد بيدار خواب از كرده عرق صورت و تن با بهروز

 اشاشفته چنين كه خوابى كرد سعى و كشيد صورتش به دستى. بود شده اتاقش

 .بياورد ياد به را بود كرده

 روى. داشت رهايى قصد و كوبيدمى هاميله به را خود كه بود ديده قفس در كبوترى

 .زدمى بال پرو خستگى و توقف بدون كبوتر اما بود جارى خون سفيدش بال پرو

 صورتش روىروبه و برداشت را قفس و امد جلو سپاه، سبز لباس همان با ديد را على

 صورت به و اورد بيرون هاميله ميان از را سرش كرد سعى و گرفت ارام كبوتر. برد باال

 .كند نزديك على

 :كرد ناز را كبوتر سر و برد داخل هاميله ميان از را اشاره انگشت على

 باشه؟ …كن تحمل …بياى بيرون زوده هنوز-

 چقدر. گرفت ارام بست، را سياهش چشمان و كرد خم انگشت روى را گردنش كبوتر

 !بود غمگين و مظلوم شيدا، مانند چشمانش

 هاحريم حفظ به لحظه آن. رفت اتاقش سمت به اهسته و شست را صورتش بهروز

. كند رصد را حالش نزديك از و ببيند را دوستش خواستمى فقط انديشيد،نمى

 .  ببیند نزدیک از را شیدا خواستمی بود؛ کافی خبریبی روز چند

 هاىقدم با. بود كرده روشن حدى تا را اتاق داخل فضاى و بود روشن بالكن مهتابى

 دست تنها و بود شده مچاله پتو زير مهربانش دوست. رفت شيدا سمت به اهسته

 .نشود كشيده سرم سوزن و نخورد تكان تا بود شده بسته تخت كنار به راستش

 صورت ديدن با و زد كنار را پتو ىلبه ناراحتی و اضطراب با و نشست تخت ىلبه

 .خورد تكانى مبهوت شيدا
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 شيدا صورت سمت به. نبود عزيزش دوست به متعلق روح بى و جانبى ىچهره اين

 :كرد زمزمه و شد خم

 حرف براى دلم شيدا …نده وا زود اينقدر شيدا …شو بيدار شيدا …شو بلند شيدا-

 خاطر به بابات، خاطر به عمه، خاطر به شيدا …شده تنگ هامونبازی مسخره زدن،

 .شو بلند من خاطر به ناصر،

 انگشتانش. زد كنار شيدا صورت از را كرده عرق سیاه موهاى و داد خرج به جسارت

 .كوبيد برسينه قلبش و سوخت تماس اين از

 …شناسممى كه رو خودم …رفيقشم…هستم داييش پسر من …من»: گفت خود به

 «.هستم دوستم نگران من

 :گفت اهسته گناه، حس كردن سركوب با

 …ديدم رو على خواب االن شيدا-

 :شد بلند درد با خفيفى صداى

 ...على-

 :گفت تند و درخشيد شادى از بهروز چشمان

 .شى بيدار بايد بگم رو شبقيه خواىمى اگه على، اره-

 .نرو على …على-

 :شد بهروز لباس چنگ و شد بلند شيدا ضعيف چپ دست

 .نرو على-

 .كرد باز لباسش از را انگشتان ماليمت با بهروز
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 .شو بلند شيدا …شيدا-

 .شد بهروز ىكشيده و باريك انگشتان چفت شيدا انگشتان

 …على بگو …بهروز-

 :گفت و فشرد را شيدا دست خوشحالى با نامش شنيدن از بهروز

 .شو بلند فقط بگى، تو هرچى باشه،-

 .ماند دستش ميان حسبى انگشتان

. رفت پايين سرعت به و داد قرار پتو روى را حسبى دست عميق، اهى با بهروز

 :گفت بلند كمى و زد اتاق در به اىضربه

 .مادر بيدارى؟ مادر-

 اتاق از شود بيدار جواد اينكه از قبل. شد خيز نيم بيدارى و خواب ميان فرخنده

 :گفت سرعت به بهروز. شد خارج

 .مياد هوش به داره شيدا پيش برو مادر-

 به دستى و كرد كنترل را او نبض و رساند شيدا سر باالى سرعت به را خود فرخنده

 پيشانيش

 معمولى گرماى بودن، مرطوب عين در اشپيشانی و بود تند كمى نبض. كشيد

 .داشت

 .كن باز رو چشمات جون شيدا شيدا،-

 .شد باز اهستگى به و خورد تكان هاپلك
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 …شكر رو خدا-

*** 

 بعد ساعت١٢

 

 .دوخت مهرى دهان به چشم و كشيد باال را خود كمى شيدا

 ديشب اما بود شلوغ خيلى خونه شيدا…اومدن هم رمضون و عمو …اومدن همه اره-

 .بعد دفعه باشه نيست، خوب حالت گفت ننه اما ببينتت خواست رمضون رفتن،

 ندارى؟ كارى برم ديگه من شيدا

 :پرسيد خفه صداى با شيدا

 ناصر؟ چطوره؟ بابا حال-

 خبر يه راستى …شو خوب زود شيدا. شده ساكت خيلى بابا جبهه، رفت ديروز ناصر-

 .خوب

 .شد خيره كوچكش خواهر ىزده ذوق چشمان به رمقبى شيدا

 :نشست ترنزديك كمى مهرى

 و نگفت هيچى نادر« .بنويسه دبيرستان رو اسمت بره»: گفت نادر به ديروز بابا-

 .نوشت رو اسمت رفت

 خنده برايش. نبود مهم چيزى ديگر شيدا براى! ماه مهر! دبيرستان بود؟ امده مهر

 به متعلق ماجرا گویی. بكشد را خودش مدرسه خاطر به خواستمى كه بود دار
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 بدون دنیا. نداشت را علی وقتی نبود مهم برایش دیگر چيزى هيچ. بود قبل هاىسال

 .بود ارزشبی و پوچ علی

. بودند امده مالقاتش به زيادى افراد امروز. كرد خستگى احساس مهرى، رفتن از بعد

 و لقا مه بودند، شده باخبر على شهادت از تازه كه طاهره و زهرا معصومه، و مادر

 .مادرش

 در به اىضربه. كرد تعجب بوده دايى خانه در حواسبی و بيهوش روز چند اينكه از

 .نداشت را كسى حوصله «نباشه كسى خدايا» ناليد دل در. شد نواخته

 .نباشه نامحرم تو؟ بيام خونه صاحب-

 برايش چيزى ديگر االن …االن اما شدمى زده ذوق يا خنديدمى بود ديگر زمانى اگر

 .شدنمى اشتياقش موجب و نبود مهم

 .بيا-

 .نشست تخت ىلبه غذا سينى با بهروز. كرد مرتب را بلند روسرى

 .بخورى ته روتا همه كرده سفارش مادر-

 .كرد جمع كمى را پتو زير پاهاى شيدا

 .ندارم اشتها-

 مرده دل چنين را او توانستنمى. داد مالش را بهروز قلب ضعيفش، صداى و صورت

 .ببيند غمگين و

 .گذاشت پتو روى را بشقاب و كرد مخلوط درهم را پرگوشت ىقيمه خورش و برنج
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 لحن.)نشه نگرانت كسى و شى بلند دارى دوست اگه خورى،مى رو همه …خورىمى-

 صاحب رو اتاقم تونىنمى اينجور.( شد شاد كمى صدايش

 .شى

 .خوابيدم زمين روى بس از گرفتم كمردرد

 باال اَبرو بهروز. شد طوالنى نگاه. شد بهروز دلخور ظاهر به صورت ىخيره شيدا

 :انداخت

 يادگار؟ عمو رفتى كجا! ها-

 :گفت وقتى فشرد را گلويش بدجور بغض

 رو صداش ديگه بينم؟نمى اونو ديگه رفت؟ على شد؟ تموم على يعنى بهروز-

 شنوم؟نمى

 .كرد سكوت بگويد، چه دانستنمى بهروز

 :گرفت صورت رویروبه را غذا از پر قاشق شيدا

 اين …نباشه ديگه على اما بخندم برم راه من باشه؟ خاك زير على اما بخورم غذا من-

 .نيست درست

 از و گذاشت تخت روى را سينى. کرد زخمی و جويد را دهانش داخل گوشت بهروز

 اتاق در مرگبارى سكوت. رفت اتاقش بلند ىپنجره سمت به و شد بلند تخت روى

 .يافت را آن و گشت خاطره يك دنبال به اشتجربه كم و جوان ذهن. شد حاكم

 :گرفت فاصله پنجره از
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. زود يا دير رسيم،مى بهش همه كه حق يه اره خب …حقه مرگ شنيدم هميشه-

 غذا نخوردن با اگه كرد؟ بايد چیكار خب …خب …رسيد بهش تو و من از زودتر على

 اذيت على دنيا اون بذار. بخور غصه شه،مى درست كار خوردن غصه و

 .بشه

 قرار شيدا تيز اما حالبى چشمان روىروبه

 :گرفت

 شد كشته بابام وقتى كنى؟ اذيت رو على روح …همينه اره! ديگه خواىمى رو همين-

 .نمرديم كدوم هيچ. كنه بزرگ منو و كنه زندگى كرد تالش مادرم

. كرد عروسى و كرد زندگى اما. مرتضى داد، دست از رو قُلش كريم اقا دختر معصومه

 .ديدم رو على خواب ديشب دونىمى. شى بلند زودتر بايد على بخاطر تو شيدا

 :پرسيد متحير شيدا

 ديدى؟ چى على؟ خواب-

 :درخشيد بهروز مهربان چشمان

 .كنممى تعريف رو خواب بعد پخته، تو مخصوص مادرم …بخور رو غذا اين اول-

 :برد دهان نزديك را اول قاشق شيدا

 !ديدى رو على خواب گىمى بهم و اومدى تو ديدم خواب منم-

 در ىحادثه كرده حس شيدا انچه كه نگفت گاه هيچ و كرد تعريف را خواب بهروز

 .خواب در نه بوده واقعيت

 .گذشت شيدا براى سخت روز ١٠
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 حادثه فشار از پدر قوى چشمان. لبخند حتى و خنده بدون گريه، بدون اشك، بدون

 .گرفت قرار عينك پناه در و شد ضعيف

 هاشب بيشتر كه نادرى. سوختمى دلش نادر براى حتى پدر، براى مادر، برای شيدا

 .امدمى پدرى ىخانه به خودش، ىخانه در خوابيدن جاى به

 عروس تازه چرا کند، می رها را خود ىخانه هاشب چرا كه كرد تندى نادر به پدر١١ روز

 کند؟می پدرش یخانه راهی شب هر را

 دست از داشته خود کنار عمر یک که را برادری ندارد باور که گفت تندی همان با نادر

 تحمل را او نبود تواندنمی االن اما بوده وپنیر کارد او با اوقات بیشتر گرچه. است داده

 .است علی حضور و خاطرات پراز خانه این چون ایدمی اینجا. کند

 اما گریست کتابش و دفتر کنار مهری. جوشید نادر و پدر و مادر چشمان در اشک

 .رفت حیاط به و کشید اه تنها شیدا

. بود شده خواب كم و حرف كم شيدا. گذشتمى شيدا افسردگى به توجهبى روزها

 .نداشت ذوق ديگر برايش كه رفتمى دبيرستانى به صبحانه بدون هاصبح

 به شام خوردن بدون هاشب بيشتر و بود اجبارى غذاى قاشق چند تنها ناهارش

 در و رفتمى حياط به خانه اهل خوابيدن از اطمينان از بعد و بردمى پناه رختخوابش

 .گشتمى اشگمشده دنبال به شب سياهى

 در واليبال توپ ىضربه با كه بردند مرده دل دختر حال وخامت به پى زمانى خانواده

 .شكست انگشتش دو و رفت هوش از دبيرستان حياط

 طور همين اگر گفت تاكيد با و كرد تعجب شيدا بدن اب كمبود و ضعف از پزشك

 .شد خواهد بسترى بيمارستان در زودى به شكبى رود پيش
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 تنها او. ترسيد پدر فرياد و تهديد از نه و كرد اعتنايى مادر خواهش به نه شيدا اما

 او به پسرك دادنمى اجازه و كردمى فرار بهروز از. باشد خود حال به خواستمى

 .شود نزديك

 اىبهانه منتظر و كردمى تعقيب دبيرستان تا را او گاهى. بود شيدا حال نگران بهروز

 .شدنمى او متوجه شيدا اما شود كالمش هم تا بود

 كارنامه نمرات ديدن زحمت خود به حتى شيدا و شد اعالم اول ثلث امتحانات نتايج

 .نداد را

 .بود شده ثبت كارنامه در تجديدى ۴

 .كنند رفتار چگونه او با بايد دانستندنمى طاهره و زهرا

 رشتى خانم ادبيات دبير. شد شروع اموزشى كادر در تغييرى با مدارس دوم نوبت

 .شد جايگزين ديگرى دبير با زايمان مرخصى بخاطر

 مدرسه معاون كه بودند شيطنت و صدا سرو حال در الف انسانى اول كالس دختران

 .داد برپا كالس هيكل درشت نماينده الياسى. شد كالس وارد

 .برپا هابچه …برپا-

 :داد قرار آن روى بر را هادست و رفت فلزى كوچك ميز پشت معاون

 جاللى اقاى رشتى، خانم جاى به امروز از كنين گوش و باشين ساكت …بشينين-

 .شماست ادبيات دبير

 .پيچيد كالس در همهمه

 اقا؟-
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 مَردِ؟ ادبياتمون معلم-

 خانوم؟ چيه اسمش-

 به هاآن. كردمى تدريس دبيرستان در مرد دبير سه تنها كنند، تعجب داشتند حق

 .دادندمى درس جبر و هندسه فيزيك، تجربى، اول سال هاىبچه

 :گفت بلند معاون

. باشين داشته مناسبى رفتار كالس تو كنين سعى جاللى، اقاى گفتم كه رو اسمش-

 .باشین ساکت و كنين سر رو چادراتون االنم

 .رفت و كشيد نشان و خط دختران براى نگران مادرهاى مثل

 شيدا. دوختند كالس در به چشم كنجكاو و ايستادند سر به چادر نوجوان دخترهاى

 :گفت خود با اعتنابى

 كنه؟مى فرقى چه باشه؟ اقا خب-

 :پيچيد دركالس اىمردانه بم صداى و خورد كالس در به دوضربه

 .هاخانم بفرمايين-

 شكمى با ساله ۵۰ مردى جاللى اقاى. شد نااميدى از پر اموزدانش دختران چشمان

 .بود مو كم سرى و برامده تقريبا

 دار مغازه يك شبيه بيشتر پُرى نسبتا سبيل با كه داشت سرخى تقريبا و گرد صورت

 .ادبيات معلم تا بود
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 ميز روى را خود شكل مستطيل ِ مشكى كيف دخترها كنجكاو نگاه زير جاللى اقاى

 روى و برداشت سفيدى گچ چپ، دست با. رفت سياه تخته سمت به و گذاشت

 .تدريس سابقه سال ٢٠/  ادبيات ليسانس/  جاللى محمد: نوشت سياه تخته

 !قشنگى خط چه-

 !خطه خوش-

 داره؟ سابقه سال ٢٠-

 كيه؟ نماينده ساكت، لطفا-

 :شد بلند ذوق با الياسى

 .اقا يعنى …خانوم بله-

 .خنديدند ريز اشتباهش به نفر چند و شد سرخ خجالت از الياسى صورت

 خوندين؟ كجا تا-

 :كرد باز را فارسى كتاب الياسى

 .داده درس خانم ٦4 ىصفحه تا-

 :گفت ارامش و جدی صدای با جاللی اقای

 درس از بعد نباشه؛ حرف دممى درس وقتى. منه با فارسيتون و انشاء هابچه-

 .بشم اشنا شما با تا كنممى غياب حضور هم االن. بپرسه داره سوال هركسى

 :خواند بمش و رسا صداى با و گشود را نمره دفتر

 اهنگر؟-
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 .حاضر-

 الياسى؟-

 .حاضر-

… 

 وارد سياهش كيف و مشكى شلوارى و اىقهوه بافتنى ژاكت با جاللى اقاى دوم جلسه

 .شد كالس

 صورت و دراورد جيب از خاكستری دستمال كالس سرماى به توجهبى نشست وقتى

 .امد چشم به بيشتر سرش مويى كم و صورت سرخى. كرد پاك را كرده عرق

 .امروز یبرنامه الياسى خانوم-

 :گفت بلند صداى با و برخواست الياسى

 موضوعش داريم انشاء امروز اقا-

 ". اسمان يا كوير"

 :پرسيد کالس به رو جاللى اقاى

 داريم؟ داوطلب-

 و ايستادند كالس روىروبه ترتيب به. شدند داوطلب مشتاقانه رحيمى و احمدى

 اموزاندانش دفتر داخل هانمره و شد گرفته انشاء اشكاالت. خواندند را خود انشاء

 : پرسيدند كنجكاوانه برخى. شد ثبت

 شدين؟ چند …رحيمى …احمدى-
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 :زد ميز روى جاللى اقاى

 …حاال خب …كنين صحبت تفريح زنگ …ساكت هاخانوم-

 :كرد باز را نمره دفتر

 .بخون انشاء بيا احسانى-

 :كوبيد شيدا پهلوى به ارام طاهره

 نوشتى؟ انشاء شيدا-

 اشچانه زير را چادر ديگر دست با و گرفت دست در را صورتى برگ۴۰ دفتر شيدا

 :كرد محكم

 .بيرون برم شو بلند-

 .بگيرد قرار سياه تخته روىروبه شيدا تا امد بيرون نيمكت از طاهره

 :خواند بلند و شمرده شيدا

 اسمان؟ يا كوير-

 كوير به. هستند هم وحشتناك اما …اما. بزرگند و وسيع دو هر. هستند زيبا دو هر

 .بخوانى را خودت اشهد بايد شى گم آن در اگر چون ندارم اعتماد

 راهنماى بشناسى را هاستاره اگر. ترسناك شب در و است ارامش از پر روز در آسمان

 …هستند خوبى

..... 

 .خواند و خواند
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 .دارم دوست بيشتر مهربانى و صداقت وسعتش، و ارامش بخاطر را آسمان من و-

 :كرد پريده رنگ و الغر دخترك به نگاهى جاللى اقاى

 .كردى كار روش معلومه بود، خوب-

 :كرد دراز شيدا طرفبه را دستش و

 .بده رو دفترت-

 و رفت معلم اقا طرف به اما ترسيد ديگران جلوى شدن سرزنش از شيدا اىلحظه براى

 .سپرد دستش به را دفتر

 انداخت زير به سر شيداى به نگاهى! بود سفيد صفحات. زد ورق را دفتر جاللى اقاى

 .لغزاند صفحه روى را خودكار و

 :پرسيدند طاهره و زهرا. نشست و گرفت را دفتر شيدا

 شدى؟ چند-

 :سراند كيفش داخل را دفتر شيدا

 .كنهمى دعوا اقا االن هيس-

 از دوم نيمكت به بار هر جاللى اقاى. خواندند را خود انشاء اموزان دانش بيشتر

 .ديد زير به سر را احسانى و كرد نگاه خودش ميز روىروبه اول رديف

 كالس از صدا سرو با نوجوان دختران جاللى، اقاى خروج با. شد زده تفريح زنگ

 .زدند بيرون

 .شد سياه تخته به خيره و ماند كالس در سردرد، ىبهانه به شيدا
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 خوش خط با جاللى اقاى. رفتمى فرو سرش و چشم در ميخ مانند آن روى ىنوشته

 :بود نوشته

 «.هستيد خشمگين او از كه كسى به نامه نوشتن: اينده ىجلسه موضوع»

 چشم به زيبا خط همان دوم، ىصفحه در. زد ورق و اورد بيرون را خالى دفتر شيدا

 :خواند را نوشته كنجكاوى با. خورد

 را نمره باالترين لياقت گذارت تاثير و ساده قلم و انديشه بودن االنتقال سريع بخاطر-

 ٢٠. دارى

 .جاللى محمد بود زده امضا و

 .وزيد غمگينش و خسته قلب به زودگذرى و خنك نسيم

 

*** 

 كمر. كرد پا به را خاكسترى كتانى و شد خم دست به چادر شيدا. وزيدمى سردى باد

 :گفت بلند و كرد راست

 .میام دیر داریم، کاد طرح امروز-

 

 در که بود ایران آموزشی قدیم نظام در ایپروژه و طرح دانش، و کار طرح یا" کاد طرح)"

 وزارت طرح این در. شدمی اجرا ایران هایدبیرستان در ۱۳۷۰ دهه اوایل و ۱۳۶۰ دهه

 در کارورزی برای را روز یک هفته هر در دبیرستانی آموزان دانش پرورش، و آموزش

 هایکارگاه در پسر محصالن بیشتر. کردندمی طی آموزشی و صنعتی مراکز از یکی
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 به مشغول...  و هاداروخانه سازی، قطعه سازی، کابینت مکانیکی، تراشکاری، نجاری،

 اولیه هایکمک و بافتنی خیاطی، هایدوره خود مدارس در نیز دختران و شدندمی کار

 محمدعلی تصدی و ایران اسالمی جمهوری ششم دولت شروع با. کردندمی طی را

 چهارم پایه شد، ایجاد متوسطه آموزش جدید نظام پرورش، و آموزش وزارت بر نجفی

 .(شد گذاشته کنار خورشیدی ۱۳۷۳ سال در نیز کار طرح و شد حذف دبیرستان

 

 خواستمى و نداشت جواب و سوال ىحوصله. نداشت بدى حس دروغ گفتن از

 زير هاىبادست. نشست بدنش به لرزى سرد، باد وزش با. برود مالقات به امروز

 .كند گرمش كمى هايشنفس بازدم تا پوشاند را دهانش چادر،

 به احتياط و ترس هميشه مانند وضعيت اين و نبود روشن هوا بود، تند هايشقدم

 قرار خيابان در دبيرستان ىطبقه سه ساختمان بختانه خوش. ريختمى جانش

! دیدمی را اشنا هاىغريبه مسير، در. كند گذر هاكوچه از نبود مجبور شيدا و داشت

 .بود کرده عادت هاآن یروزه هر دیدن به

 اىقهوه موهاى بخاطر كه نوجوان پوش شلوار و كت تيپ خوش پسر دو اول ايستگاه

. بودند برادر دو شايد. بود داده انگليسى لقب هاآن به الغرشان بدن و روشن صورت و

 روز هر! داشتنى دوست پسران. کردندمی صحبت هم با ب**ل به لبخند همیشه

 .ماندندمی اتوبوس منتظر مکان همین و ساعت همین

 پيدا دور از ماه سه اين تمام مانند بعدى اشناى ىغريبه دوم، ايستگاه به نرسيده

 كالسور و اىقهوه هميشه ىساده لباس با كه اىچهره خوش نوجوان پسر. شد

 دختر كنار از سكوت در هميشه مانند پسر. بود گرفته جذاب امين لقب مشكى،

 .زبانش نه و رفت هرز نگاهش نه و شد رد اموزدانش
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 گنجى چون را پسر اين ديدن بود، غم از پر روزها اين كه قلبش ىصندوقچه در شيدا

 و امين. نشستمی جانش در لطیف ارامشی دیدنش بار هر با و كردمى حفظ كوچك

 .جذاب و مطمئن

 جوان مرد ديوونه. لرزيد بيشتر اشزده سرما بدن( ديوونه) ديدن با سوم ايستگاه

 .كردمى ايجاد مزاحمت دبیرستان اموزدانش دختران براى صبح هر كه بود نامرتبى

 گفته متلك يكى به. زدندمى حرف ديوونه با برخوردهايشان از مدرسه در اموزاندانش

 را نفر چند چادر بود، انداخته سنگ يكى به بود، كرده تعقيب خانه تا را يكى بود،

 .داشت ديوونه با را برخورد بدترين الياسى و بود كشيده

 همسايه دختر اختیاری، با هميشه مانند بود نتوانسته روزها از يكى گفتمى الياسى

 قرار اششانه روى دستى مدرسه نزديك. بيايد مدرسه به تجربى اول اموزدانش و

 صداى شنيدن و راستش یگونه لمس با اما است اختیاری كندمى فكر او و گيردمى

 شودمى اشتباهش متوجه كردمى زمزمه گوشش در را زشت ىكلمه كه انگيزى نفرت

 .نرسد او به ديوونه دست تا دودمى مدرسه تا جت مانند و

 سمت همان به هم ديوونه و رفتمى خيابان ديگر سمت به او ديدن با بار هر شيدا

 كار اين. کردمی تکرار هم دیوونه و گشتبرمى اول سمت به ديگر بار شيدا. رفتمى

 .شدمى تكرار بار چند گاهى

 بود ساختمانی ی نخاله از پر كه خيابان كنار از نداشت ارامى اعصاب شيدا امروز اما

 .برداشت اجرى پاره

 را نواميس براى مزاحمت و ازار بيمارى كه جوان مرد. رسيد ديوونه قدمى چند به

 شنيدن با اما كند پاى گريز نوجوان دختر نثار ركيك متلكى تا كرد باز دهان داشت

 .شد ميخكوب اىلحظه براى دختر تهاجمى و بلند صداى



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

306 

 

 شى؟مى مزاحم كشىنمى خجالت حرومزاده، مادر پدر بى-

 حركتى ديدن با كرد اماده را خود و رفت دبيرستان طرف به سرعت به و گفت شيدا

 .بكوبد سرش بر را اجر ديوونه از اضافه

 خود درجاى هنوز باشد شده او نثار ناسزاها اين كردنمى باور كه مزاحم مردك

 .بود ايستاده

 از شكايت با توانندمى كه نداشتند را اگاهى اين دبيرستان آن دختر نوجوانان

 .برهانند روزه هر ترس از را خود بود ساكن خيابان همان در كه مرد آن هاىمزاحمت

 اين بازگويى با ترسيدندمى دختران كه بود چنان هاخانواده اكثر روزهاى آن فضاى

 خود سكوت با و شوند خانواده مردان اسيب و فيزيكى درگيرى باعث هامزاحمت

 گرفتن شدت باعث شرم و ترس اين. زدندمى تاييد مهر هامزاحمت اين بر ناخواسته

 .شدمى هامزاحمت اين

 در او گرچه سپرد، دختران پرحرفى و هيجان سيل به را خود مدرسه به ورود با شيدا

 .نداشت نقشى هاپرحرفى اين

 اين متوجه طاهره. بود تعطيل زنگ خوردن و اخر كالس شدن تمام منتظر صبرانه بى

 :پرسيد اهسته. شد عجيب قرارىبى

 شده؟ طورى شيدا-

 زيرين ب**ل اضطراب با و انداخت كالس سفيد صفحه ساعت به ديگرى نگاه شيدا

 :گرفت گاز را

 .ندارم حوصله نه،-
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 .گفتمى ديگرى چيز پاهايش شديد تكان

 الود خواب اموزان دانش مخ روى شناسى جامعه معلم راكد و كننده خسته صداى

 كالس اموزان دانش براى فرشتگان نواى همچون مدرسه خراش گوش زنگ. بود

 .شد انگيز دل الف انسانى

 مانع توانستنمى هم خفيف باران بارش و سرما. زد بيرون مدرسه از سرعت به شيدا

 :گفت دل در. شود او مالقات

 .بايد ببينمت، بايد امروز-

*** 

 :كند كنترل را خود خشم و باشد ارام كرد سعى

 .خوبى كه معلومه …هه …احمقانه چه خوبى؟ …سالم-

 نگاه مهربانش و خندان چشمان در سرش بردن باال با كرد سعى و ايستاد رويشروبه

 .كند

 :پرسيد بغض با و كشيد اهى

 از داره كه دارم تنها رفيق يه گىمى خودت به اصال وفا؟ بى هستى من ياد به هيچ-

 .ميرممى دارم اره …ميرهمى[ كرد زمزمه] ميرهمى دلتنگى

 .نكرد تغيير مردانه و باريك هاىب**ل بر بسته نقش لبخند

 اب. كرد رصد را داشتنى دوست بت آن صورت جزء جزء ولع با شيدا چشمان

 .نشست خيس زمين روى طاقتبى و داد قورت را دهانش



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

308 

 

 را مقدس ىشده تراشيده كلمات مهر و محبت با و گذاشت سپيد سنگ بر دست

 .كرد نوازش

 اينجا منو اومد دلت چطور وفا؟ بى رفتى كجا عزيزم؟ رفتى كجا اميدم؟ رفتى كجا-

 زنده تو بدون هواى تو نفر يه نگفتى شه؟مى پرپر نبودنت تو نفر يه بذارى؟نگفتى تنها

 مونه؟نمى

 خشم اتش اما بود شده سرد و خيس پايش سرتا. بود شده سنگين و خيس چادرش

 .دادنمى را سرما كردن حس ىاجازه حسرت و

 .نهاد سپيد سنگ بر سر عزيزش، مهر پر ىسينه جاى به و شد خم

 على[ كشيد فرياد] كنم؟ زندگى تو بدون چطور من وفا بى …نارفيق …نامرد اخه-

 نيستى؟ وقتى كنم زندگى چطور

 سنگ بر توان تمام با انگشتانش. رفت پايين و باال و سوخت اشسينه و گلو در بغض

 .زد بيرون شده تنگ گلوى از …«واى …واى» و شد فشرده

 يافته بيرون به راهى ديگر قطرات زد، بيرون چشم ىگوشه از سوزش با قطره اولين

 .دادند غسل و شستند را خيس سنگ بر نشسته صورت

 با شده حبس سوزناك ىگريه شد، تبديل دردناك اىگريه به و گرفت اوج ارام هق هق

 :شد همراه فرياد

 خاك زير على خوامنمى باشم، زنده خوامنمى ببر، برادرم پيش منو ببر، منو خدايا-

 .ببر منو خدايا …خاك روى من و باشه

 .شد ساكت و
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 " احسانى على شهيد پاسدار: "بوسيد و كرد نوازش بار هاده را سنگ روى ىنوشته

 :گفت دار خش و گرفته صداى با و لغزاند على نام بر را انگشتانش هم باز

 تو... ببخش کردم ادبیبی اگه …ببخش زدم بدى حرف اگه …جان على منو ببخش-

 …همه افتخار باعث مايى خاندان شهيد

 :داد ادامه كودكانه

 …كن فكر من به هم كمى فقط…  كمى …شده تنگ برات خواهرت اين دل اما-

 .دلم عزيز …مظلومم داداش…  خوبم داداش

 نیامده برادر کنار لجوجانه روز آن تا. گذراند برادر کنار بسته وچشم ساکت را ساعتی

 .بود دلخور و اوخشمگین از. بود

 بر را دست آن و كشيد عكس قاب بر دستى. شد بلند سختى به زده سرما و خيس

 عميق همچنان كه غمى با خشم از شده سبك تنهاى زائر. بوسيد و كشيد صورتش

 .زد بيرون گورستان از بود

 خانه سمت به گام به گام سختى به كرد،می حس بدنش تمامی رادر سرما كم كم

 ديوار كمك به شده فشرده و شده خم جانش به افتاده لرز و زده يخ بدن با. رفت

 .رفتمى جلو سختى به هاكوچه

 نه داد يارى پايى نه ديگر اما؛ و گذاشت جلو قدمى. گرفت جان كمى خانه در ديدن با

 .شد گلى و خيس زمين نقش و کردند ترک را او گانه پنج حواس. ماند توانى

*** 
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 به را خود زودتر تا گرفت سرعت و كشيد باال شانه روى بر را رنگ خاكى ىكوله ناصر

 هایششانه و سر بر شده کشیده سياه نايلون. بود شده شديد باران. برساند خانه

 .کردمی حفظ باران مقابل در را او کمی

 چادر زير مدهوش پيكر به متحيرش ونگاه چرخيد خانه سمت به راهى سه پيچ از

 .شدنمى ديده كمك براى كسى انداخت اطراف به نگاهى. کرد برخورد سياه

 ى«واى اى» آن ديدن با ناصر. بود پيدا چادر زير از نارنجى مدرسه كيف ىگوشه

 .پيچاند خواهر دور وبه كشيد بيرون تن از را خاكى اوركت. دويد شيدا طرف به و گفت

*** 

 و خود ىخانواده نگرانى. نكرد حس را لرز در شدن تاببى و درتب سوختن روز دو

 و گرم دستان توسط سرش نوازش و پدر ىشبانه سركشى. نديد را دايى ىخانواده

 ترس و بغض مادر، خيس و سرخ صورت غلطان هاىاشك. نكرد حس را پدر زمخت

 .نديد را ناصر نگرانى و غم از پر هاینگاه نادر، جويدن ب**ل مهرى،

 .نديد را بهروز درد و طاقتىبى

 با. رفت شيدا اتاق به و كرد استفاده عمه و مادر صحبتى هم از اىلحظه براى بهروز

 غم از پر هوششبى و بيمار دوست ىدوباره ديدن

 :گفت

 كنى؟مى چیكار ما با ببين. شيدا خيلى …خودخواهى خيلى-

 :گفت بغض با و برد شيدا دار تب و سرخ صورت روىروبه را لرزانش هاىدست

 



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

311 

 

 شدى؟ فكربى اينقدر چرا تو اخه …لرزهمى چطور ببین-

 صورت تا كرد مهار را دستانش و كرد نگاه شيدا عرق از خيس و دارتب صورت به

 .نکند پاک را شیدا

 :كرد زمزمه و گرفت شيدا حجاببى صورت از نگاه

 !كردى چیكار ما با تو على آخ كنم؟ اروم رو دلت جور چه بشى؟ خوب كنم چیكار-

 روى پا گذاشتن، خانواده حريم در پا دانستمى رفت، بيرون اتاق از ميلش برخالف

 .دارد سختى تاوان گذاشتن، خانه اين پسران غيرت

 اين دچار وقت هيچ كردمى سعى بهروز و بود مجازات ترينبزرگ شيدا نديدن

 .نشود مجازات

*** 

 .اومد بيرون دفتر از-

 .كرد اعالم كالس جلوى و دويد باال هاپله از احمدى

 .ريختند كالس داخل دختران از نيمى

 :گفت بلند عروجى

 .هاپله به رسيد-

 جاللى، اقای وقتى. شدند خيره پله راه و سالن انتهاى به سالن داخل كنجكاو دختران

 جاى سر و شدند كالس وارد سرعت به زده هيجان و بازيگوش دختران امد چشم به

 .نشستند خود

 .شد وارد و زد دركالس به اىضربه هميشه مانند جاللى اقاى
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. شد خيره جاللى اقاى به شيدايى با كالس اموزان دانش بيشتر مانند و ايستاد شيدا

 :كشيدند فرياد ذوق با دختران

 .باد مبارك معلم روز-

 تكى كادوى و نباشد صدا سرو بود شده سفارش دفتر طرف از اينكه با. زدند دست و

 براى داشتند دوست كه گونهآن قوانين اين به اعتنابى اموزان دانش نشود؛ داده

 .گرفتند جشن خودشان دبير بهترين

 گل دسته يك ميرزايى. بودند پوشانده بود اورده اخالقى که اىپارچه روميزى با را ميز

 خريده شربت و شيرينى شده جمع پول با الياسى. بود قرارداده ميز روى محمدى

 آن به کوچکی کارت که بود قرارداده میز روی زیبایی تزیینی گلدان طاهره. بود

 "عزیزی طاهره طرف از مبارک؛ معلم روز."بود چسبانده

 شربت و شيرينى كالس اموزاندانش رديف سه به و شدند بلند هابچه از تا سه

 .كردند تعارف

 همه بود منتظر دست در شيرينى مهربانش صورت و زيبا لبخند با جاللى اقاى

 .كند شيرين را كامش نيز او تا شوند پذيرايى

 :پرسيد جاللى اقاى كالس، التهاب و هيجان نشستن فرو از بعد

 بود؟ چى امروز ىبرنامه-

 :گفت بلند الياسى

 .فارسى ىقوه امتحان-

 .شد بلند هابچه صداى سرو



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

313 

 

 .نه امروز اقا-

 .نيستيم اماده ما اقا-

 نگيرين؟ امتحان امروز شهمى اقا-

 :پرسيد جاللى اقاى

 نبود؟ كه رشوه جشن اين-

 :شد بلند دختران اعتراض صداى هم باز

- ِ  .نگين اينجور …اقا ا

 .برخورد بهمون اقا-

 .بگيرين امتحان اصال-

 جاللى اقاى مهر. شنيدند را محبوبشان معلم ىخنده صداى بار اولين براى دختران و

 كم سر پر، سبيل با سرخ صورت. بود نشسته دختران قلب در جورى بد ماه ۴ اين در

 هاآن براى مشکی شلوار با سفید دگمه سه پیراهن بلند، قد و برامده شكم سرخ، موی

 .بود درخشندگى و زيبايى از تبلورى

 هاآن با پدر مانند كه اموزانش دانش تمامى به توجه بزرگ، مرد اين محبت و عطوفت

 اين بود توانسته او شيرين و شيوا تدريس و درس به احاطه كرد،مى برخورد

 .اورد دست به را اموزان دانش محبوبيت

 قلب در كه اىخنده. نخندد ديگر بار تا شد فشرده هم به جاللى اقاى هاىب**ل

 .گذاشت جاى به شنيدن دوباره حسرت دختركان،

 .بدم رو اخر درس تا كنين باز رو كتاباتون. بعدى ىجلسه براى امتحان. قبول …باشه-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

314 

 

 ميز سمت به شده پيچ كادو كوچك ىبسته با شيدا ،زنگ خوردن از قبل دقيقه چند

 .رفت معلم

 .اقا مبارك روزتون-

 :دوخت چشم اموزش دانش ترينمحبوب به محبت با جاللى اقاى

 شيدا؟ كشيدى زحمت چرا-

 نسيم وزيدن مانند معلم اقا دهان از نامش شنيدن. شد خوب حس از پر شيدا

 .بود بخش لذت بهارى خوش

 :گفت ولبخند شرم با

 .نداره رو شما قابل بود، موظيفه-

 سمت به دست اموزان دانش كنجكاو نگاه و كالس اىدفعه يك سكوت با جاللى

 :گفت و برد كادو كاغذ

 …احسانى خانم ببينم كنممى بازش پس-

 .مهتاب اشك. شد باز اهدايى كتاب جلد

 .بود دبيرش صورت ىخيره شرم با ميز، به چسبيده هنوز شيدا

 :گفت و ايستاد جاللى اقاى

 بخونم؟ براتون خواينمى سهيلى، مهدى از مهتاب اشك-

 .كردند تاييد هيجان با بود نشسته فرو كنجكاويشان كه دختران

 :كردند اعتراض هابچه و خورد زنگ. نشست جايش سر شيدا
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 .ريمنمى بيرون ما بخونين اقا …اَه-

 سمت به در به پشت و بست را آن و رفت در سمت به سرعت به الياسى اقا، تاييد با

 .ايستاد كالس

 بود نوايى هر از زيباتر مريدانش گوش در كه صدايى با و كرد باز را اىصفحه اقا

 :خواند

 ناز به روىمی من ىديده ز كشان دامن"

 روىنمى دل از قسم، دوستى به اما

 ولى روىمى من بر از سرگردانى با

 روىنمی غافل غمزده، يار ز دانم

… 

 باد توشه راه منت اشك كه برو، رفتى؟

 سپارمتمى دعا دست به بمان، خرم

 كن ياد خسته زمن رسىمى كه جا هر

 ."سپارمتمى خدا به روىمى كه جا هر

 .زدند دست هيجان با خيس چشمان با دختران

 پدر مانند كه دبيرى رفتن به خيره. شد على دلتنگ و قراربى شيدا چشمان و قلب

 :کرد زمزمه معلمش و برادر براى داشت دوستش

 .سپارمتمی خدا به رویمی که جا هر-
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 (جاللی اقای ادبیاتم عزیز دبیر به تقدیم)

 

 كجايى؟ شيدا شيدا،-

 :زد فرياد كشيدمى سيم را شده سياه قابلمه كه درحالى شيدا

 .ماشپزخونه-

 :دويد اشپزخانه به زده هيجان و انداخت زمين روى را مدرسه كيف و چادر مهرى

 ديدم؟ رو كی دونىمى االن شيدا-

 :پرسيد بدخلقى با رفتن كلنجار حال در شيدا

 .بگو خودت! مهرى دونممى چه-

 :گفت و كرد جمع را هايشب**ل شد؛ زده مهرى ذوق تو

 .ندارى حوصله انگار-

 .شود خارج اشپزخانه از تا چرخيد

 :گفت ارام و بست را چشمانش اىلحظه شيدا

 .ديدى رو اسماعيل حتما ننه، بچه نكن قهر-

. بود مهرى خواستگار اسماعیل. خنديد «كوفت» گفت حرص با كه مهرى فرياد با

 .بود متنفر هیز هایچشم با روغنی تاپاسر جوان این از شدت به مهری
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 شیدا کمک به سرعت به و كرد فراموش را كدورتش سیاه چشم نوجوان دختر

 .چيد كابينت در را شده شسته هاىظرف

 با. )گفت اسمشم. اومد دنبالم كوچه تا كنىمى باور شيدا. ديدم رو امريكايى پسر-

 چيه؟ اسمش گفتى اگه( پرسيد بدجنسى

 در. رفت گاز روى ىقابلمه سراغ و كشيد پايين را لباسش شده خيس استين شيدا

 :برداشت را قابلمه

 بده بشور هم زمينى سيب تا دو. باش زود بگى خواىمى ندارم، معما حوصله مهرى-

 .من

 سيب سبد سمت به و داد گردنش به قرى مهرى. پيچيد اشپزخانه در ابگوشت بوى

 .شست و كرد انتخاب كوچك زمينى سيب چند و رفت زمينى

 .شده حرفت طاهره با هم شايد…نديدى رو بهروز امروز حتما …اخالق بد بگير-

 .رفت بيرون اشپزخانه از و انداخت قابلمه داخل را هازمينى سيب شيدا

 و ميان هى توش ممده، اوس گاراژ نيست دل ماشاهللا ذارى،نمى ادم براى اعصاب-

 .رنمى

. نيست خانه در خواهرش و او جز كسى شود مطمئن تا كرد نگاه را اطراف كمى مهرى

 موهاى بافتن و كردن مرتب مشغول كه شيدا كنار و ريخت جوشيده چاى ليوان دو

 .نشست بود بلندش

 .ادبه با هم خوشگله هم خوبيه، پسر كنه؛مى فرق اين-

 :رفت ور كمى چاى ليوان با شيدا
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 چيه؟ اسمش خب-

 :گفت ذوق با لبخند پر هاىب**ل و شده چراغانى چشمان با مهرى

 شيدا. اومده خوشش من از و حميده اسمش گفت اومدمى راه كنارم امروز حميد،-

 خاطر به حميد كردمى فكر اخه. كردمى سكته داشت حسودى از فرخى ببينى نبودى

 .سوخت بدجور دماغش( خنديد شاد. )مياد دنبالمون اون

 براى بود كرده سعى هميشه. كرد نگاهى ساله۱۵ زيباى و ظريف خواهر به شيدا

 مادرى مهرى

 و بود گوش بازى و مهربان شاد، مهرى. دادمى دلش به دل كرد،مى راهنماييش. كند

 هاجذاب اين از يكى ماه هر. شدمى تيپخوش و جذاب مردان و پسران جذب زود

 .داران مغازه ديد،مى مسير در كه اموزىدانش پسران. شدمى قلبش شاهزاده

 هاىمكان و جديد اسامى با شنيدمى را تكرارى اما جديد ماجراى شيدا گوش بار هر

 پيرهن مهرى، كالسى هم فرخى، ىمحله قصابى و حسين مدرسه، راه و حميد. جديد

 .فروشى بازى اسباب مغازه و اىقهوه

 خاطر به که جوانى پسر. بود مهرى سرگرمى جديدترين امريكايى، همان يا حميد

 .بود گرفته مدرسه دختران از را لقب این روشن موهاى و سبز چشمان

 و كند اعتماد او به هميشه مهرى كه كند برخورد چنان مهرى با كردمى سعى شيدا

 .كند باز او براى را هايشدادگى دل و رازها ىسفره

 هاىدوستى اين از كوچكش خواهر تا كردمى راهنمايى را او مهرى دادن دل به دل با

 .نبيند اسيب خطربى ظاهر به

 گفت؟ چى ديگه حميد اين مهرى-
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 :گفت ذوق با مهرى

 .اينجا ميام تو خاطر به فقط گفتمى داره، فروشى بستنى-

 :خنديد شيدا

 يا؟ فروشى فالوده و بستنى گارى اين از-

 :شد گشاد مهرى چشماى

 .فروشى بستنى بريم حميد با شيدا اخ…  خوشگله خيلى اما …شيدا گىمى راست-

 .كرد پر را خانه فضاى خواهر دو ىخنده

 :گفت و كرد تمام را بلندش موى بافت شيدا

 .كنهمى پا به قشقرق و مياد بابا االن كن جمع رو كيفت و چادر پاشو-

 :گفت و كرد جمع را وسايلش مهرى

 كنم؟ قبول ببينيم رو همديگه خواست اگه-

 مانند) كميته اگه كن فكر هم اين به مهرى اما بده انجام درستيه كار كنىمی فكر اگه-

 گوش تا گوش باغچه كنار رو سرت بفهمند بابا و نادر يا بگيردتون( كنونى ارشاد گشت

 .برنمى

 :خنديد سريع عاشقى خاص شرايط و خاص سن بخاطر اما شد خالى مهرى دل ته

 !خوبه چه پارك، بريم حميد با اخ …مواظبم-

 .سراغت مياد يكى موقعش به اىبچه هنوز رو، ادما اين كن ول مهرى-

 :كشيد شانه را كوتاهش و لخت موهاى مهرى
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 عاشقش خودم كه كسى با اونم كنم عروسى خواممى من نيستم، تو مثل من شيدا-

 .بشم

 .داد پايان خواهر دو گفتگوى به پدر، ماشين بوق صداى

 ماه يك كه بود نكرده فراموش. كند مراعات و شود عاقل كمى مهرى كرد دعا شيدا

 .كند ناقص مهرى بخاطر را جوانكى بود نزديك ناصر پيش

. برود اشصدقه قربان و بيفتد راه او دنبال تا داد اجازه پسرى به مهرى، نگاه و خنده

 جدا را او بهروز اگر. زندمى كشتن قصد به را جوانك و رسدمى بزنگاه سر ناصر

 .بكشد كجا به ماجرا اخر نبود معلوم كردنمى

 با پدر. شود پارکینگ داخل پدر زرشکی و جدید ماشین تا کرد باز را خانه در شیدا

 یچهره. امد بیرون ماشین از ایقهوه کائوچویی عینک و ایسرمه شلوار و کت

 .داشت مندیرضایت

 .سالم-

 کجاست؟ تننه. سالم-

 .بخره پیاز و ماست رفت-

 صندوق از برو خریدم گوشت و میوه. مغازه میره من پای پیش ذارهمی هم زن این-

 .بردار عقب

 شیدا. برد نماز حال در پدر برای دمی تازه وچای شست را هاپرتغال و سیب مهری

 یک. داده انجام خوبی یمعامله پدر حتما کرد فکر و داد جای یخچال داخل را وسایل

 .بود زده اتومبیل فروش و خرید بنگاه یوسف حاج شریکش با که شدمی سالی
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 :وگفت گذاشت دهان در ایلقمه دست، با پدر

 بگو هم زنش و نادر به ناهار کردم دعوت رو اشخونواده و یوسف حاج جمعه برای-

 .بیان

 :وگفت داد تکان سر مادر

 .بذارم براشون چی. باشه-

 .بیاد بگو داداشتم به... باشه پرگوشت بذار، قورمه یا قیمه خریدم؛ گوشت-

 :گفت خوشحالی با مادر

 .باشه-

. رفت اتاقش به راحت خیال با شیدا شام، کثیف هایظرف و سفره کردن جمع از بعد

 به. داشت دوست را کوچکش اتاق. بود مهری یوظیفه شام هایظرف شستن

 قرار علی هایکتاب دوم و اول قفسه. بود کتاب از پر شد، نزدیک فلزی یکتابخانه

 هایبلندی" کتاب. کردمی نگهداری و بود کرده جلد دل و جان از را همه که داشت

 دراز شده پهن تشک روی ارامش و ذوق با و کشید بیرون را" برونته امیلی" از" بادگیر

 .کشید

 .کرد باز را کتاب و زد دیوار کنار سبز کمد یبدنه به ارام راست پای با

 .بود شده تبدیل وسایلش و لباس کمد به سبز، فلزی کمد

 دو. خوردمی چشم به مجالت از شده بریده تصویر و عکس چند اتاق دیوارهای روی

 پل و کویین مک استیو هایچشم. امریکایی هایهنرپیشه از تصویر سه و منظره
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 گفتن برای زیادی حرف هم گیبل کالرک لبخند البته. داشت دوست خیلی را نیومن

 .داشت

 تلفن اما نکرد اعتنایی. کشید بیرون حس از را او تلفن صدای که بود خواندن غرق

 داشت عادت پدر. نشود بیدار پدر تا دوید سمتش به سریع خورد؛می زنگ همچنان

. بود رفته فرو عمیقی خواب به پدر سیگار و بساط کنار هم مادر. بخوابد ١٠ از قبل

 :برداشت را رنگ استخوانی گوشی

 .بله-

 که؟ نبودی خواب. شیدایی سالم-

 .زنهمی حرف بات داره روحم. خوابم چرا-

 ما؟ یخونه میای مدرسه بعد فردا شیدا. نمکدون-

 :خواراند را گوشش شیدا

 مگه؟ خبره چه-

 .دارم کارت بیا تو-

 .اینجا بیا تو خب-

 .بدم نشونت چیزی یه خواممی... دیگه بیا. نیستم راحت-

 .کنم فکر بذار حاال-

 .تو نه من نه نیای، نکن، لوس رو خودت شیدا-

 .شهری پسر ترسیدم... اه... اه-
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 .منتظرم فردا زشته دختر-

 .نکنی له رو هاعلف فقط-

 .بمونه تو برای مواظبم نه-

 !ادبیبی خیلی بهروز-

 .بودم ناهارت نگران خب چرا؟-

 .نمیام اصال-

 .کشممی رو هاعلف جور خودم بیا، تو-

 :زد لبخند بهروز یخنده از پر صدای به شیدا

 .خواممی هم( قروت قره) قارقوروتا اون از من بهروز راستی... فردا تا باشه-

 .قبول-

 .خداحافظ-

 .بخیر شب-

 :گفت ب**ل زیر. رفت ویلی قیلی کمی قلبش. گذاشت را گوشی شیدا

 .بخیر شب... بخیر شب

 «.مامانیه و شیک حد از زیاد پسر این»: اندیشید

 .رفت کلیف هیت و هلن سراغ و زد لبخند



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

324 

 

 زهرا و طاهره دنبال به حياط داخل خوشحالى با جغرافی، امتحان از راضى شيدا

 جغرافى كتاب اويزان هاىب**ل با و بود ايستاده مدرسه خورىاب كنار طاهره. گشت

 :زد اش شانه به دستى شيدا. كردمى پيش و پس را

 .گيرىمى قبولى نمره حتما خيالش،بى-

 .نيامد وجود به طاهره ىچهره در تغييرى

 .بشم٩ كنم فكر شيدا-

 :خنديد شيدا

 ۱۴ اما بشى ٨ كردىمى فكر هم قبل ىدفعه-

 گفت؟ من به چى زارع خانم يادته... شدى

 :شد باز طاهره اخم

 مثل كنى كمكش بايد هستى عزیزی دوست واقعا اگه احسانى خانوم»: گفت اره،-

 «.بگيره ۱۵ باالى ىنمره خودت

 .خنديدند دو هر

 :امد سمتشان به دوان دوان زهرا

 .مونده ديگه امتحان تا ۴ فقط جغرافى، از اينم اخيش-

 :گفت طاهره

 برادران؟ ساندويچى بريم-

 :گفت رودربايستىبى شيدا
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 .بخرم هديه بهروز براى كنار گذاشتم رو جيبیم تو پول …ندارم پول من-

 :پرسيد كنجكاو زهرا

 مناسبت؟ چه به بهروز؟ براى-

 .تولدشه ديگه روز دو-

 :گفت و كرد كوچكش مشكى كيف داخل فشار با را جغرافى كتاب طاهره

- ِ  بخرى؟ براش خواىمى چى حاال خرداده؟ یازده تولدش …ا

 :كرد مرتب سرش روى را چادر و سرانداخت پشت را چادر كش شيدا

 .بخرم شعر كتاب خواممى مياد، خوشش شعر از بهروز-

 به بيشتر سفيدش هاىجوراب تا كشيدمى باال را شلوارش كمر كه حالى در زهرا

 :پرسيد ايد چشم

 .بخر ادكلن يا كمربند براش شعر؟ كتاب و پسر-

 :خنديد شيدا

 .داره كافى اندازه به ادكلن و كمربند خودش... دو نيست، اونقدر پولم... يك-

 :گفت زده ذوق طاهره

 .بگير براش تولد كيك-

. دممى كادو بهش تولدش بخاطر من فقط. نمياد خوشش هابازى قرتى اين از …نه-

 .مونهنمى يادش رو بهروز تولد هم دايى زن حتى

 :خنديد زهرا
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 .دنمى كوفت بهمون و يادشونه ماها باباى و ننه اينكه نه-

 :خنديد و زد زهرا سر تو طاهره

 شيدا ساندويچى، بريم حاال …هافيلم مال يا هاستبچه مال يا گرفتن تولد اره-

 مهمون

 .منى

 .بريم قبول،-

 مشغول لذت با و نشستند برادران ساندويچى انتهاى ميز پشت جوان دختران

 .شدند ماكارانى ساندويچ خوردن

 :گفت پر دهان با شيدا

 .من مهمون بستنى داديم كه رو امتحان اخرين-

..... 

 كار چه بهروز يعنى. رفت دايى ىخانه سمت به دوستانش از شدن جدا از بعد

 در زنگ خيس و سرخ صورت با. كردمى اشكالفه بهار گرماى و بود ١١ ساعت داشت؟

 .فشرد را خانه

 :زد بيرون ايفون درز از شهرى پسر صداى

 كيه؟-

 .كن باز سرت، تاج منم-

 .باال بيا-
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 با را هاپله رنگ، كم نه و شدمى تكرارى نه گاه هيچ كه شوقى با شيدا و شد باز در

 اتاقش در كنار سفيد راحتى شلوار و ليمویی شرت تى با بهروز. رفت باال سرعت

 .بود ايستاده

 دادى؟ خوب رو امتحانت خوبى؟ سالم-

 و انداخت او به اىكننده تحسين نگاه شيدا

 :گفت

 دايى زن البالوى شربت از تشنگى، از مُردم بهروز... نبود بد. تيپخوش سالم-

 .خواممى

 :شد اتاقش وارد. شد ترپررنگ بهروز لبخند

 .شربت اينم بيا-

 :نشست سقفى ىپنكه زير و گذاشت تخت كنار را كيفش شيدا

 .شممى شهيد دارم كه باش زود دستت، قربون-

 :گفت شيدا طعم خوش و خنك شربت ليوان دو نوشيدن از بعد

 بدى؟ نشونم خواستىمى چى خب ببینی، جوونیت از خیر-

 :گرفت شيدا چشم روىروبه و كشيد بيرون سفیدی A2 ورق تخت زير از بهروز

 .اينو-

  قاصدك؟-

 :زد ب**ل ابرنگ، با شده نقاشى بزرگ تصوير به خيره شيدا
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 اوردى؟ كجا از. قشنگه خيلى-

 و تصوير انتهاى در بيدى درخت تك با خوردمى چشم به چمنزارى بزرگ، ورق روى

 .خود رهايى و سبكى در كردمى خيره را چشم كه شده رها بزرگ قاصدك يك

 :گفت رقصان، قاصدك ىخيره شيفته نگاهى و لبخند با بهروز

 .كشيد دادم سفارش نقاشه كه دوستام از يكى به-

 :پرسيد تصوير افسون از شده ازاد شيدا

 چيه؟ نقاشى اين جريان خب-

 :چرخيد شيدا سمت به تخت بر تكيه و گذاشت تخت روى را نقاشى بهروز

 توشه؟ چى ببين و كن نگاه چشمام به شيدا-

 :داد باال اَبرويى و شد خيره بهروز مشتاق صورت به متعجب شيدا

 دايى؟ پسر خوبى! هان-

 .بينىمى چى بگو و كن نگاه تو حاال-

 بين كه چشمانى. شد تمس و سياه چشم دو ميخ و كرد كج كمى را سرش شيدا

 معصوم دنياى

 و نگرانى و اشتياق از پر كه چشمانى. بود شده اسير مردانگى جذابيت و نوجوانى

 .بود مظلوميت

 سياه موهاى زير پنهان پيشانى بهروز، زيباى و كشيده ابروهاى روى شيدا نگاه

 .خورد ُسر منتظر چشمان سوى به باز و نشست
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 .دادى دقم چيه؟ ماجرا-

 :كشاند شيدا سمت به را خود كمى بهروز

 .شدم عاشق-

 .خنديد بلند صداى با اختياربى شيدا

 كرده؟ كارت چه شيرين دوباره …دلقك-

 :كرد ريزى اخم بهروز

 گذاشتم رو اسمش كه دختر يه عاشق كنم؟ چكار... شدم عاشق گم،مى جدى-

 .قاصدك

 :خزيد جلو به مشتاق شيدا

 شناسمش؟مى من كيه؟ طرف! خوب چه گى؟مى راست …واى-

 .پَرم تو بزنه رَقَمه بد برم جلو ترسممى ،بينمشمى گهگاه. جديه قضیه مادرم جون-

 :زد لبخند مشتاقانه شيدا. خوردنمى قسم مادرش جان به مهم مواقع جز بهروز

 .سرى بهش مطمئنم. باشه هم خداش از شدى؟ عاشق بهروز واى-

 كشه؟نمى فُحش به منو بگم بهش يعنى-

 ديديش؟ كى سالشه، چند بگو حاال. بزنه حرفى من گل رفيق به بخواد كرده غلط-

 .ديگه بگو

 شيدا. كشيد بلند نفسى و زد عقب را مرطوبش و روشن پيشانى روى موهاى بهروز

 :خنديد هم باز
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 .كارش پى رفت شدى مجنون راستى راستى انگار-

 .كردم برخورد باش تصادفى مهربونه، و ساده خودت مثل خوبيه، دختر-

 شدى؟ دوست باش …ديديش كجا-

 نه؟ يا كنه قبول رو دوستيم دونمنمى ديدمش، خودمون ىكوچه تو-

 …مدت يه فقط هابعضى مثل خواىنمى يعنى …دارى دوسش واقعا بهروز-

 :كرد قطع را شيدا ىجمله و شد خيز نيم بهروز

 بدم؟ بازيش تونممى مگه …عاشق عاشقشم من …نده ادامه-

 :كوبيد برهم را هايشدست شيدا

 را بهروز باالى و قد دقت با و كرد ريز را چشمانش. )افتاديم عروسى يه پس …افرين-

 .كوچيكى دامادى براى هنوز اما... بیسته تمقیافه …عاليه …خوبه كه قدت.( كرد رصد

 :كرد پرت سمتش به بالشتى و خنديد بهروز

 …سركار و دانشگاه برم بعد …بيارم دست به رو دلش بايد اول …دامادى تا كو حاال-

 برن براش رهنمى بار زير. بده ياد هم ما ناصر اين به. زدى كه هست استارتش مهم-

 .خواستگارى

 رو نقاشى اين نظرت به شيدا …حاال دارين اىعجله چه …شده سالش٢٠ تازه ناصر-

 بزنم؟ اتاقم كجاى

 خوابى؟مى چطورى شبا-

 :شد گشاد سياه چشماى
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 داره؟ ربطى چه-

 :كرد مرتب را چادرش و برخواست شيدا

 ديوارى) ديوار سمت اين راست پهلوى سقف، به بزن خوابىمى كمر رو اگه دانشمند-

 .ديوار يكى اون چپ پهلوى ،(داد نشان دست با را

 :شد بلند ذوق با بهروز

 .اردك جوجه دارى افرين-

 اردك؟ جوجه چرا-

 :خنديد بهروز

 .زشته دختر ديگه، زشت اردك جوجه همون-

 :انداخت بهروز باالى و قد به نگاهى محبت با شيدا

 چقدره؟ قدت االن... بدن کود بهت کمتر بگو …شىمى دزدا نردبون دارى ديگه بهروز-

-١٩٠. 

 متر دو كنم فكر اون. عبدهللا مش جز به محل مردای ىهمه دست رو زدى يعنى-

 .هست

 .ترمتیپ خوش من اما. سانته١٩٨-

 :امد شیدا صورت جلوی محل فروش نفت یریخته بهم و پیر یقیافه

 بياد كن رد منو قارقوروت اون حاال …بوده تیپخوش جوونی حتما اونم اما. خب اره-

 .خونه برم بايد
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 .گذاشتم اشپزخونه تو پايين، بريم-

 .بريم-

 :گفت دل در و شد خيره او به محبت همان با شيدا و رفت جلو بهروز

 . باش مواظبش خدايا …بدونه رو جواهر اين قدر قاصدك كنه خدا-

 

 زدن اتش و شهرها خرابى با ساله ٨ جنگی. شدمى خود سالروز هشتمين وارد جنگ

 پيران تا گرفته نوزاد از پناهبی و گناهبی انسان هزار هزاران كشتار و هاخانواده زندگى

 .كشيدمى را خود اخر هاىنفس جنگ. كشور

. داشت هم ديگرى پیامدهاى رنج و درد و سياهى خلق جز به سياه و تيره جنگ

 نظامى ىپيشرفته هاىاموزش بدون ديگران، حمايت بدون اموختند وطن فرزندان

 تسليم و بجنگند و بايستند توانندمى نظامى تسليحات بدون جهان، در حاكم

 .نشوند

 و صبر ايمان، به اتكا با توانندمى. بايستند اقتصادى هاىتحريم مقابل در توانندمى

 .كنند دفاع خود هاىارزش از آبرو، و شرف از خانواده، از وطن، از فداكارى

 .نبود ناممكن اما بود سخت

 كار به انسانى هاىدسيسه و جنگ به توجهبى خلقت، و انسانى طبيعت ىچرخه

 نوزادان كردند،مى ازدواج هاجوان جوان، و شدندمى بزرگ هابچه. دادمى ادامه خود

 .كردندمى رشد هاسختى تمامى با و گشودندمى جهان به چشم زخمى وطنِ  در
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 شهر فتح و المقدس بيت مانند افريدمى شعف و حماسه ايران براى هاعمليات برخى

 .بود ناموس و ايستادگى نماد كه خرمشهرى. خرمشهر مقدس

. ۴ كربالى ىزخمه هزار عمليات مانند شدمى روروبه مردم بهت و شكست با برخى

 .هاخانواده و وطن پيكر بر شد زده كه زخمى هزار

 و شرف مجنون فرماندهان با شد، مجنون و ماندگار همه، اذهان در مجنون ىجزيره

 .غيرت

 را ايران كه قم، مردم و ابيطالب بن على لشكر نه برادرش، و الدين زين مهدى عروج

 .كرد پوش سياه

 غيور ىخطه نه برادرش، و باكرى مهدى اسمانى روح پركشيدن و شدن محو

 .كرد مبهوت و عزادار را ايران كه اذربايجان،

 سپاه و اصفهان نه همت، ابراهیم محمد شجاع و اسمانى چشمان شدن بسته

 .سوزاند غم اتش در را ايران ىهمه كه هللا، رسول محمد

 …و

 اىافسانه سيمرغ همچون و امدند بيرون ققنوس همچون اتش اين از قهرمان صدها

 .شدند وطن ذهن نقش

 هاشمى، ناصرى، چراغى، برونسى، بابایی، عباس شيرازى، صياد باقرى، چمران،

 نقش هاقلب بر نامشان... و فكورى شيرودى، تندگويان، ارا، جهان كلهر، متوسليان،

 شوند اىاسطوره رستم، و اىافسانه ارش همچون كه گذاشتند راهى در قدم و بست

 .اينده هاىنسل تمامى براى
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 هاىاسطوره. داشت اسطوره هادوران تمام ىاندازه به شمسى١٣ قرن ششم ىدهه

 همچون ساده و كشور بلند هاىقله همانند محكم. محكم و صميمى و ساده بس

 .وطن خاك و زمين

 در زندگى هاىشاخه ديگر مانند كنكور و بود برقرار هاشادى داشت، جريان زندگى

 .بود جریان

 كنكور براى تا رفتمى شهر عمومى ىكتابخانه به ساعت ٣ روزى طاهره همراه شيدا

 همراهی را هاآن بود، كرده نامزد برادرش دوست با پيش دوماه كه زهرا. بخواند درس

 .بود جهيزيه كردن اماده مشغول مادرش همراه و کردنمی

*** 

 ميان لقا مه و نادر االن رى؟مى كجا شيدا-

 .نشينى شب

 :گفت عصبانى و برداشت را ايشپارچه كيف شيدا

 بيان، االن. اينجان هاشب بيشتر كه اونا-

 مونم؛مى اونجا شبم رممى من. بخونم درس ذارهنمى و کنهمی گریه فقط رضا علی

 .بگيرم امتحان كارت برم بايد زود صبح فردا

 :گفت داشت يك ىشبكه سريال به چشم كه همانطور مهرى

 برى؟ دانشگاه ذارهمى بابا مگه-

 :گفت تندى لحن با مادر
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 بيان یوسف حاجی یخونواده هفته اخر قراره. ذارهنمى باباتم …دهنمى اجازه كه نادر-

 .دربيارن حرف برات تا داييت ىخونه برو راه، به را تو حاال. خواستگارى

 :كشيد جيغ شيدا

 .بدم ر*ج دهنشو خودم بگو مياره؟ در حرف كى-

 :شد بلند پدر صداى. خنديد مهرى

 .بردین رو سرم چیه؟ برای صداها سرو این-

 :گفت رفتمى بيرون سالن از كه همانطور شيدا

 .خداحافظ بخونم، درس رممى-

 و ايدمى كوتاه شيدا خواندن درس مقابل در پدر چرا كه بود نكرده درك هم هنوز مادر

 .ندارد حساسيت بهروز و شيدا نشينى هم به نسبت چرا

 :دراورد را هايشكفش شيدا

 نيست؟ دايى زن سالم،-

 :انداخت باال ابرو بهروز

 .بزنه رو خانوم كبرى امپول رفته نه،-

 :شد سالن وارد و گفت اهانى شيدا

 .خواممى چايى-

 ديگه؟ امر چشم،-

 .ندارم حوصله-
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 شده؟ حرفت كى با شده؟ چى-

 وقت دير تا رو اشبچه و زن نادر، هرشب اما بخونم درس خواممى كس، هيچ با-

 درس ذارهنمى و كنهمى گريه هى درمياره دندون داره رضا على. ما ىخونه مياره

 .بخونم

 :داد تكيه پشتى به بهروز

 .رهمى باشگاه نادر كه زوج هاىشب. ميان شب سه اىهفته كه اونا-

 :كرد بازى كيفش با شيدا

 حاال …نه بگه يوسف حاج خونواده به گفتم بار چند ذاره،نمى برام اعصاب ننه-

 برم خواممى دارم، كنكور گممى. دستش از شدم خسته …بيان دوباره قراره جمعه

 .كنهمى اصرار هى چند؟ كيلو خواستگار دانشگاه،

 :داد قرار زمين روى شيدا روىروبه را چاى سينى بهروز

 گه؟مى چى بابات-

 هرچى گفت …شناستشمى ساله چند و خوبيه پسر منصور گفت بار يه فقط بابا-

 .كنم فكر روش اما بگم خودم

 جوون كنه،مى كار بابات و باباش پيش نمايشگاه تو هم منصور كردى، فكر خوب-

 .نيست بدى

 .ريخت بهروز روی و برداشت را چاى ليوان اختياربى شيدا

 :گفت خنده با و كشيد كنار را خود سريع بهروز

 !ديوونه؟ كنىمى چیكار-
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 رو اونا حرف هم تو ندارم اعصاب گممى-

 !زنىمى

 هم نگاه رو سرشون پشت ديگه و رنمى بيا، اونا براى رو حركت يه همين شيدا-

 .كنننمى

 :نوشيد اىجرعه و كرد نزديك ب**ل به را دوم ليوان كالفه شيدا

 .شممى ديوونه ننه دست از اخر-

 :بريزد چاى خود براى تا شد بلند ب**ل به لبخند بهروز

 .سيبيل منصور بيچاره سالمى؟ االن يعنى-

 :پرسيد پوش سبز قامت خوش پسردايى به خيره و داد باال ابرو شيدا

 سيبيل؟ چرا خيار؟ گىمى چى-

 .زد خنده زير پقى …و شد گشاد اىلحظه براى بهروز سياه چشمان

 من؟! خيار-

 :انداخت باال اىشانه شيدا

 چنبر خيار مثل نه، نه …خيار مثل الغر و بلند قد و سبز شلوار و شرت تى اين با اره،-

 .هستى

 يه پوش سبز ىفرشته بگى حاال( خنديد بلندتر!)چنبر خيار دختر، دارى رو خيلى-

 .چيزى
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 سيبيل منصور بدبخت، اون به چرا حاال …خودستا! راهو همه اين ميره كى اوه …اوه-

 !گين؟مى

 :برد دهان سوی به را رنگ كم چاى اشپزخانه، ديوار به داده تكيه بهروز

 .بزنه جدى حرف يا بخوره قسم خوادمى وقتى. كالمشه تیکه" قسم سيبيلم به"-

 :پرسيد تعجب با شيدا

 ؟(چخماقی) چخماخيه سيبيل-

 :رفت اتاقش سمت به لبخند وبا گذاشت اشپزخانه ميز روى را ليوان بهروز

 .است كوسه نداره، سيبيل-

 :رفت باال هاپله از بهروز سر پشت و جست جا از و خنديد شيدا

 قاصدك؟ از خبر چه-

 .كنكوره درگير ما مثل اونم خوبه حالش-

 كنى؟نمى اشناش من با-

 .نيست راضى فعال-

 بدخلقى با و كشيد بيرون را حافظ كتاب چوبى قفسه سه و شيك كتابخانه از شيدا

 :گفت

 .ببينم اونو من همه از اول بايد بهروز بگم بهت چرا؟-

 .رفيق گممى تو به همه از اول حتما-

 :داد تكان سر و نشست شيدا هاىب**ل بر رضايت لبخند
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 رو كتاب اين نكن، فراموش دارم حساسيت و غيرت تو روى من خوب، پسر افرين-

 .بده ياد زبان بهم كمى بيا حاال …برممى

 داشت كردنش پنهان در سعى كه اىخميازه و شيدا خسته صورت به بهروز نگاه

 .گذاشت بود، شده زبان گرامر از پر صفحاتش که دفتری روى را خودكار. افتاد

 .كن استراحت كمى شدى؟ خسته-

 :خورد را اشخميازه شيدا

 ماضى جمله اگه االن …بده ادامه. شممى خسته زود شهنمى حاليم چيزى زبان از-

 کنم؟ کار چه باشه استمرارى

 :كشيد تراشش خوش ىچانه به دستى بهروز

 .استراحت ساعت نيم بيار، چايى دوتا برو-

 :ماليد را خسته و سیاه چشمان شيدا

 .نيست هم دايى نيومد، دايى زن …معلم اقا باشه-

 .دارد نگه شب را عزيزش دوست خواستمى. خنديد دل در بهروز

 .مونهمى بسيج كانون امشب بابا. داره هم ِسرم خانوم كبرى حتما-

 به پا خانم كبرى عروس. ماندمى خانم كبرى ىخانه صبح تا مادر امشب كه نگفت و

 خود همراه را مادر التماس، با بيچاره زن و بود ماه

 .بود برده

 به سماور، شعله كردن كم و چاى ليوان دو ريختن از بعد و شست را صورتش شيدا

 .گذاشت چاى سينى داخل پرتغال و سيب چند و كشيد سركى يخچال
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 .پرتغال شيدا و داشت دوست سيب بهروز

 ابدار سيب درون را سفيد و تيز هاىدندان و كشيد دراز تخت روى سبكبالى با بهروز

 .برد فرو

 :پرسيد و بلعيد را پرتغال ىپره شيدا

 دى؟مى جواب جدى بپرسم سوال يه بهروز-

 :داد تكيه راست دست به را سرش و چرخيد راست پهلوى روى بهروز

 .بپرس-

 :دوخت بهروز منتظر صورت به را چشمانش و كشيد باال را چادرش شيدا

 دارى؟ دوسش واقعا …واقعيه قاصدك-

 .داد بيرون سينه از عميقى نفس پسرجوان

 .عاشقشم …هستم اشديوونه گذشته، داشتن دوست از من كار …واقعيه-

 پا روى محکم را هاآن. كرد ضعف هايشدست و ريخت فرو شيدا وجود در چيزى

 :داد قورت را دهانش اب و گذاشت

 هم ديپلم هنوز تو كنى؟ چكار خواىمى-

 .نگرفتى

 :خوابيد كمر روى بهروز

 رو قضيه وقت اون …سركار برم و بشه تموم هردومون درس هستم منتظر كه من-

 .کنممی رسمیش
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 .كنه ازدواج شايد ديپلم از بعد نمونه؟ منتظر اگه-

 .مونهمى منتظر كنه،نمى كارو اين نه-

 نياد خوشش ما دوستى از اگه بهروز( داد ادامه ونگران شد بلند زانو روى) …كنه خدا-

 …كنه قطع رو دوستيمون بخواد و

 :گفت لبخند با بهروز

 دختر قاصدك …نتونست هيوال نادر …كنه قطع رو ما دوستى تونهنمى كس هيچ-

 و فهميده

 .كنهمى درك …خوبيه

 .دادىمى نشونم ازش عكسى كاش-

 :شد سقف روى قاصدك عكس ىخيره بهروز چشمان

 .سرته باالى كه عكسش-

 نياد؟ پيش مشكلى براتون هستى مواظب بينيش؟مى كجا …بهروز گممى …مسخره-

 :كرد دراز شيدا طرف به را دستش و نشست بهروز

 خب …بياد كن رد زنهمى چشمك كه رو پرتغال تيكه اون حاال …مواظبم نباش نگران-

 خانوم؟ شيدا كنىمى چه جمعه خواستگارى با

 :داد بهروز دست به را پرتغال

 …شن گم برن-

 ديده؟ حاال تا رو تو منصور حاال …نداشتيم فحش و ادبىبى شيدا-
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 .بابام با شراكت بخاطر باباشه، پيشنهاد كنم فكر …واال نه-

 .درسمون سراغ بريم …پرونىمى اينم نباش نگران-

*** 

 پسرش و یوسف حاج. رسیدند میهمانان که بودند اشپزخانه داخل مهری و شیدا

 .شدند پذیرایی اتاق وارد بابا همراه

 و دار طرح مشکی چادرهای با هاآن. کرد تعارف دخترش دو و خانم زینب به مادر

 .زدند تکیه خانه بزرگ هایپشتی به و نشستند براق

 خشم كمى با شيدا. كرد ميوه بردن مامور را شيدا و چاى بردن مسئول را مهرى مادر،

 با خوردن تكان بدون ميهمانان. گذاشت سالن داخل به پا و برداشت را ميوه ظرف

 .شدند خيره پوش چادر شيداى سرتاپاى به خندان هايىب**ل و مشتاق چشمانى

 :ببرد اتاق داخل تا داد ناصر به را اقايان چاى سينى مادر

 .ببر هم رو هاميوه اين بيا بعدش ناصر ننه،-

 ميوه كارد با را سرخ گل چينى هاىدستى پيش شيدا. رفت و داد تكان سرى ناصر

 دستانى با دخترها از يكى. گذاشت دخترانش و خانم زينب روىروبه داخلشان خورى

 :گفت و خنديد طال انگشتر و النگو از پر

 .جون شيدا بشين اينجا بيا-

 :گفت خشم كنترل با شيدا

 .بخونم درس برم توناجازه با من خانوم، فريده-
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 مجبور خانم زينب صداى با كه رفت اتاقش سمت به مادر شرم و خشم به توجهبى و

 :شد توقف به

 .دخترجان دارم كارت من، پيش لحظه يه بيا خانوم شيدا-

 با شيدا. زد گاز را سيبى هيجان با و چرخاند خانم زينب و شيدا بين را نگاهش مهرى

 :نشست خانم زينب كنار فاصله كمى

 .بفرمايين خدمتم در-

 :گفت اهسته خانم زينب

 براش دختر خوبيه، پسر من منصور دارى، حق …كنه ناز خواستگاريش تو بايد دختر-

 .هست تو پيش دلش اما فراوونه

 .نكند قرمز شعف و ذوق از را او و نرسد مادر گوش به كه نبود اهسته انقدر صدايش

. داشت الزم ارامش كمى. كشيد نفسى و گذاشت هم روى بر را داغش هاىپلك شيدا

 :گفت نرمى به

 مناسبى شرايط من …اما كنهمى تعريف خيلى منصور اقا از بابا دارين، حق شما-

 من ىبرنامه تو ازدواج…دانشگاه سال چند هم بعد دارم كنكور ديگه وقت چند. ندارم

 .نيست

 عروسمون شيممى خوشحال هم خيلى نيستيم خوندنت درس مخالف كه ما-

 .بره دانشگاه

 .كنم ازدواج خوامنمى من خانوم زينب-

 …دارى شرطى هر …خوبيه پسر منصور-
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 :پريد خانم زينب ى ها حرف مابين شيدا

 …من نداره، ايرادى شما پسر خانوم-

 :كند تمام را حرفش ندهد اجازه جوان دختر به كه بود خانم زينب نوبت بار اين

 .بزن حرف منصور با بار يه حاال-

 :برخواست شيدا

 خودم و شما خودبى چرا كنم ازدواج خوامنمى وقتى …ندارم شما پسر با حرفى من-

 .ندارم وقت من ببخشيد كنم، اذيت رو

 به بود شيدا سن هم كه كوچكتر دختر. ديدند را شيدا شدن خارج دخترانش و زينب

 :گفت مهرى

 ادبه؟بى اينقدر خواهرت چرا-

 :گفت لبخند با مهرى

 .كنه شوهر خوادنمى خب رُكه، خيلى نيست ادببى شيدا-

 به مسلمان، كشورهاى جغرافياى خواندن حال در شيدا. شد شيدا اتاق وارد ناصر

 .دادمى گوش ستار از اىترانه

 .پروندى رو مرغ دختر؟ كردى كار چه-

 :گفت ناصر خندان هایب**ل به خيره شيدا

 بعد اومده جلو بابا، وضع خاطر به پسره دونممى كه من دوما مرغ، نه خروس، اوال-

 تو ما واال. هست تو پيش دلش( كرد معوج و كج را دهانش) گهمى بازش حقه ىننه

 .نديديم رو منصورشون اقا هنوز دوسال اين
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 :خنديد ناصر

 .بذاريم قرار فردا ديدنشه؟ مشكل-

 .كنممى نثارت نكشيده اب فحش دوتا وگرنه نذار سرم سربه ناصر-

 خود خشم و بزند فرياد خواستمى. گرفت قرار مادر تند سرزنش مورد شيدا شب آن

 .كردمى كنترل را خود اما كند او نثار را

 :داد خاتمه هاسرزنش اين به پدر صداى عاقبت

 شوهر دختر زور به نيستم بابات مثل من …كنه شوهر خوادنمى دختره …زن كن ول-

 زور بهشون كسى ذارمنمى هستم زنده وقتى تا. بدم

 .بگه

 و شد خرسند پدر مستقيم حمايت از شيدا مادر، به پدر اشكار سركوفت وجود با

 .شد ريخته وجودش در حمايت و ارامش شيرين قطرات

 :زد غر ب**ل زير مادر

 زن كلفتى شى مجبور و بشه سفيد دندونات مثل موهات تا بپرون خواستگار اونقدر-

 .بكنى رو داداشات

 كه بود كسى مادر و. بود كافى شيدا دل اقيانوس كردن الوده براى زهر قطره يك فقط

 .كردمى تزريق جوان دختر روح به حقارت زهر قطره قطره روزها اين

 :گفت دل در شيدا
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 يك كه دمنمى خفت اين به تن اما شم،مى شاغل رم،مى دانشگاه خونم،مى درس-

 برترم كه نيستم كمتر ازشون تنها نه دممى نشون. كنه تكليف تعيين برام بخواد مرد

 .هستم

 

 رفتمى راه كولر باد زير كه حالى در بعد روز دو اما دانستمى شده تمام را كار شيدا

 .درامد صدا به خانه زنگ كند، حفظ را فارسى هاىواژه معنى كردمى سعى و

. بودند رفته كوچه انتهاى ىهمسايه مجيد، اقا دختر ختم پيش ساعتى مهرى و ننه

 به سرش و افتاده كثيف و تيره اب جوى داخل ناغافل دويدن هنگام ساله٧ دختر

 شهادت از بعد دانستندمى همه. بود كرده تمام درجا و بود خورده جوى كنار سيمان

 را حالش گالب بوى و جيغ و گريه. كندنمى شركت عزايى مراسم هيچ در شيدا على،

 .كند قرارىبى روز چند شدمى باعث و كردمى بد

 :پرسيد و كرد سر را اىسرمه درشت هاىگل با خاكسترى چادر

 كيه؟-

 :گفت اىزنانه صداى

 .كن باز درو منم-

 :زد غر ب**ل زير

 .منم گنمى همه كيه؟ منم! منم-

 :زد تعارف كالفه شيدا. بود منصور خواهر فريده

 .بفرمايين سالم،-
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 لبخندهاى آن بودن مصنوعى متوجه شيدا. شد وارد خندان هاىب**ل با فريده

 به منفى جواب پدر. اندشده مزاحمش هم باز چرا كرد تعجب. شد نما دندان

 .بود داده خواستگارى

 اخم بد دختر اين از فريده. گذاشت رويشروبه را قندان و چاى سينى نارضايتى با

 .بيايد اينجا مجدد بود شده باعث منصور اصرار اما امدنمى خوشش ادببى

 :بود گفته برادرش

 هم مورده، بهترين دختر اين. بزنه حرف من با كن راضيش شد طورى هر فريده-

 و زير به سر شنيدم خودشم خوبه، باباش وضع هم شناسم،مى رو اشخونواده

 .بكن رو تالشت ىهمه ابجى فريده. نجيبه

 سالشه، ٢4. خوبيه مرد من داداش كن باور اما دادى رد جواب دونممى جون شيدا-

 …و سازهمى رو اينا بابا ىخونه باالى ىطبقه داره

 و اخالقى سجاياى و فضايل از خواهدمى هرچقدر فريده داد اجازه سكوت در شيدا

 !بگويد برادرش رفتارى

 .بزنه حرف باهات بذار دقيقه چند فقط نشسته ماشين تو بيرون االنم-

 :نوشيد را خود چاى ارامش با شيدا

 بالتكليف هفته چند رو شما و كنم ناز هى هابعضى مثل من خوبه خانوم فريده-

 مشكلى كه نديدمش اصال …ندارم مشكل برادرت با من خانوم بكشونم؟ خودم دنبال

 .ندارم ازدواج خيال االن من …باشم داشته

 .بگو خودش به برو پا توك يه حاال. كنيممى صبر بگو كى؟ تا خب-
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 :باشد خونسرد توانستنمى ديگر

 برين …بزنم حرف باش برم چى چى…همه از …مياد بدم مردا ىهمه از من خانوم-

 يكى دنبال

 .نداره فرقی برام بقیه با شما داداش... ديگه

 :شد بلند و كشيد اهى فريده

 پشيمون روز يك …مونىنمى جوون هميشه كنى فكر كمى نيست بد ولى …باشه-

 .شىمى

 .اومدين خوش…نشين ناراحت من از …كنممى فكر روش-

 ماشين سوار. كند كارى نتوانسته بگويد اميدوارش برادر به چطور دانستنمى فريده

 .شد سفيد

 :انديشيد و زد پوزخندى و ديد را ماشين شدن دور چشم با خانه ديوار به تكيه بهروز

 .شد چى بودند، كرده فكر چى-

 :گفت بلند شيدا. شد زده خانه زنگ هم باز

 .پَرشون تو زنممى باشن اونا هم اينبار خدا به-

 شيدا خشمگين و سرخ صورت در بهروز خندان صورت و نگاه در، شدن گشوده با

 .نشست

 رفته؟ اعصابت رو كى( خنديد! )كردى قرمز چه اوه اوه-

 .تو بيا كس، هيچ-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

349 

 

 …بريزى نفت شيدا شيدا…شده قرمز شيدا شيدا …اعصابهبى شيدا شيدا-

 .بيارم در تو سر رو اونا نفهمى زبون تالفى نذار خفه، بهروز-

 كردى؟ داغ چى سر شده؟ چى خب-

 :داد تكيه ديوار به كالفه شيدا

 ماشين تو برو بيا بِلِه و اِله داداشم گهمى اومده نه، گفتيم بهشون بابا و خودم-

 .استغفرهللا …چقدر اَه. بزن حرف باهاش

 :گفت ساختگی تعجبی با بهروز

( شد بدجنس لحنش. )نیست بد هم شقیافه دیدمش من! داره؟ ایرادی پسره مگه-

 .رسهنمی ابی چشم یاسر به البته

 :داد ادامه بدجنسی همان با بهروز. برگشت طرفش به باز دهانی با شیدا

 شنیدم( خندید) مونهمی باز دهنت اسمش شنیدن از هنوز سال چند از بعد ببین-

 .پرید دستت از! تو طفلی... داره ابی چشم قلوی دو یه االن

 .کاوید را اطراف شیدا چشمان

...  آی... بند ترشیت بخره دبه یه برات بابات باید بجنگی هرکی با بخوای خب-

 !وحشی

 .کرد بلند را دوم یلنگه بهروز، پیشانی به دمپایی شدن کوبیده از خرسند شیدا

 :گفت دویدمی حیاط طرف به که حالی در و داد مالش را اشپیشانی بهروز

 .کنمامی تالفی نکن پرت... نکن پرتش شیدا... نداشتیما سرد اسلحه-
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 :گفت کند پرتاب را دمپایی تا گرفتمی نشانه بهروز تهدید به توجهبی که شیدا

 چشم یه ابیه؟ چشمشون... نکن شوخی من با موضوع این تو گفتم بار ١٠٠ دراز،-

 .بدم نشونت ابی

 رفتمی جلو عقب که دستی و اتشین چشمان و شده محصور گلی گل چادر آن در

 .بود شده بامزه

 :کرد بلند را اب شیلنگ و کرد باز را حیاط اب شیر بهروز

 .کنممی خیست کنی پرت-

 .سوخت بهروز یشانه و کرد پرت شیدا

 .هیوال سوختم-

 .گریخت حیاط از کشیدن جیغ بدون شیدا. کرد خیس را چادر و صورت اب و

 .نکنی عصبانیم باشی تو تا... حقته-

 سالن وارد در، به ضربه زدن با و کرد مرتب را موهایش. داد اب را درختان کمی بهروز

 .شد

 کنارش عطر خوش چای سینی. بود کتاب خواندن مشغول پشتی به تکیه شیدا

 .کردمی خودنمایی

 .شهمی پیداش هم ناصر کنی صبر اگه... ریختم چایی برات بشین بیا-

 :پرسید و نشست روبرویش بهروز

 بکنه؟ خوادمی چیکار بالخره ناصر-
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 دست ور بره نداره، فایده موندن سپاه تو گهمی بابا. بمونه سپاه تو گهمی نادر-

 پیشش، بره گفته بودن هم با جبهه تو که دوستاش از یکی خب... ناصر اما... خودش

 اینکه فقط نمیاد بدش ناصر... بشن مشغول هم با بزنه میکانیکی یه خوادمی گفته

 .کنهمی زندگی خمین تو دوستش

 اجاره به الزم... گیرهمی رو دستش بابات داره، اشنا اینجا. کنه کار جا همین خب-

 .نیست هم اتاق کردن

 :گرفت ریتمیک حرکات کتاب روی شیدا انگشتان

 نیم)نیست مشکلی و داره خونه دوستش گهمی ناصر اما گفتم، رو همین هم من-

 نگرانش دل همه. سخته تنهایی اونجا بره... بزن حرف باهاش تو بهروز( شد خیز

 .شیممی

 :خواراند را اشچانه بهروز

 بد گممی شیدا اما... زنممی حرف اومد باشه... داره پا یه مرغش خودت مثل ناصر-

 .شهمی مستقل زودتر دیگه، شهر یه بره نیست

 :گفت سرخ چشمانی با شیدا

 چه تنها اونجا. باشه خودمون پیش باید نگرفته زن وقتی تا. بشه مستقل خوامنمی-

 ...و لباس شستن و غذا فکر به خوادمی جوری

 تا داشت مادرانه بوی و رنگ بیشتر که گفتمی هایینگرانی از همچنان شیدا

 .خواهرانه

 :گفت و زد هامادرانه این به لبخندی بلند، قد دایی پسر
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 اهل... بشوره تونهمی خودش لباساشم... میرهنمی گرسنگی از ناصر باش مطمئن-

 .نگرانشی زیادی تو. نیست دخترم

 کی؟ نگران-

 گردن استخوان که چرخید عقب به چنان سر، پشت بم صدای شنیدن از شیدا گردن

 :داد صدا

 !اخ-

 :زد غر بود شده وارد صدا و سر بدون که ناصر دیدن با

 .ترسیدم-

 :داد دست و برخواست بهروز

 خوبی؟ مهاجر اقای سالم-

 :داد لم شیدا کنار ناصر

 خریه؟ کدوم مهاجر پالسی؟ اینجا نداری کار تونخونه تو داریم؟ خنک اب-

 :گفت خنده با بهروز و رفت خنک اب اوردن برای شیدا

 خواستگارای مواظب مجبورم من خمین کنی مهاجرت خوایمی خره اقا تو وقتی-

 .باشم شیدا

 :گرفت شیدا از را لیوان و استیل پارچ و شد خیز نیم ناصر

 خبریه؟ شیدا خواستگاری؟ چه-

 :کشید نشان و خط بهروز برای انگشت با شیدا
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 .رفت شد تموم بود منصور قضیه همون. بابا نه-

 .بگو خودم به کرد اذیت کسی اگه-

 .برمیام پسشون از فعال خودم. باشه-

 .بود شده پررنگتر برادر این هایحمایت علی، رفتن با

  

 :گفت شیطنت با بهروز

 .برمیای پسشون از معلومه داری تو که اخالقی این با-

 :گفت و خندید بهروز همراه ناصر

 .کنه فرار تا بفهمه منصور کافیه اژدهاست، خشم پا یه خودش شیدا-

 :رفت اتاقش سمت به شیدا

 .کنین مسخره رو خودتون برین. هامزهبی-

*** 

 .نبود هاآن از خبری اما بودند گفته را مغرب اذان. بود بهروز و ناصر منتظر صبرانهبی

 و رکوع و قنوت نماز، حس و عربی کلمات به توجهبی شیدا. خواند را نمازش پدر

 .داد انجام را سجده

 .نبود خبری. دوخت در به چشم تاببی

 باعث استرس. جوید را انگشتان سر گوشت و ناخن و برد دهان درون را انگشتانش

 .زد شکمش و سینه به چنگ دلشوره اما نشست. شد پاهایش ضعف
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 و رفت برگشت، و رفت را پارکینگ و سالن کوتاه مسیر ناارام و شد بلند و کرد ایناله

 .برگشت

 :گفت کردن اخم با و رفت پدر اتاق طرف به دست، به غذا سینی مادر

 .میان االن بخور رو غذات بشین خب-

 :اندیشید شیدا

 .تو راحتی چقدر. بخورم غذا گیمی راحت که ننه داری خبری چه من دل از تو-

 :گفت تفاوتبی و کرد نزدیک دهان به را پلو عدس از پر قاشق مهری

 .دیگه خونه میان بیاد گیرشون وقت هر خب. رفت گیج سرم بشین جا یه شیدا-

 :گفت و ایستاد ایلحظه جوید،می را هاآن و بود افتاده هایشب**ل جان به که شیدا

 !خدایا... وای... چی؟ نیاد گیرشون روزنامه اگه-

 دست به حاضر حال در غمش ترینبزرگ که تربزرگ خواهر به دلسوزانه کمی مهری

 .شود مشخص چی همه امشب کرد دعا و نگریست بود روزنامه اوردن

 داد سوق چادرش طرف به را شیدا در، کوبش صدای و کرد صید امین مرغ را دعایش

 و شد ناصر رخ به رخ و کرد باز را در کشیدمی سر به کوله و کج که چادری با شیدا.

 :پرسید سریع

 گرفتین؟ روزنامه شد؟ چی-

 ...اما... اره-

 سری و دست در ایروزنامه با بهروز سرش پشت و شد وارد ناراحت صورتی با ناصر

 .امد چشم به بود انداخته پایین که
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 :پرسید ناراحتی و استرس با و زد تکیه پارکینگ دیوار به شیدا

 نبود؟ اسمم شد؟ چی-

 .دادند تکان سر شرمندگی با فقط دو هر ناصر و بهروز

 هایقدم با و کرد جلوگیری اشک ریزش از سختی به. فشرد را گلویش سنگین بغضی

 .رفت سالن طرف به نامرتب و سست

 و شاخبی غول کنکور واقعا. بود نداده نتیجه خواندن همه آن بود؟ نشده قبول پس

 میکرد؟ چه باید. طلبیدمی بیشتری قدرت شکستش که بود دمی

 اصال کرد؟می چه مشاجره و استرس از پر یخانه این در برنامه بدون سال یک

 و مادر با کند؟ شرکت دیگر سال دادمی اجازه پدر! بخواند درس هم باز توانستمی

 ساکت و مظلوم و دار خانه زنی که وجق عجق خواستگاران با کند؟ چه تحقیرهایش

 !اوردمی دوام چطور را سال یک این وای! کردمی چه میخواستند

 .کشید باال را دماغش. ریخت فرو اشک قطره اولین

 .برگشت و کشید بلند نفس چند. کردمی گریه نباید

 .بود کرده فراموش را بهروز

 :پرسید داشت کنترلش در سعی و بود لرزان که صدایی با

 شدی؟ قبول چی تو-

 :گفت شرمگین نگاه با بهروز

 .عمران مهندسی-

 .شدی مهندس پس... حالت به خوش-
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 :گرفت شیدا سمت به و کشید بهروز دست از را روزنامه ناصر

 !شانس خر! اورده ایرتبه چه خون خر این ببین بیا-

 نامه روز. باشد خوشحال بهروز موفقیت برای کرد سعی و کرد سرکوب را بغض شیدا

 قرمزی ومعوج کج یدایره اسمی، دور بود شده لوله که صفحه همان در و گرفت را

 .زد حیرت از برقی و رعد چشمانش در اسم. دید

! بود همان. کرد رصد را اسم و کرد بسته و باز را چشمانش. داد قورت را دهانش اب

 و فشرده هایب**ل با که دوخت جوان دو به را متحیرش و گیج نگاه. نبود خواب

 .داشتند خنده کنترل در سعی براق چشمانی

 :گفت هیجان با و فشرد اغوش در را روزنامه و خندید هاآن انتظار برخالف

 .شدم قبول جون خدا... شدم قبول شدم؟ قبول-

 :پرسید خوشحال مهری. شدند نزدیک هاآن به مادر و مهری

 شدی؟ قبول چی-

 :پرسید مادر

 شدی؟ قبول جا همین-

 را شیدا خشم و انفجار انتظار شده، ریزی برنامه شیطنت مقابل در که جوان پسران

 .شدند چشم در چشم ایلحظه برای شرمگین جوان دختر رفتار دیدن با داشتند

 :گفت ناصر

 . جدا کدوم هر... نکنین هپولی هپل باشم گفته... افتادم شیرینی دوتا-
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 شیدا اسم روزنامه روی داشت سعی امده جلو سری با و رساند شیدا به را خود مهری

 .ببیند را

 شدی؟ قبول راستی راست... شیدا ببینم-

 .بگیرد را صدایش بغض جلوی کرد سعی دهانش داخل گوشت گزیدن با شیدا

 .شدم قبول روانشناسی... شدم قبول مهری اره-

 .زد قهقهه ناصر

 .بشه هادیوونه دکتر خوادمی-

 .زد ناصر یشانه به محکمی مشت بهروز

 .تویی هم مریضش اولین-

 که شیرین و گرم انقدر. بود کرده گرم را شیدا وجود تمام شدن قبول شوق و هیجان

 .نکند تلخ را آن رسیده راه از تازه نادر اخم و مادر تفاوتیبی

*** 

 بعد هفته یک

 

 بودند، نشسته دورش خانواده کل که بود هاییزمان معدود از که شام یسفره سر

 :پرسید پدر از نادر

 تهرون؟ دانشگاه بره شیدا که دینمی اجازه بابا-

 :گفت و داد فرو لذت با را ابگوشت از ایلقمه بابا
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 .بره ذاشتممی شدمی قبول جا هر گوشمونه، بغل همین تهرون... نذارم چرا-

 .شد سپاس و شوق از پر شیدا خندان چشمان

 :گفت حرص وبا کشید کنار سفره از را خود نادر

 یه به برسه چه بمونه سالم نیست اعتباری مردش به ،تهرونه... گرگه از پر اونجا بابا-

 .تنها و ساده دختر

 :گفت بلند صدای با بابا

... بدن خوابگاه بهشون قراره. بربیاد خودش پس از تونهمی. دارم اعتماد مبچه به من-

 .هستن پیشش هم مردم دخترای نیست تنها

 .شد وسوسه از پر نادر صدای

 بیارتش؟ و ببرتش هفته هر قراره کی-

 .بگیره یاد رو راه تا رممی باهاش خودم-

 .دراورد سفید پیاز سر بر سنگین مشت باکوبیدن را خود خشم و کرد سکوت نادر

 .زد نق و کشید عقب را خود مادر اغوش از رضا علی

 .برخواست جا از و کرد بغل را کوچک علی حمایت، خوب حس از پر شیدا

 .بداخالق بدم قاقا بهت بریم-

 .زد صدا را شیدا پدر همسرش، و نادر رفتن از بعد شب آن

 .رفت پدر اتاق به دلهره و تعجب با شیدا
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 الی سیگار و بود داده تکیه سفت متکای دو به تمیزش و سفید پیراهنی زیر با پدر

 .شد خیره شیدا به سرخ و خمار چشمان با انگشت

 بابا؟ داری کارم-

 تا برمتمی خودم ندارم مخالفتی من دانشگاه بری بخوای اگه شیدا ببین... بشین-

 بکن فکراتو. برگردی دوباره بعد کنی قهر نیست بابا یخونه اونجا اما... بیفتی جا

 همین از بزنی جا خوایمی اگه دانشگاه، برو بیای کنار باش تونیمی اگه داره، سختی

 .کن ولش االن

 و راهنمایی واضح چنین پدر نداشت سابقه اشساله ۱۸ عمر در شد؛ میخکوب شیدا

 .کند نصیحتش

 سال۴ تواندمی ایا دهد، ادامه تواندمی ایا اید پیش مشکلی دانشگاه در اگر کرد فکر

 کند؟ تحمل را خوابگاه در حضور شرایط و خانواده از دوری

 .کنم تحمل تونممی دانشگاه، برم دارم دوست-

 در چیزی نه و کرده تجربه نه روز آن تا که شودمی زندگی از ایمرحله وارد بود مطمئن

 .بود شنیده موردش

 قبل... نه اما... کردمی تجربه فامیل و خانواده در را چیزی چنین که بود کسی اولین

 .نازنینش و مظلوم برادر. بود کرده تجربه هم علی او از

 و علی یاد. جوشید چشمانش در اشک. سوخت اشبینی و شد سنگین قلبش

 .کرد پر را وجودش امد،می دانشگاه از که روزهایی

 خواندن درس. خواندمی درس و رفتمی دانشگاه خودش، بخاطر علی، بخاطر باید

 .بود اطرافش دختران سیاه دنیای از او نجات راه تنها
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 .نگریستمی خانواده تشکیل و ازدواج یمقوله به تیره و منفی بسیار دیدی با هنوز

*** 

 سرزمین در الیس حس شد، دانشگاه بزرگ حیاط وارد پدر همراه بار اولین برای وقتی

 .داشت را عجایب

 جوانی دختران و جوان پسران دیدن. کرد سپری هیجان و دلهره با را نام ثبت مراحل

 تنها مرحله این یتجربه در. شد او ارامش موجب بودند مادر یا پدر همراه او مانند که

 .نبود

 .دهند انجام را اولیه مراحل تا ماند دایی دوستان از یکی یخانه در پدر همراه روز دو

 را مادرش ُشل، و بم صدای با که خانه صاحب یپریده رنگ و بلند قد جوان دیدن با

 .چرخید اعتمادی.ر هایداستان پسران بر و دور افکارش زدمی صدا

 را شیدا بود اشنا بسیار که شیرینی بوی همراه جوان پسر زدن حرف شل و الغری

 .بود معتاد جوان. داد تکان

 خوش شیدا. بود دانشگاه حوالی طبقه دو ایخانه بود، شده معرفی که خوابگاهی

 کوتاه مسافت تاکسی و اتوبوس یکرایه بابت نگرانی بدون توانستمی که بود شانس

 .یابد حضور کالس در تاخیربی و کند طی دقیقه ١٥ در را

 .نشود مشکل دچار اینده در تا سپردمی ذهن به را چیز همه دقت با

 مربوطه هایاتوبوس همراه به را دانشگاه تا ترمینال مسیر. گرفت یاد را هاراه

 .کرد یادداشت

*** 
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 چطوره؟ خوابگاه اوضاع-

 .داد تکیه دیوار به شیدا

. داره دستشویی و حموم یه طبقه هر کوچیک، اشپزخونه یه با داره اتاق ۶. خوبه-

 .تلویزیون و مطالعه اتاق کردنش داره، سالن یه پایین

 .هستن هخوابگا مراقب ساعته ۲۴ پایین یطبقه خانوم سرپرست دوتا

 .بگیریم غذا دانشگاه غذاخوری سلف از تا دنمی هم غذا ژتون

 :گفت بهروز دقیق چشمان در خیره

 .ندیدم هنوز رو هابچه از کدوم هیچ البته. خوبه محیطش-

 :پرسید بهروز

 هست؟ دانشگاه نزدیک نیست؟ کوچه پس کوچه تو-

( شد جا جابه کمی)دانشگاهه نزدیک. داره فاصله قدم ۱۰۰ خیابون با خوبه، شکوچه-

 خبر؟ چه تو دانشگاه از خب

 تا سه. هست دانشگاه کنار اصفهان هایخیابون ترینساکت از یکی تو ما خوابگاه-

 و دزفول اهل هاماتاقی هم. اوله یطبقه من اتاق. تخته ۱۲ اتاق تا ۶ و تخته ۴ اتاق

 .رسنمی نظر به گرمیخون هایبچه. هستن ابادان

 با شده، ردیف گلدان ۱۲ به خیره. رفت بالکن طرف به و برخواست جا از شیدا

 :گفت اهسته و زد شیشه بر انگشتان

 هیچ بدون هستم خودم فقط اونجا. نه یا درسته کارم دونمنمی... دارم عجیبی حس-

 برمیام؟ مشکالت پس از یعنی... دوستی
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 اطمینان با و فشرد را ایشیشه درب شیدا، انگشتان از فاصله با و رفت کنارش بهروز

 :گفت

 تنها... نترس. داری رو مشکلی هر حل توانایی تو. هست جا همه مشکالت-

 .شیدا تونیممی ما. بیام کنار جدید شرایط با باید منم نیستیم؛ تنها یعنی... نیستی

 .خندید شیدا

 !عالیه نفست به اعتماد-

 :گفت لودگی با بهروز

 .باشه داشته نفس به اعتماد باید مهندس اقا یه-

 :گفت شاد لحن همان با شیدا

 کنی؟ می چه قاصدک با-

 :کشید آهی بهروز

 .کنهمی پر رو فاصله نامه اما... باشم دور ازش مجبورم خب-

 .دوخت جوان پسر اندوهگین یچهره به و گرفت هاگلدان از نگاه ذوق با شیدا

 دی؟می نامه منم به بهروز راستی-

 .نویسممی هم نامه بخوای اگه اما... بینیممی رو همدیگه هفته هر که ما-

 .بنویس نامه برام حتما. خوبه نامه اره-

 .خواراند را سرش و زد لبخندی بهروز

 .نکنن اذیت تا بذاریم مستعار اسم یه باید فضولن؛ خیلی پسرا-
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 :گفت خوشحال شیدا

 ذاری؟می برام اسمی چه حاال! مستعار اسم جالب چه-

 خوبه؟ عمه، پسر-

 .داد تکان سری و فشرد را هایشب**ل ناراضی شیدا

 .کن راحت رو خودت خیال و ناصر بذار اصال... عمه پسر... نیست بد-

 .خندید شیدا معترض لحن و گرفته یچهره به بهروز

 .توفان ذارممی رو اسمت... توفان-

 :کرد زمزمه ب**ل زیر بار چند لذت با و درخشید شیدا چشمان

 .اومد خوشم ازش... توفان... توفان-

 .بیاد کن رد رو دانشگاه ادرس-

 

*** 

 :گفت و ایستاد پله روی دختران رویروبه خوابگاه سرپرست باقری، خانم

 اعتراضی بعد تا کنممی تکرار رو بعضی هم باز اما زدیم راهروها توی رو قوانین-

 .نباشه

 .۷ ساعت صبح تا شهمی بسته خوابگاه در ۸ ساعت شبا

 صبح تا اگه شه،می زده خاموشی ۱۰ ساعت. نمیارین هماهنگی بدون مهمون

 .تلویزیون سالن برین باید بخونین درس خواینمی
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 .باشه مرتب هاتخت و بشه نظافت روز هر باید هااتاق

 تو رو اشبرنامه که خودتونه با هم دستشویی و حموم و اشپزخونه و سالن نظافت

 ارتباط در( هاسرپرست) ما با که کنین انتخاب نماینده یه اتاق هر برای. زنیممی سالن

 .باشه

 ...که باشه یادتون

 .دادمی گوش دقت با دخترها یبقیه کنار در شیدا

 !مقررات چقدر... نظامی اردوگاه اومدیم انگار-

 .زد لبخندی و کرد نگاهی ظریف و قد کوتاه دختر به شیدا

 :داد ادامه آهسته دختر

 فروید روانشناسی کتاب یه جا این حاال. شستمنمی مستراح هم خونمون تو من واال-

 بگیرم؟ دست تو افتابه و بغل زیر بزنم

 !بود دلقکی عجب دخترک. کرد کنترل را خود یخنده سختی به شیدا

 سمت به شیدا. رفتند هایشاناتاق سمت به متفاوت هایتیپ با دانشجو دختران

 اشغال را اول تخت. بودند شده چیده دیوار کنار هم فاصله با تخت سه. رفت ۱۲ اتاق

 .بود کرده

. بود حضورش روز دومین. دوخت روروبه بزرگ یپنجره به نگاه و نشست تخت روی

 اینک اما بود خالی پیش ساعتی تا سرش باالی تخت. بودند امده دانشجوها بیشتر

 .کردمی خودنمایی آن روی بر سفید/ صورتی ساکی

 .کرد ارزو دل در باشد، داشته خوبی تختی هم کاش
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 .اورد خود به را او جیغو جیغ و شاد صدایی

 .تختی هم سالم-

 دلقک ریزنقش دخترک بود؟ باورکردنی. گرفت باال سر و خورد سختی تکان اششانه

 .نگریستمی او به خندان ب**ل با

 .تختی هم کنی عادت باید اما... ببخش ترسوندمت؟-

 .کرد دراز ریزنقش دختر طرف به را دستش. شد بلند و زد شادی لبخند

 .اتاقی هم سالم... نترسیدم-

 .خندید و فشرد سخت را شیدا دست دختر

 .کرج از هستم زواره سهیال من. اتاقی هم... لترهخوشگ تختی هم-

 .تهران استان از هستم شیدا-

 هستی؟( گفت کشیده و مزه با) تهرونی بگی خوای می یعنی اها-

 .خندید شیدا

 .دقیقا-

 لخت موهای به چنگی و نشست شیدا تخت روی سفید نخی شلوار و بلوز با سهیال

 .زد ایشقهوه کوتاه و

 حیاط؟ تو بریم خواد،می خنک هوای بغل یه دلم-

 :گفت باتعجب. شد سهیال مجذوب شیدا. خنک هوای بغل یه. بود جالبی اصطالح

 .نداره حیاط که اینجا حیاط؟ تو-
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 بزنیم رو دانشگاه ناهار بریم هم بعد بزنیم چرخ یه بریم شو بلند. داره که دانشگاه-

 .بدن به

 اماده اسوده خیالی با پس است وشادی خوب دختر سهیال گفتمی شیدا احساس

 .برود همراهش تا شد

 .کرد سر به را مشکی پفی مقنعه و پوشید را مرتبش و مشکی شلوار و مانتو سهیال

 :گفت و کرد سر را چادرش شیدا

 .بریم-

 هستی؟ چادری دختر... وا-

 .کرد نگاه چادرش به متعجب شیدا

 داره؟ عیبی... اره-

 .کشید شانه روی را کیفش بند سهیال

 .نداشتم چادری دوست حاال تا اخه! عیبی چه نه،-

 .خندید شیدا

 .باشی داشته دممی افتخار حاال-

 . زد شیدا یشانه به شوخی با سهیال

 .ها شیطونی-

*** 

 ...شیدا... سرپرستی به احسانی شیدا-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

367 

 

 .کرد بیدار نیمروزی خواب از را شیدا بلند باصدای و پرید پایین تخت از سهیال

 .زننمی صدات شو، بلند شیدا-

 .شد بلند و گشود را چشمانش هراسان شیدا

 شد؟ دیر کالس موندیم خواب سهیال؟ شده چی-

 . کشید را شیدا بازوی سهیال

 .زد صدات سرپرستی پاشو... صبح به برسه چه نشده شب هنوز-

 .رفت سرپرستی اتاق به سهیال همراه و شست را صورتش متعجب شیدا

 دست به تلفن گوشی و بود کرده پهن صندلی روی را چاقش هیکل بهارلو خانم

 .بردمی جلو و عقب را چرخان صندلی

 ...دنبال بهتره گهمی مامانم... نه-

 :گفت اهسته شیدا. خواهدمی چه پرسید شیدا از ابرو و چشم با

 .هستم احسانی شیدا-

 ...چال چشمو خوادمی جون اعظم اره-

 حیرت، و خوشحالی با شیدا. گرفت شیدا سمت به و برداشت میز روی از را اینامه

 .زد بیرون اتاق از سریع و گرفت را نامه

 توسط که بود هفته مشغولی دل خواندن مشغول سالن دیوار به زده تکیه سهیال

 .کشید دست خواندن از. بود شده نوشته ریاضی گروه هایبچه

 داشتن؟ کار چه-
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 .برد باال را نامه ذوق با شیدا

 فرستاده؟ کی... نامه! به به-

 .خندید لبش و چشم و کرد نگاه فرستنده نشانی و نام به شیدا

 یاوازه پر دانشمند دانشگاه /افغان محمود یحمله از شده خراب شهر: فرستنده

 .است روزی به و قاصدک بدون روزش هر که آن/  ایران مرکز سرگردان پسر /ایران

 :گفت ب**ل زیر و زد قهقهه شیدا

 .بهروز تو دست از امان-

 :پرسید شیطنت با سهیال

 ...اهل نمیاد بهت! بله هم تو کیه؟-

 .زد سهیال کتف مابین ایضربه شیدا

 .بگو پرت و چرت کم-

 .داد گریه رنگ نازکش صدای به و کشید کنار را خود سهیال

 کیه؟ از نامه حاال... داری سنگینی دست چه دختر نکنه ذلیلت خدا-

 .درخشید محبت با شیدا چشمان

 .دوستام بهترین از یکی-

 .بگوید برایش بهروز مورد در که نداشت اعتماد انچنان سهیال به هنوز

 .نشست کنارش سهیال. شدند خوابگاه وارد

 .نوشته چی ببینیم بخون-
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 .خصوصیه رفیق شرمنده-

 و گرفت باال تخت یکناره به را هادست و گذاشت تخت روی پا و برخواست سهیال

 .انداخت باال تخت روی بر را خود سریع

 .برس تنامه به هم تو زنممی چرت یه من-

 و غروب از طرحی نامه، یبرگه. کشید بیرون کاغذی تک و کرد باز را نامه ذوق با شیدا

 دریا

 .داشت

 .مهاجر پرستوی بر سالم) 

 عمه؟ دختر چطوری

 چطوره؟ پایتخت دانشگاه غذای و هوا و اب حالک؟ کیف

 .برسون سالم همشون به من طرف از حتما چطورن؟ دانشگاه دخترای

 دست کبودی و پیشونی خراش و شب نیمه در تخت از افتادن از اگه. خوبم منم

 .خوبم بگیریم فاکتور

 .خوبم بگذریم، امسوخته سیاه اتاقی هم عبدهللا، خرناس از اگه

 کنیم، نظر صرف بداخالقه و حوصلهبی که دایناسور عصر استادای از یکی از اگه

 .خوبم

... عباس شاه پدر خدا خالی جات. جهان نقش میدون رفتیم هابچه با پیش روز چند

 هشت دهنم یعنی. زده اصفهان به نقشی چنین که بیامرزه رو عباس شاه خود... نه

 .دیدم رو نگار و نقش خوش گنبد وقتی شد باز متر
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 .خالی جات واقعا

 رو تنامه زودتر زنهمی غر و نشسته کنارم اینجا اتاقیهام هم از دیگه یکی محسن

 سیر خورهمی هرچی بشر این یعنی. شهمی متمو شام االن. سلف بریم بنویس

 .شهنمی

 بنجول هم تا هیجده و برتر جنس تا دو. دانشجوییم تا بیست بگم کالس اوضاع از

 .پسر

 نت*یا**خ قاصدکم به نباش نگران... هستن اصفهان خود مال کالس دختر تا دو

 .زنننمی دل به چنگی هم دخترا البته کنمنمی

 .ایقهوه قلیون نی. خودش برا هست قلیونی نی یکیشون

 .هست بشکه شبیه بیشتر برعکس، درست یکی اون

 .کنممی تشبیه هاردی و لورل به رو جنسات هم اگه ببخش

 .زنهمی تیک پسرا با بد یکیشون البته. هستن خوبی و خون درس دخترای

 .بنویس مفصل برام خوابگاهت و کالس از

 .هستی امنیتی سرگرد پا یه خودت گرچه. امنیتی هایتوصیه کمی حاال

 اجازه. نکن اعتماد پسری هیچ به. نشو کالم هم دانشگاه، پسرای با. نرو بیرون شبا

 .هستی ساده و تنها کنن فکر نده

 .نده توضیح رو درس براشون. نده جزوه کدوم هیچ به

 .باش خودت مواظب نیستن اعتماد قابل من جنسای هم

 .باشه خودش مواظب باید میاد تو پر دم که بدبختی اون بنویسم بهتره هم شاید
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 .(سپارمتمی خدا به

 .شد دلخور و ماند متعجب شد، غمگین. خندید شیدا

 :گفت ب**ل زیر و شد چیره همه بر لبخند نهایت در

 .بهروز تو دست از-

 .شد نگاری نامه مشغول آبی خودکار با و برداشت سفیدی ورق

 کبود پیشانی با پسری بر سالم)

 خوابی؟می باال تخت رو داری مرض کنی کنترل خودتو تونینمی وقتی خب

 .گوید وداع رو دارفانی زودتر تا بخوابه باال فرستادیمی رو محسن همون

 سهیال این یعنی. نرفتم جایی دانشگاه جز به خوابگاه از هنوز من حالت؛ به خوش

 .رمنمی من اما بگردیم بریم گهمی نشده ذلیل

 .هست دوستم اولین. نمکه با و شیطون. خوابهمی سرم باال تخت سهیال

 .پسرن بقیه دختریم تا هشت. داره دانشجو ودوتا بیست ما کالس

 .ندارن کسی به کار نیستن بدی هایبچه

 دکتر خودش اصال. هست خشن و جدی خیلی یکیشون البته. خوبن هم استادامون

 .زنهنمی جیک کس هیچ کالسش سر یعنی. اعتمادی اقای. واجبه

 خمارش چشمای با فقط اعتمادی دکتر ریخت مزه کمی پسرا از یکی اول جلسه

 داد و( شد دراز تا دو)کرد دراز کالس در طرف درازشو دست بعد کرد نگاش. کرد نگاش

 :زد
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 .بیرون-

 درس. کرد بیرونش جلسه اون و نذاشت محل استاد. افتاد پته تته به و کرد زرد پسره

 .عالیه دادنش

. کنهمی تیغه ۶صورتشو شونه، چهار بلند، قد. تیپه خوش رقمه بد مصب بد

 .سبزه و خمار چشماش

 .جذابه و تیپخوش

 .هست استادامون از یکی هم خانمش. داره بچه و زن حیف فقط

 .برادر نیست که شانس. مزدوجه اونم شد پیدا برو دل تو یه عمری بعد حیف

 کالس از بعد( منكر و نكير)منکر انکر اقای

 باید بخوان جزوه. بزنن حرفی من به کنننمی جرئت کالس پسرای. خوابگاه گردمبرمی

 .ندارم مصاب اعصاب دونیمی خودت. بخونن رو سرشون یفاتحه

 .همه برای شه،می تنگ خونه برای دلم شبا بعضی بهروز

 .جدید وضعیت این به کنم عادت تا کنم صبر باید خب

 شه؟می تنگ دلت هم تو

 .مهندس باش سالمتیت و خودت مواظب

 .(باشد نگهدارت خدا

 .انداخت خوابگاه روی روبه پستی صندوق داخل را نامه دانشگاه، به رفتن هنگام
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 غمی از رنگی گاهی، صبح خورشید نارنجی یاشعه. انداخت خلوت یکوچه به نگاهی

 .زد قلبش به خفیف

 :کرد زمزمه و داد قورت دهان اب کرد؛ بغض

 قراره. هستم خوابگاه تو و خونممی درس دارم. دانشگاه اومدم بینی؟می منو علی-

 .نیست شاد و گرم دلم... نیست اروم دلم اما روانشناس، بشم

 .تاریکه و سرد همیشه دلم ته ته رفتی، تو وقتی از

 .شد خوابگاه وارد و کشید آهی

..... 

 .داشت همراه به شیدا برای هیجانی پر و بکر روزهای زمستان، و پاییز آن

 به گاه سوارشدن، و شهرش به رسیدن برای ترمینال اتوبوس صف در ایستادن

 :اندیشیدمی استرس و ترس با او و کشیدمی دیروقت

 !شد پر هم دوم اتوبوس رسه؟می من نوبت کی-

 ...بشه دیروقت و شب اگه رسم؟می کی-

 بشینه؟ کنارم عوضی ادم یه نکنه. بشینه کنارم خانوم یه کن کاری خدایا-

 داشت، مزاحمت قصد که پرحرف و چاق جوان یک کنار نشستن ناخوشایند یتجربه

 .کردمی کننده نگران برایش را اتوبوس در نشستن بار هر

*** 

 مناسبی تاکسی تا چرخاندمی چشم امام، میدان در شدن پیاده و شهر به رسیدن با

 .زن مسافر با تاکسی کند؛ پیدا
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 .کشیدندمی پر نهان هایترس و استرس فشردمی را خانه زنگ وقتی تنها

 .بود دور آن از زمان آن تا که گرفتمی قرار ایتوجه مورد خانه، در

 .ریختمی چای برایش مهری کرد،می گرم را شامش مادر

 .رفتمی اتاقش به خیال آسوده دیدنش، با پدر

 .گفتمی هفته اتفاقات تمامی از وقت دیر تا و شدنمی دور او از ایلحظه مهری

 .بپز اومد شیدا وقتی بذار گفت ننه به و خرید مرغ بابا پیش روز دو-

 .کنه کار شریکی رفیقش با ژاپنی اصغر تعمیرگاه تو کرد قبول ناصر-

 گفتم منم. بگه من مورد در مادرش به بعد... بیاد سربازی بره باید گفت بهم حمید-

 .کنممی صبر

 .کند رو بچه لپ خوشحالی از نادر ،«بابا»: گفت پیش روز دو علیرضا-

-... 

 .شدمی ساکت مادر یا ناصر اعتراض با که زدمی حرف قدر آن

 خواهر دانستمی خوبی به. کردمی گوش مهری پرحرفی به صبوری با بار هر شیدا

 .دارد احتیاج او یخواهرانه توجه و محبت به نوجوانش

 کتاب به زدن سر دایی، یخانه به رفتن علی، مزار دیدن مابین را جمعه روز ساعات

 .کردمی تقسیم مادر به کردن کمک و فروشی

 .کردمی همراهیش مهری هالحظه تمامی در



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

375 

 

 دلخوری با و شدمی کالفه شیدا و بیاید اصفهان از توانستنمی بهروز هاهفته برخی

 .کردمی ناراحتی اظهار و نوشتمی نامه برایش

 :نوشتمی شیطنت با جواب در بهروز

... کنهمی رو پوستم بفهمه قاصدک اگه وای! شیمی دلتنگم اینقدر دونستمنمی-

 .دارم صاحاب من خدا به خانوم شیدا

 .کردمی بهروز پررویی نثار ناسزایی ب**ل زیر و خندیدمی خواندنش با شیدا

 :کشید دراز کنارش سهیال

 .بخندیم هم ما بگو! زنیمی مشکوک شده؟ چی-

 :گفت بود کرده اعتماد سهیال به حدی تا ماه پنج گذشت با که شیدا

 من به اونوقت بگه، اشعالقه از قاصدک به نتونسته هنوز پسره. بهروز دست از-

 .کنهمی رو پوستش بفهمه من دلتنگی از اگه و داره صاحب میگه

 :گفت و برد سرش زیر دست سهیال

 .نکن درگیرشون رو خودت تو وضعن، خل نمه یه همشون پسرا-

*** 

 

 .دختر نکن ناز... دیگه بریم بیا شیدا-

 :چسباند سینه به را کتاب و فشرد تخت به محکم را خود پشت شیدا

 .نمیام من کن ول بزرگت جد روح به رو تو سهیال-
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 .نشست کنارش و داد هل کمی را شیدا خشم، با سهیال

 .پاشو نمیبرمت؛ بدی جای بابا! چسبیدی تخت به اینقدر نشدی خسته چرا؟-

 .شد خیز نیم و گذاشت کنار را" فروید" خواب تعبیر کتاب شیدا

 .بخر داری دوست هرچی برو ـتو...کن ولم ندارم الزم چیزی من-

 :گفت و زد موهایش به چنگی سهیال

 .تو نه من نه دیگه نیای اگه-

 .دوخت شیدا به چشم غضبناک و

 .کرد فرو سهیال موهای میان را انگشتانش کالفه شیدا

 .بکن رو خریدت برو تو. بیام نمیاد خوشم بگم جور چه جون سهیال پوف... نکَنِشون-

 .بود لجبازتر او بود لجباز شیدا اگر. داد ادامه شدن خیره به سکوت در سهیال

 .شد تهران بزرگ بازار راهی شیدا همراه اجبار به و شد تسلیم بالخره شیدا

 .دادمی جواب شده پرانده هایمتلک به گهگاه و خندیدمی ازاد و شاد سهیال

 مسیر، گاهبی و گاه شلوغی در بود مواظب تنها نکند، توجهی کردمی سعی که شیدا

 .نخورد تنه

 پالستیک یا مسگرها یراسته مثل داشت جذابیت برایش هاقسمت از بعضی

 .هافروشی

 . رفتمی داخل فروشی لباس مغازه هر دیدن با و بود لباس عاشق سهیال

 .شدند بوتیک روی ینوشته به خیره و ایستادند بوتیکی ویترین رویروبه
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 .(رسید زنانه زیر لباس جدیدترین)

 :گفت و خندید شیدا

 .نشده تموم تا برو بدو سهیال-

 .برممی هم رو تو رم،می که معلومه-

 .کرد سفت زمین بر را پاهایش فروشنده مرد رخ نیم دیدن با شیدا

 .نمیام من-

 :کشید را شیدا چادر سهیال

 .دیگه بیا نکن اذیت شیدا-

 .کرد سالم درخشانش لبخند با سهیال مغازه داخل

 .کرد سرگرم مغازه انتهای بلوزهای دیدن با را خود شیدا

 این عاشق حتما مهری. کرد جلب را نظرش سینه روی کوچک پاپیون با صورتی بلوزی

 .شدمی لباس

 نظر به جالب هم زمینه رنگ از ترروشن کمی هندسی اشکال با ایقهوه پیراهنی

 .برداشت مادر برای را آن. رسیدمی

 .نیفتد سهیال خرید به چشمانش کرد سعی و داد قرار فروشنده رویروبه را لباس دو

 :گفت خوشحالی با سهیال

 .قشنگن خیلی ببین-

 .زد بیرون مغازه از و برداشت را هایشلباس پاکت. گرفت گر شیدا صورت
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 .کن صبر! کردی؟ رم چرا هی-

 :گفت خشم با و فشرد را هایشدندان شیدا

 این نباید فهمینمی باشی؟ راحت اینقدر مرد یه جلوی نباید فهمینمی واقعا-

 .مردم خجالت از من بخری؟ مرد فروشنده از رو خصوصی هایلباس

 خیلی گاهی شیدا بکشم؟ خجالت باید چرا بود خرید یه خودت؟ برای گیمی چی-

 .شیمی اُمُل

 .رمنمی هرجا هم چیزی هر خرید برای. هستم اُمُل اره-

 اال هللا ال... یا ببینه مرد یه رو کنی تنت قراره که چیزی نیست مهم اصال برات یعنی

 .هللا

 .سهیال... سهیال

 در همیشه او. گرفتمی سخت زیادی شیدا. بود سخت سهیال برای موضوع این باور

 نبود مهم برایش و کردمی گفتگو هافروشنده با لباسی نوع هر رنگ و سایز مورد

 .مرد یا باشد زن فروشنده

 و فت زیر لباس هم هافروش دست بساط تو بینینمی! شه؟می چی مگه ببینه خب-

 ببندم؟ رو چشمام. شده ریخته فراوون

 :کشید آهی شیدا

 چیزها این درسته؟ کارشون یعنی فروشنمی و ریختن رو هاکوفتی این جا هر چون-

 .زشته داره؛ قبح



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

379 

 

 از اروم اروم اخالقیات جوری همین بگذریم؛ راحت و کنیم عادت مسائل این به نباید

 کم کم فروشن،می و ذارنمی جمع جلوی رو لباست ترینخصوصی وقتی. رهمی بین

 .شهمی پر شرفیبی

 خرید مرد یه از من االن داره؟ ربطی چه! کنی؟می شلوغش اینقدر چرا شیدا وای-

 شرفم؟بی پس کردم

 ترشلوغ کمی مسیر. نخورد بر امدمی جلو از که مردی به تا کشید کنار را خود شیدا

 .بود شده

 رنگش و سایز به راجع راحت وقتی... خرهمی اقا یه از رو هالباس این خانوم یه وقتی-

 کنه؟نمی تصور لباس اون با رو تو اقا اون کنیمی فکر... زنهمی حرف

 و زن روابط. شهمی اسون چی همه مورد در زدن حرف پس بشه اسون موارد این وقتی

 .رهمی حیاییبی سمت به اروم اروم هم مرد

 .داد تکون سری سهیال

 خیلی. سیاه هایستاره با سفید نه؟ یا قشنگه رنگش نگفتی. شیدا کن ولش اصال-

 ...تو... شیکه

 .شدنمی ادم دختر این. داد سرعت هایشگام به شیدا

 .برسد شیدا به تا دوید و خندید ریز ریز سهیال

 .شدمی محسوب بلند قد سهیال برای سانت، ۱۷۰ با شیدا

 .خوشگله خیلی سارافونه این ببین کن صبر-

 .بود خوشگل زیادی سفید، پیراهن با ایسرمه سارافون
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 :زد برق شیدا چشمان

 .قشنگه خیلی-

 .ببینیم بریم پس-

 .گرفت انگشتانش میان را لطیف یپارچه

 . کن تنت برو-

 پوش سارافون جوان دختر ایینه،. رفت پرو اتاقک به و داد سهیال به را وسایلش شیدا

 .دادمی نشان زیبا را

 هایب**ل بر رضایت لبخند. نبود جذب و تنگ لباس. شد راست و چپ کمی شیدا

 :گفت و فرستاد خود برای ایه*س*بو. نشست زیبایش

 .شدی خوشگل-

 را پيراهن. گرفت را چشمش ظريفى سفيد پيراهن. كرد رو و زير را هالباس سهيال

 .شد خيره ايينه در خود تصوير به و گرفت بدنش جلوى

 و يقه روى ظريف هاىگلدوزى با بود شده تشكيل لطيفى تور از كه سفيد پيراهن

 .برد را دلش سينه،

 .امد بيرون پرو اتاق از راضى شيدا

 .خرمشمى-

 :گفت ذوق با سهيال

 چطوره؟ لباس اين ببين... خوبه-
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 .قشنگه-

 :گفت اهسته و شد نزديك سهيال به

 .بپوشيش خواىمى كجا! توره همش اين اما-

 .تولد جشن و دخترونه هاىدورهمى-

 :گفت ترديد با و كشيد لطيف ىپارچه به دستى شيدا

 ...كه نيست مهم برات يعنى... نماست بدن خيلى اينكه اخه-

 :گفت زنان لبخند ذوق همان با سهيال

 واى( گفت خود به.)گذرمنمى لباس اين از كه من گيرى،مى سخت خيلى ديگه تو-

 .تركهمى حسودى از ببينه سارا! كردى دشت امروز چى سهيال

. است شديد رقابت در سهيال با و است سهيال بزرگتر خواهر سارا دانستمى شيدا

 .است بلند قد و درشت سارا هست كوتاه قد و ظريف سهيال هرچه

 در وجود اين با است، گير بهانه و عبوس سارا است خندان و شاد سهيال هرچه

 .هستند رقيب و سليقه هم ارايش لوازم و لباس خريد

 پسر ايستگاه، كنار. رفتند اتوبوس ايستگاه سمت به خريد هاىپاكت با جوان دختران

 ديد را پارچه روى شده پهن اشياء عبور حال در شيدا.  بود كرده پهن بساط نوجوانى

 .زد

 و دختر. امد چشمش به كوچكى ىمجسمه... و قوه چراق كش، پاشنه چاقو، كمربند،

 خودنمايى قاصدكى دخترك دست در و بودند نشسته درخت ىتنه روى كه پسرى
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. نگريستمى را پسر لبخند با دختر چشم و بود قاصدك به خيره سرپسر. كردمى

 .بود روشن اىقهوه دست يك و كوچك مجسمه

 نزديك الغر فروشنده به و برداشت را مجسمه نشست شيدا هاىب**ل روى لبخند

 .شد

 چنده؟ مجسمه اين اقا-

 :گفت انرژى با نوجوان پسر

 .تومن ۴۰۰ فقط بيارى گير قيمتى اين تونىنمى جا هيچ ارزونه خيلى-

 ١٠٠ يا بخرد مادر براى خورى شكالت دست يك تواندمى تومان۴۰۰ با كرد فكر شيدا

 .بخرد خودش براى را صلح و جنگ نفيس كتاب دوجلد و بگذارد رويش هم تومان

 .گرونه خيلى-

 .بدين٣٥٠ شما خب-

 .گذاشت پارچه روى را مجسمه شيدا

 .دمنمى ٢٠٠ از بيشتر-

 :گفت اخم با پسرك

 .نيستى خريدار تو برو-

 با را خود كه رفت سهيال طرف به خونسردى با اما داد دست تحقير حس شيدا به

 .بود كرده مشغول سرها گل

 :گفت بلند صداى با پسرك
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 .بيشتره قيمتش اما …ببر بيا تومن ٢٠٠ باشه-

 .باشد نداشته زدگى تا چرخاند دست در لذت با را مجسمه شيدا

 .قشنگترن كدوما ببين-

 رز گل تاج شكل به كه سری گل. كرد نگاهى سهيال دست درون سرهاى گل به شيدا

 .كشيد بيرون را بود

 .مياد توریت لباس به بهتره اين-

 .داد تكان سر رضايت با سهيال

 براى فندكى و ناصر براى شكارى كارد و قوه چراغ شيدا. شد شلوغ بساط دور كم كم

 .خريد پدر

*** 

 قرار طاليى افقى هاىخط با قرمز ساك داخل دقت با و كرد پيچ روزنامه را خريدهايش

 .داد

 سه از بعد. داد قرار وسايل ىهمه روى و پيچيد هايشلباس داخل را بهروز مجسمه

 .شدمى خانه به رفتن ىاماده هفته

 و(  روانى هاىبيمارى) تحقيق بخاطر او اما بودند رفته قبل روز هايشاتاقى هم

 .بود مانده خوابگاه در دانشگاه، ىكتابخانه از استفاده

 .شد خوابگاه وارد بود شده پيچيده بغلش زير كه اىحوله با سهيال

 .پرفشاره و داغ آبش حموم؟ رىنمى شيدا-

 :زد غر نارضايتى با و گرفت سهيال عريان هاىشانه از را نگاهش شيدا
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 شى؟ پيچ حوله ادم مثل تونىنمى-

 :گفت و نشست تختش روى شيدا، زدن غر به توجهبى سهيال

 بگم خواستممى تازه داره؟ اشكالى چه دختريم دو هر گيرى،مى سخت خيلى تو-

 .اللهى حزب بچه بكشى ليف پشتم بياى

 مشغول تخت ىگوشه كه سهيال به بالش. انداخت پايين بالشى تختش روى از شيدا

 .نخورد بود لباسش پوشيدن

 دستم( بگيرد را اشخنده جلوى كرد سعى) ببند لباسمو( قزن) قزل اين بيا شيدا-

 (.خواند اواز مانند) منه مشكل حالل تو دست. رسهنمى بهش

 .كنممى تخفه قزل همون با و پايين ميام سهيال-

 .خنديد سهيال

 .نيستم شدنت قاتل به راضى ابجى ديگه نه-

 قرمزى تل و كشيد برس را اىقهوه و زيبا موهاى سهيال. شد حاكم خوابگاه در سكوت

 .زد سر به

 كنار اهنى نردبام از سريع و انداخت بود كشيده دراز تختش روى كه شيدا به نگاهى

 .كشيد دراز شيدا كنار و رفت باال تخت

 .بهتره اينجا هواى و اب اوردى، بيرون من دست از رو تخت اين خوب گممى-

 .بكشد دراز ترراحت سهيال تا كشيد كنار را خود شيدا

 .گرفت رو جلوم ساده امروز-

 .چرخيد سمتش به شيدا



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

385 

 

 ساده؟-

 .زد صدام دانشگاه حياط تو امروز. گممى رو جعفرساده …آره-

 !خب-

 .زد رو حرفش تا شد سفيد و سرخ( خنديد) شد زنده و مرد پسره-

 .كرد جير جير تخت. شد بلند چپ بازوى روى ذوق با شيدا

 شده؟ عاشق گفت؟ چى خب-

 .پيچيد شيدا بينى داخل زده شامپو و شسته موهاى بوى و چرخيد هم سهيال

ِِ ن بدون جمله يه تونهنمى اللهى حزب بچه …شده عاشق اره-  من براى بگه كردن مِن م

 .شده عاشق

 .كرد فوت سهيال صورت تو و خنديد شيدا

 .اللهى حزب ىساده جعفر و سوسول سهيال شود؛ چه واى-

 .زد قهقهه درخشيد، سهيال درشت چشمان

 . جعفر و شيدا( زد قهقهه هم باز) رسوندن عرضتون به خالف جعفر؟ و سهيال-

 :پرسيد بلند صداى با و شد خيز نيم شد، گشاد شيدا چشمان

 .كنىمى شوخى من؟-

 فقط ساده( خنديد)بشه من عاشق ساده كن فكر چيه؟ شوخى شيدا، جون نه-

 .كنهنمى نگاهم پسرى هيچ به كه بشه كالس دخترچادرى تنها عاشق تونهمى

 :غريد خشمگين شيدا
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 گفتى؟ چى تو گفت؟ چى …كرده اضافه غلط-

 :گفت لوس و نشست سهيال

 .محجوبه و ساده خودت مثل …خوبيه پسر طفلى كرده؟ غلط چرا-

 :غرید حوصلهبی شیدا

 گفت؟ چى بگو-

 :گفت اشتختى هم عصبانيت به توجهبى سهيال

 زير مدت اين تو هستن برازنده و شخصيت با خيلى احسانى خانم گفت خب-

 خونواده با بدن آدرس ندارن نامزد اگه بدين پيام من طرف از بهشون داشتم نظرش

 .برسيم خدمت

 غر و كشيد پايين را شيدا دست سهيال. كشيد فرش و بلند موهاى ميان چنگى شيدا

 :زد

 شوخى از جدا …اومد خوشت شايد بزن حرف باش بذار قرار يه شده؟ چى مگه حاال-

 .ارتشيه باباش همدانه، اهل هست، مهربونى و خوب پسر

 .كرد نازك چشم پشت شيدا

 .دراوردى رو آمارش خوب چه-

 .كن فكر بهش شيدا. گفت خودش-

 .رفت پايين تخت از شيدا

 .ندارم رو هابازى مسخره اين ىحوصله. دارم نامزد بده پيام سهيال-
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 .شد روبرو شيدا تند تذكر با كه دهد ادامه خواست سهيال

 خونه به وقت دير خوامنمى. بريم هم با جايى يه تا شو اماده …كن تمومش ديگه-

 .برسم

*** 

 :گفت و پوشيد را لباسش مادر

 .نيست بد ننه، نكنه درد دستت-

 زيباست؟ لباس كه نگفت مادر چرا. نشود خراب خوشش حال كرد سعى شيدا

 .كشيد دست لباس پاپيون به ذوق با و امد سالن به مهرى

 .شيدا نكنه درد دستت خوشگله، خيلى-

 :گفت و انداخت مهرى لباس به نگاهى رضايت با مادر

 .عيدت براى بذار بيار درش برو-

 :گفت و خنديد مهرى

 خريدى؟ چى لباس خودت براى شيدا …باشه تنم امروز بذار حاال-

 :گفت زده هيجان مهرى. كشيد بيرون ساك از را زيبايش سارافون شيدا

 .بپوشمش من بده بار يه! خوشگله چقدر-

 .باشه-

 :گفت و رفت اشپزخانه سمت به مهرى. بود رسيده خانه به دير گذشته شب

 هستى؟ خونه كى تا-
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ِ  از بعد تا بيار، من براى چايى يه-  .هستم سيزده

 .داد شيدا دست به را داغ چاى مهرى

. بياى قراره كه گفتم گرفت، ازم رو سراغت اومد اينجا اومد، ظهر ديروز هم بهروز-

 بپرسم؟ چيزى يه شيدا

 .شد منتظر و نوشيد ارام و كرد فوت را چاى شيدا

 .بود گرم سرش خياطى چرخ با كه انداخت مادر به نگاهى مهرى

 دارى؟ دوست بهروزو تو-

 پرسى؟مى چى براى …اره-

 . شد ترنزديك مهرى

 دارى؟ دوسش دارن، دوست همو پسرا دختر كه اونجورى يعنى …نه-

 .خنديد شيدا

 دوست رو یکی خودش بهروز رقميه؟ چه ما دوستى دونىنمى يعنى خرى، خيلى-

 منه، دوست بهترين بهروز( شد محبت از پر نگاهش.) هستن هم عاشق…داره

 .دنياست دايى پسر بهترين …دارم دوسش هم خيلى …رفيقم بهترين

 .خواراند را سرش و شد گيج مهرى

 اتاق تو وقتى. دهنمى گير ديگه هم نادر حتى عجيبه خيلى شما دوستى دونى،مى-

 .نداره بهتون كارى كسى زنينمى حرف هم با هاساعت

 كه نگفت كند،مى حسودى بهروز و شيدا راحتى و نزديكى اين به كه نگفت مهرى و

 ديده بخاطر كه نگفت. دارد داشتنى دوست دايى پسر به پنهانى ىعالقه هاستسال
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 پسران دوستى به چنگ بهروز، از اميزی محبت نگاه حسرت و بهروز چشم در نشدن

 بهروز و بزرگتر خواهر مابين ىعالقه همچون اىعالقه جنس دنبال گويا. زندمى ديگر

 .بود شده پذيرفته و اشكار و عميق كه محبتى است،

 رشيد قامت و قد و اهنگ خوش صدا رفتار، شيطنت شيرين، لبخند ديدن با بار هر

 و كندمى فوران وجودش در اشتياق و حسرت. شودمى تند قلبش ضربان بهروز،

 .ريزدمى جانش به بغض و شيرينى

 .شد بلند جا از شيدا

 خان؟ حميد از خبر چه كجايى؟ مهرى-

 .زد لبخند مهرى

 .كردم تموم باش بود؛ ننه بچه كن، ول رو حميد-

 .شد خوشحال شيدا

 !نچسب ىپسره بود چى كردى، خوبى كار …افرين-

 :گفت شيطنت با مهرى

 بامزى كارتون تو شرمان مثل! پشت الك گذاشتم رو اسمش كنه؛مى نگام خيلى يكى-

 .هست

 با كه كوچكى خرس بامزى، انيميشن سريال در نابغه و تنبل پشت الك شرمان)

 .(شودمى قدرت پر عسل

 .خنديد شيدا

 پشت؟ الك چرا حاال! جالب چه پشت؟ الك-
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 .افتممى شرمان ياد ميره راه اهسته …ارومه خيلى ساكته، و تيپ خوش-

 يه برم من تو، با امروز ناهار مهرى…ببينم رو پشت الك اقا اين تا ميام باهات بعدا-

 .دايى ىخونه سر

 .زد رنگى پر لبخند و خورد را نيامده آه مهرى

 .ببينى رو بهروز خواىنمى هم حتما برو؛-

 .كشيد را خوشگلش خواهر بينى شيدا

 !خانم فضول شدى شيطون-

 سرعت به. نباشد جوراب پوشيدن به نيازى تا كشيد ترپايين كمى را شلوارش شيدا

 .رفت دايى ىخانه سمت به و پوشيد را ناصر ىخوابيده پاشنه كتانى

. بودند قرمز پالستيكى توپ با بازى مشغول كه كودكان صداى سرو از بود پر كوچه

 .ماند منتظر و فشرد را در زنگ

 كيه؟-

 .كرد شعف و شوق از پر را دلش صدا

 .منم كن باز-

- ِ  .بخير رسيدن! خانوم كالغ تويى ا

 شيدا. شد گشوده در بود، شده دايى ىخانه وارد تازه كه آيفون تكنولوژى كمك به

 كوچك ىباغچه به نگاهى. بكشد باال را شلوارش تا كرد مكث خانه حياط در كمى

 فرخنده اما نبود گياه و گل از خبرى امد جا اين مادر همراه كه اول روز. انداخت خانه
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 در گل هاىبوته. بود افريده گياهى و گل پر ىباغچه بامحبتش و سبز دستان با خانم

 .دهند سالم بهار به تا كشيدندمى خميازه فروردين ىآستانه

 كنى؟مى چیكار دارى تو، بيا-

 شرم با نگاهش بار اولين براى. خورد تكانى و دوخت جوان مرد به را چشمانش شيدا

 .گذشتمى بهروز با ديدارش اخرين از ماه يك. شد دوخته حياط هاىموزاييك به

 دوست ىچهره. بود نديده زيبا و تيغه سه گونهاين را جوان بهروز صورت وقت هيچ

 .بود شده هميشه از ترجذاب و مردانه اشهميشگى

 .كرد نگاهى خندان صورت به گستاخ نگاه همان با و كرد غلبه خود شرم بر سريع

 خبريه؟ كردى، خوشگل و سفيد-

 .كرد كوتاهى ىخنده بهروز

 .نيستم سيبيل و ريش اهل من گهمى. هست قاصدك فرمايشات از-

 .گرفت اندام پرورش ژست و اورد باال ارنج از را دستش

 اومدم؟ فرم رو... باشگاه رممى دارم دوماهه-

 .شد سالن وارد و خنديد شيدا

 .بشى ارنولد بازى هم بده پيشنهاد هاليوود به …خيلى-

 طرف به و كشيد را هاپشتى از يكى روكش بود شده سالن وارد او از جلوتر كه بهروز

 .كرد پرت شيدا

 .كن مسخره رو داداشات برو-
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 ها؟اون سراغ برم چرا هستى تو تا-

 .پيچيد دايى زن صداى در اشخنده

 .خانوم شيدا سالم-

 .فشرد محبت با را دايى زن دست شيدا

 خوبى؟ دايى، زن سالم-

 .كن اذيت رو دخترم اين كم بهروز... هللا الحمد-

 :گفت شيدا

 .ريزهمى هم به هم رو خونه تازه …كنهمى اذيتم ببين دايى زن اره-

 .رفت مادرش سمت به بهروز. انداخت پشتى روى را تورى روكش و

 اره؟ دادى، استعفا من مادرى از رسما و ديدى رو شيدا خانوم؟ فرخنده داشتيم-

 .زد مادر ىگونه بر اىه*س*بو محبت با و انداخت مادر گردن دور بازو حال همان در

 در را عاطفى ىرابطه نوع اين وقت هيچ. بود جدال در اندوه و لذت حس دو با شيدا

 ه*س*بو اين داشت دوست چقدر. بود دلش در هميشه آن حسرت بود؛ نديده منزل

 .شدنمى اما …كردمى تجربه خود پدر و مادر با را

 .مادرش با بهروز شيرين ارتباط از بردمى لذت و

 :كرد زمزمه ب**ل زير

 .كنه حفظ رو رابطه اين هميشه خدا-

 .كرد شيدا ىحواله چشمكى لبخند با و فشرد خود به را مادر بهروز
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 بشم؟ سوسك خونىمى دعا دارى-

 .كرد كج دهنى اختياربى شيدا

 .جون دراز بده عقل بهت كمى خدا كنممى دعا نه،-

 كرده فراموش را حضورش چطور. شد سرخ و گزيد را لبش خانم، فرخنده ىخنده با

 .بود

 .ادبه با دختر اين بگو حاال مادر، بينىمى-

 .رفت اشپزخانه طرف به و كشيد بيرون بهروز دستان از را خود خانم فرخنده

 دارى؟ دوست چى ناهار شيدا-

 :گفت معترض بهروز

- ِ  باشه؟ بادمجون قيمه ناهار نبود قرار مگه فروختى؟ هم باز منو نشد، ا

 :زد ب**ل اهسته گذاشت بينى بر انگشت شيدا

 .خريممى سوخته دماغ-

 .فروشممى چند؟-

)**** 

 كوب ميخ را نگاهش معصوميت، با سقف روى تصوير. كشيد دراز تخت روى بهروز

 .كرد

 .شد قاصدكش با نياز و راز مشغول دل در و شد بازى مشغول پايين ب**ل با
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 روز رو شب شب، رو روز چطور فهمىمى دلم؟ از دارى خبر رو؟ روزم و حال بينىمى-

 كنم؟مى

 .كشيد آهى

 …بتونم من تا بشه تموم سال ٣ اين زودتر كاش-

 .داد ارامش را اشريخته هم به ذهن خواب، و شد گرم چشمانش

 :گفت خود با خفته بهروز ديدن با. شد وارد و زد در به اىضربه شيدا

 !برد خوابش زود چه-

 حاال. چرخاند تخت سمت به را صندلى و داد قرار تحرير ميز روى را چاى سينى

 .بنگرد را خفته جوان راحت خيال با توانستمى

 جوان با شيك و كوچك پسر آن مقايسه از. افتاد ديدار روز اولين ياد به اختياربى

 احساس. نشست هايشب* ل بر لبخندى تخت، روى ىچهره خوش و قامت بلند

 با. است داده قرار دردها و هاغم براى فيلترى اشزندگی در بهروز اوردن با خدا كردمى

 و نادر خشن رفتارهاى كند، تحمل را على دادن دست از درد بود توانسته او حضور

 .كند تحمل را مادر توجهىبى و پدر غرغرهاى

 به را بودن مهم و داشتن اهميت حس شيدا، به محبت ىرويهبى كردن خرج با بهروز

 .بود بخشیده او

 تحت را زندگيش از مهمى بخش كه است مهم اندازه اين تا نفر يك براى اينكه از

 بود ارزشمندى نسيم و رايحه همان او براى بهروز. بود راضى و خشنود دهد قرار تاثير

 .وزيدمى كسى زندگى به بار يك تنها شايد كه
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 .است بخشیده او زندگى به را نسيم اين وزش خدا كه بود خوشحال شيدا

 و شد باز سياه چشمان كه بود بهروز رباى دل و جذاب حد از زياد صورت ديدن محو

 .خورد گره هم در هانگاه

 .بست را بلندش هاىپلك اىلحظه براى و كرد زمزمه چيزى بهروز

 .نريختم روت اب تا شو بلند نخواب، بهروز-

 .داد باال اَبرو و شد خيز نيم جا در بهروز و رفت باال سرعت به هاپلك

 دارى؟نمى بر سرمن از دست هم خواب تو يعنى …خوابم كردم فكر-

 .خنديد شاد شيدا

 .پسردايى هم رفيقى هم دارم؛ گل و اب حق ديگه نه-

 تخت روى طور همان و گذاشت كمرش پشت بالشتى. كرد سرايت هم بهروز به خنده

 .نشست شده دراز پاهاى با

 …اسمت به زنممى سند-

 .برد سمتش به را شده سرد چاى و شد بلند صندلى روى از سرعت به شيدا

 .كنهمى تنفله درجا دى؟مى چى رو قاصدك جواب-

 .من با قاصدكم جواب بده، رضايت تو-

 .بخور رو چاييت نزن، مفت حرف-

 .گذشت دلنشينى سكوت در لحظاتى

 .گرفت قرار زانوها روى بالش و شد جمع بلند پاهاى
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 ريختى؟ اىبرنامه چه تابستون براى شيدا-

 !تابستون تا كو حاال-

 .شم خالص زودتر تا بردارم تابستونه ترم خواممى من كنى، ريزى برنامه بايد حاال از-

 :پرسيد شوق با شيدا

 شه؟ مى مگه تابستونه؟ ترم-

 .كنن تموم رو دانشگاه زودتر خوانمى هم هااون من، مثل هم محسن و عبدهللا -

 .برم كار سر بتونم و بشه تموم درسم زودتر دارم دوست منم بشه اگه خب-

 :پرسيد حساسيت با بهروز

 كنى؟ كار خواىمى كجا وقت اون-

 خوش و ارام صداى با. شد نامرئى مكانى به خيره سقف و زمين مابين شيدا نگاه

 :گفت طنين

. بيمارستان يا بهزيستى مدرسه،. باشه كجا كنهنمى فرقى سركار، برم دارم دوست-

 لبخند. ]بشم مستقل مادى نظر از بتونم هم باشم مفيد هم دارم دوست فقط

 كمك افراد به تونممى كه كنممى فكر وقتى بهروز[ شد هايشب*ل نقش روشنى

 .كنممى پيدا خوبى حال كنم زندگى بابا پول و جيب بدون تونممى كنم،

 نهفته غم توانستمى داشت دوست. رفت فرو فكر به شيدا روياى شنيدن از بهروز

 .كند محو را او حسرت پر و ارام صداى در

 بهروز جدى و ساكت صورت بر شيدا محو نگاه

 :داد ادامه خوشحالى با. نشست
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 كودكى؟ هاىسال رفيق چى تو …خوشحالم خيلى …رسم مى ارزوم به دارم من بهروز-

. دممى امتحان فوق براى كنارش. شممى كار مشغول ليسانس از بعد منم خب-

 .بشم كشور هاىمهندس بهترين از يكى ميرى دكتر مثل خواممى

 .كشيد سبز روسرى روى را ليز چادر شيدا

 .باهوشى خيلى اخه …تونىمى دونممى اما …دارى رو پيش زيادى راه تو پس-

 :گفت بهروز

 هم تو. روستا بريم عيد تعطيلى تو روز چند ناصر با قراره تابستون جاى به امسال-

 مياى؟

 پسر تا دو با خواىمى نگه هى كه كنم ننه التماس بايد حاال …بشه راضى بابا اگه-

 .بندىمى هم رو هااون بال و دست تازه ميارن، در حرف برامون مردم برى؟ كجا

 .بريم هم با همه كن راضى رو عمه خب-

 .خورد را خود ىخميازه و كشيد هايشچشم به دستى شيدا

 خونه ميان مردم برن، بيرون شهر از نيست خوب عيد ايام تو گهمى شه،نمى راضى-

 سيخ ذوق با) روستا بيام دارم دوست خيلى خودم. نباشيم زشته ديدنى، عيد

 رو سرچشمه و رفتيممى باالش كه تپه اون يا يادته؟ گردوها درخت اون( نشست

 .ببينم برم دارم دوست خيلى ديديم؛مى

 .داد جلو و كرد غنچه را هايشب*ل

 .بشم راست و دوال مهمونا جلوى بايد اينجا من و رينمى شما حيف،-

 .كند دور شيدا قلب و خود ىچهره از را اندوه كرد سعى بهروز
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 .ميرىمى حسودى از برم كجا قراره فردا بگم اگه شيدا-

 :پرسيد كنجكاوى با و شد پرت دختر حواس

 كجا؟-

 صحنه روى هفته يه. كنن اجرا رو جديدشون نمايش اردك گروه قراره نمايش، سالن-

 .شده فروخته پيش از هم بليطشون هستن،

 :زد فرياد حيرت و شوق با شيدا

 كنه؟مى بازى هم شيته هالتر اردك؟-

 …ترمهم همه از …آره-

 چى؟-

 :گفت اهستگى به و كشاند كمى شيدا سمت به را خود بهروز

 .بيارم گير بليط دوتا تونستم اينكه مهمتر همه از-

 .ببر منم-

 .خنديد بهروز

 .زشته دختر برمتمى-

 :زد لبخند اسودگى با شيدا

 .شهرى پسر ممنون-

 در كه بود نمايشى هاىگروه معدود از يكى اردك، تئاتر گروه. رفت فرو فكر به و

 روى را كشور طنز نمايش بهترين درپى پى دوسال و كردمى هنرنمايى طنز نمايش
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 با روى سفيد و الغر پسرى قهرمانى، حسن گروه اصلى هنرمند. بودند برده صحنه

 هر در. بود برگزيده خود براى را شيته هالتر هنرى نام كه بود منعطف شدت به بدنى

 .شدمى ديده ورزشى هالتر يك از كوچكى طرح پوشيدمى حسن كه لباسى

 .دنبالت بياد كنممى هماهنگ مادرم با شه،مى اجرا نمايش ٧ ساعت فردا-

 و فرهنگى شرايط بخاطر گاهى اما امدنمى خوشش هاكارى پنهان اين از گرچه شيدا

 .كند كارى پنهان شدمى مجبور خانواده رفتارى

 رو قاصدك چرا( پرسيد متعجب. )بريم تئاتر خوايممى گممى دايى و ناصر به اما-

 برى؟نمى

 بگم تونممى. کن بار باقالى و بيار خر ديگه ببينه اونجا رو قاصدك و من يكى كافيه-

 در رو پدرم و فهمندمى رو قضيه دوستام. بگم تونمنمى اونو هستى، معمه دختر تو

 .ميارن

 يادته واى. دارم دوست رو اردك گروه چقدر دونىنمى ممنون، خيلى بهروز. اهان-

 بازى رو غربى دختر نقش و بود گذاشته طاليى گيس كاله نمايش، تو هالتر پارسال

 پايين بيا دختر، كن حيا» كشيد داد سرش دختره، واقعا كرد فكر زنه پير اون كرد،مى

 «!طاغوتيت وضع و سر اين با

 بر را خنده توانسته كه كرد شكر را خدا بهروز. كرد پر را اتاق جوان دو ىخنده صدای

 .بنشاند شيدا ىچهره

 و كشيد فرمش خوش و كوتاه موهاى به دستى و كرد محكم را مشكى كمربند بهروز

 پوست به دقت با و كرد راست و چپ را صورتش و گذاشت چانه زير دست راضى

 .نگریست ايينه در شده منعكس ىچهره متناسب اعضاى و روشن
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 ىايينه نقش رضا محمد بانمك و سبزه صورت و شد كوبيده كتفش بر دستى

 .شد خوابگاه

 .برو بيا دختركُشى، بيد درخت ناموس به داداش؟ نشد پسند-

 : گفت و زد محوى لبخند بهروز

 .خودم براى هستم نارسيسى كه، تو با مقايسه در خب-

 اب در را خود صورت وقتى كه يونان اساطير در زيبارويى جوان نام نرگس يا نارسيس)

 نيز خودشيفته افراد براى ضمن در. شد غرق و پريد رود در و شد خود عاشق ديد رود

 .(شودمى استفاده لقب اين از

 :راند عقب را او سرعت به بهروز. برد بهروز ىگونه طرف به را دهانش محمدرضا

 .چندش عقب، شو گم-

 .كرد پرت بهروز طرف به صدادار ىه*س*بو بار چند دور از شيطان كرمانى پسر

 !پاستوريزه همه اين پسرو …بخواد دلت خيلى-

 قرار؟ سر رىمى دارى( شد جدى)

 تن به و برداشت تخت روى از را برش خوش ىپاييزه و نخودى كت و زد چنگ بهروز

 .كرد

 .دارم مهمون امروز-

 خوابگاه؟ مياريش-

 كارن،بى غروب تا علمى همايش اومدن. هستن دوستش و معمه دختر …بابا نه-

 .جهان نقش میدون ببرمشون خواممی
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 :گفت مظلومانه و زد خندى نيش محمدرضا

 .باشم خوبى پسر دممى قول ببر، منم-

 دوستش مانند خندى نيش با و اويخت شانه روى را مشكى چرم كيف بند بهروز

 :گفت

 .شديدش نوع از اونم دارم غيرت ناموسم روى من شه،نمى بيد درخت ناموس به-

 :گفت و رساند بهروز كنار را خود محمدرضا

 .شدم مزدوج تدخترعمه دوست با شايد بيام بذار …ندارم تو ناموس به كارى-

 :كشيد باال اَبرو بهروز

 سپارمنمى تو دست رو بيد درخت همون من …بشم بدخلق نذار برو جون ممد-

 .داداش

 :كشيد دراز تخت روى و جويد را لبش ىگوشه محمدرضا

 .رسيممى هم به داداش، باش خوش و برو-

 اما داشت دوست را محمدرضا. زد بيرون خوابگاه از كالمبى و داد تكان دستى بهروز

 از بيش او ذهن در دخترى هر. بود اگاه او ىغريزه و احساس پريدن هرز از خوبى به

 .نداشت فرق هم غريبه و اشنا و فاميل و كالسى هم برايش. نداشت جاى ماه چند

 :گفتمى جانب به حق عبدهللا و محسن و بهروز اعتراض مقابل در بار هر

 دخترباز من مياد، خوششون خودشونم بشن، رفيق من با كننمى قبول خودشون-

 .ندارم هم شرفشون و آبرو به كارى نيستم؛ شرفبى اما هستم

*** 
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 .جويد را لبش و كرد نگاهى اىنقره بند ىساده ساعت به قرار،بى شيدا

 از تا كرد بررسى را صورتش كوچك ىايينه در و كرد باز را كيفش خيالبى سهيال

 .شود مطمئن بودنش مرتب

 طاقتى؟بى اينقدر چرا نكرده، دير شيدا-

 .شممى اينطورى منتظرم وقتى هميشه-

 .زد چادر به چنگى سهيال ظريف انگشتان

 .اومديم زود ما …خدا رو تو بشين-

 دیواری تصویر و نشست اتوبوس ايستگاه تابلوى زير نيمكت روى دوستش كنار شيدا

 حجاب بر تاکید که تصویر زیر ینوشته و همت شهید از تصویری. کرد نگاه را روروبه

 .داشت دختران و زنان عفاف و

 .نزنه كالسش از پسرداييت شيدا-

 .نداشت كالس امروز نه،-

 .كرد حركت و ديد را دختر دو توجهىبى راننده. نشد پياده كسى. كرد توقف اتوبوسى

 .شد شنيده راستش سمت از اشنا صداى كه بود روبرو ىخيره شيدا نگاه

 .سالم-

 :گفت گشاده صورت با و جست جا از شيدا

 .سالم-

 .چرخيد اندام الغر كوتاه قد دختر سمت به شيدا از نگاهش بهروز
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 .خانم سالم-

 خوبين؟ سالم،-

 كردى؟ پيدا رو اينجا راحت خوبى؟ شيدا... ممنون-

 .نشست شيدا كنار

 .نکن تعارف من بخاطر نداشتى؟ كالس ببين... رسيديم زود ، اره-

( افزود سهيال به رو) …خوب جاى يه ببرمت شو بلند حاال نداشتم، كالس …بابا نه-

 .بفرمايين

 پسر دختر سخنان و حركات تمامى كنجكاوى، با و كرد حركت شيدا كنار سهيال

 .كرد ضبط حافظه در را جوان

 تحسين و گيرنفس ديدمى نزديك از را آن بار اولين كه كسى براى جهان نقش زيبايى

 .بود برانگيز

 رنگ به زيبا و بكر هاىرنگ. بود اسالمى ايرانى اصيل غرور ياداور مغرور و زيبا بناهاى

 .زدمى طعنه اسمان زيباى

 ديگر قسمت به قسمتى از را نگاهش گنبدها، مجذوب و قراربى و شيفته چنان شيدا

 .بود كرده فراموش عمال را سهيال كه زدمى صدا را بهروز شادى با و دوختمى

 !قشنگه چقدر خدايا واى! خوشگله چقدر گنبد اين بهروز واى-

 پر ىدخترعمه شادى ت* مس و كردمى حركت شيدا كنار لبخند با كه بهروز

 :گفت بود شده احساسش

 . برهمى هوش قشنگيش نديدى، رو داخلش هست، هللا لطف شيخ مسجد-
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 اين و بشينم فقط خواممى نوازه، چشم و بكر چقدر الجورديش ابى رنگ اين بهروز-

 .كنم نگاه رو گنبد

 .بفرمايين هم شما «كرد سهيال به رو» بكنى دل ازش خواىنمى مسجد تو بريم-

 حيرت با بود نديده شيدا با اشنايى سال دريك را ذوق و شوق از درجه اين كه سهيال

 و جذاب ىزاده دايى و شيدا گرنظاره زيبا، بناهاى به كردن نگاه از بيش كنجكاوى و

 امر او به لحظه هر كه بود رفته فرو قلبش به نيشى بهروز ديدن با. بود زيبايش

 اين از را او قدرت با عقلش اما باشد پوش وشیک تيپ خوش جوان ىخيره كردمى

ِ  او كردمى ياداورى و كردمى منصرف كار  و صادق دوست شيدا، شيداست، بهروز

 .او ىساده

. كند حس جوان دو بين را محبت لطيف و قدرتمند امواج توانستمى راحتى به

 را كسى يكديگر جز جوان دختر و پسر. بود اشكار و ملموس كامال هاآن بين عشق

 .ديدندنمى

 احساس از داشتنى دوست و مغرور بناهاى معمارى اشكار زيبايى هر ديدن با شيدا

 .اوست همراه نيز سهيال اوردمى خاطر به گهگاه و گفتمى بهروز براى تنها خود

 …خيلى! بهروز بزرگيه ميدون چه-

 .زد چرخى ارامی به و كرد باز طرف دو به را دستانش بهروز

 .بزرگتره هم مسكو سرخ ميدون از ميدون اين-

 چيه؟ اسمش اونجا-

 .بيامرز خدا عباس شاه كاخ قاپو عالى-
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 بودى؟ ديده كاخ حاال تا سهيال واى-

 :زد غر سهيال

 .نيار در بازى بديد نديد اينقدر شيدا …ديدم قبال رو اباد سعد كاخ-

 :گفت لبخند با شيدا

 ببينيم؟ رو كدوما اول بهروز …هستم بديد نديد خب-

 .كنيم شروع امام بامسجد-

 شه؟مى پيدا طرفا اين هم بازار بهروز اقا-

 .بينيممى هم رو اونجا. قيصريه بازار …داره معروفى و خوب بازار-

 

 .دادمى كامل توضيحات بناها مورد در مطلع، راهنمايى عنوان به بهروز

 چشمان. نگريست را گنبد و سردر ىصحنه عظمت و رنگ شكوه مجذوبانه شيدا

 اويزان را چلچراغ ترينروشن آن ميان گويى و بود تحسين از ماالمال درشتش و سياه

 .اندكرده

 .بود هللا لطف شيخ مسجد دوم بناى

 .بود اشتختى هم احساسات شدن سرازير شاهد ذوق، كمترين با سهيال

 .نكن رفتار بَديدا نديد مثل شيدا-

 :گفت معترض و كشيد را بازويش شيدا
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 مسجد اين بهروز …نديدم جا يه رو قشنگى اينقدر حاال تا هستم، بديد نديد خب-

 .چيه دونمنمى اما داره بزرگ مسجداى با تفاوتى يه

 .خانم نداره مناره …مناره-

 به اما شد خشم و ازحيرت پر ابتدا بهروز نگاه. چرخيدند صدا سمت به گردشگر سه

 .كرد پنهان جانبی لبخندی در را خشم شعله و رنگ سرعت

 :برداشت بهروز سوى به قدمى محمدرضا

 .سالم( كرد خم جوان دختران براى سرى) بهروز اقا سالم-

 نگاه نقش و شد دور و چرخيد محمدرضا ىچهره روى بر ایثانيه از كمتر شيدا نگاه

 .شد پسردايى

 …من خوابگاهى هم محمدرضا-

 فرق از سهيال. كردند بسنده كوتاه سالم به دختران. كرد خوددارى دختران معرفى از و

 .كرد ورنداز را روى سبزه جوان ورنى تميز و سياه كفش تا سر

 سهيال مغرور و پروابى نگاه. شناختندمى را يكديگر نگاه جنس سهيال و محمدرضا

 .شد محمدرضا ىقيدانهبى و شيطان نگاه چفت

 .شد نزديك مسجد ورودى به نداشت، جوان همراهى از خوبى حس شيدا

 :پرسيد سهيال از بهروز

 ببينين؟ رو مسجد داخل خوايننمى شما-

 :گفت و گرفت دست دو با را سفيد كوچك كيف سهيال

 .برگردين تا شممى منتظر اينجا …نيستم مسجد و بنا اهل خيلى من-
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 :پرسيد رضا محمد

 بمونم؟ منتظر هم من داره اشكال-

 .داد تكان تاييد براى سرى سهيال سمت به و زد لبخند بهروز

 .بيا لحظه يه محمد-

 .گرفتند فاصله سهيال از كمى

 گذره؟مى خيالت تو چى-

 .خنديد بلند محمدرضا

 !پسر؟ بدبينى اينقدر چرا تو-

 !شدىمى رد اينجا از داشتى عشقى يعنى اهان،-

 نشست،مى زمين روى راحت و تفاوتبى كه سهيال نثار را گرمش لبخند محمدرضا

 .كشيد سرش فرق به دستى و كرد

 باعث تازه ببين. نشده چیزی حاال …داره قرار كى با مثبت بهروز ببينم شدم كنجكاو-

 .هستم فاميلت دوست مواظب اينجا هم من برس، فاميلت به برو تو شدم خير امر

 .فشرد محكم را محمد دست

 .ممد نيستم شوخى اهل مسائل اين تو من …نكن خطا پا از دست-

 ارشاد برادرهاى و خدا هاىبنده چشم جلوى خدا اسمون زير! بهروز چيه خطا-

 .كنم خطا شهنمى هم بخوام[ خنديد] هستيم

 .رفت و كرد پرتاب را نگاه اخرين اخم با بهروز
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 .شد نزديك سهيال به و داد باال را پاييزه كاپشن يقه محمدرضا

 بشينم؟ هست اجازه-

 .باش راحت نيست، من مال-

 روى بر را دستانش كرد، رونمايى را اهنگ خوش هاىخنده از يكى محمدرضا

 دراز پاى. نشست زمين روى راحت و كشيد باال كمى را شلوار و داد قرار هايشران

 بر نشسته دستى و زده تكيه زمين روى پشت از دستى ايستاده، زانو از پايى و شده

 .گذاشت نمايش به تصنعى و زيبا ژست پا،

 خونين؟مى درس كجا …اجازه با-

 دونين؟نمى شما يعنى-

 .بينممى رو شما باره اولين براى …نه-

 .انشاهللا بار اخرين و-

 نگاه برخالف. بود رُك و تيز زيادى دختر اين. داد خود نشستن در تغييرى جوان پسر

 .بود خشنى ىگربه بهروز، ىرميده آهوى

 دارى؟ من با مشكلى-

 .دوخت پُررو پسرك به بار شماتت را ايشقهوه نگاه سهيال

 .مياد بَدم طلب فرصت آدماى از. نمياد خوشم رفيق زدن دور از-

 همه اين انتظار. چرخيد سهيال طرف به كامل و كرد جمع را پاهايش محمدرضا

 پروابى زيادى بود، نديده دخترى چنين حاال تا. نداشت نقش ريز دخترك از را راحتى

 .بود
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 .هستم زدن دور اهل كنينمى فكر چرا-

 وقت اون و خوابگاهى يه اهل. خورد جا حسابى ديدنت از بهروز اقا …نيستى؟-

 هم ميدون ديدن براى بينين؟مى رو همديگه اينجا امروز و ساعت اين تصادفى

 يارى فلك و اسمون! بوده؟ تصادفى همه پس[ شد الود تمسخر كمى لحنش] نيومدى

 !بهروز به برسونين منو كنين

 خنديد انقدر. شد بلند اشخنده صداى بعد و شد منگ و مات ایلحظه محمدرضا

 .افتاد سرفه به و شد اشك پر چشمانش كه

 .گرفت طرفش به دستمالى سهيال

 !نشى خفه باش مواظب-

 .نداد اجازه خنده اما بزند حرف كرد تالش بار چند محمدرضا. شدنمى تمام خنده

 هه …چقدر دختر …هه هه …خدا واى …فلك …هه هه …و اسمون …هه هه هه هه-

 !اىبامزه تو چقدر …هه

 .شد بلند و كرد اخم سهيال

 .نارفيق دلقكى خودت-

 .گرفت سهيال طرف به را دستش محمد

 …هه هه …دلم واى …لطفا بشين …هه هه-

 :گفت و نشست سهيال

 دختر ظرفيته،بى چقدر[ داد ادامه ب**ل زير] كن تموم رو تخنده …نزن حرف-

 !نديده
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 .ريخت بيرون دهانش اب انفجارى، ىخنده با و شنيد محمد

 .خودتو كن جمع! چندش اَه-

*** 

 .شد گنبد ىكننده خيره سقف مات و گرفت باال حد اخرين تا را سرش شيدا

 رسيدن؟ هنر از درجه اين به طور چه يعنى …است العادهفوق-

 .گرفت قرار كنارش بهروز

 چيه؟ شكل فهميدى شيدا…است تازه برام هم هنوز اما اومدم اينجا بار ۴ حاال تا-

 چى؟-

 شده؟ طراحى چى گنبد داخل …بينىمى دارى كه همين-

 مايوس و شد خيره درخشندگيش و هنر ىقطره قطره حبه، حبه دانه، دانه به شيدا

 :گفت

 .همه كنار ىشده پرپر هاىگل مثل-

 .طاووسه طاووس،-

 .كرد دقت بيشتر شيدا

 !طاووسه واقعا-

 را بلندش انگشتان جهت يك به و داد نشان مركز از را نقش و رفت باال بهروز دست

 .كشيد

 .شده گنبد وارد نور با انگار پرهاش كه مركزه در طاووس يه-
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 با! ]نظيرهبى و عالى طراحيش و معمارى. معما و رنگ و نور! قشنگه چقدر واى-

 كردنمى توجه بيشتر زيبايى و هنر همه اين به كمى مردم كاش[ كرد اضافه افسوس

 .نبودن اروپايى كشورهاى هنر مجذوب و

 المثل ضرب به اشاره. )نداشتيم رو همسايه غاز سر تو كوبيدن! عمه دختر اى اى-

 درست هم تو خب …اما …احترامه و توجه قابل كشورى هر هنر( غازه همسايه مرغ

 معمولى و عادى برامون كه هست هاايرانى ما چشماى جلوى زيبايى قدرى به گى؛مى

 .شده

 است ناشناخته يا كه داره معمارى و زيبايى و هنر از اىگوشه خودش براى شهرى هر

 .شهنمى توجه بهش يا

 بوده؟ كى اينجا معمار-

 .اصفهانى محمدرضا استاد-

 بوده؟ خانوم طاووس عاشق اونم كنىمى فكر راستى... بباره قبرش به نور خدا-

 .دونمنمى عاشق؟-

 .خانومه قاصدك عاشق كه يكى مثل-

 :گفت تحير با بهروز

 ياد و اسم اينطورى بوده عاشق اگه جالبه؛ گى؟مى نظر اون از اهان قاصدك؟-

 .كرده جاودانه رو معشوقش

 ترينبرجسته از يكى گنبد زير جاودانه كه شد طاووسى ىخيره لبخند با بهروز

 .كردمى هنرنمايى اسالم دنياى مساجد
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 .پيوستند هاآن به هم محمدرضا و سهيال قاپو عالى كاخ از بازديد براى

 :زد غر محمدرضا

 تو مردم معلومه خب بديم، پول باشه قرار خودمون كشور زيبايى ديدن براى وقتى-

 .كنن خودداری هامكان اين به زدن سر از دنمى ترجيح اقتصادى سخت شرايط اين

 :گفت جدل و تحقير یروحيه همان با سهيال

 نداره، وجود اقتصادى سخت شرايط دينمى پول كشتى و فوتبال ديدن براى وقتى-

 !وخيمه مالى وضعيت[ كرد اشاره كاخ ورودى به دست با] بناها اين و موزه براى فقط

 :گفت اور حرص لبخندى با و انداخت باال اَبرويى محمدرضا

 .عشق عشقه، كشتى و فوتبال-

 :پرسيد اهسته و شد نزديك زير سربه شيداى به و كرد كوله و كج را دهانش سهيال

 بهروزه؟ اقا كالسى هم واقعا عتيقه اين-

 .نيست خوب نذار سرش به سر سهيال... اره-

 ...ىپسره خوره*ب رو ادم خوادمى باشى نداشته كارى-

 دست به اطالعاتى هم كاخ اين مورد در تا داد بهروز به را خود توجه ديگر بار شيدا

 .اورد

 :لرزاند را شيدا دل اخر اتاق هاىبرى گچ

 !قشنگه خيلى... خوشگله چه بهروز،-

 .شد موسيقى سازهاى نقش ىخيره پرنورش چشمان
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 رضا استاد كار زيباترينه، جا اين مينياتورهاى. هست موسيقى اتاق اتاق، اين اسم-

 .عباسى

 اجناس روى بر مشتاقش نگاه و سهيال پرحرفى شاهد قيصريه بازار بعد ساعتى

 دختر سر به سر و كند نزديك سهيال به را خود كردمى سعى محمدرضا. بود هامغازه

 .بيافريند شاد ىخاطره خودش دل براى و بگذارد جوان

 در تا كردمى ترنزديك بهروز به را خود هامغازه و بازار گاهبى و گاه شلوغى در شيدا

 .باشد دور ديگران با جزيى تماس هر از او بلند قامت حمايت

 .لرزاندمى را دل و كردمى خيره را چشم اصفهان هنر هاىزيبايى

 براى دهد، قرار آن در را طالهايش تا خريد خاتم كوچك ىجعبه خواهرش براى سهيال

 .خريد تزئينى وسايل هم خانه ديگر افراد

 .كرد بسنده مهرى براى تزئینى ىساده بند گردن يك خريدن به شيدا

 :پرسيد اخر ىلحظه و رساند اتوبوس ايستگاه به را هاآن بهروز

 گردين؟برمى ساعتى چه فردا-

 .ناهار از بعد-

 خونه؟ رىمى هفته اخر …باش خودت مواظب-

 .بدیم انجام و بمونيم قراره هابچه با دارم گروهى تحقيق يه نه-

 كه كن بيشتر رو آبگوشت آب شما، ىخونه ديگه ىهفته دو پس …بمونم باید منم-

 .اونجام ناهار

 .كرد كوتاهى ىخنده شيدا
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 …رفيق باشه-

 ميزبان دانشگاه خوابگاه نشانى بهروز داشت خانم سرنشين يك كه تاكسى توقف با

 .داد تكان شيدا براى دستى كرايه، پرداخت با و داد را

 بهروز صورت روى كه شيدا محبت پر نگاه شكار با و داد تكان سرى نيز محمدرضا

 .كرد خداحافظى هاآن از بود نشسته

 :زد غر و شد جا جابه كمى سهيال

 .نيومد خوشم ازش اصال …سیريش ىپسره-

 .رسيدنمى نظر به بدى پسر بهروز؟ دوست از-

 .چلغوز دادمی قورت رو آدم نگاش با …باشه چى تو نظر از بد تا-

 بود؟ چطور من دايى پسر …شو خيالبى اونو-

 .كنه تورش بتونه كسى نكنم فكر تو بودن با بود؛ خوبی و برازنده جوون-

 .من دوست بهترين و …قاصدكه عاشق بهروز من؟ چرا! وا-

 .داره دوست خيلى معلومه بود، مواظبت خيلى …بود جورى يه اخه-

 .شد شيدا هاىب*ل نقش گرمى و شاد لبخند

 .داريم رو هم هواى كه معلومه بوديم، رفيق و دوست هم با كوچيكى از ما-

 .داد تكان سرى سهيال

 . چلغوز اون به داره شرف سگش اما گى؛مى درست تو شايد دونمنمى-

 .زد سهيال سر پشت آهسته اىضربه معترض شيدا
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 !چيه؟ اون سگ …بزن حرف درست من دايى پسر مورد در! اوى-

 :گفت و كرد مرتب را موهايش چترى سهيال

 !انداخته پايين رو تو پسردايى اين فقط و تپيده اسمون انگار هم، تو خُبه-

 :گفت لبخند با شيدا

 .منه پسردايى اونم هست يكى فقط! چى پس-

 .كردند سكوت خوابگاه به رسيدن تا تاكسى ىراننده هيز نگاه ديدن با جوان دختران

*** 

 بلند هاىشال بودند، شيدا خوابگاهى هم كه ايالمى؛ هاىخاله دختر حبيبه و حميده

 و حبيبه از سال دو حميده. انداختند سينه روى و داده چرخى گردن دور را رنگى و

 دختر تن بر جنگ از داغى راست، دست انگشت دو نداشتن و بود تربزرگ بقيه

 پوست و درشت اندام خاطر به بودن، تركوچك وجود با حبيبه. بود گذاشته جوان

 .رسيدمى نظر به تربزرگ تيره

 ادا حلق از يا كشيدمى بيشتر را حروف از برخى كه خود شيرين لحجه ته با حبيبه

 :پرسيد سهيال از كردمى

 .خريد بريم خوايممى حميده با بده پاساژ تا چند آدرس ال، هى سُ -

 كشيدن مشغول و بود ايستاده ديوار روى بر شده نصب ىايينه جلوى كه سهيال

 :گفت رويى خوش با بود، اىقهوه و كوتاه هاىمژه به ريمل

 از. نخرين هم گرون نندازن، بهتون قالبى جنس باشين مواظب ولى چشم؛ روى به-

 .كنين قيمت جا چند
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 :گفت خجالت با حميده

 !اومدىمى هم خودت كاش-

 :گرفت را خجالتى ىحميده حرف دنبال حبيبه

 .نشديم اشنا تهرون با هنوز ما اره-

 تحصيل براى خانواده رضايت گرفتن و قبولى به موفق سختى به كه ايالمى دختران

 خود هاىكالسى هم با و گذراندنمى خواندن درس به را خود وقت بيشتر بودند شده

 حفظ را خود ىنفره دو گروه دادندمى ترجيح بيشتر هاآن. گرفتندنمى گرم چندان

 .كنند

 .داد حبيبه به را برگه و نوشت را مكان چند نشانى سهيال

 .شد اتاق وارد بود حمام که شيدا ها،آن رفتن از بعد دقیقه ده

 .باشه عافيت-

 رفتن؟ كجا دخترا …باشى سالمت-

 كوتاه از منصرف و كرد ورانداز قيچى و شانه با كمى را خت*ل هاىچترى سهيال

 .كرد مرتب را موهايش شانه با و گذاشت تخت روى را قيچى كردنش،

 .كنن زيارت رو بزرگ تهران كمى رفتن …كبير نشين تخت نيستن تو مثل همه-

 .گرفت را موهايش آب حوله با و شد نزديك شوفاژ به شيدا

 خونه؟ رىنمى چرا تو سهيال خريد، رفتن پس-

 .كرد پُر قرمز فالسك داخل چاى از را ليوان دو سهيال
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 اقاى دست از خودمو من آخرش... تحقيق براى آسايشگاه بريم بايد هنرمند با فردا-

 .زنممى دار هنرمند، و عزتى

 .نشست سهيال كنار و انداخت شوفاژ روى را دارنم ىحوله شيدا

 اما ده؛مى ميدانى تحقيق داره ۴ ترم از كه كنه؛ آبديده رو ما خوادمى كه عزتى آقاى-

 …هنرمند

 .خورد را داغ چندان نه چاى از كمى

 .داره دوست نيست، بدى پسر-

 فكرش به چطور بزنه شدن سرخ بدون جمله يه نيست بلد اون موندم من كرده، غلط-

 !بشه من عاشق رسيده

 حضورش متوجه حتى ٢ ترم تا كه كالس ساكت و مظلوم پسر اوردن بخاطر با شيدا

 .زد لبخندى بود، نشده كالس در

. هست عزتى دكتر چشمى نور و خوون درس و مودب خوبيه، پسر هنرمند! سهيال-

 ديگه؟ خواىمى چى نيست، بد هم اخالقش و قيافه

 .داد تكيه ديوار به و فشرد هايشب*ل ميان را ليوان ىلبه سهيال

 از بشه، خشك دهنم بزنه، تند قلبم …بگيره رو بدنم برق ديدنش با دارم دوست-

 .پرانرژى و بشم شاد كنم، ذوق ديدنش

 و قيافه البته …شممى عاشقش منم بده تكونم جورى اين تونست كسى وقت هر

 .نباشه بد هم مالیش وضع

 .داد تكان سرى شيدا
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 .قشنگ عشق يه كنم،مى ارزو عشق برات-

 .نشاند شيدا ىگونه روى اىه*س*بو سريع و خنديد سهيال

 اى؟كاره چه امروز …عزيزم ممنون-

 .هستم تنگش دل …امام مزار برم خوادمى دلم خيلى امروز-

 زهرا؟ بهشت رفت شهمى كنىمى فكر اومدى، بيرون حموم از تازه سرده، هوا-

 .پوشممى گرم لباس هم شده خشك موهام كامل هم رم،مى ناهار از بعد-

 شيدا ىشده دراز زانوى روى سر و خوابيد تخت روى و گرفت كناره ديوار از سهيال

 .گذاشت

 .ما ىخونه بريم بياى كالس از بعد فردا كه ميام همرات شرطى به-

 !دارى قرار هنرمند با كه فردا-

 .هستيم تعطيل بيا، فردا پس آه،-

 .كرد موافقت لبخند با آيدمى همراهش سهيال اينكه از خرسند شيدا

 :پرسيد و چرخيد كمى سهيال

  خبر؟ چه تيپت خوش ىزاده دايى از-

 .خونه رهمى كمتر شلوغه، سرش ترم اين-

 :گفت شيطنت با سهيال

 .جداست تو براى نوشتن نامه حساب اما-

 .خنديد سهيال شيطانى افكار به شيدا
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 . آبجى زنىمى توهم-

 .بلنده انكار ديوار …خُب آره-

*** 

 سوى به خاكى مسير در سهيال و شيدا. داشت انگيز غم فضايى مقبره، فلزى اسكلت

 .شدند نزديك مزار

 :زد غر شود كثيف كمتر هايشكفش بود مواظب كه سهيال

 .رهمى فنا به گِل با كفشمون و شلوار بياد بارون و بزنه گندت شانس شيدا-

 .شنيدنمى را سهيال صداى و بود شده اشك پر شيدا قراربى چشمان

 آرام شيدا. نشست مردم طرف از اهدايى قالى روى و شد خواهران قسمت وارد سهيال

 بود خلوت مكان روز، وقت آن. رفت داشتنى دوست و مهربان پيرمرد عكس سمت به

 .بود كرده صدا پر را فضا كارگران حضور و صدا تنها و

 .نشست كنجى كرده بغل زانو و كشيد چهره بر را چادر

 :كرد زمزمه آهسته

 كه همين اما نديدمتون نزديك از وقت هيچ درسته …شده تنگ براتون دلم آقا، سالم-

 …اما …اما بودم؛ قوى دل و آروم هستين، دونستممى

 چند. افتاد كردن فين فين به كم كم. ريخت هاگونه روى بر داغ هاىاشك و كرد بغض

 هاىبچه ىبقيه همراه بار چند خرداد و اردیبهشت. اورد خاطر به را پيش ماه

 اشك مرادشان و پير سالمتى براى. بودند رفته بيرون دعا مراسم براى شبانه دانشگاه،

 .بودند شده خواستار را بيمارشان رهبر سالمتى حق درگاه از عاجزانه و ريخته
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 كودك، و مرد و زن جوان، و پير را؛ مردم شيدايى و شوق همه آن رفتنمى يادش

 دعا و بودند نشسته خيابان در هم كنار همه متفاوت، تيپ و ظاهر با فقير و ثروتمند

 .خواندندمى

 روز آن. لرزيد همه دل قران، ىموقعهبى نواى با خرداد۱۴ روز كه افسوس اما …اما

. بود ٧ ساعت خبر منتظر و دادمى گوش قران صوت به قراربى خوابگاه؛ در صبح

 و گيج شيدا رساند، مردم اطالع به را امام درگذشت خبر بغض با حياتى اقاى وقتى

 .شد خوابگاه ديوار ىخيره منگ

 .گذشتمى شوم روز آن از ماه چند

 براى دلم. خوابم به نمياد وقته چند على. شده تنگ على براى شما، براى دلم امام؛-

 …شده تنگ داداشم

 آرام كمى زدن، حرف و اشك ريختن با. بود اورده مهربان پدربزرگ براى را اشتنگى دل

 .شد

 معلوم كه رفت سهيال سمت به. لرزيد ماه دى سرماى از بدنش و كرد پاك را صورتش

. خوردند را چاى سكوت در. بود كرده تهيه چاى مصرف بار يك ليوان دو كجا از نبود

 كردنمى احترامىبى گاه هيچ البته ندارد، اىعالقه امام و انقالب به سهيال دانستمى

. 

 حضور هاآن. زدنمى اشانقالبى عقايد از حرفى وقت هيچ سهيال حضور در هم شيدا

 .بودند پذيرفته ساده را يكديگر

 .نبود شيدا ايدئولوژى شناخت دنبال به اما امدمى امام مزار به شيدا همراه سهيال

 .بودند قهار پرستان شاه از سهيال خانواده



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

421 

 

 اما خوب شاهى را محمدرضا و كردمى ياد نيكى به شاه رضا از هميشه سهيال پدر

 .دانستمى ضعيف كمى

 در ايران اقتصادى و علمى پسروى موجب انقالب بود معتقد اشخانواده مانند سهيال

 .است شده جهانى ىعرصه

 از. كنند مطرح را خود سياسى عقايد تا دادندمى هم به كوتاهى زمان دختر دو گاهى

 .ناسره ديگرى نظر و بود صحيح خودشان نظر هريك، نگاه ىدريچه

 از گاهى شيدا. كردندنمى توهين يكديگر به كدام هيچ كوتاه هاىزمان اين در اما

 .كردمى بلند را صدا خشم از سهيال و شد مى سرخ خشم

 امام. بگذارند احترام مقابل طرف محبوب هاىشخصيت به بودند پذيرفته دو هر

 .سهيال ىاسطوره رضاشاه و بود شيدا محبوب خمينى

 :گفت شيدا فين فين به معترض سهيال برگشت، مسير در

 .لجباز دختر تو و دونممى من اونوقت بخورى، سرما و بزنه شانست-

 .كند سرگرم را سهيال شوخى و خنده با كرد سعى شيدا

 و سرماخوردگى قرص تا چند و هست چايى ليوان تا چند درمونش بخورم سرما-

 .جونى سهيال پرستارى و... اهان …استامينافون

 .خوشمزه باش خيال همين به-

*** 
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 طوسى مانتوى و سياه مقنعه. شد خيره خوابگاه ىآيينه به وسواس كمى با شيدا

 سالن وارد و كرد سر را چادرش. بود منظم و شده اتو هم مشكى شلوار. بود مرتب

 .بود منتظر سالن انتهاى در سهيال. شد

 !نشه بد برى؟می همراه منو گفتى خونواده به سهيال-

 ريم،مى ناهار براى فقط بدم؟ خبر كه بندازن قرمز فرش قراره مگه! تو دست از واى-

 .كننمى زيادتر رو خورشت آب تو بخاطر كه

 از چندانى اطالع رفت،مى سهيال ىخانه به كه بود بار اولين بود، قراربى كمى شيدا

 كار مخابرات ىاداره در بزرگترش خواهر سارا دانستمى فقط نداشت، اشخانواده

 .است بازنشسته پدرش و كندمى

 براى انتها در و شدن سوار س*و*ب مينى بار يك شدن، اتوبوس سوار دوبار با بالخره

 .رسيدند مقصد به شدن، تاكسى سوار باران، از فرار

 بلند ،«كيه»  پرسيد آيفون پشت از كه مردى به خطاب و زد را خانه زنگ سهيال

 :گفت

 .شديم خيس كن باز-

 خودنمايى سرمازده درختى تك كنار كه سياهى اتومبيل با ديد كوچكى حياط شيدا

 .شد نمايان گشوده لبخندى با جوان پسرى و شد باز سالن درب. كردمى

 كشيده؟ آب موش چطورى-

 :گفت دراورد پايش از را اىقهوه ىچكمه تا بود شده خم كه درحالى سهيال

 .جارو كن دارى آبرو مهمون جلوى-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

423 

 

 :داد جواب را معذب شيداى سالم و خنديد پسر

 .فرفره اومدى دير[ سهيال به رو] بفرمايين سالم،-

 :گفت قلق بد ىچكمه دراوردن از موفق سهيال

 .پالسه اينجا هميشه كه منه چلمنگ پسرعموى بينىمى كه اينم جون، شيدا بفرما-

 به زد سهيال بازوى بر كه مشتى و جوان ىخنده ديدن با اما شد؛ زده خجالت شيدا

 .برد پى هاآن ىرابطه راحتى

 به سهيال. كرد برخورد دختران وسرد خيس صورت به گرم هواى سالن، به ورود با

 .نشست بخارى كنار مبل روى و كرد پرت سمتى به را مقنعه و مانتو سرعت

 .شو گرم بيا بدو شيدا-

 گند خردلى، - شكالتى مبل به خواستنمى خيس چادر با ايستاد، بخارى كنار شيدا

 .بزند

 كجاس؟ مامان بربرى،-

 :كرد پرت سهيال سمت به و كشيد بيرون پشتش از كوسنى جوان

 .فرماندهى مقر است، آشپزخونه عمو زن …كنى دارى آبرو دوستت پيش-

 جونم؟ شيدى نه مگه خُلَم، چقدر دونهمى خودش شيدا-

 :پريد جا از سهيال. زد جان كم لبخندى شيدا

 داريم؟ داغ چايى جونى، بردى-

 .فيروز حاجى نوكرت-
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 .نمكدون باشه-

 .شد بلند برديا

 ارباب؟ خواىنمى ديگه چيز ميارم، هم چايى-

 بخاری. كرد نگاه شکل مستطیل و بزرگ سالن به شيدا. شد اتاقى وارد سهيال

 دو آن، طرف دو که بود کوچکی راهروی راست سمت. داشت قرار ورودی در رویروبه

 .خوردمى چشم به برج يك از تصویری هاآن از یکی روى كه خورد،می چشم به در

 .شد آن وارد چاى آوردن براى برديا بود، اشپزخانه هم چپ سمت

. بود شده مبلمان خردلى شلوغ هاىخط و شكالتى ىنفره ٧ مبل دست دو با سالن

 ديوار روى اشياى تنها كرواتى، پيرمردى ىچهره از تابلويى و دار پاندول و بلند ساعتى

 و نافذ چشمان با تابلو درون پيرمرد. كرد مشغول را شيدا چشم تابلو. بودند سالن

 .بود جذبه و جديت از پر شده، دوخته هم به هاىب**ل سفيد، بلند سبيل و اىقهوه

 .بگير رو چادر اين بيا …ما ىطايفه رييس …بزرگه بابا-

 كرواتى پيراهن و مشكى كوتاه دامن با سهيال. گرفت سهيال از را نماز چادر شيدا

 .بود شده ساده و شيك زيادى سفيد

 سينى با برديا. شود خشك تا اويخت ورودى در كنار و گرفت را شيدا مشكى چادر

 .امد هاآن سمت به تپل زنى كنار چاى

 .داد سالم و جست جا از شيدا

 .شدم مزاحم ببخشيد …سالم-

 .خانوم مادر سالم-
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 كردن بغل با و كشيد طاليى ىشده رنگ تازه موهاى به دستى رو، سفيد و تپل مادر

 :زد شيدا به لبخندى سهيال،

 !دختر بگير اروم كمى سهيال …اه …عزيزم اومدى خوش. سالم-

 :كشيد طاليى موهاى به دستى مادر، اغوش ميان سهيال

 .پاره اتيش كن آب منو باباى دل باز خوشگله، مياد بهت-

 شيدا براى هاآن راحتى و رفتارها اين باور. گذاشت ميز روى را چايى و زد قهقهه برديا

 پنهان خونسردى از اىاليه در را خود حيرت توانست خوبى به ولى بود؛ سنگين كمى

 .كند

 شيدا سوى به قدمى بود اويزان بازويش به كانگورو بچه مانند سهيال كه حالى در مادر

 .بود صميمى و گرم. كشيد ش*اغو در را او و برداشت

 .عزيزم باش راحت …اومدى خوش-

 .زد تعارف پوشيده شيداى به و برداشت را چاى ليوان برديا

 .بياد كواال بچه اون تا بفرمايين شما-

 و بلند قد جوان كول و سر از شيدا متحير نگاه درمقابل و دويد برديا سمت به سهيال

 .رفت باال هيكلى

 .خنديدمى و بود گرفته را سهيال دست ضربات جلوى برديا خنديد،مى مادر

 :گفت شيدا به مادر

 .كارشونه دوتا اين بخورين، رو چاييتون شما-
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ِ  تازه و داغ چاى نوشيدن درحال شيدا  شد سالن به كسى ورود متوجه طعم خوش دم

 .بود پنهان ديگران ديد از شلوغى و صدا سرو در كه

 :گفت بلند استخوان، درشت و بلند قد دخترجوان

 افتادين؟ هم جون به هندى خوكچه اين با باز بربرى خبرتونه؟ چه-

 :گفت مادر. خوابيد صداها سرو

 .نبودن كن ول ورپريده تا دو اين بده خيرت خدا مادر، سالم-

 اعضاى از كدام هيچ عكس قبال شيدا. داد سالم وارد تازه به و شد بلند هم باز شيدا

 .است سارا حتما بلند قد دختر زد حدس ولى بود نديده را سهيال ىخانواده

 .نگريست شيدا به عكس قاب داخل پيرمرد مانند نگاهى با سارا

 .بفرمايين اومدين، خوش خانوم، سالم-

 شلوغ هم باز فضا سهيال جيغ با اما كرد؛ سنگين را محيط كمى سارا جديت و ادب

 .شد

 .كندى رو موهام بربرى نون بميرى-

 .گرفت فاصله سهيال از برديا

 .خانوم سوسو بردى رو خودت و من آبروى دوستت جلوى-

 بيرون، لباس تعويض از بعد سارا. داشت ادامه شلوغى و سروصدا اين ناهار از قبل تا

 آشپزخانه به مادر كمك به بود استين بدون و بلند پيراهن يك كه راحتى لباس با

 .رفت
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 اتاق در توانست و كرد خود متوجه را سهيال ابرو و چشم با شيدا و بود گرم سالن

ِ  لباس سهيال،  .دراورد را مانتو زير گرم

 غريبه مكان آن در را خود شيدا برديا، هيكل و تيپ هم جوانى و خانواده پدر ورود با

 .كرد حس اضافى و

 جمع مردان روى تا كردمى كنترل را نگاهش و بود نشسته تك مبل روى معذب

 .كرد صدا را سهيال آشپزخانه از سارا. نلغزد

 كنى؟مى چه ما سهيالى هایزحمت با دخترم-

 و جوان زيادى سفيد شلوار و شرت تى با كه خانواده پدر سواالت به احترام با شيدا

 .بود بهروز ميل باب سجاد اقا سفيد تيپ. داد پاسخ زد،مى تيپ خوش

 سهيال برادر حتما كه ديگر پسر و برديا با زود حتما ديدمى را جمع اين او اگر …بهروز

 .شدمى دوست بود،

 :زد فرياد برديا

 .بذار بيشترى ديگ ته من براى خانوم سوسو-

 :گفت طعنه با جوان پسر

 .بده دستور بعد نه، يا ذارهمى ديگ ته برات اصال ببين اول-

 :پرسيد آهسته و چرخاند شيدا سوى به را سرش سپس

 كنه؟نمى اذيتت شدن پيچ مالفه اين-

 .باشد مسلط برخود تا بست اىلحظه را هايشپلك معذب شيدا

 .نخير-
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 رو چشماشون هم برادران نيست، درخطر هم اسالم اى،پوشيده حسابى كه االن-

 .بيار درش پس كنن،مى درويش

 هم و بود خشمگين هم هست، گرفتن گُر حال در بدنش تمامى كرد احساس شيدا

 تحقير را او حجاب، خاطر به بود نداده اجازه خودش به كسى هيچ حاال تا. شرمگين

 .كند

 مقابل كه همين. برود اشپزخانه به اىبهانه به تا برخواست جا از جوان به توجه بدون

 .داد قرار چادر انتهاى روى بر را پايش جوان پسر رسيد، جوان

 جدا شيدا سر از شيدا، توسط شدنش گرفته محكم بخاطر اما شد، كشيده چادر

 .كشيد عقب به كمى را او تنها نشد،

 ذهنش به سياه افكار و كرد ناامنى احساس. زد چنگ شيدا ىسينه به بغض و ترس

 .كرد حمله

 به نسبت كه مردانى و زنان ميان كرد؟مى چه شناختنمى كه افرادى ميان جا اين او

 .نداشتند گرايشى مذهب و دين

 كردمى تزيين را آن سهيال كشيد،مى برنج طاليى ديس درون مادر. شد اشپزخانه وارد

 .ريختمى خورى خورش هاىبشقاب درون را بو خوش ىقيمه خورش سارا و

 بياى؟ لحظه چند شهمى سهيال-

 :رفت سمتش به و شد بلند سهيال

 جانم؟-

 .برم خواممى نيست، خوب حالم من سهيال-
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 :گرفت را شيدا سرد دست سهيال

 .شهنمى ناهار؟ موقع برى، كجا شده؟ چى-

 .برم بايد تونمنمى خدا به كنم،مى عذرخواهى مادرت از-

 سمت به خانواده مردان متحير چشمان مقابل از و كشيد را شيدا دست سهيال

 .برد اتاقش

 .هنوز نخوندى هم نماز. جا همين ميارم رو ناهارمون كن، استراحت كمى اينجا-

 .نشست بود، شده پوشيده سرخابى اىملحفه با كه اتاق تخت دو از يكى روى شيدا

 ها،تخت همراه چوبى صندلى يك و ارايش ميز و لباس كمد. كرد نگاه را اتاق كمى

 .دادمى تشكيل را اتاق وسايل

 :گفت شيطنت با برديا و خورد اتاق در به اىضربه بعد دقايقى

 تو؟ بيام خانوم حاج ياهللا،-

 .ديد را غذا ظرف بزرگِ  سينى و كرد باز را در شيدا

 .افتادين زحمت تو ببخشين …بفرمايين-

 :گفت لبخند و شيطنت همان با برديا

 به بخونم كوزت با همكارى ىصيغه يه قراره ندارى، خبر من دل از خانوم، حاج اِى-

 .سى سى جون

 .زد لبخندى سهيال مختلف اسامى شنيدن از. آمد سويش به برديا از مثبتى امواج

 :شد اتاق وارد توفان مانند سهيال
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 …كنه استراحت خوادمى نگفتم مگه اوليه، انسان هوى-

 :گرفت را سهيال كوچك هاىدست بود، داده قرار ارايش ميز روى را سينى كه برديا

 .نزاكت بى ىدختره اَه بخورم، رو مختبى ىكله غذا، جاى به نذار سوسو ببين-

 .رفت و كرد رهايش و

 :داد قرار زمين روى و كرد بلند ارامى به را سينى سهيال

 تونستى اگه راستى بياره، در بازى دلقك بلده فقط نشو ناراحت دستش از شيدا-

 !چيه شرشته ما بردياى اين بگى

 :نشست پرنده و گل طرح كلفت و نرم قالى روى سهيال كنار شيدا

 سينما؟ يا تئاتر-

 .بفرما خوردن، غذا مابين البته بزن؛ ديگه حدس يه. نه-

 بدنى؟ تربيت …دونم نمى-

 :خنديد سهيال

 دونمنمى فيزيكِ  ارشد. فيزيكه ىنابغه بچمون نه، …خوردى؟ رو بدنش و زبون گول-

 .توم چى چى

 برادرته؟ اقا يكى اون سهيال[ پرسيد مكث با] نمياد بهش-

 .تك تكه من داداش اين شيدا يعنى منه، ىدونه يه داداش بهمن اره،-

 تكش برادر مورد در سهيال پرحرفى به و خورد را غذايش ارامی به سكوت در شيدا

 .داد گوش
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 باز شنيدن با گشت، نماز مهر دنبال به نگاهش با شيدا غذا، هاىظرف بردن از بعد

 :پرسيد در شدن

 ندارين؟ مهر سهيال-

 .نه كن فكر-

 بر بيشتر را چادر. ديد اتاق درون را بهمن و برگشت ترس با لرزيد شيدا دل بند

 .چسباند صورتش

 هم روى را بلندش پاهاى و نشست تخت روى دخترك ترس به اعتنا بى بهمن

 :انداخت

 باز رو فكرتون كمى جاش به نيست بهتر خوره؟مى امروز انسان درد چه به نماز آخه-

 بدين؟ پرورش و كنين

 :كشيد و گرفت را چادر ىگوشه گستاخ جوان اما شود خارج تا رفت در طرف به شيدا

 رى؟مى دارى پايين انداختى رو سرت كجا زنممى حرف باهات دارم-

 :گفت خشمگين و سرخ صورت با شيدا

 .اقا دار نگه رو مهمون حرمت كمى …بنداز رو دستت-

 .كشيد بيرون جوان دست از محكم را چادرش و

 :خنديد بهمن

[ كشيد را صدايش] به باشم اينجا شورنمى ظرف دارن دخترا تا گفتم خب-

 .كنيم گفتگو كمى بشين اينجا بيا نكن ناز حاال …نگذره بد مــــهمــــون،

 :گفت خشم همان با شيدا
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 .بيرون برى بهتره-

 ىفاصله با تونىمى هم تو اينجاست تخت دوتا تازه …كردم تنگ جاتو چرا؟ـمگه-

 .بزنيم گپ هم با و بشينى اسالمى

 :ناليد دل در شيدا

 …كن كمك خودت خدايا-

 .داد قرار در پشت را راست پاى و كرد عمل ترسريع بهمن گرفت، را در ىدستگيره و

 بزرگترم، كالغ جوجه تو از هم من تره،بزرگ به احترام خونه اين قوانين جزو خانوم-

 .رهنمى بيرون اينجا از كسى زنممى حرف دارم وقتى تا پس

 :زد فرياد مكث اىلحظه بدون شيدا

 .سهيال …سهيال-

 

 :گفت و زد پوزخندى بهمن

 .هستى هم ترسو-

 :گفت و انداخت جوان مرد به نگاهى غضب با شيدا

 .بودنه حيابى از بهتر بودن ترسو هستم، ترسو آره-

 .زد لبخند تعجب با و پريد باال بهمن اَبروهاى

 .باشه نسوان خاص بايد كه حيا هستم؟ حيابى من االن-
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 بلند صداى با بود نياموخته را ناحق حرف مقابل در سكوت زندگيش در كه شيدا

 :غريد

 هستن؟ نسوان ىجامعه مال پهلوانان و مردان جوان پس-

 :پرسيد و رفت اتاق صندلى سمت به امده وجود به وضع از خشنود بهمن

 …دوستم خواممى و زنممى حرف تو با دارم چون هستم نامرد و حيابى من پس آهان-

 .بشى دخترم دوست يعنى

 شده خشك گويى شد، دوخته جوان مرد به حيرت با شيدا سياه و درشت هاىچشم

 سينه از ترىعميق بازدم و كشيد عميقى دم …و …بكشد نفس كرد فراموش. بود

 .گرفت سمتش به را اشاره انگشت و رفت بهمن طرف به خشم با. داد بيرون

 … دىمى اجازه خودت به چطور تو …تو-

 .شد شيدا سكوت باعث سارا، ورود و در شدن باز

 هم روىروبه اندك ىفاصله با كه بهمن و شده سرخ شيداى به مشكوك نگاهى سارا

 .انداخت بودند، ايستاده

 كردى؟ چیكار باز بهمن-

 سالن سمت به دست، دادن تكان با که بود بهمن سرخوش ىقهقهه تنها جوابش

 :وگفت رفت پذيرايى

 .اومد بيرون سربلند آزمايش از-

 .ترديدت و شك و تو دست از -

 .كرد نگاه سارا به برانگيز سوال داد،مى گوش هاآن ىمكالمه به مبهوت كه شيدا
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 :گفت مهربان اندك صدايى با سارا

 .كنممى تفهيم رو بهمن رفتار نماز، از بعد جان شيدا-

 و انداخت زمين روى سجاده دو گاه ان پوشيد و اورد بيرون شلوارى لباس، كمد از

 :گفت

 .بفرمايين-

 .شود تمام هم سارا نماز تا كرد صبر. خواند را نمازش سوال از پر سرى با شيدا

 كنار و گذاشت كمد داخل مرتب را هاسجاده و چادر نماز، سالم دادن از بعد سارا

 .نشست شيدا

 :گفت مقدمهبى

. منه شيرى برادر برديا داده، شير ما هردوى به مادرم و هستيم سن هم برديا و من-

 .شدى خيره من لباس به تعجب با ديدم[ زد لبخندى]

 :گفت و گزيد ب**ل اشمنفى افكار از شرمگين شيدا

 .ببخشين-

 نيستيم دين ضد يا دينبى اما هستن رضاشاه دار دوست من خونواده درسته خب-

 …داريم هم شديد وطنى عرق و

 كوچيك خواهر مثل سهيال هست، هميشگى ما ىخونه تو برديا امد و رفت چون

 .كنهمى رفتار باهاش

 كرد؟ اذيتت بهمن بگو حاال

 :گفت بود آمده خوشش متين و جوان دختر اين از كه شيدا
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 …پيشنهاد و كرد مسخره رو عقايدم و چادر كمى خب-

 .كرد سكوت و شد سرخ

 :گرفت را شيدا دست و زد گرم لبخندى سارا

 حساسه شنمى خونه وارد كه غريبه افراد به نسبت بهمن …نباش دلخور ازش لطفا-

 چيه؟ ما ىخونواده با هااون ىمراوده علت بفهمه كنهمى سعى عجيب رفتارهاى با و

 .کنهمی محافظت ما از داره نوعی به

 تونست و كرد عالقه ابراز سهيال به خيلى دبيرستانى دختراى از يكى پيش دوسال

 به نزديكى قصدش اول از فهميديم برديا به عالقه ابراز با بعد بشه، ما ىخونه وارد

 …بوده برديا

 :گفت شیطنت و جیغ با صدایی

 .بگو رو منصوره سارا،-

 .نشست شیدا کنار و شد نزديك هاآن به سهيال

 بازى رو بَدِ  ادم نقش باز بهمن…نشدين من متوجه كه بودين زدن حرف گرم اونقدر-

 كرده؟

 .داد تكان سرى سارا

 …ترسونده حسابى رو رفيقت داداش، خان بله-

 .كرد بغلش و كشيد را شيدا ىشانه سهيال

 .خوبه من داداش خدا به شيدا كرده، خودبى-

 .افتاد خنده به سهيال ىكودكانه لحن از شيدا
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 سياه بلند ىمقنعه رياضى، دوم سال بود، دختره اون پارسال شيدا ببين-

 روز يه و چسبوند من به رو خودش[ داد تكان تفهيم ىنشانه به سرى شيدا.]داشت

 قبول همين براى نيست خوش حالش بودن گفته من به كرد، دعوت اينجا رو خودش

 داداشت سهيال» گفت باز نيش با ديد رو بهمن تا دختره …اينجا بياد ناهار يه كردم

 گفتم و كشيدم خجالت روييش پر از من وااله «ره؟مى باشگاه چى؟ نامزد نداره، زن

 .«داره نامزد داداشم»

. انداخت بهمن جلوى حياط تو رو خونشون تلفن شماره رفتن موقع عوضى ىدختره

 خودش سارا گهمى حساسه، سارا و من دوستاى و امد و رفت روى خيلى بهمن

 .خورممى رو دوستام گول زود و هستم هوا به سر من، يعنى تو، اما باهوشه و سنگين

 :گفت سارا

 بخاطر واقعا تو بفهمه خواسته همين، خاطر به باش مطمئن فرفره، بگير نفس-

 .مشكوكه همه به شغلش بخاطر خب …نه يا اينجايى سهيال

 :گفت اهسته سهيال

 …قسمت تو. هست آگاهى افسر بهمن-

 :گفت معترض سارا

 !سهيال-

 .ستمحرمانه جون شيدا باشه، -

 لياقت بى جنس هم چند برخورد و ترديد و شك خاطر به بهمن آيا كرد فكر شيدا

 !داشت؟ را اميز توهين رفتارهاى آن ىاجازه
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 نمونه چند از تعريف با سهيال و مخابرات ىاداره در جالب حوادث تعريف با سارا

 .كردند ايجاد شادى فضاى سارا، خواستگاران با بهمن و برديا برخوردهاى

 .شد دور جوان دختر وجود از استرس و هراس

 را تخت دو. بماند جا آن را شب تا كرد راضى را شيدا اصرار، با خانواده مهربان مادر

 و جوان دختران پرحرفى پذيراى نفره، سه و بزرگ تخت. چسباندند هم به

 .شد سهيال هاىشيطنت

 :گفت و كوبيد در بر كشاند، اتاق كنار را برديا شانخنده صداى شدن بلند

 دست هم وروجك اون با چرا ديگه تو سارا... دارم كالس فردا من ديگه، بخوابيد-

 شدى؟

 تلخى صميمى، جمع آن در حضور برد، لذت سهيال شيطنت و سارا متانت از شيدا

 .كرد دور ذهنش از را بهمن رفتار

 .كرد بيدار را او شب آخر شربت و چايى

 جوان مرد. شد روبرو بهمن با و رفت حياط سمت به آهسته و كرد سر را نماز چادر

 .كشيدمى سيگار و بود نشسته سالن ورودى ىپله تنها روى

 قورت را دهانش آب. زند بيرون سينه از تا گرددمى راهى دنبال قلبش كرد احساس

 .برگردد تا رفت عقب قدمى و داد

 و برخواست جا از. ديد را او و چرخاند سرى سالن در شدن گشوده صداى با بهمن

 خود روى بر برج يك نقش كه شد اتاقى وارد و شد رد كنارش از سخنى هيچبى

 .داشت
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 به تا يافت فرصتى و شد حياط انتهاى دستشويى وارد زمستانى سرد هواى در شيدا

 .بينديشد بهمن غريب حركات و هاحرف

 باور. بود شده عصبانى اندازه همان و بود ترسيده بهمن از عمر يك اندازه به ديروز

 .برگزيند ناسره از سره ازمايش براى اىكودكانه راه چنين بتواند افسر يك كردنمى

 را او دوستى اگر يا كند؟ امتحان را او چگونه خواستمى نداشت چادر اگر مثال

 !كند؟ بيرون خانه از را او خواستمى موقع همان( مثال) پذيرفتمى

 كمربند ديدن با. شد شب زيباى و پرستاره اسمان به خيره و انداخت باال اىشانه

 حالى چه در ناصر و مهرى االن: انديشيد( شكارچى فلكى صورت) شكارچى درخشان

 كند؟مى چه بهروز هستند،

 :گفت ب**ل زير

 .خوابند همه االن معلومه شيدا، كارش پى رفت شدى ديوونه-

 و بود كرده پاره ب**ل ناصر سنگين هاىسيلى زير مهرى. كردمى فكر اشتباه اما

 آن و بود كوبيده خوابگاه فلزى تخت به محكم را او محمد پيشنهاد شنيدن با بهروز

 !است؟ حالى چه در قاصدكش انديشيدمى آسمان به خيره شيدا مانند لحظه

 .كرد ها و گذاشت دهان روى را هايشدست شدن، گرم براى و نشست پله روى شيدا

 .كند فكر و بنشيند سرما و سكوت در داشت احتياج

*** 

 .شد بلند باقری خانم صداى

 .سرپرستى اتاق بيا احسانى …سرپرستى اتاق به احسانى شيدا-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

439 

 

 سمت به و كرد مرتب را طوسى مانتوى پايين گذاشت، تخت روى را دزيره كتاب شيدا

 .رفت سرپرستى اتاق

 .بود برگه چند با رفتن ور مشغول ميز پشت باقری خانم

 داشتين؟ كار من با سالم،-

 .جلو بيا اومدى؟-

 .شد ترنزديك شيدا

 .داره كارت چه ببين برو منتظرته، خوابگاه بيرون برادرت احسانى-

 :گفت متعجب شيدا

 من؟ برادر-

 احسانى؟ …برو زود اره-

 :گفت گيج شيدا

 خانوم؟ بله-

 :گفت شيدا سر به اشاره با باقری

 .دربيار سرت از اونو-

 .شد باقری خانم دهان به خيره متعجب، شيدا

 چيو؟-

 .ببين آيينه جلوى برو-
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 لبخندى صورتش، ديدن با و شد نزديك سرپرستى در كنار كوچك ىآيينه به شيدا

 البالى و گوش پشت كه مدادى سرعت با و شد هايشب**ل نقش شرمگين و كج

 .اورد بيرون را بود موهايش

 يا موها ميان را خودكار يا مداد راحتى براى و كند بردارى نت هاكتاب از داشت عادت

 مسخره دوستانش و خانواده توسط عادتش اين بخاطر بارها. گذاشتمى گوش پشت

 .بود شده

 سهيال. شد آماده امده، ديدنش به علت چه به و برادر كدام انديشيدمى كه درحالى

 :پرسيد

 كجا؟-

 . اومده برادرم-

 چرا؟ برادرت؟-

 .چيه جريان ببينم برم بذار دونم،نمى-

 .زد شاد لبخندى. شد متعجب و خوشحال ناصر، ديدن با خوابگاه بيرون

 كنى؟مى كار چه اينجا سالم،-

 :گفت و كشيد پايين كمى را چرم و سياه كاپشن زيپ ناصر

 .بزنم بهت سرى يه گفتم شدممى رد اينجا از داشتم-

 شده؟ چيزى ناصر-

 . بود قراربى كمى ناصر چشمان

 اومدم مثال بخوريم، ساندويچ يه بريم شو اماده-
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 .باشه همراهم يكى خواممى تهرون،

 .بزند حرف تا بود آمده ناصر كرد، مكثى شيدا

 .گردمبرمى االن بشين، نگهبانى تو بيا -

 اتاق به را خود سرعت به شيدا داد، دست نگهبان با و شد نگهبانى وارد ناصر تا

 .رساند

 :پرسيد كنجكاو سهيال

 بود؟ كى-

 .بيرون بريم خوايممى اومده، ناصر-

 .شد بلند كنجكاو سهيال

 .ببينم رو داداشت خواممى ميام، منم-

 .زنهنمى حرفى باشى تو بگه، چيزى يه خوادمى ناصر بياى؟ كجا-

 .شد باز سهيال نيش

 .بيام منم شيدا[ شد لوس] خجالتى پسراى براى ميرممى-

 .كرد مرتب را آن آيينه روىروبه و كرد سر را كرمى ىمقنعه شيدا

 .تعطيليم هم فردا خونه، رىمى يا گردىبرمى يا بعد …خيابون سر تا فقط سهيال-

 :گفت و داد قرار رنگش خوش موهاى روى را طاليى راه راه با اىقهوه روسرى سهيال

 .ببينم رو شما شيطون ناصر اقا اين داشتم دوست خيلى[ داد ادامه شوق با و] باشه-
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 دست نگهبان با ديد، را اىريزه دختر و شيدا شدن نزديك نگهبانى اتاقک از ناصر

 .رفت خواهرش سمت به او، از خداحافظى و تشكر با و داد

 .كرد سالم ناصر، صورت به خيره خندان، لبى و شيطان چشمان با ريزه دختر

 .گرفت قرار شيدا كنار و داد محكمى جواب ناصر

 :كرد معرفى شيدا

 .برادرم و …سهيال خانم دوستم-

 چهره خوش و شيك و ريزه دختر اين افتادنمى شيدا زبان از كه معروف سهيالى پس

 !بود

 توقف براى ناصر سهيال، كنجكاوى براى بود كوتاهى مسير خيابان به رسيدن تا

 :گفت سهيال كه برد باال دست نارنجى تاكسى

 . ما ىخونه بيارين تشريف نداره خاصى كار برادرت اگه جون شيدا-

 :داد پاسخ زودتر ناصر

 .جايى بريم شيدا با بايد ديگه، فرصت يه انشاهللا-

 .رفت مخالف سمت به و كرد خداحافظى هاآن از نكرد، اصرار سهيال

 .شد تاكسى سوار ناصر همراه و گرفت محبتش با دوست از نگاه شيدا

 خوبه؟ مهرى خوبه؟ بابا و ننه حال ناصر-

 سرگرمه، عليرضا با ننه مار، زهر ساعت يه عسل ساعت يه طوريه، همون كه بابا-

 .فكربى ىدختره …هم مهرى
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 كرده؟ كار چه چرا،-

 و كوتاه ريش ته شدن معوج و كج موجب و جويد را هايشب**ل عصبانيت با ناصر

 .شد مرتبش

 .فشرد را ناصر ىكرده كار و خشن دست اروم شيدا

 .زنىمى هم به رو حالم نكن اينجور اَه،-

 .نشست ناصر ب* ل بر لبخندى

 خوبه؟ طورى اين چطورى؟-

 ناصر همان شد و داد صورتش به مضحكى حالت هايشب**ل رقصاندن با و

 .خيالبى

 .دوخت خيابان به را نگاهش و زد لبخندى شيدا

 كرده؟ كار چه مهرى-

 خواستمى رفتم، دنبالشون... ديدمش پسر يه با سينما كنار پارك تو پيش روز چند-

 دارم كنم،مى پيداش حاال... كرد فرار پسره. كردم خفتشون كه پسره ى خونه بره

 .براش

 :پرسيد ترس با شيدا

 فهميدن؟ اينا بابا-

 دونستى؟مى تو[ زد تشر بلند صداى با] نگفتم بهشون هنوز-

 .بود توجهبى راننده نشست، ماشين ىايينه روى شيدا نگاه
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 زدى؟ كتكش داره، دوسش ظاهرا يكى دونستممى فقط نه، گىمى كه اينجور-

 گوشش، تو خوابوندم چك تا دو …كنهمى علم رو ما آبروى داره كه كردم نازش نه-

 .دارم براش حاال

 .كردمى نرمش مناسب فرصت در بايد شناخت،مى را ناصر كرد، سكوت شيدا

 پشت و شدند كوچكى ساندويچى وارد. شدند پياده و رسيدند فردوسى ميدان به

 .شد آماده سريع هاآن سفارش. نشستند جا آن ميز تنها

 رفت نان سراغ سپس ريخت ميز روى را آن داخل هاىكلم و كرد باز را باگت نان ناصر

 .ريخت هاكلم كنار و كرد جدا را داخلش خمير داشت راه كه جايى تا و

 ناصر وپاش ريخت به تند فلفل با خوشمزه سوسيس ساندويج خوردن درحال شيدا

 به گاز سه با را شده قمع و قلع ساندويچ باگت، طرف دو نان كندن با ناصر. كرد نگاه

 .كشيد باال نفس يك را سياه كوكاى و رساند پايان

 !آخه بود خوردن وضع چه اين …رو خودت نكنى خفه-

 .جا يه ببرمت خواممى بخور زود... بود مزه بى ساندويچش نمياد، خوشم كلم از-

 كجا؟-

 .كن تمومش تو-

 از يكى وارد و كرد عبور فردوسى زيباى ىمجسمه روىروبه از ناصر همراه شيدا

 .شد ميدان راست سمت هاىكوچه

 .شد تركوتاه ناصر هاىقدم



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

445 

 

. شدم رفيق شراننده با تعميرگاه، آوردن كارى صاف براى ماشين يه پيش ماه چهار-

 امانت ماشين بود، كرده تصادف و شهرمون بود اومده معامله براى و بود تهرون ىبچه

 ...بدم انجام زودتر رو كارش كرد التماس و بود

. شدم آشنا اشخونواده با و اومدم. تهرون كرد دعوت منو بار يه خونمون، اومد بار دو

 …داره هم خواهر يه خب …داره خوبى ىخونواده

 .داد گوش بيشترى دقت با و نشست شيدا هاىب**ل روى لبخند

 .ببينيش هم تو خواممى …خوبيه دختر زديم، حرف تلفنى بار چند-

 .خان ناصر مباركه خب-

 چيه؟ نظرش ببين بزن حرف باش امروز …مونده خيلى حاال-

 و كرد سفت گردن دور را سياه گردن شال ناصر. بودند رسيده درخت پر ىكوچه وسط

 با شيدا. آورد پايين بود، رفته باال تند باد با كه را شيدا چادر ىگوشه دست با

 .كرد كنترل را چادر چرخش

 مونده؟ خيلى! سردى باد چه-

 .داد نشان را تلفن كيوسك و كوچه انتهاى ناصر. ايستادند سفيدى در روىروبه

 .اونجاست-

 هم ناصر شيطنت. كرد متعجب را شيدا و زد را اىخانه زنگ ناصر جلوتر قدم دو

 .نشستمى دل به عجيب گاهى

 .كرد باز را در الغرى ىبچه پسر

 .سالم-
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 .كرد دراز سبز چشم روى سفيد پسرك طرف به را دستش ناصر

 ست؟خونه رسول داداش خوبى، امير، اقا سالم-

 :زد فرياد خنديد، پسرك دهان و چشمان

 .ستخونه رسول... اومده ناصر-

. گفت بلندى ياهللا ناصر. كرد سالم و زد پسرك بانمك صورت به لبخندى شيدا

 .رفت بيرون اتاق از امير. شدند كوچكى پذيرايى اتاق وارد امير سر پشت

 بر و بود شده داده تكيه ديوار به روشن سبز پشتى ۶ دورش دورتا كه بود كوچكى اتاق

 .داشت قرار اىشده گلدوزى سفيد تترون پارچه هركدام روى

 گچى گلدان دو مابين اتاق، ىتاقچه روى بود، زمين نقش رنگى كرم ماشينى فرش

 سرخ رنگ به زيبا خطى با عكس زير. خوردمى چشم به جوانى پسر عكس الله، طرح

 «خدايارى امير شهيد سرباز» بود شده نوشته

 كيه؟ اين-

 بمبارون مقر كه خدمت، پايان ىبرگه گرفتن براى رهمى خدمت آخر روز اميره، باباى-

 .شهيد هم امير شه،مى

 كوچولو امير[ كشيد سوزناك آهى. ]كنهمى تموم سرزا و كنهمى سكته دخترعموش

 .نوه تا هست كوچيكه پسر بيشتر خونه تو. دونهمى رو چيز همه

 مردى مانند كوچك امير و شد باز كه دوخت درى به را شده سرخ چشمان شيدا

 به قدم جوانى مرد سرش پشت. شد وارد خورى ميوه كارد و بشقاب چند با مغرور

 همان با. انداخت تختى مرحوم ياد به را شيدا اختياربى كه گذاشت اتاق داخل
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 هايشپلك زير شيدا ديدن با كه سبز درشت چشمان اما مردانه ىچهره و استايل

 .شد پنهان

 .زد تعارف لبخند با رسول و شدند بلند ميزبان احترام به ناصر و شيدا

 ...دادين افتخار اومدين، خوش …بفرمايين-

 .داد قرار زمين روى را پرتغال و سيب از پر ظرف و

 .كرد بغل را او ناصر

 .داداش كن تعارف كمتر نيست، اينجا غريبه رسول-

 :زد غر گوشش زير و زد ناصر ىشانه به محكم اىضربه رسول

 خبريه؟... مياى كسى با امروز نگفتى …خفه-

 .كشيد هم در چهره ناصر

 .ميره دانشگاه اينجا خواهرمه، …خفه-

 كوچك امير سريع و تند حركات محو بيشتر و شنيدمى را هاآن ىزمزمه تنها شيدا

 بر داده لم و برگشت قندان با و رفت بيرون و چيد هاآن روىروبه را هابشقاب كه بود

 .نشست عمويش فراخ ىسينه

 بعد لحظه چند و رفت بيرون و جهيد جا از امير. گفت چيزى امير گوش زير رسول

 .شد اتاق وارد جوانى دختر همراه

 .شكست دختر شيرين صداى با بهتش پرى؟ يا بود انسان …زد پلك بار چند شيدا

 .اومدين خوش …سالم-
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 اما بكشد آغوش در را او داشت دوست. داد دست زيبا كوچكِ  پرى با و شد بلند

 .كرد كنترل را خود

 .ناصر خواهر شيدام من …سالم-

 دل ىسايه بلند و روشن هاىمژه گرفت نشانه را زمين شرمگين چمنى سبزِ  چشمان

 .بودند محجوبى داران كمان چه برادر و خواهر که وه زد، آن بر فريب

 .هستم زينب من-

 قاب را صورت كه اىقهوه و بلند روسرى. كرد نگاه زینب پوشش به دقت با شيدا

 جلوه به بيشتر را چهره معصوميت و روشنى كه مشكى وشلوار مانتو بود، گرفته

 .بود دراورده

 خانه ديگر اتاق به جوان دختران شيدا، پيشنهاد با ديدار، ابتداى يخ شدن آب از بعد

 .رفتند

 بسيار ساكتش و آرام ظاهر خالف بر كه دخترى. بود دبيرستان آخر سال زينب

 مادر، همراه روز آن و داشت فروشى ميوه ىمغازه خانواده پدر. بود شوخ و شيطان

 .بودند رفته شهريار به دور اقوام از يكى ختم مراسم در شركت براى

 .بود كرده استفاده خواهرش به يار معرفى براى موقعيت از هم بدجنس ناصر

 به احساسش مورد در او از شيدا و كردند برقرار دوستانه ارتباط هم با سريع دختر دو

 .پرسيد ناصر

 :گفت شرم با وقتى شد گلگون خوشگل پرى ىكشيده هاىگونه

 …و متين و محترم اقاى ناصر، اقا-
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 :گفت صبربى شيدا

 .عالمه شيطوناى از اون وااله ما؟ ناصر! متانت و ناصر دختر، كن ول رو اقا اقا-

 شوخ و زد زينب پشت به اىضربه شيدا. افتاد سرفه به و خنديد اختياربى زينب

 :گفت

 خُل داداش اين نيست هم سوزى دهن آش چين هم كن باور! دختر كردى هل چرا-

 .من

 :گفت آهسته زينب

 .است ساده و نجيب خيلى ماهيه، پسر خيلى-

 رو خودت و وحشه باغ بگو …االغه برادر يا اسب يا ماهى مثل كجاش من داداش-

 .كن راحت

 :گفت و شد جدى شيداى ىخيره زينب مبهوت نگاه

 …قصدم من …من …خدا به نه-

 .كوبيد شيدا زانوى به مشتى و كشيد نفسى شيدا ىخنده با و

 .تربزرگ و هستى مهمون حيف-

 .هستی من گير فعال و ناصرى آبجى حيف بگو نه،-

 جدا هم از مجدد ديدارى آرزوى با افراد و رسيد پايان با صميمى و ساده مهمانى

 .شدند

 بود؟ چطور …خب-
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 …مهربون …بودن خوبى آدماى-

 !شيدا-

 .داره وجود مانع يه خب… ولى…خوبيه خيلى دختر زينب …نكن پاره رو گلوت خب-

 . ايستاد ناصر

 داره؟ خواستگار چى؟ مانع؟-

 .برسد نظر به جدى تا انداخت ناصر سر پشت به نگاهى شيدا

 كنى؟ مبارزه خانوم ليلى به رسيدن براى كردى اماده رو خودت يعنى-

 .كشيد چهره بر دستى ناصر

 مانعى؟ چه گفت، چى بگو ناصر جون-

 !هستى ماه و ساده و اقا خيلى تو كنهمى فكر كه احمقه خيلى فقط-

 همين؟-

 .زياديه هم سرت از تازه …همين-

 .شد راحت خيالم آبجى، نكنه درد دستت-

 .بود تشكر بهترين ناصر راضى ىچهره و شاد لبخند

 بگى؟ اينا بابا به خواىمى كى حاال-

 .كنم اقدام امتحاناتش از بعد گفته-

 داره؟ خبر شما تلفنى هاىتماس از برادرش …ناصر-
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 اونو وقت هيچ و باشه مطلع هربار اينكه شرط به …گرفتم اجازه رسول از بار اولين-

 كه كنه داغون رو فَكم خواستمى امروز …نكنم مخفى ازش چيزى هيچ و نبينم بيرون

 .بردم همراهم رو تو اطالع بى چرا

 .رفت خواب به رضايت حس از لبريز ناصر بختى خوش خيال با شيدا شب آن

 

 طرف به كه ديد را او پيش لحظه چند همين دوخت، اطراف به را چشمانش جعفر

 رفت؟ كجا ،پس رفت مى كتابخانه

 از هر نگاهش.  نشست چوبى نيمكت روى كالفه و كشيد دهانش دور به دستى

 …شيدا.نبود شيدا كدام هيچ اما ، شد مى دانشگاه چادرى دختران تك ى خيره گاهى

 چيست؟ خودش پس شيداست او اگر دانست نمى

.  داشت برنمى سرش از دست خوان درس و جدى صورت آن خیال كه بود سال دو

 خواست مى دارد نامزد شيدا شنيد دراز زبان و بازيگوش دختر آن سهيال از وقتى

 چند. نتوانست كند دور خود از را او فكر كرد تالش هرچه.  بكوبد ديوار به را سرش

 ،نامزدى او كردن سر به دست براى سهيال و شيدا كه فهميد تصادفى پيش ماه

 بيرون قصد و كوبيد مى سينه قفس بر دلش وحشى مرغ باز و…اند ساخته خيالى

 .داشت جهيدن

 سمت به شتاب با جوانى مرد همراه كه چادرى دختر آن… كرد تنگ را نگاهش

 .بود خودش چرا نبود؟ شيدا رفت مى كاج درخت زير نيمكت

 . رفت ها آن سوى به و جست جا از
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 بود شده پر سروصدا پر اما خسته دانشجويان از كه شده رديف هم كنار هاى نيمكت

 گوش و بنشيند ، درختى بر زده تكيه ها آن نيمكت پشت كه داد را امكان اين او به

 ساده جعفر لحظه آن.انديشيد نمى خود كار زشتى به لحظه آن در. كند تيز را هايش

 .عاشق فقط ، بود عاشق جوانى فقط نبود، دانشگاه خوان درس و مومن ،پسر

 .بيا و نكن ناز من جون شيدا-

 .كنم تقلب تونمنمى شه،نمى نكن اصرار-

 .مياد پيش كم هافرصت اين از شيدا …نويسىمى بهتر كنى اراده خودت! تقلبى چه-

 ندارم تمركز اصال وضعيت اين تو اما ببينم؛ دارم دوست خيلى رو شيراز خودم-

 .بنويسم

 .كن استفاده من ىنوشته از بار اين حاال گممى لجباز دختر-

 !بشه انتخاب تو ىنوشته كجا از اصال-

 :گفت خنده با و كشيد مشكى و پر موهاى ميان دستى جوان

 .زديم جا هابرنده جزو رو خودمون خيال خوش چه …گىمى راس-

 .زد جوان بازوى روى بر تخصصى زبان كتاب با و زد لبخندى شيدا

 كسى چه جوان اين. كرد سرازير ساده قلب به درد و غم از موجى حركت، و خنده آن

 بود؟ صميمى و راحت اندازه اين تا او با شيدا كه بود

ِ  نيش به را خود جاى غم حس  دور را نيمكت و شد بلند اختياربى. داد حسادت زهر

 بودند، دوخته هم چشم در چشم لعنتى لبخندهاى همان با كه دو آن روىروبه و زد

 :گفت كنايه با و گرفت قرار
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 دين؟مى من به رو شريف وقت از لحظه چند احسانى خانوم-

 .دوخت مخاطب متعجب صورت به مستقيم را نگاهش و

 مرد با خود ىفاصله جعفر، منتظر نگاه زير سخت، نگاهش و شد ناپديد شيدا لبخند

 :گفت و كرد كمتر را ناشناس جذاب

 .بفرمايين رو اَمرتون-

 .نبود برادرش ديد، برادر يك از ترجدى را چهره خوش و پوش خوش جوان نگاه ساده،

 .احسانى خانم خصوصيه-

 :گفت رحمانهبى شيدا

 ايشون با بينينمى چون بگين االن مهمه اگه ندارم، خصوصى حرف شما با من-

 .مشغولم جان بهروز يعنى( گرفت را جوان ىبهاره سبزِ  كت آستين)

 .كرد وارد شوك جوان دو هر به بهروزجان، شنيدن و آستين گرفتن

 تا كرد پيدا عجيبى تمايل و آمد خود به بهروز. گذاشت عقب قدمى سختى به ساده

 و ايستاد هم شيدا اقدامى هر از قبل اما شد بلند. بكوبد سر پشت درخت به را او

 :گفت

 زدم حرفامو قبال من كنين، تمومش لطفا ساده آقاى-

 بيرون؟ بريم[ چرخيد بهروز سمت به]

 .بريم-

 نيمكت روى شنيد، را قلبش شكستن جعفر ها،آن قدم هر با و رفتند هم دوشادوش

 :كرد ناله و نشست
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 …واى اى …واى اى …داره دوسش پسر اون …داره نامزد-

 :پرسيد شيطنت با بهروز

 كردى؟ فنیش ضربه كه بود كى طرف-

 .نيست كن ول …نه گفتم يك ترم از …مزاحم-

 شد ذوب پسره …بگو ديگه بار يه من جون كردى، استفاده جان بهروز از خوب-

 .طفلى

 .نگير جدى زدم زرى يه من حاال نكن، استفاده سو-

 هستم؟ چى بهروز نيستم، جون بهروز االن يعنى-

 :خنديد آهسته شيدا

 .بشم راحت دستش از خواستممى كن، ولش قاصدك جون-

 .ببخشم تا ببوس رو دستم بيا-

 .مسخره( جوى) جوب همين تو كنممى پرتت بهروز-

 كنى؟مى شركت كنى،مى چیكار بالخره شيدا-

 .نيستم تقلب اهل نويسم،مى شينممى فردا و امروز كنى، كمكم اگه دارم تحقيق يه-

 پيدا رو هابچه هاىكتاب تا انقالب هاىفروشى كتاب بريم امروز …تهرونم فردا تا-

 .كنم

 :گفت سرخوش شيدا

 .بهروز داش بريم ها،فروشى كتاب براى ميرممى من-
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 .دادمى حال بيشتر جان بهروز اون نه،-

 .بود خوبى روز

 پرو و شهرش و خانه از تربزرگ خيلى بزرگ، دنيايى با شدن آشنا و تهران به آمدن

 نه اما بود، برده باال را نفسش به اعتماد توجه، و ارزش و علم دنياى در گرفتن بال

 و گرىالابالى با را آزادى و بگذارد سرپوش اشاخالقی و دينى هاىارزش بر كه آنقدر

 .بگيرد اشتباه زودگذر هاىخوشى

 سهيال با نشينى هم ساعى، درپارك گردش تهران، درخت پر هاىخيابان در زدن قدم

 .داشت دوست را كتابخانه و دانشگاه همه از بيشتر و

 دانشگاه و درس و كالس از و بزند قدم آسوده و راحت بهروز كنار توانستمى اينكه از

 .بود خوشحال بگويد

 .انداخت نگاهى هافروشى كتاب از يكى ىشيشه پشت ىنوشته به بهروز

 (كتابيان: كنيد مراجعه من به خواهيدمى كتابى هر)

 .شد شكل منحنى بش*ل خط

 .كتابيان آقاى اين پيش بريم-

 .رفت باال كثيف و عرض كم هاىپله از بهروز سر پشت شيدا

 .دادمى تكان را اشتيره هاىپره سختى به جانى كم سقفى ىپنكه و بود باز مغازه در

 كنار نامرتب هاكتاب هاآن در كه بود فلزى و چوبى هاىقفسه از پر مغازه تادور دور

 .بودند گرفته قرار هم روى بر يا هم

 .كردمى خودنمايى كتاب از انبوهى حجم بزرگى، نسبتا ميز روى
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 ...آقا-

 :گفت آرام شيدا

 .افتادم ديكنز چارلز هاىداستان فضاى ياد نيست، كسى انگار-

 چيه؟ كارتون-

 كوتاه و الغر. امد بيرون هاكتاب ميز پشت از عجيب موجودى و خوردند تكانى دو هر

ِ  و پريشان موهاى با بود  بلندش و دراز بينى روى ظريف عينكى. جوگندمى كوتاه

 .كردمى خودنمايى

 .خواستممى تخصصى كتاب سرى يه سالم،-

 .بود زنانه و ضعيف صدايش

 چيه؟ اسماشون-

 ىچهآستين با آرنج تا مچ از كه الغر دستى. گرفت سويش به را هاكتاب ليست بهروز

 قرمز الك چه،آستين از بيش. شد نزديك كاغذ به بود شده پوشيده مشكى چرمى

 .شد جوان دو حيرت موجب ناخن پنج

 :كرد زمزمه شيدا

 زنه؟-

 …اُهوم-

 :گفت و كرد نگاهى را ليست عجيب، زن

 نداره، جديد چاپ ساله چند كوشاييان دكتر كتاب اما شهمى آماده غروب فردا تا-

 خواين؟مى شه،مى گرون قيمتش
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 :گفت خوشحالى با و درخشيد بهروز چشمان

 كنين؟ تهيه تونينمى بره باال تعدادش اگه فقط …نيست مهم قيمتش بله،-

 .نشست بهروز صورت روى زن گرد و ريز چشمان

 .كنممى خبرت بِدِه، تعداد-

 .دينمى من به تلفن شماره يه كتابيان خانم حتما،-

 كردند؛ خداحافظى شيدا و بهروز. داد دستش به ظريفى و تميز ويزيت كارت كتابيان

 .شد پنهان هاكتاب پشت پاسخ، بدون عجيب زن اما

 نبود؟ عجيب جورى يه خانومه اين بهروز-

 .خورد را اشخنده بهروز

 .بود تويست اُليور فاگين مثل-

 .پوشاند را دهانش چادر با و خنديد اختياربى شيدا

 موهاى نبود، سرش روسرى …سيبيل و ريش بدون بود خودش شكل خدا، به آره-

 .بود پسرونه سرش

 .دارم قرار هابچه با شريف، دانشگاه برم خوابگاه، برسونم رو تو-

 .داره كنفرانس گروهمون ديگه ساعت يه دانشگاه؛ برگردم بايد من-

 گروهيته؟ هم پسره اون-

 هم داره هم بچه كه كالس متاهل اقايون از يكى و سهيال با زور به ترم اين بابا، نه-

 .شدم گروه
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 …بگو كنهمى اذيت پسره اين اگه شيدا-

 .دويد بهروز ىجمله ميان شيدا

 .نيست بدى جوون اصال بود، شده عجيب كم يه امروز خوبيه، پسر نه،-

 راحت؟ خيالم-

 :داد جواب مسخره

 .نيست مشكلى تو جون داداش، باش راحت تو-

 :گفت لحن همان با هم بهروز

 .جون بهروز بگو نه، بهروز، جون بگو-

 .خنديد اختياربى شيدا

 …بهروز جون-

 شيدا، سياه چادر گاه به گاه پرش مانند و ديد را بهارى باد در شيدا شدن دور بهروز

 خيالش آسمان در سبك كه آزادش و رها قاصدك. شد قاصدكش تنگ دلش

 .دادمى جوالن و چرخيدمى

 روشنش هميشه ىچهره در اخمى شيدا كالسى هم دانشجوى آوردن ياد به با

 .نزند شيدا دل چينى به زخمه ديگر نرى تا شدمى قضيه پيگير بايد نشست،

 بر بود، نخورده مالكيت مهر آن بر كه دارايى بود، دارايى ارزشمندترين برايش شيدا

 .بود تابويش و عمر ىشيشه شيدا. بود خورده زندگى مهر آن
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 منو نظرت به خانومه، خيلى تدخترعمه» گفت مسخره لبخند آن با محمدرضا وقتى

 كوبيد فلزى تخت به را او تاملبى و گرفت آتش بدنش تمام «كنه؟مى قبول غالمى به

 :كرد زمزمه خشم با و

 …وقت هيچ نيار، منو ىعمه دختر اسم وقت هيچ-

 .بكشد بيرون بهروز دستان ميان از را گريبانش كرد سعى متعجب محمد

 .نزدم بدى حرف كه من-

 :زد فرياد اختياربى بهروز

 فكر من ناموس به اصال دىمى اجازه خودت به چطور رز*ه ىمرتيكه تو …بد حرف-

 اونى؟ حد در …كنى

 .كنم زندگى سالم …بشم عوض خواممى من بهروز …من …من-

 .ناليد درد از و شد كوبيده تخت به باز

... كن گوشت تو …كنى فكر پريدى،مى باشون حاال تا كه همونا از يكى به بهتره-

 عبور اون فرسخى يه از تو مثل كسى ببرن بو اگه كه داره برادر تا دو من ىعمه دختر

 .كننمى تقيمه قيمه كنهمى

 .شد سرخ خشم از و گرفت گاز را پايين ب*ل محمدرضا، يادآورى با

*** 

 .خواراند را پايش شدت با و داد باال را شلوار ىپاچه سهيال

 نويسى؟مى رو مددى تحقيق دارى كردى؟ كاغذ تو رو سرت چيه شيدا-

 .خواراند را سرش خودكار با شيدا
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 گذاشته دامنم تو بهروز آقا كه نونى اين به دارم بنويسه، برام بهروز قراره اونو بابا، نه-

 .كنممى فكر

 .گشت چيزى دنبال راستش ران روى و كشيد پايين را شلوارش سهيال

 …باال بكش سهيال اَه-

 خواره،مى داره ساعته دو ديگه، چيز يا تنبونم تو افتاده كك دونمنمى شيدا جون-

 .كرده كبابم

 .حساسيته هم شايد …بگير دوش يه برو-

 :گفت سهيال

 .بگو تيپه خوش آقا نون از خب …حموم برم آره-

 مختلف هاىدانشگاه دانشجويان ىساالنه علمى هنرى مسابقات ديگه ماه يه قراره-

 گهمى من به كردن، شركت هاسازه قسمت تو دوستاش و بهروز بشه، برقرار شيراز تو

 …شيراز برم دانشگاه اين منتخب بعنوان تا كنم شركت داستان يا شعر قسمت تو

 .كنممى كار كوتاه داستان يه روى دارم حاال

 .برداشت را حمام ساك سهيال

 .حموم رفتم من …كن شركت دارى استعداد گه،مى راست خب-

 وقتى شد غرق بود كرده پر را ذهنش كه وحشى و جذاب و بكر شخصيت در شيدا

 :نوشت

 پا زير كه دشتى و صحرا همچون باد، همچون رها …بود رها و بند بى ىآزاده يك-

 .گذاشتمى
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 …كه بود حمام ىدستگيره قالب سهيال دست

 .سرپرستی زواره، …سرپرستی زواره، سهيال-

 مشغول رويشروبه شطرنج با بهارلو. رفت سرپرستی بطرف و گذاشت زمين را ساك

 .بود

 .كرد تلفن گوشى به اشاره

 :كرد نزديك دهان به را گوشى سهيال

 !بله-

 .هستم بهروز خانم، سهيال سالم-

 :آورد پايين را صدايش متعجب سهيال

 .بفرمايين سالم،-

 دانشگاه در چيزى يا كسى اگر گرفت قول سهيال از و گفت اشنگرانى از بهروز

 .دهد اطالع او به حتما آورد وجود به شيدا براى مزاحمتى

 بين لطفا بشه؛ مطلع شيدا خوامنمى كار، پنهان و صبوره شناسينمى كه رو شيدا-

 .بمونه خودمون

 :گفت و كرد موافقت صدا تريننرم با سهيال

 آقاى مورد در …بدين رو خوابگاهتون شماره پس. هستم مواظب راحت، خيالتون-

 .نيست سازى مشكل آدم راحت، خيالتون هم ساده

 .داد را اصفهان خوابگاه تلفن شماره آرامش با بهروز
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 :كرد فكر خود با و زد ليفى گرم، آب دوش زير زنان سوت سهيال

 .باشه داشته خوبى حال و حس بايد عاشقى-

*** 

 نور تنها و بود رفته فرو تاريكى در خوابگاه گشود، را چشمانش مشكوك صدايى با

 از صدا بود؟ ناله صداى داد، گوش. بخشيدمى اتاق به روشنايى كمى سالن مهتابى

 .بود سرش باالى

 :كرد زمزمه و گذاشت سهيال ىشانه روى دستى و شد بلند آهسته

 .سهيال …سهيال-

 انگشتانش ميان تب، داغى و گذاشت سهيال صورت روى دست! شدنمى بيدار نه

 .دويد

 شده؟ چى جون، سهيال-

 زمان ساعت نيم. بود افتاده، فاصله هاینفس خس خس و ناله و سكوت فقط هم باز

 هم كمك به اميدى ندارد، اىفايده پا و صورت روی ىپارچه بودن دارنم فهميد تا برد

 .نداشت هايشاتاقى

 هم باز و كوبيد هم باز نااميد و كالفه. نشد گشوده درى اما زد در و رفت سرپرستى به

 بودند؟ كجا پس. نشنيد جوابى

 روى كه ديد را اكبرآقا نگهبانى، ىشيشه از. رفت نگهبانى اتاقك به و كرد سر چادر

 .بود باز نگهبانى ىپنجره و بود خوابيده اتاقک داخل نيمكت

 :زد صدا و زد شيشه بر بار چند
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 .شين بلند آقا اكبر آقا، اكبر-

 :زد غر الغراندام مرد

 !اينجا؟ دارى چیكار شب نصف-

 .دكتر ببريمش بايد بَده حالش رفيقم كجاست؟ بهارلو خانوم اقا اكبر-

 .خواراند را پرمويش صورت و كشيد اىخميازه آقا اكبر

 .بيا صبح برو رفت، داشت واجب كار ديشب-

 .گذاشت كنار را خجالت

 .ببرمش خودم كن باز درو …سوزهمى تب تو داره بده، حالش-

 .بيام باهاتون تونمنمى كه خودمم برى؟ شب نصف بذارم كجا-

 .جويد را هايشب**ل شيدا

 .هستن كرج هم اشخونواده …شناسمنمى تهرون تو رو كسى بكنم؟ چیكار خدايا-

 .نداشت اى چاره زد، سرش به فكرى

 .بزنم زنگ بذارين-

 .گرفت سويش به را تلفن آقا اكبر

 .داد جواب آلود خواب صداى پنجم بوق زد، زنگ صلوات و سالم با

 الو؟-

 .ناصر خواهر هستم، شيدا[ داد ادامه سرعت با] رسول آقا سالم-

 افتاده؟ اتفاقى سالم، -
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 :گفت شرمندگى از دنيايى با

 شما شهمى …بيمارستان بريم همراهش نيست كسى نيست، خوب حالش دوستم-

 .بياين

 تماس هم سهيال ىخانه با شيدا. رساندمى زود را خود گفت و گرفت آدرس رسول

 .بدهد نگهبانى به را بيمارستان آدرس كرد سفارش مضطرب بهمن. گرفت

 روى را او رسول، رسيدن با و كرد آماده را هوشبى سهيالى هايشاتاقى هم كمك با

 .خواباند ماشين پشتى صندلى

 .نگذارد اطالعبى را او كرد سفارش و گرفت رسول از شناسايى مدرك آقا اكبر

 :گفت ب**ل زير دختران، رفتن با

 .برسه بهارلو داد به خدا-

 تعجب با سهيال، دار تب و سرخ شكم و دست و صورت ىمعاينه با كشيك پزشك

 :گفت

 گرفتی؟ ابله قبل خودت... گرفته آبله-

 .داد مثبت جواب شیدا

 .باشی پیشش تونیمی خب-

 .شد خيره سهيال به قرارىبى با شيدا و كرد تهيه را نسخه رسول

 خواب به نشسته آن روی رسول که صندلى به. نداشت شدن صبح خيال شب آن

 :گفت خجالت با. بود مرد و مرام با تختی، مانند. شد نزديك بود، رفته

 .خونه ببرين تشريف شما اقا... رسول آقا-
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 .خورد را اشخميازه رسول شد، باز سبز درشت چشمان

 .بيان اشخونواده تا هستم حاال-

 :گفت شرمنده شيدا

 استراحت برين شما كردين، شرمنده نيست، كارى ديگه كشيدين زحمت حسابى-

 .کنین

 .نشد تسليم دنده يك دختر اصرار مقابل در رسول

 چى ناصرو جواب …بذارم تنهاتون چطور بياد، اشخونواده تا مونممى ناصر، خواهر-

 بدم؟

 .رفت سهيال سر باالى و كرد تشكر خستگى با شيدا

 .شد زده كنار اورژانس برزنتى سبز ىپرده كه رفتمى هم روى خستگى از چشمانش

 .ايستاد سارا روىروبه پزشك توصيه با و شد هوشيار شيدا شد، وارد سارا

 .نشين نزديك نگرفتين آبله اگه گرفته، آبله سالم،-

 .زدم واكسن قبال چى؟ يعنى سالم،-

 .هستن ايمن گرفتن آبله كه كسايى فقط گفت دكتر-

 .انداخت نگاهى بود اكسيژن ماسك زير كه سهيال صورت به فاصله همان از سارا

 چطوره؟ حالش-

 .داشت خفگى احتمال وگرنه رسونديمش موقع به خوبه، االن-

 .كرد بغل را شيدا محبت با سارا
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 كنم؟ تشكر چطور-

 .شد وارد بهمن. نشست شيدا ىخسته ىچهره بر لبخندى

 .داد شرح برايش را وضعيت سارا

 .نشست برادر صورت بر رنگى پر اخم

 .بياد مادر بايد باشى، همراهش اينجا تونىنمى حساب اين با-

 .دوخت چشم سارا به شيدا

 .كرد مرخصش بشه شايد بپرسين دكترش از هستم، كه من-

 .رود رسول نزد داد ترجيح شيدا. شد سهيال نزديك بهمن و رفت بيرون سارا

 .برين ديگه شما اومدن، اشخانواده رسول اقا-

 :پرسيد گيج رسول

 هستن؟ كى اقا و خانوم اين اش؟خانواده-

 .برادرش و خواهر-

 بود؟ سارا خواهرش؟-

 .شد متعجب شيدا

 .ايستاد و رفت كشيك پزشك اتاق سمت به اختياربى رسول

 :پرسید شیدا

 هستن؟ اشنا-

 :پرسید وگیج منگ رسول
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 بهمن؟ خواهر …سارا-

 :گفت حیرت با رسول. نداد گويى پاسخ فرصت شيدا به سارا آمدن بيرون

 .سارا-

 .ايستاد جوان مرد روىروبه حیرت همان با سارا

 منين؟ با بله،-

 .شد بلند صدایی

 سارا؟-

 :پرسید رسول از تحکم با بهمن. شدمى نزديك هاآن به كه بود بهمن

 شما؟-

 :گفت سرعت با و ترسيد مخرب موج از شيدا

 .جا اين اورديم رو سهيال ايشون كمك با-

 .كرد تنگ را چشمانش بهمن

 هستن؟ كاره چه چرا؟-

 :زد غر رسول

 .نارفيق معرفت؟ بى اىكاره چه خودت هستم؟ كاره چه من-

 .بود شده گيج شيدا. شد خارج بيمارستان از سرعت با و

 :پرسيد بهمن

 بود؟ كى-
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 .بود كرده طى سبز چشم تختى كه بود مسيرى ىخيره سارا چشمان

 .بود رسول نبود؟ رسول-

 .رسول رسول؟-

 :زد فرياد

 رسول؟-

 .دويد بيرون و

 :پرسيد شيدا

 شناسيشون؟مى-

 .نشست زمين روى سارا

 مادرم تا مونممى من …بخواب خوابگاه برو تو شيدا …بوديم همسايه پیش هاسال-

 .بياد

 .برين شما …كنين كارى تونيننمى كه باشين هم اينجا …هستم من برين، شما-

 .داد تكان سرى و برگشت بهمن

 دارى؟ ازش آدرس[ كرد شيدا به رو] نرسيدم بهش-

 .دممى بهتون بعد بگيرم اجازه ازش بذارين …بله-

 .كردمى پيدا را نشانى بالخره نداشت، كردن اصرار ىحوصله بهمن

 را او راننده، با مفصل صحبت از بعد و گرفت سارا براى دربست تاكسى بهمن

 .ماندمى جا همان وضعيتش شدن ثابت تا بايد سهيال. فرستاد
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 صندلى روى بهمن و بود خوابيده آرام شد، خيره سهيال به و خواند را نمازش شيدا

 .بود رفته خواب به سينه به دست تخت كنار

 .باشد خواهران قسمت در توانستمى او و نبود اورژانس در ديگرى بيمار

 :گفت بسته چشمان با

 .باشه قبول-

 !بود؟ بيدار او خورد، جا شيدا

 .حق قبول ممنون،-

 اذيتت هم و شدم ادببى هم اما نداشتم؛ كردن اذيت و ادبىبى قصد روز اون من-

 .ببخش كردم،

 .كردن تعريف برام خواهراتون نبود، مهم-

 نگه رو مهمون حرمت گفتى، درست …ببينم چشم يه به رو همه نبايد من-

 .بشى اذيت خواستمنمى كن باور …نداشتم

 مثل. شود خودخواه خودپسندِ  و مغرور صورت آن ىخيره داد اجازه خود به شيدا

 دل اما خسته صورت در جدى زيادى و كشيده چشمان. نبود خودخواه ديگر اينكه

 عسلى؟ يا اىقهوه يا سياه بود؟ رنگى چه. درخشيدمى نشين

 .بود شده هاچشم آن مجذوب زيادى. فرستاد خود بر لعنتى

 !بخشى؟مى-

 پرسيدين؟ چى نفهميدم... يعنى …هان؟-

 .بخواب كمى شدى، خسته خيلى-
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 .نمياد خوابم-

 نيست؟ همراتون خوابگاه سرپرست چرا خانم شيدا …معلومه-

 اما اورد،مى در بهارلو روزگار از دمار بهمن دانستمى گزيد؛ ب**ل شيدا

 .كرد تعريف را ماجرا. كند كارى پنهان توانستنمى

 عده يه دست سپردن رو دختراشون مردم …كرد خراب سرشون روی رو اونجا بايد-

 .وجدانبى مسئوليتبى

 .باره اولين اين دوسال تو …نداده انجام رو شوظيفه يكى فقط آقا-

 وضعيت االن نبودين رسول و تو اگه بده؟ رخ قراره حادثه بار چند دوسال اين تو مگه-

 خفگى؟ يا تشنج بود؟ چطور سهيال

 .باشد عصبانى داشت حق بهمن كرد، سكوت شيدا

 نگران مرد به و گرفت كيك و چاى ليوان دو بيمارستان ىبوفه از و زد آب را صورتش

 .شد نزديك

 .بفرمايين-

 .ممنون-

 و محكم دختر. بود آمده خوشش پذير مسئوليت و خجالتى چادرى دختر اين از

 كس همه و چيز همه مراقب. داشت قوى ىمادرانه احساس رسيد،مى نظر به منطقى

 اىلحظه بود نداده اجازه نگرانى و خواب و خستگى وجود با هاساعت تمامى در. بود

 ىاداره در دادمى جان بود، آمده خوشش آره داشت، خاصى غيرت رود، كنار چادرش

 . كند كار آگاهى
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 دارى؟ نسبتى چه رسول با كه بگى دارى اجازه-

 نزد؟ حرف كنايه با

 .گذاشت تخت روى را خودش كيك و چاى و نشست ديگر صندلى روى شيدا

 …برادرمه دوست-

 هست؟ كاره چه-

 :پرسيد گيج شيدا

 برادرم؟ كى-

 هست؟ كاره چه االن رسول-

 .داره هم قنادى مغازه يه است، راهنمايى مدارس اموزاى دانش تيم كشتى مربى-

 :گفت پر دهان با و زد كيك به كوچكى گاز و نشست بهمن هاىب**ل روى لبخندى

 دختر با بالخره چطوره؟ امير داداشش ،…ىپسره هست شيرينى عاشق هنوز پس-

 كرد؟ ازدواج عموش

. كرد بغض اختياربى و رفت درهم كوچولو امير آوردن خاطر به با شيدا ارام صورت

 .نه يا بگويد دانستنمى

 .كرد كشى وقت كمى داغ چاى خوردن ىبهانه به

 بودين؟ دوست امير با كرد، عروسى عموش دختر با-

 رسول و من. بزرگتره رسول از سال دو كرد،مى كمك درس تو رسول و من به گاهى نه،-

 .بوديم كالسى هم
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 …سربازى رفت و كرد ول رو دانشگاه اول، سال-

 هاشانه و نشست صندلى روى محكم و كرد راست كمر بهمن شد، هويدا صدا بغض

 .داد جلو را

 افتاده؟ اتفاقى امير براى-

 .شده شهيد-

 .گفت «واى اى» تنها و زد چنگ پايين سمت به با چند را اشچانه بهت با بهمن

 .نداشت را عزا رنج ديدن تحمل رفت، بيرون شيدا

*** 

 گرده؟برمى كى خوبه؟ سهيال خانوم، سارا-

 مانده باقى وقت از …مياد ديگه روز دو خوابه، االن خوبه، دختره اين جون، شيدا-

 .برنگشته زلزله تا كن استفاده

 …نداره صفا اينجا اون بدون شده، تنگ براش دلم-

 گرفتى؟ اجازه …نباش قراضه اين تنگ دل-

 !شد؟ پيدا كجا از بهمن برد، عقب را گوشى اختياربى

 …خانوم شيدا! شد؟ قطع-

 .سالم …بله-

 نه؟ يا گرفتى اجازه رسول از-
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 اصفهان، به هاآن ارسال و هاكتاب گرفتن. بود گذرانده سر پشت را كارى پر ىهفته

 !زير به سر ىساده با داغ بحثى گذاشتن سر پشت

 عدم و بهمن شكايت مورد در دختران هاىخوابگاه مسئول توسط شدن احضار

 .خوابگاه در بهارلو حضور

 دختران از يكى. شد برداشته سرپرستى از بهارلو بهمن، وتند قانونى برخورد با

 .است شده مشغول ديگرى بخش در او كه گفت خوابگاه

 غيبت مورد در ديگران و هنرمند به گويى پاسخ سهيال، و خودش تحقيق دادن انجام

 .بود مشهود خوبى به كالس در شلوغى بمب نبودن. سهيال صداى پرسرو

 به تا بود نمانده برايش فكرى و جان ديگر مسابقه، براى كوتاه داستانى نوشتن

 .برسد بهمن سفارش

 .پرسممى ازشون امروز ببخشين،-

 .گيرممى تماس غروب-

 .خداحافظ باشه،-

 . كرد نثارش ب**ل زير ادبىبى شيدا. كرد قطع خداحافظى بدون

 .نداشت آمدن كوتاه قصد رسول

 .گشتمى توضيح براى راهى دنبال به كالفه بهمن

*** 

 .زنهمى در كيه ببين مادر-

 .رفت در سمت به غرغركنان و پوشيد مشكى ركابى روى سفيدى پيراهن رسول
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 كيه؟ …استراحته وقت صبح ٩ ساعت-

 خدايارى؟ رسول آقاى-

 :گفت جوان افسر به تعجب با و كرد باز را در رسول

 .اَمرتون بله،-

 .داد باال را آن و زد سبز كاله به اىضربه افسر

 .شده شكايت شما از-

 .خورد گره هم به رسول اىقهوه و كشيده اَبروهاى

 كى؟ طرف از! شكايت-

 .برد جيب داخل به دست افسر

 .گممى خدمتون االن بدين اجازه-

 .زد رسول دست به و دراورد دستبندى سرعت با و

 .ببرى آقا قديمى، رفيق از كردن فرار بابت-

 صورت به دقت با و درخشيد خشمگين ببرى مانند رسول، سبز و درشت چشمان

 را دستش عصبانى زد؛مى آشنا عسلى و كشيده چشمان آن. شد خيره جوان افسر

 .كشيد

 .بيارم پايين رو صورتت نزدم تا مسخره كن ول-

 .كرد بغل را رسول و خنديد بهمن

 .ببره آقا منه دست گير دستت فعال-
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 .شهمى بد مخونواده براى بينهمى يكى كن، باز دستمو ندارم صنمى تو با من-

 .راند حياط داخل را رسول و داد تكان سرى بهمن

 چموش ىدختره اون زدم ور بس از شدم خسته بيارن، آب ليوان يه برام بگو تو، برو-

 .بده آدرس

 .مامورشى تو كه اىشده خراب اون و خودتى چموش! بزن حرف درست هوى-

 .كشاند خود طرف به را رسول و نشست باغچه كنار

 .دارم پيشت كه رفاقت مو يه …بزنم حرف بذار رسول-

 .مرتيكه گرفته دزد انگار …كن باز اينو اول-

 :گفت باخنده بهمن

 .نيست اعتبارى تو به كنم، بغلت اول بذار-

 .زد اششانه به آميزى محبت ىضربه و كرد بغل دست يك با را رسول

 !شدى پهلوون حسابى-

 .داد مالش را شده ازاد دست مچ رسول

 .ندارم وقت …بنال-

 و ديد را دبیرستانی پسرك محبت همان رسول، خشن صداى و رميده نگاه در بهمن

 .زد لبخند
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 و خاله ىخونواده ىهمه دادن خبر روز همون گرفتيم؟ كارنامه كه روزى يادته-

. ترافسرده مادر با افسرده بزرگ مادر يه موند فقط شدن، كشته تصادف تو پدربزرگم

 .موندیم کرج ماه دو

 شده بازنشست تازه هم بابا. بمونيم كرد راضى رو بابا برگرديم؛ خواستنمى مادرم

 .كرد قبول بود،

 .شدم ارتش جذب هم بعد شد، چى اصال نفهميديم ماه چند

 .بود خورده موشك نبود، تونخونه از اثرى اما اومديم سارا با هفتم ماه

 همه كن باور …نكردم پيدات اما …اما نديدين آسيب خودتون فهميدم جو و پرس با

 .نبودى گشتم دنبالت جا

 :گفت بهمن به خيره رسول

 كردى؟ من ياد ماه ٧ از بعد! معرفتى بى خيلى …معرفت بى-

 باز درو جنوبى ىخونواده يه ديدم روز يه …هيچى اما رفتم تونخونه در روز هر من

 .خريدن رو خونه گفتن و كردن

 …شدممى ديوونه داشتم …نداشتم ازتون خبرى هيچ

 تو و من يادته؟ رفتنا كوه رسول. رسول ببخش بزرگيت به حاال…  دونممى دارى حق-

 .شهمى خوشحال حسابى كردم پيدات بفهمه سارا! سارا …سارا و

 سارا چون[ كرد اىخنده تك! ]مختلطـ تفنگدار سه بود گذاشته رو اسممون امير يادته

 …نبود ما كن ول

 .نشست رسول هاىب*ل بر محو لبخندى
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 كنه؟مى كار چه سارا-

 دونممى كه من …پرونهمى خواستگار مگس جاى به كنه وقت …مخابراته كارمند-

 .اسيره ببر قالده يه پيش دلش

 .شد گم كوبيد، گردنش بر رسول كه اىضربه صداى در اشخنده صداى

 .گرفت فاصله رسول از

 سفيد و سرخ ديدنش از موقع اون هم تو دونمنمى مثال داره؟ زدن حق، حرف-

 …شدىمى

 .برخواست جا از رسول

 !زنىمى حرف ناموست از دارى كن، حيا كمى-

 .داد ادامه خنده با است مجرد هنوز رسول بود شنيده شيدا زبان از كه بهمن

 .شهمى خودت ناموس اخر كه من ناموس-

 .تو بريم بيا …شو خفه بهمن-

 .شد وارد و دراورد را هايشكفش خنده با بهمن

 كنه؟مى دم هل با رو چايى هنوز مادرت-

 رو دندونات تا نخند بهمن …داريم مهمون مادر …هللا يا …تو بريم بخورى، زهرمار-

 .حلقومت تو نريختم

 .كرد بغل را رسول پهن ىشانه خندان و لوده بهمن

 .خان بَبرى خودمى دوماد شازده-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

478 

 

 .غيرتبى ىپسره كوفت، اِى-

 متكاى كنار و بود پهن رسول رختخواب. شد كوچك سالن وارد رسول همراه بهمن

 .بود خوابيده باز پاى و دست با كوچك امير بزرگش،

 تكيه هاپشتى از يكى به بهمن. برد اتاقى وبه كرد بغل را اميركوچولو ماليمت با رسول

 .زد زانو روى بر راآن اهسته ضرباتى با و گرفت سر از كاله و داد

 فشار اشسينه بر شرمندگى و وجدان عذاب. گذشتمى ديدار آخرين از سال ٨

 كرد؟ فراموش را رسول يافتن براى جستجو سال، دو از بعد چرا. اوردمى

 رسول از سريع خيلى دوستان و همكاران طريق از توانستمى سازمان به ورود با

 قربانى هافراموشى و هاروزمرگى در راحت هافرصت چقدر گاهى اما بگيرد؛ خبرى

 .شودمى

 .پسرم سالم-

 هاىگونه و نجيب سبز چشمان ديدن از هميشه كه شد دوخته زنى به بهمن نگاه

 را صورتى رنگ ريز، هاىچروك گرچه افتاد،مى هاقصه هاىفرشته ياد به اشصورتى

 .بودند پرانده

 .كرد احوالپرسى و داد سالم ادب با و شد بلند سرعت به

 .شد وارد شيرينى و چاى سينى با رسول

 .معرفتو بى اين نگير تحويل اينقدر مادر-

 .كشيد اش تيره بلند و ساده پيراهن بر دستى و زد لبخندى مادر

 خوبن؟ خبر، چه اقات و مادر از جان بهمن نكن، اذيت رسول پسرم، بفرما-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

479 

 

 .زد بهمن به اىضربه شانه با رسول

 .شده ضامنت مادرم حيف …بشين-

 .كرد پيدا ادامه صبحانه سينى اوردن و كوچك ىسفره انداختن با صحبتشان

 را پنير و محلى كره رسول. كرد نزديك دهان به را اُملت ىلقمه اشتياق با بهمن

 .گذاشت رويشروبه

 .زدم خودم پنيرو-

 .برد پنير طرف به دست خنده و حيرت با بهمن

 .دادنته شوهر وقت داداش؟ جون-

 .بخور مرض،-

 .خنديد و كشيد جلو كمى را روشن و بلند روسرى ىلبه مادر

 .بندازيم ترشى رو اقا خوايممى-

 .خانوم زهرا اندازممى ترشيش خودم …من با هيكل اين براى دبه-

 .شد بلند لطيفى صداى

 .خواممى پفك منم-

 و الود خواب صورت با كه داشتنى دوست پسرك به خيره بهمن. بود هاحيرت روز

 :پرسيد بود، خانواده ميراث كه چشمانى

 هست؟ كوچيكه داداش-

 پليسى؟ عمو، سالم-
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 .داداش نيست پفك از خبرى نخورى پنير و نون تا-

 دارى؟ دوست پليس. پليسم آره سالم،-

 .شد نزديك بهمن به تعجب با امير

 .ببرتت پليسه اقا ندادم تا بشور رو صورتت برو-

 .كرد اخم بهمن

 بهش خودم بگو كرد اذيتت عمو[ كرد امير به رو] خوبو؟ پسر اقا اين ببرم كجا-

 .بزنم دستبند

 داری؟ تفنگ و دستبند-

 :پرسيد آهسته و داد نشانش را دستبند بهمن

 كيه؟ كوچولو اين نگفتى رسول-

 .باباشه اسم هم اميره، پسر-

 لعنت را جنگ هاىارباب تمام دل در و ديد را پسر و مادر نگاه درد بهمن چشمان

 .كرد

 .گذراند خدايارى ىخانواده با را خوشى و خوب ساعات

 .بيار همراهت رو امير حتما هستم، منتظرت ظهر از بعد جمعه رسول-

*** 

 !كلكه خيلى هم خدا اين شيدا-

 داد دستش به و كرد نيمه را سيبى شيدا
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 چطور؟-

 .داد فرو را ان لذت با و زد درشت و شيرين سيب برش به گازى سهيال

 سارا اورژانس تو …بياد رسول آقا بعد …نباشه بهارلو بشم، مريض من بايد …كن فكر-

 .عجايب دومينوى شد…ببينن رو همديگه آقا و

 ناصر ببينن، رو همديگه من شهر تو رسول و ناصر كن، اضافه دومينوت اول به خب-

 .بگيرم كمك ازش شب اون تا بشم آشنا هااون با و ببره رسول ىخونه منو

 .خنديد سهيال

 پيدا رو رسول بهمن وقتى از دونىنمى …بشيم اتاقى هم تو و من كه بگو اينو اصال-

 .زننمى هم ىكله سرو تو مرتب برديا، و من مثل شده، شادتر چقدر كرده

 خيلى اما مونه؛مى ببر مثل واقعا هيكلش و چشما اون با …ببره آقا گهمى بهش سارا

 بچه من»: گفت كنه بغلش خواستمى سارا …نازه چقدر امير شيدا واى …بامعرفته

 بيامرز خدا نه، واى اى …رو سوخته پدر بدم قورتش خواستممى« .كنى بغلم نيستم

 .رو

 .زد لبخندى شيدا

 .هستن مهربونى و خوب ىخونواده-

 :پرسيد و كشيد دراز تخت روى سهيال

 اومد؟ داستانت ىنتيجه-

 .كرد جمع سينه روى را هادست و كشيد دراز باريك تخت روى سهيال كنار شيدا
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 از يكى و من داستان بين گفت و زد صدام فرهنگى واحد مسئول حيدرى آقاى ديروز-

 گفت …شده پذيرفته من داستان فارسى، ادبيات استاد نظر با كه بودن مونده آقايون

 .هست ترم پايان امتحانات از بعد مسابقات …باشم آماده

 بيام؟ همراه بعنوان منم بذارن كنىمى فكر-

 .پرسيد بايد دونم،نمى-

 رو همديگه بار يه سالى. كنهمى زندگى اونجا معمه. بيام شيراز دارم دوست-

 .تابستون يا عيد ايام يا …بينيممى

 .شد خيره شيدا رخ نيم به و چرخيد پهلو به سهيال

 خبر؟ چه خان بهروز از-

 بره جنوبه، سازى سد ىپروژه تو كه استاداش از يكى همراه ترم امتحانات از بعد قراره-

 .خوزستان

 كنى؟ لهم بزنى كنىنمى داغ بپرسم چى يه شيدا-

 .بپرس نيست چرت اگه-

 چرا؟ كنى،نمى فكر مذكر جنس به وقت هيچ تو-

 :گفت ناخواسته خشمى با و شد گره هم در سختى به شيدا انگشتان

 .نمياد خوشم ازشون …مزخرفن و خود بى …ندارن كردن فكر ارزش-

 .زد ماليمى ىضربه شيدا بازوى بر و كرد تعجب آلود خشم صداى از سهيال

 .كنى فكر بهشون حاال كه نگفتم …پرسيدم سوال …حاال خب-
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 .زد رضايت از لبخندى شيدا، هاىب*ل روى بر محو لبخندى ديدن با

 !دارين خبر هم بم زيرو ىهمه از چيه؟ بهروز پس-

 .برد سر زير را چپ دست و كرد باز را انگشتان و كشيد بلند نفسى شيدا

 هم يه رفيق، يه دوست، يه من براى نبوده، ديگه جنس يه وقت هيچ من براى بهروز-

 دوست بعنوان بود محال داشت مخالف جنس از نقشى اگه …هست و بوده دل

 .كنم انتخابش

 :پرسيد مقدمه بى سهيال

 چيه؟ برديا مورد در نظرت-

 .شد سهيال شيطون ىچهره به خيره باال از و نشست شيدا

 .داد نظر شهنمى كه ديدن بار يه با …ندارم نظرى-

 باشه؟ داشته عالقه من به تونهمى برديا نظرت به-

 .دارى دوسش هم تو …داره عالقه كه معلومه-

 :گفت شيدا بودن خنگ از كالفه سهيال

 .سارا به رسول ىعالقه مثل …بهروز به تو ىعالقه مثل نه-

 خود به درد از و گرفت گاز حواسبى را آن رفت، شيدا هاىدندان ميان اشاره انگشت

 .آمد

 !گممى نظر اون از …دارى دوسش تو سهيال دونم،نمى …آى-

 .كشيد لطيفش و نرم موهاى به دستى و نشست شيدا كنار و برخواست هم سهيال
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 سر مرتب دارم دوست …كردم پيدا برديا به نسبت عجيبى حس يه تازگى دونىمى-

 .دستاش و صورت سرو به زدن دست براى شه جور بهانه و بذاره سرم به

 .زد سهيال سر تو خنده با شيدا

 .فاتحه …رفتى دست از ديگه …حيابى ىدختره-

 

 :پرسيد معترض و برداشت تخصصى زبان كتاب از سر حبيبه ها،آن ىخنده با

 بخونين؟ امتحان خوايننمى-

 .كشيد دراز تفاوتبى سهيال

 .خيالبى داريم، وقت روز دو-

 هميشه امتحان شب خواندن با چطور سهيال انديشيد و داد تكان سرى حبيبه

 !اورد؟مى باال نمرات

 :گفت آهسته شيدا

 .تلويزيون اتاق بريم بيا-

 .برداشت بالشى و برخواست سريع سهيال

 .داره جاناتان و مرى سريال امشب بيار، بالش هم تو بريم،-

 (باد مسیر در سریال)

 آن بر تكيه با و دادند قرار زانو روى را بالش و نشستند ديوار كنار و تلويزيون روىروبه

 .شدند سريال اغاز و سخنرانى پايان منتظر
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 :پرسيد شيدا

 كنى؟ كار چه برديا با خواىمى-

 .داره دوست منو اونم بشم مطمئن خواممى …گفتم بهش شايد دونم،نمى-

 برى؟ جلو اول تو نيست زشت-

 رو فرصتم خوامنمى من بذاره؟ جلو پا پسر بايد اول حتما گفته كى باشه؟ زشت چرا-

 .بدم دست از

 اگر رود؟نمى سوال زير دختر يك بعنوان سهيال ارزش كار اين با آيا انديشيد شيدا

 كرد؟نمى حقير را خود اقدام اين با سهيال نباشد، ميان در برديا سوى از اىعالقه

*** 

 .تخصصى زبان سخت امتحان و بود خرداد ١٦

 امتحان براى كافى زمان تا بود داده دانشجويان به مناسبى فرصت تعطيلى روز دو

 .باشند داشته

 باد را خود كتاب با اطراف، به توجهىبى با و بود شيدا منتظر نيمكت روى سهيال

 .زدمى

 جوان به و خورد تكانى سهيال. كرد سالم آهسته صداى با و شد نزديك او به هنرمند

 .كرد نگاه خجالتى

 دادنه؟ سالم وضع چه اين ترسيدم، آقا واى-

 .ببخشين-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

486 

 

 آفتاب دختراى مثل درست: انديشيد سهيال. شد صورتى هنرمند سفيد صورت

 .مونهمى نديده مهتاب

 .زد لبخندى بدجنسى با

 دارى؟ كار چه حاال-

 بشينم؟ اينجا شهمى-

 بشينى؟ نيمكت اين روى بايد حتما …جا همه اين-

 :گفت تا شد چيره خود خجالت بر سختى به و شد ترسرخ بيچاره پسر

 .بزنم حرف پيشنهادم مورد در خواممى-

 .كند قرمز را هنرمند اين از بيش نيامد دلش سهيال

 بكنم؟ ازت سوال يه من هنرمند آقاى-

 .دوخت سهيال صورت به را روشن و كشيده چشمان مشتاقانه هنرمند

 .بفرمايين …بله-

 ديگه جور يه بهتره يا ندارى؟ دوسش اصال كه كنى ازدواج دخترى با حاضرى-

 اىعالقه ترينكوچك شما به اصال كه باشى عالقمند دخترى به حاضرى بپرسم،

 نداره؟

 دى،مى هدر بيهوده رو انرژيت و وقت دارى خدا به

 .خودتو نه كن اذيت منو نه زندگيت، دنبال برو …برادر …آقا

 مياد؟ بدت من از-
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 .پرسيد مناسب سوالى بالخره عجب چه شد، گشاد سهيال چشماى

 شما هنرمند آقاى …باشم داشته احساسى كه كنمنمى فكر بهت اصال …نمياد بدم-

 مادرت جون …بشى نزديك هم تونىنمى نيستى، هم نزديك من معياراى به اصال

 .رو خاطرخواهى اين كن تموم

 .شود پيروز گلو بغض بر شد موفق سختى به هنرمند

 .ببخشين. نشم مزاحمتون ديگه دممى قول من …من …زواره خانم ببخشين-

 توانستنمى اما سوخت هنرمند براى دلش سهيال. رفت دانشگاه خروجى سمت به و

 مانند يا كند اميدوار واهى اميدى با را او هنرمند، مظلوميت يا دلسوزى صرف به

 .سربدواند مدتى را هنرمند دختران، از برخى

 دادى؟ چطور رو امتحان سهيال-

 .كرد صاف را مانتويش پشت و شد بلند سهيال

 .كه دونىمى خوبه، زبانم من …خوب-

 خوابگاه؟ بريم …ندادم بد منم-

 .داد تكان سرى ناراضى سهيال

 .سينما بريم …كنىمى خوابگاه خوابگاه هى داره؟ چى خوابگاه اين آخه-

 .دارى اصرار خودت چون …تو با بليط اما باشه-

 .باشه-

 :گفت سهيال كردندمى عبور خيابان درختان كنار از كه همانطور
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 .بيا هم تو …گممى معالقه از برديا به اونجا كوه، بريم هابچه با قراره ديگه ىهفته-

 .بگو امتحانات از بعد بذار... نيستم اهلش-

 صورت يا بخورم غذا دونستمنمى سفره سر ديشب …مشغوله همش فكرم …نه-

 !رو برديا خوشگل

 .زد سهيال سر تو و گزيد ب*ل شيدا

 !شدى حيابى خيلى-

 .كشيد كنار را خود و خنديد سهيال

 دوست رو برديا من كن، جوونى بابا! بودن مادربزرگ اين از نشدى خسته شيدا اَه-

 .كنممى عشق حالم و حس اين با و دارم

 همش …كنى رو زيرو رو دنيا عشقت بخاطر تونىمى عجيبیه، حس چه دونىنمى

 .آدم به دهمى انرژى

 .رفت راه عقب عقب گرفت،مى قرار شيدا روىروبه كه همانطور و زد چرخى خود دور

 موهاش الى دستم كه همين اما بكشم رو موهاش هميشه مثل خواستممى ديشب-

 ويلى قيلى دلم رفت

 داغ دستمو خواستممى بكشم؟ نازو موهاى اون اومدمى دلم جور چه يعنى …رفت

 .بودم كشيده رو موهاش بارها كه بذارم

 .كرد نچى نچ شيدا

 نخواد رو تو برديا اگه …نده پروبال حست اين به اينقدر …خانوم…آدم …سهيال-

 بريزى؟ سرت تو خاكى چه خواىمى
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 .خنديد سهيال

 …كنممى نيستش سربه خودم وگرنه بخواد، بايد …نخواد منو كرده غلط …رُس خاك-

 آخه… ۱۵۰ من سانته ١٨٠ اون خب نيستم؟ كوتاه برديا براى من شيدا، گممى …آخ

 !برم؟ كوتاهم ىعمه به حقه خدايا …نرفته بابام و مامان ژن به قدم چرا

 فكر وقت هيچ داد، گوش شيطانش دوست ىعاشقانه هاىهذيان به لبخند با شيدا

 شود؛ عاشق سهيال كردنمى

 باال كولش سرو از ميهمانى روز آن در كه بلندى قد و مهربان جوان عاشق هم آن

 .رفتمى

 .باشد داشته دوست شدت اين به را سهيال هم برديا كه كرد دعا

 .كوه ريممى هم بعد ما، ىخونه مياى ديگه ىهفته خب-

 .ندارم دوست رو مختلط هاىگروه من …تونمنمى واقعا-

 .نباش بسته اينقدر شيدا …بگيره گازت كسى نيست قرار-

 چارچوب اون خوامنمى و تونمنمى …دارم رفتارام براى چارچوب يه اما نيستم بسته-

 .بدم تغيير رو

*** 

 را هاكتاب فهرست نگران، و عصبى شيدا. بود شده پرحجم هاىكتاب از پر ميز تمام

 .بلعيدمى چشم با را كلمات حريصانه نظر، مورد مطلب ديدن با و خواندمى

 و كشيد درهم اَبرو ضربه درد از و زد هايشب*ل بر مداد نوك با و كشيد سوزان آهى

 .كرد پرت كالفه را مداد
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 رفتار به جزوه باالى از گهگاه پيش ساعت يك از باالتر ترم دختران از يكى منصوره

 .بود دوخته چشم شيدا عصبى و ناراحت

 .شد نزديك او به و نياورد طاقت بالخره

 اومده؟ پيش مشكلى-

 متعجب. شناختنمى را او كرد، نگاه بور دختر مهربان و كرده آرايش صورت به شيدا

 .داد سرتكان

 .نه-

 .كرد دراز شيدا سمت به را دستش و نشست شيدا كنار منصوره

 …رياضى دانشجوى هستم منصوره-

 .داد دست او با. امد آشنا شيدا نظر به صورتش

 .رسينمى نظر به آشنا كمى-

 .بودم دوست سهيال با هم مدت يه بودم، طبقه يه تو شما با خوابگاه تو پارسال-

 :گفت زدهشتاب و شد بلند جا از هاگرفته برق مانند شيدا

 .خداحافظ شد، ديرم برم بايد من ببخشيد! داشتم قرار هابچه با واى-

 را وسايلش و هاكتاب سرعت به منصوره ىكرده آرايش و متحير چشمان مقابل در و

 .رفت كتابدار سمت به و كرد جمع

 و زد بيرون كتابخانه از و داد تحويل مسن كتابدار به را بقيه ها،كتاب از يكى جز به

 :گفت ب*ل زير
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ِ  …شناختمش زود شد خوب-  به باز من طريق از خوادمى حتما رو پر ىدختره …ا

 .بشه نزديك بهمن و سهيال

 !كرده؟ رنگ رو اَبروهاش و موها يعنى شده؟ بور چطور بود مشكى كه اون ولى

 تلفن از استفاده صف در شماره گرفتن با و رفت مخابرات ساختمان تريننزديك به

 .گرفت قرار شهرى خارج

 .۴ کیوسک ١٢ شماره-

 .زدمى حرف سهيال با و گرفتمى تماس بايد

 «!سركار؟ ميره كى اين آخه» گفت خود با. شنيد را بهمن اَلوى صداى

 است؟ خونه سهيال بهمن، اقا سالم-

 .سوزونهمى آتيش آشپزخونه تو داره سهيال هستم، برديا سالم،-

 .شد شيدا صورت نقش تلخ لبخندى

 بزنين؟ صداش شهمى …گرفتم اشتباه ببخشين-

 .دارن كارت بيا …كن ول رو هازمينى سيب اون سهيال …گوشى-

 .رسيد گوش به ضعيف سهيال صداى

 برديا؟ كنىنمى شوخى داره؟ كارم كى-

 .بگير رو گوشى بيا!چيه شوخى گفتى، درست منو اسم بار يه عجب چه-

 .گوشم به اَلو، …بربريه از ترقشنگ اسمت فهميدم تازه-

 .سالم …شيدا منم-
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 كوه؟ بياى فردا خواىمى شيدا؟ خوبى…سالم-

 .اينجا برگرد ببينمت، امروز بايد سهيال ببين-

 .شد نگران سهيال

 شيدا؟ شده چيزى-

 …بيا پاشو من جون فقط …بگم گوشى پشت تونمنمى-

 .كند قبول شد مجبور سهيال نگفت، چيزى شيدا اما كرد اصرار كمى سهيال

 گفت برديا و مادر به غرغركنان برديا، به اعتراف و كوه ىبرنامه ريختن هم به از دلخور

 .انداخت شانه روى ميوه و تنقالت از پر بزرگى دستى كيف. برگردد بايد كه

 .ببرمت خودم كن صبر-

 .شىمى خسته حسابى برگردى ساعت سه برى ساعت سه جونم، بردى نيست الزم-

 .رسيممى ساعته يه برمت،مى عمو ماشين با-

 :گفت باز نيش با برديا همراهى از خوشحال سهيال

 .كنيم گوش راه بين بيار هم باحال نوار يه …پسرعمو تو قربون-

*** 

 :پرسيد و ايستاد خوابگاه هاىتخت بين باز فضاى در كالفه سهيال

 افتاده؟ اتفاقى چه كشوندى؟ اينجا منو چى براى گىنمى چرا شيدا-

 گره هم در را انگشتانش بود داده تكيه ديوار به و نشسته زمين روى قراربى كه شيدا

 :گفت و كرد
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 .بشين من كنار اينجا بيا سهيال-

 .زد زمين روى شيدا كنار را خود سهيال

 .بزن حرف حاال …زمين روى اينم بفرما-

 نزدى؟ تعالقه از حرفى برديا به سهيال-

 .مبرنامه به زدى گند تو كه بگم كوه تو فردا بود قرار …نه-

 كنى؟مى كار چه بخواد رو ديگه يكى برديا اَگه سهيال،-

 .داد قورت را دهانش آب و كرد باز را تنگش مانتوى باالى هاىدكمه سهيال

 داده؟ پيشنهادى گفته؟ تو به چيزى برديا شده، چى شيدا-

 .گرفت را سهيال لرزان دست شيدا

 كنى؟مى كار چه. بده جواب خب …سواله يه …بابا نه-

[ گرفت محكم را شيدا بازوى و شد بلند زانو روى] دونمنمى نياد پيش تا …دونمنمى-

 .كنممى خفت رو برديا و گردمبرمى االن وگرنه چيه، جريان بگو كردى مديوونه

( مختلف اديان ديدگاه از محارم با زناى) عنوان تحت دارم جانبى تحقيق يه ببين-

 .ديدم عجيبى چيز رسيدم كه اسالم به خب …متفاوته كمى اديان تو محارم

 .بود شيدا زيباى و كوچك دهان ىخيره منتظر چشمان با سهيال

 :داد ادامه شمرده شمرده و كرد مكث كمى شيدا

 و خونه اهل ىهمه به بچه اون بده، شير اىبچه به زنى اگه دينى مراجع نظر طبق-

 .شهمى محرم زن اون همسر
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 :پرسيد شده خشك هاىب*ل با سهيال

 چى؟ يعنى-

 و گذاشت هم روى چشم كشيد، دندان زير ناراحتى و هيجان از را هايشب*ل شيدا

 .زد سهيال روح بر عميقى زخم گفت كه اىساده ىجمله با

 . خواهرشى سارا مثل هم تو شه،مى تو برادر برديا يعنى-

 .است شده تدوین خوانندگان ابهام رفع برای مطلب این

 

 چیست؟ رضاعی برادر خواهر حکم

 

 اجمالی پاسخ

 است، داده شیر که است زنی پسر خواهران رضاعی برادر خواهر از شما منظور اگر

 :که گفت باید

 با خوار شیر اگرچه شوندمی محرم است خورده شیر که پسری به زن فرزندان تمام

 خواهر یا برادر او به فقط مردم عرف در که باشد خورده شیر زن، فرزندان از یکی

 .شودمی اطالق خورنده شیر رضاعی

 که پسری) رضاعی برادر خواهر آیا که است آن سؤال این طرح از شما منظور اگر اما

 اگر مثال   نه؟ یا شودمی محرم است، داده شیر که زنی پسری با( است خورده شیر

 برادر پسر آن بخورد شیر حسن مادر از دیگری پسر همراه به حسن نام به شخصی

 آیا اند؟شده حسن رضاعی خواهران پسر، آن خواهران آیا اما شود،می حسن رضاعی
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 است الزم سؤال این به جواب در کند؟ ازدواج پسر این خواهران با تواندمی حسن

 :که شود داده توجه

 آن خویشان نیز و. شودنمى محرم بچه آن برادرهاى به دهد، شیر را اىبچه زنى اگر

 فرضی شخص بنابراین؛. شوندنمى محرم خورده شیر که اىبچه خواهر و برادر به زن

 پسر آن ولی کند ازدواج خویش رضاعی برادر خواهران با تواندمی حسن نام به ما

 .کند ازدواج حسن خواهران با تواندنمی خورده شیر

 تفصیلی پاسخ

 شرط هشت است شدن محرم علت که دادنی شیر( ع) امامیه شیعه مذهب نظر از

 :دارد

 .را مرده زن شیر نه بخورد را زنده زن شیر بچه. ١

 .نباشد زنا، مثل حرام از زن آن شیر. ٢

 .بریزند بچه کام در را شیر ایوسیله با که این نه بخورد، ازسینه را شیر بچه. ٣

 .نباشد مخلوط غذا، مثل دیگری چیز با و بوده خالص شیر. 4

 و دهد شیر را ایبچه خود اول شوهر شیر از زن اگر ولی باشد شوهر یک از شیر. ٥

 با بچه دو آن دهد شیر را دیگری بچه هم شوهر، آن شیر از و کند دیگر شوهر بعد

 و کند دیگری شوهر زن آن و دهند طالق را شیردهی زن اگر نیز و شوندنمی محرم هم

 و باشد باقی داشته، اول شوهر از که شیری زاییدن، موقع تا و آورد فرزند شوهر، آن از

 از زاییدن، از بعد دفعه هفت و اول شوهر شیر از زائیدن، از پیش دفعه، هشت مثال  

 .شودنمی محرم کسی به بچه آن دهد، شیر را ایبچه دوم، شوهر شیر
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 کسانی واجب، احتیاط بنابر برگرداند، اگر و برنگرداند را شیر مرض، واسطه به بچه. ٦

 نگاه و نکنند ازدواج او با باید شوند،می محرم بچه آن به خوردن، شیر واسطه به که

 .ننمایند او به هم محرمانه

 که بدهند او به شیر مقداری یا و بخورد سیر شیر روز، شبانه یک یا مرتبه پانزده. ٧

 اگر بلکه است روییده او بدن در گوشت و شده محکم استخوانش شیر، آن از بگویند

 شیر واسطه به که کسانی است آن مستحب احتیاط دهند شیر او به هم مرتبه ده

 که ننمایند او به هم محرمانه نگاه و نکرده ازدواج او با شوند،می محرم او به خوردن

 :دارد شرط چند خوردن شیر این

 .نخورد غذا بچه خوردن، شیر روز شبانه یک یا مرتبه پانزده این بین در. ١

 .نخورد را دیگری زن شیر بچه آن، بین در. ٢

 کردن صبر یا و کردن تازه نفس ولی بخورد شیر فاصله بدون بچه مرتبه، هر در. ٣

 .ندارد اشکالی مختصر

 [١. ]باشد داشته سال دو از کمتر بلکه نشده تمام بچه سال دو. 4

 برخی به ذیل در. شودمی مطرح رضاع احکام شده ذکر شرایط تحقق و کامل رضاع با

 :گرددمی اشاره آن از

 :شودمى محرم عدّه این به بچه آن دهد، شیر گذشت که شرایطى با را اىبچه زنى اگر

 .گویندمى رضاعى مادر را آن و زن خود: اوّل

 .گویندمى رضاعى پدر را او و اوست مال شیر که زن شوهر: دوم

 .باشند او رضاعى مادر و پدر چه اگر روند، باال چه هر زن آن مادر و پدر: سوم
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 .آیندمى دنیا به یا اند،آمده دنیا به زن آن از که هایىبچه: چهارم

 او اوالد یا آمده، دنیا به او اوالد از چه روند، پایین چه هر زن آن اوالد هاىبچه: پنجم

 .باشند داده شیر را هابچه آن

 آن با خوردن، شیر بواسطه یعنى باشند، رضاعى چه اگر زن آن برادر و خواهر: ششم

 .باشند شده برادر و خواهر زن

 .باشند رضاعى چه اگر زن آن عمه و عمو: هفتم

 .باشند رضاعى چه اگر زن آن خاله و دایى: هشتم

 اوالد چه اگر روند پایین چه هر است، شوهر آن مال شیر که زن آن شوهر اوالد: نهم

 . باشند او رضاعى

 . روند باال چه هر است، شوهر آن مال شیر که زن آن شوهر مادر و پدر: دهم

 او رضاعى برادر و خواهر چه اگر اوست مال شیر که شوهرى برادر و خواهر: یازدهم

 . باشند

 اگر روند، باال چه هر اوست مال شیر که شوهرى خاله و دایى و عمه و عمو: دوازدهم

 بواسطه شود،مى گفته بعد مسائل در که هم دیگرى عدّه نیز و. باشند رضاعى چه

 [٢. ]شوندمى محرم دادن شیر

 

 تمام بخورد شیر زنی از پسری یا دختر اگر است، آمده چهارم مورد در که چه آن بنابر

 شیرخوار رضاعی وبرادران خواهران مردم قول به و شوندمی محرم او به زن فرزندان

 مردم عرف در که باشد خورده شیر زن فرزندان از یکی با شیرخوار اگرچه. شوندمی
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 زن فرزندان دیگر ولی شود؛می اطالق خورنده شیر رضاعی خواهر یا برادر او به فقط

 .هستند شیرخوار رضاعی برادر و خواهر نیز

 شیر زن، پسر با پسری یعنی باشد، این رضاعی برادر خواهر از شما منظور اگر پس

 که هستند شیرخوار رضاعی برادر خواهران همان زن، پسر خواهران است، خورده

 .است حرام آنان با ازدواج

 حسن نام به شخصی اگر مثال   که است این رضاعی برادر خواهر از شما منظور اگر اما

 شود،می حسن رضاعی برادر پسر آن بخورد شیر حسن مادر از دیگری پسر همراه به

 با تواندمی حسن آیا اند؟ شده حسن رضاعی خواهران پسر، آن خواهران آیا اما

 کند؟ ازدواج پسر این خواهران

 :کنید توجه زیر مسأله به است الزم سؤال این به جواب در

 زن آن خویشان نیز و شودنمى محرم بچه آن برادرهاى به دهد، شیر را اىبچه زنى اگر

 [٣. ]شوندنمى محرم خورده شیر که اىبچه خواهر و برادر به

 ما فرضی شخص شمردیم، بر را هامحرم که قبل مسأله به توجه با و مسأله بنابراین

 شیر پسر آن ولی کند ازدواج خویش رضاعی برادر خواهران با تواندمی حسن نام به

 .کند ازدواج حسن خواهران با تواندنمی خورده

 

 – ٥٦٠ ص ،٢ ج مراجع، المسائل توضیح حسن، محمد سید خمینی، هاشم بنی[ ١]

 .١٣٨٣ قم، علمیه حوزه اسالمی انتشارات دفتر ،٢4٧4 – ٢4٨4 مسئله ،٥١٠

 .٢4٦4 مسأله ،٥٠٣: ص ،٢ج ،(الخمینی لإلمام المحشى) المسائل توضیح[ ٢]

 .٢4٦٧ مسأله ،٥٠٥ همان،ص[ ٣]
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 .بود گرفتن گُر حال در بدنش تمام داد، تكيه ديوار به و كشيد كنار را خود سهيال

 را چشمانش و كشيد پايين داشت راه كه جايى تا را لباسش يقه و اورد كم نفس

 .بست

 به خنكى آب ليوان سرعت به. ترساند را شيدا سهيال، درپى پى و كوتاه هاىنفس

 .كرد نزديك سهيال دهان

 .باش اروم برم قربونت بخور،-

 شيدا به خشك و سرخ چشمان با سهيال. داد سهيال خورد به را آب از نيمى زور به

 .شد خيره

 .داد مالش نگرانى با را ساكتش دوست حس بى هاىدست شيدا

 فراموش تونىمى كوتاهه داشتنت دوست عمر …نشده چيزى كه هنوز جون سهيال-

 .كنى

 :كرد زمزمه آهسته و زد زل سقف به و گرفت شيدا نگران صورت از نگاه سهيال

 پارك به و گرفتمى رو دستم سارا با كه وقتى از داشتم، دوسش بچگى همون از-

 …دادمى يادم سوارى دوچرخه يا بردمى

 ناله. ]رفتممى برديا بغل تو ترسش از و اوردممى در رو بهمن لج كه وقت همون از

 .دونستمنمى و داشتم دوسش موقع همون از خر من[ كرد
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 حس از پر برديا ديدن از هميشه بلرزم؟ ديدنش از كه بشم كسى عاشق بودم منتظر

 …شدمى حسوديم گرفتمى گرم خيلى سارا با اگه …شدممى شيطنت و شادى

 .خواستممى خودم براى رو محبتش و توجه ىهمه

 !محرمه؟ من به بهمن مثل اونم دونستممى كجا از …ولى

 تو من و هست ما ىخونه شب و روز برديا نبودن حساس كه دونستنمى بقيه حتما

 …چرخممى بالش و دست

 بدن اجازه بود محال حساسيتشون اون با بهمن و سارا وگرنه دونستنمى حتما آره

 چيزى احمق من به و دونستنمى اونا خدايا …باشم نزديك برديا به اينقدر من

 !چرا؟ اخه نگفتن؟

 فهميدم؟مى بايد كجا از من

 :پرسيد مظلوميت با و چرخيد شيدا طرف به كمى

 شيدا؟ كنم كار چه من! نداره؟ راهى هيچ يعنى-

 :ناليد و شد مچاله زمين روى

 !خدا؟ كنم چه حرام داشتن دوست و عشق اين با-

 .كشيد آهى شيدا

 .كنهمى كمكت خدا …شو بلند …بخواب تخت روى شو بلند-

 .نشست كنارش بالتكليف و خواباند تخت روى را سهيال سختى به

 .خدا جز به كند كمك سهيال به تواندنمى كس هيچ كه كرد فكر اين به

 :كرد دعا
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 .بياد كنار قضيه اين با كن كمك و كن رحم سهيال پردرد و غمگين دل به خدايا-

 به شيدا نداد اجازه اندكش توان همان با گذراند، سكوت و تب در را روز دو سهيال

 .دهد خبر اشخانواده

 خرداد، گرم هواى در و زد بيرون خوابگاه از شيدا، شدن بيدار از قبل سوم روز

 .رفت راه خيابان در هاساعت

 شده احاطه بلند درختان توسط كه آن از اىگوشه در و رسيد خلوتى پارك به درمسير

 .نشست صبح آبيارى از مرطوب هاىسبزه روى بود

 تابشبى و سرخ چشمان داد اجازه و كرد مخفى دست و زانو حصار در را سرش

 .شود آرام اندكى دردناكش قلب و بگريد

 .نداشت شدن تمام قصد و گرفتمى اوج هاگريه هق هق اما

 .كرد بلند سر صدايى با

 افتاده؟ اتفاقى خانوم-

 ريز دختر ىكرده پف چشمان و سرخ صورت به گلدان از پر دستان با پارك باغبان

 .كردمى نگاه نقش

 :كرد زمزمه سهيال دردناك و دار خش صداى

 كنم؟ كار چه دادم دست از كه دلى با-

 تكيه كه حالى در و داد قرار زمين روى را هاگلدان و نشست سهيال روبروى باغبان مرد

 :پرسيد زد،مى درختى قدرتمند ىتنه به

 كرد؟ ولت و گفت دروغ-
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 .كرد پاك را خيس صورت روشن مانتوى آستين با سهيال

 .باشم عاشقش تونمنمى و برادرمه شدم عاشقش كه كسى فهميدم-

 در نگاه سياهش و ريز چشمان با و كشيد كوتاهش و مرتب محاسن به دستى باغبان

 :پرسيد و دوخت سهيال نگاه

 نيستى؟ تخونواده عاشق مگه باشى؟ عاشقش تونىنمى چرا-

 !داره فرق خونواده به عشق-

 داره؟ دوست هم اون-

 از برايش دارد و كرده اعتماد غریبه مرد به راحت چه كه نشد متوجه سهيال

 .گويدمى دردش و احساس ترينعميق

 .داره دوستم برادر يه مثل-

 زندگى عشقشون با همه نيست قرار …باش داشته دوسش خواهر يه مثل پس-

 معشوقه يا معشوق راحتى براى عشاق از خيلى حتى …باشن داشته مشترك

 .كنندمى فدا رو خودشون

 آهى لبخند با] كنند تماشا دور از لحظه چند فقط رو عشقشون بتونن راضين يا

 .بشنون بار يه رو صداشون فقط دارن ارزو يا …آه[ كشيد عميق

 .بود شده خيره عجیب مرد ىسبزه و مرتب صورت به مجذوبانه سهيال

 شى؟ جدا قراره برادرت از تو-

 .نه-

 نشنوى؟ رو صداش يا نبينى اونو ديگه قراره-
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 .شد اشك از پر چشمانش و نشست سهيال قلب در خنجرى

 .بود مردن عين برايش برديا نديدن و جدايى

 :داد قورت سختى به را دهانش آب

 .نكنه خدا …نه-

 .زد لبخند باغبان

 با يا ببينيش اونو خواستى وقت هر تونىمى كه كن شكر رو خدا و نكن قرارىبى پس-

 .بزنى حرف اون

 حرف باش داشتم دوست وقت هر و ببينمش هميشه تونممى من …گينمى درست-

 .بزنم

 .شد ترعميق باغبان لبخند

 .شدن نگرانت حتما خونه، برو شو بلند …جون دختر شو بلند-

 .تكاند را خاكى مانتوى پشت دست با و كند زمين از را خسته بدن سهيال

 .برداشت عقب به قدمى و برداشت را هاگلدان باغبان

 هستين؟ اينجا هميشه شما …ممنون خيلى آقا-

 .اومدم پسرعموم به كمك برای امروز …نه-

 :پرسيد خجالت با سهيال

 .بزنين حرف برام بازم الزمه كنم فكر …بدين كارتونو محل نشونى شهمى-
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 با تميز دستانى به تعجب با سهيال چشمان و اورد بيرون را زمخت و بزرگ دستكش

 !نيست؟ خشن و زمخت و بزرگ هاباغبان دست مگر! افتاد مرتب هاىناخن

 .بنويسم براتون بدين خودكار و ورق-

 .نوشت و چرخاند ورق روى را آبى بيك خودكار

 …بفرما-

 .داد قرار مانتو جيب درون حرفى هيچبى و گرفت را كاغذ ورق سهيال

 از را برديا او گفت،مى درست. كرد فكر باغبان هاىصحبت به و زد بيرون پارك از

 .باشد شاد او كنار در هم باز توانستمى و بود نداده دست

 …نداريم بازى جنبهبى و بازى هيز …برادرته اون باش داشته خاطر به سهيال ولى

 .بياى كنار بايد اما سخته

. تلفن يك و اسم يك. كشيد بيرون را ورق كنجكاوانه و نشست تاكسى صندلى روى

 .كاشفى فرخ

 :پرسيد خود از كنجكاو

 !كجاست؟ كارش محل يعنى-

*** 

 :گفت آهسته شيدا

 .بيام امتحانا آخر تا تونمنمى سنگينه درسا خب-

-… 
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 .بذار جيگر رو دندون هم ديگه ىدوهفته كردى صبر كه تو ديگه، نكن اذيت ناصر-

-… 

 .رممى شونخونه سر يه فردا باشه -

-… 

 .برسون سالم هم ننه به…نكن اذيتش باش، مهرى مواظب شده، تنگ دلم منم -

-… 

 .خداحافظ -

 .شد خارج سرپرستى از باقرى خانم از تشكر با و داد قرار تلفن دستگاه روى را گوشى

 مانند را سهيال. بودند فردا امتحان خواندن مشغول خوابگاه و سالن توى دخترها

 .ديد تخت روى كشيده دراز و ساكت اخير روزهاى

 .كشيد اىقهوه و كوتاه موهاى روى دستى و نشست كنارش

 .كن عوض هوا يه بيرون بريم شو بلند سهيال،-

 .ندارم حال-

 .بياى حال كمى تا بريم خب-

 .كرد شيدا به پشت و چرخيد سهيال

 .ديگه پاشو …شده شيطونيات تنگ دلم خانوم، نازى-

 .بميرم خودم حال به بذار كن، ولم شيدا-
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 روز چند تا كاشفى با صحبت از بعد. دادمى رنجش بدجورى سهيال ىغصه و غم

 .بود ريخته هم به هم، باز برديا ديدن از بعد اما بود بهتر حالش

 «.كند كمك توانستمى او بود، خودش! كاشفى» انديشيد شيدا

 :كرد زمزمه گوشش درون و شد خم سهيال روى

 .بزن حرف كاشفى اقاى با بريم بيا-

 چقدر او هاىحرف بود كرده فراموش. كرد فكر باغبان مرد به بسته چشمان با سهيال

 .بود بخش ارامش

 .برسد نظر به ضعيف خواستنمى بود، شده خسته افسردگيش و بد حال از

 :گفت و كشيد آهى

 .بگيرى رو كارش محل آدرس و بزنى زنگ شهمى-

 :گفت سريع و شد خوشحال شيدا

 .بده رو ششماره …حتما-

 .رسيد گوش به مردى صداى ۶ بوق با. زد زنگ نگهبانى تلفن با

 بفرمايين؟... اَلو-

 كاشفى؟ اقاى سالم،-

 .كنممى وصل االن-

 .رسيد گوش به ديگرى صداى

 بفرمايين؟-
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 .كاشفى آقاى سالم-

 …سالم-

 برادر مورد در …زد حرف شما با پارك تو قبل مدتى كه هستم خانمى دوست من-

 .رضاعيش

 خوبه؟ حالش …بله-

 :گفت بغض با اختياربى

 بهتر حالش روز اون …بزنين حرف باهاش تا شما پيش بيايم شهمى …نيست خوب-

 …بود شده

 .منتظرم ٢ تا١٢ ساعت بين دممى آدرس …باشه-

 .نبود ساده باغبان يك مانند كلماتش اداى و صدا

 .نوشت را نشانى شيدا

*** 

 گل رديف چند با بزرگ حياط. شدند امداد ىكميته بزرگ ساختمان وارد سهيال با

 كار يعنى بود، اورده بوجود را بخشى ارامش و صميمى فضايى كارى درخت و كارى

 بود؟ مهربان باغبان

 نشان كه بودند كودكانى و زنان بيشتر بودند، رفت و امد حال در اىعده حياط داخل

 .داشتند ضعيف مالى وضع از

 .رفتند اطالعات اتاقك سمت به و شدند بزرگ سالن وارد

 .بودند گذشته شب فوتبال تكرار ديدن مشغول هيجان با مرد سه اتاقك داخل
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 را كاشفى اقاى سراغ خوردمى تخمه هيجان با كه چاقى مرد از و زد شيشه به شيدا

 .گرفت

 :گفت سرعت به مرد

 .مشاوره اتاق دوم ىطبقه-

 .دوخت كوچك سفيد و سياه تلويزيون به چشم مجدد و

 يا چى نظافت يا بود باغبان كاشفى! مشاوره؟ اتاق شدند، متعجب جوان دختران

 !آبدارچى؟

 .شدند وارد و يافتند را اتاق

 به داده تكيه ديگر صندلى ۴ و منشى صندلى و ميز با بود كوچكى انتظار سالن اتاق

 .خوردمى چشم به ديگرى ىبسته در منشى، ميز روىروبه. ديوار

 .گذاشت ميز روى را خورده نيمه ساندويچ و داد فرو را دهان داخل ىلقمه منشى مرد

 اَمرتون؟-

 .داشتيم كار كاشفى آقاى با-

 گرفتين؟ وقت قبال-

 :پرسيد متعجب شيدا

 .بيايم ٢ تا ١٢ ساعت بين گفتن خودشون زدم زنگ صبح ؟!وقت-

 .دممى اطالع االن-
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 اما كرد؛ باز را در ضربه چند زدن بعد و شد نزديك بسته اتاق در به و برخواست جا از

 .نشد وارد

 .چشم بله، …كردن هماهنگ خودتون با گنمى و اومدن نفر دو دكتر آقاى-

 .شد خيره هم به شده، گرد حيرت و تعجب با دختر دو چشماى

 !دكتر اقاى

 .آمد عقب قدمى منشى

 .بفرمايين-

 .برگشت ناهارش ساندويچ كنار و ميز پشت و

 .كردند سست را پاهايش و چرخندمى شكمش ميان ماهى چند كرد احساس شيدا

 دكتره؟ طرف سهيال-

 .بود باغبون …دونمنمى-

 لبخندى با كاشفى آقاى. كردند سالم ايستاده ىآراسته مرد به و شدند اتاق وارد

 :گفت و كرد مشكى هاىصندلى به اشاره دست با صميمى

 دخترم؟ خوبى[ شد ترعميق لبخندش سهيال صورت به خيره. ]بفرمايين …سالم-

 بودن سهيال پدر براى پوش شلوارِطوسى و كت پوش شيك مرد اين انديشيد شيدا

 .رسيدمى نظر به ۴۰ از كمتر است، جوان زيادى

 گذاشتين؟ سركارم شما …اوم مرسى،-

 .داد باال ابرو كاشفى
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 سركار؟-

 .دادن تحويلمون دكتر آقاى …بزنم حرف مهربون باغبون با اومدم …ديگه بله-

 .داد تكان سر و خنديد آرام كاشفى آقاى

 بد؟ يا خوبه اين حاال-

 .شدم گيج …دونمنمى-

 .كرد چاى سه تقاضاى و برداشت را ميز روى گوشى دكتر آقاى

 بسيار ىتجربه سهيال، و دكتر بين ىصميمانه صحبت و مشاوره اتاق در حضور

 .بود جوان دختران براى پربارى و خوشايند

 .دادمى شركت صحبت در هم را شيدا گاهى دكتر

 كردمى دردى هم. بود دكتر شخصيت بارز ىنكته مهربانى، و گرمى دل و هوشى تيز

 .كردمى فرو چركى زخم درون را حقيقت تيغ اما

 .يابد التيام زخم تا كرد تحمل بايد اما دارد درد گفتمى

 .كرد غفلت نبايد دادمى هشدار و بود خفيف هاىمسكن مانند اشساده هاىحل راه

 شكايت اشخانواده از كرد، شكايت خدا از كرد، گريه سكوت، روزها از بعد سهيال

 .كرد شيطنت و خنديد زد، لبخند كرد؛

 آرام سهيال قلب. بود جريان در دختران طرف به دكتر سمت از بخشى آرامش گرماى

 .شد

 :پرسيد سهيال
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 !بيام؟ پيشتون بازم تونممى دكتر آقاى-

 .بود كاشفى آقاى هاىب**ل نقش هنوز گرم لبخند

 شممى خوشحال وقته، همين استراحتم زمان زوج، روزهاى …هستم اينجا ماه دو تا-

 .ببينمت

 .پريد جا از سهيال

 .خدا رو تو ببخشين بود؟ استراحتتون وقت دكتر آقاى! واى-

 .خنديد دكتر

 بودى؟ چى دانشجوى بگو و بشين حاال بخشيدم،-

 .هستيم روانشناسى دانشجوى ما-

 .خوبه خيلى بشين؟ من همكار قراره! جالب چه-

… 

 روز سه كه دكترى. زدند حرف كاشفى فرخ دكتر مورد در فقط دختر دو شب آن

 .بود كار مشغول بيمارستان در ديگر روز سه و دادمى مشاوره امداد كميته

 رسول؟ آقا ىخونه بريم مياى همراهم فردا سهيال-

 كوچولو؟ پرى ديدن-

 .خانه ناصر دستور …آره-

 سارا خواستگارى اومدن كه روزى …ببينم نزديك از رو پرى اين دارم دوست خيلى-

 .نبود همراهشون
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 داد؟ مثبت جواب بالخره سارا راستى-

 .ندزدن رو رسول بود هول بس از كرد،مى دعوت عاقد شب همون بود سارا به-

 حال در و بودند بيدار همه چون خوشبختانه شد، بلند دختر دو ىخنده صداى

 .نكرد اعتراض كسى فردا، امتحان خواندن

 شد؟ چى بعد خب. نابيه ىتيكه هم رسول ولى! هول چه-

. بگن رو شرايطشون و بزنن رو حرفاشون برن، بيرون دوبار يكى شد قرار هيچى،-

 .دنمى خبر رو نتيجه روزا همين

 .پريد هم تختى آقا پس-

 خواهرمه، چون اينكه نه عاليه، سارا …كرد صيد رو ما خاندان ماهى شاه …پرشى چه-

 .نداره حرف واقعا سارا …نيستم خود بى تعريف اهل دونىمى

 هر روى آخه نكنه، شوهر سارا بود نگران همش …خوشحاله خيلى بگو، رو مامانم

 .بود گذاشته گرو جايى دلشو خانم نگو ذاشت،مى عيب خواستگارى

 .فشرد محبت با و گرفت را شيدا دست ناگهان

 دق داشتم امروز …دارم تو مثل دوستى كنممى شكر رو خدا! خوبى خيلى تو شيدا-

 .كردممى دق حتما رفتيمنمى جون دكتر آقاى پيش اگه …كردممى

 .گذاشت سهيال زيباى و ظريف دستان روى را صميمانه را ديگرش دست شيدا

 .من زندگى دوست بهترين …هستى خوبى خيلى دوست هم تو-

 .بهروز از بعد البته-

 :گفت و خنديد شيدا
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 !جون بهروز از بعد-

 

*** 

 را دانشجويان گريبان باهم ايتاليا جهانى جام فوتبال مسابقات تب و امتحانات تب

 .بود گرفته

 نشسته تلويزيون روىروبه دست به كتاب خوابگاه دختران ديگر همراه شيدا و سهيال

 .بودند دوخته اسكاتلند و برزيل ىمسابقه به چشم و

 :گفت و گرفت تلويزيون طرف به را شده لوله كتاب سهيال

 .ببازه كنه خدا …نمياد خوشم برزيل از-

 .كرد زمزمه را كتاب مطلب ب**ل زير عالقه،بى شيدا

 تلويزيون به هم چشمى گوش مطالعه، و شوخى و خنده و حرف ميان دختران

 .داشتند

 بود؟ زلزله... و افتاد هاآن تمامى تن بر اىلرزه

 .شكست نظرها اظهار از موجى با سكوت

 بود؟ زلزله-

 شد؟ منفجر جايى-

 داره؟ راديو كسى-
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 با كه اىلرزه. انداخت ايران مردم جان به لرزه زلزله، هولناك خبر خرداد٣١ روز صبح و

 .شد همراه رنج و درد و فرياد و جيغ

 .كرد شديدتر را آن تلخ، و سياه حقيقت كه اىلرزه

 به چنگ كشيد،مى جيغ باال سالن ميان فارسى ادبيات دانشجوى بابا، على فريبا

 آرام را او توانستندنمى دوستانش. كردمى عزادارى شمالى گویش به و زدمی صورت

 .كنند

 .داده دست از را كسش همه بود شده الهام او به گويى

 و زدندمى ورق را خوابگاه عصر هاىروزنامه كنجكاوى و غم با بقيه مانند وسهيال شيدا

 .كشيدندمى آه منجيل و رودبار ىزلزله یلحظه لحظه اخبار ديدن و خواندن با

 .شد برگزار متشنج جویى در مانده باقى امتحان دو

*** 

 و شيدا مقابل از زدندمى حرف هيجان با كه درحالى اكبرزاده رحيم و ساده جعفر

 .گذشتند سهيال

 .داشت( نگهش) نگرش شهنمى ديگه كنيم؟ چه هنرمند با جعفر-

 …بيان ما با كنى آماده رو هابچه از تا چند تونىمى ببين …رممى همراش امروز من-

 .شهمى خوب خيلى باشن ديده رو امداد ىدوره اگه

 .شدند خيره هم به دختر دو

 زدن؟مى حرف خودمون هنرمند از اينا شيدا-

 !شماليه؟ هنرمند واى …انگار آره-
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 :زد فرياد بلند صداى با سهيال

 ساده؟ آقاى …ساده اقاى-

 .دويد جوان پسران سمت به و

 .كرد دنبال را سهيال بلند هاىقدم با شيدا

 :پرسيد مقدمهبى و رساند هاآن به را خود زنان نفس نفس سهيال

 داده؟ دست از رو كسى زلزله تو هم هنرمند آقاى-

 .شمال بره قراره امروز …دننمى جواب كه هاتلفن …نگرفته خبرى هنوز-

 :پرسيد اختياربى شيدا

 باشيم؟ تونيممى هم ما بدين تشكيل خواينمى كه گروهى تو-

 .كرد نگاه سوالى ساده طرف به زاده اكبر

 كنيم؟ شروع هاخانم همين از نظرت به جعفر-

 :پرسيد شك با و خواراند را اشچانه زير جعفر

 و مكان و جا نظر از سخته، هم شرايط كنين؟ راضى رو هاتونخونواده تونينمى-

 …و تغذيه

 :گفت قراربى سهيال

 .دانشجويى اردوى نه زده زلزله منطقه بريم خوايممى …معلومه اينكه خب-

 كم نه زدن حرف در دختر اين. شد خيره سهيال به شده گرد چشمان با اكبرزاده

 .بود صبور نه و اوردمى
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 :گفت و دوخت شيدا به را روشنش چشمان

 ترسريع شهمى كنيم، راضيش …دانشگاه رييس اتاق دم بياين ديگه ساعت دو-

 .كمك بريم و كنيم جمع رو هابچه

 :داد پاسخ شيدا

 .كنيممى اقدام ازاد صورت به ندادن هم اجازه-

*** 

 .شدند قرمز اتوبوس وارد اميد و بيم با متقاضى دانشجويان از نفره ۳۴ گروه

 هايىصحنه چه با است قرار دانستندنمى دختر دانشجوى ۴ و پسر دانشجوى ۳۰

 .شوند روروبه

 .بود دانشگاه نام به منقش كه شد داده احمر هالل بازوبند هاآن تمامى به

 .كردند پخش خرما و نان و آب هاآن بين پسر دو

 تبديل ممكن، حال مفيدترين به را راه بين ساعتِ  چند فعالى نقش ريز جوان مرد

 اساسی هاىآموزش با بود دانشگاه احمر هالل نيروهاى برترين جزو كه مازيار. كرد

 .كرد آماده زدگان زلزله و زلزله با برخورد و ديدن براى را دانشجويان امداد،

 .هستن رابط و كننده هماهنگ بعدى نفر ۴. نفره ۶ گروه ۵ …نفريم ۳۴-

 تشكيل رو گروه ۶ خودتون االن. هستيم كننده هماهنگ فرشاد و رحيم و جعفر و من

 …كنيننمى كارى خودسر …باشيم احمر هالل فرمان تحت بايد برسيم اونجا …بدين

 .شهنمى جدا گروهش از كسى
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 هم غم از شيدا دل. بود نشسته راننده پشت صندلى روی سكوت در هنرمند

 .بود كباب كالسيش

 اىدقيقه از بعد و شد هنرمند ساكت و مات رخِ  نيم به خيره شيدا مانند سهيال

 :گفت آرام سكوت

 .نه يا هستن زنده تخونواده ندونى سخته خيلى-

 :گفت غمگين شيدا

 .كنهمى سكته داره طفلكى باشن، زنده كنه خدا-

 چند. داد تكان را دختران و پسران مهيب، ىزلزله خرابى و اثار رودبار، به رسيدن تا

 .بود برگشته كامل جاده و خيابان آسفالت جا

 .بود ترسخت ترافيك و سخت مسير

 نيروهاى. بود برپا امداد چادرهاى. شوند پياده رودبار به رسيدن از قبل شدن مجبور

 اطراف در... و هازخمی زده، زلزله مردم. بودند آمد و رفت در …و مردمی و احمر هالل

 .بودند کرده تجمع احمر هالل چادر هر

 .بود شدن تاريك ىآستانه در هوا

 براى را او كردند سعى پسران كرد، حركت شده ويران شهر سمت به توجه،بى هنرمند

 .نشدند موفق اما كنند راضى صبح تا ماندن

 :كشيد فرياد بود بعيد ريزش ىجثه از كه بلندى صداى با مازيار

 !آخه بدى انجام تونىنمى كارى …شهمى شب االن صادق؟ برى خواىمى كجا-

 .كرد خفه را همه اعتراض داد كه جوابى با هنرمند
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 .باشن آوار زير هنوز كردين؟شايدمى صبر صبح تا بود خودتونم مادر پدر اگه-

 ديدن با سهيال. بمانند امداد نيروهاى كنار چادرى در گفت همراه دختران به زاده اكبر

 .كرد تند قدم داشتند، را هنرمند همراهى قصد كه دانشگاه پسران

 .رممى منم شيدا-

 تا او. داشت كردن فكر و نشستن به احتياج و بود نيامده كنار حادثه با هنوز شيدا

 مصيبت و ديده اسيب محل در شبانه كه بود نگرفته قرار موقعيتى چنين در امروز

 .باشد غريبه مردان همراه زده

 هاآن به نزديكى و نداشت آشنايى كالس در حضور جز هاآن از تن چند با كه مردانى

 .شدمى اشدلهره موجب

 اشذهنى نگرانى به توجهبى و واداشت حركت به هم را او پروا،بى سهيالى اقدام اما

 .رفت سهيال دنبال به

 .نيست ساخته كارى ما از كن صبر سهيال-

 نيا؛ خواىمى اگه تو تره،مهم همكالسيمون به كمك خب نيومديم؟ كمك براى مگه-

 .رممى من اما

 .رفتمی گروه همراه استرس به توجهبى بايد و گفتمى درست سهيال انديشيد شيدا

 .بيام منم صبركن …گىمى درست-

 .نيامد كوتاه تيزش و تند زبان با سهيال اما كرد؛ مخالفت دختران همراهى با مازيار

 :گفت اخم با مازيار

 .نشين گم يا نمونين عقب باشين مراقب خيلى بايد ولى قبول-
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 را گروه تاریکی، و گرسنگى شده، پاره پاره و ناهموار زمين روى حركت ساعت چند

 .بود كرده خسته

 .كرد متوقف را او هنرمند صادق ىشانه روى دست گذاشتن با جعفر

 حركت زود صبح كنيم، استراحت صبح تا هستن، خسته هابچه جان صادق-

 .كنيممى

 وگرسنه خسته همه. افتاد هايشكالسى هم به تاریکی آن در صادق دردناك نگاه

 هاخرابى ميان او پاى هم شب انگيز وهم سكوت در محبت و جوانمردى با اما بودند

 .بود همراهشان هم دانشجو دختر دو حتى كردند،نمى اعتراضى و آمدندمى

 بودند؟ آمده چرا و بودند كسانى چه! دختر دو

 توجه چيزى به كه بود بزرگش ىخانواده صداى و صورت از پر چنان ذهنش تمام

 .بود نکرده

 بمونيم؟ اينجا صبح تا كنى؟مى چیكار برادر-

 :گفت ضعيف صداى با

 .باشه-

 از پسرها از دوتا. شدند زمين پخش هم كنار خسته پسرهاى هنرمند، موافقت با

 چند. رسيد پتو يك نفر ۴ هر به گرفتند، پتو چند بودند ديده كه امدادى چادر اخرين

 .كردند پا به آتشى و كردند جمع چوب هاخرابى ميان از ديگر نفر

 با سهيال. نشستند پسرها از فاصله با پتو زير هم به چسبيده سهيال و شيدا

 .رفت خواب به شيدا ىشانه روى شده مچاله و كشيد خميازه خستگى
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 بوى. شد آتش به خيره و نگذاشت هم روى چشم كردمى ناامنى احساس كه شيدا

 .بود درد و مرگ بوى از پر فضا. كردمى احساس زمانى هر از شديدتر را مرگ

 را پتو يا پارچه در پوشيده هاىجنازه بود، ديده را هاخانه خرابى و آواره افراد درمسير،

 .بود داده رخ شمال در بار اين جنگ گويى. بود ديده هم كنار شده رديف

 دقت كمى با. كرد هوشيار را او پسرها از يكى حركت كه شدمى گرم آرام چشمانش

 .شدمى دور جمع از آهستگى به كه داد تشخيص را هنرمند

. كالس مظلوم و ساكت پسر اين از مراقبت حس گرفت، را وجودش غريب حسى

 .شود بلند و كند دور خود از را پتو آرامى به كرد سعى

 :گفت آلود خواب سهيال

 .مخسته بخواب بگير جدت رو تو شيدا-

 .رهمى داره هنرمند-

 .شد هوشيار سهيال

 كجا؟-

 .كنممى گمش تاريكى تو االن پاشو …دونمنمى-

 رفت،مى راه هنرمند. رفتند متحرك سياهى دنبال و شدند بلند سرعت به دختر دو

 .رفتمى جلو باز و افتادمى لغزيد،مى تاريكى در گاهى

 افراد چادر داخل و كنار. گذشتند بزرگى چادر كنار از. بود شده روشن كمى آسمان

 .خوردمى چشم به ديده آسيب و زخمى
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 صدا را مادرش و پدر محلى گويش با و دويدمى هاخرابه ميان هنرمند بعد ساعتى

 .بود رسيده خانه به. زدمى

 .زد ضجه و خواند يارى به را خدا. زد فرياد و نشست چوب و خاك از تلى روى

 از تلى جنگ به خالى دست با كه پسرجوانى ديدن. شد اشك از پر دختر دو چشمان

 بسيار زد،مى كنار را هاآن زدن فرياد با و زدمى چنگ بود، رفته چوب و آجر و سنگ

 .بود جگرسوز و دردناك

 زير ناگهان. ديدنمى را هاآن صادق. رفتند كمك به خيس چشمان با سهيال و شيدا

 .شد كشيده اىحفره داخل به جوان پسر و رفت فرو كمى هنرمند پاى

 .لرزيد بدنش صادق ى «خدا ای» ىنعره با. شد حبس شيدا ىسينه در نفس

 صادق. گرفتند قرار هم كنار جانبى پيكر ۵ بعد ساعتى و آمدند كمك به نفر چند

 با. نداشت خدا حكمت و خشن طبيعت به اعتراض براى صدايى ديگر هنرمند

 .بود عزيزانش پيكر جستجوگر هنوز خونى انگشتان

 چشمان و خيس صورت با سهيال شدند، جدا هاآن از صبر ارزوى با كنندگان كمك

 :گفت دار داغ هنرمند به خيره قرمز

 بياريم؟ رو هابچه و مازيار بريم كنيم؟ چكار شيدا-

 .دونمنمى-

 .شد بلند صادق ىخفه صداى

 !ساحل …ساحل-
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 و شدند مشغول هم كنار زخمى دست جفت سه. رفت خرابى تل جنگ به هم باز و

 .لرزيدند هرسه كمدى كشيدن كنار با

 از را او هنرمند هاىدست. بود رفته آخر خواب به لباسى اندك با خردسالى طفل

 تمام با را ظريف پيكر. بود نمانده اشكى ديگر. چسباند سينه به و گرفت خاك آغوش

 .داد سر خداحافظى ىزمزمه گوشش در و فشرد سينه به قدرت

 .گريست بلند و افتاد هاخاك روى طاقتبى سهيال

. شد روروبه دردناك ىصحنه ىخيره و كرد پاك اشك از را چشمانش چادر پر با شيدا

 !شد؟ باز طفل چشمان واقعا اما

 و باز كودك پلك. شدمى ديده هنرمند بازوى ميان طفل كوچك صورت. رفت جلو

 .شد بسته

 !است زنده بچه …است زنده-

 به نامرئى نيرويى اختيار در شيدا. بود شوك در هنوز خورد، تكان كمى فقط هنرمند

 زنده گممى» زد فرياد و كشيد بيرون هنرمند بازوى ميان از را طفل و رفت جلو سرعت

 .دويدند سرش پشت و امدند خود به هنرمند و سهيال. دويد سرعت با و «است

 بايد طفل اين. دويدمى و كردمى فكر بود ديده كه صحرايى بيمارستان به فقط شيدا

 قدم چند اما كرد؛ كنترل سختى به را خود افتادن ىآستانه در بار چند. ماندمى زنده

 را آرنج و چسباند سينه به را طفل.  امد فرود زمين روى زانو با بزرگ، چادر به مانده

 .كند گهدارىن امانت از تا داد جلو
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 دادن قرار با. دويد و شد بلند پاهايش و دست سوزش به توجهبى و گفت بلندى آخ

 امید و بیم با كنارى و تكاند را خاك پر چادر خارجى، پزشك دستان ميان طفل

 .ايستاد

 را طفل دهان داخل. كرد معاينه را يافته نجات طفل سرتاپاى فرانسوى پزشك

 جوان سه هاىب**ل بر لبخند كوچك، دستان به سرم كردن وصل با و داد شستشو

 .نشاند مضطرب و آلود خاك

 :كرد زمزمه طفل صورت لمس با و رفت طفل كنار صادق

 .عمو عمر …عمو عزيز …جان ساحل-

 .شد جارى اشگونه روى اشك درشت قطرات و

 زمزمه و بست را چشمانش. گذاشت ساحل بدن كنار را سرش و نشست زمين روى

 :كرد

 بيرون بيا تى تى اال-

 (بيا بيرون ماه)

 خون ديله مى نوكون بيا

 .(نكن خون در غرق را دلم و بيا)

 مجنون، تى مو ليلى مى توو

 (توام مجنون من و هستى من ليالى تو)

 تاريكه، چى ايمشو هوا

 (است تاريك چقدر امشب هوا)
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 باريكه، رشته چون ديل مى

 (است باريك اى رشته چون دلم)

 ،!شو آى بوشو شو آى بوشو

 !(شب اى بر شب، اى برو)

 وهللا، كوچيكه؟ زاكى مى

 !(خدا اى است، كوچك من بچه)

 وهللا خوشگله، زاكى مى

 !(خدا اى خوشگله، من بچه)

 …الال حاال الال، حاال

 دانم غمى دونيا ئه در

 (دارم غمى دنيا اين در)

 دانمنمى چشمه غم ز

 دانم عالمى جان زاكى توو، با سحر تا شو آى گو

 (دارم عالمی فرزندم باتو، سحر تا امشب بگو)

 

 .كردمى همراهى را سوزناك الاليى دختران، آرام هق هق
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 را منجيل و رودبار ريشتر ٧/٣ با اىزلزله بامداد ىدقيقه ۳۰ ساعت ۱۳۶۹ خرداد۳۱)

 . نشد چندانى خسارت موجب ديگر هاىاستان در زلزله اين. لرزاند

 اىزلزله. كرد آواره را نفر هزاران و گرفت كشته هزار۳۵ از بيش رودبار و منجيل در اما

 شك بى كه

 .بود ايران تاريخ زلزله بارترين مصيبت

 اين در امداد چادرهاى ترينبزرگ از يكى رودبار در هافرانسوى صحرايى بيمارستان

 .(بود واقعه

 

 .شاد عزيزانشان روح. كنممى زلزله بازماندگان به تقديم را قسمت اين

 و كشيده صورت به دلسوزى با سهيال. شد حالبى كه خواند الاليى قدرى به هنرمند 

 .ديدمى را او بار اولين براى گويى شد، خيره رودبارى پسر الغر

 طرف دو دستانش. شدمى ديده خوبى به اشك پاى رد الغرش و ديده داغ صورت روى

 .بود قرارگرفته ساحل كوچك پيكر

 .بدهد دست از را او ترسيدمى حتما

 :گفت گرفته و دار خش صداى با و كرد پاك را چشمانش

 .بديم خبر هابچه به بايد-

 :گفت دوستش مانند روزى و حال با شيدا

 .گذاشت تنهاش شهنمى-

 .بخوره تكون اينجا از نذار ها،بچه دنبال رممى من-
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 و آلود خاك سرتاپاى متوجه نه. كند خبر را گروه زودتر تا دويد سرعت با سهيال

 .كرد مرتب را وكوله كج و رفته عقب ىمقنعه نه و شد اشپاره مانتوى

 .كردندمى خودنمايى هايشگونه كنار و پيشانى روى روشن و كوتاه موهاى

 .بودند ایستاده هاخرابه میان مبهوت كه دید را دانشجو پسران گروه بعد ساعت نیم

 بلند صداى با و رساند سهيال به را خود خشم با و ديد را او بقيه از زودتر رحيم

 :پرسيد

 …شما خانوم كجاست؟ دوستتون هستين؟ كجا معلومه خانوم-

 :گفت ديدمى را بقيه شدن نزديك كه درحالى و پريد اشجمله ميان سهيال

 دنبالش شيدا با نبود شما كردن بيدار فرصت ، افتاد راه هنرمند آقاى شب نيمه-

 .نده خودش دست كار تا رفتيم

 .شد سهيال صداى بغض و آشفته وضع سرو متوجه بقيه از زودتر ساده

 كجان؟ هابچه شده، چى زواره خانوم-

 چه هاآن بر ساعت چند اين در كه كرد تعريف گلو در نشسته بغض همان با سهيال

 .است گذشته

*** 

 :گفت و داد صادق خورد به را شده شیرین داغ چاى سختى به مازيار

 …كنى شناسايى رو جانبى هاىبدن …جنا و بياى بايد …باشى قوى بايد جان صادق-

 .موندى زنده محل اون اهل از تو فقط



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

527 

 

 اهل بگوید چگونه. ترسيدمى قلبش شدن پاره و درد سنگينى از. ترسيدمى صادق

 !اویند خویشان همه محله

 .است زنده جايى در كسى هنوز كند خيال بينانه خوش خواستمى

 .زد گره صادق الغر هاىشانه دور به دست و نشست كنارش جعفر

 اون ىهمه …كننمى خاك نشون و نام بى رو همه نكنى شناسايى جان صادق-

 شو بلند …من برادر شو بلند …بشن شناسايى تا دارن اميد تو به خاك روى هاىبدن

 .جان صادق

 :كرد نجوا گوشش در صدايى

 جان؟ بابا باشه …كن خاك( جان ننه) جان نن كنار منو …جانم بابا …صادق-

 .لرزيد هايشب*ل

 .جان آقا چشم-

. كرد ماهه٧ ساحل به نگاهى. بودند خیره او به چشم جفت ٢٠ از بيش شد، بلند

 تنها را او نبايد

 بهيارى كه داشت چادر از خروج قصد و گرفت آغوش در سرم با را طفل. گذاشتمى

 :گفت عجله با

 .باشه نظر تحت بايد هنوز …نبرينش-

 :گفت جعفر به صادق

 .دختره همين مخونواده ىهمه …رمنمى جا هيچ مزاده برادر بدون-

 :گفت و آمد جلو قدمى شيدا



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

528 

 

 .برين شما مونيممى پيشش سهيال و من-

 نشين؟ دور كنارش از هم ثانيه يه دينمى قول-

 .برگردين تا مونممى جا همين برادرم خاك به …دممى قول-

 .داشت اعتماد چادرى بلند قد دختر اين قول به اما نشد آرام صادق قلب

 دست از را برادرى شيدا مگر! برادرم خاك. كردمى سير شيدا ىجمله در هنوز سهيال

 بود؟ داده

 آن مجاورت در. شد نزديك داشتند، قرار هم كنار كه جان بى پيكرهاى به صادق

 .بودند كنده متر ۶۰ درازای به گورى لودر با پيكرها،

 .آورد زبان بر را اسمى درد با پارچه يا پتو هر زدن كنار با

 .ياسر عمو-

 .نسيم عمو زن-

 .ياسر پسرعمو بابك-

 .سهیل عمو پسر باربد-

 .آقاجانم همسايه لطفى كريم پسرآقاى احسان-

… 

… 

… 



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

529 

 

 نمانده باقى صادق براى نفسى و نبود خشك چشمى ديگر نفر آخرين شناسايى با

 .رفت هوش از و افتاد آرام، ىچهره با نورانى پيرمرد ىسينه روى جانم آقا گفتن با. بود

 :گفت ب**ل زير ناباورانه و كرد پاك را چشم اشك مازيار

 .صادق برسه فريادت به خدا كنه؟ تحمل تونهمى يعنى نفر؟ ٨٠ دادن دست از-

 

 .كشيدند كنار را داغدارشان كالسى هم بيهوش پيكر صمدى و الهى

 خاندان ابدى منزل به تبديل تهران دانشگاه دانشجويان دستان با جمعى دست گور

 .شد پدربزرگش ىهمسايه چند و هنرمند

 .نوشت اىبرگه روى گور، در گرفتن قرار ترتيب به را اسامى مهرابى

 :زد فرياد مازيار پيكرها، روى بر خاك بيل اولين ريختن از قبل

 خداحافظى شخونواده با بار آخرين براى بايد بيارين، بهوش رو صادق …صبركنين-

 .كنه

 :گفت معترض و كرد فرو خاك تل داخل را بيل عصبى و خسته رحيم

 …كشيده بيرون رو شخونواده خودش دستاى با …نمونده براش جونى ديگه بچه اين-

 .كنيم تمومش بذار

 :گفت اخم با و شد مشت درد از مازيار هاىدست

 .كنه خداحافظى بايد رحيم …بخشهنمى رو خودش عمر آخر تا نكنه كارو اين اَگه-

 .شد تسليم و آمد كوتاه رحيم مازيار، نظر مخالفان و موافقان بحث با
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*** 

 و امداد هاىگروه با شهر مختلف هاىقسمت در شده مشخص هاىگروه در پسرها

 مردم و مجروحين به دخترها. كردندمى همكارى مردم و سرخ صليب احمر، هالل

 .كردندمى كمك آواره

 همان در و كردندمى كمك پزشكان و بهياران به صحرايى بيمارستان در سهيال و شيدا

 .داشتندبرنمى ساحل از چشم حال

 را داغان و خسته تن او، كنار هاشب و آمدمى ساحل ديدن به بار چند روزى صادق

 .سپردمى خواب به

 را جوان دختر سال چند اندازه به بود آورده دست به روزها اين در شيدا كه اىتجربه

 .بود كرده ديدهآب و بزرگ

 چندين روزى اينجا در كردمى اجتناب مردى هر با معاشرت و صحبت از همواره كه او

 .كردمى صحبت آواره كودكان و زنان بهداشت مورد در هاآن با بار

 ناديده با كردمى سعى بار اولين براى و نشستمى صادق كنار بغل، به ساحل گاهى

 .كند آرام گفتن سخن با را او وجوديش شرم گرفتن

 صادق سراغ به نداشت، لبخند و شيطنت از اثرى روزها اين كه را سهيال گاهى

 . فرستادمى

 و دست و زدمى شانه را موهايشان مالطفت با و كردمى جمع را يتيم هاىبچه

 .شستمى سطل داخل آب با را صورتشان

 با شيدا فهميدند،نمى را زبانش بودند آشنا گيلكى گويش به تنها كه كودكان بيشتر

 .جهان المللی بين زبان. كردمى صحبت هاآن با صورت و دست زبان
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 .نفهميد شيدا كه گفت چيزى و كشيد را چادرش پايين ژوليده و چشم سياه كودكى

 هابچه بيشتر. شدندمى نزديك چادر به خستگى با پسران از گروهى و بود غروب

 :گفت بلند ناخوداگاه هم شيدا ، زدندمى صدا اسم به را يكديگر

 صادق؟ آقا-

 ترس پر نگاه و مضطرب صورت. شد نزديك او به و داد شتاب خسته پاهاى به صادق

 .دوخت شيدا به را

 شده؟ طورى ساحل-

 نديده هابچه بين حاال تا …خوادمى چى كوچولو اين فهممنمى …خوبه ساحل نه،-

 .بودمش

 شيدا سياه چادر پشت از را دخترك و زد زمين به زانو و كشيد عميق نفسى صادق

 :گفت گيلكى زبان به و كشيد خود سمت به

 دخترجون؟ خواىمى چى-

 :گفت و كرد نگاه صادق آبى چشمان به دخترك

 .خوادمى آب مادرم-

 كجاست؟ مادرت-

 .شكسته پاش خوابيده، بابام پيش-

 :پرسيد و زد بغل را دخترك ناباورانه صادق

 برم؟ طرف كدوم از-
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 :زد فرياد دويدمى سمت آن به كه حالى در دخترك ىاشاره با

 .انزنده هنوز دختر اين مادر پدر …بياين هابچه با مازيار-

 دنبال و زد بغل زير را چادر. بودند خواب كه انداخت سهيال و ساحل به نگاهى شيدا

 .دويد صادق

 بيرون صادق بغل از را خود كودك. رسيدند نظر مورد محل به كودك راهنمايى با

 .دويد آوار روى و انداخت

 … مامان …مامان-

 .خواستمى كمك که شد شنيده زنى ضعيف صداى

 .نداد حركت اجازه پسران به مازيار

 .بره آوار زير بيچاره زن ممكنه …نشين نزديك-

 بيرون را بيهوش شوهر و مجروح زن توانستند دقيقه ۴۰ از بعد مازيار راهنمايى با

 به و آورد بيرون را خود ىمقنعه و كرد بندى آتل را زن پاهاى سرعت به شيدا. بياورند

 .است معذب سرش برهنگى از جوان زن بود آشكار روشنى به. داد جوان زن

 هاآن براى هرگز. بود شبيه معجزه به روز ٧ از بعد نفره سه خانواده اين ماندن زنده

 زنده بودن، غذا و آب بى روز ٧ از بعد بود توانسته چگونه ساله۶دختر كه نشد آشكار

 !بكشد بيرون آوار زير از را خود و بماند

 به را صادق بود توانسته و رسانده شيدا به را خود جان بى و ضعيف تن آن با چگونه

 ببرد؟ مادرش و پدر سر باالى و كند راهنمايى درستى

 !صادق مادر نام هم بود، زيبا جوان زن نام
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 مانند خدا. رسيد آرامش احساس كمى به شوهر و زن آن نجات از بعد صادق

 .داشت هدفى هايشآفريده نگهداشتن زنده از هميشه

*** 

 .زدمی جان به اتش شجریان غمگين صداى فقط اتوبوس در

 رو به رو چهره به چهره نظر افتدم تو به گر"

 مو به مو نکته به نکته را تو غم دهم شرح

 امفتاده صبا همچو رخت دیدن پی از

 کو به کو کوچه به کوچه در، به در خانه به خانه

 امدیده دو از دل خون تو فراق از رودمی

 جو به جو چشمه به چشمه یم، به یم دجله به دجله

 جان قماش بر بافته حزین دل را تو مهر

 پو به پو تار به تار نخ، به نخ رشته به رشته

 را تو جز ندید و گشت طاهره، خویش دل در

 "تو به تو پرده به پرده ال به ال صفحه به صفحه

 رنگى بيشتر كه جورواجور خاطرات و تجربه از پر بارى كوله با خسته دخترانِ  و پسران

 .بودند سپرده هاصندلى پشتى به را لورده و له تن داشت، رنج و درد از

 .كردندمى سير درون دنياى در بسته چشمان با يا بودند خواب يا
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. داشت فاصله صادق با رديف یک. شد باز شيدا چشمان ساحل ى گريه صداى با

 .داشت كردنش آرام در سعى كودك فشردن و زمزمه با صادق. داد جلو را سر كمى

 :گفت و برخواست جا از و نياورد طاقت شيدا

 .كنين استراحت شما …من به بدينش صادق اقا-

 .چرخيد عقب به صادق سر

 .شهمى آروم االن …اينخسته هم شما-

 .كرد دراز را هايشدست و كرد رد را جلو رديف صندلى و امد بيرون صندلى از شيدا

 .من به بدینش لطفا -

 .گرفت شيدا سمت به را گريان درشت چشم طفل و كرد تشكر شرمندگى با صادق

 صادق. برگشت خود صندلى سمت به احتياط با و كرد بغل محكم را طفل شيدا

 .رساند شيدا به بود نشسته سرش پشت كه كيوان طريق از را ساحل كوچك ساك

 كيوان به را شير شيشه و كرد تميز را طفل شيدا كمك به و شد بلند خواب از سهيال

 .كند پر جوش آب فالسك از تا داد

 شيدا آغوش بامحبت و گرم حجم ميان دادن لم و شير سرشيشه زدن مك با ساحل

 .بست را قشنگش آبى چشمان و شد آرام

 شير مكيدن مشغول هم خواب در كه طفل زيباى و سرخ هاىب**ل به خيره شيدا

 :كرد زمزمه بغض با بود

 .كوچولو دختر كسيت بى و يتيمى براى بميرم الهى …برات بميرم-

 .آميخت هم در سهيال فين فين با اشك ىقطره
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 .بوسيد و كرد لمس را ساحل نحيف و كوچك دست سهيال

 !خوشگله دختر اين چقدر-

 .كرد سكوت شنيد،مى را جمله اين بار صدمين براى كه شيدا

 داره؟ نگه رو بچه اين خوادمى چطور صادق-

 .زد ساحل لطيف و خرمايى موهاى روى اىه*س*بو و انداخت باال شانه شيدا

*** 

 تحمل. فشرد سينه روى را شده مشت دست و رفت اتاق بالكن سمت به بهروز

 .نداشت را شيدا اشك و بغض

 سفر از هم تا بود آمده آنجا خودشان ىخانه جاى به بود رسيده زود صبح كه شيدا

 .كند استراحت ساعتى هم و بگويد

 از بعد. بود تعطيل امتحانات از بعد خوابگاه. بودند بوده رسيده تهران به شب نيمه

 همراه جنوب ترمينال سمت به گروه پسران از تا چند با بقيه، و سهيال از خداحافظى

 .برگردند شهرشان به تا بودند ترمينال عازم كه پسرانى شد،

 خوردن و دايى زن با كوتاه صحبتى از بعد شيدا. بود كرده حيرت ديدنش از بهروز

 .شد اتاقش وارد بهروز همراه اندك، اىصبحانه

 اشك سختى به كرد،مى بغض گفت،مى اتفاقات از وقفهبى كه بود دوساعت از بيش

 .دهد فرو را نشده سرازير بغض تا كردمى سكوت گاه. كردمى كنترل را خود

 درد و كوبيدمى اشسينه به قلب. نداشت را شيدا اشك و بغض تحمل بهروز

 .بخرد جان به را دردش و کند ارام را او چگونه دانستنمی. كشيدمى
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 وقرار صورت روى چادر كشيدن با و تركيد بغض. گفت رنجش و صادق از شيدا وقتى

 .كند مخفى را صدايش و صورت كرد سعى دهانش روی بر دستی دادن

 زدمى حرفى اگر شد،مى شرمنده شيدا رفتمى بيرون اگر كند؟ چه دانستنمى بهروز

 شرمنده بزند حرف و كند كنترل را صدايش توانستنمى اينكه از شيدا هم باز

 .شدمى

 و شرمنده ديگران جلوى كردن گريه و ريختن اشك از اندازه اين دختر اين چرا خدايا

 !شد؟مى عصبى

 .كردمى كارى خودش ديوانه قلب و شيدا قلب بخاطر بايد

 .گرفت شيدا سمت به آبى ليوان

 .بگير …بشى آروم كمى تا بخور رو آب اين شيدا …شيدا-

 .آمد بيرون چادر زير از شيدا دست

 دست آن اگر شدمى چى. خورد چشمش به پينه و زخم دست، كف و انگشتان روى

 ماليد؟مى برچشم و بوسيدمى مقدس شی يك مانند را

 …دارى دوست كه كسانى ىهمه دادن دست از سخته، چقدر دونممى …شيدا-

 دادم، دست از رو خويشانم ىهمه مادرم جز به بودم كوچيك وقتى منم كه دونىمى

 .شدم کس بی من مادرم فرار و هاآن ظلم با

 .نشست چادر زير پيكر روى نگاهش و كشيد عميق آهى

 بینشون كه داده دست از رو كسانی چون من؛ از بيشتر برده، رنج خيلى صادق-

 حقيقت در ساحل، داشتن نگه زنده با خدا اما …اما…بوده عالقه و محبت همیشه
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 كنار رو هاغصه و غم زود بچه اون بخاطر كالسيت هم …داشته نگه زنده رو پسر اون

 گردونهبرمى كالسيت هم به رو زندگى روح دوباره شزاده برادر. مجبوره يعنى …زنهمى

 . باش مطمئن

 نبود، گريه از خبرى آمد خود به وقتى و رفت فرو فكر به كمى بهروز هاىحرف با شيدا

 .بود شده كمتر هم بغض آن سنگينى

 .نشست تخت روى و كرد پاك را صورتش چادر با

 و پسرمظلوم اين چقدر دونىنمى …بشه آروم صادق كنه خدا …بهروز كنه خدا-

 .عليه مثل خيلى[ ... كرد بغض هم باز] مثل خيلى! معصومه و مهربون

 .امد جلو قدمى و زد لبخند بهروز

 صادق از همه اين شيدا …كنهمى رد رو مصيبت اين حتما هست على مثل اگه-

 !شه؟مى حسوديم من گىنمى كنىمى تعريف

 .نشست شيدا هاىب**ل روى جانى بى لبخند

 ميون و رودبار تو تازه من …منه على شبيه چقدر كنىمى قبول ببينى اونو بار يه اگه-

 با دونىنمى …خوبه چقدر پسر اون فهميدم درد و زخم و اشك و خرابى همه اون

 هم …همينه آره …بابا يه مثل …مثل درست…كردمى برخورد چطور كوچولو ساحل

 .مادر هم بابا، هم شد، بابا روزه يه من كالسى

 .كرد مكث شيدا ىشده خشك هاىب**ل و پريده رنگ صورت روى بهروز

 .كن تعريف بعدا رو شبقيه پايين، رممى من. بخواب کمی اى،خسته خيلى-

*** 
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 زانوها روى سر و كرد جمع را پاهايش بام، پشت روى شده نصب كولر به زده تكيه

 . دوخت روروبه ىتيره آسمان به چشم و گذاشت

 يا غمگين وقت هر داشت؛ را صبور سنگ نقش برايش مكان اين سالگى ٧ از

 .آوردمى پناه اينجا به شدمى شكسته دل يا عصبانى

 .آمدمى بام پشت به خواب براى هاشب اى،همسايه كمتر آبى، كولرهاى لطف به

 ستارگان و سياه آسمان مخاطبش گاه. شد صحبت مشغول وار زمزمه و كشيد آهى

 خود توبيخ يا دلجويى به گاه و دادمى قرار سوال مورد را خدا گاهى بود، زن چشمك

 .پرداختمى

 را دردهايش و صدا نامحرم گوشى اينجا ترسيدمى حتى رفت،نمى باال صدايش

 .بگريد بلند دادنمى اجازه خود به هم بام پشت ىشبانه خلوت در. بشنود

 فين فين بينى و چشم كردن پاك با گهگاه و كردمى خيس را صورتش ها،اشك

 .كردمى اىخفه

 بزرگترين داشتنى، دوست حجاب اين. بود كرده خوش جا بدنش و سر روى تيره چادر

 و توجهى بى مورد گاهى كه مظلوم آنقدر بود، مظلومش و ديده ستم تن امين و حافظ

 .گرفتمى قرار نیز صاحبش حقارت

 اين ديدن از شدم خسته خدايا…دانشگاه برگردم و بشه تموم هم ماه اين كنه خدا-

 ننه به دشمن و دوست جلوى رحمانهبى و زنهمى داد هنوز بابا…برخوردها و رفتارها

 .همسرشه زن، اين كنهنمى فكر اصال ده،مى ناسزا و فحش

 .خندهمى خودش و گهمى بد چيش همه و پختن غذا پوشيدن، لباس از
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 هاهمسايه با وقتا بيشتر رسه،نمى خودش تميزى به اونم خب سوزه؛مى ننه براى دلم

 .سوزونهمى رو غذا و نشسته خونه در

 .نيست هم زبونش مواظب

 ديروز مثال سوزونه،مى رو مهرى و من دل جاش به هم ننه سوزونه،مى اونو دل بابا

 .بود زينب و ناصر عقد

 .افتاد فرو آرامى به اشك اىقطره

 دادى شوهر زود رو دخترت كردى خوب» گهمى زينب مادر به بقيه، پيش مراسم تو-

 قبول رو كسى دختره …ما شيداى اين مثل شدمى وگرنه …بعد براى نذاشتى و

 به رسيد دختر گفتن راست واال …دختر اين دست داده رو عقلش باباشم كنه،نمى

 داره دوست نيست آبجيش مثل مهرى شكر رو خدا …گريست حالش به بايد ٢٠

 …«بره كنيممى ردش زود ايشاهللا داره خوبم خواستگار يه …كنه شوهر

 آبروى با راحت …سوزهمى داره دلم …خدا اِى... بگه چى بود مونده بيچاره زينب مادر

 …كنهمى بازى من

 ماشين با شيدا بگه دهمى اجازه خودش به كه كنهمى فكر چطور دونمنمى …هم نادر

 شيم؟مى جا بابا ماشين تو اخه. نياد اينا دايى

 رضا؟ على با بزرگ آدم تا ٧

 نادر با چرا گنمى همه …رفتيم دايى با مهرى و من و نگفت چيزى بابا خوبه حاال

 كنن ولش …بكنم هم آشتى كه روزى به واى رقصهمى نزده اين! كنىنمى آشتى

 .بگيره تصميم ما براى خوادمى
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 …خورهمى نادر درد به تفاوتبى و ساكت لقاى مه( فلكى صورت) شكارچى دونىمى

 .شده خلق دارى شوهر و دارى بچه براى فقط

 آشپزى و دارى خونه جز به چيزى مورد در يا بخونه كتاب بار يه موندم دل به حسرت

 .بزنه حرف

 هم باز …رقصيد مهرى با خيلى ديشب …خوبيه دختر زينب …آورده شانس ناصر

 آه مهرى، …مهرى …بود برده رو دخترا دل بلندش لباس و هندى رقص با خانوم مهرى

 كنم؟ چه تو دست از

 سر از …نيست بد پسره …بشه خير به ختم ماجراش دفعه اين كن كمك خدا اِى

 .زياديه مهرى

 .آورد خاطر به را پيش دوهفته ماجراى و

 كه خانوادگى قسمت وارد. برد شهر بزرگ پارك به خود با را او التماس با مهرى

 :گفت مهرى شدند

 !پسريه جور چه اسد ببين و بشين ما روىروبه …نده نشون رو خودت شيدا-

 اىمجله آوردن بيرون با و نشست و كرد انتخاب را هاآن كنار چوبى نيمكت شيدا

 .داد نشان مشغول را خود

 ىرايحه و پوشى شيك. الغر بدنى و متوسط قدى با بود ساله۲۴-٢٣ جوانى اسد

 اراك در اىكارخانه مالى امور مسئول بود گفته مهرى به. بود كننده مجذوب ادكلنش

 .هست

 اتومبيل سوار جسورانه مهرى. بود كرده برخورد مهرى با كاريش سفرهاى از يكى در

 .برسد مقصد به تا بود شده او
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 او بار۶ و داشت تلفنى ىرابطه خواهرش با ماه سه از بيش تلفن، شماره گرفتن با اسد

 .بود كرده مالقات پارك همين در را

 .بگذارد قرار او با ديگر جاى بود نشده حاضر شيدا هاىصحبت به توجه با مهرى

 كشيد كنار را خود مهرى اما رفت؛ مهرى دست سمت به كه ديد را اسد دست شيدا

 .كرد اعتراض و

 :شنيد سختى به را اسد صداى

 صورتش به دستى كالفه. ]اومده خوشم تو از نيستم، سرگرمى و بازى اهل من مهرى-

 .كنى فكر دارى وقت روز دو[ كشيد

 سريع بايد هم االن... كنيم تمومش رو رابطه اين يا خواستگاريت بيام بده اجازه يا

 .بكن رو فكرات خوب... برم

 .نشست مهرى كنار شيدا اسد، رفتن از بعد

 داشته بزن دست بابا مثل نكنه …دونمنمى هيچى شخونواده از …شيدا ترسممى-

 !كنن؟ اذيتم شخونواده نكنه …باشه دادن فحش اهل يا باشه

 :بپرسد بعد و كند آرام را مهرى توانست شيدا

 نه؟ يا دارى دوسش-

 :گفت مكث بدون مهرى

 خوبه شمقيافه لباس، خوش و تيپه خوش …ديدى كه رو ظاهرش …خوبيه مرد-

 .كنيم وصلت سبز چشم با خونواده یهمه قراره انگار[ خنديد]
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 بايد و بخونم درس خوامنمى كه من براى …نداشته جلفى و بد رفتار هيچ مدت اين تو

 .غريب شهر برم خوامنمى چطوريه؟ شخونواده دونمنمى فقط …بهترينه كنم ازدواج

 نه؟ يا دارى دوسش تو مهرى-

 .هستم فيلم يا داستان تو انگار كنارشم وقتى …دارم دوسش آره-

 .دختران بافى خيال دست از امان كرد فكر شيدا

 من نظر به …كنيممى تحقيق شن،مى آشنا هم با هاخونواده …خواستگارى بياد بذار-

 .كار اهل و دوست خونواده. خوبيه پسر

 نيست؛ بازى و اصول و ادا اهل يعنى زنهمى خواستگارى حرف مستقيم كه همين

 .منطقيه

 و ناصر عقد از بعد شد قرار. پسنديدند را همديگر خانواده دو خواستگارى مراسم در

 .بدهند جواب هاآن به تحقيق،

 .بود شده شروع مادر ىكنايه و نيش اسد، ىخانواده رفتن از بعد

 كوچيكه كه داشته ايراد و عيب حتما بزرگه دختر گنمى مردم بره، مهرى اگه شيدا-

 .بياد خانوم اشرف بگم بذار. كنهنمى نگاه روت تو كسى ديگه …دادن رو

 كه مهدى پسرش براى را او كوچه تو قبل مدتى كه بود محل خياط خانم اشرف

 .بود كرده خواستگارى مادر از بود، رستوران سرآشپز

 :بود كشيده فرياد بود شنيده را آخر ىجمله كه پدر شيدا، جواب از قبل

 رو دخترم عقلى؟بى اينقدر چرا كنى؟نمى فكر چرا زن كردن، غلط تو با مردم-

 .باش نداشته شيدا دادن شوهر به كارى بشه؟ آشپز زن بعد بخونه درس بره فرستادم
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 و كرد مداخله دادنش پايان براى شيدا مادر، خوردن كتك با كه شد آغاز بحثى

 .كرد جان نوش كمربندى ىضربه ناخواسته

 .شد زن جنس به نسبت نفرت از لبريز باز شيدا آن، يادآورى با

 خدايا! هست انتظارى چه غريبه از بزنه زبون زخم آدم مادر وقتی …خدا بينىمى-

 به كاش! باشم داشته ذليلی و سربار احساس همش كه كردى خلق دختر منو چرا

 دلم دلم؟ عزيز كجايى داداش، كجايى جان على …على …بودى برده منو على جاى

 .داداش تنگه تنگه برات

 .نبود اميد از اثرى شيدا دردمند و سياه افكار در لحظه آن

*** 

 :گفت و كشيد كنار را خود خنده با بهروز

 .دارى زن ديگه حاال خان، خروس باشى ترفته هرز دست مواظب بايد ديگه-

 سريع بهروز. ريخت بهروز طرف به را رويشروبه ليوان آب از كمى و خنديد هم ناصر

 .نشود خيس تا شد خم عقب به

 .چندش نكن-

 بهروز. نشستند آرام ب،**ل زير هاىخنده وجود با دو هر غذا، هاىبشقاب ورود با

 بدون قاشق گهگاه و كردمى بازى غذايش با كه انداخت شيدا به نگاهى زيرچشمى

 .كردمى نزديك دهان به را غذا

 :پرسيد خنده با ناصر

 خبر؟ چه شيرخدا از مهرى-
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 :گفت حرص با مهرى. زدند خنده زير بهروز و شيدا

 .شهمى ناراحت اسد …اىمزه بى خيلى ناصر-

 :گفت خنده پر لبى با هم مادر

 .باشه خداش از قشنگه، كه شيرخدا-

 :گفت حرص همان با مهرى

 .ترهقشنگ خدا خر از …بله كه اون-

 .كرد پرت مهرى طرف به و برداشت بشقاب از كوچكى پياز خنده با ناصر

 .تو و دونممى من بيرون برى باش خواستى كه فردا …خفه-

 .گهمى زور داره ببين ننه-

 :گفت كردمى سبزى قورمه از پر را قاشق كه حالى در بهروز

 خبر؟ چه مجله ىمسابقه از شيدا …شو آدم ناصر-

 .نشدم انتخاب-

 روزها اين فرارى زيادى ىدخترعمه ديدن براى خوبى ىبهانه مسابقه، مورد در حرف

 .بود زخم كمى شده خشك هاىب**ل و بود شده كبود كمى رنگش. بود

 !عجيب كارى شد، دور هاآن جمع از شيدا هم غذا از بعد

 :گفت مادر به بلند چاى، آوردن از بعد مهرى

 .خوبه شآشپزخونه وسايل گنمى شده باز مغازه يه بازار، بريم دايى زن با امروز ننه-

 .(بودند درامده هم عقد به مهرى و اسد ساده، مراسمى در پيش روز دو)
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 :گفت و كشيد دراز زمين روى ناصر. كرد موافقت مادر

 خبر؟ چه اسد از-

 .ندارم خبرى-

 !ندارى خبر اونوقت سوخت دستتون از تلفن سيم-

 :گفت و كرد كج را دهانش مهرى

 شما؟ خانوم زينب دست از يا من دست از-

 .حرفى كم اون به زينب-

 تكون رو سرت بز مثل ساعت يه چرا تلفن گوشى پشت پس …حرفه كم خيلى اره-

 دى؟مى

 .زد بهروز به لگدى ناصر. شد همراه بهروز ىخنده با مهرى جيغ و ناصر شدن بلند

 .كوفت-

 .ماليد را پهلويش بهروز

 .عموتى دهات هاىاالغ داداش هنوز بز، حيف-

 .نشست ننه پشت گشاد لبخندى با مهرى

 . همونى آره آره،-

 .كرد بلند را اشناله و فشرد انگشت دو ميان را مهرى تن گوشت مادر

 .كنهمى ناقصت زنهمى نيست حاليش پسره نزن، حرف مرده ذليل-
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 خوش چاى تفاوتبى داشت، عادت عمه ىخانواده دعواهاى اين ديدن به كه بهروز

 .رفت حياط به ارام كه ديد را شيدا. كرد نزديك ب**ل به را رنگ

 و ناصر بحث به حواسش كه نداد اجازه شيدا، مشكوك حال به نسبت كنجكاوى

 .باشد مادرش

 شيدا كه رسيد يقين به ديد را شيدا شكم روى شده قفل دست و كبود ىچهره وقتى

 .كندمى تحمل را شديدى درد

. نبود خانه كسى. بود پيش ساعت چند صداى و وسر هيجان بدون و ساكت خانه

 چرا پس بود نخورده چيزى آب ليوانى جز به امروز كه او كرد،مى اذيتش پر، ىمثانه

 !داشت توالت به شديد احتياج

 گاه شكنجه به تبديل برايش مكان آن روز سه اين كرد نگاه دستشويى به ترس با

 هايشب* ل گزش باعث و اوردمى چشم به اشك بدن، سوزش و درد. بود شده

 دردش از و برود دكتر داشت شرم بود؟ افتاده جانش به كه بود چه درد اين. شدمى

 .كردمى تحمل بايد. بگويد

 .آمد بيرون و كرد تحمل و ريخت اشك

 .شودمى سخت و دردآور چه كارها ترينساده گاهى

 .شد شنيده خانه زنگ

 كيه؟-

 .كن باز منم-

 :گفت مقدمه بى و شد وارد بهروز
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 .بريم جايى بايد شو آماده زود-

 كجا؟ بريم؟ جايى-

 .باش زود نيومده كسى تا نپرس، چيزى شيدا-

 بريم؟ كجا آخه-

 بياى؟ همرام و نپرسى چيزى كنم خواهش ازت تونممى-

 .بود كننده قانع كافى اندازه به سياه ملتمس و منتظر چشمان

 .باشه-

 .شد ناشناسى اىقهوه ماشين سوار كنجكاوى با و شد آماده

 كيه؟ ماشين-

 .فرمونه خوش منه، دست روزه دو هاست،بچه از يكى مال-

 ريم؟مى كجا گىنمى-

 .كن صبر كمى رسيممى االن-

 . ايستاد اىداروخانه روىروبه بعد دقيقه پنج

 .رسيديم-

 داروخونه؟-

 .داروخونه باالى نه،-

 .داد باال را نگاهش و كرد كج را سرش شيدا

 (زايمان و زنان متخصص زيورى دكتر خانم)
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 :پرسيد گيج و شد خيره بهروز صورت به

 چى؟ يعنى-

 .بود دوخته خيابان به را نگاهش بهروز

 .مريضى دونممى گرفتم، نوبت باال، برو-

 :گفت سرعت با ولى گرفت؛ نفسش و شد مخملى و سرخ صورتش رنگ

 .خونه برگرد رم،نمى جايى من-

 ترينجدى با و كرد نگاه را شيدا لجوج اما كشيده درد صورت سختش نگاه با بهروز

 :گفت لحنش

 آخه …برمتمى باال و كنممى كولت كنى مخالفت اگه برى، كنممى خواهش ازت اول-

 !دكتر رىنمى و كشىمى درد دارى عقل،بى

 .زد سياهش و حالت خوش موهاى به چنگى

 ؟!احمقند و توجهبى اينقدر يعنى مريضى؟ نفهميده كسى خونه اون تو يعنى-

 .كوبيد فرمان روى خشم با و

 .رنجيد هم و ترسيد هم. شد تند شيدا قلب ضربان

 محرم افراد اما دارد؛ درد او بفهمد خوردن ناهار يك با نامحرمش پسردايى بايد چرا

 نشوند؟ او رنج و درد متوجه روز سه اين خانواده

 نه؟ خانواده براى اما باشد مهم كودكى دوست اين براى بايد چرا

 .هستند خود مشكالت مشغول خانواده اعضاى كه دادمى فريب را خود بار هر گرچه
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 عقد پسر و دختر درگير مادر است، خود درونى خشم و كردن كار و مواد درگير پدر

 .است همسرش رفتار از ترس و كرده

 گاه هيچ كه هم نادر براى هستند، زندگيشان مهم اتفاق درگير هم برادرش و خواهر

 .نبوده مهم

 به سد سر رفتن گاهى و تحصيل. داشت را خود مشكالت هم بهروز خب …بهروز اما

 حال به خوش قاصدك، …قاصدكش با عاطفى مشغوليت استادانش، از يكى همراه

 .قاصدك حال به خوش …داشت خواهد باهوشى و دلسوز همراه چنين كه قاصدك

 :گفت لرزان و گرفت چشم از را اشك ىقطره

 .برگرديم …ميام فردا-

 .كشيد صورتش به دستى آرامش براى و كشيد آهى بهروز

 لجبازى خانمه، دكترش ببين …نيست سخت عمه، دختر من، دوست من، رفيق-

 .نكن

 .كرد تسليم را شيدا بهروز، مهربان و ملتمس صداى تن

 .نيا تو اما …باشه-

 روى بر داروخانه، كنار در سوى به رفتن و شيدا شدن خارج با و شد داده تكان سرى

 .نشست ماشين فرمان

 جوان دختر كه منشى. شد بيمار از خالى مطب وارد و رفت باال تنگ هاىپله از شيدا

 .فرستاد پزشك اتاق به را او بود چاقى و
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 وحشت پزشك توسط شدن لمس و معاينه از گرفت، خفيفى لرزش شيدا بدن

 بيرون روسرى از آزادانه اشطالیی موهاى بود، سال۴۰ باالى زنى دكتر خانم. داشت

 . بود زده

 .پرسيد مشكلش مورد در او از لبخند با

 سعى و كرد نگاه دكتر خانم كوتاه و سفيد روسرى قرمز و درشت هاىتوپ به شيدا

 .كند كنترل را خود استرس كرد

 از امدمى سفيدش و تپل صورت به كه دكتر طاليى و كرده رنگ موهاى به نگاه با

 .كرد تعجب آن سردى از و گرفت را شيدا دست دكتر. گفت مشكلش

 سردى؟ اينقدر چرا تو-

 .گرفت را فشارش

 شدى؟ اينطورى روزه چند …پايينه كه فشارت-

 خانم. نكند فرار اتاق از پزشك ىمعاينه با تا كردمى پرت را خود حواس بايد شيدا

 .نوشت او براى اىنسخه معاينه بدون دكتر

 و امروز هست آمپول دوتا خورى،مى ساعت ۶ هر رو كپسوال كرده، عفونت بدنت-

 يكبار ساعت٨ كه هم شربت يه …بزن شب به شب نوشتم هم پماد زنى،مى فردا

 و سوزش حتما فردا تا. زنىمی االن نوشتم سرم هم پايينت فشار براى …خورىمى

 .بيا دوباره نشدى خوب كامل هفته يك تا اگه شه،مى كمتر دردت

 خواست بهروز از و خريد را داروها. امد بيرون اتاق از خداحافظى با و كرد تشكر شيدا

 .نماند معطل و برود كه
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 .برد وقت ساعتى يك سرم زدن

 و كند زده وحشت را او تواندمى معاينه يك چرا كردمى فكر فقط ساعت يك آن در

 ندارد؟ اعتماد كسى به چرا

 آن از سختى اين به حال عين در و است منزجر شدت به دخترانه جسم اين از چرا

 كند؟مى محافظت

 .نرسيد اىكننده قانع جواب به نرسد، كه نه نرسيد، جوابى به

 و دانشگاه مورد در صحبت با برگشت كوتاه درمسير. بود مانده منتظرش بهروز

 .كند مشغول را شيدا فكر توانست تهران، در دانشجويى با جايىجابه درخواست

*** 

 دخترك عذرخواهى با صادق. شكست را كالس سكوت ساحل ىگريه صداى

 طفل حضور اساتيد صادق، استثنايى شرايط بخاطر. برد بيرون كالس از را ملوسش

 .بودند كرده قبول كالس آرامش نخوردن هم به شرط به را كالس در

 مقنعه زير به را آمده بيرون موهاى سهيال. شدمى شنيده بيرون از گريه صداى

 .رفت بيرون كالس از گرفتن اجازه با و فرستاد

 نشد حاضر صادق اما بود مانده زنده ساحل بزرگ دايى صادق، خويشان و نزديكان از

 .بسپارد هاآن شلوغ ىخانواده به را اشزاده برادر

 .بود شده نگرانيش موجب دايى همسر تند رفتار

 روروبه هاآن تند واكنش با كند، تحصيل ترك خواهدمى گفت دوستانش به وقتى

 .شد مطرح مختلفى هاىحل راه. شد
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 و جعفر و مازيار جز به اما شد؛ خانه هم دانشجويان از ديگر يكى فرهاد و مازيار با

 .نداشت اعتماد ساحل سپردن براى كسى به سهيال و شيدا و رحيم

 نگه را ساحل روز يك بود شيمى دانشجوى كه مازيار. داشتند كالس هفته در روز سه

. كردمى پيدا حضور كالس در مهربانش عموى همراه ساحل ديگر، روز دو و داشتمى

 .شدمى قرار بى حاال مثل گاهى اما بود؛ داشتنى دوست و آرام دختر ساحل

 .رساند صادق به را خود سهيال

 شه؟نمى آروم چرا صادق اقا-

 .میاره در دندون داره-

 .كالس برين شما من، بدينش بگردم، الهى-

 چى؟ خودتون-

 .ديگه برين داشتين، غيبت هم پيش ىهفته زنم،مى حرف استاد با بعدا من-

 درشت چشمان مجذوب سهيال. سپرد سهيال به را ساحل خجالت و تشكر با صادق

 اشه*س*بو غرق صورت، كردن پاك از بعد و رفت اشصدقه قربان ساحل، اشك پر و

 .كرد

 .بود شده دردناك متورم ىلثه و زده جوانه باال فک نیش دندان دو

 پيش ساحل. بردند خوابگاه به خود با را ساحل جوان، عموى از گرفتن اجازه با روز آن

 .كردنمى غريبى هاآن

 خواب در دخترك. بود شده ساحل زيباى صورت محو و بود خوابيده پهلو به سهيال

 .مكيدمى را پستانكش هم
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 :گفت آهسته

 ازش چطور بده، عادت شيرخشك به رو كوچولو اين تونست چطور صادق طفلك-

 نيست؟ سخت شيدا …سخته خيلى كنه؟مى مراقبت

 ساحل معصوم ىچهره مجذوب سهيال مانند و بود نشسته تخت ىگوشه كه شيدا

 :گفت بود،

 نداره مالى مشكل آورده شانس …كنه كمك صادق به خدا …وحشتناكه سخت؟-

 .بود بيچاره معنا تمام به ديگه وگرنه

 .داده دست از رو عزيزاش ىهمه فايده، چه اما …ثروتمنده آره-

 .شد بلند جا از

 اين كه باشه قوى و محكم تونهمى چقدر پسر اين كنممى فكر گاهى شيدا دونىمى-

 كس اگه …گرفته دوش به رو ساحل مسئوليت و كرده تحمل رو كمرشكن مصيبت

 دكتر اون يادته …ديگران به يا سپردمى پرورشگاه به رو ساحل حتما بود اىديگه

 كرد؟ چكار صادق بده، اون به رو ساحل داد پيشنهاد بار يه فرانسويه

 آن در را دختركش لحظه يك همين براى. داشت ياد به را صادق غضب و خشم شيدا

 .بدزدند را او ترسيدمى گذاشت،نمى تنها چادر

 كنى؟نمى دعوام بگم چيز يه من شيدا-

 .خنديد شيدا

 بسوزونى؟ آتيشى چه خواىمى باز-
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 يعنى …دارم نگه خودم براى رو ساحل عموى خواممى …بشم ساحل مادر خواممى-

 …خواممى

 .كرد ساكت را او شيدا بلند و معترض صداى

 گى؟مى چى سهيال-

 .نبود نفره ۶ اتاق در كسى كرد، اطراف به نگاهى سهيال

 صادق. كنممى فكر قضيه اين به دارم كه هست مدتى گم،مى رو حقيقت دارم خب-

 .باشه من براى همسر بهترين تونهمى

 :پرسيد سهيال، به خيره شيدا

 صادق؟ يا ساحل سوخته؟ كدومشون براى دلت-

 .كدوم هيچ-

 .رسهنمى سرانجام به سوزى دل و ترحم با زندگى ببين-

 .نشست شيدا كنار و كشيد عقب كمى را ساحل احتياط با سهيال

 ازدواج؟ براى اونم پسر، يه اونم كنم، لطف كسى به ترحم بخاطر ديدى حاال تا-

 با رو دو هر. برديا و بهمن داشتم دوست پسرو تا دو فقط زندگيم تو شيدا من …من

 …خودم برادر عاشق …شدم عاشق بار اولين براى هم وقتى. خواهر يه شديد احساس

 …بمونه خواهرى عشق حد در فقط عشق اون تا كشيدم عذابى چه ديدى تو

 .كردم فكر قضيه اين به خيلى شناسم،مى خوب رو خودم من …من
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. داشت نخواهد دوستم داره، دوست منو صادق كه اينقدر كسى وقت هيچ دونممى

. رهمى پيش خوب زندگى باشه، داشته محبت هم دومى باشه، عاشق يكى وقتى خب

 .كرده بيشتر رو عالقه اين ساحل وجود

 در چشمانش كردن ريز با و برد گوش پشت را خود بلند و فر موهاى مستاصل شيدا

 .گشت حقيقت دنبال به سهيال متفكر و جدى صورت

 فرق هم با خيلى تو و صادق اخالق آخه كنى؟نمى كارو اين ترحم بخاطر مطمئنى تو-

 .داره

 از اون يا …مونهنمى راكد زندگيمون[ خنديد] قشنگه هم همينش …داره فرق آره-

 در! كوبونممى ديوار به رو سرش دستش، از من يا زنه،مى ديوار به رو سرش من دست

 .بخوره ديوار به قراره بيچاره اون سرش حالت دو

 .زد خندان دختر ىشانه به و خنديد شيدا

 كجا؟ دلقك توى اخالق كجا، صادق آروم و ساكت اخالق آخه. باش جدى …مسخره-

 رو فكرم وقته خيلى هم چيزى يه شيدا …هستيم هم ىكننده تكميل …ديگه خوبه-

 .كرده مشغول

 چند روزى. درخشهمى دلم و ذهن تو مدام صادق روشن و آبى چشماى وقته خيلى

 .اونه آروم و خيس هاىآبى دنبال چشمام بار

 با. بود ريخته اشچانه روى دهان آب كمى انداخت، خوابيده ساحل به نگاهى شيدا

 .گرفت محكم را سهيال دستان و كرد پاك را آن تخت ىملحفه

 .نيست ساحل چشماىِ آبى اون مطمئنى-
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 …كنهمى اذيتم صادق خود چشماى كه مدته يه اما بود ساحل چشماى فقط اول-

 .ناآرومم خيلى خواب از قبل هاشب. نديدنش البته

 روز هر دارم دوست و كردم پيدا عالقه بهش ندارم، تعارف و شناسم مى رو خودم

 .باشه خوشحال و آروم چشما اون دارم دوست ببينمش،

 رو كاراش و برخوردا و رفتارها فقط وقتى باشم، مراقبش شدم مجبور وقتى رودبار تو

 خيلى فقط نيست، پخمه و پپه اصال من آروم كالسى هم اين گفتم خودم به ديدم

 .اخالقه با و محجوب خيلى نجيبه، و مرد

 تو هابچه به شده خم كمر با چطور شخونواده ىهمه دادن دست از وجود با يادته

 كرد؟مى كمك بردارى آوار

 كسى نذاشت هست برهنه زن يه آوار زير هاىجنازه از يكى فهميد وقتى بار يه يادته

 حرمت اين غريبه زن يه ىجنازه براى كه كسى گرفت؟ كمك تو و من از و بشه نزديك

 رسول و بهمن به عجيبى شباهت اخالقش شدم متوجه تازه. باارزشيه آدم قائله، رو

 .رسول به بخصوص داره،

 كنن؟مى قبول تخونواده-

 نرم رو مادرم تونممى ساحل با دارم، حل راه اونم براى اما كنه مخالفت مادرم شايد-

 .كنم

 !گذاشتى كنار و شستى اونو كنى؟ راضى رو صادق خواىمى چطور-

 …بيارم خودم پيش بيشتر بايد. خوشگله وروجك همين مبرنده برگ فعال …دونمنمى-

 .بشن آشنا دامادشون با مخونواده بايد بالخره خونه، ببرمش هم بار چند

 .بوسيد و كرد بغل را سهيال سر شيدا
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 .كنى صحبت هم كاشفى اقاى با بهتره نظرم به …من ىديوونه دوست-

 .اومد كش سهيال هاىب**ل

 .كنه كمكم تونهمى كاشفى آقاى …بود خودمم فكر تو-

 .دوخت دختر دو به رو شده باز درشت چشمان و زد نقى ساحل

 :گفت و شد خم سهيال

 .دلم عزيز مظلومه عموت مثل كه برم خوشگلت چشماى قربون-

 .برد جوان دختران از دل پایین فک دندان دو و خنديد ساحل

*** 

 جاى و كرد عبور دخترها عمر تقويم از بد و خوب درشت، و ريز رخدادهاى با پاييز

 .داد تهران برفى و سرد زمستان به را خود

 وصل يكديگر به رسول ىحلقه با سهيال ىخانواده و زينب ىحلقه با شيدا ىخانواده

 كرده پيدا جديد مفهومى زواره آقاى ىخانه در شيدا رنگ كم حضور و بودند شده

 .بود شده فاميل سهيال با واسطه با نوعى به شيدا. بود

 هاشب گرچه. ببرد خانه به را كوچك ساحل سهيال، بار چند بود داده اجازه صادق

 .شود آرام تا زدمى حرف گيلكى زبان به كوچك ساحل با و زدمى زنگ

 در لبخند و اشك طلوع موجب و دادمى پاسخ آشنا صداى به قون و قان با ساحل

 .شدمى سهيال ىچهره

 بهتر است حمايت يا ترحم سهيال محبت جنس اگر كه بود كرده تاكيد كاشفى اقاى

 .بخشكاند را آن ىريشه زودتر است
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 .داشت اعتماد خود ىعالقه و محبت به سهيال

 به را اشخانواده هم. بود گرفته كمك هم ساحل از خود، هدف به رسيدن براى او

 صادق با روزه هر صحبت براى بود يافته اىبهانه هم بود، كرده عالقمند كودك

 .هنرمند

 غيرمستقيم حتى كه بود نداده نشان خود از سخنى يا حركت مدت اين در صادق

 .باشد داشته گذشته ىعالقه به اشاره

 . بود شده برپا رشته هر دانشجويان هاىتحقيق از نمايشگاهى. بود بهمن اول ىدهه

 خانم از را يونگ و فرويد هاىكتاب سرى شيدا. بود روانشناسى ىغرفه مسئول شيدا

 براى و ببرد باال را غرفه علمى بار ها،كتاب معرفى ضمن تا بود گرفته قرض كتابيان

 .كند پيدا بيشترى مشترى كتابيان خانم

 نمایش به جالبی شکل به هم را رورشاخ فرافکن ازمون هایکارت از نمونه چند

 ١.بود گذاشته

 به لبخند با سهيال كه بود يونگ از( هايشسمبول و انسان) كتاب ىمطالعه مشغول

 .شد نزديك او

 .هستى مطالعه اهل فهميديم همه بابا-

 آوردى؟ خوردن براى چيزى هستم، گرسنه …سالم-

 .بگير خان، بهروز ىنامه …آوردم غذا از بهتر-

 .گرفت را نامه پاكت شدنمى كهنه وقت هيچ كه ذوقى با شيدا
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 به تبديل كه اجتماعات سالن در چشم و كشيد جلو كمى را زرشكى ىمقنعه سهيال

 .بود خلوت نسبتا. چرخاند بود، شده نمايشگاه

 .بودند گفت و گپ مشغول هم كنار دانشجويان غرفه هر داخل

 .چسبهمى خوب سرما اين تو كه بخرم چايى و كيك رممى من-

 بيرون پاكت از را نامه و داد تحقيق از پر ميز به تكيه و نشست صندلى روى شيدا

 .كشيد

 موهاى كه بود كوچكى ىپسربچه گرد صورت از برچسبى اول ىصفحه چپ سمت

 شيطنت. داشت ب**ل بر شيرين لبخندى و بود ريخته پيشانى روى پُرش و سياه

 .بود شيرين هم نگاهش

 .بهروز اشنای و زیبا خط با شعری. بود شده اغاز شعر این با نامه

 

 امدیده درون غم که کن نگاه"

 شودمی آب قطره قطره چگونه

 

 سرکشم سیاه سایٔه چگونه

 شودمی آفتاب دست اسیر

 

 کن نگاه
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 شودمی خراب هستیم تمام

 کشدمی کام به مرا ایشراره

 بردمی اوج به مرا

 کشدمی دام به مرا

 

 کن نگاه

 من آسمان تمام

 شودمی شهاب از پر

*** 

 

 دورها و دورها ز آمدی تو

 نورها و عطرها سرزمین ز

 زورقی به کنون مرا اینشانده

 بلورها ابرها، ز ها،عاج ز

 من دلنواز امید ببر مرا

 شورها و شعرها شهر به ببر

 

*** 
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 کشانیممی ستاره پر راه به

 نشانیممی ستاره از فراتر

 

 کن نگاه

 سوختم ستاره از من

 شدم تب ستارگان از لبالب

 دل ساده رنگ سرخ ماهیان چو

 شدم شب هایبرکه چین ستاره

*** 

 ما زمین این از پیش بود دور چه

 آسمان هایغرفه کبود این به

 رسدمی دوباره من گوش به کنون

 تو صدای

 فرشتگان برفی بال صدای

 امرسیده کجا من که کن نگاه

 جاودان به بیکران، به کهکشان، به

 هااوج به تا آمدیم که کنون
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 هاموج شراب با بشوی مرا

 اته*س*بو حریر در بپیچ مرا

 پا دیر شبان در بخواه مرا

 مکن رها دگر مرا

 مکن جدا هاستاره این از مرا

 

*** 

 ما براه شب موم که کن نگاه

 شودمی آب قطره قطره چگونه

 من دیدگان سیاه صراحی

 تو گرم الالی به

 شودمی خواب شراب از لبالب

 من شعر هایگاهواره روی به

 

 کن نگاه

 "شودمى افتاب و دمیمی تو

*** 

_ 
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 لکه تست رورشاک، تست هاینام با که) (Rorschach test) رورشاخ تست -١

 فرافکن روانی ازمون یک( شودمی نامده نیز لکه تست یا رورشاخ تکنیک رورشاخ،

 جوهر غریب و عجیب هایلکه از را خودشان تلقی معاینه، مورد افراد آن در که است

 عملکرد یا شخصیت نوع روانشناس، تلقی، و تفسیر این اساس بر و گویندمی

 .دهدمی تشخیص را اشذهنی اختالالت حتی یا فرد احساسی

 روی آزمایش و مطالعه از پس سوییسی پزشک روان رورشاخ هرمان ۱۹۲۰ سال در

 «لکه ده» نام به آزمایشی کنترل شاهدهای عنوان به سالم فرد ۱۰۰ و روانی بیمار ۳۰۰

 برخی به تواندمی درمانگر فرد سوی از هالکه این تفسیر به توجه با که کرد ابداع را

 .ببرد پی بیمار درونی و شخصیتی هایجنبه

 فرخزاد فروغ از زيبايى شعر -٢

 

 سالم با

 (.زدم تعارف) باشى ناچيز اين سالم پذيراى و باشد خوب حالت است اميد

 در اميدوارم طور همين و باشى پيروز و موفق خواندن درس در اميدوارم هميشه مثل

 !نشوى گم روانشناسى هاىفرضيه

 داشتنى دوست ارتباطى پل اين و برسه زود اتنامه اميدوارم و شده تنگ دلم خيلى

 .شود برقرار

 .كنممى حسودى خودم به كه هستم اتنامه منتظر انقدر گاهى
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 من. گذاريممى قدم شب نيمه تاريك سرزمين به هم با و گذشته شب مرز از ساعت

 زيبا، ىگذشته سوی به هادشت و هاتپه از را خيالم پرندگان ايران سوى اين از اكنون

 .بياورند برايم نويدى يا پيام شايد تا دهممى پرواز تلخ و شيرين قشنگ،

 بينممى را تو فاصله كيلومترها اين از و نويسممى تو براى و انديشممى تو به اكنون من

 (نشدى؟ …هان) شدى خيره نامعلوم و غريب نقطه يك به نگاهت با كه

 .(خوردمى بز هم شايد كالغ، هم شايد موش، را هايتدندان نخند، بود، سركارى)

 .راست كه تماشا عزم رويممى فلك به ما

 تحقيقاتى پروژه سر و بوديم جنوب استاد و هابچه همراه هفته دو گذشته، شوخى از

 .استاد

 هم ديدن نظر از هم دراوردم عزا از دلى اما بود، ديدن و گردش براى كمى وقت آنجا

 .خوردن ازنظر

 براى همراهش كردمى اصرار و نبود من كن ول پانكى دختر يك ها،پارك از يكى تو

 راحت دستش از درازم هاىلنگ از گرفتن كمك و داد تا دو با بروم، ابميوه خوردن

 .شدم

 !شهمى برعكس داره جنسيتى خصوصيات كه شده چطور اوضاع ببين

 رفيق هم با بدن و اشاره زبان كمك با كه كردم برخورد هم لهستانى شوهر و زن يك با

 .شديم

 .بود مفيدى و خوب تحقيقى سفر
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 تا باشد فرصتى دارم دوست چطوره؟ صادق و سهيال و ساحل حال چطورى؟ خودت

 هم مرا سالم رفتى سراغش اگر. بزنم سر كتابيان خانم به تو همراه هم باز بتوانم

 .برسان

 :بود داده ادامه سبز خودكار با

 نامه ىضميمه

 ماهت روى ببوسم تا باشم هاله دارم دوست"

 بسوزم پروا بى تو شوق از پروانه شوم يا

 باشم بيدار سحر تا باشم ماه دارم دوست

 بسوزم صحرا اين در راهت سر بر شمع چو تا

 افتم پايت خاك به من باشم ژاله دارم دوست

 "بسوزم گرما از من و بمانى شاداب گل چو تا

 

 «دارم دوست» بود نوشته نقطه از پر اىدايره در نامه انتهاى در

 .داد تكيه صندلى پشتى به و گذاشت ميز روى را نامه مبهوت، شيدا

 دارم؟ دوستت يا دارم دوست بود؟ چه جمله آن

 بود، فرستاده اشتباهى را نامه شايد بود؟ چه ترعجيب شعرهاى با عجيب ىنامه اين

 …نه اما

 .بود او براى نامه
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 .بنشيند درست توانستنمى حتى كرد، احساس دستانش و پاها در شديدى ضعف

 سختى به. ببيند خوب را اطراف توانست تا كرد بسته و باز بار چند را چشمانش

 :زد صدايش و داد تشخيص را اسماعیلی

 .اسماعيلى خانم-

 .آمد سمتش به شیدا کالسی هم

 باشى؟ من جاى به امروز تونىمى جان اسماعیلی-

 .كرد نگاه شيدا ىپريده رنگ صورت به تعجب با اسماعیلی

 نيست؟ خوب حالت تونم،مى آره-

 .شد بلند سختى به و زد لبخندى زور به

 .محبتت از ممنون شدم، خسته كمى-

 حالش. زد بيرون غرفه از و گذاشت كيفش درون انفجار ىاماده بمبى مانند را نامه و

 .نبود خوب اصال

 با و كرد طى منگ و آشفته حالى و زير به سرى با را خوابگاه تا دانشگاه كوتاه مسير

 باال سرش روى تا را گرم پتوى و انداخت تخت روى را خود مقنعه وشلوارو مانتو

 .كشيد

 و نامه مطالب روى به را توفانيش و مبهوت ذهن كرد سعى و بست را چشمانش

 .ببندد پاسخبى و وحشتناك هاىسوال

 .صدايش سرو پر ذهن نه و بردند فرمان چشمانش نه

 .كرد رخنه تنش به آرام آرام سرما



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

567 

 

 شيدا؟ شيدا،-

 .نكرد توجه

 .شد هويدا سهيال نگران ىچهره و رفت كنار صورتش روى از پتو

 آره؟ شده، بد حالت گفت اسماعیلی برگشتم، شدى؟ چى-

 :گفت سختى به

 .سردمه-

 روى هميشه كه آبى پر بزرگ كترى از و رفت كوچك ىآشپزخانه به فورى سهيال

 آن درون را اىكيسه چاى و كرد پر را فالسك جوشيد،مى گاز اجاق كم ىشعله

 .انداخت

 .داد بود، نشسته تخت روى پتو، از پوشيده كه شيدا دست به را چاى ليوان

 شنيدى؟ بدى خبر شده؟ چى-

 .انداخت كيفش به نگاهى شيدا

 .بخون رو بهروز ىنامه-

 بعد و رفت باال ابروهايش بيشتر خواندن با. خواند و برداشت را نامه سهيال

 .شد تبديل لبخندش گشادترين به انتها در و آمد كش طرف دو از هايشب**ل

 خب؟-

 :پرسيد ملتمسانه شيدا

 چيه؟ موردش در نظرت-
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 .داره دوِست تيپ خوش جناب اين گفتم هميشه-

 :گفت كالفه شيدا

 …و شعرها اون از منظورش اما دارم دوسش منم خب-

 كش با و گشود را هايشدست.]هست تو ذهن تو كه داشتن دوست اون نه …خنگ-

 يعنى …سارا و رسول صادق، و من داشتن دوست مثل[ داد ادامه صدايش دادن

 .عشق

 :ناليد و كرد مچاله را خود. افتاد شيدا جان به پيچه دل

 .كنىمى بدتر رو حالم حرفا اين با نيست، خوب حالم سهيال، كن بس-

 :داد ادامه زمزمه با و

 كنه عصبانيم خوادمى سركاريه، و شوخى نوشته خودش آره كنه،مى شوخى داره-

 .ناجنس ىپسره بذاره سرم سربه بيشتر بعد

 :گفت دلسوزانه و گذاشت شيدا كنار را نامه سهيال

 شعرهايى چه اما كرده شوخى واقعا هم شايد شده؟ بد حالت نامه يه براى شيدا-

 جونم صادق براى خواممى نويسم،مى روش از بعدا ناجنس، كرده رديف برات

 .بفرستم

 .داد فرو را شيرين چاى ىقطره اخرين و زد تلخى لبخند شيدا

 شوخى فقط تو خودم، به لعنت نه، نه،! من با كردى چیكار …بهروز تو به لعنت اى-

 .شوخيه آره كردى،

 .نداد پاهايش به قوت اما گرفت را بدنش لرز خواب، ساعت چند
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 بيايد كنار خود با توانست بالخره بود، درگير افكارش و نامه با خسته و ناتوان روز دو

 نامه اين كند باور بهروز وجود در نهفته طنز و قاصدك به بهروز ىعالقه به توجه با و

 .باشد اعتنا بى آن به گرفت تصميم و است مزهبى شوخى يك فقط

 :نوشت و برداشت كاغذى

 هاديوانه تمام ىدهنده شفا خداى نام به

 !مزه؟بى شهرى پسر چطورى خوبى؟. خودم عقل بى دوست بر سالم

 .روشن قاصدك چشم فرستادى؟ من براى بود نامه اين آخه

 گل شاخه بفرست، هم نازنينت ىمعشوقه اون براى حتما بود قشنگ شعرهاش اما

 .نشه فراموش هم

 اصفهان. هستيم برف يعنى خدا رحمت ريزش منتظر و شده سرد حسابى هوا اينجا

 چطوره؟

 گفتى؟ هم قاصدك به پانكى دختر اون از گذشت؟ خوش جنوب

 .ببينم رو شوش و خرمشهر جنوب، برم بار يه دارم دوست خيلى حالت، به خوش

 حسابى سرم تحقيق تا دو و نمايشگاه ماه، بهمن هاىبرنامه با خوبه، من حال

 .شلوغه

 و پاپيونى آقاى يه جديدا. بود حالت جوياى ديدم، پيش روز چند رو كتابيان خانم

 كنم فكر. مياد سراغش كه بينممى سرشه، شرلوك مثل كالهى كه ب**ل به پيپ

 .باشه ميون در عاشقانه ماجراى

 .شينهمى كتابيان خانم كنار و دارهبرمى كتاب يه. بلنده قد و چاق
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 به امير. كرده باز جا سهيال ىخونواده دل تو حسابى و عزيزه همه براى. خوبه ساحل

 .برن سارا ىخونه گهمى رسول به مرتب ساحل خاطر

 فكر اصال. هست ساحل عموى كردن تور براى نقشه دنبال نيست، بد هم سهيال

 يه! كى هم اون. پسر يه براى بزنه آتيش و آب به رو خودش سهيال روز يه كردمنمى

 .صادق مثل مذهبى و ساكت پسر

 بوده؟ روحانى صادق پدربزرگ گفتم بهت راستى

 دختر دوستى شاه جز به. داره رو لياقتش …بشه بخت خوش سهيال كنممى دعا

 .داره رو بهترين لياقت و تكيه

 .خونه نرم هم هفته اين احتماال

 .نخورى سرما باش خودت مواظب

 .خوبم دوست و رفيق خداحافظ

*** 

 دانشگاه خيابان درختان به دوخته نگاهى با و كشيد باال دهانش روى تا را گردن شال

 .د قدم پيش، شب سفيد و سنگين برف روى و كشيد آهى

 هر از زيباتر اما زيبا چندان نه خطى با كه بود اىنامه بيقرار و منتظر پيش ساعتى تا

 درشت هميشه فرستنده قسمت كه اینامه كند، قلبش هم وصل را او دنيا، در خطى

 .«دار دسته ط بدون توفان» شدمى نوشته

 :بود گفته طنزآلود نيشخندى با تختش روى عبدهللا

 .دادا كنهمى روت و زير هاشنامه كه زندگيت تو كيه توفان اين ندادى پس نم آخر-
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 نامه هيجان با و نشست تخت روى بگيرد را جلويش توانستنمى كه لبخندى با او و

 .دراورد پاكت از را

 چشمانى و عميق آهى به انتها در و شدمى محوتر و محو لبخند رفتمى پيش هرچه

 .شد ختم بسته

 :پرسيد نداشت و داشت حضور كه توفانى از و زد باال را موهايش كالفه

 چه من زدى؟ توجهىبى به رو خودت و بستى رو چشمات يا نشدى متوجه يعنى-

 تو؟ با كنم

 تا زد سرما و برف دل به و كرد كاله و شال. نداشت را نفره۱۶ خوابگاه در ماندن طاقت

 .بازگرداند او به را رفته آرامش بيرون، سرماى و راه خستگى

 و ديدمى را روانش و روح در شده حك ىساله۵ دخترك جز به چيزى چشمانش نه

 .شنيدمى «يوز به» ىكلمه جز به هايشگوش نه

 طبيعت هشدار و صدا به بود حس بى او اما كردمى رخنه جسمش به آرام آرام سرما

 .اصفهان زمستان خشن و سرد

 تا زد تكيه درختى به نداشت، بيشتر روى پيش توان پاهايش كه ساعت دو از بعد

 .نگردد زمين آوار

 .آورد خود به را او شده، سرد پوست بر باران سرد قطرات ىه*س*بو

 اخم تعجب با مشكى صفحه ساعت ديدن با و زد كنار را اىسرمه بلند پالتوى استین

 !بود؟ نزده بیرون خوابگاه از پیش دقيقه چند مگر. كرد
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 كس همه و چيز همه از تا برده پناه سينه از كنجى به و كرده قهر قلبش كرد احساس

 .باشد دور

 :گفت دل در و گذاشت سينه چپ سمت را دستكش بى دست

 يه …شهرى پسر رفيق، باشه، كه اسمى هر به حاال …داره دوِست دونىمى نكن، قهر-

 …كه مياد روز

 .را عاشق منتظر و خورده ترك دل داد دلدارى و

 رقم را خوابگاه در استراحت روز سه و لرز و تب ساعت ۲۴ برايش رفته، آرامش كسب

 .زد

 و ساله ۵ دختركى صداى و سياه چشمان از بود شده پر فكرش تمام كه روزى ۴

 با اىپروانه! بود شده زيبا اىپروانه به تبديل پيله، درون كرم مانند كه نامرتب و فضول

 .سياه چشمانى و محكم اىاراده و قوى روحى و بلند قد

 نكرده فكر او به جسمى و ظاهرى زيبايى بعد از وقت هيچ اشپروانه چشمان جز به

 دانشگاه، جوانك آن مشتاق نگاه و محمدرضا پرست جسم حضور وجود با حتى. بود

 .ساده جعفر

 به آبى چشم ياسر وقتى آن، از ترقبل حتى و منصور مدعا پر جوانك آن تر،قبل يا

 .بود جفت دنبال

 .بود نام و جسم يك از بيش برايش شيدا

 و زندگى او بدون. بود زندگى دليل و خوب هاىحس ىهمه المعارف دايرة شيدا

 داشت؟ هم مفهوم كردن زندگى
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 برای ایبهانه او با هافصل و روز و شب گرفت،می معنی او با هاوسال هاهفته و روزها

 .داشت زیستن

 .داشت قلبش توفان از بویی و رنگ عالیقش و تحصیل و زندگی یهمه

 .بود شيدا از پر او روز هر و ساعت هر

 رها قاصدك، مانند پروانه آن نيست، اشپروانه گرفتن به قادر كسى هيچ دانستمى

 .خودش دست روى نشسته قاصدكى. بود آزاد و

 .خودش تنها

*** 

 .شهمى بدتر حالت مياد، برف داره نيا، كالس امروز-

 :گفت گرفته صداى با و آمد بيرون پتو زير از سختى به شيدا

 .مهمه خيلى امروز امتحان گفته مهدوى آقاى-

 .نشست تخت روى شيدا كنار و پوشيد را مانتويش سهيال

 !نخور؟ حرص و بپوشون رو خودت گفتم چقدر مريضى، گممى آقا به امروز خودم-

 .شد همراه چشم آب با گرفته صداى

 و شده روز١٣ االن …اما شد؛نمى روز١٠ از بيشتر هانامه فرستادن ىفاصله وقت هيچ-

 شده؟ چى يعنى سهيال…نيست ازش خبرى

 .شده گور و گم نامه شايد شلوغه، سرش حتما خب-

 .دارم شوره دل نيست، اينطور نه-
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 :گفت و خنديد سهيال

 .بخور قند كمى-

 :گفت معترض و كرد اخم سهيال. زد سهيال دست روى دلخور شيدا

 افسرده حتما. بنويسى نامه تو" دارم دوست" دوتا، خواستىمى! چه من به خب-

 .شده

 افتاده؟ براش اتفاقى نكنه سهيال-

 .خواباند را او زور به سهيال

 .نكن هم موردبى فكراى نشده، هيچيش. كالس برم من بخواب تو-

 ما؟ ىخونه مياى فردا شيدا گممى …شى خوب زودتر بايد خرم،مى لبو برات برگشتنه

 .نداره رودست مادرم هاىآش

 .شد تر سرخ بينى، آب كردن پاك از شيدا صورت پوست

 .باشه تونخونه هم هيوال اون اگه بخصوص ميام، حتما. آره-

 .كرد سر به سفيدى ىمقنعه و خنديد سهيال

 .نيست گرفتن زن اهل حيف داره، دوست رو تو هم خيلى تازه ماهه، بهمن واى-

 :گفت دهانش كردن كج با و كرد اىسرفه شيدا

 رهنمى يادم يعنى. بگيرين براش رو زره فوالد مادر بايد داره، دوستم كرده خود بى-

 .برد سكته مرز تا منو

 .خنديد سهيال
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 يعنى. ترسيدى تو بعد پيشت، اومده ماهى و خوشگلى اون به پسر بخارى، بى تو-

 .هستى تو گنمى كه خدايى ىمونده عقب

 !كيه مونده عقب دادممى نشون بهت وگرنه ندارم حال كه حيف-

 چشمانش به اىسرمه و كشيد كوچكش دهان روى لبى رژ ماهرانه سهيال هاىدست

 .زد

 شدم؟ خوشگل-

 عروسى؟ برى خواىمى-

 :گفت وقتى برد دل صدايش ناز

 .صادق چشم تو برم خواممى ُكشون، داماد برم خواممى-

 : گفت و خنديد خرابش حال با شيدا

 و كنه جرات تا كنى خواستگارى ازش برى راحت بايد هست، اىساده پسر صادق-

 .بده دل بهت دوباره

 .انداخت دوش روى را كيفش سهيال

 .گذاشتم كنارت هم چايى فالسك بخواب، فقط شيدا-

 . زد زنگ داشت كه اىشماره به خوابگاه سرپرستى از كالس به رفتن از قبل سهيال

 پشت مخاطب به تعجب با و گرفت كريم اقا از را تلفن گوشى دست به كتاب بهروز

 .گفت «بله» گوشى

 .هستم سهيال سالم،-
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 :گفت نگرانى با بهروز

 شده؟ طورى شيدا خانوم، سهيال سالم-

 .خورده سرما حسابى هوا، سرماى و شما ىنامه نرسيدن از آره-

 چطوره؟ حالش االن خورده؟ سرما-

 نگران گیننمی ندادين؟ رو شنامه جواب هنوز چرا شما خب …نيست خوب-

 !شه؟می

 حال …بدم پست براى رو نامه نداشتم اعتماد هم كسى به بودم، مريض روز چند-

 !بده؟ خيلى شيدا

 .سوخت دلش بهروز نگرانى براى

 كردين؟ پست رو نامه حاال. شهمى خوب استراحت با هست، خوردگى سرما. نه-

 هستين؟ مواظبش. رسهمى دستش به فردا- امروز-

 بودين؟ مريض چرا راستى راحت، خيالتون-

 .خوردم سرما كردم ناپرهيزى-

 ندارين؟ كارى شين،مى خوب ايشاهللا-

 .باشين شيدا مواظب كشيدين، كه زحمتى و نگرانى دل از ممنون-

 .خداحافظ. باشين خودتون مواظب هم شما هستم، مواظبش كنم،مى خواهش-

 .خداحافظ-

 :گفت ب**ل زير و پاشد به غوغايى سهيال دل در
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 مريض هم بخاطر دو هر ببين بودم، نديده اما بودم شنيده مجنون و ليلى ى افسانه-

 حتما هم بهروز …بوده بهروز روز و حال و نامه بخاطر بيشتر دونممى كه شيدا. شدن

 عاشق دو هر. بفهمه خوادنمى خنگ ىدختره بعد …شده اينطور خونده رو نامه

 . كرده برف زير رو سرش هم يكى اون كرده، سكوت يكى اما همند؛

 صادق و خودم اصال. حاال ىزمانه درد به تا خورهمى قصه درد به شونعالقه و عشق

 منت برم بايد حاال! كردم اضافه غلط البته نه، گفتم و كرد عالقه ابراز راحت خوبيم،

 .داشت دوستم چقدر زمان يه بيفته يادش آقا تا كشى

 :گفت اخم با بود اشخيره كه جوانى به و خواراند را سرش مقنعه روى از

 دارى؟ گمشده چيه،-

 .برگرداند را نگاهش جوان

 :زد غر سهيال

 !سرده چه هوا واى كنم، سرم كاله رفت يادم شيدا، تو دست از-

 .بخشيد سرعت را هايشقدم و داد باال را قرمز گرم و بلند كاپشن ىلبه

*** 

 و ساده شيدا، كمك با سهيال تا شد اىبهانه رودبار ى زلزله ىحادثه سالگرد اولين

 مسجدى در صادق، ىخانواده بخصوص زلزله، درگذشتگان تمام براى برديا و مازيار

 .بگيرند اىساده مراسم دانشگاه نزديك

 .كردند تقبل هم با همه را آن ىهزينه
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 مظلوميت از نمادى ملوس، و كوچك دخترك با سفيد صورت و سياه لباس با صادق

 .بود شمال ىخطه مردم

 با و رفت سهيال سمت به و كشيد بيرون صادق بغل از را خود سهيال ديدن با ساحل

 :گفت شيرين خندان، صورتى

 .موز من ال سلى-

 .كرد باز را هايشدست سهيال

 .فندقك دممى بهت موزم چشم، سهيال، جون-

 به هاآن همراه شد حاضر برديا اصرار به و كرد تشكر همه از صادق مراسم، از بعد

 .باشد هاآن مهمان شب و برود سهيال ىخانه

 هاآن رسيدن ى توطئه در بود آگاه آبى چشم همكالسى به سهيال ىعالقه از كه برديا

 .كردمى شركت هم، به

 .بود خواب سهيال اغوش در ساحل

 .كرد تشكر و برگشت جلو صندلى از صادق

 چطور دونستمنمى نبود شما كمك اگه كنم، تشكر چطور دونمنمى خانوم سهيال-

 .دارم نگه مدت اين رو ساحل

 .شد سرخ بار اولين براى سهيال

 .دارن دوسش خيلى مخونواده داشتنيه، دوست خيلى ساحل نكردم، كارى كه من-

 و زد چشمكى شدنش، چشم در چشم با و انداخت سهيال به نگاهى ايينه از برديا

 :گفت خونسرد
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 داشته دوست ساحل قدر به اونو بشه هم دار بچه اگه من خواهر اين نكنم فكر-

 سهیال؟ نه مگه باشه،

 ساحل موهای روی ارام ایه*س*بو و کرد بردیا روح نثار فحشی ب**ل زیر سهیال

 :گفت و نشاند

 .دخترمه مثل ساحل-

 :گفت و خندید بردیا

 فرفره؟ ندارم خبر من شدی مزدوج کی بابا، نه-

 .ندیدند را صادق شدن سرخ کدام هیچ

 :گفت سریع و تند گذشته مانند سهیال

 .کردمی رنگی رو پات سرتا داشت تو اول یبچه که موقع همون-

 .انداخت صادق به نگاهی خنده با بردیا

 .نمیاری کم زبون از کنه، رحم تو شوهر به خدا-

 .شد برپا غوغایی دلش در ساکت و زیر به سر صادق

 به امیدوار و بود کشیده کنار او مخالفت بخاطر مردانه سهیال، به عشق وجود با که او

 باید که پذیرفت عزیزانش تمام دادن دست از و زلزله با بود، عالقه این خوب سرانجام

 یک همراه را کسبی اوی اشخانواده و سهیال بود محال. بزند را عالقه این قید

 .بودند شده سیر دخترشان از مگر. بپذیرند دختربچه

 :پرسید صادق از بار این و نکرد رها را گفتگو نخ بردیا
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 اسیب داری خودت هم جور این برادر؟ گیرینمی زن چرا شما صادق اقا راستی-

 .طفلک این هم بینیمی

 :گفت ارام و شد رنگ به رنگ هم باز صادق

 دارم هم بچه یه تازه ندارم، رو کسی هیچ که شرایط این با منو حاضره کسی چه-

 بردیا؟ اقا کنه قبول

 :گفت دل در و شد غصه از پر دلش صادق مظلومیت از سهیال

 .جان صادق لیاقت بی منه-

 خواستگاریش؟ بری حاضری کنه، قبول کسی اگه حاال-

 بیارمش که ندارم اعتماد کس هیچ به زدم، رو چی همه قید ساحل پذیرفتن با من-

 کاظم، برادرم صورتش تو. منه عزیزان یهمه یادگار دختر این... ساحل سر باالی

 .منه گاه تکیه ساحل. بینممی رو عزیزام یهمه[... کرد بغض] و مادر و پدر خواهرام،

 نشناخته را پسر این بزرگ و پاک روح زودتر چرا که کرد لعنت را خود هم باز سهیال

 .بود پرانده شانه از را سعادت همای احمقانه چرا و بود

 :گفت مصرانه و داد سرعت ماشین به کمی بردیا

 چی؟ وقت اون باشه، اعتماد مورد باشه، داشته دوست رو ساحل که باشه کسی اگه-

 .کنممی قبول ساحل بخاطر باشه گینمی که طور همین اگه-

 .ریخت فرو سهیال قلب

 :داد ادامه بردیا

 نگرفته؟ رو چشمت کسی حاال تا یعنی-
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 .کنه قبول نداشتم لیاقت من اما بود کسی-

 .شد ارام کمی سهیال گریان قلب

 :پرسید صادق بار این

 .. خوایننمی ترینبزرگ که خودتون جناب-

 پریونی شاه دختر روز یه اگه حاال... دهمی حال خبریبی و مجردی صادق اقا بابا، نه-

 .کنم قبول شاید اونم... شاید دیدم

 .کوبید بردیا پهلوی به پشت از سهیال

 .بشه دورگه نژادتون تا باشه افریقا مال تو، پریون شاه کنممی دعا-

 :گفت و زد لبخندی بردیا

 . خودم پریون شاه دنبال میرم بعد نشونممی عقد یسفره پای رو تو اول-

 

 .آمد ديگر تابستانى

 .شيدا براى خستگى و هيجان از پر تابستانى

 كاشفى فرخ دكتر ىنامه با توانست تا رفت ديگر سازمان به سازمانى از تمام ماه يك

 دو كميته مددجويان به مشاوره. شود كار مشغول شهر امام ىكميته در او حمايت و

 .زد رقم برايش را هفته در كارى روز

 بيشتر. داشتند زندان در همسرى يا بودند فرزند چند با بيوه زنان يا مراجعان بيشتر

 .بود فرزندانشان نابسامان رفتار يا اقتصادى نياز حول هاآن مشكل
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 نگه به راضى پدر) مهرى عقد شدن طوالنى بابت پدر ىمشاجره با نيز خانه در

 ىخانه خريد براى بيشترى زمان كه اسد ،( نبود منزل در كرده عقد دختر داشتن

 اراك تاالرهاى از يكى در تيرماه عروسى مراسم و پذيرفت اجبارا خواست،مى مناسب

 .شد برگزار

 .كند راضى زينب و ناصر عروسى برگزارى براى را رسول نتوانست پدر اما

 :بود گفته و نيامده كوتاه رسول

 .نيست كار در عروسى نشه تموم درسش زينب تا-

 و نداشت مشكلى ناصر. بود شده دولتى مديريت دانشجوى هاآن كوچولوى زينب

 را همسرش و خود اقتصادى ىآينده پول، كردن جمع و بيشتر كار با كردمى تالش

 .كند بيمه

 خواندن مشغول كولر باد روىروبه شيدا روز، ىكننده كالفه گرماى در و شهريور اواخر

 و قلم برد،مى لذت ايرانى رمانى خواندن از هامدت از بعد. بود( اغما در ثريا) رمان

 .داشت دوست را فصيح اسماعيل نويسى داستان

 .كشيد بيرون خوش حال و حس از را او تلفن زنگ

 .انداخت كنارى را بالش اىضربه با معترض

 .كنه خلوت خودش با كمى آدم ذارن نمى …حال ضد-

 .شد خيره جيغو، جيغ سفيد تلفن به كندمى نگاه دشمنش به گويى و

 كرد نابود ديوار به ضربه چند زدن با را قديمى گوشى شيطان علیرضاى پيش روز چند

 .بود گرفته را قبلى جاى سفيد تلفنى گوشى حاال و
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 .بفرمايين بله،-

 خوبى؟ شيدا سالم-

 .عروس كردى ما از يادى عجب چه چطورى؟ مهرى سالم،-

 .خنديد مهرى

 .خانوم آبجى نيفتى پس بگير، پيش دستِ  آره-

 .رفت غنج خانوم آبجى شنيدن از شيدا دل

 كنه؟نمى اذيت خوبه؟ اَسد مهرى، خوبى-

 .بود انرژى و شادى از پر مهرى صداى

 اينجا؟ بياى فردا شهمى شيدا! كردن؟ اذيت و اسد خوبه، هم اَسد-

 شده؟ چيزى-

 ما نگران ماموريت، بره خوادمى اسد باشى، پيشم روز سه دو دارم دوست نه،-

 .هست

 نفرى؟ چند مگه شما؟ نگران هان؟ ديگه، هستن خواهراش خب-

 :گفت زده ذوق صداى

 . مونبچه و من-

 .داد تكيه ديوار به شيدا

 مهرى؟ گىمى راست-

 .بودم خاله من حاال شدىمى منصور زن اگه. تنبل شى خاله خواىمى …آره-
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 .خنديد شيدا

 گفتى؟ ننه به رو، پر گممى تبريك-

 مياى؟ فردا شيدا. گرفتم آزمايش جواب االن نه،-

 .نيست كار تو هالطف اين از ديگه ميام، مخواهرزاده بخاطر فقط بار اين-

 .بار اين فقط باشه-

 

 باز نيش با كند، همراهى را شيدا نشد حاضر ناصر

 :گفت

 .تهرون برم امشب قراره من. برو خودت تهرونه، از ترنزديك كه اراك-

 :گفت ظاهرى اَخم با شيدا

 .كردى بزرگ هيكل فقط ذليلى، زن كنن جونت به جون-

 :گفت خندان ناصر

 .نگيره ازم رو خواهرش رسول تا باشم ذليل زن سال سه بايد كه فعال-

 .برد عقد بعد ماه يك خودشو زن كرده، بيخود خان ببرى-

 :زد خودش سر تو ناصر

 .شده زن برادر رسول بهمن، جاى به كه برسره خاك منه شانس-

 گاز آرام را اشاره انگشت و شست انگشت ميان عامى زنان مانند نمايشى شيدا

 :گفت و گرفت
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 …نكن مقايسه هيوال اون با رو رسول …دور به بال-

 گوش صبورى با بود، شده آگاه مهرى باردارى از كه را مادر هاىتوصيه شيدا زود صبح

 :گفت و داد

 .نرفته اتوبوس تا برم بذار حاال گم،مى بهش رو همه باشه،-

 گاه هيچ مهرى. داشت ديدنش به اصرار مهرى چرا كه كردمى فكر اين به راه بين

 .كرد او وقف را خود راحتى به اَسد، با عقد از بعد و نبود كسى وابسته

 به مردى هيچ ديگر كه گفت شيدا به برگشت و رفت اراك به اسد همراه كه بار اولين

 .ندارد اهميت برايش كسى ظاهر و آيدنمى چشمش

 را خدا و شد خوشحال بسيار مزاجش دمى دم خواهر تحول و تغيير اين از شيدا

 .كرد شكر

 .خواند تاكسى ىراننده براى را نشانى

 بار اولين. كشيد اسودگى به نفسى ايستاد سفيد ىطبقه سه آپارتمان روىروبه وقتى

 به پاتختى مراسم هم آن از بعد و جهاز آوردن زمان. آمدمى خواهرش ىخانه كه بود

 .بود مانده تهران در ترم پايان امتحانات خاطر

 .بود برگشته تهران به ناصر همراه تاالر در ازدواج مراسم از بعد

 .بود كف هم ىطبقه راست سمت واحد اشخانه

 از. گفت آمد خوش او به مشكى كوتاه دامن و سفيد آستين بدون بلوز با مهرى

 اما ساده چيدمان خانه. رسيد روشن و بزرگ نسبتا سالن به تنگ و كوتاه راهروى

 .نشست اىنقره تلويزيون روىروبه مبل روى. داشت شيكى
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 .باش راحت سركاره، اسد-

 بدون آشپزخانه وارد همراهش مهرى اعتراض به توجه بى و دراورد را مقنعه و چادر

 .شد در

 نداره؟ در چرا مهرى-

 .زيباتر هم شهمى ديده تربزرگ خونه هم اينجور اُپنه،-

 :گفت معترض و نپسنديد شيدا

 .بزن پرده يه حداقل كنى؟مى چیكار دارى مرد مهمون وقتى-

 .راحتم بخورن، منو نيست قرار باشه، مرد خب-

 ىنفره ۴ و سرخ ميز خودنمايى كمى و شادى با مهرى داد اجازه و كرد سكوت شيدا

 چوبى تخت سبد درون را تازه نان لذت با كند، پر خاگينه و پنير و كره با را آشپزخانه

 .دهد قرار چاى فنجان كنار را شكرپاش و بگذارد

 .شد خوشحال مهرى امكانات و راحتى از شيدا

 راحتى؟-

 كننمى دعوت رو ما يا بار يه اىهفته و نيستن نزديكمون هم اسد ىخونواده خيلى،-

 .ندارن من به كارى و ازارنبى اينجا، ميان اونا يا

 .خوشبختى پس-

 :گفت پر دهان با و داد باال را خاگينه از اىلقمه لذت با مهرى

 شى، راحت خونه اون از تا كن ازدواج زودتر هم تو خوبه، خيلى ازدواج شيدا خيلى،-

 …يا كنى تحمل رو ننه و بابا هوار و داد خواىمى چقدر
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 : گفت محكم شيدا

 هست؟ ماهه چند بچه خب كن، ول ندارم مشكلى من-

 .هفته چهار برم قربونش-

 زود؟ اينقدر چرا-

 تقياى تق كفش اون از بشه دختر آخ... هستيم راضى هم باباش و من داده، خدا-

 .زنممى قرمز تل موهاشم. پفيا عروس لباس اون با كنممى پاش قرمز

 .گويدمى خود كودكى آرزوهاى و هاحسرت از مهرى فهميدمى خوبى به شيدا

 آره؟ بخوره، ماكارانى ساندويچ بره دوستاش با ذارىمى هم بعد-

 .خنديد بلند صداى با بعد و كرد مكث اىلحظه مهرى

 …كنم خيس رو خودم خيابون تو بود مونده كم نادر ترس از واى …شيدا يادته هنوز-

 .من داشتم ماجراهايى چه

 .رسيد پايان به خواهر دو خاطرات مرور ميان در صبحانه

 :پرسيد صبحانه و شام هاىظرف شستن حال در شيدا

 ماموريت؟ ميره كى اسد-

 :گفت تامل با مهرى

 .بره امروز قراره-

 يكى و خودش مادر اسد، مادر به زدن زنگ مشغول و نشست تلفن پاى مهرى عصر

 .شد دبيرستانش دوستان از
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. دادمى گوش مهرى بلند هاىخنده و حرفى پر به و بود كشيده دراز مبل روى شيدا

 .درامد صدا به آپارتمان زنگ كه بود خواب ىآستانه در چشمانش

 متوسط و پوش شيك قامت. كرد باز خانواده داماد روى به را در و كرد سر را چادرش

 .شد نمودار خندان صورتى با اسد

 !كرديم مالقات رو محترم زن خواهر ما عجب چه. سالم! به-

 و گرفت درختان ىزده جوانه تازه برگ رنگ هم چشمان از نگاه محجوبانه شيدا

 :گفت

 .دهنمى مجال دانشگاه و درس سالم،-

 او به مشكى كيف و اىقهوه كت گرفتن با و رفت همسر استقبال به شوق با مهرى

 .گفت نباشيد خسته

 با و كند تحمل كرد سعى اما بود سخت جوان شوهر و زن كنار نشستن شيدا براى

 .كند شركت هاآن گفتگوى در رويى خوش

 .نواخت مى اسد ران يا شانه به اىضربه اىخنده هر با توجه، بدون مهرى

 به شيدا. بود بلندتر مهرى از سانت چند شايد نبود، مشهود چندان هاآن قد تفاوت

 .نشست زمين روى تخت كنار و رفت خانه اتاق تنها به اىبهانه

 از. باشد جوان زوج كنار آن از بيش دادنمى اجازه خاصش اخالق و خانوادگى تربيت

 رفتن ماموريت از خبرى زيرا بود كشانده انجا به را او دروغ به كه بود ناراحت مهرى

 .نبود اسد

 .شد مطالعه مشغول و اورد بيرون كيفش از را" اغما در ثريا" كتاب
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 كارخانه رئيس مناسب شامى تا كردمى كمك مهرى به آشپزخانه در بعد ساعتى

 .كند تهيه

 شما؟ ىخونه بياد شام كشيده ميلش دفعه يه اسد رئيس اين آخه-

 :گفت و ريخت اىسرمه ىماهيتابه درون را شده خالل هاىزمينى سيب مهرى

 كه جهاز چيدن براى كن، كمك خواهرت به امروز يه حاال ديگه، نشو اخالق بد شيدا-

 يه. پرسيدمى رو حالت همش اسد مادر خانوم مطهره …نبودى هم تختى پا نيومدى،

 .ندارم بيشتر كه خواهر

 :گفت چيدمى خورى ميوه درون را خربزه و هندوانه بزرگ هاىبرش كه حالى در شيدا

 .گفتىمى دروغ نبايد اما نيار، در بازى كولى حاال خب-

 .دايى ىخونه يا دانشگاهى يا بود، شده تنگ برات دلم خب-

 .گرفت مهرى سمت به را تيز چاقوى شيدا

 .كنم راحت شرت از رو اسد جا همين نذار-

 .رفت بيرون اشپزخانه از دست به ميوه و چاى سينى مهرى

 .ندارم جانى امنيت اينجا خودمون اقاى سراغ برم-

 آموخته را دلبرى رموز و همسردارى كسى چه از خواهرش. شد رنگ پر شيدا لبخند

 !بود؟

 تالش اشخانواده حفظ براى و دارد دوست را همسرش زدمى فرياد گفتارش و رفتار

 .كندمى

 بپوشى؟ رو مانتو اين خواىمى چادر زير شهنمى گرمت مهرى-
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 .كنمنمى سر چادر من-

 چرا؟-

 راحتم، كه طور هر گفته. داره اصرارى اسد نه سرمه، باال نادر اجبار نه راحتم، اينجا-

 .باشم پوشيده فقط

 نبود؟ راحت زيادى كوتاه، كمى روسرى با روشن برش خوش شلوار و مانتو آن

 :گفت دل در و انداخت باال اىشانه

 !كنم دخالت داره ربطى چه من به ندارند مشكلى وقتى-

 .كرد دراز شيدا سمت به روشن چادرى مهرى هدايتى، آقاى آمدن از قبل

 كنم؟ چیكارش-

 باشى؟ هاایجلسه خانم مثل كه خواىنمى كن، سرت خب-

 .گذاشت صندلى ىدسته روى و گرفت را چادر شيدا

 تازه! كنم سر حاال نكردم سر روشن چادر اسد پيش ترم،راحت خودم چادر همين با-

 .نميام نامحرم مرد پيش من دونىمى خودت

 .اتاق تو رممى يا مونممى اينجا يا

 :زد اشگونه روى ارامى ىضربه مهرى

 .بيا كوتاه بار اين شيدا مهرى، جون-
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 به. شدمى شديدتر لحظه به لحظه توطئه متعفن و گند بوى شد، عصبانى شيدا

 برنگشته خانه به مهرى دروغ فهميدن با عصر همان چرا كه فرستاد لعنت خودش

 .است

 :گفت عصبانى و لرزان صداى با

 .گردمبرمى حاال همين كنى اصرار اگه مهرى-

 .بشنود عبور حال در اسد كه بود بلند انقدر صدايش

 !گذرهمى بد بهتون اينقدر يعنى برين؟ كجا خانوم شيدا-

 اين ىجرقه يك كدام. نشست اسد ىشده اصالح و سبزه صورت روى شيدا نگاه

 بودند؟ زده را مسخره مهمانى

 .گرفت اسد از نگاه

 .نمياد خوشم بگيره تصميم برام كسى اينكه از-

 .نشست شام ىاماده مواد از پر ميز پشت و شد كوچك ىاشپزخانه وارد هم اسد

 اخالق از خودم آشنايى و شما از مهرى هاىتعريف از خب بود، من پيشنهاد-

 .مياين هم به خيلى كردم فكر هدايتى آقاى يعنى ابراهيم؛

 .هست كارى اهل و جدى و خوب مرد ابراهيم

 …و دادم پيشنهاد رو شما و كردم جسارت من خب

 از و بردارد را كيفش تا رفت اتاق سمت به بلند هاىگام با گرفت، اوج شيدا عصبانيت

 .بزند بيرون خانه

 .افتاد گريه به التماس از مهرى
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 گممى اصال. نيست اتوبوس برى، خواىمى كجا االن خدا رو تو كردم، غلط شيدا-

 .نرو شيدا. شده لغو مهمونى بگه بزنه زنگ

 در او بود شنيده. كرد فكر عجيبش زن خواهر رفتار و خشم به تعجب با اسد

 .نداشت باور اما دهد؛مى انجام تند رفتار بگيرد قرار موقعيت

 شودمى روروبه خواستگار با شرم با ديگر سنتى و محجوب دختران مانند كردمى فكر

 و زير سربه نگاه و سخت حجاب وجود با بلند قد دختر اين اما كند؛مى سكوت و

 به كه بود هركسى دريدن به حاضر و كردمى رفتار شيرگونه زيادى نامحرم، از پرهيز

 .شود نزديك امنيتش و حريم

 .داد قرار شوك در را شوهر و زن دردسر، پر مهمان رسيدن و خانه زنگ

 :گفت و گذاشت شكمش روى را شيدا دست حربه، آخرين به توسل با مهرى

 .خدا به رو تو. كن تحمل رو امشب كنم،نمى دخالت ديگه اين جون به-

 .داد بيرون سينه از را ناراحت و عميق نفس شيدا

 پاشو قلم آشپزخونه تو بذاره پا آقا اون مهرى …آشپزخونه تو رممى من باشه،-

 شنيدى؟ كنم،مى بدبخت رو شوهرت و شكنممى

 .كرد پاك را هايشاشك مهرى

 .قبول-

 را امده جلو دست و گرفت اسد سمت به را صورتى و قرمز رز گل دسته ابراهيم

 .فشرد محكم

 .اومدين خوش سالم،-
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 .خانوم سالم آقا، اسد سالم-

 سلطنتى ىنفره دو مبل سمت به ابراهيم مرسوم، تعاريف و آمدگويى خوش از بعد

 .شد راهنمايى اىقهوه

 پاره تيكه تعارف شيطنت اندكى و ادب با كه شنيدمى را غريبه بم و بلند صداى شيدا

 !بود؟ جدى آقا اين يعنى. كردمى

 پايين و باال را او دقت با كردمى مالقات را همسرش رئيس بار اولين براى كه مهرى

 .كرد

 و لخت موهاى و مشكى ابروى و چشم سبزه، از ترروشن پوستى با بود شيدا قد هم

 او حتما بود، نادر مانند نشستنش و رفتن راه اما داشت متوسط اندامى. سياه كوتاه

 .بود كار رزمى هم

 درجه يك كه طوسى كروات با داشت تن به سفيد پيراهنى و طوسى شلوار و كت

 .بود طوسى كت از ترتيره

 كه ابروهايى. كردمى خودنمايى صورتش در چيز هر از بيش كشيده و بلند ابروهاى

 .كشيدمى چشمانش به را نگاه اختياربى

 .نافذ و سياه چشمانى

 .نشد شيدا ديدن به موفق ابراهيم و شد صرف سكوت در شام

 لعنت خود به. كارخانه در همسرش موقعيت نگران بود، نگران و آشفته مهرى

 و افتاده خطر به همسرش شغلى موقعيت احمقانه اقدامى در كه فرستادمى

 اقاى از دعوت براى را اسد ذهن فكرىبى با چرا است، شده دلخور هم خواهرش

 !كرد؟ پر شيدا با شدن روروبه و هدايتى
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 :گفت دلخورى با مهرى آشفتگى ديدن با شيدا

 .برممى رو چايى من بشين، تو-

 :گفت سريع و كرد بغض مهرى

 .شيدا ببخش-

 .رفت آشپزخانه به بهانهبى و شد متعجب شيدا ديدن با اسد

 و داد را بود آمده ديدنش براى كه را دخترى سالم جواب و شد بلند اختيار بى ابراهيم

 .نگريست را او خريدارانه و كنجكاوانه

 هم محو اخم همان با بود، گذاشته نمايش به را صورتش بيضى فقط سياه چادر

 روى خودش و داد قرار ميز روى ابراهيم مقابل را چاى سينى. رسيدمى نظر به جذاب

 .نشست تك مبل

 .بفرمايين-

 :گفت و نشست ابراهيم

 ندادين؟ را شام سر ديدار افتخار خوبه؟ حالتون-

 .شد متوجه دير و كرد آغاز بد را گفتگو

 .كرد نگاه ابراهيم سياه چشمان به شيدا

 .بشم كسى ميلىبى باعث خواستمنمى نداشتم، شام به ميلى خوبم،-

 .هستين تحصيل مشغول شنيدم صحيح،-

 .بله-
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 اى؟رشته چه-

 .روانشناسى-

 .دارم جغرافى ليسانس من باشه، جالبى ىرشته بايد-

 .شد متعجب شيدا

 يدكى قطعات ساخت ىكارخانه به ربطى چه جغرافى ليسانس كنينمى فكر حتما-

 جانشين پسر، فرزند تنها بعنوان من و هست خانواده ميراث كارخونه داره؟ ماشين

 سالتونه؟ چند شما. سالمه ٣٠ فقط نيستم پير البته[ داد ادامه خنده با. ]شدم بابا

 .شهمى سرد چاييتون-

 .نداريم سنى تفاوت خيلى. باشين ساله ٢٢ يا ٢١ بايد بدين؟ جواب خوايننمى-

 :گفت تمسخر با شيدا

 باشه؟ مهم سنى شباهت يا تفاوت بايد چرا-

 .الزمه زندگى براى اوليه فاكتورهاى بعضى خب-

 نافذ و خندان چشمان ميخ نگاهش شد، بيشتر ابروهايش رفتن باال با شيدا تمسخر

 اىمردانه كالم و نگاه هيچ به و دارد تن به رزم لباس كه شيدايى همان بود شده. بود

 .دهدنمى بها

 معيار و مالك هيچ من براى رسيده، عرضتون به خالف زندگى؟ يا فاكتور كدوم دقيقا  -

 .نداره اهميتى من براى آقايى هيچ معذرت عرض با چون نيست مهم فاكتورى و

 .رسيد شوهر و زن گوش به ابراهيم ىخنده صداى

 .گزيد را لبش مهرى
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 .كنهمى فنیش ضربه داره شيدا-

 .بردنمى حساب ساله ٢١ دختر اين از زيادى گرفت، اشخنده اسد

 صورت اعضاى تك تك فنجان پشت از و كرد نزديك ب**ل به را چاى فنجان ابراهيم

 .كرد رصد را بامزه دختر

 گم؟مى خالف بوده، شما با آشنايى براى من، بودن اينجا كنم فكر-

 اين از و اومدم خواهرم ديدن براى من …كنينمى فكر خالف و گينمى خالف بله-

 .نداشتم خبر بازى

 شدين؟ من بازى هم ناغافل پس-

 .شدمى صميمى داشت زيادى

. نشين ناراحت اسد اقا از لطفا بوده، اشتباهى اىمسئله براى شما حضور آقا ببينيد-

 .اجازه با[ برخواست جا از] مجالس، اين به اىعالقه نه و دارم فرصت نه من

 .خانم كنين صبر لحظه يه-

 .ايستاد شيدا

 :پرسيد خندان ب**ل و چشم همان با

 برسيم؟ خدمت خانواده با كى-

 .محكم دستش انگشتان و شد بازتر شيدا چشماى

 .ندين هدر رو خودتون وقت خود بى-

 .باشد او براى مناسبى و مطمئن همسر تونهمى دختر اين انديشيد ابراهيم
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*** 

 اَسد و مهرى ىخانه از كيفش، برداشتن با و خواند را نمازش آهسته زود صبح شيدا

 .بود گذاشته سر پشت را ناآرامى شب. زد بيرون

 :گفت خود به

 .نخورى رو مهرى اىدفعه يه محبت فوران گول ديگه باشى تو تا-

*** 

 ىمسابقه فردا. شد حمام وارد و انداخت زمين روى حمام كنار را ورزشى ساك بهروز

 پيشى كاراته باشگاه در رقيبانش از بود توانسته ماه سه اين در. بود باشگاهى بين

 .شود انتخاب الهيارى باشگاه هاىبهترين از يكى بعنوان و بگيرد

 به بايد دانشگاه اغاز با و دارد همكارى فرصت روز ١٠ فقط كه بود گفته مربى به

 .شود مشغول دانشجويان ىكاراته تيم در گذشته سال دو مانند و برود اصفهان

 سمت به بود شده معمول از بلندتر كمى كه مشكى موهاى كردن خشك درحال

 .رفت يخچال

 سرد آب نبايد حموم از بعد بگم بايد بار چند بفرمايين شهمى مادر، جان بهروز-

 .كردم آماده دار هل چايى برات بيا بخورى؟

 :گفت شرمگين لبخندى با و آويخت گردن دور را سفيد ىحوله بهروز

 .ببخشيد مادرم، بشم فدات-

 بهرام به عجيبى شباهت كه كرد رويش زيبا پسر قامت و قد به نگاهى عشق با مادر

 .ببيند را پسرش جوانى تا نماند كه بهرامی…بهرام آه. بود كرده پيدا
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 .كنىمى تكرار رو كارت باز و بخشممى-

 .كرد آرامش لبريز را مادر قلب بهروز ىخنده

 پسر هميشه بهروز. كرد فرزند و همسر نصيب را نگاه همان گرم، لبخندى با جواد

 .بود مودبش و داشتنى دوست

 .خونه خانوم خنده به هميشه-

 .خونه اومدى زود كردى ناپرهيزى بابا، سالم-

 .زد بهروز ىشانه به اىضربه جواد

 .پهلوون بندازه بيرون منو مادرت كن كارى حاال-

 .شدند چاى نوشيدن مشغول هم كنار كوچك، ىخانواده

 جان؟ بابا مسابقه از خبر چه-

 ساعت نيم با هابرنده و ديممى مسابقه دو به دو شب فردا. هستن نفر ۶ من وزن تو-

 .شهمى برگزار فردا پس هم نهايى ىمسابقه. شنمى دوم دور وارد تنفس

 .ميام همراهت فردا منم-

 .مدير اقاى شهمى خوب خيلى-

 .شد بلند جا از مادر

 خواهرت؟ ىخونه مياى امشب هم تو جواد-

 مناسبت؟ چه به-

 .بيان امشب داده اجازه حاجى بياد، خواستگار شيدا براى قراره-
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 .فشرد هم به را هايشدست و دوخت چاى هایفنجان به را نگاهش سرعت به بهروز

 :گفت و انداخت بهروز به سريع نگاهى جواد

 .رممى كنن دعوت اگه-

 .اتاقم برم من اجازه با-

 .مادر برو-

 .جان بابا برو-

 را قراربى قلب كوبش محكمش، هاىگام اما رفت، باال هاپله از خشم كنترل با بهروز

 .دادمى گواهى

 :پرسيد آهسته خانم فرخنده

 خواستگارى؟ بريم بهروز براى رسيده وقتش نظرت به-

 كى؟ خواستگارى-

 پريد؟ رنگش مبچه نديدى كجاست، حواست جواد آقا-

 گيره؟ دلش مطمئنى زده، حرفى بهروز خود-

 .داره دوسش چقدر معلومه ولى نزده حرفى هنوز-

 .بگه خودش كن صبر-

 .داره كارخونه طرف چى؟ كنه اصرار حاجى يا باشه مثبت امشب جواب اگه-
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 اهل هم دختر اون ده،نمى شوهر زور به دختر بكنه كارى هر من خواهر شوهر-

 هم باشه راضى اگه. كنن راضيش بتونن محاله نباشه دلش اگه. نيست زور شنيدن

 .نيست بهروز با دلش معلومه

 :گفت معترض فرخنده

 ميلى هم به شهمى مگه بدنن، دو تو روح يك بهروز و شيدا زنى،مى حرفا جواد-

 !باشن؟ نداشته

 :گفت گونه رويا و دوخت روروبه خالى فضاى به را نگاهش

 .باشه عروسم و دختر شيدا خواستممى هميشه-

 .كرد نوازش را همسرش دست محبت با و زد لبخندى جواد

 .خدا به بسپار-

 رفتمى راه اتاقش و بالكن بين كه بهروزى از بودند غافل و شدند زدن حرف گرم هاآن

 .كردمى نامعلوم خواستگار نثار را ناسزاها بدترين ب**ل زير و

 هم خواستگارى او از بخواهد گستاخانه كه چه كردمى نگاه شيدا به نبايد كسى

 !بكند

 .كس هيچ به كرد،نمى فكر كس هيچ به شيدا بود، ممكن غير نه شيدا، يعنى

 .بگيرد مشت ضربات زير را الحال مجهول حريف داشت دوست چقدر

 .آورد بيرون و برد موهايش ميان بار چند كالفه را هايشپنجه

*** 



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

601 

 

 از بعد و انداخت صندلى روى را مقنعه. شد اتاقش وارد سنگين كيف با خسته شيدا

 باز صليب مانند را هايشدست و كشيد دراز زمين روى مانتو، هاىدكمه كردن باز

 .كرد

 پيداش شكر رو خدا ولى …گشتم كتاب اين دنبال چقدر! شدم خسته چقدر واى-

 .كنم صبر دانشگاه شدن باز تا تونستمنمى كردم،

 .شد اتاق وارد نماند پنهان شيدا چشم از كه ذوقى با مادر

 زنى؟مى حرف خودت با شيدا-

 .نشست سرعت به شيدا

 .سرم به زده شدم خسته. آره-

 .داريم مهمون شب. بكش خونه به دستى يه و بخور رو ناهارت رفت، در خستگيت-

 .فرستاد بيرون اتاقش از را مادر ،«باشه» گفتن با و نكرد كنجكاوى شيدا

 و فلزى تحرير ميز با ساده اتاقى. بود خودش به متعلق كامل االن كوچكش اتاق

 .كتاب قفسه يك كنار در هاكتاب سبز كمد چوبى، صندلى

 ديوار كنار كه( رختخواب) خانه اهل و ميهمان هاىبالش و لحاف و تشك همچنين

 .بود شده پوشيده سفيد اىپارچه با و رفته باال

 .خوردمى چشم به علیرضا درشت و ريز هاىبازى اسباب از سبد يك اتاق ىگوشه

 .دادمى نشان دار جان و روشن را اتاق سبز فرشى رو

 :گفت خود به و گذاشت سر زير بالشى

 .ترهمهم ناهار از خواب فعال-
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 شد روروبه هندوانه و انگور و هلو متنوع و آبدار هاىميوه با آشپزخانه در وقتى

 .باشد مهمى فرد بايد مهمان كرد احساس

 بياد؟ قراره كسى چه گممى ننه ننه،-

 :گفت ذوق با مادر

 .كنهمى كار توش اسد كه اىكارخونه رييس-

 .پريد رنگش و زد خشكش باشند، كرده وصل شيدا به باال ولتاژ با برقى گويى

 .خورد تكان سختى به هايشب**ل

 .شعوربى مردك كرده غلط ابراهيم؟

 :زد فرياد و كرد رها را هاميوه

 بياد؟ دادين اجازه چرا كرده، غلط-

 :زد فرياد عصبانيت با هم مادر

 رو خدا بايد همينه، دختردار ىخونه …نياد كسى بگم ببندم رو خونه در شهنمى-

 لگد خوبم دختر شيدا[ داد ادامه نرمش كمى با] دارى خواستگارى همچين كنى شكر

 كه جا يه برو …برو اينجا از و كن قبول. خوشبخته هم مهرى ببين نزن، بختت به

 .نشى اذيت

 :گفت مادر صداى بغض به توجه بى شيدا

 من بيان بذار اصال …بار هزار اين نيستم كن شوهر من ده،مى بابا رو خرجم كه فعال-

 .مرده موش اسد اون و دونممى
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 بدل و رد دختر و مادر بين مختلف هاىصورت به گفتگو اين هاميهمان رسيدن تا

 .شد

 .بكوبد ديوار به را خود سر خواستمى مادر دست از كالفه شيدا گاهى

*** 

 افكار. بود بدى شب كرد، بلند تخت روى از را دردناكش بدن خانه، زنگ صداى با

 بيدار را او وقت دير تا گذشته شب خواستگارى از اطالعىبى و روح خستگى و نگران

 .بود داشته نگه

 به هاپله از كشان خميازه و كرد مرتب را آبى شرت تى كشيد، دستى را نامرتب موهاى

 .رفت حياط سمت

 .بود صبح اغاز براى صحنه ترينعالى شيدا ديدن و در كردن باز

 .سالم-

 .سالم-

 بودى؟ خواب-

 .خوابيدم دير ديشب آره،-

 .شد رد حياط از بداخالقى با شيدا

 كردى؟مى كار چه حاال بخوابى، زود خواستىمى-

 .بودم شده خواب بد نبود، خاصى چيز-

 .گذاشت سالن داخل مبل روى را كيفش
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 خوابه؟ كجاست؟ دايى زن-

 گذشته شب از و كند كنترل را خود كرد سعى و كرد نگاه شيدا سرخ چشمان به

 .نپرسد چيزى

 خورى؟مى چايى[ انداخت رويش قورى و روشن سماور به نگاهى] دونمنمى-

 .بريزم چايى بلدم خودم شهرى، پسر بشور رو صورتت برو تو-

 .زشته دختر كنىمى بداخالقى صبحى اول زده؟ نيشت پشه-

 :زد غر شيدا

 .تهعمه دختر زشت-

 .زد لبخندى بهروز

 .نكن شك-

 زن اىفيروزه و نخى چادر گذاشت، كيفش روى و كرد تا مرتب را سياه چادر شيدا

 .انداخت سر روى را دايى

 .آمد بيرون آشپزخانه از عطر خوش و داغ چاى ليوان دو با

 .گرفت دست در را داغ ليوان و نشست رويشروبه فاصله با بهروز

 !عصبانى خانم شده چى كن تعريف حاال-

 :گفت آهسته غمگين، و زير به سر شيدا

 طرف گهمى بابا. كن قبول كردن دورم همه داشتم، سمج خواستگار يه ديشب-

 تونهمى و خوبيه مرد گهمى ناصر كنى،نمى پيدا بهتر اون از و داره كارخونه
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 بودم بابا جاى اگه گهمى كنمنمى نگاش ساله چند كه نادر نادر، …كنه خوشبختت

 كه هم ننه[ چكيد بالخره اشك ىقطره] دادممى تحويلش و بستممى رو پات و دست

 رفتارها، اين از بهروز، شدم خسته…نشه ترشيده دخترش خوادمى فقط هميشه مثل

 نفس راحت نباشه آدمى هيچ كه جا يه دنيا آخر برم شدمى كاش…شدم خسته حرفا

 .بكشم

 شيرينى و كن كور چشم گل دسته با ديشب دادم منفى جواب بهش قبال مردك

 .گوسفند خريد اومدن انگار …كرده كشى قشون خواهراش و مادر با كن صداخفه

 تو …ببينيم خوب ماهتو رخ بردار رو چادرت اون دقيقه يه عزيزم» گهمى خواهرش

 …عروسكم مگه نفهم، شعور، بى ببينى، منو خواىمى كردى غلط

 .كشيد جلو را خود كمى بهروز

 .اينجايى االن ببين …باش آروم شيدا …شيدا-

 ارام را چاى زمين به شده دوخته نگاهى با. كرد پاك را اشك قطرات و كرد فينى شيدا

 .نوشيد ارام

 :داد ادامه شيدا

 احترام پسرم انتخاب به» گفت فقط. گفتنمى چيزى بود، خوبى زن مادرش-

 .بده جواب تا بزنن زنگ ديگه روز چند گفت بهشون بابا« .ذارممى

 هست؟ ادمى جور چه حاال-

 تيپ، خوش كرده، تحصيل. بزرگتره سال ٩ كه سنش جز به نداره، ايرادى بدبختى-

 .دار كارخونه و پولدار[ گفت كنايه با] دار، خانواده
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 .نيست مقدس خشك يا مغرور نيست، بد هم اخالقش

 :گفت نگرانى كنترل با بهروز

 !كاراييب؟ جزاير ىشاهزاده هستى چى منتظر ديگه تمومه، چى همه ظاهرا خب-

 من منفى جواب با كه بود آدم اگه تموم؟ چى همه. دربيارم تو سر دليمو دق نذار-

 .شدنمى پيداش اينجا

 دادى؟ منفى جواب كى-

 .كرد تعريف را مهرى ىخانه ماجراى شيدا

 .بخوريم بيارم چيز يه برم-

 .كرد پنهان دست پشت را اشخميازه شيدا

 بخوابم؟ اتاقت برم[ گفت مظلوم] خواب از ميرممى دارم-

 نريزى؟ بهم رو ميز رو هاىنقشه برو،-

 .خنديد شيدا

 .قول باشه-

 بود، كرده تبديل جنگ ميدان به را بهروز اتاق چطور قبل ىدفعه كه اورد بخاطر

 .زد لبخندى

 جز بهروز از تصورى وقت هيچ. كشيد دراز تخت روى و چرخاند قفل در را كليد

 .نداشت بامعرفت و تيز و مهربان و نزديك بسيار دوست

 :كرد زمزمه
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 .قاصدك حال به خوش خوبى، خيلى-

 .رساند آرامش ساحل به را خسته روح و ذهن و برگرفت در را او خواب

 

 :گفت خانم فرخنده

 .بندازم سفره خواممى بيداركن رو شيدا برو-

 دو و آرام ى ضربه چند. رفت باال آشپزخانه كنار هاىپله از و داد تكان سرى بهروز

 .كرد بلند را شيدا آلود خواب صداى محكم ىضربه

 …خسيس بخوابم، خواممى ظالمين قوم-

 .نيومده سراغت كفگير با مادر تا شو بلند-

 .كشيد بلند موهاى به دستى و شد بلند تخت روى از سرعت به شيدا

 .ميام االن! ؟١ چنده؟ ساعت واى-

 .شد بهروز هاىب**ل نقش لبخندى

 .نيستى اعتماد قابل بياى، تا مونممى جا همين-

 :گفت بود، كشيده صورتش روى كه سفيد ىملحفه با شيدا. شد گشوده در

 (.ايستادى) وايسادى ميرغضب مثل ديگه، برو شدم، بيدار-

 .خبيث روح بيا زود رفتم، من شدى؟ روح-

 :گفت كلفت صداى با و برد باال را ملحفه زير هاىدست شيطنت با شيدا

 .نخوردمت تا برو …ها ها ها-
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 .ندهد آب را بند دلش، عزيز شيطنت مقابل در تا رفت پايين سرعت به جوان پسر

*** 

 باشگاه هر اعضاى جز به. بود پسرانه هاىدبيرستان از يكى ىنمازخانه مسابقه محل

 .داشتند حضور تماشا براى كمى افراد

 سفيد لباس در بهروز. كردمى تماشا را بهروز شدن گرم و بود ايستاده بقيه كنار جواد

 نرم بار چند داد، انجام كششى حركت و كرد باز اطراف به را پا و دست كمى كاراته

 .زد ضربه دست كف به مشت با و پريد

 جلو داور. گرفت قرار بهروز روى به رو پُرتر بدنى و تركوتاه سانت ۷-۶ قدى با حريفش

 .رفت عقب سريع مسابقه آغاز دستور با امد

 .شدند يكديگر ارزيابى مشغول اول ثانيه١٠ حريف دو

 :گفت دل در حريف به رو بهروز

 .كنم فنى ضربه خبيث داركارخونه جاى به رو تو قراره رفيق ببخش-

 .زد حريف كتف به را راست پاى ىضربه اولين و

… 

 عرق از خيس صورت و برداشت را بهروز گردن دور ىحوله شد نزديك شوق با جواد

 :گفت و كرد پاك را جوان

 .بودى عصبى نفهميدم نكن فكر-

 چرا؟ عصبى گى؟مى چى بابا-

 .ريخت بهروز صورت روى كمى و گرفت را آب بطرى جواد



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

609 

 

 .حاال-

 آن روى سريع اىه*س*بو و گرفت را جواد ىپدرانه و مردانه دست اختيار بى بهروز

 .زد

 .هستى هميشه كه ممنون-

 فرخنده دادن قرار با كه كرد شكر را خدا بار هزارمين براى و خنديد جواد دهان و قلب

 داشت پسر او. نماند باقى او دل بر بودن پدر حسرت اش،زندگى مسير در بهروز و

 افتخار وجودش به توانستمى پدرى هر كه پسرى. موفق و باهوش و رعنا پسر يك

 .كند

 .زد مشكى موهاى روى اىه*س*بو

 .كنى خام رو بابا بلدى خوب-

*** 

 :گفت كالفه شيدا

 .شهمى شروع كالسا فردا پس تهرون، رممى ظهر از بعد-

 پدر بود توانسته خواهش هزار با. نگذارد جا چيزى كرد نگاه و چرخيد خود دور مادر

 را هاآن اَسد كه بود بار چندمين اين. كند راضى دامادش ىخانه به رفتن براى را

 .نداشت را رفتن تنها قصد بار اين كرد،مى دعوت

 و مونديم شب ما اَگه شيدا ننه داره، دوست مبچه برم،مى به مرباى كمى مهرى براى-

 .نادر ىخونه برو حتما تهرون، نرفتى هم تو

 .دهات رفته رفيقاش با هم ناصر …نيست خونه كسى امشب
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 .باشد آرام كرد سعى و برداشت را مادر كيف و ساك شيدا

 .هستم مواظب من. درمياد بابا صداى االن برو باشه،-

 روى را مادر وسايل شيدا. كرد پا به را نو طبى كفش و كرد سر را مشكى چادر مادر

 :گفت و كرد پاك را عينكش پدر. گذاشت عقب صندلى

 بياى؟ خواىنمى-

 .نميام من برين شما-

 :پرسيد احتياط با و كشيد عميق نفسى ، زد را عينك بابا

 بدم؟ رد جواب خواستگارت به نشده؟ عوض نظرت شيدا-

 :گفت زير به سر شيدا

 .نمياد خوشمم ازش خونم،مى درس دارم هنوز-

 .ندون مقصر منو بعدا فقط راحتى، هرجور باشه،-

 :گفت و نشست جلو صندلى روى مادر

 .باش خونه مواظب-

 .برسون سالم مهرى به خداحافظ، باشه،-

 .شد پنهان نظر از كوچه پيچ در بابا جديد سياه اتومبيل

 .شد گذشته در غرق كوچه داخل كودكان بازى به خيره شيدا

 .نادر اعتراض و على دوستان با بازى

 .ساختمى گِلى حيوانات هابچه براى كه ناصرى و تپل مرتضى شيطنت
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 .اطرافش دادن شعار و ماشين چرخ زدن آتش

 .كوچه جوانان شهادت و حسين شدن مجروح

 .نازنينش على على، زهراى يا بند پيشانى و مرتضى ىحجله

 !توام با خانوم دختر هى …فرويد خانوم كجايى-

 بهروز. آمد حال به گذشته از شانه شديد تكان و بلند نفس كشيدن با شيدا

 .كردمى نگاهش دقت با و بود شده خم كمى رويشروبه

 .خورد گوشش به وشيك زيبا پسرك شيرين صداى

 .يوز به نه روزم به من-

 .كشيد عقب كمى را خود و زد لبخندى

 يوز؟ به نه روزم به من گفتىمى يادته-

 .كرد فكر كمى بهروز

 كى؟ من؟-

 .شدند خانه وارد

 .اومدين اينجا كه اولى روزهاى-

 بودى؟ فضول و زشت دختر يه كه موقع همون آهان-

 .شد آشپزخانه وارد سالن از و گفت شويى گم شيدا

 

 ديشب؟ ىكوبيده گوشت يا چايى يا ميوه بيارم؟ خورىمى چى-
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 .بهتره همه از چايى همون-

 پايين كه عكسى چند به و ايستاد سالن قديمى و ديوارى ىآيينه روى روبه بهروز

 .كرد نگاهى بود چسبيده آيينه

 و خنديدمى شيطان و تخس كه كوچكش ىدوچرخه روى رضا على از عكسى

 .بود گذاشته نمايش به را نشده كامل هاىدندان

 در شهدا مانند معصوم اىچهره با نادر دوستانش، از يكى كنار بسيج لباس با ناصر

 .خندیدمی و بود کرده باز را دستانش اهواز پل روی كه حالى در على و سپاه لباس

 .كردمى خودنمايى هاآن بين خانواده پدر از ۴در٣ عكسى

 .داشت على مانند برادرى داشت دوست چقدر. برگشت على عكس روى نگاهش

 .بخور چايى بيا خورى،مى چشم نكن نگاه رو خودت خيلى-

 مبل دست يك داراى خانواده پدر اتاق فقط. نشست زمين روى ديوار به تكيه بهروز

 .بود نفره٧

 رفتن؟ كجا مادرت و بابا-

 . مهرى ىخونه-

 گردن؟برمى امروز-

 .موندن شب شايد دونم،نمى-

 تهرون؟ رىمى كى-

 .رممى ظهر فردا-
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 .نمون تنها ما، ىخونه بيا حتما نيومدن شب تا اگه -

 :پرسيد متعجب شيدا

 .موندم تنها بار چند هم قبال من چرا؟-

 دزد اطراف هاىمحله تو است هفته يه شنيدى حتما نيست، مناسب موقعيت االن-

 .شده پيدا

 .آمد جلو كمى و نشست زانو روى شيدا

 بعد؟ خب جدى؟-

 ديشب. سراغش رنمى و كننمى شناسايى رو خلوت يا خالى هاىخونه نداره، بعد-

 …و بستن رو خدا بنده پاى و دست. پيرزن يه ىخونه رفتن

 .باشى تنها خونه تو نيست خوب هم تو. نفرن دو باشه، جمع همه حواس بايد

 .مونخونه ميان ترراحت كه نباشم من-

 .نادر ىخونه رىمى يا ما ىخونه مياى يا بودى تنها عصر ندارم شوخى شيدا-

 .عمرا  -

 .شد بلند و گذاشت سينى داخل را چاى خالى ليوان بهروز

 …دارى وقت عصر تا-

… 

 قرار مجنون بيد زير و خريده پدر كه چوبى تخت روى و كرد پاشى آب را حياط شيدا

 .نشست آن روى كيف با و انداخت پتويى بود داده
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 از بود شده پر كه رنگارنگ دفترى. كشيد بيرون را سبزى جلد دفتر كيف، داخل از

 كه جالبى جمالت و كميته در مراجعينش اخالق و سن و قيافه دقيق شرح تخيالت،

 .شنيدمى يا خواندمى

 .بنويسد جالب و زيبا داستانى دفتر اين اطالعات روى از داشت دوست

 :نوشت

 اين مهم كند،مى مراجعه تو به اخالقى و فرهنگ و قيافه چه با كسى چه نيست مهم

 كمك. كنى كمك مهربان قلبى و ايمان و اطالعات با كنى تالش و بخواهى كه است

 .شود جدا تو از بهبودى اندكى و آرامش با مراجعت تا كنى

 وارد بود پنهان اش ساده و گشاد مانتوى زير خوبى به كه زخم از پر بدنى با جوان زن-

 در اما شدمى ديده احتياج و عادت جنس از لبخندى هايشب**ل روى بر. شد اتاقم

 .ديد را ترس و درد شدمى زردش و رفته گود چشمان عمق

 .شد نوشتن بيشتر مانع خانه زنگ

 .كرد باز را در پاركينگ و سالن از عبور با و كرد سر به چادر

 .گرفتم تازه نون و بستنى برات تازه خوام،مى سيب و چايى من خانم، اجازه-

 را بستنى ظرف و نان. شود وارد جذاب پوش سبز جوان تا داد راه و خنديد اختيار بى

 .گرفت

 .مياى پايين پا و دست چهار كنن پرتت طرف هر از مونى،مى گربه مثل-

 !موشه خانم چى؟ تو گربه، من خب-

 .رسيد گوش به آشپزخانه از صدايش
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 .حياط تو برو …هستم موش شبيه خيلى قواره و قد اين با آره-

 دفتر و نشست تخت روى. كرد باز را پيراهن اول ىدكمه حياط به رفتن حين در بهروز

 .خواند را نوشته اخرين و گرفت دست در را شده گشوده

 .برگشت عقب به ورق چند

 هم كه بگويد چگونه بگويد، دل راز چگونه دانستنمى جديد احساس اسير سهيال-

 .برسد دلخواه ىنتيجه به هم و شود حفظ غرورش

 چيه؟ دونىمى شخصى حريم! آقا آى-

 .گرفت شيدا از را سينى

 .شده ترقوى هاتنوشته كردى،مى كيف تنهايى از داشتى خوب-

 .كرد مرتب پا روى را چادر و نشست تخت روى زده ذوق شيدا

 واقعا؟-

 .واقعا-

 متوجه را هاآن اذان صداى شدندكه شده، نوشته مطالب پيرامون بحث گرم چنان

 .كرد هوا شدن تاريك

 .ما ىخونه بريم شيدا-

 .باشم تنها امشب خواممى نميام،-

 .نيستند مادر و بابا ما، ىخونه بيا خب-

 كجان؟-
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 .روزه دو مسافرت رفتن ددر، دودور رفتن-

 ىخونه امشب خواممى تهرون، برم فردا قراره راحتم، اينجا من اما! خوب چه-

 .باشم خودمون

 .مونممى اينجا امشب منم پس-

 .خورد تكان جا در كمى شيدا

 .شهمى بد بياد يكى نه، واى-

 .شد تند بهروز

 شب حتما كه هم اينا عمه بياد، شب عمرا كه نادر دهاته، كه ناصر بياد؟ قراره كى-

 .بياد تونهمى يكى آهان …موننمى اراك

 كى؟-

 .محله دزد-

 :گفت جانب به حق زود اما ترسيد كمى شيدا

 مياد؟ چطورى آخه-

 .كرد حياط انتهاى ديوار به اشاره دست با بهروز

 راه اينجا به كناريش و خونه اين بوم پشت كوتاهه، ديوارش چقدر ببين طرف، اين از-

 .حياط تو بياد هابوم پشت از راحت تونهمى دزد. شناسىنمى رو اونا كه تو. داره

 آن اهل با تاكنون شيدا و داشت راه پشت، ىكوچه به انتهايى ديوار گفت،مى درست

 .نداشت برخوردى هاخانه
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 .بيشتره ثوابش وقت اول نماز خونه، توى بريم بيا حاال-

 .نشاند بهروز ب**ل بر لبخند كه گفت اكبر شيخ لحن با چنان

 خورده بهروز، هاىمتلك ميان شيدا ىساده شام. بود دو هر براى نشدنى تكرار شب

 .شد ديده صداها تغيير و تمسخرها سيل ميان تكرارى سينمايى فيلم. شد

 جدى- شوخى با و شد خوانده شيدا زده ذوق صداى با سبز دفتر مطالب از كمى

 .شد نقد بهروز

 .كردند تعريف دانشگاه و گذشته خاطرات از كمى

 .كند كنترل را هايشخميازه توانستنمى شيدا

 بيارم؟ برات رو ناصر شلوارهاى از يكى …بخوابم رممى من-

 :كشيد هم در صورت بهروز

 .بپوشم كوتاه شلوار شب، ندارم عادت-

 .آورد شيدا چشم به اشك خميازه و خنده

 .بلندترى ناصر از سانت ۱۴ خوبه حاال-

 روى بالش اما. گرفت هوا و زمين ميان را پتو و كرد پهن ديوار كنار را تشك بهروز

 .افتاد سرش

 دارى؟ منو كشتن قصد عمه دختر-

 پرت سمتش به را تميز ىملحفه دهد،مى بها تميزى به بهروز دانستمى كه شيدا

 .كرد
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 !لوسى چقدر باشه؟ بالش و پتو قراره قتل عامل بگير،-

 . گىمى هذيون دارى گذشته خوابت وقت از بخواب، برو-

 .رفت يخچال طرف به شيدا

 خواى؟مى آب-

 .بيار ليوان يه نكنه درد دستت-

 .داد دستش به را ناصر راحتى شلوار و آب پارچ

 .بخير شب بفرما،-

 .خير به توام شب ممنون،-

 .پاركينگ داخل المپ جز به شد خاموش خانه هاىالمپ تمام

 وجودش كه آرامشى به و گذاشت سر زير دست و پوشيد را ناصر راحتى شلوار بهروز

 .كرد فكر بود برگرفته در را

 .جست جا از كمى شد شنيده اتاقش از كه شيدا بلند باصداى

 بهروز؟-

… 

 نخوابيدى؟ بهروز-

 .ببره خوابم دقيقه ۵ كه نزدم بيهوشى-

 تون؟خونه وقت سر نره دزده[ خنديد هم باز] اينجايى تو ببين[ خنديد] گممى بهروز-

 .برسد انتها به تا كشيد طول كمى مسرى ىخنده و خنديد اختياربى هم بهروز
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 .شد ٢ ساعت شيدا، بخواب جدت جون-

 سكوت. نشد متوجه بهروز فاصله، بخاطر كه كرد ادا اىجمله شيدا الود خواب صداى

 .شد فرما حكم كامل

 :كرد زمزمه بهروز

 هم دیوار این كه زمانى رسهمى كى. است فاصله دیوار يه فقط تو و من بين امشب-

 !بشه؟ برداشته

*** 

 

 .بزنه حرف باهات خوادمى فقط نباش، دنده يك اينقدر شيدا-

 .ندارم مردك اون با حرفى من نفهم، من، خواهر-

 .كنهمى كار اون براى اَسد دونىمى كه تو بريزه؟ هم به من زندگى دارى دوست-

 نشان كنجكاوى زيادى كه جديد سرپرست نگاه زير كرد سعى و چرخيد كالفه شيدا

 .بزند حرف آهسته داد،مى

 جمعش بايد خودتونم انداختين، راه رو بازى اين خودتون نداره، ربطى هيچ من به-

 .كنين

 …رو تو شيدا-

 .كرد قطع را تلفن شيدا

 .طالبى خانم ممنون-
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 .كرد اكتفا سر دادن تكان به سرپرست

 .خوردمى تخمه دست، در ورق كشيده، دراز تخت روى سهيال

 بود؟ كى! شدى برزخى چه اوه-

 .خيال بى كس، هيچ-

 خوبه؟ من ىنامه پايان براى موضوع اين ببين شيدا گممى خيال،بى باشه-

 .راند عقب را او و زد سهيال كمر به دستى شيدا

 چيه؟ موضوعت بگو حاال …كن جمع رو خودت كمى-

 .گذاشت شيدا پاى روى را سرش پررويى با سهيال

 .كنم تحقيق بازماندگان روى زلزله روانى اثرات مورد در خواممى-

 .باشه کرده کار موضوع این تاحاالروی كسى نكنم فكر جالبه، خيلى-

 .داد تغيير منو افكار از خيلى شمال زلزله دونىمى-

 :پرسيد شيطنت با شيدا

 جون؟ صادق يا زلزله-

 انتخاب موضوعى تو …شدمنمى آشنا صادق خصوصيات با من اومدنمى زلزله اگه-

 كردى؟

 اماهنوز بنويسم، امام ىكميته مراجعين اصلى مشكالت از يكى مورد در خواممى-

 استاد اگه البته …كنم انتخاب رو ميدانى مورد يه هم شايد نكردم، انتخاب رو موضوع

 .كنه قبول راهنما
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 .شد بلند زده هيجان سهيال

 باشه، دانشگاه از خارج راهنما استاد دنمى اجازه ببينيم كنيم صحبت بريم شيدا-

 .كنم انتخاب رو كاشفى اقاى خواممى

 :گفت مشتاقانه شيدا

 .شهمى عالى وای... بشه اگه-

 .كردم بندرى سوسيس ساندويچ هوس امروز من بيرون؟ بريم مياى-

 .بزنيم كتابيان خانم به هم سر يه. بريم-

 كنه سر روسرى دهمى تذكر بهش هركسى. دارم دوسش چقدر دونىنمى شيدا واى-

 هوا كاكلم دارم دوست هستم، مسيحى هستم، خودم ىمغازه تو» گهمى خيالبی

 !«بخوره

 .زد لبخندى شيدا

*** 

 بيشترى هاىتخت و بود بزرگتر جديد اتاق. انداخت خالى هاىتخت به نگاهى شيدا

 .بود رفته خانه به زود صبح سهيال داشتند، کالس هفته در روز سه. داشت

 ۵ ترم شدند مجبور خانواده فشار خاطر به هاآن بود، خالى حبيبه و حميده جاى

 .دهند انصراف

 بى. اويخت تختش اطراف را هاآن و شست كوچك حمام در را هايشلباس زحمت با

 .رفتمى حمام خواب از قبل شب،. شد كردن حمام خيال
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 با. كند روى پياده درخت پر و ساكت هاىكوچه در ساعتى كرد وسوسه را او پاييز بوى

 .زد بيرون خوابگاه از خرسندى

 .شنيد صدايى كه بود نرفته جلو قدم چند

 .خانوم شيدا-

 .شد سرخ عصبانيت و تعجب از و دوخت خوابگاه روى روبه به را نگاهش متعجب

 .بود ايستاده بااليش مدل اتومبيل كنار براق اىقهوه شلوار و كت با ابراهيم

 :گفت ب**ل زير

 داره؟ چیكار جا اين ره،نمى رو از مردك مهری، کنه لعنتت خدا-

 .شد نزديكش ابراهيم. نرفت جلو و ايستاد

 خوبين؟ سالم،-

 پشت ندارم دوست و دارم آبرو من چی، یعنی کارا این آقا اومدين؟ اينجا چرا سالم،-

 .دربيارن حرف سرم

 …بشم مزاحم خوامنمى من-

 .هستين مزاحم دقيقا االن-

 .من به بدين رو وقتتون از ساعت يه كنممى خواهش-

 :گفت كالفه شيدا

 …آخه-

 .نشم مزاحم دیگه دممى قول بعد كنم،مى خواهش-
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 مردى با جدل و بحث درحال را او كسى نداشت دوست پذيرفت، ناچار به شيدا

 .ببيند جوان

 .شين سوار بفرمايين-

 .شمنمى غريبه ماشين سوار وقت هيچ من-

 :پرسيد شده گشاد چشمانى با ابراهيم

 ندارين؟ اعتماد من به يعنى-

 .هست كوچيك پارك يه نزديكى همين …ندارم اعتماد مردى هيچ به من-

 .كردمى مديريت راحتى به جوان دختر. شد شيدا همراه ابراهيم

 اتوبوس ايستگاه با كه كودكانه تاب يك و نيمكت چند با بود كوچكى سبز فضاى

 .داشت كمى ىفاصله

 .نشست سنگى نيمكت روى شيدا

 .نشست نيمكت همان روى فاصله بيشترين با ابراهيم

 .بزنين رو حرفاتون سريع لطفا-

 دارين؟ عجله-

 .نمياد خوشم نامحرم ىغريبه با زدن حرف از ندارم، عجله-

 كردن راضى براى ديگر فرصت يك خود به ابراهيم اما داشت نيش دختر هاىحرف

 بعنوان تواندمى كه دانستمى عاقالنه فقط نبود دختر این عاشق. بود داده شيدا

 شدن مادر و همسرى براى گزينه بهترين شيدا او نظر از. كند اعتماد شيدا به همسر

 .بود
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 اگر بگين، رو خودتون شرايط و انتظارات خب چيه؟ مخالفتتون دليل دونمنمى من-

 .كنين مخالفت كنم فراهم رو شرايط نبودم قادر يا نپذيرفتم

 از اثرى هاچشم آن در. نگريست ابراهيم دقيق و نافذ چشمان به اىثانيه شيدا

 .دقت و بود توجه تنها نبود، عشق يا محبت

 بپرسم؟ شما از سوال يه-

 بفرمايين؟-

 نداشته اشتهايى شماهيچ اما كنن؛ پهن شما جلوى غذاها بهترين با سفره يه اگه-

 كنين؟مى چیكار باشين،

 .خورمنمى خب-

 رو خوب خواستگار يك فاكتورهاى تمامى ظاهرا آقا، يك بعنوان شما هدايتى اقاى-

 ازدواج از شدت به كه هستم من ديگه طرف. هست قضيه طرف يه اين اما دارين،

 .بيزارم و متنفر

. هستن شده رد من ديد از همه چون نداره، فرقى ديگرى با كسى هيچ من براى

 .باشه سخت زياد نكنم فكر فهميدنش

 كردن رد براى دستاويزى يا شيداست واقعى ىعقيده اين آيا كه دانستنمى ابراهيم

 .او

 دارين؟ رو عقيده اين چرا خب-

 .باشه داشته ربطى شما به اين كنمنمى فكر اما ببخشين،-

 نيست؟ مهم براتون ببينه آسيب شما تصميم بخاطر خواهرتون شوهر اگه-
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 .زد پوزخندى شيدا

 من و داره ربط خودش به اَسد آقا شغل و زندگى دم،نمى كسى به باج من اينكه اول-

 اهل شما كنمنمى تصور اينكه دوم ذارم،نمى معقيده روى پا خواهرم يا اسد بخاطر

 .نيستين ازدواج براى مناسبى آدم باشين اگه كه باشين كشى گرو

 .زد لبخند و درخشيد چشمانش بعد و ماند شيدا مات اىلحظه ابراهيم

 :گفت زير به سر شيداى در خيره

 ىخونه خانم تو داشتم دوست خيلى …قائلم احترام برات من و هستى عاقلى دختر-

 تاثیری تو روى هم اجبار معلومه گرچه خوره،نمى درد به اجبار خب…  اما بشى، من

 .نداره

 تا هست مردونه بيشتر رفتارت و اخالق دونىمى

 .زنونه

 اهل اگه. كردم رو تالشم چون. نيستم پشيمون كنيم صحبت تا كردم وادارت اينكه از

 و كردممى تالش داره وجود نظرت تغيير براى راهى بودم مطمئن يا بودى كردن ناز

 .نداره وجود راهى ظاهرا اما كشيدمنمى عقب

 .باشى موفق حالت هر در اميدوارم

 .شد بلند

 ىخيره اختيار بى نداشت ابراهيم از را منطقى و سالم رفتار اين انتظار كه شيدا

 :گفت صادقانه و شد ابراهيم جذاب صورت

 .ببخشه خوبى همسر شما به خدا اميدوارم منم-
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 :گفت و داد تكان دستى لبخند با ابراهيم

 .خداحافظ-

 عبور و پرندگان صداى محو بسته، چشمان با سنگى نيمكت روى شيدا و رفت او

 .كشيد مشام به را پاييزى هاىسبزه خنك بوى و شد هاماشين

 :انديشيد و

 مردانه غيرت و غرور ىنشانه را لجاجت و بودند عاقل اينگونه مردان تمام كاش

 .دانستندمى شجاعت و مردانگى عين را هاممنوعه از كشيدن كنار و دانستندنمى

 براى و شمردندمى محترم خود اعتقاد حرمت مانند را زن يك زندگى حريم کاش

 .دادندمی اهمیت اعتقاداتش به ظاهر از بيشتر همسر،

 و همدلى براى محكمى ستون تواندنمى احتياج و اجبار كه پذيرفتندمى پى و رگ با و

 .باشد همسرى و بودن سايه هم

 .كردندمى عمل و فهميدندمى و دانستندمى كاش

 …كاش

*** 

 

 .صبركنين استاد-

 رفت،مى اساتيد دفتر سمت به سرعت با اطراف به توجه بى كه فوالدى استاد

 .ايستاد

 .بله-
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. دادندمى شيدا و استاد ايستادن براى كمى فضاى راهرو، از عبور حال در دانشجويان

 .بيايد ترعقب قدمى هم، استاد تا چسبيد ديوار به شيدا

 .باشه داشته كردن كار براى جا بايد هاموضوع اين از يكى بالخره استاد-

 خواىمى اگه. تكراريه والدين خشونت كار، هاىبچه طالق، هاىبچه موضوع احسانى-

 .كن عوض رو موضوع. نمياد در كار از جالبى ىنامه پايان كنى كار

 :گفت مستاصل و شرمگين شيدا

 چيه؟ اين به راجع نظرتون هست، هم ديگه مورد يه استاد-

 چشمان از را عينك لحظه چند از بعد و گرفت دست در را كالسور ىبرگه استاد

 .ماليد را چشمانش دست پشت با و برداشت خسته و اىقهوه

 تونىنمى افراد حريم به توجه با كه هست حساسى موارد جزو موضوع اين خب-

 .بدى مانور خوب

 .میارم دست به رو مادرشون رضایت استاد-

 .بده رضايت بايد پدر-

 :گفت تعجب با شيدا

 .هستن زندانی بیشترشون پدر آخه-

 …بينىمى آسيب خودت و شهمى جنجالى بعدا موضوع اين احسانى بدتر، ديگه-

 .باش ديگه موضوع يه دنبال. كن رهاش

 پنهان نظرش از راهنما استاد الغر و كوتاه قامت. كرد عذرخواهى ب**ل زير شيدا

 .شد
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 باقى بعدى كالس تا ساعت ٢. نشست صندلى روى و شد كالس وارد حوصله بى

 سريع تواندمى و شودمى انتخاب موضوعات از يكى كه بود دلخوش چه. بود مانده

 .كند پيدا را منابع

 با و داد قرار آن روى را خسته سر و گذاشت صندلى ىدسته روى را راست دست

 .بست را هاچشم سرش روى چادر كشيدن

 .زد كنار صورت از را چادر و گشود چشم كودكى، ىخنده صداى با

 سفيد گچ ذوق با و بود ايستاده سياه تخته روى به رو لیمویی کاپشن شلوارو با ساحل

 .كند هنرنمايى سياه تخته روى دادنمى اجازه كوچكش قد. كشيدمى ديوار روى را

 . بود ايستاده كنارش پاكن تخته با چهارخانه لیمویی پیراهن و سیاه شلوار با صادق

 .كن نقاشى من دفتر روى بيا جان ساحل سالم،-

 .داد را سالم جواب صادق

 .خنديد ساحل

 (.ترهقشنگ) ترهخشنگ اين نه،-

 .كنهمى دعوا رو بابا مياد معلم آقا ساحل،-

 هایودندان درخشید طالیی چتری موهای یسایه زیر ساحل خوشگل هاىچشم

 .شد نمایان زیبایش

 .كنهمى پاك بابا-

 :گفت لبخند با صادق
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( چرخيد شيدا سمت به) من با كردنش پاك و دعوا كن، كثيف تو جون بابا آره-

 خوبين؟

 باشه؟ برديا پيش ساحل نبود قرار امروز مگه ممنون،-

 .داشت مصاحبه امروز كرد، خواهى معذرت و زد زنگ-

 .داد ادامه خود بازى به هاگچ كردن خورد با و نشست زمين روى ساحل

 سهيال، صادق، بود توانسته ساحل حضور دوسال، اين در. نشست صادق كنار شيدا

 .كند نزديك هم به را برديا و مازيار جعفر، شيدا،

 .كردند صحبت نامه پايان مورد در كمى

 :وپرسید شد نزديك صادق به ساحل

 كو؟ ال سهى-

 .سهيال خاله بگو جان ساحل-

 شلوار نقش كوچك هاىپنجه اثر و گذاشت صادق شلوار روى را گچى دستان ساحل

 .شد مشكى

 .شد( كثيف) كفيث( داد نشان را هايشدست) ال، نه،ـسهى-

 .كشيد خود سمت به را ساحل و خنديد شيدا

 .كوچولو خانوم ببينم بيا-

 .كرد پاك اىپارچه دستمال با را هايشدست

 .كرد پاك ساحل هنرنمايى از را ديوار شلوارش، كردن تميز از بعد صادق
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 :گفت شيدا

 بپرسم؟ خصوصى چيز يه صادق آقا-

 .شد دوخته او به كنجكاوى با آبى چشمان

 .بپرسين-

 دارين؟ دوست رو سهيال هنوز شما …ببخشين-

 به نوجوان دخترى همانند صادق چشمان و شد صورتى سرعت به سفيد پوست

 .شد خيره زمين

 باشه؟ چى من احساس كه نيست مهم ديگه كنممى فكر... من …من-

 .داشت دوست را سهيال هنوز. بود زده حدس درست پس

 اگه كنممى فكر من …دونينمى. پرسيدم همين براى هستين، من برادر مثل شما-

 .بدين انجام اقدامى زودتر بايد دارين دوسش هنوز

 خواهر مانند را چادرى و محجوب دختر اين. دوخت شيدا به را ناباور نگاه صادق

 .بود قائل خاصى احترام برايش و داشت دوست

 !است يافته زندگيش در جايگاهى چنين دختر اين چگونه و كى از دانستنمى

 اقدامى؟ چه-

 .بگين بهش تونعالقه از خب-

 …جراتى چه با حاال داده رد جواب من به سهيال-

 .تونمنمى[ كشيد عميق نفسى]



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

631 

 

 و خودش شرمنده كشنمى ساحل براى كه زحمتى خاطر به عمرم آخر تا من

 هست؟ پُررويى نهايت كنيننمى فكر بزنم حرفى اگه حاال هستم، شخانواده

 بررسى را وسايل تك تك كودكانه ذوق با و بود كرده خالى را شيدا كيف ساحل

 .كردمى

 :گفت نرمى به شيدا

 شده باعث شما با بيشتر برخورد. كرده تغيير خيلى مدت اين تو هم سهيال خب-

 .شده وابسته بسيار هم ساحل به بشه، آشنا اخالقتون با بيشتر

 .باشين فهميده خوبى به بايد كه رو اينا

 .ساحل و من زندگى شرايط به ترحم بينم،مى خوبى به رو دلسوزيش-

 .خورهنمى درد به دلسوزى و رحم با زندگى

 .ماند متوقف معصوم ساحل روى اىلحظه شيدا نگاه

 كسى به نسبت شهنمى دوستى؟ و محبت هم باشه داشته ترحم هم نفر يه شهنمى-

 .باشيم داشته دلسوزى داريم دوسش كه

 اجباره؟ يا ضعف ىنشانه عطوفت و رحم مگه

 توانستنمى ترحم و عطوفت و رحم گفت،مى درست شيدا. خورد تكان صادق

 .باشد انسان محبوب در منفى صفات

 .گرفت ساحل از را( اتود) نوكى مداد و داد قورت را دهانش آب

 .دخترم خطرناكه اين-

 .شد كشيده آتش به واژه اين با شيدا قلب
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 يعنى داره؟ عالقه من به وضعيت، و شرايط اين وجود با سهيال كنينمى فكر شما-

 كنه؟ فكر جدى من به حاضره

 با مستقيم بار اين اما بذارين پيش پا ديگه بار يك بايد شما كنممى فكر من-

 .كنين صحبت سهيال ىخونواده

 به رو ساحل رويى چه با ديگه من باشه منفى شخونواده جواب اگه خانوم شيدا-

 .داره عادت هااون به طفلك بسپارم؟ هااون

 .بشم رو روبه خانوم سهيال با رويى چه با ديگه

 .كشيد روشنش و كوتاه موهاى ميان دستى

 درخت ترينمحكم مانند او شكننده، و ضعيف نه اما بود زيبا و مظلوم پسر اين واقعا

 .بود داده پس خوب را خود امتحان و بود كرده مقاومت حوادث سيل مقابل در

 كرد؛ نگهدارى او از خوبى به و نكرد واگذار كسى به را ساحل نكرد، رها را دانشگاه

 .بودند رسان كمك هم دوستان راه اين در گرچه

 .بود كرده سرپا را آن دوباره و رفته رودبار زيتون هاىمزرعه و زمين سراغ به

 پدر زندگى محل كه اىخانه. كنند بازسازى و تعمير را بزرگ پدر ىخانه بود سپرده

 .بود عمو يك و خواهرانش و برادر والدينش، بزرگ،

 اين ىهمه و نداشت اطالعى بود آورده دست به ديگران درچشم كه ارزشى از صادق

 .دانستمى دوستان و خدا لطف ىنشانه را هااقدام
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 خوبى به رو شما مدت اين تو سهيال ىخونواده. كنين روشن رو تكليفتون بايد شما-

 اقدام زودتر بايد مونده، دانشگاه از ديگه ترم دو …برين جلو و نترسين …شناختن

 .كنين

 خواستگارى؟ برم كى با …ندارم بزرگتر كه من …اخه-

 :گفت بغض با و لغزيد شيدا ىگونه روى اشك اىقطره

 دارين؟ قبول خونواده بعنوان رو ما …مازیا آقا و من-

 چشمش در كه پسرى ببيند، پسر اين هاىب**ل بر لبخندى داشت دوست چقدر

 .بود دوم على

 تصميم …كنم فكر حرفاتون روى كمى بذارين …هستم شما مديون دنيا يك من-

 .گممى بهتون حتما رو آخرم

 :انداخت صادق بغل را خود ساحل

 كو؟ ال سهى …خواممى( كلوچه) كوچوله من بابا-

 .نشست شناسى روان ىرشته دانشجوى دو صورت بر لبخندى

 :شد بلند و چسباند خود به را ساحل صادق،

 مياى؟ ما با خاله …چايى هم شيدا خاله براى بگيريم، كلوچه بريم-

 همش ما ساحل كه مونده كجا سهيال خاله اين ببينم خوابگاه، بزنم زنگ يه …حتما-

 .گيرهمى رو سراغش

*** 

 .تكاند را آن خاك و برداشت قفسه از را كتابى سهيال
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 گيرى؟نمى آسم خاك و گرد اين تو جون، كتابيان گممى-

 :گفت كند، بلند كردمى مطالعه كه كتابى روى از سر اينكه بدون كتابيان خانم

 .ندارم مشكل من …نه-

 انگار ميان بيرون وقتى كه كردن گناهى چه مشتريات ندارى، مشكل شما خب-

 .بنايى اومدن

 :انداخت باال شانه كتابيان

 !كشد بنايى جور خواهد كتاب كه هر-

 .(كشد هندوستان جور خواهد طاووس كه هر)

 لبخند و شنيدمى قفسه، در هاآن چيدن و جديد هاىكتاب كردن و زير حال در شيدا

 .زدمى

 رس خاك اسم به رو هاخاك بيان، كارگر تا چند بگو نداشتى مشترى ديگه كه فردا-

 .بنداز بهشون

 كنى؟مى تحمل رو وراج اين چطور تو شيدا …زنىمى حرف خيلى دارى ديگه سلى-

 .خنديد شيدا

 .زور به-

 .خير به گرامى بانوان عصر-

 .برگشت باز نيش با سهيال

 خوبين؟ ارباب، سالم-
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 .اربابيان اقاى سالم-

 .آلفرد بخير عصرت-

 

( مرحومش ىزاده خواهر) پانى پوپك شناسى سرطان ىموسسه مدير اربابيان، آلفرد

 .بود

 پر و گرم آلفرد توسط پيپ كشيدن و نفره دو اىقهوه خوردن با همواره هامالقات اين

 .شدمى برگزار دود

 . موسيقى و كتاب دنياى از ژانت و گفتمى پزشكى علم دنياى از آلفرد

 آلفرد شد متوجه بعدها اما است عاشقانه دو اين ىرابطه كردمى فكر ابتدا شيدا

 نبخشيده را خواهرش وقت هيچ اى،مسئله بخاطر كه ژانتى. است ژانت خواهر شوهر

 .دادمى ادامه آلفرد با را خود ىدوستانه یرابطه حال عين در اما بود

 :گفت طبعى شوخ با سهيال

 جديد دكور كنه؟ تميز رو شمغازه كنين وادار رو خانوم اين تونيننمى شما ارباب-

 …بزنه

 .دمنمى راهت بيارى، خودت دنبال رو جادو وروره اين ديگه بار يك شيدا-

 :گفت و زد پهنى لبخند آلفرد

 به آرزو ژانت، كنى تور خانمى و جذابی اين به دختر تا دو تونستى بالخره خوشحالم-

 .ميرمنمى دل
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 درجه ۱۸۰ یزاویه با را دست كف و زد پيشانى به را انگشتان نوك نرم سهيال

 .نمايشى و شيك تشكرى. برگرداند چرخشى

 .كرد اكتفا محو لبخند همان به شيدا

 :پرسيد سهيال برگشت راه در

 .نگفته چيزى حاال تا داره؟ شوهر كتابيان كنىمى فكر-

 :دوخت سهيال به اتوبوس ىپنجره از را نگاهش بود، شلوغ خيابان محو كه شيدا

 .دونمنمى-

 برازنده و شيك خيلى چاقى وجود با دله، اهل مياد خوشم خيلى ارباب از كه من-

 .است

 ها؟پدربزرگ خط تو رفتى چرا حاال صاحبش، مبارك-

 .كنجكاوى محض-

 ساحل؟ از خبر چه-

 .زد خنده زير سهيال

 .گرفته گاز بهمنو ديشب-

 !گىمى دروغ نگو، هان؟-

 ساحل به« .صادقم بابا از ترتيپخوش بشم، بابات من بيا» گفت بهش بهمن-

 «.خوگشله صاقد بابا زشتى، تو» وگفت گرفت گاز رو بهمن دست وجبى نيم برخورد،

 .رفت باال سهيال ىقهقهه
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 تو از ساحل« .كردنش تربيت بچه اين با بشه ساقط بايد بابات همون» گفت بهمن-

 «.ساقط بابا نه صاقد، بابا» زد جيغ مامان بغل

 عروسك يه دادن با آخر. بيشتر همه از بهمن. خنديديممى همه ساعت نيم شيدا،

 .ببوسه رو ساحل تونست

 :گفت بود آورده چشم به اشك خنده از كه شيدا

 .دخترهاست كردن اذيت متخصص شما بهمن داداش اين-

 .شدمى شنيده مسجدى از مغرب اذان صداى. شدند پياده ايستگاه آخرين

 ندارى؟ نماز به اىعالقه اصال تو سهيال-

 نماز همه ما ىخونه تو. رفتم بابام به بخونم، مياد تنبلیم اما دارم دوست رو نماز-

 .اصال هم بابا. خونممى يكبار ماهى من فقط بهمن، حتى خوننمى

 است؟ روزه و نماز اهل صادق دونىمى-

 داره؟ ربطى چه من به هست، چيزها خيلى اهل صادق-

 كار چه بخونى نماز بخواد ازت و خواستگاريت بياد سرش پس بزنه شيطون اگه خب-

 كنى؟مى

 نماز روز هر اصال خواستگاريم بياد واى …كنممى فكر چيزا اين به بعد بياد اون حاال-

 آره؟! ديگه هست طوالنيه نماز همين …خونممى طيار جعفر

*** 

 .بيابد را دكترعزتى تا چرخاند چشم دانشگاه راهروى داخل
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 رد كردند،مى صحبت موضوعى مورد در هيجان با كه پسرى دو تا كشيد كنار را خود

 .شوند

 در استاد. برسد او به تا بخشيد سرعت را قدم و خورد پوش آبى استاد به چشمش

 .شد گم راهروى پيچ

 .كوبيد زمين بر محكم گامى و فشرد ب**ل شيدا

 !برم اساتيد اتاق مجبورم حاال …اَه-

 حضور مردان آن در كه محيطى از هميشه بود، فرارى اساتيد اتاق به ورود از چقدر

 اتاق درس، كالس مثل. شدمى تحمل به مجبور اينكه مگر بود، متوارى داشتند

 .بود جوان پسران يا مردان مراجعينش گاهى كه كميته مشاوره

 .بود ديگرى دانشجوى به مطلبى توضيح مشغول كه خورد رحيم به چشمش

 از يكى اكبرزاده رحيم كه بود كرده ثبت را مرد چند نام او، دوستان ىكارنامه در زلزله

 .بود هاآن

 .اكبرزاده آقاى-

 احسانى؟ خانوم منين با بله،-

 ميارين؟ تشريف لحظه چند بله،-

 .رفت شيدا طرف به و شد جدا همراه پسر از رحيم

 .خدمتم در-

 بزنين؟ صدا رو دكترعزتى آقاى شهمى ببخشين،-

 :پرسيد مهربانش لبخند با و آمد شيدا كنار چاى فنجان با عزتى دكتر
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 .احسانى شنوممى-

 .انداخت سرپايين شيدا

 دارين؟ فرصت امروز بگم، بهتون رو مهمى مطلب بايد دكتر-

 .يك ترم هاىبچه كالس بيا ١٢ ساعت-

 .ممنون استاد، چشم-

 شيدا از زبانىبى زبان با صادق پيش روز چند. شد ١٢ ساعت منتظر قرارىبى با شيدا

 .كند اقدام خواستگارى براى تا كرد درخواست

 .است پذيرفته را دشوارى مسئوليت چه شد متوجه زمان آن تازه شيدا

 اساتيد از يكى رفتن، خواستگارى براى كرد توصيه بهروز كرد، مشورت بهروز با

 .برود همراهشان كند راضى را دانشگاه

 دكتر كرد دعا شيدا بود، مشهود خوبى به هنرمند صادق به عزتى دكتر ىعالقه

 .بپذيرد

 .شد نزديك استاد چوبى ميز به شيدا بودند، كالس از خروج حال در دانشجويان

 .دهد قرار ميزش كنار صندلى يك تا خواست پسرى از دكتر

 چيه؟ موضوع بگو و بشين احسانى خب-

 .گفت خواستگارى و سهيال به هنرمند ىعالقه مورد در شرم و احتياط با شيدا

 از زلزله تو رو همه كه دونينمى نداره، فاميلى يا خويشاوند هيچ هنرمند آقاى استاد،-

 …داد دست
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 براى ما همراه كنين قبول بزرگتر بعنوان تونينمى شما ببينم …خواستممى

 بياين؟ خواستگارى

 ماند متحير و مات اىلحظه براى عزتى دكتر ىچهره

 .شكست دكتر ىخنده شليك با كالس سكوت …و

 پدر؟ يك مثل درست! خواستگارى برم صادق براى! جالبه خيلى يعنى جالب، چقدر-

 :گفت خجالت با و شد قرمز داد، دست بدى احساس شيدا به

 .كردم نادرستى تقاضاى اگه ببخشيد استاد-

 .داد سكوت و توقف عالمت و اورد باال را راست دست كف عزتى دكتر

 من دونىمى تو دادى؟ بهم رو زندگيم پيشنهادهاى بهترين از يكى دونىمى احسانى-

 برم پدر يه مثل درست[ كرد زمزمه ب**ل زير] دارم؟ عالقه هنرمند به چقدر

 !پسرم براى خواستگارى

 .نداشت شدن رنگ كم قصد بود نشسته دكتر صورت بر كه روشنى لبخند

 :درخشيد چشمانش

 ندارم؟ بچه من دونىمى تو جون، دختر-

 .داد تكان باال سمت به را سرش اختياربى شيدا

 خواستگارى برم بودم، دنبالش رويا تو فقط كه دادى پيشنهادى من به تو احسانى-

 .داشتم صادق مثل پسر يه داشتم دوست چقدر. صادق …صادق براى

 :داد ادامه خوشحالى با
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 .حاضرم خانومم با بگى وقت هر موافقم،-

 :گفت لبخند با و آمد كش هايشب**ل كردند،مى آب شيدا دل در قند گويى

 …استاد بده، بهتون عزت و عمر طول خدا استاد ممنون، استاد-

 .هستم خبر منتظر دخترم، برو شدى، پيرزنا مثل احسانى، بسه-

 لبريز فقط شنيد،مى صدايى نه و ديدمى را كسى نه شيدا خوابگاه به برگشت در

. بود تشكيل حال در كه اىزنجيره از متعجب و بود سهيال و صادق براى خوشحالى

 خواستگارى اين با هريك بود قرار كه تنهايى انسان سه! استاد و صادق و ساحل

 .شوند خود عاطفى كمبودهاى صاحب

 !نوه و فرزند ديگرى و پدر، و همسر يكى آورد، دست به بزرگ پدر مادرو يكى

 مراسم اين در تا كرد صحبت هم مازيار با تلفنى. بود نشده تمام هنوز شيدا ماموريت

 همراه خواهرى و برادر ، شده هم ظاهر به صادق داشت دوست. باشد همراهشان

 .باشد داشته خود

*** 

 و بلوز. كرد نگاه لباسش به جهت چند از بهمن اتاق قدى ىآيينه در ديگر بار سهيال

 .بود بخشيده او الغر اندام به شيكى و زيبا تيپ شده گلدوزى صورتى دامن

 .بود پوشانده را موهايش ريز سبز هاىگل با سفيد كوتاه روسرى

 با و كرد ايستادگى مادر اصرار مقابل در. نداشت ديگر آرايشى سرمه كمى جز به

 خوامنمى بياد، هابچه از يكى و استاد با قراره معتقديه، پسر صادق مامان،» گفتن

 .كرد راحت را خود «كنم ناراحتش
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 :پرسيد دوستانه مادر

 نيست؟ تنگ زيادى دامن و كت اين خب-

 :خنديد سهيال

 .كنم سر چادر بار اولين براى خواممى-

 :زد صورتش به آرامى ضربه مادر

 !بلنده خيلى برات من چادر سهيال واى-

 .داد مادر نشان را زيبايى درخشانِ  اىِ مغزپسته چادر خنده با سهيال

 .كنممى سر اينو-

 استاد زدن تلفن با و بود داده دست از را قرارش و آرام شيدا زدن تلفن با ديروز از

 .بود شده عاشقى و انتظار خوب حس از پر خواستگارى، براى گرفتن اجازه و عزتى

 .بود كرده آسان را انتظار اين تحمل كمى كنارش ساحل وجود

 .شد سالن وارد و كند دل آيينه از

 پفك بود رويشروبه كه ظرفى از و بود نشسته رسول و برديا مابين كوچك ساحل

 .خوردمى

 .داره ضرر بخوره، پفك نذار بردى-

 :گفت و زد دندان پفكى برديا

 .بگير ازش بيا كنى تحمل رو جيغش تونىمى-

 :گفت و كشيد ساحل سر روى دستى رسول
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 .برسه بايد ديگه صادق آقا-

 :پرسيد و شد خيره رسول صورت به و چرخيد ساحل

 كجاست؟ صاقد بابا-

 .دوخت ساحل بانمك و شده نارنجى صورت به محبت با نگاهى رسول

 كنى؟ آماده رو كوچولو اين خواىنمى سهيال مياد، االن بابا-

 :زد صدا بلند صداى با سهيال

 كنى؟ آماده رو ساحل نبود قرار مگه سارا-

 . آمد بيرون مشترك اتاق از سارا

 بچين بيار رو هاميوه مادر كمك برو خان رسول …رسنمى االن كن پاك رو ميز برديا-

 نكنى؟ كثيف رو خودت نبود قرار مگه خاله ساحل …ميز روى

 .كرد هديه سارا به را مظلومش و شيرين لبخند ساحل

 به آسودگى با زنگ صداى با كه بودند آماده كامال افرادش و خانه سارا، مديريت با

 .بروند میهمانان استقبال

 .آشپزخونه برو مادر سهيال-

 .شوند وارد كرد تعارف میهمانان به و گشود را خانه در برديا

 و مهربان استاد ابتدا. شد میهمانان تك تك ىخيره آشپزخانه ىپرده پشت از سهيال

 اشاره مشكى وشلوار مانتو با خود قد هم خانمى به دست با و شد وارد پوش مشكى

 .برود جلو كرد
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 چشمان و شد وارد هاآن سر پشت سفتش و سخت حجاب و سياه چادر با شيدا

 اما بوده، او هماهنگى با برنامه اين و استاد از دعوت دانستمى. كرد گرد را سهيال

 .آيدمى هم خودش نداشت خبر

 !هنرمند جان صادق بود خودش …بلعيد را بعد نفر حريصانه چشمانش

 چه رفت اىسرمه شلوار و كت در پوشيده سانت١٧٠ قد ىصدقه قربان دل، در

 .بود كرده ضعف و لرزيدمى دل و دست. داشت دست در را گل دسته محجوبانه

 .نيفتد تا زد چنگ پنجره چهارچوب به

 که بود مازيار …دانشگاه تيز و فعال و ريزه جوان. شد حيرتش موجب هم باز آخر نفر

 .داشت دست در شیرینی یجعبه

 .بود او انتظار در خواستگار گروه ترينعالى. نشست اشبرچهره گشاد لبخندى

 .بنشينند كرد دعوت احترام با خانواده پدر

 :زد جيغ صادق ديدن با ساحل

 !بابا-

 مازيار. بكشد آغوش در را طفلش شيرين جان مانند تا شد خم و رفت جلو صادق و

 .نشست رسول و برديا بين

 به دستى عزتى دكتر خانم. نشستند دكتر همسر و شيدا روىروبه سارا و مادر

 .داد را مادر تعارف پاسخ لبخند با و كشيد ظريف دار نگين و حرير روسرى

 شيدا. داد قرار زانوانش روى بر را ساحل و نشست پدر روىروبه و استاد كنار صادق

 .رفت آشپزخانه سوى به و گفت ببخشيد لحظه چند از بعد



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

645 

 

 .زد پشتش به اىضربه و كشيد آغوش در را او خندان سهيالى

 .مياد همراهش جعفر كردم فكر بياين، قراره هم مازيار و تو نگفتى بدجنس-

 .ترهراحت مازيار با صادق بذارم؟ تنها رو داداشم من يعنى-

 :گفت عميق سهيال

 .كردى خودت مديون منو عمر يه شيدا-

 راستى …نندازه راه كُشون داماد بابات كنه خدا دار، به نه باره به نه هنوز نشو، لوس-

 خبر؟ چه هيوال از

 .نشستند خورى ناهار ميز پشت

 قشنگه؟ لباسم شيدا رفته، ماموريت-

 :گفت و گزيد ب**ل شيدا

 بيرون؟ برى لباس اين با خواىنمى كه تو قشنگه،-

 .كنممى سر چادر بابا، نه-

 .نشست شيدا ىچهره بر لبخندى

 .رسيدمى گوششان به بيش و كم صدا، نشيب و فراز با ميهمانان متفرق هاىصحبت

 .رساند آشپزخانه به را خود ساحل

 .خواممى آب من-

 پر آب شير از ليوانى و نشاند نهارخورى ميز روى و كرد بغل را ساحل مادرانه سهيال

 ساحل دست به و كرد
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 .داد

 .نكنى خيس رو خودت باش مواظب-

 .آمد آشپزخانه به سارا

 .بيرون بيا ساحل با شيدا…نه يا گرفتى ياد ببينم بريز چايى سينى يه سهيال-

 .كرد اشاره سهيال به لبخند با شيدا

 .دهمى يادش صادق نباشه، بلد هم چايى-

 .داد گردنش به قرى سهيال

 .ديدن نتوان كه آن هر شود كور تا-

 :گفت دهانش كردن كوله و كج با ناصر مانند شيدا

 .بشمُر-

 :گفت زبانى شيرين با و ايستاد ميز روى ساحل

 (.پنج) پَج هشت، سه، دو، ،(يك) يچ-

 هاىلپ و دويد ساحل سمت به و بست را شيرسماور سهيال و خنديدند شيدا و سارا

 .بوسيد را دخترك لطيف

 .عسل برم قربونت-

 شيدا كنار ساحل و نشستند هم كنار سارا و شيدا

 .داد لم
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 به. گرفت خود ىخانواده سپس و ميهمانان جلوى ابتدا احتياط با را چاى سهيال

 قرار صادق مقابل وقتى اما. كند كارى خراب ترسيدمى نكرد، نگاه كدام هيچ صورت

 .كرد حس گلو زير تا را قلبش ضربان گرفت

 :گفت بلند لبخند با دكتر

 مال دوميش و بود خودم مال اوليش بينم،مى كه هست خواستگارى مراسم دومين-

 .بفرمايين دارين شروطى و شرط شما زواره آقاى. هست عزيز و خوب پسر اين

 سيخونك با كه داشت سهيال كردن اذيت و توجه در سعى آمدن ابرو و چشم با برديا

 .برداشت شيطنت از دست رسول

 :پرسيد پدر

 گرفتى؟ تصميمى چه ساحل براى صادق آقا-

 هميشه و بود نكرده ساحل به اىاشاره هيچ حاال تا پدر. پريد سهيال و صادق رنگ

 تالش با حتى و بود كرده استقبال خانه در دختركوچولو حضور از خانواده بقيه مانند

 .بود داده ياد منچ بازى او به

 :گفت پدر چشم در چشم صادق

 .پدرشه پيش دختر جاى-

 .داد تكان سرى لبخند با دكتر

 پسرم؟ چى باشيم مخالف سهيال يا من اگر-

 بازى شيدا چادر با كه زيبايش دخترك به را نگاهش و لرزيد صادق دل و دست

 :گفت مطمئن و دوخت كردمى
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 .دارمبرنمى دست وقت هيچ ساحل از من-

 .كردمى نگاه او به استرس با كه دوخت سهيال به را نگاهش پدر

 و مهر ىهمه تونىمى همسر؟ تا باشى مادر بيشتر اول روز از تونىمى تو جان سهيال-

 تونىمى نيست، خودت پوست و گوشت از كه بدى دخترى به رو محبتت

 بكشى؟ دوش به عمرت آخر تا رو مسئوليتش

 در نمايش يك تماشاگران مانند حضار. آمد جلو قدمى و شد بلند بغض با سهيال

 .انداخت صادق به نگاهى. دوختند چشم او به سكوت

. است جريان در خودش قلب سوى به او قلب از جگرخراش و سنگين غمى كرد حس

 جان به را درد و رنج آن تمام ميل با بود حاضر. بود رنج و حسرت از پر آبى چشمان

 .بخرد

 :وگفت كرد جدا شيدا آغوش از را ساحل

 .منه دختر هم االن ساحل-

 .چكيد اشگونه روى اشك ىقطره اما كرد كنترل را بغض

 :گفت و كرد پاك را اشك انگشت با ساحل

 .نكن( گريه) گيه ال سهى ،(اشك) اَكش-

 .شد ساحل و سهيال صورت ىخيره هاچشم تمام

 :زد لبخند پدر

 .موافقم منم هستن راضى هرسه وقتى خب-

 :پرسيد شيطنت با برديا
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 نفر؟ سه چرا عمو-

 .دخترشون و خانوم عروس داماد، آقا-

 :گفت دكتر همسر

 كنى؟نمى تعارف رو داماد آقا شيرينى خانوم عروس مباركه، پس-

 .زد برديا پهلوى به اىضربه آرنج با رسول

 .كن تعارف شو بلند عروسى داداشِ -

 .برداشت ميز روى از را شيرينى ظرف و شد بلند خنده با برديا

 بفرمايين! داره سنگينى دست چه كنى؟مى تحمل چطور رو هيوال اين سارا-

 .باشه من خواستگارى بعدى مراسم كنين دعا …شيرينى

 و بخارى گرماى با. پيچيد پذيرايى سالن دلپذير گرماى در حضار انشاهللا و خنده

 .شدنمى ديده ماه دى سرماى از اثرى مهربان هاىقلب

 تبرك براى زيبايى باران سردش، هاىنفس همراه حياط داخل و پذيرايى بيرون دى

 .فرستاد مراسم

 شريك تبرك اين در را طبيعت و فرستدمى بيشترى تبرك افرادى براى خداوند گاهى

 .سازدمى

 گرد خانه پذيرايى در صادق ىخانواده و خويشان پاك هاىنفس و ارواح تمام گويى

 خداوند، از فرزندشان براى و كردندمى خوشحالى رودبار پاك فرزند براى و بودند آمده

 .بودند خواستار را سرنوشت بهترين
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 زير سهيال چپ سمت كه انداخت ساحل به نگاهى. بافت را بلندش موهاى شيدا

 .بود رفته خواب به لطيفش و نرم پتوى

 .كشيد دراز سهيال راست سمت

 :پرسيد و گذاشت اشسينه روى را شيدا دست سقف به خيره سهيال

 منه؟ نامزد االن صادق شد؟ تموم يعنى-

 .كردى تورش بالخره بله-

 .كشيد آسوده و عميق نفسى سهيال

 راضى همه[ چرخيد شيدا سمت به] بودن موافق قبل از همه انگار شه،نمى باورم-

 .شيدا بودن

 خوشحال چقدر دكتر دونىنمى كرده، جا خودشو همه دل تو رقمه بد پسر اين خب-

 واى[ شد جدا سهيال از دستش و شد بلند سرعت با! ]شنيد رو جريان وقتى شد

 جرات و دل ما صادق اين بالخره» گفت و خنديد گوشى پشت چطور مازيار دونىنمى

 «.دلش دنبال بره كرد پيدا

 .درخشيد اشك از سهيال چشمان

 سهيال؟ شد چى-

 شيدا كنىمى باور …پريد رنگش پرسيد، ساحل مورد در بابا وقتى شد كباب دلم-

 كنيم عقد وقتى كردم عهد خدا با …تنهاييش براى بميرم …كردممى حس دردشو

 .بشه غصه پر مظلومش هاىآبى اون ديگه ندم اجازه

 .كرد بغل را سهيال
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 .باباش هم خودته مال ساحل هم. شد تموم چى همه نسوزون، منو جيگر خب-

 .داد تكان سرى خنديدو سهيال

 .جلو برم خودم خواستممى مامانم جون به ذاشتنمى پاپيش اگه-

 شى؟نمى ناراحت بپرسم چيز يه سهيال …خطرناكى كال عاشقى و عشق تو-

 .نابغه نپرسيدى كه هنوز-

 …برديا به نسبت حست گممى-

 عشقِ  برديا با …برادرم بعنوان فقط اما سارا، و بهمن از بيشتر دارم دوست رو برديا-

 كه يادته. هست شناخت همراه عشق اين صادق با اما كردم تجربه رو منطقبى

 بلرزه؟ كسى براى دلم و دست داشتم دوست

 شلوار و كت …داشتنيه دوست برام چيش همه لرزه،مى صادق براى دلم االن

 روى ريزهمى كه خرمايى موهاى سياهش، ىچكمه سفيدش، پيرهن امشبش،

 …و پيشونيش

 .گذاشت سهيال دهان روى دست خنده با شيدا

 .خوادمى دلم منم گىنمى …نده ادامه ديگه آبجى، فهميدم-

 مهربان دختر اين چرا. نشست شيدا شاد و سياه چشمان در سهيال عميق نگاه

 و عميق عشق نامنظمش و منظم هاىتپش البالى قلبش، ميان درست فهميدنمى

 .بخشدمى آرامش وجودش به و گرفته جاى گرم

 چرا. نشيندمى هايشب**ل بر خوشبختى طلسم مانند بهروز اسم فهميدنمى چرا

 است؟ خورده بهروز احساس به گره احساسش پود تارو اندازه چه تا فهميدنمى
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 و انتظارات از خودمون، از و بزنيم حرف كمى بريم دنبالم بياد صادق قراره فردا-

 .تو با فردا ساحل زحمت بگيم، توقعاتمون

 .خوابگاه برگردم بايد فردا-

 .ماموريته ديگه ىهفته تا هيوال نباش نگران …بمون جا همين نداريم، كالس فردا-

*** 

. نشست اُكاليپتوس تنومند و بلند درخت زير سرد نيمكت روى صادق كنار سهيال

 .بود ديده انجا را كاشفى دكتر بار اولين براى كه بود پاركى

 بود كرده تقاضا صادق از و بود داده را پارك نشانى و گرفته تماس زود صبح سهيال

 .نيايد كرج دنبالش

 ديگه؟ جاى يه بريم خورين،مى سرما خانم سهيال-

 .كرد هايشريه ميهمان سرد هواى در عميقى دم باز و دم سهيال

 سردته؟ تو نكنه نشده، سردم هنوز خوبه، هوا-

 .شود آب زودتر صادق يخ تا كرد خطاب فرد را صادق راحت سهيال

 .بگين شما چى هر-

 .نداشت را سكوت شكستن خيال صادق گويا اما ماند منتظر سهيال

 اينجا؟ اومديم چى براى دارى خاطر به صادق آقا-

 .گفتين شما-

 .كشيد آهى دلخور سهيال
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 .بزنيم حرف شرايطمون و خودمون مورد در اومديم جان آقا-

 :گفت زير به سر و جويد را دهانش داخل گوشت صادق

 . كنين شروع شما-

 .صادق صورت به زد زل و فرستاد شيطان به لعنت سهيال

 …ببين منو-

 خشمگين چشمان و ظريف صورت روى جوان مرد شرمگين و زده حيرت نگاه

 .نشست

 راحت خواممى باشم، راحت نامزدم با دارم دوست من هستيم، نامزد ما صادق ببين-

 …بشناسيم رو همديگه خوب داده اجازه بابا كه كوتاه مدت اين تو و بزنيم حرف باهم

 .باش راحت من با هم تو خدا رو تو

 :پرسيد مقدمه بى صادق

 كردى؟ قبول منو چرا-

 :گفت سريع سهيال

 خواستگارى؟ اومدى چرا تو-

 .دارم دوِست چون-

 .بست نقش سهيال صورت روى شاد لبخندى

 .دارم عالقه تو به منم خب-

 :پرسيد و شد خم جلو به كمى زده، بغل زير را هايشدست صادق
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 سوزه؟مى ساحل و من براى دلتون يا دارين عالقه واقعا-

 .جست جا از سهيال

 كنم؟ خراب خودمو ىآينده دلسوزى بخاطر كه هستم كسى من كنىمى فكر احمق-

 بشم؟واقعا زنش برم ، سوزهمى محله سپور براى بسوزه دلم كسى براى قراره اگه خب

 !كه

 .كرد صادق به پشت و نشست و

 هايشب**ل بر بخش آرام لبخندى بعد و كرد متحير را صادق ابتدا عجيبش واكنش

 .نشاند

 .نشست نزديكتر كمى

 .احمقم ديگه گفتى خودت. ببخش كردى؟ قهر …سهيال …سهيال-

 .برگشت و كشيد جلو كمى را اىقهوه ىمقنعه. شد شاد و روشن سهيال صورت

 .زنىمى احمقانه هاىحرف اين از باشه بارت آخرين اما بخشيدم-

 بزنم؟ هم ديگه ىاحمقانه حرف يه دارم اجازه اما قبول-

 .بگو-

 كردى؟ قبول دارم سختى شرايط كه حاال اما نكردى قبول قبال منو چرا-

 مذهبى و خجالتى و خون درس پسر يه فقط كردممى فكر. شناختمتنمى قبال-

 .دارى هم ديگه مثبت صفات خيلى دونممى االن اما هستى

 چى؟ مثل-
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 .نمونه پدر احساساتى، قوى، مهربون،-

 منه؟ خصوصيات گفتى كه اينها مطمئنى-

 هست دانشگاه تو خوب و محجبه دختر همه اين …بده جواب منو سوال حاال …بله-

 من؟ چرا

 .كرد سهيال زيباى و ملوس صورت ميخ را نگاهش صادق

 هستى، خوبى دختر تو …اومد خوشم خباثته و بدجنسى از دور كه شيطنتت از-

 .مهربونى

 :گفت و برد باال را دستكش بدون دست سهيال

 .هستيم هم شبيه كمى دو هر قدش، بزن-

 :گفت و انداخت زير به سر صادق

 كنى؟ مراعات نشديم محرم تا شهمى-

 :گفت معترض سهيال

 .دسته يه فقط-

 .كن درك منو لطفا سهيال بگيرم، رو همسرم دست فقط دادم قول بزرگم پدر به من-

 .شد محو و باخت رنگ اىانديشه درخشش با شود ترعميق تا رفتمى كه اخمى

 ."دانستىمى هم اول از تو و هست مقيد شيدا مثل صادق"

 بودن نامزد ىبهانه به است محال و است مذهبى و مقيد صادق دانستمى او آرى

 .بزند كارى هر به دست
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 بياى؟ كنار اخالقم و من با تونىمى صادق اينطورم، من خب …دارى حق-

 .گرفت سرعت اىلحظه در و شد شروع باران

 :گفت و برخواست صادق

 .شيممى خيس االن بريم شو بلند-

 .داشت تن به شال و كاله بدون نارنجى كمرى و بادى كاپشن تنها سهيال

 و انداخت سهيال ىشانه روى و دراورد تن از را مشكى چرم بارانى سرعت به صادق

 .كشيد سرسهیال روی مالیمت با را بارانى كاله

 زیبایش ابی چشمان و روشن ابروهای کنار تا هم را خود مشکی بافت کاله یلبه

 .کشید پایین

 قصد هايشب**ل روى لبخندِ . برگرفت در را سهيال وجود دلچسبى و عجيب گرماى

 سفيد اتومبيل سمت به روزهايش اين جوانمرد دوشادوش نداشت، شدن رنگ كم

 .رفت

 بريم؟ كجا حاال-

 .راند خيابان سوى به را اتومبيل نرمى به صادق

 .اونجا ريممى انداختن، راه دانشگاه هاىبچه خوب جاى يه جديدا  -

 طبقه دو ساختمانى روى روبه و پيچيد دانشگاه حوالى اىكوچه داخل سفيد اتومبيل

. خوردمى چشم به باشكوهى و ظريف ىپرنده تابلوى اول ىطبقه سردر. ايستاد

 زير. داشت دلپذيرى زردى كه اىتنه و سياهى در شده احاطه چشمان با ایپرنده

 «آهيل ىكافه»: درخشيدمى زرد کادر داخل قرمز رنگ با مكان نام تصوير
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 خوننمى درس هم زدن، هم كمك با شمالى دانشجوى هاىبچه از تا چند رو جا اين-

 .كننمى كار هم و

 .شد پياده اتومبيل از صادق همراه سهيال

 كيه؟ اسم آهيل-

 شاهرخ پرى به بيشتر البته انجيرخواره، مرغ نوعى پرنده اين. پرنده همين اسم-

 .گنمى آهيل بهش سياهكل محلى گويش در اما معروفه

 .اسمش هم قشنگه خودش هم-

 و زرد آويز پر ىپرده سهيال. كرد باز سهيال عبور براى را ورودى در و كرد تاييد صادق

 .شد كافه گرم فضاى وارد و زد كنار را قرمز

. گفت آمد خوش هاآن به زرد و قرمز هاىصندلى با نفره۴ ميز٢٠ از بيش با محيطى

 در از فاصله با اىپنجره. كرد انتخاب را كافه چوبى ىپنجره تنها كنار ميز صادق

 .كرد مشاهده راحتى به را مردم عبور و باران ريزش و كوچه شدمى كه ورودى

 نواى در و بودند نشسته پسر و دختر ىنفره چهار و نفره سه گروه ميزها از تا سه دور

 و اىقهوه پيراهن با پسرجوانى. خوردندمى نوشيدنى و زدندمى حرف موسيقى ماليم

 .كرد سالم و شد نزديك هاآن به مشكى شلوار

 .خانم سالم صادق، اقا سالم-

 .وحيد آقا سالم-

 .سالم-

 دارين؟ ميل چى جان صادق-
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 .گذاشت سهيال روىروبه و گرفت را منو صادق

 .كن انتخاب-

 اسامى به كنجكاوى با و گرفت محجوب نگاه و گشاد لبخند آن با جوان از نگاه سهيال

 .شد خيره شده چاپ

 محلى غذاى نوع دو و كيك نوع ٣ خنك، نوشيدنى نوع ٣ و قهوه نوع ۴ و چاى نوع٣

 .شدمى سرو

 .كاكائويى كيك و ترش چاى-

 :گفت صادق

 .وانيلى كيك و ترك ىقهوه-

 :گفت و گرفت را منو لبخند همان با وحيد

 .داريم هم رشته آش استثنا   امروز-

 :پرسيد صادق

 .كيه آشپز-

 .رشته ىبچه كرديم، قبول ما و داد پيشنهاد هست، دانشجو دختر يه-

 .بيار برامون هم آش كوچيك ىكاسه تا دو خوبه، خيلى-

 .شد دور هاآن ميز از وحيد

 :پرسيد سهيال

 كنن؟مى كار اينجا نفر چند-
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 شنمى اومده تازه كه دخترى اين با كننمى كار چرخشى و هستن نفر۴ مجموع در-

 .نفر۵

 ندارن؟ مخصوص لباس-

 .باشيم فكرش به بايد نه، هنوز-

 .نشد جمله فعل ىمتوجه پرتى حواس با سهيال

 و خوردن كيك و گرم نوشیدنی «آهيل كافه» داشتنى دوست و آرام فضاى در ساعتى

 هم از که توقعاتی از و خوردند آش. شدند آشنا هم شخصى عاليق و سليقه با كمى

 .زدند حرف دارند

 :پرسيد صادق از سهيال وقتى

 نيستم؟ روزه و نماز اهل من نداره اشكال تو نظر از-

 .مشكى چتر يك زير خندان ىپسربچه دو عبور به شد خيره اىلحظه صادق

 و حجاب ولى نداره؛ ارتباطى من به خودت، خداى و تو مابين چيزيه روزه و نماز-

 چون…نباشه چشم تو ظاهرى نظر از همسرم خواممى چون. مهمه برام تو پوشش

 .باشه راحت هرز هاىنگاه از زندگيم، از خيالم خواممى

 كنم؟ سر چادر يعنى-

 باشه مقيد و موجه ظاهر فقط. شلوار و مانتو يا چادر داره، ربط خودت به نوعش-

 .كافيه

 داره؟ اشكالى من پوشش تو نظر از االن-
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 و نشست بود زده بيرون روسرى از كه سهيال اىقهوه موهاى روى اىلحظه صادق نگاه

 .چرخيد محو آرايش با صورتى روى آرام

 يعنى …خب …صورتت يا ببينه كسى رو موهات حيفه …اما مناسبه لباست …خب-

 .ترهقشنگ طبيعى[ شد سفيد و سرخ]

 :گفت دل در سهيال

 !کنم آرايش بيرون خواىنمى بگو راحت خب خجالتى، پسر-

 :گفت شيطنت با و كرد محكم كمى را روسرى گره و برد روسرى زير را موهايش

 خوبه؟ اينطورى-

 «.ببينه دخترى رو خوشگلت لبخند و هاآبى اين خوامنمى منم خب»: افزود دل در و

 سهيال ديدمى اينكه از. نشست ميز روى آبى نگاه و داد تكان سرى لبخند با صادق

 .شد خوشحال شودنمى تند و گيردنمى جبهه

 خيلى انجام به حاضر او احساس مرواريد آوردن بدست براى سهيال دانستنمى او

 .است كارها

 :گفت دل در و خورد را مزه خوش آش قاشق اخرين سهيال

 .خوشگل آبى چشم جان، صادق مى،كنم دور ازت رو خجالت اين خودم كن صبر-

 بود؟ شده زيبا او چشم در كى از صادق! خورد جا احساسش از خود و

 بود؟ نديده را صادق ذاتى متانت و رفتار ماليمت قبال چرا

 چشم خرمايى، موهاى زير داشتنى دوست بلند پيشانى روشن، رنگ اين قبال چرا

 !بود؟ نديده را دخترانه صورتى هاىب**ل و آبى
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 پسر نقصبى اندام و كشيده اما متوسط قد مرتب، و شيك ظاهر متوجه قبال چرا

 بود؟ نشده كالس خوان درس و محجوب

*** 

 نق گوش پشت مدادى و دست در خودكارى با مرجع هاىكتاب در شده احاطه شيدا

 :زد

 پيدا حساسيت صادق اسم به دارم …اَه …دختر خوردى مُِخمو خونه، برو سهيال-

 .كنىمى وراجى سال١٠ اندازه به كردى نامزد نيست بيشتر روز ده …كنممى

 هاىناخن هاىكناره سوهان با معترضش، و خشمگين دوست به توجهبى سهيال

 .داد صيقلى را كوتاهش

 دارى وقت هم ساعت يه…نكن خالى سرمن خورده، تنامه پايان از اعصابت تو-

 .آهيل كافه بريم بياى من همراه بايد بعدش بكنى، خواىمى هرغلطى

 .سهيال شو گم برو بده، نجات يزيد مادر اين دست از منو خدا اِى-

 را هاآن روبرو تخت از كه هايشاتاقى هم سه به شرمندگى با و خنديد سهيال

 :گفت نگريستند،مى

 .آشنايين اين گير پاچه اخالق با ديگه شما هابچه ببخشين-

 در شركت و احوالپرسى جز به و بودند اقتصاد ىرشته دانشجوى كه هااتاقى هم

 تكان سرى لبخند با نداشتند سروكارى سهيال و شيدا با خوابگاه، نظافت كارهاى

 .شدند دكارت و لنين نظرات مقايسه پيرامون خود گفتگوى مشغول و دادند

 :گفت ب**ل زير شيدا
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 نكرده، قبول رو خوبم هاىموضوع …بشم راحت استاد دست از بكشه منو خدا-

 .سنگينى اين به موضوعى روى گذاشته دست

 كوله، و كج دهانى با و گذاشت تخت به متصل لباس كمد روى را ناخن سوهان سهيال

 :گفت دار كش

 …شهر بزهكار زنان شخصيتى هاىويژگى بررسى-

 .كرد پرت سهيال سمت به نيزه مانند و كشيد بيرون گوش پشت از را مدادش شيدا

 .گرفت پناه تخت پشت قهقهه با سهيال

 من قتل اتهام به خودتم نامه، پايان اين بعد كن باور شيدا …كش زحمت حيوان آرام-

 .شىمى هازندانى همون جزو استاد يا

 و كرد جمع را تخت روى شده پخش وسايل و هاكتاب و كرد كنترل را اشخنده شيدا

 تخت روى و داد هايشدست به كششى حركت چند خسته گذاشت، باال تخت روى

 .كشيد دراز

 خبره؟ چه كافه حاال-

 .بديم شيرينى نزديك دوستاى به قراره صادق با-

 .عقد از بعد بذار نكردين، عقد كه هنوز-

 .كنممى دعوتشون عقد مراسم براى تازه دارن، اصرار خيلى هابچه-

 هستن؟ كيا حاال-

 :گفت شيدا موهاى با بازى حال در و نشست شيدا سر باالى سهيال
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 و شدن التحصيل فارغ تاشون چند البته. بودن همراهمون زلزله براى كه هايىبچه-

 به هم بهمن و رسول و سارا و برديا هستن، هم كافه هاىبچه. ندارم ازشون خبرى

 هاجوون مزاحم گفتن جون ژانت و ارباب متاسفانه اما بيان، كردم راضى سختى

 .شيمنمى

 .كرد جدا موهايش از را سهيال دست و چرخيد پهلو به شيدا

 دعوت رو تخونواده چرا كردى، كچلم كن ول اَه،-

 كردى؟

 .برد شيدا سياه و نرم موهاى ميان را دستش لجاجت با سهيال

 .باشه برديا داشتم دوست كشيدن، براى ميده جون موهات-

 .مكيد را پايين ب**ل

 رو سارا هم ببرخان كنم، دعوت هم رو آبجى و هيوال بودم مجبور برديا بودن براى-

 اينطور الدن و الله كه چسبيدن هم به همچين مياد بدم اَه …ذارهنمى تنها

 ١.نچسبيدن

 .خنديد بلند شيدا

 .باشى صادق بدون شهنمى لحظه يه اونهايى، از بدتر كه تو-

 .كرد مرتب را لباسش يقه و شد بلند جا از سهيال

 .كشهمى طول بشى آماده تا شيدا، شو بلند. رسيدم جون صادق به تازه من خب-

 .رفت بهداشتى سرويس سمت به و شد بلند زنان غر شيدا

*** 
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 صداى سرو اما خورد،مى چشم به «است بسته» تابلوى كافه، اىشيشه در پشت

 .گفتمى ديگرى چيز كافه داخل

 پوشيده چرم كوتاه اىقهوه بارونى مانتو، روى. داشت تن به آبى وشلوار مانتو سهيال،

 پنهان موهاى و آرايش بدون صورت. بود شده نواز چشم اىقهوه هاىچكمه با كه بود

 به سهيال اىقهوه كيف. نشاند شيدا هاىب**ل روى لبخندى بلند، سبز روسرى زير

 .خورد پهلويش

 !نكنى چشمم چيه؟-

 سهيال ضعف نقطه روى دست و برداشت جلو به گامى و كرد باز را كافه در شيدا

 .گذاشت

 !دارى خوردن چشم وجبى نيم تو آخه-

 :كرد زمزمه آرام و شد گرم كافه وارد همراهش سهيال

 .رهمى من ىصدقه قربون داره كه آقامونه مهم-

 .كرد سالم بقيه از زودتر لبخند با صادق

 .ها خانوم سالم-

 .شد بلند كف و سوت صداى

 .رسيد گوش به بقيه از بلندتر صدايى

 .عقل كم ىبيچاره دو اين افتخار به-

 .بود كرده اغاز را شيطنت برديا
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 يك روميزى با و چسبانده هم به را ميزها. دوخت اطراف به آرامى به را نگاهش شيدا

 هاىگل شاخه با ظريف هاىگلدان و هاشمع ميزها روى. بودند پوشانده سفيد دست

 .زيبايى و آرامش از پر فضايى بود، اورده وجود به اىصميمانه و ساده فضاى طبيعى،

 تقى تق سفيد هاىكفش و خرگوشى موهاى رديف دو با پوش سبز كوچولوى دختر

 .دويد سهيال طرف به و كشيد بيرون برديا بغل از را خود

 .ال سهى سالم-

 .كرد بغلش محبت با و شد خم سهيال

 .شدى خوشگل چه تو سالم،-

 .كرد( خوشگلم) خوگشلم( برديا) بلديا-

 .كرد خوبى كار خيلى برديا دايى-

 .گرفت قرار ميز روى فراوان یخامه با شكالتى ىطبقه دو كيك رسول، و سارا ورود با

 :پرسيد بود، نشسته کنارش كه برديا از سهيال

 كجاست؟ بهمن-

 :گفت و برداشت بشقابى و كارد برديا

 كيك اين[ داد ادامه بلند] مياد بشه تموم زود كارش اگه گفت اداره، رفتمى بايد-

 .سهيال خواستگارى بياد يكى اينكه از شدممى نااميد داشتم صادق داره، خوردن

 .نگفت چيزى و انداخت برديا به تندى نگاه صادق

 .داد ادامه برديا
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 و چشم برات اگه البته ازدواج، از بعد براى دار نگه رو نگاهات اون ترسيدم، خب-

 .بمونه چالى

 .زلزله همين خواهر آموز دست ىگربه شده االن كن نگاه ببرخان اين به

 .زد باجناقش ىشانه به دستى و رفت صادق كنار و خنديد بلند رسول

 دخترى وقت هيچ دونهمى اينكه از سوزهمى داره خان برديا. كنىمى عادت كم كم-

 .كنهنمى پيدا خودش خواهراى مثل

 :پرسيد بود، نشسته سارا كنار فاصله كمى با كه شيدا

 نيومد؟ زينب چرا-

 :گفت آميز شيطنت لبخندى با سارا

 .بود عالى جناب برادر منتظر-

 بياد؟ قراره ناصر! ناصر-

 .خونتون ببره روز دو رو خانمش قراره بياد، نيست قرار-

 با برديا خندان صورت به نگاه با شيدا و گرفت حرف به را سارا سهيال، كنار از برديا

 :گفت خود

 هست؟ عموش ىخونه هميشه چرا مياره، كجا از رو انرژى همه اين پسر اين-

 ايرانى معروف ىچسبيده به قلوهاى دو -١

. بود کرده خسته و کالفه را شیدا مشاوره شلوغ روز و ماه اردیبهشت ینیمه گرمای

 مرگ به گویی چرخش، هر با که انداخت سقف حال بی یپنکه به درمانده نگاهی

 .شدمی نزدیک خود مکانیکی
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. بست سازمان، مسئوالن از یکی صفایی اقای مضحک قوانین برخالف را اتاق در

 !است زنکی خاله هایحرف خودىِ بی اتاق مشاوره اتاق بود معتقد صفایی

 پارچ ِ آب از را مخصوصش سفالی لیوان و کرد جدا سر از را مشکی یمقنعه و چادر

 .کرد پر پالستیکی قرمز

 دلپذیر خنکی ریخت، صورتش و سر روی اب مشتی. بود خنک اب بختانه خوش

 .زدود اشخستگی و گرما از کمی

ِ  با را بلندش موهای  روی را مقنعه و کرد جمع سرش پشت فرانسوی سرِاستیل گیر

 و نشست در چادرش تا انداخت سر پشت دقت با را چادر کش. کشید موهايش

 .نشود نامرتب و نکند گیر برخواست

 .نشست چوبی تحریر میز پشت و چرخاند را کلید. خورد در به ایضربه

 .بفرمایین-

 صدایی و صورت با و شد اتاق وارد نامرتب و درشت هیکل با ساله پانزده دختر رقیه

 .کرد سالم باشد تفاوتبی کردمی سعی که

 اندام آن برای تنگ کمی و کوتاه مانتوی و دختر یرفته کنار و کوتاه یمقنعه به شیدا

 :گفت لبخند با و کرد نگاه درشت

 .حیدری خانوم سالم-

 نگاه و انداخت پا روی پا دادن، لم با و انداخت چوبی صندلی روی را خود رقیه

 .دوخت شیدا سر پشت یپنجره به را تفاوتبی
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 تحت یتیم بضاعتبی اموزاندانش به متعلق که ایپوشه از را رقیه پرونده شیدا

 .کشید بیرون بود پوشش

 شده معرفی مدرسه سوی از خانه، و مدرسه در زبانی بد و تند رفتار بخاطر دخترک

 .بگیرد قرار مشاوره تحت اجبار به جلسه دو ایهفته بود قرار. بود

 می تاسف یا مادر. بود امده پرورشی مربی و زبان بی اما درشت مادر همراه بار اولین

 .کردمی مربی و شیدا نثار احمقانه لبخند یا خورد

 را مادر کردن کار وقت تمام و اقتصادی بد شرایط فقط دختر و بود سوم جلسه این

 .بود کرده اعالم خود رفتاری بد دلیل

 :گفت لبخند با شیدا

 کنی؟ شروع خواینمی خب-

 به تکانی نگریستمى شیدا به گستاخانه که حالی در و زد چانه زیر دستی رقیه

 .داد سرش

 دست مچ باالی کبودی روی شیدا نگاه سیاه؛ مانتوی هایآستین زدن باال بخاطر

 دندان جای! داد تشخیص را درشت هایدندان اثر دقت کمی با. نشست رقیه راست

 .نبود بچه

 :پرسید شیدا

 فروشگاه حبوبات کردن پاک یا بافی قالی مشغول دائما مادرت چون گفتی قبال خب-

 با زدن سروکله بخاطر هم تو و... نداره خواهرات تا دو و تو برای وقتی بهترونه ما از

 گفتم؟ درست نداری، رو هابچه یحوصله مدرسه میرى وقتی کوچیکترت خواهرای
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 .بود گرفته ضرب بود زمین روی که پایی با رقیه

 .بود قراربی و عصبی بسیار تفاوتی،بی و حوصلگیبی عین در دختر این

 .نماند دور شیدا تیز نگاه از چشمانش دودوی و شده جویده هایناخن

 کنی؟ کمک خودت و من به خوایمی حیدری خانم-

 :گفت و دوخت شیدا به را سردش نگاه لجاجت با رقیه

 تو همين نیست، من به کمک و من فکر به کسی[ زد دردناکی پوزخند] کمک؟-

 جمع[ جوید را لبش] یننه و بدجنس معاون به راست راست بری بزنم حرف منتظری

 .رو بازی جاسوس این کن

 چشمان و رفت باال بیشتر کوتاهش خاكسترى یمقنعه کشیدن، شانه و شاخ حال در

 .ماند خیره دختر سفید گردن روی شیدا

ِ  اثر  بدنش به لرز ایلحظه برای. بود مشاهده قابل خوبی به بار این دندان جای زخم

 .برخواست جا از و گرفت دست به را بدنش کنترل سریع افتاد،

 :گفت خود با و کشید عمیق نفسی و ایستاد خیابان به رو رقیه به پشت

 .اروم... باش اروم کنی؛می فکر اشتباه داری شاید شیدا-

 . زد لبخندی

 بگی من به داری دوست حاال مادرت، به حتی گمنمی کسی به چیزی من نخوای اگه-

 گرفته؟ گاز دستتو کی

 :گفت سریع و کشید پایین را لباسش استین مضطرب رقیه

 .خره کره یعاطفه کار-
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 کوچیکت؟ خواهر-

 خودکار فضول. کردیم دعوا خودکار سر است، ساله ۱۲ نیست کوچیک هم خیلی-

 .بود برداشته منو

 .کرد تکرار را هاحرف همان هم باز رقیه و رسید پایان به جلسه

 

 كرد؟مى بايد چه. رفت فرو فكر به رقيه رفتن از بعد شيدا

 انجا تلفن از و رفت اطالعات قسمت به و كرد جمع را وسايلش نرسيد نتيجه به وقتى

 (.بود تلفن فاقد اتاقش) كرد استفاده

 نظرش و رقيه مورد در مختصر شيدا. داد جواب كاشفى دكتر چهارم، بوق از بعد

 .خواست راهنمايى و گفت

 نياورده دست به كافى اطالعات تا خواست شيدا از و خواند حساس را موضوع دكتر

 .نكند ريسك

 طريق از تونىمى ببين پليس، و مامور نه هستيم روانشناس و مشاور ما شيدا-

 .برسى نتيجه به شخانواده

 كارى ترسممى. براتون گفتم…هم خودش زنه،نمى حرفى و ساكته كه مادرش دكتر-

 .ببينه جدى اسيب نكنم،

 كمكى بتونن هااون شايد كوچكترش، خواهر طور همين بزن، حرف مادرش با مجدد-

 دختر اون اعتماد بتونى اگه. نكن كارى خودسر نرسيدى يقين به تا حالت هر در. كنن

 .بهتره خيلى بيارى دست به رو
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 .زد بيرون ساختمان از مستاصل شيدا

 نگاهش بلندى، ىدخترانه ىخنده صداى شنيدن با. بود تاكسى منتظر خيابان كنار

 .شد دوخته روروبه به

 نشسته اتوبوس ايستگاه نيمكت روى جوانى پسر همراه رقيه! ديد؟مى درست يعنى

 كه ایقهوه كالج پوتین ان با پسر خلبانى مدل كاپشن و تنگ جين شلوار. بودند

 بربايد؟ را محبت محتاج دخترك دل بود توانسته بود، ول و شل قيدانهبى بندهايش

 .دهد نشان اسب را خود خواستمى كه بود االغى شبيه بيشتر بود، چرده الغروسياه

 خوبى به پسر صداى. ايستاد هاآن از فاصله با و رفت سمت همان به اختياربى شيدا

 :گفت هايش،كفش بند ُشلى به لحنى با كه شد شنيده

 .دهات فرستادم زور به رو ننه. بريم بيا نكن ناز جيگر،-

 .زد پسر بازوى به و خنديد پروا بى رقيه

 جون؟ مَمَل نكنى رودل-

 بوسى فرستادن با پسر. داشت ادامه اتوبوس رسيدن تا مسخره و پوچ هاىصحبت

 لبى رژ كرد، مرتب را مقنعه و مانتو كمى ايستاد، رقيه. شد اتوبوس سوار آور چندش

 .كرد قرمز را هايشب**ل و اورد بيرون كهنه كيف از

 استتار براى خوبى نقش توت، ىپرشاخه و بلند درخت بود، نشده شيدا متوجه هنوز

 .كردمى بازى شيدا

 و بود نشسته نيمكت روى اتوبوس و تاكسى به توجهبى رقيه. بود شده ترگرم هوا

 .كردمى دستش مچ قيمت ارزان ساعت به نگاهى گهگاه
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 رقيه كارهاى از اوردن سردر و كنجكاوى اما بماند، منتظر كى تا بايد دانستنمى شيدا

 .بود خانه به رفتن از ترمهم

 جلو و كرد باز را اتومبيل در بزرگ لبخندى با رقيه. ايستاد رقيه روى روبه اتومبيلى

 .نشست

 .كرد متوقف را خالى تاكسى و كرد بلند دستى سريع شيدا

 .برين ماشين اون دنبال آقا-

 .پايين بپر نيستيم، هابازى جنگولك اين اهل ما خانم-

 .رهمى كجا داره دونمنمى ماشينه، تو خواهرم اقا-

 اتومبيل. كرد تحريك را كلفت سبيل ىراننده غيرت ديگر، احساسى ىجمله چند با

 .ايستاد اىخانه روى به رو و پيچيد خلوتى و باز ىكوچه داخل نظر، مورد

 باز را در غريبه مرد. رسيدمى نظر به ساله۵۰ مردى كه ديد را راننده شدن پياده شيدا

 .فرستاد داخل را رقيه و كرد

 .شد پياده و داد را اشكرايه تشكر با شيدا

 بيام؟ همراتون منم خواىمى آبجى-

 .برميام پسش از خودم. ممنون آقا، نه-

 تا رقيه دانستنمى. برد خانه زنگ سمت دست شيدا و زد بيرون كوچه از تاكسى

 .بزند زندگیش به اتش احمق دخترك دادنمى اجازه ديگر اما رفته پيش كجا

 .شد شنيده ايفون از مردى صداى

 كيه؟-
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 .بيرون بفرستش زود خونه، تو اومد همراهت كه دخترى همون فاميل-

 هستى؟ كى اصال دختر، كدوم-

 .نشده پا به شر تا بيرون بفرستش-

 .شنيد را مرد صداى

 بودى؟ گذاشته پا به تو دنبالت، اومده يكى مريم-

 .شنيد را رقيه ضعيف صداى

 كيه؟ من؟ دنبال-

 .ندارم دردسر ىحوصله من كن، ردش برو بيا-

 .پيچيد شيدا گوش در رقيه صداى

 هستى؟ كى-

 .نيومدم مادرت با تا بيرون بيا زود رقيه-

 .رفت شيدا طرف به خشم با و كرد باز را در عصبى و آشفته رقيه بعد دقيقه چند

 !فضول؟ چه تو به اصال كنى؟مى چیكار اينجا تو-

 :گفت آرامش با شيدا

 .زنيممى حرف هم با بريم بيا-

 .نميام جايى تو با من شو، گم-

 .بزنيم حرف بشينيم جا يه بريم بيا شدن عصبانى جاى به خانوم رقيه-

 :زد فرياد رقيه



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

674 

 

 .برممى رو آبروت يا برو يا-

 :گفت خونسرد شيدا

 تو نه بره، باال صدات اينجا داره دوست مرتيكه اون نه حتما ببر، رو آبروم باشه-

 .بفهمه چيزى مادرت دارى دوست

 .زد پوزخندى رقيه

 روان خانوم چاه اين تو انداخته منو خودش اون مادره؟ زنيكه اون! مادر مادر؟-

 .شناس

 .گفت تحقير ىدرجه آخرين با را شناس روان

 .گرفت باال را دندان اثر از شده كبود دست

 اين همراه پيش روز دو نشدم حاضر چون. وجوده بى ىننه همون كار …بينىمى اينو-

 .گرفت گاز رو گردنم و دست ش،خونه بيام الشخور

 .داد تكيه كوچه ديوار به اختيار بى و پريد شيدا رنگ

 .داد ادامه خشم با وقتى شد آلود كف رقيه دهان

 مرتيكه، اين دست بده رو كوچيكم آبجى خواستمى نميام راه باهاش ديد وقتى-

 معلوم خونه اين تو اومدمى اون من جاى به االن اگه سالشه،١٢ فقط( مرضيه) مرضى

 .بياد بيرون زنده نبود

 .زد بيرون رقيه هاىچشم از اشك

 سالمه نه داره، جون نه آبجيم[ كرد ناله] شهمى بد حالش بترسه داره، آسم مرضى-

 .بياره طاقت كه
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 .نشست زمين روى

 .كنم تحمل آبجيم تا دو جاى به مجبورم من …من-

 .كرد بغلش اختيار بى و نشست كنارش شيدا

 خود به را او بيشتر لجاجت با شيدا. باشد شيدا آغوش در خواستنمى لجوج دختر

 .چسباند

 .خوب دختر كنممى كمكت كنم، كمكت من بذار-

 :پرسيد ريزان اشك رقيه

 .خونه برم پول با بايد امروز چطورى؟ خانوم؟ چطورى-

 .شود بلند هم رقيه تا كرد كمك و برخواست جا از. كرد فكر كمى شيدا

 يه شدى مجبور همين براى ديده، رو تو مدرسه هاىمعلم از يكى گىمى مادرت به تو-

 .نكنه شك تا بسازى دروغى

 چى؟ ديگه روزهاى-

 .كنى چیكار بگم تا بزن زنگ شماره اين به فردا نكن، كارى فعال تو-

 تمام براى دلش و ديد را رقيه درون ىترسيده ىدختربچه شيدا. امدند بيرون كوچه از

 .سوخت سرزمينش دختران

 .باشد ماليم كرد سعى

 كيه؟ خان ممل اون خب-

 .انداخت شيدا به نگاهى باز دهان با و ايستاد رقيه
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 شناسين؟مى كجا از اونو-

 راه كر و هر بلند و ذارينمى قرار كميته جلوى كه هوايى به سر و گيج اينقدر وقتى-

 نبينم؟ خواىمى ندازى،مى

 منو[ افزود خجالت با] خوبيه پسر كنه،مى كار الكتريكى مغازه تو مونكوچه سر-

 .داره دوست

 !احساساتى دختراى شما دست از-

*** 

 دستش درون سيب هيجان با و نشست تخت روى شيدا روى روبه زانو چهار سهيال

 .زد گاز را

 كردى؟ كار چه شد؟ چى بعد خب،-

 :گفت جويدن حال در و زد سهيال اهدايى آبدار سيب به گازى هم شيدا

 پيش خواهراش و رقيه االن زد، نفر چند به كه هايىزنگ و كاشفى دكتر كمك با-

 كميته از نفر يه. كننمى زندگى تنهاست، كه باباشون ىخاله يعنى پيرشون، ىخاله

 .است كميته و هابچه بين رابط هم

 كردن؟ چیكار رو مادره-

 بهش فقط. كنن كارى تونستنمى نه داشتن، مدركى نه قانونى نظر از هيچى،-

 .كننمى شكايت ازش بشه هابچه مزاحم دادن هشدار

 ...و كنه فروشى خود كرده مجبورش و زده كتك رو دختره! چى؟ يعنى …اَه-

 .كرد رحم بهشون خيلى خدا …بود نرسيده خودفروشى به هنوز بختانه خوش-
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 :گفت شيطنت با شيدا

 كوچولو؟ ساحل و صادق اقا از خبر چه-

 .كرد پر را پوش قرمز سهيالى زيباى صورت تمام ،شاد لبخندى

 .عروسيه ديگه ىهفته يه[ كرد ترنزديك شيدا به را خود كمى] …خوبن-

 كى؟ عروسى-

 .آمد فرود شيدا ىشانه روى سهيال دست

 .ديگه من عروسى-

 :گفت تعجب با و نشست صاف شيدا

 !كنىمى شوخى ديگه؟ ىهفته يه-

 .كنيم انتخاب كارت ريممى هم غروب امروز …گممى جدى-

 چرا …اردیبهشته تازه االن بگيرين؟ عروسى امتحانات از بعد نبود قرار مگه …آخه-

 دارين؟ عجله اينقدر

 :كرد زمزمه شيدا به چسبيده سهيال

 .داره اصرار صادق-

 «.مشكوكه چيزى يه زنه،مى مشكوك سهيال» انديشيد شيدا

 چرا؟ وقت اون-

 :گفت اتاق داخل صداى سرو از كالفه سهيال

 پله؟ راه بريم-
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 نفر دو همراه به هايشاتاقى هم. انداخت اتاق به نگاهى و شد جمع شيدا هاىب**ل

 به را نظرشان تا زدندمى فرياد هم سر بر گاهى و بودند گفتگو و بحث مشغول ديگر

 يقه جور اين بحث هنگام اقتصاد دانشجويان تمام دانستنمى. بنشانند كرسى

 .انددرامده آب از اينطور او هاىاتاقى هم فقط يا درانندمى

 هاىدرب. داشت راه بام پشت سمت به بلندى هاىپله با سو دو از دوم ىطبقه سالن

 .بود زده قفل هميشه بام پشت فلزى

 .بردمى پناه هاپله راه خلوت به خواندن درس براى دانشجويى گاهى

 .نشستند و داده تكيه فلزى درب به ديگران چشم از پنهان

 .شد سهيال چشمان عسل به خيره و كرد بغل را زانوهايش شيدا

 .كرد مرتب را قرمزش تل و قرمز زيباى بلوز نمايشى كمى سهيال

 .زد سهيال پاى به اىضربه شيدا

 !دىمى لفتش هى …ديگه بگو-

 بشه؟ خيس صادق هاىآبى ذارمنمى ديگه گفتم يادته شيدا-

 !گفت؟می را صادق زیبای و دریایی چشمان! صادق هاىآبى

 

 !خب-

 :داد ادامه خندان لبى با و گرفت فلزى در مات ىشيشه از را نگاهش سهيال

 کرد اصرار قدری به روز چند این اما شهریور، برای باشه گفتمی عقد از بعد صادق-

 .شدن راضی مخونواده که
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 .باشم جدا دلم ىپاره و زن از خوامنمى من و زنمى تو گهمى

 .زد سهيال سر بر و خنديد شيدا

 !کردین عقد نیست دوماه هوله، چقدر هم صادق اين-

 .کوبیدند یکدیگر زانوهای بر و خندیدند دقیقه چند دوست دو

 :گفت و کرد پاک را چشمانش اشک سهیال

 زدگان زلزله از نفر١٠٠ با شد قرار تحقيقم براى يادته. ایهدیگه موضوع یه شیدا-

 كنن؟ پُر بدم فرم و كنم مصاحبه

 .داد تكان سرى شيدا

 ديدگان داغ و ديدگان آسيب با مستقيم تا رودبار بريم سفر يه داد پيشنهاد صادق-

 .كردم قبول بود، خوبى پيشنهاد كنيم، برخورد

 .رودبار رفتيم پيش ىهفته

 :گفت متعجب شيدا

 نگفتى؟ من به چرا پس-

 غصه و شهمى ناراحت صادق ديدممى جا اون. بود روز دو همش نيومد، پيش خب-

 .ریزهمی توخودش و گهنمى چيزى اما خورهمى

 دوم یفلكه توى كه بودم گفته …خودمون ىخونه رفتيم بود، شب برگشتيم وقتى

 .زندگیمون برای كرده اجاره نوساز یخونه يه پارس تهران

 داشت. كردمى ناله و كشيدمى درد …پريدم خواب از هاشناله صداى با شب نيمه

 .دیدمی بد خواب
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 آه] …كردمى تكرار رو اسم تا چند و بود منگ هنوز بيدارشد وقتى كردم، بيدارش آروم

 .مياره رو شخونواده اسم فهميدم[ كرد بغض و كشيد

 .فشرد تسکین برای و گرفت را سهیال دست شیدا

 و غم از پر چشماش …داشت درد خيلى ديدم، شب اون رو شغصه و درد من شيدا-

 بخوابم؛ گفت و خواست معذرت من از. قشنگ ابی هایچشم همون بود، شده اشك

 .بود كشيدن درد حال در عزيزم وقتى بخوابم تونستممى من مگه اما …اما

 .جوشیدند سهیال چشمان عسل خُم در ارامی به اشک قطرات

. کنم ارومش نتونستم اما بشه آروم تا كردم بغلش كردمى گريه ساحل كه وقتى مثل-

 .بود کرده تازه رو دلش داغ زلزله هاىبازمانده ديدن و سفر این

 .شد فرضى اَشكال كشيدن مشغول زمين روى زير، به سر و كرد رها را شیدا دست

 فقط موقع اون خب... شسایه هم دردش، هم باشم، همسر بودم خورده قسم من-

 کنی تصور تونینمی شیدا... بشه اروم تا کنم استفاده بودنم زن یهمه از کردم سعی

 .زلزله روزای همون مثل بود شده. کنه سکته ترسیدم کشید،می دردی چه

 .بشه اروم تا کنم کمک خواستممی ببره، رنج خواستمنمی من... من که؟ یادته

 را سهیال مستاصل حال. فهمیدمی را صادق رنج و درد حجم. کردمی درک شیدا

 .فهمیدمی

 .کرد نوازش و گرفت را سهیال سرد دست

 .فهمممی رو حالت بوده، سخت دونممی-
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 خواستممی هم لحظه اون. کاری هر کنم،می کاری هر صادق ارامش برای من شیدا-

 .کنه تکیه من به هاوقت بعضی باید و هستم همیشه. هستم کنارش بفهمونم بهش

 :داد ادامه کنان من من و گریخت شیدا از شرم با چشمانش

 .سقف یه زیر بریم باید و زنمی گهمی همش صادق فرداش از... شدم زنش واقعا-

 که شد کسی ارامش باعث من وجود که کنممی روشکر خدا من نیستم، پشیمون من

 .باارزشتره چیزی هر از برام

 .کرد فکر سهیال اعتراف به و کرد بسته و باز کمی را هایشپلک شیدا

 را او شیدا بود، دیگر کسی اگر شاید. بود شده عروس شیطانش و ملوس دوست

 و صادق اما کرده، دقتی بی و نگرفته نظر در را جامعه عرف چرا که کردمی شماتت

 .نبودند کسی هر سهیال

 گرفته روزگار از را نمره بهترین و بودند داده قبال را صداقتشان و وفاداری امتحان هاآن

 .بودند

 :گفت شادمانه و کرد بغل محکم را زیر به سر سهیالی

 !کردی اغفال رو مظلوم پسر اون اخر! کاه زیر اب ای... مبارک... مبارکه-

 :گفت و بوسید را شیدا یگونه. اورد سهیال ب**ل بر لبخند شیدا، یصمیمانه رفتار

 نکردم؟ اشتباه نظرت به-

. کردمی اروم رو شوهرش طور همین باید بود زنی هر کردی، کارو بهترین تو-

 .فرفره داره تو مثل کوچولویی و باهوش زن صادق خوشحالم

 .نشست سهیال هایگونه روی بر شیدا کوچک هایب**ل
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 :وگفت خندید اهسته سهیال

 هر و گهمی سرپرستی به ببینه یکی االن... دارم صاحب خدا به کنار، برو خب-

 .کننمی اخراج رو دومون

 .شدند غرق خود افكار در فلزى در به پشت سكوت در لحظاتى دختر، دو

 .شكست را سكوت شيدا

 .شهنمى پاك ازش دلم نرفتم، مهرى ديدن هنوز-

 .فشرد محبت با را آن و گذاشت شيدا زانوى روى دستى سهيال

 .كنه كمك تو به خواسته خودش فكر با گيرى،مى سخت-

 :گفت غمگين و كشيد آهى شيدا

 فكر اينطور بوده نزديك بهم روز و شب و نزديكه آدم به اينقدر كه آدم خواهر وقتى-

 من زندگى و فكر هاىحساسيت از همه از بيشتر مهرى. گيرهمى دلم خب كنه،مى

 ابراهيم به رو مونخونه نشونى دادن يا شخونه ىبرنامه بتونم اگه حتى. داشت خبر

 .ببخشم رو خوابگاه آدرس دادن تونمنمى …ببخشم

 .نداره ناراحتى ديگه گذاشتى كنار و شستى رو ابراهيم كه هم تو خب-

 .بگيره لقمه برام هم باز و كنه دخالت كارام تو خوادمى نكنم برخورد جدى اگه-

 االن تا چطور[ كشيد ماليمت با را شيدا بلند و بافته موهاى] بهتره ببخشيش اما-

 چيه؟ اسمش گفتى ببينى؟ رو خاله جينگيل نرفتى و كردى تحمل

 .مهرداد-
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 به سامان، بذارم اسمشو دارم دوست بشم پسردار اگه من شيكه، و قشنگ هوم-

 نه؟ مگه مياد ساحل اسم

 …مياد آره سامان؟-

 چى؟ تو-

 .كشيد بيرون سهيال دست از را موهايش بافت و گرفت فاصله كمى شيدا

 !ذارممى چى رو بچه اسم گىمى تو مخالفم، كار اصل با گممى من ديوونه-

 اشبدنى تماس كه بود كسى تنها شايد. چسبيد شيدا به و كرد لوس را خود سهيال

 و هاشيطنت سهيال، اطوار و ادا تمام. شدنمى شيدا چندش و ناراحتى موجب

 .بود مكر و دغل از دور و شيرين كودك يك مانند سهيال داشت، دوست را رفتارش

 اگه خب …زدى بهم رو حالم كن، جمع رو چندشت ب**ل اون كنار، برو خب-

 يا على بذارم رو پسرم اسم دارم دوست كردم، قبول رو بچه باباى و شدم ديوونه

 .اميرعلى

 :پرسيد شك با و خورد گره سهيال ابروهاى

 چيه؟ على اين ماجراى …رضاست على هم پسرنادر اسم على؟-

 شهيد خواهر او شود متوجه كسى بود نداده اجازه چهارسال اين تمام در شيدا

 یا شهدا خانواده جزو آيا» سوال به وقت هيچ هم دانشگاه مختلف هاىفرم در است،

 .بود نداده مثبت پاسخ «هستید؟ جانباز

 دانشگاه وارد و كرده استفاده شهدا خانواده سهم از بگويند ديگران نداشت دوست

 .شده
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 دوسش خيلى( كردنمى استفاده گذشته فعل از) هست نادر از بعد برادرمه، على-

 .خيلى دارم،

 .كشيد سرد آهى و كرد بغض شد، فشرده بار هزارمين براى قلبش

 .شد شهيد. دنيا برادر بهترين …آه-

 حاال عسلى چشم دختر. دادمى پاسخ درد با شيدا و كردمى سوال كنجكاوانه سهيال

. باشد مقدس اسم يك فقط شيدا براى دادمى حق باشد، غمگين شيدا دادمى حق

 .على

*** 

 سمت كه بود كوچكى راهروى خانه ورودى. كرد بررسى را خانه تمام مشتاق و كنجكاو

 با و رسيدمى فرنگى توالت روى طفلى برچسب با درى به ترپايين پله دو با راست

 .شدمى ختم بزرگى نسبتا سالن به باال سمت به پله چهار

 طاق ياد را شيدا دورش، به طبيعى و سبز هاىبرگ كه بود بلندى ستون سالن وسط

 ياسى ديوارهاى به زيبايى با طرف دو از كه هايىبرگ. انداختمى شعبان نيمه نصرت

 .رسيدمى رنگ

 .خوردمى چشم به ورودى در روى روبه خواب اتاق دو و بود راست سمت آشپزخانه

 هاىصندلى و گرد ميز. داشت قرار آشپزخانه كنار ديوار به چسبيده خورى ناهار ميز

 شلوغ و ريز هاىگل با شكالتى كرم قالى چند را سالن كف. شكل منحنى و سفيد

 .بود پوشانده صورتى

 مبلمانى. بود شده چيده تلویزیون روی روبه و هااتاق به پشت نفره ٧ مبل دست دو

 لوستر بلند ستون امتداد در سقف روی. رنگ كم طاليى هاىبرجسته گل با سفيد
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 تشکیل شکل قلب هایزنجیره با ایشیشه هایگوی از که شدمی دیده بزرگی و گرد

 .بود شده

 .رسيدمى خانه پشتى حياط به كه بود كوچكى راهروى چپ، سمت

 چند كه آب شير كنار الجوردى، حوضى و گل از پر اما كوچك اىباغچه با حياطى

 .كردندمى بازى آن در شيطنت با ماهى

 .دونستيم!نمى ما و بود سليقه خوش چه هم صادق اين! خوشگله خيلى سهيال-

 :گفت ناز با سهيال

 ولى مامانه و سارا ىسليقه منم جهاز. من انتخاب شنمونه …خوبه كه شسليقه-

 .خودمه پيشنهاد رنگش

 .كوچيكه هنوز كه ساحل با مخصوصا شهمى كثيف زود زود اينجور سفيد؟-

 .كشيد و گرفت را شيدا دست

 .بدم نشونت رو هاخواب اتاق بريم بيا كنم،مى كاريش يه نخور غصه تو-

 مادر ىزرافه بلند گردن روى سر كه بود كوچكى ىزرافه از برچسبى اول، اتاق در روى

 .داشت( پدر هم شايد)

 .خوابه هنوز ساحله، اتاق اين-

 تخت روشن، آبى ديوارهاى. بود كودك يك اتاق معنا تمام به. شدند اتاق وارد آهسته

 .شكوفه از پر و سفيد هاىپرده با صورتى ىكودكانه
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 كاله بودند، نشسته شيرين و شيطان هاىعروسك ساحل، لباس سفيد كمد روى

 هاعروسك جلودار خمار، صورتى پلنگ كنار شيطانش و معصوم چشمان با قرمزى

 .بودند

 .بود كرده جلوس تخت كنار عسلى روى طاليى و سرخ لباسى با مغرورى پرنسس

 .شدمی دیده عکسی قاب و کودکانه نقاشی چند دیوار روی

. بودند نشسته چمن روی که جوان ومردی زن عکس. شد نزدیک عکس قاب به شیدا

 .بود شده خیره دوربین به دهان در پستانکی با کوچک طفلی زن اغوش در

 .بود نشدنی انکار صادق به مرد شباهت

 .هستن ساحل بابای مامان-

 .کشید عکس داخل زیبای زن صورت روی بر دستی شیدا

 .بودن خوشگل و جوون خیلی-

 واقعیش مادر پدر بدونه همیشه باید ساحل گهمی. بود صادق پیشنهاد. خیلی اره-

 .نبینه اسیب حقیقت شنیدن با بزرگسالی در تا بودن کسانی چه

 .بابا میگه هم صادق به کاظم، بابا میگه واقعیش بابای به

 بنفش شلوارى و بلوز با را خدا خلقت زيباترين و شد نزديك تخت به آهسته شيدا

 شده مچاله آبى خرگوش هايشدست ميان و بود تخت ىلبه روى كوچكش پاى. ديد

 .بود پوشانده را ملوسش صورت بلندش طاليى موهاى. بود

 میگه؟ چی تو به-

 .شد کودک به خیره شیدا کنار هم سهیال
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 .سهیال میگه هم گاهی مامان، میگه من به عقد از بعد-

 .ببيند را زيبايش صورت تا زد كنار كمى را موها و برد جلو دست آهسته شیدا

 شه؟مى بلند كى برم، قربونش الهى-

 بابا، بود شده صادق. كردمى بازى خاله صادق با وقت دير تا ديشب دونم؛نمى-

 .بده شير بهم زور به خواستمى …بودم شونبچه منم مامان، ساحل

 .زد بيرون اتاق از و گذاشت دهانش روی دست شيدا

 .زد خنده زير و نشست مبل روى

 نه؟ يا داد شير بهت حاال-

 .شو گم-

 !شم گم برم من اونوقت بده شيرت خوادمى دخترت! وا-

 .برد ترعقب كمى را قرمز تل و كشيد روشنش جين سارافون به دستى سهيال

 .ببين هم رو اتاق اون بريم-

 به كه سراسرى بزرگ ىپنجره. بود ساحل اتاق برابر دو اتاق. كرد همراهيش شيدا

 ميز. بود شده پوشيده سيب، ىشكوفه از پر طاليىِ  سفيد ىپرده با بود حياط سوى

 .بودند رنگ تركيب همان داراى هم اتاق ىقاليچه و تخت و توالت

 زیباتر صورتى ظريف هاىغنچه با كه بود رنگ كم بنفش هابالش و تختى رو رنگ

 طالیی هایپایه با ظريف سفيد آباژورهاى تخت، سوى دو هایعسلى روی. بود شده

 .داشت قرار
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 محشره اتاقت اما عالقمندى، اندازه اين تا سفيد رنگ به دونستمنمى واقعا سهيال-

 !خانوم عروس

 .زد دوستش به خجول لبخندى و گرفت فرا را سهيال هاىلپ صورتى، رنگ

 كشيده؟ خجالت مترى ۶ زبون اون با سهيال كنم باور-

 .ذارىنمى كنم دارى آبرو مثال خواممى شيدا ببين-

 كردن قلقلك مشغول و انداخت تخت روى را او آيد خود به شيدا اينكه از قبل و

 .شد شكمش

 .كردمى تهديد را سهيال و زدمى فرياد خنده و تاب و پيچ با شيدا

 .شد متوقف بلندى صداى با هاآن ىجوانانه بازى

 .بازى من-

 .انداخت سهيال كنار و تخت روى را خود ساحل

 .نشاند ساحل صورت روى اىه*س*بو شيدا

 .خانوم خوشگل سالم-

 :گفت و نشاند خود شكم روى را ساحل سهيال

 جينگيلى؟ خوردى رو سالمت-

 :گفت و رفت پايين و باال سهيال شكم روى ساحل

 .من اسب سالم پيتكو، پيتكو-

 .بخوره ندادم چيزى هنوز هم شيدا خاله به بخوريم؟ صبحونه بريم زورو، سالم-
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 .ديد راحتى به شدمى را سياه و قرمز و اىسرمه رنگ و نبود سفيد آشپزخانه وسايل

 .شد گذاشت شيدا روىروبه شيرينى و چاى ليوان سهیال

 نيمرو؟ يا خواىمى پنير و نون-

 .كافيه چايى همين خوردم، صبحونه من-

 .كرد شيرين شكر با را ساحل چاى

 .بخوره تو ىبهانه به هم ساحل تا بخور-

 .داد شيدا دست به را عروسى عكس آلبوم صبحانه از بعد

 .نيومدى كه من عروسى نامرد ببين، عكسامو بيا-

 لبخند با را داماد و عروس نيمرخ از تكى عكس دو و كرد باز را آلبوم اشتياق با شيدا

 .كرد نگاه

 .افتاد اتفاقى چه روز همون دونىمى كه خودت-

 :گفت اىخامه شيرينى خوردن حال در و نشست كنارش سهيال

 نگهت شدنمى كه بودی هول اونقدر ناصر تلفن از بعد گفت مژگان بابا، آره-

 بیرون خوابگاه از تا به تا هم اون دمپایی، با داشتی گفت وقتی شیدا وای... داشت

 .موند باز دهنم رفتی،می

 .خندید شیدا

 و بودم کرده سر سروته رو چادرم نفهمید تازه گرفت، رو جلوم مژگان شد خوب اره،-

 .گشتممی چادر کش دنبال هی
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 .خندید بلند هم سهیال

 چم نفهمیدم کرده، تصاف بهروز چون بیاد شما عروسی تونهنمی گفت ناصر وقتی-

 .شهرمون برم خواستممی فقط. انداختم رو گوشی. شد

 مالیمت با هستی، عاشقش چون نگوید تا گرفت را خود جلوی و گزید را لبش سهیال

 :گفت

 .مهمه خیلی برات چون-

 فقط که روشکر خدا. کردممی چیکار دونمنمی دیدمی اسیب جدی اگه. مهمه خیلی-

 .بود برداشته مو چپش پای

 .کرد نگاه دقت با هم را دیگر هایعکس

 نقش توننمی! افتاده معصوم و تیپ خوش اینجا چقدر صادق ببین سهیال وای-

 .کنه بازی بدن بهش رو عیسی حضرت

 .بگیرم رو دریده چشم دخترای جلوی باید وقت اون کنه، بازی فیلم خوامنمی-

 .داد شیدا نشان را عکسی و زد ورق و گرفت شیدا دست از را البوم

 .عکسمونه ترینقشنگ ببین، اینو-

 .بود عکس ترینقشنگ واقعا چرخید؛ عکس روی شیدا سیاه چشمان

 راست سمت سفید شلوار و کت با بردیا. بودند نشسته هم کنار داماد و عروس

 پدر سرعروس، پشت. بود سهیال چپ سمت مشکی شلوار و کت با بهمن و صادق

 پشت و داشت اغوش در را ساحل مانند زیبایی کوچک عروس و بود ایستاده سهیال

 .بود داده قرار دامادش یشانه بر دست و بود ایستاده مادر صادق، سر
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 .خندیدمی هاب**ل و هاچشم یهمه

 .کرد خوشبختی ارزوی هاآن یهمه برای دل در زنان لبخند هم شیدا

 .بشى خوشبخت سهيال-

 .شممى خوشبخت حتما صادق ىخونواده دعاى با. شممى-

 :كرد زمزمه شيدا

 .شىمى خوشبخت حتما! صادق ىخانواده-

 .كشيد را شيدا دست سهيال

 .است گرسنه حسابى و مياد جونم صادق االن بپزم، ناهار كن كمك بيا-

 .زد خنده زير پقى شيدا

 رو غذا هفته دو اين بگو رو راستش نمياد، بهت بودن خونه زن اصال سهيال واى-

 كردى؟مى چیكار

 .شد روشن و بزرگ ى آشپزخانه وارد سهيال

 برقى جارو و هاظرف شستن اما بلدم، آشپزى بود، خودم با آشپزى نكنى يا كنى باور-

 .صادقه با كشيدن

 .كنممى كار منم خاله-

 .بود ايستاده دست به خرگوش عروسك كه ديد را ساحل شيدا كنار سهيال

 .كنهمى كمك باباش و من به خيلى ساحل خاله، برم، قربونت-

 .كشيد ساحل طاليى و لطيف موهاى روى دستى محبت با شيدا
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 .خوب دختر هللا باريك-

 .نشست قرمز ميز پشت و شد آشپزخانه داخل شيدا

 خيلى خوابگاه تو جات گممى سهيال، …بكنم پوست من بده پيازو و زمينى سيب-

 .خاليه

 .بخونيم رو درسمون هم با سه هر ما، پيش اينجا بيا هم تو مدت اين خوب-

 !بشم دوماد عروس تازه يه مزاحم بيام چطور! زنىمى هاحرف اون از-

 .رفت يخچال سمت به و گذاشت گاز اجاق روى را آب پر ىقابلمه سهيال

 مثل رو تو هم صادق اينجا، بيا گممى جدى شيدا خاله، بده رو سبد اين جان ساحل-

 .شهمى خوشحال حتما …داره دوست خواهرش

 پايان براى پس كندمى اصرار بيشتر سهيال كند اعتراض اگر دانستمى شيدا

 :گفت ندارد نتيجه دانستمى كه بحث اين به بخشيدن

 .اومدم شايد كنم فكر بذار حاال-

 .زد هم تابه داخل را كرده چرخ گوشت خوشحال و خورد گول سهيال

 بگيره؟ عروسى خوادمى كى ناصر شيدا …خوبه-

 آشپزخانه روشن و نرم موكت روى ارامش با دخترك. انداخت نگاهى ساحل به شيدا

 حرف او با و چيدمى خرگوشش جلوى را بازى اسباب پالستيكى ظروف و بود نشسته

 .زدمى



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

693 

 

 و ناصر وقت هر گفته تازگى اما زينب؛ درس شدن تموم از بعد بود گفته اول رسول-

 اذيت منو داداش اين از بيشتر كرده اصرار مادرش كنم فكر. بخوان خودشون زينب

 .نكنه

 تو همش …خودمون ىخونه پاش يه اينجاست پاش يه ناصر طفلى سهيال، دونىنمى

 .شهره دو بين اتوبوس

 .كنهمى در رو خستگيش زينب نگاه يه نباش، داداشت نگران همينه، به شمزه-

 كجاست؟ صادق بگو كن، ول رو ما ناصر حاال-

 .رفت شيدا كنار هيجان با و داد تكيه تابه ماهى به را چوبى قاشق سهيال

 كيه؟ آهيل كافه مدير دونستىمى شيدا. كافه رفته-

 .نه-

 راه رو كافه اين هاشزمين از يكى فروش با فهميدم ديروز تازه پريده، ور صادق-

 باشه، حالشون كمك و بگيره كارو به محتاج شمالى دانشجوهاى دست تا انداخته

 .نيست بد آوريشم سود وضعيت كنن،مى كار اونجا نفر ١٠ االن

 .كمكه خيرو به دستش واقعا رو، صادق بده خير خدا-

 .داد اندامش به ريزى تكان ذوق با سهيال

 .خودمه شوهر-

*** 

 .شدمى برگزار دانشجويان هيجان و استرس ميان در ديگرى از پس يكى امتحانات 

 .شدمى صرف خوابگاه و خانه و كميته مشاوره جلسات بين شيدا اوقات
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 گرفته تصميم هم او. نداشت بهروز با ارتباطى تلفنى، تماس جز به كه بود هفته دو

 بود بهروز اگر كرد،مى دلتنگى احساس شيدا. بماند اصفهان در امتحانات آخر تا بود

 .شدمى خوب كمى حالش حتما

 معمول طبق كه مادر و پدر شب نيمه ىمشاجره صداى شنيدن با دوم ىهفته

 امتحانات پايان تا و رود تهران به گرفت تصميم چرخيد،مى جزيى چيز هاده پيرامون

 .بماند جا همان

 .كند رد ماهه يك مرخصى برايش تا كرد راضى را كميته مسئول تلفنى تماسى با

 خواندن درس براى را شب نيمه كه دانشجويانى آمد و رفت از بود پر خوابگاه سالن

 كه خيابانى و كوچه به و ايستاد اتاق بزرگ ىپنجره كنار شيدا. بودند كرده انتخاب

 .دوخت چشم بود پيدا

 براى شب، سكوت در هايشانچراغ قرمز نور با هااتومبيل آمد و رفت به شدن خيره

 !زده سرش به خوابى بى چرا كه كند فكر تا بود فرصتى شيدا

 .نداشت خواندن درس دماغ و دل

 رفتن دانشگاه ناصر، عقد مهرى، و نادر ازدواج. دادمى رنجش والدينش ىمشاجره

 مادر و پدر روابط بر بود نتوانسته هم اوقات بيشتر در خانه شدن خالى و خودش

 .بگذارد مثبت تاثير

 آه] سهيال حضوربى و رفت تختش سوى به بردنمى جايى به راه كه افكارى از خسته

 توانست كه خوابى. بخوابد كرد سعى و كشيد دراز[ سهيال شاد و سودمند نبود از

 .بگیرد اغوش در را خسته ذهن و ببندد را چشمانش دقيقه چهل و ساعت دو از پس

 .کرد باز سختی به را سنگین هایپلک مژگان صدای با
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 .کننمی صدات دارن شو بلند... شیدا-

 .کشید باال سختی به را کسل و الود خواب بدن

 کنه؟می صدام کی-

 .داری تلفن سرپرستی،-

 .رفت سرپرستی اتاق به نشسته صورت با و شد بلند سریع! تلفن

 .شد شنیده بود دلتنگش که صدایی

 دختر؟ کجایی سالم،-

 خودتی؟ بهروز. سالم-

 داری؟ امتحان امروز بهروزم، دوقلوی نه-

 چطور؟ نه،-

 :پیچید گوشش در خندان و شاد لحن

 .منتظرتم خوابگاه بیرون دیگه ساعت نیم پس-

 اینجایی؟! جدی-

 .شو اماده بدو شیدا-

 .خداحافظ باشه،-

 و بگیرد هایشاتاقی هم از چای لیوان یک کرد فرصت تنها و شد اماده سرعت با

 .بخورد
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 ناخواسته بود، پوشانده را صورتش بزرگ لبخندی که چادری دختر دیدن با بهروز

 .رفت سمتش به و زد لبخند

 .سالم-

 بلند، قد زیادی و جذاب پوش اسپرت جوان این شیدا محبت مهرو پر چشمان در

 .شد خدا سپاسگزار دل در. بود اشگذشته شب تنگی دل پاسخ

 کجا؟ اینجا کجا، تو. شهنمی باورم سالم،-

 .زد شیدا پهلوی به ارامی یضربه دوشش روی کیف یکناره با بهروز

 تیپی خوش رفیق کی اخه. خوشی از شیمی مرگ ذوق داری دونممی. بشه باورت-

 داره؟ من مثل

 .خندید بلند و کرد استفاده کوچه خلوت از شیدا

 .بشیم بهروزبی ندزدنت پا به فقط تیپ، خوش نیست شکی اون در-

 .بردم در به سالم جون مونث هایسارق از که حاال تا نباش نگران-

 .قاصدک لطف به-

 .شد گرما از پر و درخشید بهروز چشمان

 .قاصدک اره-

 :داد ادامه لبخند با بهروز

 باشه؟ مدير كى امروز-

 .كرد نگاهش تعجب با شيدا
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 مديرى؟ چه! مدير-

 .امروز ريزى برنامه مدير-

 .داد تكان سرى شيدا

 .باش مدير تو اينجا، اومدى اصفهان از سره يه و بودى خوبى پسر چون …اوهوم-

 .كشيد دهانش دور دستى بهروز

 امروز تهرونى هنوز شدم متوجه وقتى خونه، رفتم ديروز رسيده، عرضتون به خالف-

 .افتادم راه زود صبح

 .كشيدى زحمت بالخره همون، حاال-

 نيست؟ باز هاصبح آهيلتون كافه اين-

 .هستن دانشجو مشترياشم بيشتر بازه، شب تا صبح از اتفاقا-

 .زنهمى گاز رو خودش گرسنگى از داره معدم بزنيم، صبحونه يه اونجا بريم-

 .بريم موافقم-

 عين در صميمى رفتار ديدن با. آمد خوشش كافه صميمى و ساده فضاى از بهروز

 .درخشید چشمانش در رضايت از برقى شيدا، با كافه كاركنان ىمحترمانه حال

 در و كردمى درست پنير و نان از كوچكى هاىلقمه زير به سر كه همانطور شيدا

 .نشد آشنا دانشجوی چند ورود متوجه داد،مى قرار بهروز و خودش براى بشقاب

 نيست؟ هاتكالسی هم از پسره اين شيدا-

 .شد جوان دو با شدنش چشم در چشم با زمان هم شيدا آوردن باال سر
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 .كردند سالم شيدا به زمان هم رحيم و جعفر

 و داد دست جوان دو با و ايستاد قد تمام بهروز. داد پاسخ و شد خيز نيم شيدا

 .كرد احوالپرسى

 از فاصله با ميزى پشت «اجازه با» گفتن با و گرفت هاآن از را حسرت پر نگاه جعفر

 در كه جوانى پسر به بلند صداى با جعفر كنار نشستن حال در رحيم. نشست هاآن

 :گفت بود سالن

 .محلى ىكره با هميشگى همون داداش هومن-

 :پرسيد و جويد را اشلقمه شيدا

 نبود؟ مشكلى بود؟ خوب ما ىخونه اوضاع-

 .نوشيد لذت و بسته چشمان با را الهيجان اصل چاى بهروز

 ديدم، رو فسقلش بود، تونخونه مهرى خوبن، همه! طعمى خوش چايى چه به به-

 كه هم رضا على[ خندید] بود همونجا هم عليرضا باباشه، كپيه چشماش سوخته پدر

 مونده. كردن قبضه سبزا چشم رو شما ىخونه رسما يعنى مادرشه، كُپ چشماش

 ندارين؟ سبز چشم باالى و قد خوش جوون يه طرفا اين …تو

 بهروز سفيد و كشيده دست روى محكم قاشق با و شد غافل زمان و مكان از شيدا

 .زد

 .شهرى بچه خفه-
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 تعجب جاى. دوخت پنجره كنار ميز به كنجكاوانه را سرها بهروز، بلند ىقهقهه

 اين بين شاد فضاى ترعجيب آن از و جوان يك كنار در احسانى شيدا ديدن داشت

 .بردمی باال را تعجب ميزان كه بود دو

 .زشته دختر زشته-

 .خنديد شيدا هاىب**ل

 .اىمسخره خيلى-

 .گرفت شيدا دست از را قاشق بهروز

 .من به بده رو قتاله ىوسيله اين-

 بى صدايى شنيدن با اما شد باز شيرين ىمجادله اين دادن ادامه براى شيدا دهان

 .ماند حركت

 .خانوم شيدا سالم-

 .داد پاسخ گرمى و ماليم صداى و لبخند با شيدا

 خوبين؟ شما سالم،-

 .ديد داشتنى دوست و منتظر چشم جفت دو در را سوال عالمت

 .كرد اشاره بهروز به دست با شد بلند

 اقا ايشونم[ كرد آبى چشم جوان به اشاره. ]هستن خان بهروز من دايى پسر ايشون-

 .جان سهيال همسر هستن، صادق

 هم با شيدا و سهيال هاىتوصيف و تعريف با يكديگر ديدن بدون كه بهروز و صادق

 .كردند سالم و دادند دست دوست دو مانند بودند، آشنا
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 دنبال بهروز وجود در صادق و گشت على از اىنشانه دنبال صادق وجود در بهروز

 .گشت شيدا به عميقش عشق

 .كرد شركت صبحانه صرف در و نشست هاآن كنار شيدا، ىاجازه با صادق

 و لبخند با مهربان رودبارى جوان. پرسيد را سهيال و ساحل حال محبت با شيدا

 همسرش و او ميهمان را ناهار تا خواست هاآن از اصرار با و داد پاسخ سرشارش لطف

 .باشند

 :گفت و كرد تشكر شيدا

 .چیه شبرنامه دونمنمى داره، بهروز به بستگى-

 قبول خوشحالى با. باشد داشته برخورد صادق با نزديك از امدنمى بدش که بهروز

 .كرد

 .شد بلند و گذاشت ميز روى را خالى فنجان صادق

 .دارم كار هابچه با كمى برم من اجازه با فعال هستيم، منتظرتون ١٢ ساعت-

 .رفت رحيم و جعفر ميز سمت به و

 نه؟ مگه بود شبيه-

 .بلعيد را مربا كره آخر ىلقمه لذت با بهروز

 خونگيه؟ هم مرباها! است خوشمزه چه-

 بود؟ شبيه نگفتى ميارن، سياهكل از مستقيم آره، كردى جون نوش شما كه اين-

 .نشست هم روى بهروز هاىپلك
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 .هست على مثل مهربونيش و محبت جنس گفتى،مى درست-

 .كنيم چیكار حاال شد معلوم كه ناهار ىبرنامه خان، مدير خب-

 :گفت و زد تكيه صندلى پشتى به آرامش با بهروز

 عصر ولى خيابون تو كمى دوم فاگين، مونث سراغ بريم اول. دارم برنامه تا سه من-

 چيه؟ نظرت خب. سينما بريم سوم و بزنيم قدم كبير

 چندبار مگه سينما؟ بريم نيست امروز حيف نه، سينما با اما موافقم رو دومى و اولى

 بريزيم؟ دوستانه ىبرنامه راحت بتونيم ما قراره

 .فاگين سراغ بريم پس بار، هيچ آشنا هاىفضول و نادر حضور با-

 .بريم-

 .كرد خوددارى اسكناس گرفتن از"  هستين رييس مهمون" گفتن با محمود

 .كردند خداحافظى دوستانش و صادق از فاصله همان از شيدا و بهروز

 به سرخوش شيدا. بود شيدا با بهروز زدن قدم آرزوى اوج همان بهروز با زدن قدم

 .خنديدمى آهسته و دادمى گوش سازى سد ىپروژه و دانشگاه از بهروز ماجراهاى

 نشده كشمش انگور كمى فقط من بيد، درخت ناموس به گهمى برگشته پسره-

 رو ممدرضا استاد، به خودم آخه. كنم سرويس دهنشو خواستممى شيدا آخ خوردم،

 خيلى خوبه. بره آشغاال اين خوردن دنبال كار موقع قراره دونستمنمى اما كردم معرفى

 .رفتمى هم دكتر آبروى وگرنه بود نشده ت مس

 زنه؟مى گند باره چندمين االن بشه؟ آدم خوادنمى رضا ممد اين-

 .فكرياش بى اين با كنه رحم بهش خدا واال، دونمنمى-
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 خودنمايى قصد جانش و جسم ميان چيزى و كردمى حركت بهروز كنار در شيدا

 بود، گرفته بر در را وجودش و داده هم دست به دست شعف و افتخار و غرور. داشت

 :بزند فرياد خواستمى وجودش عمق از صدايى گويى

 در و االن باشدمی هاخيلى آمال كه برگزيده و باوقار جوان اين روزگار، اى مردم، اى-

 هايش،گام و لبخند و شادى روحش، و جسم و فكر. است من به متعلق زمان اين

 به متعلق فقط لحظه، اين در االن نگاهش و صدا و وقت لطفش، و محبت و توجه

 .كند جدا من از بگيرد، من از را آن تواندنمى كس هيچ و است من

 .كردمى افتخار بالندگيش و بهروز وجود به مادر يك مانند

 دست در را او ىكشيده و گرم هاىدست حتما نبود مانع دينى دستورات اگر

 :گفتمى فخر با هانگاه ىهمه به غرور از سرشار و گرفتمى

 ها،محروميت فشارها، دردها، خاكستر از برخواسته دخترى شيدا، من ببينيد همه-

 بى كه هستم كسى توجه مركز زمان دراين و اينك ها،نداشتن ها،توجهى بى

 .است كمياب و نادر. همتاست

 .است ارزش با و ناب وجوديش فلز و محبت جنس

 .است داده ترجيح ديگرى كس و چيز هر بر مرا با نشينى هم كه است طاليى

 شادى و خوشى اين در. بود داشتن ارزش حس و غرور سرشار لحظه آن در شيدا آرى

 اين ىريشه رحمىبى با جوان دختر داشت اگر كه نداشت، جايگاهى هيچ جنسيت

 .سوختمى زندگيش اميد آخرين همراه آتش آن در نيز خود و سوزاندمى را خواستن

 هم شايد قدرت همان با كه بود بهروز احساس محكم، ريسمان اين سوى آن در

 :بگويد و بفهماند كنارش حال سبك و مسرور دخترجوان به خواستمى بيشتر
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 .است همراهى اين از مسرور قلبم و امخوشى سرشار اينك هم من-

 اين دارم دوست. است حاكم وجودم بر داشتنى دوست حسى و گرم و شاد آهنگى

 !هاسال. داشت هاسال طوالنى به عمرى امروز، و راه

 يا شرعى دستور و ممنوعيت و محدوديت هر از دور به هاسال توانستممى من و

 .باشم داشته خود براى را تو تمام عرفى،

 هم. دهم لذت و رخوت به تن اضطراب و استرس هاسال از پس نگاهت ىبركه در

 رقص غمى بى صوفى چون هم صدايت و كلمات رنگين كاروان خوش زنگ جوار

 .روم باال برين عرش خودِ خود تا و گيرم پيش در سماع

 ياراى را كسى و مكان و زمان هيچ ديگر دهم نويد درونم كودك به دستانت لمس با

 .نيست جدايى و انداختن فاصله

 و شوم قلبت نشين هم نگرانى، و ترس و اجبار و احتياط هر از دور به و آرامش با

 قاصدك تو. هستى من زمين روى خداى همان منى، آمال و آرزو و نگار همان تو بگويم

 .منى جان آرام و داشتنى دوست

 طى هم همراه كنون، تا كودكى از راهى كه جوان دو ىنگفته احساس از برگرفته امواج

 بر و بود نشانده داشتن دوست لطيف و دلپذير رنگ هايشانبرگونه بودند، كرده

 .بود بخشيده عجيبى نيروى و توان شادابى، و طراوت بر عالوه جانشان و جسم

 بهروز براى فرديش هاىداشته برترين از داشت قصد كه بود شيدا روز آن سكاندار

 .كند رونمايى

 .صادق و ساحل و سهيال داشتن
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 از را هاآن ىخميره دستى ازل از گويى كه شدند تنيده هم با چنان روح ۵ خانه آن در

 .بود سرشته گل يك

 مقابل، فرد روح در و رسيدند ساله چند دوستى به ساعت چند در بهروز و صادق

 .خواندند را نوشته نا برادرى

 به را گوششان و حواس از كمى اما بودند هم كنار در گرچه شيدا و سهيال

 بين خرگوشش عروسك با ساحل. بودند داده سالن داخل ىمردانه هاىصحبت

 جنسش، هم دو هاىه*س*بو و آشپزخانه و بهروز مهر پر نگاه و صادق اغوش و سالن

 .بود حركت در پاندول ترينارزش با همانند

 .بود بخش لذت دو هر براى گرم هواى و شلوغ نسبتا هاىخيابان در رفتن راه

 كتابيان ژانت فروشى كتاب لق هاىپايه با قديمى و چوبى هاىصندلى روى نشستن

 هيجان از بيش هيجانى. بود داده هاآن به دار خنده هيجانى و شدن سرنگون حس

 .وحشت خوفناك تاالر از عبور و بازى شهر هوایی ترن در نشستن

 ظريفى و زيبا بسيار اما كوتاه روسرى تازگى به كه كتابيان ژانت! شد اشتباه نه فاگين،

 .داد هدیه ناياب كتاب جلد دو هاآن به داشت برسر

 بار اولين براى حسرت با جوان دو نگاه درخشان مشعل ديدن با فروش كتاب بانوى

 چيزى ندهند اجازه و بدانند را هم قدر خواست هاآن از و كرد باز نصيحت به ب**ل

 .بگيرد هاآن از را بودن هم با فرصت كسى يا

 داس حماقت و رحمىبی با كه شيداست افكار از بخشى مانع، تنها انديشيد بهروز

 .دادنمى اجازه او ولى بزند، را عشق ىريشه تا گرفته دست در تيزى
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 قاصدك مگر افكند جدايى هاآن بين تواندنمى كسى و قدرت هيچ انديشيد شيدا

 .بهروز

 كم قاصدك، و بهروز وصلت با ترسيدمى. نداشت دوست و داشت دوست را قاصدك

 .بيفتد فاصله بهروز و او داشتنى دوست ىرابطه بين كم

 پر و وسيع خيابان در برق هاىچراغ زدن چشمك و خورشيد نارنجى ىخميازه با

 بود، كرده احساس را بودن سر هم و سايه هم بار، اولين براى كه جوانى پسر صدا،

 برود. برود تا كرد خداحافظى و رساند دختران خوابگاه به را روانش و روح دوم ىنيمه

 .كند پر امروز ىثانيه ثانيه با را قاصدك به رسيدن تا مانده باقى هاىشب و روزها و

 خود عطوفت و مهر و توجه از سنگين و گرم ىكوله با و كرد خداحافظى و تشكر شيدا

 كه روزى شود شب نيمه خواب از پر چشمانش كه زمانى تا و انداخت تخت روى را

 .كرد زنده قلبش و انديشه در بارها و بارها را بود كرده طى

 در بود موالنا جادویی كلمات سرزندگى و لطافت و زيبايى به غزل يك همانند روز آن

 .تبریزی شمس وصف در عشق، وصف

 شدم خنده بدم گریه شدم زنده بدم مرده"

 شدم پاینده دولت من و آمد عشق دولت

 مرا است دلیر جان مرا است سیر دیده

 شدم تابنده زهره مرا است شیر زهره

 اینه خانه این الیق اینه دیوانه كه گفت

 شدم بندنده سلسله شدم دیوانه رفتم
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 اینه دست این از كه رو اینه سرمست كه گفت

 شدم آكنده طرب وز شدم سرمست و رفتم

 اینه آغشته طرب در اینه كشته تو كه گفت

 "شدم افكنده و كشته كنش زنده رخ پیش

 

 را مرحله به مرحله که عشقی عشق، خود زبان از بود عشق حال وصف تمامی گویی

 از انسان دو جان و خون و رگ بین و برسد زمان این به و لحظه این به تا بود گذرانده

 .بنشیند الهی پاک خلقت جنس

 

 شكی و خیالی ت مس زیرككی تو كه گفت"

 شدم بركنده همه وز شدم هول شدم گول

 شدی جمع این قبله شدی شمع تو كه گفت

 شدم پراكنده دود نیم شمع نیم جمع

 راهبری و رو پیش سری و شیخی كه گفت

 شدم بنده را تو امر نیم پیش نیم شیخ

 ندهم بالت و پر من پری و بال با كه گفت

 شدم پركنده و پربی پرش و بال هوس در

 مشو رنجه مرو راه نو دولت مرا گفت
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 شدم آینده تو سوی كرم و لطف از من زانك

 مكن نقل ما بر از كهن عشق مرا گفت

 شدم باشنده و ساكن نكنم آری گفتم

 منم بید گه سایه تویی خورشید چشمه

 "شدم گدازنده و پست من سر بر زدی چونك

 صدها وسعت به سفری با که بود بهروز احساس از ایتکه عشق، و نور چرخش این

 سوختمی و بود سوخته نیز او. بود امده سویش به عشق موالنای روح و زبان از سال

 .بگشاید را الهی و نور پر یبقچه این مناسب، زمان در تا بود دوخته دهان در زبان و

 دلم بشكافت و شد وا دلم یافت جان تابش"

 شدم ژنده این دشمن دلم بافت نو اطلس

 بطر ز زدهمی الف سحر وقت جان صورت

 شدم خداونده و شاه بدم خربنده و بنده

 تو حدبی شكر از تو كاغذ كند شكر

 شدم ماننده وی با من بر در او كمد

 خم به چرخ و فلك از دژم خاك كند شكر

 شدم نورپذیرنده او وگردش نظر كز

 ملك و ملك و ملك از فلك چرخ كند شكر

 شدم بخشنده روشن او بخشش و كرم كز
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 سبق بردیم همه كز حق عارف كند شكر

 شدم رخشنده اختر طبق هفت زبر بر

 شدم تاه صد دو چرخ شدم ماه بدم زهره

 شدم زاینده یوسف كنون ز بودم یوسف

 بنگر خود در و من در قمر شهره ای توام از

 شدم خندنده گلشن تو خنده اثر كز

 زبان جمله خود و خامش روان شطرنج چو باش

 "شدم فرخنده و فرخ جهان شاه آن رخ كز

 خفتگی و عاشق پسر روان گداز و سوز به توجهبی جوان دو هایقلب عشق امواج و

 .خواهندمی جاودانگی و نزدیکی اندازه چه تا دانستندمی خود عاشق، دختر ذهن

 .قرارند بی گرفتن فاصله و شدن دور از اندازه چه تا و

*** 

 بود، داده تكيه دانشگاه س*و*ب مينى ىشيشه به را سرش كه حالى در شيدا

 .كردمى نگاه را جاده شب سياهى مجذوبانه

 از يكى عنوان به او و شكست هنرى - علمى- فرهنگى مسابقات طلسم بالخره

 مسابقات در شركت براى ديگر دانشجوى ١٢ همراه دانشگاه برتر نويسان داستان

 .شد مشهد عازم

 اساتيد از يكى و آقا و خانم سرپرست دو همراه پسر دانشجوى٧ و دختر دانشجوى ۵

 .شدمى برگزار روز ٣ طى مسابقات. بودند مشهد عازم امتحانات پايان از بعد ادبيات
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 باز راننده از مرد سرپرست سوال و س*و*ب مينى ايستادن با خوابش غرق چشمان

 .بودند رسيده مشهد عوارضى به. شد

 راننده و چرخيد شهر هاىخيابان در ساعتى س*و*ب مينى. كردمى درد بدنش تمام

 .كردند توقف فردوسى دانشگاه خوابگاه روىروبه تا كرد سوال عابران از بار چند

ِ  شام خوردن از بعد  از يكى سمت به خانم سرپرست و دختران همراه ،١٢ ساعت گرم

 .شدند راهنمايى هااتاق

 .شد شانخسته تن پذيراى تخت۱۰ با اتاق

 داده ها!آن به روز ٣ ىبرنامه دقيقه ۶/۳۰ ساعت ىصبحانه خوردن از بعد زود صبح

 مسابقات دوم روز داستان، و شعر آموزشى كالس و بود علمى مسابقات اول روز. شد

 ىبرنامه هم عصر مشهد، زيباى شهر در گردش سوم روز. بود فرهنگى و هنرى

 .شدمى برگزار هدايا و جوايز دادن و مسابقات نتايج و اختتاميه

 دومى بار. رفتند( ع) رضا امام حرم به زيارت براى بقيه همراه به شيدا ظهر، از قبل

 به را هايشچشم زيارت، خوب حال و حس لبريز. آمدمى مشهد شيدا كه بود

 .برد آقا مهمانى

 ضريح نزديك رواق داخل كنند، لمس را ضريح تا داشتند عجله كه ديگران برخالف

 .گفت سخن امام با دل در و دوخت ضريح به چشم و نشست

 هايشب**ل و بود خيس چشمانش. كرد دعا همه براى و كرد تشكر كرد، دل درد

 .خندان

 همه آن مجذوب شيدا. بودند حرم غذاخورى در بركتش با ىسفره و امام مهمان ناهار

 .شد آور اشتها و بو خوش غذاهاى زيبايى، و نظم
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 قطعه همراه به را هاآن و كرد خوددارى وسيب، نوشابه خوردن از ناهار، صرف از بعد

 و خانواده براى تبرك بعنوان تا گذاشت كيفش داخل خود، سهم نمك و نان

 .ببرد دوستانش

 دانشجويان از. بود آموزشى كالس مدرس دانشگاه، نويسنده و مدرس احمدى دكتر

 ."بنويسند را من نظر از برتر رمان: "موضوع خط۴ در تا خواست كننده شركت

 زباله سطل درون را هاآن خواندن، بدون كرد، جمع را هانوشته و داد فرصت دقيقه ۵

 :گفت و ريخت

 !بريزين دان زباله درون كالس اين در داشتين، حاال تا كه نگرشى و حس هر-

 تا انداخت سرپايين و گرفت اشخنده اختياربى دكتر نامتعارف رفتار اين از شيدا

 .نشود بود، نشسته اول رديف كه او ىخنده متوجه عينكى و الغر احمدى دكتر

 كنار الغر و بلند قد دخترى. داشت شك بودنش مفيد در شيدا اما بود جالبى كالس

 احمدى دكتر عينك به شباهت بى داشت برصورت كه عينكى. بود نشسته شيدا

 .نبود

 :گفت ب**ل زير شيرينى لهجه با جوان دختر

 !كرده؟ دعوا عيالش با يا نخورده رو قرصاش دونمنمى-

 :پرسيد آهسته شيدا

 شناسيش؟مى-

 :داد جواب وآهسته انداخت پايين سر چادرش، كردن مرتب ىبهانه به دختر

 .نداره روانى تعادل بزنم، دار رو خودم دستش از بود مونده كم بود، استادم ترم ۴-
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 :گفت خود با. نخندد تا گرفت گاز را دهانش داخل شيدا

 !كن خير به رو سوميش خدايا دوم؟ رديف رفتىمى اگه مردىمى شيدا-

 :گفت بامزه دختر

 (.ع) رضا امام همشهرى هستم، حمیدی بهار من-

 .اومدم تهرون از احسانی، شيدا-

 .داره رمان مورد در عجيبى نظرات چه ما دكتر اين ببين كن صبر حاال اومدى، خوش-

 :شد بلند احمدى دكتر صداى

 شده شناخته آثار كپى يا شده معرفى برتر رمان بعنوان كه هايىكتاب از خيلى-

 چه كردين فكر مثال …رفته كِش ديگران هاىنوشته از تيكه چهل لحاف مثل يا هست

 هست؟ شكسپير اتللوى و هملت ىنامه نمايش از برگرفته رمان تعداد

 بوده؟ رمان تعداد چه كپى و الگو خودمون مجنون ليلى همين يا ژوليت و رُمئو يا

 بوده؟ دخترانه فكر ميليون چند فانتزى دراز لنگ بابا سال هر كردين فكر حاال تا

 باشن؟ نشنيده هم رو كتاب اين اسم شايد كه دخترانى

 شده؟ كپى كتاب اين از رمان تعداد چه و

 ىايده يه يا و نويسهمى بكر و ناب چيز يه داره كنهمى فكر اىنويسنده هر اينكه

 .است لوحانه ساده و مسخره خيلى داره، جديد

 روس، مطرح هاىرمان تكرار بخصوص تكراره، و تكرار اخير سال١٠٠ هاىرمان تمام

 .انگليس و فرانسه

 .گويدنمى راهه بى چندان كرد فكر و داد گوش مشتاقانه شيدا



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

712 

 

 :كرد زمزمه بهار

 از هم شكسپير اينكه سراغ رهمی االن كرده، تكرار كالس تو تاحاال بار صد-

 .كرده تقليد خودش قبل هاىنويسنده

 رفتمى كالس آخر رديف سمت به اول رديف روىروبه از كه حالى در احمدى دكتر

 :گفت

 …بوده نو و جديد هم شكسپير هاىنامهنمايش كنيم فكر اگر اشتباهه-

 .گردد رفع خنده خطر تا گزيد محكم را انگشتش شيدا

 هیاهو با نویسنده و شاعر دانشجویان. رسيد پايان به دكتر «نباشيد خسته» با كالس

 .برخواستند راحت چندان نه دار دسته هایصندلی روی از

 :پرسيد دوستانه نگاه با شيدا

 داستان؟ يا هستى مسابقات شعر قسمت تو رضا، امام همشهرى-

 مرتب را اشسوخته اىقهوه و بلند مانتوى و داد اشكوفته بدن به قوسى و كش بهار

 .كرد

 چيه؟ سبكت نويسى؟ داستان هم تو. ترسناكه - جنايى بيشتر من سبك. داستان-

 و حس بيشترشون اما برسه، ذهنم به هرچى ندارم خاصى سبك نويسم،مى داستان-

 .داره دلتنگى و عشق و غم حال

 :زد شيدا ىشانه بر دوستانه اىضربه شاد، لبخندى با بهار

 عاشقى؟-

 .نشست شيدا هاىب**ل بر غم جنس از لبخندى
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 .زمينى عشق از فارغ و عاشق-

 .فشرد را قلبش على ياد چرا دانستنمى

 بزرگى نيمكت روى و شدند باصفا و بزرگ حياط وارد هم كنار در جوان دختر دو

 .نشستند

 .كنيم نقد و بخونيم هم براى رو هاموننوشته بيا-

 و مفيد دو هر براى گذراندند هم كنار كه ساعتى. كرد تاييد لبخند با مشتاقانه شيدا

 .بود داشتنى دوست

 با و است حسابدارى دانشجوى بهار شد متوجه شيدا كردن، نقد و خواندن الى به ال

 .گذراندمى را ساكتى تقريبا زندگى گير بهانه و شيطان برادر يك و مادر و پدر

 ىپسرخاله با رفتن كوه و فرهنگى مسابقات در شركت جوان دختر هيجان تنها

 .بود خجالتيش

 زندگى هاىتنگه و هاگذرگاه در هاتفاوت و هافاصله به توجهبى جنس، هم ارواح گاهى

 روان و كالبد براى كه جذبى. شوندمى هم جذب ربا اهن مانند هم، کنار از عبور هنگام

 «آيد؟ مى خوشم او از چرا»: بزرگ سوال يك و دارد دنبال به تعجب تنها حاكمشان

 خوششان یکدیگر از چرا که بيابند سوال اين براى پاسخى نتوانستند هم بهار و شيدا

 !ایدمی

 و رفتمى خانه به بهار هاشب. گذراندند هم كنار را انگيز خاطره و پرهيجان روز سه

 .زدمى قدم حياط در او منتظر که رفتمی شیدا کنار به نفس تازه و سرحال صبح

 .رسید فرا مسابقه برگزارى ساعت
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 .بود دلخواه نويسى داستان مسابقه موضوع

 و مسافرت اول شب حال و حس غرق و لغزاند ورق روى را آبى بيك خودكار شيدا

 .شد جاده سياهى

 آهنگ همراه كه شد متولد ذهنش در قامت بلند دخترى جاده، سياهى با شب آن

 .رفتمى عقب و آمدمى جلو زمانه امواج بر سوار غمگين قلبش، بر حاكم انگيز غم

 .شد جانش نقش قدرت، و هيجان از پر و ساده ىكلمه

 «ديدار»

 .شد متولد شب همان ديدار قصه

 علمى - هنرى - فرهنگى مسابقات آرم به منقش خط، بدون سفيد ىبرگه روى

 :نوشت

 ديدار كوتاه داستان

 .افتادن گريه به غم از تا است تردردناك و ترهولناك افتادن خنده به غم از گاهى

 

 جدايى هاسال از پس را او باالخره توانستممى نبود چيزى كم. بودم قرار بى عجيب"

 .ببينم

 .داد خواهم نشان العملى عكس چه ببينم را او وقتى دانستمنمى

 .دانستمنمى

 وپيم رگ در را حضورش گرماى عجيب بود، انداخت فاصله او و من بين در، يك تنها

 !كردممى احساس
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 .ديدمش و گذاشتم جلو به گام من و شد باز در

 :کردم زمزمه چشم اشک از خیس لبخندی با. رفتم كنارش

 وامدم؟ امدى باالخره ديدى-

 تمام و فشردى اتبرسينه را سرم كرديم مالقات را يكديگر كه بار اولين هست يادت

 كردى؟ ــوسه بـ غرق را وجودم

 .كردم ــوسه بـ غرق را وجودش تمام ومن

 :خنديدم اشك درميان

 را تو تمام من االن دهى، جاى اتسينه ميان را جسمم تمام توانستىمى زمان آن-

 .دارم دراغوش

 کردم لمسش باشد داشته توانستمی انسان یک که تنگی دل و عشق تمام با

 :وگفتم

: گفتى و خنديدى ريزممى اشك كه ديدى مرا بار اولين وقتى هست یادت-

 !؟«خانم خدايى ىهديه ارزشمندترين»

 «.اقا منى هويت تمام تو»: گويممى و گيرممى دراغوش تنگ را تو اينك من و

 كه بود اين تالشت تمام و شوى جدا من از هاساعت تا خواستىنمى هست يادت

 كنى؟ تبديل لبخند به را اشكم

 .زدم لبخند

 دارى؟ دوست را كدام. لبخند هم و اماورده اشك هم برايت االن-

 .امهستی وجودم، ارامش عزيزم، جانم،. كنممى عرضه تو به بخواهى را هركدام
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 :پرسیدم غم و هیجان با. شدمنمی سیر نوازشش از

 ياد به من[ دادم ادامه حسرت با] دارى؟ ياد به خفتم اغوشت در كه را بار اولين-

 .ندارم

 .شود اشک شوری از پر هایمب**ل دادم اجازه و کشیدم بلند و عمیق اهی

 و بگيرم دراغوش انتظار هاسال از بعد را تو توانممى عميق چه كه دانممى اينك اما-

 .بخوابم

 اينك هايت،عكس به شدن خيره و هاانتظارى چشم و هاخوابىبى آن تمام ازاى در

 .بخوابم فقط خواهممی

 :گفتم بیشتر حسرت با و شد ترتلخ تلخم، لبخند

 ضعيف بسيار من هست پولم كيف در هميشه عكسش كه ديدار اولين در دانىمى-

 …وتو بودم كوچك و

 .شاهنامه قهرمانان چون سربند، و بلند موهاى با بودى يلى خود براى تو

 .روزهایم آن زیبای یل از یافت شدیدتری کوبش قلبم

 دينى ىاسطوره يك همچون سياه چادرى با هستم بلند قد و جوان زنى من اينك و-

 …وتو

 .ریختم اشک و بوییدمش و بوسیدم

 و بپوشانى را امسينه حجم تمام توانىمى سپيد ىپارچه يك ميان در اينك وتو-

 .ایشاهنامه یل و قهرمان همان من برای هنوز تو. كنى ارام را قلبم ضربان

 .داشتنش نگه براى نبود كنترلى ديگر را هايماشك
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 اشک... و بوسیدم و بویيدم و بوسیدم و بوییدم و بوسیدم و بوييدم و وبوسيدم بوييدم

 .ریختم

 .بوسيدم را بود شده جدا من از تولدم، روزهفتم كه را هستيم و هويت تمام

 .نداشت تمامى پدرم پيكر هاىاستخوان بوييدن

 .داشتم طلب بو و ارامش و ــوسه بـ او از وهجران تنهايى سال٢١ ىاندازه به

 .دهد انجام را ماموريت اخرين تا بود بازگشته خانه به قهرمانم

 ."را دخترش قرار بى قلب كردن ارام اندكى

 .شد خیس شیدا هایاشک از داستان یبرگه

*** 

 چند هاىگروه. بود دانشجو پسران و دختران انتظار و شوق و ذوق از ماالمال سالن

 روی موسيقى گروه اجرای از برخى بودند، يكديگر از انداختن عكس مشغول نفره

 .گرفتندمى عكس تاالر یصحنه

 كنارش بهار. كردمى دنبال را موسيقى شوق با دانشگاهش دختران همراه شيدا

 .كردمى صحبت هانوازنده از يكى مورد در تند تند و بود نشسته

 …منه كالسى هم زنهمى دف داره كه پسرى اون-

 .بود شيرين بهار ىلحجه ته و صدا

 داريم؟ شدن برنده براى اميدى ما نظرت به بهار-

 :گفت تصنعى لحنى با و فيلسوفانه بهار
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 .فرزند هست هم اميد هست، زندگى تا-

 معرفى به نوبت جویان دانش سوت و جیغ میان در و شد تمام موسيقى ىبرنامه

 شور با اسمی و عنوان هر. رسيد هنرى- فرهنگى- علمى مختلف هاىرشته برندگان

 .شدمی همراهی جوانان

 بی هاآن گروه شاعر. نداشتند قرار همراهانش و شيدا شعر، برگزيدگان اعالم زمان

 .بود نظیر

 :گفت شاد لحن با مجرى

 ...دانشگاه از طالقانى السادات بهجت اول نفر ها،خانم قسمت در برگزيده نفرات-

 :گفت بلند بهجت درگوش دانشگاه پسران سوت درمیان و زد دست قدرت با شيدا

 .طالقانى خانم باشه مبارك-

 گرفتن براى و داد را دوستان محبت پاسخ لبخند، از پر و شاد صورت با بهجت

 .رفت صحنه روی اشجايزه

 تشكر با بهجت. گرفت عكس جايزه دريافت ىلحظه از دوربين با سرپرست خانم

 .گرفت را ایقهوه كيف و افتخار لوح بهاء، نيم طالى ىسكه

 .تبريز از ديگرى و بود شيراز دانشگاه از يكى. شد خوانده داستان دوم و اول نفر

 .حميدى بهار خانم نويسى داستان سوم نفر-

 .شد بلند جيغ با بهار

 .فشرد صميمى و محكم را جديدش دوست دست خوشحالى با شيدا

 .بهار گممى تبريك-
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 به مسابقات تنديس و تقدير لوح كنندگان شركت تمامى به نتايج اعالم پایان از پس

 .شد داده كوچك ىهديه چند همراه

 :پرسيد بهار

 كنين؟مى حركت امشب-

 .كشيد جلو را چادرش و كرد مرتب شانه روى را كيفش بند شيدا

 .نماز از بعد صبح فردا نه،-

 .كنيم خداحافظى االن بايد پس-

 .من ىنويسنده رفيق درسته-

 .اوردم شانس فقط نبود، تعريفى هم چندان من داستان-

 .زد لبخندى شيدا

 نفر ٢٣ تموم كه داشت انتظار شهنمى خب شدى، انتخاب هم تو خوشحالم من-

 خوبى رفيق و بردم لذت مسابقات اين از من كه اينه مهم. بشه انتخاب داستانشون

 .كردم پيدا

 .بزن سر من به مشهد اومدی وقت هر شیدا-

 .شد زده هاگونه روى بر آخر هاىه*س*بو و شد بدل و رد هاتلفن شماره و هانشانى

 شهرى در جديد دوستى يافتن و هيجان از پر و شاد روز سه شيدا، براى سفر اورد ره

 .بود طال گنبد با

*** 
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 دقت با بهروز و گفتمى مسابقات و مشهد از بهروز براى نوجوانانه شوقى با شيدا

 .كردمى نگاه محبت با و دادمى گوش

 .گذاشت شيدا روىروبه را شده قاچ سيب

 .بگير نفس كمى و بخور-

 .زد لبخندى خجوالنه شيدا

 .نشد انتخاب من داستان ولى گرفت،نمى آروم دلم گفتمنمى تا خب-

 .كنهمى خوب رو خودت حال كه نوشتى داستانى كه اينه مهم نرسيده، آخر به دنيا-

 .نشست صاف آشپزخانه داخل صندلى روى و داد فرو را سيبش تكه شيدا

 .هستم راضى خودم همينه، آره،-

 .رفت سماور سمت به لباسش كردن مرتب از بعد و شد بلند ميز پشت از بهروز

 .چسبهمى االن دم تازه چاى-

 .برگشت اول جاى به و ريخت چاى ليوان دو در

 .كن دعام و بخور بفرما-

 .بدى بهم جوشيده چايى خواستىمى باشه تو به كردم، دم خودم-

 .زد عقب را پيشانى روى ت*لخ و کوتاه موهاى بهروز

 .اوردم من كه مياره، رو چايى كسى چه اينه مهم-

 مهندس؟ آقاى چيه تبرنامه شد تموم هم درسمون خب-

 .كرد حلقه داغ ليوان دور به را هايشدست
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 كنم پيدا خوب ىرشته هم مهندس دوتا يكى اگه كنم،مى همكارى دكتر با فعال-

 .كنممى اقدام هم فوق براى كنارش. بزنم مهندسی دفتر يه شايد

 اين تو[ گفت ذوق با] مهندس آقاى ىعمه دختر شممى منم. خوبه خيلى آفرين،-

. مهندسه خودم پسردايى حاال. كردممى كيف كلى مهندسه، طرف خوندممى هارمان

 دارى؟ حالشو و حس خودتم …بهروز داره كيفى چه

 :گفت و انداخت باال ابرويى جوان مرد

 .بشم مهندس بود كودكيم آرزوى رفته يادت انگار خيلى،-

 :گفت حسرت با و برد باال دهانش جلوى تا را ليوان شيدا

 .شده تنگ وقتا اون براى دلم چقدر! داشتيم آرزوهايى چه كودكى دوران آره،-

 خوشى روز يا خاطره چه رويش روبه دختر انديشيد و گذاشت هم روى چشم بهروز

 كند؟مى ياد سياه و تلخ دوران آن از حسرت با اينك كه داشته كودكى در

 بهروز سر پشت خالى فضاى به خيره نگاه با كه شنيد را سوال جوان دختر گويى

 :گفت

 تو اما اما، …و مدرسه مشكالت نادر، رفتارهاى بود، سختى دوران خيلى دونممى-

 گلويش به ناغافل آهى] نكرديم شيطونى كم و نخنديديم كم. بوديم هم با همه خونه

 .داشتم رو على[ آورد هجوم

 .شد ناخواسته هاىاشك سد هايش،پلك بستن با و انداخت پايين سر

 :گفت مهربانى با بهروز

 .دونىمى خوب خودت كنه،مى افتخار تو به هم على-
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 .زد لبخند و داد فرو چاى اىجرعه با را بغض شيدا

 .گىمى درست-

 دارى؟ اىبرنامه چه تو خب-

 يه دارم، مصاحبه وقت مشاوره مركز تا دو براى كميته، رممى روز سه اىهفته فعال-

 .دارن الزم مدرسه مشاور ببينم زنممى پرورش و اموزش به هم سر

 باز چپ فرق از هميشه كه مشكى كوتاه موهاى. شد خيره بهروز به دقت با كمى

 در محاصره سیاه جذاب چشمان. پوشاندمى را بلندش پيشانى از كمى و كردمى

 .مردانه تا بود دخترانه بيشتر كه زيبايى هاىمژه و كشيده و بلند ابروهاى

 ىنمونه شدمى ايرانى مردان بين كمتر كه بينى داشت، را مردانه بينى فرم ترينكامل

 .يافت را آن

 هاب**ل انحناى تاب و پيچ. انگيز شگفت دهانى و استخوانى و كشيده هاىگونه

 همان از كه صورتى. بخشيدمى لبخندها و صورت آن به انكارنشدنى جذابيت

 .بود معطر و شده اصالح هميشه صاحبش وسواس با نوجوانى

 دوستانه ىضربه نواختن هوس گاه سفيد، لباس ىيقه در احاطه كشيده و بلند گردن

 .انگيختمى بر شيدا وجود در را

 كجايى؟ دختر هى-

 .كرد راست و كج كمى را سرش شيدا

 .بفهمم تونمنمى اما كردى تغييرى يه-

 .كرد باز را هايشدست و رفت كنار ميز پشت از و كرد كوتاهى ىخنده بهروز
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 .فهميدى شايد ببين خوب-

 .گرفت سر از را كاوش ىادامه شيدا كنجكاو نگاه

 .كشيده و بلند پاهاى و بلند و كشيده ىتنه باال بلند، و كشيده دستان

 كردى؟ تغييرى چه بلنده، و كشيده چيت همه اَه،-

 .نشست صندلى روى و خنديد شليكى اختيار بى بهروز

 .ندزدن منو بترسه بايد قاصدك خورى؟مى حرص چرا تو خب! بلند؟ و كشيده-

 اين …هستى كشيده گفتم هستى، زيبايى تنديس كه نگفتم. شيفته خود خبه،-

 .داريم كشيده و مردنى و الغر آدم همه

 .تيپم خوش همه اين كه من! كنىمى مقايسه هامردنى با منو مياد دلت شيدا-

 .خنديد بهروز كارتونى و مسخره لحن از

 كردى؟ فرقى چه بگو خودت مسخره،-

 :گفت و چسباند تن به را لباسش و برخواست مجدد بهروز

 شدم؟ هيكل خوش. رممى اندام پرورش باشگاه دارم هست سالى يه كاراته، كنار-

- ِ  .شده پهن بازوت و بر. نيستى الغر ديگه گى،مى راست آره، …ا

 .شد سبز شيدا چشمان جلوى اندام پرورش ورزشكاران هاىعكس

 مونهمى عقرب مثل هيكالشون نكن، زشت خودتو اونا مثل خدا رو تو بهروز واى-

 .خورهمى بهم حالم

 .هيكله خوش خيلى كه آرنولد. هاهيكل اون براى ميرنمى پسرا-
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 يا عقربى هيكل اين، سليقه بد اينهمه كه تونسليقه شور مرده. لباس با آره-

 .كمه تونتخته يه كنن جونتون به جون داره؟ مُردن سوسمارى

 .شد خنده و لبخند از پر دختر، ىرفته درهم ىچهره از زيبا هاىب**ل

 شاید ماهى؟ مدل يا دارى دوست مارمولك برسه، عقرب ىمرحله به ذارمنمى باشه-

 !گالبی هم

 .شد پرتاب سويش به قندى حبه

*** 

 نه کارتون در هاآن دادن قرار و دانشگاه هایجزوه و هاکتاب اوری جمع هنگام شیدا

 مسابقه برگزاری از بعد را آن کپی که خورد بهار داستان به چشمش سالمی، چندان

 .بود گرفته

 .خواند را آن سوم بار برای اشتیاق با و نشست زمین روی

 

 تعالی بسمه

 (دایره)

 چادر دریا انتهایبی آب روی نارنجی نور. دلگیر هوا و بود غروب حال در خورشید

. کردممی نگاه دست دور افق به و بودم نشسته نمناک هایشن روی. بود انداخته

 به پشت از و دراز پاهام. نشستم حالت این به مدت چه که بودم کرده فراموش

 خواستم. داشت سوزش دستام کف و بود رفته خواب پاهام. بودم داده تکیه دستام

 .تونستمنمی اما بشم جاجابه
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 داشتم دوست. کردمی خواب به تظاهر و بود گذاشته پام روی سر که کسی خاطر به

 به آرامش این ترسیدممی. ترسیدممی اما کنم ـوازش نـ رو موهاش و ببرم پیش دست

 کردم، باز که چشم. بشنوم بهتر رو دریا صدای کردم سعی و بستم چشم. بخوره هم

 .کردم نگاه پام کنار نشسته قامت به. بود شده برداشته پام روی سنگینی

 برای تالشی اما ریختمی صورتش روی و کردمی حرکت باد با طالیی موهای خرمن

 اما ببینم رو یار رخ و بزنم کنار رو موها و ببرم دست خواستم. کردنمی زدنشون کنار

 .موند هوا روی دستم. کرد شدن بلند قصد

 :گفتم و ترسیدم رفتنش از

 رفت؟ یادت رو بازی کردی؟ فراموش! نرو-

 توضیح. شدند سوال پر که دیدم رو سبز درخشان هایچشم پریشون موهای بین از

 :دادم

 یادته؟... بخوابی اینکه از قبل. هاشن روی! ببین رو زمین-

 این تو بیاد کسی بذاری نباید بشی؛ دورتر متر، دو از تونینمی. کشیدیم رو دایره این

 !دایره

 .چرخید خودش دور و ایستاد

 کنی قبول اینکه مگه کنی صبر دوازده ساعت تا باید ولی شدی خسته که دونممی-

 .بُردم من

 .زد چنگ موهایش به و برد دست
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 یه یا دایره این تو روز نصفه یه کردی قبولش خودت که بود قراری این! نشو کالفه-

. دارم دوستت من. تونمنمی. بدم طالقت خوامنمی شی، جدا ذارمنمی! من کنار عمر

 کردی سختش که اونقدری بودن من با فهمیمی بگذره که ساعت دوازده این مطمئنم

 .نیست

 صورتم به تا اومدمی باال وجودم اعماق از خنده. نشست و شد خسته زدن چرخ از

 بده؟ ادامه سکوت این به خواستمی کِی تا. برسه

 یخاطره ترینشیرین تونهمی این بفهمی؟ خواینمی چرا. دختر دارم دوستت من-

 .بشه مشترکمون زندگی

 رو داد نفسش تو االن که حسی این از کم یه اگه که آخ. داد بیرون صدا با رو نفسش

 !بود متفاوت چیز همه چقدر کردمی من و مونزندگی خرج

 نشده؟ اتگرسنه-

 هم صدا و سر و دعوا حتی بود؟ ساکت انقدر چرا. کرد نگاه دریا به و داد تکون سر

 روشروبه و شدم جاجابه کرد؟نمی بددهنی و نبود شاکی همیشه مثل چرا. کردنمی

 رنگ و بود ترروشن صورتش. بود فرستاده عقب به رو موهاش باد حاال. نشستم

 سبد طرف بردم دست. بود تشنه شاید. زدمی صورتی به هاشب**ل سرخ همیشه

 بطری یه. بود شده داده قرار دایره داخل خط به نزدیک و دورتر کمی که حصیری

 سمت به رو محتویاتش و بطری. برگردوند رو اما گرفتم سمتش به و برداشتم آبمیوه

 .کردم پرت دریا

 رسیدمی هم بودیم نشسته داخلش که ایدایره به اگه حتی. اومدمی باال هم دریا آب

 دایره مرز دونستیممی هردومون حتما االن تا پیش ساعت شش از. نبود مهم
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 از و بگم حاال بودم نگفته عمر یک که چیزهایی بود الزم شاید. شدم کالفه. کجاست

 .بیارمش بیرون خرگوشی خواب

 راضی رو مادرت و پدر کندنی جون چه با که کردی فراموش چرا رفته؟ یادت چرا تو-

 خرج چقدر یادته خریدم؟ خونه براشون یادته. گممی ولی بگم نداشتم دوست کردم؟

 باشه اونی مارکش عروسیت لباس داشتی دوست اینکه سر رفته یادت کردم؟ خودت

 چی کردم؟می باید کار چه دیگه. گردوندم برت و پاریس بردمت خوایمی که

 مرتیکه یه خاطر به چرا پس نیست حل راه پول که اینه حرفت اگه خوای؟می

 بگیری؟ طالق خوایمی دارترمایه

 نقطه دورترین و رفت و شد بلند جا از سرعت با اما بگیرم رو هاشدست خواستم

 .بود عجیب برام رفتارهاش. گرفت ـل بغـ رو زانوهاش و نشست دایره خط به نزدیک

 چیه؟ دونیمی. باشن داشته زندگی همچین آرزوشونه همه چیه؟ دردت. فهممنمی-

 .کرد نگاه و برداشت زانوهاش روی از سر

 هم زور به. بری زندگیم از و بمونی دایره این تو و بشی برنده تو خوامنمی. ذارمنمی-

 .بجوشه توش سگ سر خواممی نجوشه من واسه که دیگی. دممی شکستت شده که

. نداشت انتظار شاید. شد بلند جا از. ترسید. رفتم سمتش به و شدم بلند جا از

 که وقت هر تونممی که دونستنمی شاید. بیاد سر صبرم کردنمی هم فکرش شاید

 بازوی و انداختم دست. خواستمنمی لحظه اون تا ولی بزنم دست بهش بخوام

 هایجیغ صدای هنوز. شد شکسته طلسمی انگار. کردم مشت رو ظریفش

 با جیغش صدای. کشید جیغ. کشید جیغ. کشید جیغ. سرمه تو اشزدهوحشت

 اومده اینجا کی بود؟ شده برپا شلوغی این کی. شد درهم اطراف یهمهمه صدای

 .کنم تفکیک رو صداها کردم سعی بودم؟
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 .رسونده قتل به رو اون مقتوله دادن شکنجه از بعد متهم-

 ...متهم روانی سالمت و فکری ثبات عدم از حاکی حاصله، گزارشات قاضی، جناب-

 ...مجازات اشدّ -

. بودیم ساحل تو ما. نبود بسته پاش و دست. کردیممی بازی داشتیم. نکشتمش من

 .نزدم من. نداشتم چاقو من. گنمی دروغ. نبودیم خونه

 باید بره بخواد اگه بودم گفته بهش بار صد. بازی زیر زدمی نباید. بود خودش تقصیر

 شرایط موندن دایره توی. باال بردمی رو طاقتش باید. نبود من تقصیر. ببره رو بازی

 .نداشت رو شرایطش. داره

 ١.مردمی نباید

 

 .جوید را هایشب**ل متفکرانه شیدا

 شود؟می ختم هم آن به و شودمی اغاز محبت و عشق از چیز همه چرا

 ...و درد ارامش، کردن، سقوط گرفتن، اوج خمودی، تالش، غم، شادی،

 !است گشته رسم شدن داشته دوست و داشتن دوست محور بر کائنات تمام گویی

 

 از تشکر با. است قربانی بهار خانم عزیزم دوست ینوشته دایره کوتاه داستان -١

 .دادند( من قاصدک) رمان در را کوتاه داستان این استفاده اجازه که ایشان

 چيست؟ در داشتن دوست با عشق تفاوت
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 داند؟مى برتر عشق از را داشتن دوست كه است درست شريعتى على دكتر سخن آيا

 داشتن دوست در و شودمى سيراب انسان عشق، و وصل در كه است درست آيا

 !تر؟مشتاق و ترتشنه

 دو اين براى خاصى تعريف اصال است؟ تفاوتى عشق و داشتن دوست بين راستى به

 داشتنى دوست شدت به و آشنا اما غريب واژه دو اين آن با بتوان كه دارد وجود واژه

 كرد؟ تفكيك را

 دوست و است؟ نقطه يك تنها و كندمى صدق نفر يك يا چيز يك مورد در عشق آيا

 گيرد؟برمى در را وسيعی بسيار یدايره داشتن

 .رسيدمى نتيجه يك به كردمى كنكاش هرچقدر

 كميت در هاآن تفاوت تنها و دارد آدمى قلب در جايگاه يك داشتن دوست و عشق

 .است

 شديد خواستنِ  عشق، كه صورتى در دارد زياد و متوسط و كم واحد داشتن دوست

 .است

 باالترين يعنى تمام، يعنى باشد عشق وقتى. است اىمسخره ىكلمه ترعاشق ىواژه

 .داشتن دوست حد

. كند شدن سرازير ميل و نداند قدر باالترين، آن به برسد چون كه كسى حال به واى

 .عشق خواستن و درك در هستند متفاوت هاانسان! بود همين

 .خواهدمى ايستادگى و شجاعت آن، در ماندن پايدار و آن به رسيدن و شدن عاشق
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 همه بسا چه. خواهدمى بودن پايدار شجاعتِ  مواظبت، و مراقبت از بيش عشق

 شجاعانه و كنندمى تالش شدن عاشق از پس مردم درصد چند اما شوند؛مى عاشق

 كنند؟مى مبارزه و ايستادگى عشق حفظ براى

 چند يا يك برخورد با راحتى به كه عاشقند كنندمى فكر و شوندنمى عاشق شايد

 پس پا روانشان و جسم راحتى براى و بخشندمى لقايش به را عشق عطاى مشكل

 .كشندمى

 كارتون كى نشد متوجه ذهنش سوال از پر و وسيع دنياى در شده محصور شيدا

 روى روبه آش، ىكاسه با را خود كى و كشيد اتاقش به دستى كى و بست را هاكتاب

 !رساند دايى ىخانه

 .كرد باز را در اىقهوه شلوار و كت با دايى

 .سالم-

 :پرسيد. است ايستاده اتومبيل ىگشوده در كنار كه ديد را دايى زن شيدا

 رفتين؟مى بيرون داشتين-

 .زد تعارف دايى

 .شهنمى دير تو، بريم-

 همكاران و بود شده دار خانه كه كرد دايى دوست مهمانى راهى را هاآن اصرار با شيدا

 .بود كرده دعوت ناهار را

 ىگفته طبق. بماند گرم تا گذاشت سماور روى را آش ىكاسه و رفت آشپزخانه به

 .آمدمى خانه به ناهار براى و بود بيرون بهروز دايى،
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 آشپزخانه كوچك ميز روى. بود سبزى كوكو. كشيد سرك گاز اجاق روى غذاى به

 .چيد ميز روى فلفل و نمك همراه را شده خرد شور خيار و گوجه. انداخت اىسفره

 .ماند بهروز منتظر ميز پشت چاى، ليوان با

 و سالن در شدن گشوده بعد لحظه چند و شنيد را خانه در شدن بسته و باز صداى

 .بود منتظرش صبرانهبى كه صدايى شدن بلند

 :گفت محبت و شيطنت از پر نواز گوش و گرم صداى

 .محترم والدين بدون محترم ىخانه بر سالم-

 :گفت بلند آشپزخانه از

 .محترم آقاى بر سالم-

 لبخند زدن براى شيرين اىبهانه هايشب**ل. خورد جا و ترسيد اىلحظه بهروز

 .يافتند درخشانش

 كنى؟مى چیكار اينجا تو خواهرجن سالم،-

 كنه؟مى كارا اين از جن اينجا، اومدم و زدم زنگ محترمانه من جن؟ خواهر-

 روبه صندلى و رفت آشپزخانه سمت به و كرد رها سالن ميز روى را كارش كيف بهروز

 .كرد رها آن روى را خسته تن و كشيد عقب را شيدا روى

 چايى يه درخواست شهمى حاال! آدم ىخونه ميان اجازه با كردن، پيشرفت جديدا  -

 بدم؟

 شربت؟ يا چايى-

 .خبرم بى ازش وقته چند حاله؟ چه در ناصر خوبى؟. چايى همون-
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 .رفت سماور سوی به و شد بلند شیدا

 دورى طاقت گهمى كه زنشه مادر كردن راضى مشغول فعال. نيست بد هم ناصر-

 تا زنهمى رو زورش داره هم ناصر. كنه زندگى تهرون بره ناصر و نداره رو دخترش

 .جا همين بياره رو زنش عروسى از بعد كنه راضيش

 نيست؟ برو تهرون بود نگفته ناصر خواستگارى، روز مگه-

 .گرفت بهروز سمت به را داغ و رنگ خوش چای لیوان

 .بره غريب شهر دخترم بذارم تونمنمى گهمى مادرش كه فعال دونم،نمى-

 :گفت و گذاشت میز روی را لیوان بهروز

 گه؟مى چى زينب خود گن؟مى چى برادرش و بابا. نکنه درد دستت-

 .نشست و باالکشید کمی را چادر شیدا

 .هستن ناصر طرف هرسه-

 :گفت و خنديد بهروز

 .بياد فشار جان زن مادر به دختر و پدر طرف از بايد حله، مسئله پس-

 :پرسيد و زد لبخندى هم شيدا

 خورى؟مى ناهار كى-

 .شد بلند مسجد از اذان از پيش ِ قران صداى

 .غروب تا رهمى نمازم شممى سنگين بخورم االن نماز، از بعد-

 :زد غر
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 .تنبل اى-

 :پرسيد ذوق با و درخشيد چشمانش ناگهان و

 .خواممى كمك( تو از) اَزت دارم، فكرى سوال يه راستى-

 .داد تكان سر مشتاق بهروز

ِ  سمت به كمى و گذاشت ميز روى را چپش دست و شد جا به جا كمى شيدا  بهروز

 .شد خم ميز سوى آن

 هستى؟ عاشقش يا دارى دوست رو قاصدك تو بهروز ببين-

 درهم با سياه چشمان و شد معوج و كج كمى بهروز فرم خوش و زيبا هاىب**ل

 .گرفت ابهام و كنجكاوى از طرحى ابروها كشيدن

 دارن؟ فرق مگه چى؟ يعنى-

 :گفت بلند صداى با و زد ميز روى شيدا

 !نه يا هست فرقى داشتن دوست و عشق بين كه بفهمم همينو خواممى منم آهان-

 حال در كرد، نزديك ب**ل به را چاى ليوان و خواراند را گوشش كنار متفكرانه بهروز

 كنكاش را شيدا منتظر صورت خورده تراش كريستال ليوان پشت از چاى نوشيدن

 «!چيست؟ دنبال شيدا» : پرسيد خود از و كرد

 .بود دقيق و متفكرانه همچنان بهروز نگاه اما گرفت قرار ميز روى ليوان

 مهمه؟ برات چرا سوال اين-

 ىگوشه انگشت با] بدونم رو عاشق افراد نظر كنجكاوم! مُخمه رو خيلى نيست مهم-

 هيچ زيباييه، و قشنگ ىكلمه خيلى داشتن دوست خب[ خواراند را چشمش
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 هم حساسيت وسط، مياد عشق ىكلمه وقتى اما …كنهنمى ايجاد هم حساسيتى

 .مياد وسط

 وصلش عشق به جورى يه وسط مياد هم ايمان و مهربونى و شهادت و ايثار وقتى

 !داره؟ موجوديت خود، ىنوبه به خودش يا صفته عشق خود خب …كننمى

 خب مخالف؟ جنس از نفر دو شديد كشش به كننمى وصل رو عشق بيشتر چرا

 كجا؟ ميهن و والدين و فرزند به عشق و كجا اين

 :داد ادامه و رفت باال ابروهايش

 .گيج گيجِ ! گيجم-

 :وگفت بست را چشمانش. داد تكيه صندلى به و كشيد عميق نفسى بهروز

 صورت ىخيره و كشيد جلو را خود مجدد. ]شهمى گيج آدم بله گى،مى تو كه اينجور-

 كه عشق اسم به باغه يه رسهمى ذهنم به كه چيزى االن[ داد ادامه دختر منتظر

 داره دوست رو همه باغبون. شده كشيده باغبون قلب طرف به داخلش هاىدرخت

 كمتر و بيشتر هادرخت بعضى به توجهش درختان رشد شرايط خاطر به گاهى اما

 باغبون براى بقيه از بيشتر بوته يا درخت يك ها،درخت اون ىهمه تو اما. شهمى

 چشم باغش سوگلى از مجبوره درخت چند حفظ بخاطر گاهى ولى داره؛ اهميت

 من نظر به. گيرهنمى رو سوگلیش جاى درختى هيچ وقت هيچ دونهمى گرچه بپوشه،

 عشق ميهن، به عشق ديگه هاىدرخت و مخالفه جنس به عشق همون سوگلى اون

 .است غيره و عزيزان ديگر به

 …يا شهرت يا ثروت يا علم يا وطن يا دين به عشق سوگلى ديگه يكى براى شايد حاال

 .باشه
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 .كرد اخم شيدا

 شه؟مى محسوب عشق جزو هم ثروت و شهرت به عالقه-

 .كنممى فكر اينطور من-

 .داد تكان سرى جوان دختر

 گيره؟مى قرار كجا داشتن دوست حاال-

 .برخواست جا از بهروز

 .عشق شهمى برسه حد باالترين به وقتى داشتن دوست من نظر به-

 :گفت و برخواست لبخند با شيدا

 درسته؟ عشق، باغ سوگلى شهمى حدش باالترين در عشق و-

 .كرد باز را آب شير و زد باال را خود سبز پيراهن آستين بهروز

 .درسته-

 .ريخت روشنش و كشيده صورت روى آب پر مشتى

 :گفت شيطنت با داشتنى دوست جوان مرد گرفتن وضو به خيره شيدا

 !درسته؟. قاصدكه …تو سوگلى و-

 .شد خم و كشيد را سر روى مسح بهروز

 .درسته-

 كنى؟مى كارو اين بگذرى قاصدك از عشق باغِ  درختان حفظ براى بشى مجبور اگه و-

 :گفت غمگين حرف، از پر چشمانى با و شد بلند بهروز
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 .متحركم ىمرده يه فقط يا مونمنمى زنده يا ديگه باش مطمئن بشم مجبور اگه-

 :گفت درد با رفت، فرو شيدا قلب در تيغ مانند صدا غم

 .نباشه سوگليت بدون وقت هيچ باغت كنممى دعا نكنه، خدا-

 .نشست جوان مرد هاىب**ل روى لبخند

 دارن هامروده راستى راست ديگه كه بخون نماز هم تو باش زود عمه، دختر ممنون-

 .كننمى قمع و قلع رو همديگه

 .ايستاد بهروز سر پشت فاصله با و برداشت مُهرى داشت وضو كه شيدا

 را عشق مورد در بهروز نظر و صدا فقط عربى كلمات ميان گرچه كرد شروع را نماز

 يا كيست تو باغ سوگلى االن شيدا»  شدمى رنگ پر ذهنش در سوالى و كردمى مرور

 «!چيست؟

 معرفى فضايى كتانى فروشنده، كه را جديدش هاىكتانى كرده، عرق و خسته شيدا

 را طوسى هاىجوراب دنبالش به و دراورد پا از داشت روشنى اىنقره رنگ و بود كرده

 .گذاشت ساقدار كتانى داخل و كرد مچاله

 سوى به قدمى دادنمى اجازه خستگى گرچه. داشت گرفتن دوش به عجيبى ميل

 به تنها و كرد پرت حمام داخل را مقنعه و شلوار و مانتو اكراه با ولى بردارد حمام

 .كرد اكتفا پاهايش شستن

 به بود منزل نادر وقتى سال ٨-٧ اين تمام مانند او و بودند نادر مهمان پدر و مادر

 داشتن به متهم را او كه بود شنيده بيش و كم مهرى و نادر و مادر از. رفتنمى انجا

 االن حتى كه را نادر برادرى توانستنمى. نبود مهم برايش! كردندمى( شترى ىكينه)

 شيدا دادنمى اجازه بود نادر به اگر. كند قبول كردمى اخم او رفتن سركار براى هم
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 كالم هم و برود دايى ىخانه به حتى يا بزند، سر سهيال به و برود تهران بار يك ماهى

 .باشد بهروز

 برادر، نامهربان چشمان مقابل در كه بود شده كلفت پوست چنان هم، شيدا البته

 همراه را كوچك رضاى على بهانه با يا و شود كالم هم بهروز با معمول حد از بيش

 لحظه به لحظه گزارش حتما پرحرف رضاى على دانستمى. ببرد دايى ىخانه به خود

 .داد خواهد

 منزلشان به ديگر و نبود اعتمادش مورد ديگر ابراهيم اقا ماجراى از بعد هم مهرى

 .بود نرفته

 جهيزيه، جاى به كه دخترى شدن ترشيده نگرانى دل با بود مادر همان هم مادر

 .كند كار بيرون دهدمى ترجيح دارى خانه جاى به و خردمى كتاب

 ىرابطه مورد در جوان مشاور و شدمى تكرار بار چند اىهفته مادر ىكنايه و گوشه

 نزديكى احساس بيشتر پدر با. رسيدنمى نتيجه به مادر با خودش نافرم و سست

 .مادر با تا كردمى فكرى

 هم با اىدوستانه و نزديك اىرابطه و فهميدمى را او ناصر تنها خانواده اعضاى بين

 كار سختى به مطلوب زندگى يك شرايط كردن فراهم بخاطر هم ناصر گرچه. داشتند

 بين كمى زندگى، روند اين و باشد خود پرى كنار در دادمى ترجيح هاجمعه و كردمى

 خواب شيدا اوقات اكثر و امدمى خانه به دير هاشب. بود انداخته فاصله شيدا و او

 .بود

. كشيد سرك يخچال داخل به نبود، گرم غذاى از اثرى. زد آشپزخانه در چرخى شيدا

 .كرد نگاهى يخچال ىبدنه داخل هاىمرغ تخم به. نيافت چيزى هم جا آن
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 بخورم؟ رو شما االن يعنى-

 .افتاد سرش به سابقهبى فكرى خردل، سس ديدن با

 . برداشت را تلفن گوشى درونش اميز اعتراض نداى به دادن اجازه بدون

 خوبى؟ بهروز سالم-

-… 

 خوردى؟ ناهار …نيستم بد منم-

-… 

 بگيرى؟ فالفل سرخیابون برى شهمى مهندس اقا ببين نخوردم، منم! خوب چه-

 .ستخوشمزه خيلى سيد فالفالى

-… 

 .بيا زود فقط من، مهمون. قبول باشه-

 شده بلند دير صبح. كرد آماده را شربت و چاى بساط پوشيد، مناسبى لباس سريع

 .بود نخورده صبحانه و بود

 .كند كم را گرسنگى فشار تا خورد پنير و نان اىلقمه

 هاىنقطه از پر اىسرمه چادر سرعت به. شد آرامشش و خرسندى موجب خانه زنگ

 .كشيد سر به سفيد

 .داد دستش به را كاغذى پاكت بهروز

 .هستم گرسنه كه بكش ناهارو-
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 و قرمز فلفل همراه شيدا. شد گذاشته سفره وسط آبليمو شربت و شد انداخته سفره

 و داد قرار سفره روى تيره زرد مالمين بشقاب دو درون را ساندويچ ۴ خردل، سس

 .زد تعارف

 .بفرما هللا بسم-

 و باشند هم كنار دو اين شدمى مگر. شد خورده پراكنده هاىصحبت ميان در ناهار

 !دهد؟ جوالن بتواند سكوت

 با خبر ىگوينده. كرد بلند را تلويزيون صدای و داد تكيه سالن داخل پشتى به بهروز

 .بخواند را خبرها هيجان با كردمى سعى خود جدى و شده كنترل صداى

 :گفت و نشست بهروز كنار چاى سينى با شيدا

 خوش[ كرد بهروز سرتاپاى به نگاهى لبخند با. ]كن خاموشش نيست خاصى خبر-

 بودى؟ رفته كجا بگو رو راستش شدى، تيپ

 برتن وقتى روشن جين شلوار همراه سفيد- اىسرمه ىلبه دو ىيقه با اىسرمه پيراهن

 در را هاخيلى نفس و كند خيره را زيادى چشمان توانستمى نشست،مى بهروز

 .كند حبس سينه

 :خواند مردانه اما آشنا لحنى با و كرد دراز را راست پاى بهروز

 …كنم دعا خونه سقا بودم رفته خدا به-

 .شد بلند شيدا انفجارى ىخنده

 .بهروز الهى نميرى-

 .خنديد بلند هم بهروز
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 .كرد پاك را اشك پر چشمان چادر با شيدا

 بودى؟ رفته جايى-

 .ببينيم رو جا چند بودم رفته هابچه از يكى با-

 مهندسى؟ دفتر براى-

 درخواست دو ىمنطقه شهردارى البته بشم، مشغول زودتر كرده سفارش دكتر اره،-

 .بشم مشغول اونجا ندارم دوست اما كرده همكارى

 :پرسيد را بود ذهنش در كه سوالى شيدا

 بگى؟ دايى زن به رو قاصدك ىقضيه خواىمى كى-

 .شد فشرده رنگ كرم پشتى به بيشتر بهروز بدن

 از هنوز اما دوستم، قاصدك با هاستمدت من شيدا ببين كردى، مطرح شد خوب-

 نظرت به[ كرد جمع را پايش] نزدم بهش حرفى ازدواج درخواست و معالقه نوع

 شون؟خونه بفرستم رو مادر يا بگم خودم اصال كنم؟ مطرح چطورى

 گرفتى؟ رو تصميمت-

 .بشه مطرح موضوع خواممى آره-

 و كم وقتش و شدمى داماد او بهروز زودى به پس. شد جوانش دوست به خيره شيدا

 شد؟مى كمتر

 از. چرخيد بهروز صورت روى ناباورانه چشمانش و كرد عبور اشجمجمه از برقى گويى

 كى

 !بود؟ شده( او بهروز)
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 :پيچيد گوشش در اىكودكانه صداى

 .روز به نه، يوز به-

 .كشيد بيرون كودكى شيرين ىخاطره از را خود و زد لبخند

 آخه. نيست كردنى باور برام هنوز من ببين كنى، مطرح خودت اول بهتره نظرم به-

 جور چه اصال! دارى دوسش دونهنمى هنوز اما دوستى قاصدك با ساله ۵-۴ چطور

 باشه؟ دوستت كرده قبول

 :گفت مرموزانه بهروز

 ىهمه بشناسى رو قاصدك وقتى «شود آسان گشت، حل چو معما» گنمى شنيدى-

 .رسهمى جواب به سواالتت

 بگى؟ بهش خواىمى كى حاال خب نفهميدم، چيزى كه من-

 : گفت و برخواست جاى از بهروز

 .هفته همين احتماال زود، خيلى-

 برى؟ خواىمى-

 !بخونم؟ ناهارم بعداز الاليى برات خواىمى نكنه دادم، بهت ناهارم ديگه، اره-

 .دويد شيدا ىسينه ميان خنده

 .داداش بخون رو خونه سقا همون آره-

 .كرد پا به را سفيدش كتانى و گفت( اىمسخره) بهروز

 .نياوردى هم خودت روى به اما بودم تو مهمون ناهار كردم فراموش نكن فكر شيدا-
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 خواى؟مى چى من، با ناهار فردا نبودى، خسيس كه تو بابا-

 .اولويه ساندويچ شهيد پارك-

 ١٢ ساعت. برم مشاوره فرم كردن پر براى پرورش و اموزش اداره بايد فردا. قبول-

 .باش بزرگ كاغذى گل درخت اون زير خانوادگى قسمت

 .باشه-

*** 

 مرد پسرجوان، افكار دور به قدرتمندى جادوى و سحر مانند آن سكوت و شب نيمه

 گذشته، خاطرات ماالمال را قلبش امواج. چرخيد و پيچيد عاشق جوان جوان،

 .كرد آينده ىانديشه و حال زمان رويدادهاى

 جادويى اكسيرى مانند را شب نيمه نامحسوس خنكى. رفت اتاقش بالكن سمت به

 :كرد زمزمه شب آسمان روشن ستارگان به خيره و بلعيد

 .بكنم رو زندگيم اعتراف ترينبزرگ بايد بگم، رو چى همه بايد امروز! وقتشه ديگه-

 .افتاد هايشب**ل جان به دندان با

 هواى و كشيد ديگرى بلند نفس. كرد پايين و باال را قلبش ضربان استرس، و هيجان

 .داد بيرون را بلعيده

 كه بود اىدختربچه ديدمى كه انچه اما بود گرفته نشانه را آسمان سياهى چشمانش

 .بود كرده سپرى او با را زندگيش ىلحظه لحظه
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 دورى او از اكراه با تميز چندان نه دخترك ديدن با كه ديدمى را مغرور ىپسربچه

 به را دوستى زرين طناب و كرد رام را او آرام آرام بامهربانى كه اىدختربچه. كردمى

 .زد گره جانش و قلب

 !بامزه؟ سياه چشم شدم تو ىدلبسته كى من-

 كوچه ىغريبه هاىبچه با بازى و دوستى به محبت با را او وقتى شد؟ بسته دل كى

 بود؟ كرده تقديمش شيرين لبخندى با را خود گِلى ىمجسمه وقتى يا كرد؟ دعوت

 خانه در را او و برخواست خواب از وقتى يا كردندمى بازى گرم ىخانه در هم با وقتى

 خوردند؟ صبحانه و كردند دم چاى بزرگ انسان دو مانند و يافت

 امرى روز، آن در صبحانه آن ىتهيه چقدر. نشست جوان هاىب**ل بر لبخندى

 .بود جالب و حياتى

 پسر دوستان با تا كند طى او با را مدرسه مسير داد ترجيح ابتدايى هاىسال تمام

 .باشد شلوغش

 دوستى حفظ و شدن نزديك براى مادر ازدواج پذيرفتن بود، او بخاطر ناصر به نزديكى

 .بود كوچه مهربان و زشت دخترك همان با

 جز نگاهش خيابان و كوچه در وقت هيچ نديد، را ديگرى دختر چشمانش وقت هيچ

 .نكرد رصد را كسى زشتش دخترك كردن پيدا

 بد چقدر. خنديد «روز به نه، يوز به» گفتمى معترض كه پراخمى پسرك ياداورى از

 .عاصى هايشآدم و دنيا از و بود خلق

 و صبر با تا فرستاد او سوى به را بندگانش بهترين و ترينجالب از يكى خداوند اما

 .كند تبديل محبت و دوستى از دنيايى به را او خشم و اخم تمام مهربانى،
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 .بود خدا ارزشمند و شيرين ىهديه كوچكش دوست

 را او تنها مادر و پدر از بعد. داشت دوستش. بود خوشحال بود، ارام كنارش در

 معلم آن به را مادرش حتى بكند كارى هر داشتنش براى بود حاضر و داشت دوست

 .بدهد متين و ادب با

 و خشم از پر ديدمى را خشونت و كتك آثار او بدن و صورت و دست روى بر وقتى

 .بدهد نجات رنج و درد از و كند حمايت را دوستش تواندنمى كه شدمى حقارت

 آجرى پاره يا سنگ با داشت دوست بارها! بود زده سرش به نادر كشتن فكر بار چند

 دوستش از او، ىفكرانهبى حركت هر با دانستمى اما بزند را قدرتمند و وحشى جوان

 .گرفت خواهد فاصله

 وقتى. بود اضطراب پر زمان آن در خدا روز زيباترين شد، او لفظى پسردايى كه روزى

 قلبش در را مرد مهر ديد، عزيزش دخترك به نسبت را مادرش شوهر محبت جنس

 .خواند خود پدر را او صادقانه و پذيرفت

 .شدمى سپرى او كنار در كه بود زمانى زندگيش ساعات ترينشيرين

 جنس از دوستى. بود دوست بهترين برايش او ديد،نمى دختر يك وقت هيچ را او

 .بود خودش خود او. خودش قلب و نفس از دوستى خودش، گوشت و پوست و خون

 حجم از تا كشيد ديگر عميق نفس چند و شد جدا بالكن ىنرده از هايشدست

 .بكاهد داشتن دوست سنگين

 پر افكارش به رو، روبه هاىخانه به خيره ديوار، به داده تكيه و نشست زمين روى

 .داد پرواز
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 يوز مانند و بيابد را او اىنقطه هر در و باشد چشم تيز عقاب مانند اموخت او كنار در

 !بدود او دنبال به و باشد سريع

 دنبال دبيرستان و راهنمايى ىمدرسه به رسيدن تا را او دورادور زيادى هاىصبح

 .بود مراقبش و كردمى

 .بردمى لذت صورتش اخم به اميخته نجابت و وقار همه ان ديدن از

 متلك و نيفتند راه او دوست دنبال تا بود شده يقه به دست ديگر پسران با بار چند

 .نگويند

 شد پرت سوار دوچرخه پسرك سمت به كه آجرى پاره آوردن بخاطر از. خنديد

 برادر مانند درست دادمى انجام خشن هاىحركت فكر بدون گاه دخترك. خنديد

 .نادر خشنش

 آن از را غم رنگ و كردمى شادش او، به كتابى دادن يا خاطره گفتن با راحت چقدر

 .كردمى دور سياه روشنِ  دنياى

 شد؟ عاشقش كى

 .دانستنمى شد؟ حاكم قلبش بر كى آن خاص معناى به عشق

 زده يخ و سرد آب جوى از را او وقتى شايد يا كرد، زيبا را او موهاى مادر كه وقتى شايد

 تنها جسمش تمام از و كرد سر چادر بار اولين براى وقتى شايد يا كشيد بيرون

 موهاى ديدن حسرت در و ببيند را الغر دستان با گندمى گردِ  صورت آن توانستمى

 .باشد سياه مجعدِ 

 .كرد ديده اسيب و ناتوان گونه آن را او على رفتن وقتى هم شايد
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 .زد سياه لخت موهاى ميان چنگى و كرد دراز را پاهايش و كشيد آهى

 رفتن بين از شاهد تنها و كند كمكى توانستنمى وقتى بود زندگيش روزهاى بدترين

 .بود عشقش نه، يا دوستش تدريجى

 قلب على پاك روح هم شايد. داد نجات را دوستش او، ماندن زنده براى خدا شايد

 او براى را خواهر پس رود،مى هم او جان برود، خواهر اگر برد پى و ديد را او رنجور

 .برگرداند

 :كرد زمزمه

 شد؟ تو كنار كردن زندگى فقط مخواسته و فكر تمام كى قاصدك؟ شدم عاشقت كى-

 خيس موهاى مجنون دزدى مانند وقتى يا لرزيد، قلبش و ديد كبود را اشچانه وقتى

 !گرفت؟ آتش قلبش و زد عقب پيشانيش از را على هجران تب از

 شد؟ عاشق كى

 وقتى يا نگرفت آرام قلبش و شنيد آبى چشم جوان خواستگارى از روستا در كه وقتى

 شد؟مى او ديدن منتظر حال، آشفته جديد، خواستگار شنيدن با

 شطرنج بازى به را او لبخند با و گرفتمى آرام خانه سالن در او ديدن با وقتى نه، يا

 كرد؟مى دعوت

 شد جوانى دختر و كرد رشد و زد ريشه سرعت با غريب ىكوچه اىقهوه و نورس بذر

 . كشاندمى خود سوى به را زنبورها بكرش و زيبا هاىگل كه

 .گرفتمى نشانه را او قلب ابتدا زهرآگينشان نيش كه زنبورهايى



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

747 

 

 كه آن با. كردمى آرام را او قاصدك جسارت و خشم و غيرت هاىتيغ و خارها ديدن

 جنس از مردى ترسيدمى اما نيست يافتنى دست كسى براى قاصدكش دانستمى

 .كند شكار و بشناسد را او قلب و جنس صبر، و محبت

 به كه ديده نر جنس حماقت و رحمىبى و خشونت قدرى به قاصدكش دانستمى

 زنانه احساسات شدن بيدار و جوانى مبادا بود نگران هم باز اما نكند اعتماد نرى هيچ

 .كند مردى مجذوب را او

 ساده جعفر از وقتى! گذراند اضطراب و ترس با را دانشگاه سال ۴ اين چقدر

 براى من» كه بگو زودتر زدمى فرياد و شدمى دار جريحه عاشقش قلب گفت،مى

 «.بيايد سمتت به نبايد قلبى هيچ توام،

 مبادا. كرد حس خود نزديك را خطر و ترسيد بار اولين براى گفت،مى صادق از وقتى

 !كند؟ مجذوب را او على جنس از پسر اين

 را …و مردانگى و انسانيت و عشق معيار اصال. بود قاصدكش پايدار عشق تنها على،

 .سنجيدمى على با قاصدك

 :كرد زمزمه و برخواست جا از

 من باغ تمام نه، سوگلى. كنى تصور حتى كه اون از بيشتر شيدا، دارم دوِست من-

 كنه خدا[ كشيد آه. ]كيه قاصدكم كه فهمىمى فردا. كنم صبر تونمنمى ديگه. تويى

 .جانم آرام كنى قبول منو و كنى دركم

 .كنمنمى فكر بهش حتى نه، اگه؛

 دست، به قاصدك دختر پسرو ىمجسمه روى چشمانش. رفت تخت سمت به

 .نشست
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 پذيرفت؟مى را او شيدا. كرد رها تخت روى را خسته بدن

*** 

 دور هيجان با كه كودكانى. کرد نگاه رویش روبه كودكان به عالقه، و محبت با شيدا

 توجه جلب در سعى زده ذوق صداهاى با و دويدندمى پارك داخل عمق كم استخر

 ديگر سوى به سو يك از آورده بوجود هيجان به خيال بى كه داشتند اردك چند

 .رفتندمى استخر

 .بودند كودكانشان مراقب و نشسته چوبی و سنگى هاىنيمكت روى والدين

 شدمى پارك تمامى در. شدمى محسوب شهر پارك ترينامن و زيباترين مکان این

 پارك، در پراكنده شكل گنبدى هاىداربست. ديد را سرو و ياس و كاج زيباى درختان

 هاىشاخه زير از كودكانه و مشتاقانه بار هر شيدا. بود شده تشکیل رونده هاىياس از

 .كشيدمى شده هرس شمشادهاى بر دست و كردمى عبور هاياس انگيز وسوسه

 در( باغ كوچه) داشتنی دوست یكوچه چند و کرده بازى را ديوار نقش كه شمشادها

 .بودند آورده بوجود پارک سراسر

 شيدا ىعالقه مورد ىمحدوده رويش ىنوشته با كه بود بزرگى تابلوى پارك انتهاى

 .شدمی محسوب

 (خانوادگى قسمت)

 در دوستانه هاىگپ و خواندن درس نقاشى، كشيدن براى دختران مختلف هاىگروه

 .شدندمى ديده آن كنار و گوشه

 و صميمى بيشتر را محیط االكلنگ، دو و بزرگ ى سرسره دو تاب، سه وجود

 .بود كرده خانوادگى
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 .نشست گرد و سنگى صندلى روى و رفت االچيق آخرين سوى به شيدا

 هاىگل ريزش از درخت اطراف. بود كاغذى گل بزرگ درخت آالچيق، راست سمت

 .بود اورده بوجود رويايى ایمنظره سرخ، ظريف

 پيراهن از كه اىپارچه كيف. بود چوبى نيمكت يك و تك صندلى دو داراى االچيق هر

 .انداخت نيمكت روى را بود كرده تهيه ناصر مندرس لى

 تنها و بود خلوت بسيار انجا. كرد طراوت احساس هوا، گرماى و خستگى وجود با

. بود مجاور درخت روى هاكالغ ىالنه. شدمى شنيده كالغ چند و گنجشكان صداى

 .شد هوا خنكى موجب درختان ىشاخه الىالبه ماليم نسيم عبور

 نزديك كه جوانى به غريبه، دختر يك باچشمان كرد سعى و دوخت روبرو به چشم

 .كند نگاه شدمى

 اسپرت كت و روشن سبز پيراهن و آبى لى شلوار در پوشيده ىكشيده و بلند قد

 مسحور را چشم که بود ساخته وجذابی شیک تیپ سوخته ایقهوه كالج با ایقهوه

 .کردمی خود

 و باال رها و حالت خوش بلند، پيشانى روى كه ت*لخ موهاى. شد ترنزديك كمى

 .كند دلبرى عجيب توانستمى شدمى پايين

 هر در بهروز. بود خواستنى راستى به محو لبخند آن با شاداب و جوان صورت

 .بود زیبا و جذاب حد از بیش چشمی

 نكردم؟ دير سالم،-

 ب**ل روى گشادى لبخند بهروز ديدن ىلحظه از كه شد متوجه و امد خود به شيدا

 .دارد
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 .رسيدم تازه منم سالم،-

 صندلى روى جوان دختر روى روبه و گذاشت شيدا كيف كنار را اىقهوه چرم كيف

 .نشست مانند سكو

 .هستم گرسنه حسابى كه بياد كن رد رو ساندويچ اون اول-

 .خنديد شيدا

 !اىگرسنه رسىمى من به تازگى کردى دقت شكمو، اى-

 .زد لبخند و داد تكان سر بهروز

 .زنهمى سرم به خوردن هوس بينممى رو تو. دقيقا-

 .كرد دراز بهروز سمت به ساندويچى شيدا

 .بفرما-

 .داد قرار كيفش روى مرتب و درآورد تن از را اسپرت كت و شد بلند بهروز

 .شد بهتر …آخيش-

 :پرسيد و گرفت ساندويچ از را كوچك گاز اولين

 پرورش؟ و اموزش از خبر چه-

 .كن صبر معنى به داد تكان سرى و جويد بهروز نگاه زير را بزرگ ىلقمه شيدا

 ىلقمه و آمده كش راحتى به كه شد كوچكى دهان ىخيره تعجب و لبخند با بهروز

 .بود داده جاى خود در را بزرگ

 :پرسيد خنده با و شد جمع ابروهايش
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 .خورىمى رو بزرگى اون به لقمه چطور كوچيك دهن اين با خداييش شيدا،-

 .ايستاد اىلحظه براى جهان گويى شد، متوقف شيدا دست و چشم و دندان و دهان

 .شد آغاز سرفه و بلعيده سرعت به لقمه شد، زده پلك

 آب به را خود سرعت به و كرد رها را خورده نيم ساندويچ شيدا. شد شديد سرفه

 .رساند آالچيق كنار خورى

 سرفه و شد خم زانو روى زد، سینه به ضربه چند. كرد سرفه و خورد آب مشت چند

 .كشيد نفس و شد باز گلو راه تا كرد

 :زد تشر نگران، بهروز به خيره و ايستاد

 چقدره؟ من دهن چه تو به آخه! شممى خفه دفعه يه گىنمى بميرى،-

 .کشید اسودگی به نفسی نگریست،می او به نگران که بهروز

 .زدند خنده زير اختيار بى دو هر

 .شد خورده هاساندويچ و فراموش بهروز سوال

 دبيرستان براى هم يكى اداره براى يكى خوانمى مشاور تا دو منطقه هر براى-

 خبر باشه بقيه از باالتر امتيازم و باشن نداشته چشمى نور اَگه كردم؛ پر فرم. دخترانه

 .دنمى

 و خوب جاى يه تا بگردم بيشتر بايد. نبودم راضى ولى زدم سر جا چند منم خوبه،-

 .كنم پيدا مناسب

 .گرفت آينده شغل بوى و رنگ هايشانصحبت كمى

 .شد بلند شيدا
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 .شممی زده گرما رقمه بد شناسىمى كه منو شه،مى ترگرم داره هوا خونه، بريم-

 .گرفت چپ دست با را كيفش و انداخت راست بازوی روى را كتش بهروز

 .بريم-

 همواره بهروز هميشگى و خوش بوى كنار تاكسى در نشستن و پارك در زدن قدم

 .بود داشتنى دوست و تازه شيدا براى

 .شدمى مشتاق ديدنش ديگر بار براى ديدمى را او هم بار چند روزى اگر حتى

 .ايستاد اصلى ىكوچه كنار تاكسى

 سمت به و آورد بيرون آن از اىنامه و گشود را كيفش خانه به ورود از قبل بهروز

 .گرفت كنجكاو شيداى

 .كن كمك من به و بخون خوب. نوشتم قاصدك مورد در نامه اين تو-

 بالخره جون آخ»: گفت خود با. شد شعف لبريز و گرفت را نامه مشتاق شيدا

 «!شناسممى رو قاصدك

 .كنممى كمكت حتما-

 :گفت مكث با. برخواست و نشست سنگين و عميق بهروز هایپلك

 .بخون دقيق. هيچى اصال …خوامنمى من من،-

 بگويد؟ چه خواستمى بهروز. كرد حس را بهروز عجيب نگاه و صدا لرزش شيدا

 :گفت محبت با

 .برسى قاصدك به كنم كمك بهت دممى قول خونم،مى دقيق-
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 :كرد زمزمه بهروز

 .امیدوارم-

 .رفت خانه سمت به بهروز ىآشفته نگاه زير و كرد خداحافظى ذوق با نشنيد، شيدا

 :گفت ب**ل زير و داد قورت را دهانش آب بهروز

 چى؟ بدم دستش از اگه كردم؟ درستى كار-

 .کند پنهان را خواستن اين آتش تواندنمى ديگر دانستمى خوبى به خود

 .نداشت را کردن سکوت و سوختن این از بیش تحمل دیگر

 آشفته خيالى با. شكستمى را ساله چند سكوت و زدمى دريا به دل بايد دانستمى

 .شد منزل داخل منتظر و

 سالم مادر به و شد خانه وارد سرخوشى با بهروز آشفتگى حجم از اطالع بى شيدا

 .كرد

 .بود مرغ كردن سرخ مشغول آشپزخانه داخل مادر

 .كن سرخشون غروب بذار-

. كرده دعوت رو شوهرش خونواده و مهرى زده، زنگ صبحى بابات شه،مى دير-

 .زياده امروز كارمون

 .داد تكان سرى شيدا

 .پزممى رو شام خودم كنار، بذارشون شد سرخ-

 .كرد رو زيرو را داخلش وسايل و رفت يخچال سمت به
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 .كمه هم زمينى سيب بخر، رو ساالد وسايل غروب فقط-

 .شد بلند اتاقش از پدر صداى

 .بده من به تازه چايى يه زن-

 .رفت سماور سمت به و كرد زدن غر به شروع ب**ل زير مادر

 .نكرده بلندتر رو صداش تا ببرم رو چايى اين برم من نسوزه كن رو زيرو رو اينا بيا-

 و شست را هايشدست كرد، آويزان آشپزخانه ىدستگيره به را مقنعه و چادر شيدا

 .خورد آب كمى

 .بودند ولز و جز حال در بزرگ ىتابه ماهى درون مرغ ىسينه و ران بزرگ هاىتكه

 .بود خوشمزه. زد ناخنك هم كمى كردن سرخ حين در

 چند ولرم آب با كردنش پاك از پس و كرد پر برنج از را سفید بزرگ مالمين ىكاسه

 .گذاشت كنارى آب پر و شست را شمال برنج بار

 .اويخت آويز رخت به را هايشلباس و چادر. شد اتاقش وارد

 ىنامه فراوان شوق و ذوق با و كشيد دراز بود خريده تازگى به كه محبوبش تخت روی

 .كرد باز را بهروز

 نقش نشين، دل و سبز رنگى با شدمى اشغبطه موجب هميشه كه خوشى خط

 .شد چشمانش

 

 کن بر از مرا شعر قاصدک)
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 نسیمی روی بنشین

 آیدمی برون احساس ز که

 باغ گوشه آن برو

 ت*مس نرگس آن سمت

 است دلتنگ خود تنهایی ز که

 گوشش در بخوان و

 

 را شعرم

 کن باور بگو و

 

 بیندمی را تو خواب نفر یک

 را تو یاد نفر یک

 نبرد دل از دمی

 

 توست یصمیمانه عشق دلش شور نفر یک

 کن بر از مرا شعر قاصدک

 (سپهری سهراب
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 :كرد زمزمه و نشست شيدا هاىب**ل بر لبخندى

 بگه قاصدك به رو عشقت شعر بايد نرگس فقط! پسر تو عاشق دل دست از امان-

 .بالعكس نه

 .داد ادامه را خواندن

 .تو و من گردن رگ كنار است نزديكى همين كه خدايى نام به)

 .نزديكم و دور هاىسال رفيق بر سالم

 هرچه و است شب نيمه من كه حاال مثل شودمى سخت گفتن گاهى شيدا، دانىمى

 .بخوابم توانمنمى كنممى

 .بگويم قاصدکم از برايت بود قرار

 ديديم؟ را همديگر كه بار اولين هست يادت

 از مادرش با بود شده مجبور كه بودم منزوى و خسته ىساله پنج كودك يك من

 هاىبچه كه بگذارد ایكوچه به پا و شود دور خويشان تمامى از كند، فرار خود ىخانه

 !داشت ترسناك و عجيب

 هم نداشتم دوست. عجيب و صدا سرو پر. بوديد ترسناك خيلى من براى بخند، آره

 اخم به توجه بى فضول، و ژوليده دختركى اول روز همان اما شوم؛ شما با كالم

 .كرد باز را دوستى باب و شد نزديكم من،

 (كنى؟ تحمل را اخم بد من تونستى چطور خداييش

 .بود خوشگل و تميز و عجيب نگاهش در روزها آن بهروز كرد فكر و خنديد شيدا

 .زندگيم آدم دومين شدى مادر، از بعد و كردى باز را خودت جاى دلم تو زود خيلى)
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 باعث. كردى رفيق شيطان ناصر با كردى، آشنا و دوست هايشبچه و كوچه با مرا

 ازدواج تو دايى با و بماند محله همين در مادرم كنم اصرار تو محبت بخاطر شدى

 .كند

 .(بودى كالسى هم و رفيق خواهر، برايم. شوم دور تو از خواستمنمى

 :گفت غايب بهروز به و زد غلتى شيدا

 .ميرممى كنجكاوى از دارم كه قاصدك سراغ برو گفتى، من از كه همش-

 بيشتر. بوديم هم كنار دانشگاه و درس و جنگ و نوجوانى و كودكى هاىسال تمام در)

 آشنا من خصوصيات با هركسى از بيش تو كه همانطور شناسم،مى را تو هركسى از

 .هستى

 …قاصدك اما و

 شاهد. بودم رشدش شاهد و ديدم كودكى از را او. شدم عالقمند او به كى دانمنمى

 .بودم گرفتنش اوج و باليدن

 .بودم مراقبش

 .(دانمنمى زد، جانم و قلب به عشق نقش او با دوستى و محبت كى از دانمنمى

 حرف كسى چه از بهروز. خورد چين پيشانيش و شد خيز نيم تخت روى شيدا

. نرسيد جواب به. گزيد را هايشب*ل بوده؟ آشنا دختر كدام با كودكى از زد؟مى

 .بود شده كنجكاوتر. داد ادامه را خواندن

 حركت، زندگى، نويد برايم قاصدك او، شده شبم و روز ديدم و آمدم خود به فقط)

 .بود شده داشتن، دوست و شادى
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 به زيبايش تمام كنار داشتن دوست گاهى شيدا. داشتم دوستش خودم از بيش

 .است سنگين و ترسناك شدت

 سمتش به نگاهى اينكه از ترسم،مى و ترسيدممى نپذيرد مرا عشق قاصدك اينكه از

 .ترسممی و ترسیدممى شود،مى كشيده و شدمى كشيده

. است دردناك من براى تحملش كه نشسته امسينه و قلب روى خاصى سنگينى

 .رودمى كنار سنگينى اين از كمى كنم اعتراف وقتى دانممى

 !كنم؟ چه نپذيرد، اگر اما

 كنم؟ چه شيدايم دل با من شيدا

 !…كه بفهمانم شيدا و خودباخته دل اين به چگونه

 و هاسال اين تمام نابودى يعنى او نداشتن. كنم فكر قاصدكم نداشتن به توانمنمى

 .عمرم ىبقيه ريختن فرو

 .كردم زندگى او براى كردم، وصل ديگر روز به را روز هر او براى من

 .كنم زندگى و بسازم را روزهايم توانممى او با

 .دارد هدف دارد، طراوت و روح دارد، رنگ او با من زندگى

 .شودمی ساخته او با اماینده تمام

 (فهمى؟مى شيدا؟ گويممى چه فهمىمى

. كردمى منتقل او قلب به بهروز عاشق و جوان قلب از را خود سنگينى كلمات

 اين با تمام چيز همه بهروز كه داشت خصوصياتى چه و بود كسى چه قاصدك

 !بود؟ خواستارش شدت
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 :گفت غايب دوست به و سوزاند دوستش براى دل

 داره دوست حتما. باشه داشته دوسش تو مثل يكى خداشه از حتما قاصدك-

 .من باهوش و تيپ خوش پسردايى

 سال چهار اين بخصوص هاسال اين من كه نديدى چرا بينى؟نمى چرا شيدا، …شيدا)

 گذراندم؟ چطور را تو از دورى

 !كيست؟ من قاصدك نفهميدى چرا مهربانى و حساس كه تو باهوشى، كه تو

 كنى؟ كمكم زودتر تا زنم،مى حرف كسى چه از من نفهميدى چرا

 كنى؟مى كمكم

 .بار يك شيون بار يك مرگ گويندمى شيدا

 شيداى هميشه شيدا،: گويممى جانم از عزيزتر دوست تو به و زنممى دريا به دل من

 .باش من

 .(باش من زندگى خبر خوش قاصدك

 شد؟مى خبرى چه قاصدك بايد بود، بهروز شيداى او خب. شد گيج جوان دختر

 !داد؟مى عاشق جوان به را او جواب و بردمى عاشقى خبر بهروز قاصدك براى بايد

 خواست؟مى چه او از بهروز

 است؟ كسى چه من قاصدك نفهميدى هنوز شيدا)

 شده من روح پيوند نامش حال زمان تا كودكى ساليان از كسى چه نفهميدى هنوز

 است؟
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 .تويى من قاصدك من، روحِ  زيبا و روى زيبا زشتِ  من، ىعمه دختر شيدا،

 .تويى كشدمى خود سوى به را جانم و روح زنجيرى چون كه ان

 .(هستم خودم شيداى شيداى، من

 .شد تخت نقش دستش ميان از نامه و شد خارج شيدا بدن و دست از توان باره يك

. كرد فراموش را خود فرماندهى هم مغز. شد خيره رو روبه ديوار به مبهوت و مات

 .شد متوقف چیز همه

 .نداشت وجود شيدا ذهن درون اىانديشه و فكر هيچ لحظه آن در

 .شكست ساعت تاك تيك با وجودش بر حاكم آور وهم سكوت

 به شودمى بيدار سنگين خواب از كه كسى مانند را چشمانش و كشيد بلندى نفس

 .دوخت اطراف

 بود؟ افتاده اتفاقى چه

 در كه عقابى مانند چشمانش و كرد شناسايى را زمان و مكان و محيط منگ و گيج

 .نداشت باور را حضورش كه گشت اىنامه دنبال به بدود خرگوشى پى

 .باشد بوده خواب نامه آن ىهمه كه بود اميدوار نيافت را آن كه زمانى تا

 .داشت سنگين حضورى سبك، ىنامه اما

 .كرد نزديك صورتش به را نامه لرزان، دستى با

 !كنهمى شوخى داره هم باز اصال خوندم، اشتباه نه-

 .كنه امتحانم خوادمى. كرده شوخى بابا، نه هستم؟ قاصدك من …من
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 .كرده شوخى آره

 .بلعيد را كلمات حريصانه چشمانش

 دست پيش هاسال كه هستم بهروز همان من. نران خودت از مرا قاصدكم، شيدا،)

 .پذيرفتم من و كردى دراز سويش به دوستى

 .پذيرفتم شك و ناباورى عين در

 .بپذيرى نزنى، پس مرا دست تا است تو نوبت اينك و

 .منى شيداى هستى، من قاصدك كه بپذير

 و او با را امآينده و داشتم دوستت كه هستى و بودى كسى تنها هاسال اين تمامى در

 .سازممى و امساخته او بخاطر

 به و من به فقط آور، رنج هاىداورى پيش و هاحساسيت از دور به كنممى خواهش

 .كن فكر ايمداشته هاسال اين كه اىدوستانه ىرابطه

 تو كنار در خواهدمى كه دوستى بعنوان مرا توانىمى آيا كه بده جواب و كن فكر

 بپذيرى؟ كند، همسرى

 باشم؟ كنارت در هميشه براى دهى اجازه حاضرى آيا

 .شويم تركامل خواهيممى فقط كنيم، تغيير نيست قرار ما

 .امخسته خيلى ام،خسته شيدا

 تو سوى از خوبى پيام خبر، خوش قاصدك شوممى بيدار وقتى و بخوابم دارم دوست

 .باشد آورده برايم

 .ببخش رنجيدى، نامه اين خواندن از اگر
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 .ببخش كردم، ادبى بى اگر

 .ببخش و بگذار امعالقه شدت پاى به را همه

 

 شیدایی من چو نیست مغان دیر همه در

 جایی دفتر و باده گرو جایی خرقه

 

 دارد غباری شاهیست آیینه که دل

 رایی روشن صحبت طلبممی خدا از

 

 فروش باده صنم دست به توبه امکرده

 آرایی بزم رخ بی نخورم می دگر که

 

 مرنج تو چشم شیوه از زد الف ار نرگس

 نابینایی پی از نظر اهل نروند

 

 زبان به برآرد شمع مگر قصه این شرح

 پروایی سخن به ندارد پروانه نه ور
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 .مانممى پاسخت منتظر

 (بهروز

 

 توان دستانش. داد تكيه ديوار به و كشيد باال تخت روى را خود رمقبى شيدا

 .گذاشت پا سياهى و سكوت دنياى به و بست را ناباورش و مات چشمان. نداشت

 .بود حل راه تنها لحظه آن در فرار. بشنود چيزى و ببيند چيزى خواستنمى

 كه داشت را اىباخته مال حس. است شده فرتوت و پير باره يك به كردمى احساس

 .پنداشتمى تاجر ثروتمندترين را خود قبل لحظه چند تا

 .كرد خيس را هايشگونه آرامى به اشك سوزان قطرات

 و يافتند رهايى چسبندگى از هايشب**ل و شدند جدا هم از سختى به هايشدندان

 «!چرا؟»: كرد تكرار را اعتراض يك

 بود؟ افتاده شاندوستی درخت جان به تبر با جانش از عزيزتر دوست چرا

 ترينسخت او از كه بود شده رحم بى اندازه اين زندگيش انسان تريننزديك چرا

 داشت؟ را خواسته

 بود؟ گرفته شيدا از را خود و محبت دوستى، نامه اين با بهروز چرا

 !كردمى حس قلبش روى را مرگ سرد نفس

 .زدمى خالصى تير نظيرشانبى و زيبا دوستى به نبايد كرد،مى چنين نبايد بهروز

 فقط شيدا بازهم تا مردمى بهروز قلب و ذهن در قاصدك كاش. شد بيزار قاصدك از

 .ماندمى بهروز رفیق و دوست
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 .كردمى صحبت تلفنى خانم فرخنده با كه شنيد را مادر بلند صداى

 "آمدند؟مى هم دايى ىخانواده واى اِى"

 به و برخواست ديوار به گرفتن دست با. نداشت را بهروز با شدن رو روبه توانايى

 .رساند پدر اتاق به را خود سختى

 و بود داده لم بزرگی هایبالش به آشنا، و انگيز نفرت بساط پشت هميشه مانند پدر

 .ديدمى را مطيعى ملك ناصر هنرنمايى باز نيمه چشمان با

 .بابا-

 .شد دوخته جوان دختر به خمار چشمان

 برم؟ امروز پرورش، و آموزش براى بگيرم نامه يه دانشگاه برم بايد من بابا-

 .برو فردا تنهاست، دست تننه و داريم مهمون امشب-

 كه شد مردى صورت ىخيره و داد تكيه ديوار به نداشت، ايستادن توان پاهايش

 .بود كرده قصابى را دخترش احساس ترينلطيف ناخواسته

 .رممى بعد كنممى رو كارا-

 نگاه شيدا منتظر صورت به عميق و كشيد باال بزرگ، هاىبالش روى را خود كمى پدر

 .ديدمى را مادرش استوارى و سركشى دخترش، وجود در. كرد

 جلو سرسختانه هايشخواسته به رسيدن براى و داشت نترسى سر هم مادرش

 یک مثل صداقتی. داشت غریبی صداقت شیدا. نبود كارى پنهان اهل و رفتمى

 .معصوم
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 او نداشت دوست وقت هيچ. كردمى فرق ديگر فرزندان با شيدا به نسبت احساسش

 دو این یخمیره. داشتند فرق فرزندانش دیگر با علی و شیدا. كند كارى به مجبور را

 .بود متفاوت

 گردى؟برمى كى برى-

 .نشست شيدا هاىب**ل روى جان كم لبخندى

 .فردا پس يا فردا-

 مونى؟مى كجا شب-

 .دوستام از يكى ىخونه-

 .زينب ىخونه برو-

 .كرد اكتفا سر دادن تكان به شيدا

 .اولش بزن فيلمو اين بيا-

 روى انگشت و شد نزديك داشت پدر با ساله چند رفاقتى كه ويدئو دستگاه به شيدا

 .زد فيلم برگشت كليد

 سرخ و خالل را هازمينى سيب. كرد كار آشپزخانه در ساكت و وقفه بى ساعت دو

 .كرد بيشتر را برنج مقدار. كرد

 را هاميوه. كرد پر را هاقندان و هانمكدان. چيد كوچك ميز روى را نياز مورد هاىظرف

 .چيد بزرگ اىشيشه ظرف دو در و كرده خشك دستمال با و شست

 .كشيد گاز اجاق و سماور روى دستمالى و شست را سينك درون هاىظرف
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 قرمز بزرگ هاىقالى روى را برقى جارو كه شد مادر نزديك و پوشيد را هايشلباس

 .كشيدمى

 برم؟ من ندارى؟ كار ننه،-

 .كرد پاك پيشانى روى از عرق و كرد خاموش را برقى جارو مادر

 هم مهرى كردى؟ محلى كم هااون به نكنن فكر اسد خونواده االن موندى،مى كاش-

 .شهمى ناراحت

 .انداخت عقب شهنمى اداريه كار برم، بايد-

 .باش خودت مواظب برو،. كنىمى رو خودت كار تو( وهللا) وااله بگم چى-

 .خداحافظ باشه،-

 آن روى را مشكى شلوار پاكتى و گشاد هاىپاچه و پوشيد را اشساده مشكى كفش

 .كرد مرتب

 .شد خارج خانه از هللا بسم با انداخت سرش پشت را چادر كش

 .گريخت كوچه از و برداشت تند هاىقدم اضطراب با. شد دايى ىخانه ميخ نگاهش

 خمودش بدن و حس بى پاهاى به نيرويى توانست بهروز، با شدن روروبه از گريختن

 .برساند على به آدم ترينشبيه ىخانه پشت و تهران به را خود بتواند تا بدهد

. بودند زندگيش هاىآدم ترينمطمئن زمان آن در شيدا براى صادق و سهيال

 شهرى پسر از بعد بود، شده فرار اين موجب كه كسى آن از بعد ترينمطمئن

 !عزيزش

 .فشرد را در زنگ. بود كرده باخبر ورودش از زد ترمينال از كه تلفنى با را سهيال
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 .نشست گوشش در سهيال شيطان و شاد صداى

 .تو بيا-

 .شد وارد و داد فشار را در

 .شد محو شيدا روى و رنگ ديدن با سهيال لبخند

 شده؟ چى! شيدا-

 ظريف و سفيد بلند پيراهن آن در زيبايش نقش ريز دوست ديدن با شيدا چشمان

 .كردند دارى آبرو همچنان بهارى گل از پر

 تو؟ بيام. سالم-

 .داد راه و رفت عقب كشيد، موهايش روى قرمز تل به دستى شرمنده سهيال

 .گرفت را كيفش و چادر شيدا، ورود با

 .رىمى حال از دارى بشين بيا-

 :پرسيد خسته و داد تكيه مبل نرم پشتى به بسته چشمان با شيدا

 مياد؟ كى صادق-

 دست ساخت آلبالوى شربت از پر هاىليوان و رفت آشپزخانه به سرعت به سهيال

 سينى داخل را مادر

 .گذاشت

 زدى زنگ كه تو اينجا، بياد شب برديا بود قرار. مياد ديگه روز دو شمال رفت امروز-

 .نياد گفتم
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 .رفت شيدا سمت به

 .شدى زده گرما حتما بخور، اينو بيا-

 زده؟ گرما زده، گرما: كرد تكرار خسته ذهن

 يخ و سرد زمهرير چون اىلحظه و داغ اىلحظه كه جهنمى! بود شده زده جهنم او

 .بود زده

 .نوشيد آرام آرام را شربت

 :گفت بغض با

 .بد خيلى سهيال، بده حالم-

 .كرد دراز را او و گرفت را شيدا هاىشانه دراورد، را مقنعه و مانتو مهربانى با سهيال

 !سرده دستات چقدر دختر شيدا، بكش دراز-

 .داد جاى شيدا كنار را خود و كرد نگاه اشك قطرات و بسته چشمان به نگرانى با

 شيدا؟ شده چى-

 را نامه گشادش و مشكى مانتوى جيب از و داد قورت را دهانش آب و بغض شيدا

 .كشيد بيرون

 شده بسته نقش رويش اتوبوس داخل كه هايىاشك از نمناك و شده مچاله ىنامه

 حتى و جمالت و كلمات الىالبه از تا بود شده خوانده بارها و بارها كه اىنامه. بود

 .جويد تمسك آن به و بيابد را نويسنده آشكار پيام جز پيامى نگارش عالئم

 .كشيد شيدا روى گرمى انداز رو و كرد خاموش را كولر سهيال
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 هايشب**ل. شدمى بسته و باز ابروهايش گره لحظه هر. خواند و كرد باز را نامه

 اش،بسته چشم ناتوان دوست به دزديده نگاهى با و زدمى خوشايند لبخند طرح

 .شدمى غمگين لبخند

 شده؟ چى شيدا خوبه، كه اين خب-

 :كرد ناله شيدا

 !خوبه گىمى تو بعد دادم دست از رو دوستم و رفيق من! خوبه خوبه؟-

 .جهيد بيرون قلب و عقل با هماهنگى بى كلمات

. بكشمش خواممى. نامرد شرف بی عوضى، لعنتى، نامرد، ِ لعنتى عوضى، بهروز-

 !بنويسه رو مزخرفات اين داده اجازه خودش به چطور

 .كوبيد اشسينه روى انگشت با و زد كنار را انداز رو و جست جا از

 هستم؟ ازدواج و عاشقى و عشق اهل من هستم؟ حرفا اين اهل من من،-

 .جهيدند بيرون هااشك

 .عوضى ِ نامرد. كرده خود بى نوشته، كرده غلط-

 .كشيد اغوش در را او زده شتاب و متحير سهيال

 .نامرده و عوضى اون توئه، با حق باشه،-

 :گفت گريه با شيدا

 عوضی. نیست نامرد اون. ندارى حق تو بده، فحش اون به نداره حق کس هیچ نگو،-

 .منه رفیق. نیست
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 .خورد سختى به را اشخنده سهيال

 اذيت تا كن باز رو شلوارت ىدكمه بكش، دراز و باش آروم حاال. بگى تو هرچى باشه-

 .نشى

 :گفت بسته چشم و مظلومانه شيدا

 منه، رفيق بهترين اون باشه؟ نكن، توهين بهروز به ديگه …نداره دكمه كِشيه، شلورم-

 .دارم دوسش. دارم دوسش

 .خواباند را او ماليمت با سهيال

 .كن استراحت كمى و بخواب. كردم غلط ببخش،-

 .كشيد شيدا موهاى روى دستى كوتاه، مكثى از بعد

 .داره دوست رو تو اونم خوبه، خيلى بهروز-

 :كرد زمزمه بيدارى و خواب ميان ساعته چند فشار از خسته شيدا

 .ندارم اونو لياقت من نيستم، خوب من خوبه، خيلى بهروز-

 بال نخواستن و خواستن برزخ ميان كه شد دخترى ىخوابيده صورت به خيره سهيال

 .زدمى پر و

 يك او عشق كه تفاوت اين با اما بود برزخ اين در هم او روزى. شناختمى را حالتش

 .بود ناممكن و طرفه

 !بود؟ چطور بهروز حال. سوخت بهروز و شيدا حال به دلش

 و حال چه به شيدا منفى جواب شنيدن با عاشق جوان آن بود، چنين شيدا حال گر

 افتاد؟مى روزی
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 !عاشقى درد است دردى بد

 العمل عكس انتظار در بهروز كرد،مى نرم پنجه و دست رنج با شيدا كه زمان همان در

 .كردمى پايين و باال را خانه قرارانهبی قاصدك،

 ماليمت با را بازويش و شده نزديك او به. شد دلبندش پسر غريب حال متوجه مادر

 .گرفت

 قرارى؟بى چرا جان بهروز-

 :گفت مصنوعى لبخندى با و آمد خود به بهروز

 .مادر خوبم من؟-

 .داد سوق صندلى سمت به و برد آشپزخانه سمت به را پسرجوانش مهربانى با مادر

 .كنم آماده برات ليمو به شربت يه من تا بشين-

 .نشست بهروز صورت روى بر صادقانه لبخندى

 هستم؟ ازدواج شرايط در من االن شما نظر به مادر-

 :پرسيد شوق با و چرخيد بهروز سمت به خانم فرخنده

 پسرم؟ خبريه-

 دو هر بهروز. رفت عزيزش پسر سر باالى. بود پاسخ بهترين بهروز شرمگين لبخند

 مادرنگاه به نورش پر چشمان با و گذاشته خورى ناهار ميز روى آرنج از را دست

 .كردمى

 :گفت محبت با و كاشت بهروز بوى خوش و زيبا موهاى بر گرم ىه*س*بو چند مادر
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 بيارى؟ عروس برام خواىمى و شدى بزرگ برم، قربونت الهى-

 .نشست و كشيد عقب را صندلى حال همان در

 كنى؟مى معرفيش من به وقت چه هست؟ كى-

 همان. بود پدرش ىدلبرانه ىخنده تداعى داشتنيش دوست پسر شاد ىخنده

 یفرخنده رفتن صدقه قربان براى اىبهانه و پيچيدمى دشت و كوه ميان كه اىخنده

 .شدمى عاشق

 .شینمی باخبر شما اول كرد موافقت وقت هر نگرفتم، جواب هنوز مادر-

 .شد ناز پر زبانش و نگاه و رفت باال خانم فرخنده ىكشيده و مرتب ابروهاى

 !نره دلش و ببينه منو چمان سرو كسى شهمى مگه-

 :گفت و داد باال ابرو مادر مانند بهروز

 .افتادم سوسكش بچه بلورين پاى و دست از سوسكه تعريف ياد جون مادر-

 :گفت و كشيد پسر بازوى بر دست محبت با و خنديد مادر

 دلم من نباش، نگران. ريختى هم به پريون شاه دختر از گرفتن جواب براى پس-

 .برم قربونت روشنه

 پنهان را قراريشبى كرد سعى يار منزل در شب مهمانى شنيدن با و شد آرام بهروز

 .كند

 .شد شب فرارسيدن منتظر صبرانه بى

 تهران ادارى كارى براى شيدا شنيد، و شد ميزبان منزل وارد خانواده همراه وقتى اما

 .فروريخت است، رفته
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 .است بوده شیدا گریختن برای ایبهانه اداری کار شد متوجه

 از و امده ناصر سراغ ابتدا همان از رضا على. گذراند ناصر و رضا على با را ساعتى

 .رفتمى باال پرسروصدايش عموى كول سرو

 .گذاشت ناصر بغل در را سبزش چشم كوچك پسرك اسد

 .كن آماده رو خودت آينده، براى كمى و بگير اينو دايى بيا-

 .دراورد را صدايش و كشيد را تپلى و زيبا طفل بينى كمى ناصر

 باشه؟ ظرفيت بى همه اين بايد پسر ببر، رو نقو نق اين بيا مهرى-

 :گفت و كرد اخم مهرى

ِ ! ناصر كشيدى لپشو هم باز-  .نگهدار ساعت يه رو بچه گفتم خان اسد …ا

 .كرد سكوت مظلومانه اَسد

 :گفت سريع رضا على

 .كشيد دماغشو عمو عمه،-

 :گفت مهرى به و زد گازى سيب به نادر

 .شىنمى آدم كه هم تو[ انداخت نگاهى ناصر سمت به] داره؟ نگه بچه تونهمى مرد-

 :گفت و خنديد ناصر

 شما[ داد نشان را اَسد] و شما پشت شدن آدم صف تو هنوز من. نوبت به آسياب-

 (.ايستادم) وايسادم
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 خانه از و كرد جور اىبهانه. نداشت را شاد و شلوغ جمع آن در ماندن طاقت بهروز

 .زد بيرون

 به رنجور و خسته تاریک، و تنگ هایکوچه در زدن قدم هاساعت از پس شب نیمه

 .برد پناه اتاقش و خانه

*** 

 .گرفت سرعت هابرف رقص و بود سرد هوا

 موهاى. بود كرده تغيير چقدر. شد خيره خود به آيينه روى روبه پرنور اتاق در شيدا

 .بود درآمده طاليى رنگ به كوتاه و صاف مجعدِسياهش،

 .شدمى ديده آيينه در راحتى به دار دنباله سفيد و بلند لباس

 عروس كى. كند پاك را آن سرخى كرد سعى و كشيد سرخش هاىب**ل روى دستى

 !بود؟ شده

 كيست؟ داماد و شده عروس كى آوردنمى ياد به چرا

 :گفت و لرزيد دلش. شدمى شنيده اتاق بيرون از زدن دست و شاد موسيقى صداى

 شدم؟ عروس كى من نمياد؟ يادم چيزى چرا خدايا-

. برگرفت در را وجودش تمامی ترس. شد وارد سفيد شلوار و كت با مردى و شد باز در

 .كشيد كنار را خود و ترسيد

 .نيافت خود پوشاندن براى چيزى اما كرد رو زيرو را عقد اتاق نگاهش

 كف با را برهنه بازوهاى. زد بازوهايش به سرما. بود هيكل درشت ایغريبه جوان، مرد

 :پرسيد آشفتگى با و پوشاند دست
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 هستى؟ كى تو-

 بسيار بم صداى با و آمد سويش به زنان لبخند داشت آبى چشمانى كه جوان مرد

 :گفت زيبايى

 .همسرت-

 :ناليد و داد تكان شدت به را سرش

 .بينممى كابوس دارم من. نه نه،-

 :گفت ترس با شد غريبه مرد نيرومند انگشتان اسير بازويش وقتى اما

 واقعيته؟ نيست؟ كابوس-

 .آورد بيرون مرد دست از را آن كرد سعى و گرفت درد بازوهايش

 :كرد التماس و جوشيد هايشاشك

 .نيستم تو زن من شناسمت،نمى من كن، ول دستمو-

 .نشد خارج گلويش از صدايى اما

 .سوختمى هايشدست بدن، سرماى عين در

 .آمد كسى صداى

 شيدا؟-

 .كند كمكش تا زد صدا را برادرش اختيار بى. بود شده تند قلبش ضربان

 .على على،-

 .شدنمى خارج گلويش از صدايى و شدمى نزديك او به مرد صورت
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 .كن كمكم كجايى؟ بهروز بهروز،-

 :گفت داماد

 .اینجام من فقط-

 :زد فریاد دل در و بست را چشمانش شیدا

 کجایی؟ بهروز کن، کمکم خدایا-

 

 صداى يك شنيد، بلندى صداى گوشش كنار. فشردمى را گلويش نامرئى دستى

 .آشنا

 .شيدا شو، بلند جان شيدا شيدا،-

 و گذاشت كرفس ىشده خرد هاىساقه روى را آشپزخانه كارد ناله، شنيدن با سهيال

 .رفت سالن به و كرد پاك بند پيش با سرعت به را هايشدست

 واكنشى اما زد صدايش آرام. كردمى ناله و خوردمى تاب و پيچ بزرگ مبل روى شيدا

 .نديد

 :زد صدايش هم باز و فشرد را بازويش

 .بيدارشو شيدا-

 .فشرد محكم را آن و نشست گلويش روى شيدا دست. شد بيشتر خفيف هاىناله

 دست فشار از را شيدا گلوى كرد سعى و گرفت ترمحكم را بازو زده وحشت سهيال

 .دهد نجات دوم
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 .كردمى زمزمه را اسم دو ناله، ميان ناتوان و خشك هاىب**ل

 .شيدا شو، بلند جان شيدا شيدا،-

 سرعت به ميز، روى شربت ىخورده نيم ليوان ديدن با و چرخاند چشم سهيال

 .شد باز منگ و گيج شيدا هاىچشم. ريخت شيدا صورت روى را نوشيدنى

 مبل روى سختى به را گيج دختر و كرد جدا شيدا گلوى از را شده حلقه دست سهيال

 .نشاند

 :كرد ناله و كشيد شده چسبناك و خيس صورت روى دستى شيدا

 كجاست؟ غريبه داماد اون رفت؟ كجا-

 .ديدىمى خواب داشتى. نيست اينجا كسى-

 :گفت قدرشناسانه و كرد نگاه اطراف و سهيال به ناباورانه شيدا

 .دادممى جون داشتم شكرت، خدايا-

 رخت در قدر آن لجاجت با. شود حمام وارد ناتوان پاهاى با شيدا تا كرد كمك سهيال

 حوله درخواست حمام در پشت از و بگيرد گرم آب دوش شيدا تا كرد صبر حمام كن

 .كند

 مبل روى را خسته بدن و كند تن به را سهيال پيراهن گشادترين شد مجبور شيدا

 .دهد جاى

 :گفت نگرانى با و آمد سراغش به نبات و چاى سهیالبا

 .باش آروم شيدا كنى؟مى كارو اين خودت با چرا-

 :گفت لعنتى بغضى با و كرد بغل را زانوهايش و نشست مچاله مبل روى شيدا
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 صورتش] زده، ركب بهم زندگيم آدم اعتمادترين مورد و عزيزترين باشم؟ آروم چطور-

 سهيال؟ باشم آروم چطور دم،مى دستش از دارم[ داد فشار زانو روى را

 .كرد محكم شيدا ىشانه دور به را دستش و شد ترنزديك سهيال

 رو همديگه كسى هر از بيشتر دارى، اعتماد بهش دارى، دوست رو بهروز تو شيدا-

 همينطور تونينمى رسيده؟ آخر به دنيا كنىمى فكر چرا حاال …حاال. شناسينمى

 .بدين ادامه

 .كند آرام را شيدا كمى فقط خواستمى اما نداشت اعتقادى خودش حرف به

 بشم، نزديك كنهمى نگاه بهم خاصى جور كه كسى به ديگه تونممى چطور شه،نمى-

. باشم راحت و صميمى بهروز با بخوام هم باز و منم قاصدك بدونم سخته سهيال آخ

 .سخت خيلى سخته،

 .داد شيدا خورد به را چاى زور به سهيال

 :گرفت هشيارى رنگ نگاهش شيدا

 كجاست؟ ساحل-

 .پارك ببرتش قراره هم بعد سينما، رفته بهمن با-

 كدبانوى تا شد آشپزخانه وارد سهيال همراه. بود شده بهتر كمى شيدا بدن لرز و تب

 .كند كامل را كاره نيمه شام پخت خانه

 .كند منحرف وغصه درد از را شيدا ذهن تا گفت سخن متنوع مطلب هاده از سهيال

 آرام ظاهرا   گرچه شيدا اما شد ترآسان سهيال كار زبانيش شيرين و ساحل آمدن با

 .بود دار غصه و گيج درون از اما بود شده
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 به اصرار همان با و كند روشن را كولر او، بدن سرماى به توجه بى سهيال كرد اصرار

 .داد جاى پتو دو زير را زده سرما بدن و رفت خانه حياط

 كنار قوى مسكن قرص ورق يك و ليوان همراه به را نبات و چاى از پر فالسك سهيال

 .گذاشت شيدا بالش

 :كرد زمزمه خسته و ناتوان شيدا

 كنم؟ چیكار خدايا-

 خدايا سخته، من براى بهروز دادن دست از و دورى چقدر دونىمى تو فقط خدايا

 .كن كمك خودت كردى، وارد من دنياى به اونو خودت

 حتى تونمنمى باشم، مادر و همسر تونمنمى كنم، ازدواج تونمنمى من دونىمى خدايا

 .باشه بهروز مرد اون اگه حتى كنم تقسيم روزمو شبانه مردى با بايد كنم تصور

 .كن كمكم هستم، درمانده هستم، خسته خدايا

 يه فقط يا مونمنمى زنده يا ديگه باش مطمئن». پيچيد گوشش در دارى بغض صداى

 «.متحركم ىمرده

 .نشست قلبش روى دردناكى سنگينى و شد فشرده قلبش

 .نداشت را صدا صاحب بردن رنج تحمل. افتاد گريه به

 :گفت گريه با

. ببرى رنج خوامنمى من بشى، جدا عشق اين از و كنى فراموش كنممى دعا-

 !رفيق نيستم مشترك زندگى مناسب من اما بكشى درد خوامنمى

*** 
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 .گذشت هفته يك

 شده هللا بسم بهروز و جن شيدا گويا. بود نشده شيدا ديدن به موفق هنوز بهروز

 .بود

 او تا كردمى زندانى اتاقش در را خود شيدا رفت،مى هاآن ىخانه به اىبهانه به وقتى

 .نبيند را

 را گوشى شيدا شد،مى شيدا با صحبت خواستار اىبهانه به و زدمى زنگ كه هنگامى

 گذاشتمى تماس قطع دكمه روى را انگشتش مادر، چشم از دور و گرفتمى مادر از

 .زدمى حرف و

 .بود دردناك و فشرده روزها اين جوان دو هر قلب

 .كردندمى گِلِه هم از دو هر و دوختندمى آسمان به چشم هاشب

 قبول بين كه داده قرار وحشتناكى راهى دو سر را او بهروز چرا كه كردمى گله شيدا

 !بپذيرد؟ را يكى او از دورى يا او ىعالقه كردن

 محروم اشهميشگى دوست صورت ديدن از را او شيدا چرا كه بود معترض بهروز

 !بدهد؟ هردو به عاشقى فرصت خواهدنمى چرا و كرده

 .ترسيدندمى يكديگر جدايى و دورى از دو هر

 .خواستندنمى را ترسناك و سرد ىفاصله اين كدام هيچ

 .بودند شده عصبى و خواببى غذا، كم. بود مشهود خانه در رفتارشان تغيير

 را دستش آشپزى وقت يا كوبيدمى هم به را آشپزخانه ظروف شستن، هنگام شيدا

 .كردمى مشاوره جلسات متمركز را افكارش سختى به هم كار محل در. سوزاندمى
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 توپ مانند زردى كوچك توپ و كشيدمى دراز تخت روى و بود شده حرف كم بهروز

 او با يا زدمى حرف سقف روى قاصدك با و كوبيدمى روروبه ديوار به مرتب را تنيس

 .كردمى قهر و دعوا

 .بود سپرده ديگران به را مهندسى دفتر براى محلى كردن پيدا

 .بودند شدن نفسبى حال در هم دورى از كه نفس هم دو داشتند غريبى روز و حال

*** 

 سفيد مايع ميان پدر سفيد لباس شستن حال در مادر. شد بلند تلفن زنگ صداى

 :گفت بلند لباسشويى پودر و كننده

 !سوخت تلفن اين كيه، ببين شيدا-

 :گفت و رفت گوشى سمت به عصبى و خسته شيدا

 بفرمايين؟[ برداشت را گوشى. ]نداره كار من با كسى چه؟ من به اَه،-

 خوبى؟ جون، شيدا سالم-

 :داد پاسخ آرامش با و نشست صاف شيدا

 خوبه؟ دايى خوبين؟ شما. خوبم دايى، زن سالم-

 بكنى؟ من به كمكى يه دارى وقت جون خوبه،؛شيدا هم دايى-

 :گفت كنجكاو شيدا

 بكنم؟ بايد كمكى چه دارم، وقت بله-
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 كسى بيمارستان بره خوادمى خانوم اعظم است، ريخته هم به سالن و گازه رو غذام-

 .برم همراهش خواممى نداره، رو

 .كردمى كمك ديگران به مشتاقانه فرخنده دايى زن. خواراند را اشگونه شيدا

 :پرسید مستاصل و گزید ب**ل شیدا

 تنهایی؟ دایی زن-

 .تنهام نیست، خونه کسی-

 :کشید ارامش از اهی شیدا

 .ميام االن باشه،-

 .كند كم را كننده خفه تنگى دل و بزند باال اتاق به سركى توانستمى نبود، هم بد

 صورت روى و برد باال رويشروبه پاهاى از را نگاهش و گذاشت را گوشى خانم فرخنده

 منتظر غمگين سياه چشمان و پريشان موهاى. نشاند پسرش ىآشفته و منتظر

 .بود او سوى از كالمى

 مياد؟ مادر-

 .مياد-

 به دورى روز ٧ از بعد لبخند و درخشيد عزيزش چشمان در رضايت و اميد از اىبارقه

 .برگشت انگيز شگفت دلرباى هاىمنحنى و هاب**ل آن

 :پرسید خانم فرخنده

 شده؟ چی بگی خواینمی-
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 قدرتمندش و جوان دستان در را مادر مهربان هاىدست و زد زانو مادر كنار بهروز

 .فشرد

 .بزنم حرف شیدا با باید! شده چی دونمنمی هم خودم-

 سينه به را عزيزترينش صورت و كرد نوازش را بهروز موهاى ماليمت با خانم فرخنده

 .كرد نگرانش هاىمادرانه ميهمان را او محبت پر هاىه*س*بو با و چسباند

 داره؟ ازدواجت موضوع به ربطى نفر دو شما رفتار اين جان، بهروز-

 :گفت آهسته گرفتمى آرامش مادر وجود از كه بهروز

 .ترسممى بره، پيش خوب چيز همه كن دعا جون، مادر كن دعا برام نيست، ربط بى-

 .شد خيره مظلوميت و زيبايى همه آن به و كرد بلند را پسر سر مادر

 اذیت رو شیدا. نکن اشتباهی کار و کن صبوری دل، عزیز شهمی درست چی همه-

 .نکن

 آهى و گذاشت مادر پاى روى سر و جوشید فرزندی محبت پسرجوان پی و رگ در

 .كشيد بلند

 !دادمى جان داشت دوريش از او! داشت؟ را قاصدكش اذيت و آزار قدرت مگر

 .مادر دارم احتیاج شما دعای به فقط... راحت خیالتون نکنم، اشتباه مواظبم-

 :گفت و زد داشت روزه هفت ریش ته که صورتی بر ایه*س*بو و شد خم مادر

 بده قشنگت صورت به صفایی یه برو باشه، مرتب و قوی همیشه باید مادر بهروز-

 .دلم عزیز

 «العظیم العلی بالله اال قوه وال حول ال»: کرد زمزمه ب**ل زیر بار دو و
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 .کشید دست فرزند موهای بر و

 .شد بلند و زد مادر دستان بر اىه*س*بو بهروز

 .بگی دروغ شدی مجبور ببخش،-

 :گفت لبخند با و داد نشان را ريخته هم به هاىمبل دست با و برخواست هم مادر

 .كنه جمع رو ما پاش و ريخت بايد شيدا طفلى نگفتم، دروغ-

 به را خانم فرخنده و رساند اتاقش بالكن ىپرده پشت را بهروز خانه، زنگ صداى

 .كشاند خانه حياط سمت

 .كرد عذرخواهى شيدا از لبخند با و گشود را در

 روز هفت اين در. نبود پسرش چشمان زير كبودى به شباهتبى هاچشم زير كبودى

 .بود جوان دو اين عجيب رفتار شاهد خوبى به

 خود با گاه! است شده شيدا دل رنجش و دورى اين موجب چيزى چه دانستنمى

 شيدا از هم شايد گفتمى گاه و كرده عالقه ابراز شيدا به بهروز حتما گفتمى

 !شود اشعالقه مورد دختر و او بين ىواسطه خواسته

 دخترى براى تند اما محجوب گندمى دختر اين جز به پسرش دل داشت شك اما

 .باشد رفته ديگر

 .داشت اعتماد دو هر به کنند، حل را مشكل خودشان دادمى اجازه بايد

 خودت ىسليقه به رو هامبل كن، كم رو زيرش پخت غذا رم،مى من جون شيدا-

 .خداحافظ. بچين

 .دايى زن خداحافظ-
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 .شد خانه وارد سياه چشم دو ىحريصانه نگاه زير

 .شد مشغول و گذاشت كنار را چادر

 بهروز به فقط مدت تمام در. نكشيد طول هامبل جايى جابه ساعت نيم از بيشتر

 .داشت خود در را او جسم و صدا و بو خانه، اين. كردمى فكر

 .خورد اب لیوانی و رفت آشپزخانه به. آورد فشار گلويش به بغض

 .شنيد را باال در شدن كوبيده صداى

 .آمدمى باال از كسى كردن حركت صداى. كردنمى اشتباه. كرد تيز گوش

 :گفت بلند و رفت هاپله پاگرد سمت به و كرد سر را چادرش

 شمايين؟ دايى، زن-

 يا ميز يا صندلى مثل امدمی چیزی شدن كشيده. رسيدمى گوش به همچنان صدا

 !بود تخت

 .رساند اتاق در پشت را خود و رفت باال را هاپله هراس كمى با

 .دايى زن-

 داخل به شده مسخ. خوردنمى چشم به كسى نگاهش ىمحدوده در. شد باز اتاق در

 .شد كشيده اتاق

 اتاق جا اين بود عجيب اين از غير خب. كرد پر را مشامش بهروز بوى. جلوتر قدم دو

 .گرفت شدت قرارشبی دل ضربان بود، جوان پسر

 !داشت؟ کم چه شانرابطه مگر بود؟ کرده خراب را خوب روزهای بهروز چرا
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 .كرد غافلگيرش در شدن بسته صداى و برداشت ديگر قدمى

 ديدنش از بيرحمانه را خود روزها كه ديد را كسى ساكت و دلخور ىچهره و برگشت

 .بود كرده محروم

 قامت تنگى دل با گفت،مى عقل و بود داده رخ كه آنچه به توجهبى قلبش و چشمان

 .بوسيدمى را صورتش و

 اين تا كرد پاك را هااشك دست مچ با كرد؛ تيره را چشمانش سوزان اشك قطره چند

 .ندهد دست از را فرصت

 ضربان و بود گرفته او از را خوراك و خواب كه بود ديدارى محو او مانند هم بهروز

 .داشت زدن بيرون و دريدن قصد گويى كوبيد،مى سينه بر شادمانه قلبش

 امواجى سيالن از پر كه گيردمى قرار انسان روى به رو ناب اىلحظه زندگى، در گاهى

 .است فرازمينى

 .است آينده و وحال گذشته از وروح، زمان هزاران تداخل و تقابل محل كه اىلحظه

 و حبيب معشوق، و عاشق ديدار یباره هزاران تكرار بودن، بكر وجود با لحظه آن

 …و نظامى سعدى، فردوسى، حافظ، موالنا، اشعار در كه است محبوبى

 .است شده تكرار

 وبستر، جين روالن، رومن هوگو، ويكتور دانته، گوته، شكسپير، كه ناب اىلحظه

 و نقاش و مومن و عارف و نويسنده و شاعر هزاران و تولستوى برونته، خواهران

 .بودند زده آن بر زندگى از نقشى و دريافته را آن ایلحظه گرصورت و ساز مجسمه
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 و جنس و نژاد هيچ به متعلق كه اىلحظه. عاشق و ديده رنج نگاه دو وصال ىلحظه

 .نیست خاصى …و مذهب و مليت و رنگ و طبقه

 فرا و الهى بوى و رنگ كه خداوند بركت با انگشت به متعلق تنها ناب، ایلحظه

 .دارد زمينى

 .خدا خودِ  وجود از خدا، لطف از ناب اىقطره

 .شود جدا فضا در مواج جادوى از توانست شيدا از زودتر بهروز

 :گفت و گذاشت جلو قدمى

 .سالم-

 .دوخت زمين به را نگاهش و شد كنده جادو از بهروز صداى با هم شيدا

 .سالم-

 فراموش را همه عمال   بود زده سوال و گاليه و جمله هاده طرح لحظه آن براى كه بهروز

 :گفت مستاصل و كرد

 نداشتم؟ رو منامه جواب شنيدن لياقت حتى شيدا-

 روى موهاى كالفه كه كرد دنبال را بهروز بلند و كشيده دست. آمد باال شيدا نگاه

 .زدمى كنار را پيشانى

 جلو قدمى. آمد شيدا چشم به پيشانى روى كبودى دلبر، و سياه موهاى رفتن كنار با

 :پرسيد درهم ابروى با و ايستاد جوان روى روبه و رفت

 كبوده؟ پيشونيت چرا-

 .زد لبخند دلخورى با بهروز
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 خودم پيشونى تو گوشى با داره انتظار كنهمى قطع رو تلفن پا گريز آهوى وقتى-

 !نكوبم؟

 .شدى من فرار باعث خودت چيه؟ پا گريز آهوى ديوونه،-

 !گناهه؟ اين هان چيه؟ احساسم كردم اعتراف اينكه جز كردم؟ چیكار من مگه! من-

 .گرفتى ازم رو دوستم بهترين تو …تو گناهه، آره-

 .زدندمى فرياد هم سر بر و كردندمى دوگاليه هر

 :گفت بلندتر و زد اتاق در چرخى بهروز

 چرا ذارى،نمى چرا. باشه كنارت هميشه خوادمى داره، دوِست دوستت اون-

 خواى؟نمى

 .نشست تخت روى خستگى با شيدا

 تو خوامنمى بدم، دست از رو تو خوامنمى بمونه، پايدار دوستيم خواممى چون-

 .بشه تبدیل نفرت به دوستیمون خوامنمی. بشى زندگيم ديو به تبديل

 :گفت ملتمسانه و نشست كنارش فاصله با بهروز

 چرا كنم، خوشبخت و شاد رو تو تونممى چقدر كنم ثابت تا دىنمى فرصت چرا-

 چرا؟ بشه، هميشگى و ترعميق دوستيمون دىنمى اجازه

 و خشم از پر فشرده هاىب**ل با و فشرد هم در را زانويش روى انگشتان شيدا

 :گفت رنجش

 رو مرد نقش زندگيم تو خوامنمى بشى، مرد به تبدیل دوست از برام خوامنمى-

 .باشى خودت باشى، همه از جدا تو خواممى. منزجرم متنفرم، مردها ىهمه از بگيرى،
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 منو …كنهمى فرق تو توقع شيم،مى دور هم از كم كم بشه دوستيمون وارد عشق اگه

 .بشه اينطورى خوامنمى كنى،مى ذبح و خفه مشترك زندگى تو

 پر نثار لعنتى دل در بود، رسيده ياس به خشم از كه شيدا رخ نيم به خيره بهروز

 .كرد شيدا زندگى مردان ترينرنگ

 از شيدا كه مردانى و برادر و پدر خودخواهى و رحمىبى و خشونت كرد درك خوبى به

 ديدن قدرت كه شده عجين شیدا روح پود تارو با چنان بود ديده اطرافش در كودكى

 .ندارد را او عشق ابراز آشكار حقيقت

 :گفت نرمى به

 من. شناسىمى منو. بزنم آزاديت به بند يا بدم آزارت كنم، اذيتت خوامنمى من-

 .زندگى تو كار، تو درس، تو كنيم پيشرفت هم با خواممى

 ترينكوچك تونممى كنىمى فكر بدم؟ رنج رو كسى تونممى من شناسى؟نمى منو

. شدم بزرگ تو با كودكى از كه بهروزى همون بهروزم، من شيدا برسونم؟ تو به آزارى

 داشته هم با تونيممى كه اىآينده به كمى فقط كمى، بده، فرصت خودت به كمى

 .كن فكر باشيم

 گوش بهروز سخنان به نوايشبى انگشتان به كرده وارد فشار و سكوت در که شيدا

 :گفت داد،می

 به احتياج تو بيمارم، اصال من كنم، فكر مشترك زندگى به لحظه يه حتى تونمنمى-

 .من مثل خشم و تنفر از پر يكى نه دارى سالم آدم يه

 :زد فرياد اختيار بى و برخواست بهروز
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 رو صاحاب بى اين جواب[ كوبيد برسينه. ]درك به برن همه خوام،مى رو تو فقط من-

 .نكن اينكارو من با شيدا كشه؟مى منو داره كه بدم چى

 .نشست شيدا چشمان بر اشك و گلو بر بغض

 .كند كارى توانستنمى اما بردمى جانش از توان بهروز رنج

 :گفت افتاده سرى با و كشيد آهى. رفت اتاق در طرف به و شد بلند

 تونىمى اگه. كنه فراموش[ عشق بگويد داشت شرم] رو عالقه اين بده يادش-

 .نخواه من از اىديگه چيز اما …هستم من باشى دوستم هميشه

 و كرد دراز دست و رفت شيدا سمت به شد، افكن طنين اتاق در جوان مرد بلند نفس

 كه كرد احتياط انقدر. كرد جدا بازو از را جوان دختر قامت بر نشسته چادر ىپارچه

 .ايستاد و زد برچادر اىه*س*بو و شد خم كمى. نكند لمس را بازو

 .گرفت اىلحظه شيدا نفس

 :گفت محكم صدايى با و كرد باز را در بهروز

 سياه انگيز نفرت مرداى همون از يكى بشم هم خودم نخوام كه دارم دوست اونقدر-

 .زندگيت

 شهر اين از نكنى قبول منو عشق اگه كنم،مى صبر غروب فردا تا قسم خودت به

 كنى فرار ازم اينكه تحمل. ندارم توبى رو كوچه و خونه ديدن تحمل ديگه چون:رم،مى

 .ندارم رو
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 ديدنت با تونمنمى …نيوفتاده اتفاقى هيچ انگار كه كنم بازى رو كسى نقش تونمنمى

 كه دخترى به و باشم نامرد تونمنمى. نيام سمتت به و بگيرم رو قلبم تپش جلوى

 .نلرزه دلم و دست و كنم نگاه داره ارزش برام همه از بيش

 .كنم نگاه عمه دختر و دوست عنوان به فقط تو به تونمنمى ديگه تونم،نمى تونم،نمى

 رو خودم نه و شنوىمى رو صدام نه ديگه نخواى منو اگه باش مطمئن و شيدا برو

 .شيدا برو بينى،مى

 در کننده خفه بغض با شيدا زدمى حرف درد از پر اما محكم بهروز كه مدتى تمام در

 .گريستمى دل

 .رساند خانه به را او جان بى هاىقدم

 اتاقش سوى به و نداد «داشت؟ چیكارت دايى زن» پرسيد كه مادر سوال به جوابى

 .رفت

 بهروز جمالت بار صدها و هاده. كرد دعوا خيالى بهروز با و گريست صبح ىسپيده تا

 :گفت او به اشك با و كرد تكرار خود براى را

 و زنىمى عشق از دم چطور ببرى؟ خودت با منو بهروز تونىمى چطور تو رحم بى-

 بذارى؟ تنهام خواىمى

 .بمون من براى همينطورى و باش عاشق خوب

 كنم؟ چیكار من بذارى خبربى منو و برى اگه

 كنم؟ كار چه من خدايا

 .بود زده جانش به آشنا سرمايى. برود كارش محل به كه بود آن از تررمق بى
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 كميته به سختى به. كردمى زنده برايش را على دادن دست از روزهاى كه سرمايى

 .گرفت مرخصى روز چند و زد زنگ

 زار حال و پريده رنگ متوجه كه بود خانه ناآرام مرد غرغرهاى مشغول چنان مادر

 .نشد دخترش

 شيراز به سفر از برايش ناصر كه رفت زيبايى رنگ آبى چوبىِ  ىجعبه سراغ شيدا

 .داد قرار سينه روى را جعبه و كشيد دراز تخت روى. بود خريده

. نداشت را كردنش باز طاقت. فشرد خود به محبت با را خشك و سفت چوب

 كوچك ىجعبه همين داشت، دوست كه هايىانسان جز به دنيا اين در او ىگنجينه

 .بود

. بود پارچه يك لمس دنبال به دستانش با. گشود را آن لرزان دستانى و سرد آهى با

 زنجير و فلز قطعه. رفت فرو بيشتر و كرد لمس را هاعكس و هانامه كاغذ انگشتانش

 را آلود خون سربند على، هاىيادگارى تمام و پالك زير از و زد كنار آهسته را ارزشمند

 .گذاشت چشمانش روى و كشيد بيرون

 موهاى تار به تار لمس مشغول لحظه همان گويى كه كرد لمس را آن عاشقانه چنان

 .كندمى لمس را على مهربان چشمان و بلند پيشانى گويى است، برادر دلرباى

 ىرايحه هم باز تا برد شده سرخ بينى سمت به خيس چشمان روى از را سربند

 روى گرفتن قرار و سرد هاىه*س*بو با سربند طواف. بكشد مشام به را آن خفيف

 .رسيد پايان به شيدا قراربى قلب

 !بود طوالنى و سرد روز چه كه اه. گذاشت سر پشت سختى به را هاساعت و دقايق

 .نشست تختش روى و زد سر او به ناهار خوردن از قبل ناصر
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 .كنهمى درد كجات نيست؟ خوب حالت شيدا-

 :گفت گرفته صدايى با خشك هاىب**ل

 .خوردم سرما كنم فكر كنه،مى درد جام همه-

 .فشرد خود به را پتو و

 :گفت لودگى با ناصر

 …كنى تب تو اما نيست عجيب خيلى كنه تب خر هوا اين تو يعنى-

 .خنديد

 :زد نق شيدا

 …اون و خودتى خر-

 .درمونگاه بريم[ داد ادامه جدى] نداريم ناموسى فحش نچ نچ-

 .بخوابم بذار برو شم،مى خوب-

 .برخواست ناصر

 اَسد ىخونواده اراك، برن خوانمى ننه و بابا تعميرگاه، بزن زنگ داشتى الزم چيزى-

 .بره همراهشون هم نادر ىبچه و زن قراره كرده، دعوتشون

 نميرى؟ تو-

 سفارش رممى ديگه من شيدا. بدم تحويل ظهر فردا تا بايد مونده مردم كار برم؟ كجا-

 .بزن زنگ شد بد حالت نكنم،

 :گفت و آمد سراغش شده آماده مادر وقتى
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 داييت زن به شد بد حالت كن، درست خواستى هرچى داريم يخچال تو چى همه-

 .بزن زنگ

 دارى تو مريضه، كشه،مى درد داره دخترت، من،»؛:كشيد فرياد شيدا رنجور قلب

 «!مادرى تو آخه! مهمونى؟ رىمى

 :گفت سختى به هايشب**ل اما

 .باشه-

 :پرسيدمى كه شد شنيده پدر صداى. رفت بيرون اتاق از مادر

 شده؟ مريض شيدا-

 :گفت سريع كه مادر بلند صداى و

 .شهمى خوب بخوابه كمى. خورده سرما كم يه نشده، كه مريض-

 .ريخت تكيده هاىگونه روى شيدا سوزان اشك

 :گفت و كشيد سرش روى را پتو

 …من بِره بهروز خدايا بِدم، دست از رو زندگيم اميد تنها نباش راضى خدايا-

 .بگويد مرد يك داشتن دوست از خدا با داشت شرم حتى

 چندمين براى را معده محتويات تمام و رساند حياط به را خود مغرب اذان صداى با

 .بود نمانده معده در ديگرى چيز زرداب جز به. ريخت بيرون بار

 رفتن براى داد اجازه چشمانش به و شد مچاله زمين، روى. نداشت شدن بلند توان

 .كند سوگوارى عزيزش
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 .است داده دست از هم را بهروز على، مانند دانستمى

 براى او عطش ىخاطره زدمى باال را پيشانى روى موهاى بهروز ىكشيده دستان وقتى

 موهاى آن نوازش و لمس به وافرى ميل نيز لحظه آن. شد زنده برادرش موهاى لمس

 .داشت دلبر

 : كرد زمزمه گريه با

 نامردى خيلى بهروز …بشينه دلم به بايد هم موها اين روى كشيدن دست حسرت-

 .رفيق

 .بريد را امانش درد دل و تهوع

 .دويد اتاق سمت به و پريد خواب از شيدا فرياد با شب نيمه ناصر

 هم به كه هايىدندان با و بود نشسته تخت روى خود دور به پيچيده لحاف با شيدا

 .زدمى حرف خوردمى

 .سوختمى تب در لرز با! داشت تب. كشيد پيشانى به دستى ناصر

 :پرسيد و دوخت نگران جوان مرد به را ماتش نگاه شيدا

 كشتمش؟ من …اومدمى خون قلبش از برد؟ خودش با منو رفيق على رفت؟ على-

 .كرد دراز تخت روى را او ناصر

 .ديدى خواب نشده، چيزى شيدا-

 .داد شيدا خورد به را مسكن و بر تب قرص

 .آيدمى سمتش به كه ديد را على ناصر، به خيره شيدا
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 .كرد بغل را على بازوى زده، عقب را لحاف و زد لبخند سختى به

 .ببر خودت با منو على-

 .نشست تخت روى و كرد بغل را او نگران ناصر

 من؟ آبجى برگردونده روزها اون به رو تو دوباره چى اومده، سرت باليى چه-

 :كرد زمزمه جويده جويده شيدا

 .برگرده بگو …ذارهمى …تنها داره …منو …رهمى داره …رفيقم-

*** 

 شيداى ىمعاينه مشغول پيشانى در اخمى با كه دوخت مرد پزشك به چشم ناصر

 .بود حالبى

 داده؟ دست از رو كسى-

 :گفت تعجب با ناصر

 .نه-

 افتاده؟ روز اين به چرا شده، ضعيف بدنش داره، خونى كم پايينه، فشارش-

 .مياره باال بخوره، تونهنمى چيزى روزه دو دونم،نمى-

 .شد نسخه نوشتن مشغول پزشك

 مقوى غذاش بخوره، بدين مرتب رو داروها اين. شده عصبى ىحمله دچار احتماال-

 .باشه

 …آمپول و بزنه االن رو سرمش و B12 آمپول
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 ريختن هم به باعث چيز چه فكركرد هرچه. زد بيرون اورژانس بخش از متفكر ناصر

 باقى زد زنگ دايى ىخانه به كه بعد ساعت٣ تا ابهام. نرسيد نتيجه به شده شيدا

 .ماند

 :گفت و كشيد شيدا سرد پيشانى به دستى خانم فرخنده

 .زدىمى زنگ زودتر-

 .گذاشت كتاب ىقفسه روى را داروها ىكيسه ناصر

 كجاست؟ بهروز كنم، بيدارتون خواستمنمى بود زود صبح-

 ىپريده رنگ. ماند حركتبى خانم فرخنده دستان

 .آورد چشمانش جلوى را پسرش غمگين صورت شيدا،

 .جنوب رفت-

 بزنه؟ دفتر جا همين خواستنمى مگه چرا؟-

 .رفت استادش همراه شده پيدا براش كار يه. دونمنمى-

 «.رفت رفت،»: پيچيد ناصر گوش در صدا

 !گفتمى كسى رفتن از شيدا

 رفت؟ كى-

 .ديروز-

 :پرسيد شك با ناصر. بودند دوخته او به چشم بيمار سر باالى دو هر حاال

 شده؟ حرفشون هم با بهروز و شيدا-
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 :گفت و كشيد آهى خانم فرخنده

 .نگفت چيزى بهروز دونم،نمى-

 غصه با و زد چنگ را موهايش و گزيد لبى ناصر. كردند فكر چيز يك به دو هر

 :پرسيد

 تعميرگاه؟ برم من ندارى، كار دايى زن-

 .باشه راحت خيالت. جان ناصر برو-

 :كرد زمزمه مادرانه و كرد نوازش را مرطوب موهاى و نشست شيدا كنار خانم فرخنده

 جا اون بهروزم رنجور، و بيمار اينجا تو من؟ دل عزيزاى كنينمى كار چه دارين شما-

 داده؟ رخ شما بين چى. ناراحت و غمگين

 .كرد پاك را چشم اشك

 رو درد و بيمارى. كن شاد رو جوون تا دو اين دل مخلوقاتت ترينپاك حق به خدايا-

 .كن دور ازشون

 .خورد تكان شيدا هاىب**ل خانم فرخنده دست گرماى و صدا از

 فرخنده؟ دايى زن-

 .خودمم جونم،-

 .سوزممى دارم من خواستم،نمى من …بره بهروز خواستمنمى من-

 .زد ه*س*بو صورتش به محبت با و كرد پاك را شيدا هاىاشك خانم فرخنده

 .گردهبرمى بهروز. شو خوب زود و باش آروم. دونممى جان، شيدا دونممى-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

799 

 

 .نشست شيدا هاىب**ل بر محو لبخندى

 !گردهبرمى

 .گشتبرمى او پس داشت، اطمينان بهروز مادر وقتى

 .برنگشت و گذشت روزها اما

 .برنگشت و رسيد هفته به روزها

 به برگشت و رفت مسير در خانه، در روز هر شيدا

 نه بود هامدت كه كردمى فكر دوستى به شدمى تنها كه اىلحظه هر در كميته،

 .داشت او از خبرى نه و شنيدمى را صدايش

 شده هميشگيش همراه( بود رفته کش ناصر آلبوم از) او عكس تنها و بهروز هاىنامه

 .بود

 را خود زيباى ىخنده بازى دل و دست با و بود ايستاده ناصر ىشانه به شانه بهروز

 .شد كشيده خندان صورت روى قرارىبى با شيدا انگشتان. بود گذاشته نمايش به

 !شم؟مى دلتنگت من نگفتى و رفتى روز،١٣ شد-

 ىخسته صداى به گوش و داد قرار سينه روى را عكس و كشيد سوزناكى آه

 .سپرد ناصر محبوب ىخواننده

 .سپرد سوزان هاىاشك به را هاگونه و شد غرق بهروز با مشترك خاطرات در صدا با

 رسيده من داد به اى"

 شكستن خود روزاى تو
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 مهربونى چراغ اى

 من وحشت شباى تو

 حقيقت تبلور اى

 ترديد هاىلحظه تو

 گرفتى من از شبو تو

 "خورشيد به دادى منو تو

. بود دوست یک از بیش زندگیش در بهروز نقش. اورد هجوم ذهنش به خاطرات

 .بود همیشگیش همراه بهروز

 نباشی یا باشی اگه"

 گاهی تکیه من برای

 غریبم که من برای

 "پناهی جون رفیقی تو

 :خواند سوزناک خواننده وقتی

 مومن همیشه یاور"

 سالمت سفر برو تو

 دوری که نخور من غم

 "عادت شده من برای

 :گفت گریه با
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 .برگرد خدا رو تو. برگرد نشده، عادت-

 من یعاطفه ناجی"

 گرفته جون تو از شعرم

 من بودن خشک رگ

 گرفته خون تو تن از

 باشم تو مدیون اگه

 جونم باشه تو از اگه

 نداره لحظه اون قدر

 نشونم دادی منو که

 باشم تو مدیون اگه

 جونم باشه تو از اگه

 نداره لحظه اون قدر

 "نشونم دادی منو که

 .خواندمی را او زندگی شرح خواننده حاال

 بود سفر شب شب وقتی"

 وحشت هایکوچه توی

 بود کسی سایه هر وقتی

 ظلمت به بردنم واسه
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 شب یثانیه هر وقتی

 بود من هراس تپش

 دوست خنجر زخم وقتی

 بود من لباس بهترین

 مهربونی دست با تو

 کشیدی مرحم تنم به

 گفتی روشنی از برام

 یدی در شبو پرده

 مومن همیشه یاور

 سالمت سفر برو تو

 دوری که نخور من غم

 عادت شده من برای

 دوست اولین طلوع ای

 من آخر رفیق ای

 خوش سفرت بسالمت

 من یاور یگانه ای

 باشه که هرجا مقصدت

 باشی که دنیا جای هر
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 شقایق مرز اونور

 باشی که هالحظه پشت

 قلبت که باشه خاطرت

 بود من بالی سپر

 رفیق تو دست تنها

 "بود من ریای بی دست

 

 :کرد زمزمه هق هق با

 

 قلبت که باشه خاطرت"

 بود من بالی سپر

 رفیق تو دست تنها

 "بود من ریای بی دست

 (داریوش)

 و درد تكرار شيدا براى روز هر. داد پاييز به را خود جاى تابستان. كشيد ماه به هفته

 .است رفته سحر و آمده خانه به شبانه بار چند بهروز كه دانستمى. بود تازه غمى

 .ندارد آمدن قصد و بريده او از جوان پسر شد مطمئن ديگر

*** 
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 :عزيز خوانندگان با سخنى)

. ندارم را عاشقانه ىناله و اشك شرح يا داستان ىبيهوده كشش قصد خوبم دوستان

 اين موجب اطرافيانشان كه است كسانى احساس و درد عمق دادن نشان قصدم تنها

 والدين كه است دردى دادن نشان قصدم. هستند آن از غافل و شوندمى درد حجم

 بيشتر كه دردى. كنندمى تزريق خود كودكان جان به ارام ارام جاهالنه و ناخواسته

 خود خانواده و جامعه افراد دادن ازار شكل به شده بزرگ كودكان همين توسط اوقات

 . دهدمی نشان را

 خود سوى به تنها را درد تير دينى هاىامیزه و شخصى معرفت بخاطر شيدا گرچه

 (است گرفته

 سوزانش، باد در رقصيدن و ريزان برگ جشن با پاييز هويش، و پرهاى بادهاى با پاييز

 .زد تكيه طبيعت ىاريكه بر و راند عقب را گرم و پير تابستان

 شبانه بيشتر كه پدر حتى نماند، دور اطرافيان چشم از شيدا غذايى كم و حرفى كم

 دختر رفتن آب متوجه هم گذراندمى خودش اتاق يا اتومبيل فروشگاه در را روز

 .بود شده بزرگش

 گه؟نمى چيزى و مريضه نكنه شه؟مى پژمرده روز به روز داره چرا دختر اين-

 :گفت و گذاشت كنار را بافتنى ميل و كاموا مادر

 .زنهنمى حرفى كه من به چِشه، دونمنمى-

 تازگى به كه تلفنى سبز گوشى پدر. كرد قطع را شوهر و زن گفتگوى تلفن زنگ صداى

 :كرد نزديك گوش به را بود خريده

 اَلو-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

805 

 

-… 

 .كنممى صداش االن خوبى؟ بابا، سالم-

 :گفت مادر به رو

 .بده جواب شيدا بگو سهيالس،-

 .رساند سالن داخل گوشى به را خود كندى به مادر صداى با شيدا

 .سهيال سالم-

 .وفا بى خانوم نگيرى من از سراغى خانوم، شيدا سالم-

 .كند كم را شيدا صداى سرماى از كمى نتوانست هم سهيال صداى وگرمای شوق

 .هستم كميته هم روز سه دبيرستان، رممى روز دو مشغولم،-

 نشد؟ فرارى آقاى از خبرى شيدا-

 .آورد فشار شيدا گلوى به ماهه چند بغض

 ندارى؟ كارى برم بايد من …من سهيال نه،-

 .نداشت را كسى با كردن صحبت تحمل

 :گفت معترض سهيال

 .زنيممى حرف داريم كن صبر شيدا-

 .بست فرو چشم شيدا

 .خداحافظ. كنم قطع بايد ببخش نيست، خوب حالم سهيال-
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. شد لبش گزش موجب تلفن قطع ممتد بوق و نگريست گوشى به مبهوت سهيال

 .كردمى فكر كه بود آنى از بدتر شيدا حال

 نگاه فشردمى خود بازوان ميان را ساحل و بود كشيده دراز تخت روى كه صادق به

 .بود كرده پر را اتاق فضاى كودكانه ىقهقهه. كرد

 .داد دلخورى رنگ خود صداى به. كردمى مشورت هم صادق با بايد

 .خورمتون*می االن آره؟ كنينمى بازى من بدون-

 .كرد گلوله پدر بازوهای و سينه ميان را خود ساحل. برداشت خيز هاآن سمت به

 .بابا كن( قايم) قانم منو-

 :گفت خنده با صادق

 .جلو بيا دارى جرات اگه گرگه خانوم-

 .انداخت هاآن روى را خود خنده با سهيال

 .گرگه آقا دارم جرات كه معلومه-

 .جدى اىضربه بدون زدند،مى لگد و چنگ شدند،مى لوله هم در شاد پيكر سه

 .بود ساحل محبوب و كننده سرگرم بازى اين

*** 

 .كشاند پتو زير به را شده سرد تن و گشت باز اتاقش به شيدا

 با روز شبانه كه جوانى به خطاب و كشيد سر روى را گرم و زشت اىقهوه- قرمز پتوى

 :گفت كشيد مى نفس او
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 .سردمه همش! شهنمى گرم بدنم ديگه رفتى وقتى از معرفت،بى بينىمى-

 شده؟ تنگ قاصدك براى دلت اصال كنى،مى چیكار كجايى، االن تو تو،

 ترتلخ و ترحرف كم روز به روز و كشيدمى آه فقط ريخت،نمى اشك ديگر. كشيد آه

 .كردنمى خوب را حالش چيزى هيچ. شدمى

 آرزويش تمام روزى كه دبيرستانى در تدريس حتى

 .بود

 او زير نه و بم نه صداى. خواستمى را او حضور فقط هايشگوش چشمانش، دلش،

 .داشت قشنگى طنين كه را

 .كند دلتنگى رفع تا خواستمى را او قامت و پاها و دستان كشيدگى تمام چشمانش

 را انگيز حيرت هاىب**ل و سياه چشمان آن محبت با و نگاه شیطنت دلش

 .خواستمى

 :ناليد بغض با

 برگردى؟ كنم چیكار من. بهروز شده تنگ عمرم ىهمه ىاندازه به برات دلم-

 .كند جا از را او كردمى سنگينى برقلبش كه دردى

 بلند ىمقنعه. كرد تن به را اىسرمه كلفت ژاكت و مشكى شلوار و مانتو سختى به

 .كرد كامل را خود حجاب چادر با و كشيد سر به را سياه

 گفتن با و کرد فرو مانتو بزرگ جيب در را جورش و جمع پولِ  كيف و خانه كليد

 .زد بيرون خانه از «خاك سر رممى»

 .نشد هايشمتلك و پا سرو بى جوان متوجه كه بود خود در چنان
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 .گرم جاى يه بريم بيا سرده هوا رى؟مى كجا كالغه خانوم-

 روى را چاله داخل ىشده جمع آب و گذشت كنارش از سرعت به موتورى وقتى حتى

 .نشنيد و نديد هم، را كرد خواهى معذرت و ريخت چادرش

 .رساند شهدا ىقطعه و گورستان به را خود

 .بود برادرش ابدى ىخانه هفتم سنگ و چهارم رديف

 .كرد پاك را( احسانى على) نام بر نشسته غبار انگشتان، با و نشست قبر كنار

 .كرد شكايت كرد، گاليه زد، حرف برادر براى

 .فهميدمى را تنگيش دل را، دردهايش را، او و بود ساكت. بود خوب على

 :گفت كودكانه و مظلومانه و گذاشت سنگ روى سر

 بكشم نفس اينجا تونمنمى ديگه من داداش؟ آره خودت؟ پيش ببرى منو شهمى-

 .داداش

 دردش پر و سياه چشمان از درشت اشك قطره دو هامدت از بعد و بست چشم

 .غلطيد بيرون

 رنج چقدر دونستمنمى من. شممى خفه دارم. نديدم رو بهروز روزه١١٠ من على-

 همينطوره؟ اونم وضع االن يعنى …برهمى

 !براش بميرم الهی كشه؟مى درد داره اونم

 «!كشدمى درد او مانند هم بهروز كه بود نكرده فكر حاال تا چرا» انديشيد

 ببر منو يا كن كمكم يا خدا به رو تو كرد؟ چیكار بايد دونىمى تو! كنم؟ چیكار من-

 .خودت پيش
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 را او قبل، ساعتى از بيش عزيزش كشيدن درد تجسم زد، بيرون گورستان از

 .كرد اندوهگين

 از قبل تا كرد تند قدم ديد را سياه اتومبيل شدن نزديك خيابان از عبور هنگام

 موتوری كه بود نكرده عبور او كنار از كامل اتومبيل هنوز. شود رد اتومبيل رسيدن

 فقط سياه اتومبيل یبدنه و موتور ميان شيدا. آمد سمتش به اتومبيل پشت از سياه

 .ببندد را چشمانش يافت فرصت

 .كرد حس كمرش و پهلو بر مرگبار اىضربه

 .پيچيد گوشش در هیاهو و بوق صداى

 را روانى گرماى. گرفت را ديدگانش جلوى خيابان آسفالت. گشود چشم سختى به

 .كرد حس چپ چشم و پيشانى گونه، روى

 سرعت با زمين روى افتاده كه رسيد موتورى چرخ به و رفت جلوتر نگاهش

 ناله و گرفته دست در را راستش پاى و بود نشسته موتور كنار مسنى مرد. چرخيدمى

 .كردمى

 .شنيد بيشترى صداهاى گوشش

 !ميرهمى داره دختره واى اى-

 .اورژانس بزنه زنگ يكى-

 .بياد افسر بزنين زنگ-

 .نزنه دست بهش كسى-

 .بيمارستان ببرينش مرده، اين بياد اورژانس تا نامسلمون-
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 آن مثل شنید،می را دخترى دلخراش هاىجيغ و فريادها صداها، تمام ىزمينه پس

 .كردندمى قطعه قطعه زنده، زنده را دختر داشتند كه

 !بود آشنا فريادها چقدر

 !بود خودش

*** 

 عقب را يقه كمى و كرد باز را سبزش پيراهن دوم ىدكمه. كرد خفگى و گرما احساس

 .داد

 .كشيد طول شده مشخص زمان از بيش جلسه

 !ثمربى و كننده خسته اىجلسه

ِ  روى ساعت به را نگاهش  به اعتماد با. دوخت شهدا تصاوير و قران آيه از پر ديوار

 .بود پاييزى عصر ىدقيقه ۴:۴۰دقيق زمان سياه، هاىعقربه

 توافق به مجلس ىنماينده بيرانوند، دكتر با وزارتخانه نماينده ارجمند، دكتر

 .رسيدندنمى

 و گفتمى سيل خطر و فصلى رودهاى طغيان و زيست محيط مصلحت از يكى

 .اوليه باالى ىهزينه و كشاورزى شرايط از ديگرى

 و موافق يكى با بودند كرده پُر را مستطيلى و بزرگ ميز دور هاىصندلى كه ديگر افراد

 .بودند مخالف ديگرى با

 دستيار فقط كريمى و او. باشد داشته حضور جلسات اين در بايد چرا دانستنمى

 .بودند بدخشان دكتر
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 .بود شده كالفه او مانند هم كريمى

 .رسيد پايان به جلسه باالخره

 .زد او ىشانه به اىضربه و كشيد بلند نفسى كريمى

 اى؟كاره چه امروز شاهنده-

 .پاشيد خوش زيادى و كاركشته مهندس روى به را خود تلخ نگاه

 .كنهمى فلجم حسابى گرما آب، دوش زير برم فقط-

 .كرد تنظيم شاهنده با را هايشگام كريمى

 .هتل رىمى شب سر مرغ مثل يُبسى؟ اينقدر چرا تو پسر-

 .چرخاند سيما خوش جوان قامت و صورت روى را هيزش نگاه

 .كردممى استفاده خوب خدادادى نعمت اين از بودم تو جاى من-

 :پرسيد و زد پوزخندى جوان ىشاهنده

 .خورهنمى من درد به المنفعه عام هاىتوصيه اين-

 .كرد لمس را طاسش سر و كشيد كوتاهش و سرخ پيشانى به دستى كريمى

 دست از مفت رو جوونى بينىمى مياى خودت به. بچسب رو حال بار، صد اين-

 .دادى

 .شد دور زنباره كريمى از و داد تكان سرى پوزخند همان با جوان مهندس

 .صبركن شاهنده مهندس-

 .شد نزديك مهربان صورت و خسته لبخند با بدخشان دكتر
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 ندارى؟ اىبرنامه امشب بهروز-

 .دكتر نه-

 كنم؟ حساب روت بزنم، كارون به سرى برم خواممى امشب-

 .استاد بيام همراهتون شممى خوشحال-

 .شد دور او از «شب تا» گفتن با و زد بهروز بازوى به دوستانه اىضربه بدخشان

 روز هشت و صد از گرما اين. كند آرام را او ساعتى از بيش نتوانست هم خنك آب

 .اتاقش از شيدا رفتن از بعد دقيقا   بود، افتاده جانش به پيش

 .بكشد نفس بتواند تا دراورد تن از لباس و كرد باز را پنجره

 دلتنگى و جدايى به اعتراض فرياد درونش تب و نفس تنگى اين دانستمى خوبى به

 .است

 .بود ياغيش و دراز زبان چادرى دختر تنگ دل روحش و جسم هاىسلول تمام

 .بود نگاهش و صدا تنگ دل او، زبان از اسمش شنيدن براى بود زده لك دلش

 هم، او آيا» انديشيد و كشيد آهى. بود چادرسياه در پيچيده قامت ديدن قرار بى

 «شود؟مى من دلتنگ چنين

 سرو ساده كوكوى نوعى هميشه مانند او براى و بود ماهى هاشب بيشتر مانند شام

 .كردند

 صداى تا رفت جلو قدر آن هابلندى و پستى روى استاد وسايل از پر و خاكى جيپ

 .رسيد گوششان به كارون خروشان

 .رفتند جلو كمى اتومبيل هاىچراغ نور پناه در و شدند خارج جيپ از
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 .نشست زمين روى دكتر

 .شد روروبه و سر باالى زيباى و بكر طبيعت دو مجذوب ايستاده بهروز

 آن محو. بود كشور هاىآسمان ترينپرستاره و زيباترين از يكى جنوب شب آسمان

 .انداخت راز و رمز پر رود به را نگاهش كارون افسونگر صداى با زيبايى همه

 .نشست استاد از فاصله با

 .شدند سياه كارون ىخيره سكوت در دو هر

 .بود شنيدن قابل راحتى به غوكان و جيرجيرك صداى و كردندمى اذيت هاپشه

 با زمان و مكان و فضا از شده جدا و كشيد اشخسته چشمان روى دستى بهروز

 .شد هميشگيش همراه با صحبت مشغول درونش صداى

 گفت بار آخرين مادر رى؟مى مشاوره هنوز هستى؟ كارى چه مشغول تو االن شيدا،-

 .دبيرستانى تو تدريس مشغول

 برم؟مى رنجى چه دونىمى كنى،مى فكر من به

 .كشيد بلند آهى

 خونه به رو خودم هاشب نكنم پيدا ديدنت براى اىبهانه اينكه براى دونىنمى-

 .گردممى بر صبح قطار با و رسونممى

 خوامنمى. بردى رنج من جنساى هم از كافى اندازه به. بشى اذيت ديدنم با خوامنمى

 .باشم هااون ىدسته تو هم من

 .شممى خفه و كنممى تحمل دردو تمام شادى، تو بدونم اگه

 چرا؟ كشى،مى درد و نيستى آروم تو گهمى قلبم چرا اما اما،
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 :پرسيد جوان پسر ثابت نگاه و صورت به خيره شب، تاريكى در بدخشان دكتر

 روزگار؟ مشكالت از يا عشقه از دردت-

 :پرسيد و خورد تكانى بهروز

 استاد؟ گفتين چى-

 !چيه؟ از ماهه سه كالفگى و درد اين شاهنده بهروز مهندس-

 :گفت و كشيد آهى اختيار بى بهروز

 و جنگ هاىخرابى ديدن. پسندهنمى رو اينجا غذاهاى مزاجم كنه،مى مكالفه گرما-

 .كنهمى اذيتم اينجا مردم دردناك زندگى

 .نشست دكتر هاىب**ل روى لبخندى

 اينجور رو تو تونهنمى گفتى كه اينايى …شناسممى رو تو ساله۴ از بيش من بهروز-

 .بزنى حرف ندارم اصرارى …كنه خسته و تلخ

 :گفت كارون به خيره بهروز

 دوندگى كنى،مى تالش هرچى كه خوادمى رو چيزى آدم دل اوقات بعضى استاد-

 .شیمى دور ازش بلكه رسینمى بهش تنها نه كنىمى

 بينىمى شى،مى بزرگ وقتى اما آدم، بزرگى آرزوى شهمى كودكى از چيزها بعضى

 .غيرممكنه يا سخت اون به رسيدن

 .كشيد عميق نفسى دكتر

 وقتى. انديمشك ىبچه جنوبم، همين ىبچه من دونىمى. پسر فهمممى رو حرفات-

 .گرفتممى رو دكترام فرانسه داشتم شد جنگ
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 گفتمى هم بابا. برنگردم نشده تموم درسم تا داد قسمم مادرم بخصوص مخونواده

 خانواده قراربى من از. برگردم مدرك با بايد و هست سازندگى به احتياج جنگ از بعد

 .برگردم درسم اتمام از بعد رفتن بين از اگه حتى گرفتن قول شهرم و

 .شد جا جابه سخت و سفت هاىخاك روى و خورد تكان دكتركمى

 شهر تو. نشد خبرى مخونواده از ديگه آخر ترم-

 مخونواده از خبرى دنبال قراربى منِ  هنر، و آزادى و زيبايى آزاد و رها عروس پاريس،

 .بودم

 گشتمبرمى نبود بابا به سخت و سفت قول و قسم اگه. نبود بند جا هيچ به دستم

 اتاق از[ زد ضربه بهروز حساس روح به تيغ مانند دارش بغض صداى و بلند آه]

 .شدم خوراك و خواببى. اومدمنمى بيرون كوچيكم

 !دادم دست از رو مخونواده تمام كه گفت و زد زنگ بابا پسرعموى بالخره

 وطن هم هيچ بدون غريب كشور يه تو كن تصور

 .شد آوار سرم رو كسىبى و درد زبون، هم هيچ بدون ايرانى،

 ساله١٢ دختر يه. اومدمى سرم باليى چه دونمنمى نبود صاحبخونه دختر ژاكلين اگه

 .بخورم لقمه يه من تا خوردنمى غذا كه مهربون و

 .شد من ىپاره پاره روح ترميم براى پرستار بهترين. باشم خودم حال به ذاشتنمى

 .برگشتم و كردم تموم رو درس

 .باشم پايدار قولم به كه برگشتم
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 ازدواج بود كرده تجربه رو دادن دست از و جنگ خودم مثل كه شهرى هم دخترى با

 .كردم

 یک دیدن. سوزممی مخانواده با ديدار يك حسرت در هنوز سال همه اين گذشت با

 .برادرانم پدر، مادر، ایلحظه

 .داشت كارون به نگاه ساكت بهروز. چرخاند بهروز سوى به را صورتش

 و دورى از تو نيست، من ىزده مصيبت مردم و خاك ديدن از تو سوختن جنس-

 دائمى حسرت كه كن كارى فقط بزنى، حرف من براى نيست الزم. سوزىمى جدايى

 .باشی نداشته

 در سعى كه دارش خش صداى و گرفت فاصله هم از سختى به بهروز هاىب**ل

 .شد بلند داشت آن كنترل

 نبود رومروبه هم قولى و قسم و مانع هيچ. برم دلم دنبال تا كردم تالش خيلى من-

 منو روز و حال ترس، و توهم يك بخاطر کنهمی خوش منو حال كه كسى فقط …فقط

 .كرده خراب

 هم با هميشه نفس، هم دو خونه، هم دو مثل ما بره،مى رنج هم خودش دونممى

 .كرد پنهون من از رو خودش چيه، قلبم تو نقشش فهميد كه وقتى از اما. بوديم

 .كند سركوب را بغض تا كرد طوالنى مكثى

 .ترسهمى من از. ترسيد هستم روحش به آدم ترينمحرم كه من از كرد، فرار من از-

 .خوادمى منو رفيق يك حد در فقط …اون و خواممى زندگيم تو همراهى اون از من

 :پرسيد لبخند با دكتر
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 .نجنگيدى كردى؟ فرار مبارزه جاى به هم تو-

 كردن، زخمى رو روحش كه كسانى مثل بشم هم من ترسممى بجنگم، تونمنمى-

 .كنم نفرت به تبديل رو داره من به كه محبتى اون ترسممى

 .نشست بهروز ىشانه روى دكتر دست

 بشه برداشته ترس اگه. كنى دور ازش رو توهم و ترس كه كنى پيدا راهى بهتره-

 .بود نخواهد شما بين مانعى

 چطور؟-

 درمان كسى چه رو زخمى روح. دونستممى اين از ترباهوش خيلى رو تو من بهروز-

 كنه؟مى

 :گفت افسوس با بهروز

 .روانشناسه و مشاوره خودش-

 .خنديد دكتر

 .بكن رو تالشت. هست هم اميد هست، نفس وقتى تا اما شد؛ مشكل كارت پس-

 خواب به بدنش ىدهنده آزار گرماى در دكتر پيشنهاد و سخنان با بهروز شب آن

 .رفت

 :گفت ذهنش در خفته خيالى موجود به چشمانش گشودن با بعد روز

 .شیدا نديدم رو تو من روزه نه و صد. روز صدونه شد وفا،بى سالم-

 كه شد بوسى مينى سوار بدخشان دكتر و موسوى مهندس و كريمى مهندس همراه

 .ببرد شهردارى مقر به را كارشناسان از ديگر گروه دو و هاآن بود قرار
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 در سد دوم فاز ساخت اهميت و نقش مورد در تا داشتند شهردار با ديدارى هاآن

 .بگيرند شهردار از را همكارى قول و كنند صحبت مردم زندگى

 .كرد پاك را موهايش زير نشسته عرق و برد شده مرتب موهاى زير دستى بهروز

 :پرسيد بهروز

 داره؟ مجلس ىنماينده نظر در تاثيرى شهردار همكارى دكتر-

 مردم دلسوز دونممى حداقل بودند، همرزم جنگ زمان در دو هر. نيست تاثير بى-

 .هستن

 ساخت دوم فاز با موافقت و مخالفت داليل همان هم باز صحبت، و جلسه بازهم

 .گشتبرمى انقالب از قبل به سد اول فاز. سد

 :گفت بدبينى با شهردار ىچرده سياه معاون

 هنوز. نيست كامل شما شناسى زمين و شناسى خاك تحقيقات و مطالعات هنوز-

 …و نكردين تهيه مناسب ابعاد در را هوايى هاىعكس

 .زد بيرون جلسه از خراب حال با بهروز

 و سرم زدن و كوچك درمانگاه در ماندن با را روز. اوردمى در بازى جديدا اشمعده

 .كرد سپرى امپول

 ديگر بار بهروز براى. است شده آغاز كى از او تب پرسيد او از پير و عرب پزشك وقتى

 .شد زنده بدنش شديد گرماى و شيدا رفتن بيرون ىصحنه
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 تصور جنوب به امدن از قبل. كرد تعجب هميشه مانند پزشكى امكانات كمبود از

 اسيب و محروم چنين اين جنگ پايان از بعد سال چند زده، جنگ شهرهاى كردنمى

 .باشند شده رها توجهبى چنين و باشند ديده

. بود شده استفاده پارچه از در جاى به كه ديد مى اتاق تك هاىخانه درمسير، گهگاه

 و دويدندمى دكتر جيپ يا س*و*ب مينى دنبال به كثيف و ژوليده كودكانى

 .كردندمى خوراكى يا غذا درخواست

 بهروز پيشانى بر شرم عرق وضعيتى چنين در وطن هم محروم كودكان ديدن

 !دادند؟مى را خود دوستى وطن و نجابت تاوان سال چند تا بايد مردم اين. نشاندمى

 دراز تخت روى بود ايالم شهر از كه موسوى مهندس اتاقيش هم كمك به حال بى

 .بخوابد كرد سعى و كشيد

 .نگريست را رو روبه متحير تبدارش و گرم چشمان

 !نبود پذير باور

 مردى دست در دست پوشيده و ساده و سپيد لباسى با او شيداى او، قاصدك

 .شدنمى ديده صورتش كه بود گذاشته

 :گفت التماس با

 كيه؟ مرد اين رى؟مى كجا شيدا-

 :گفت درخشان و شاد چشمانى و لبخند با شيدا

 .خودم ىخونه رممى دارم-
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 دست نبايد كسى. چرخاند را او و گرفت را مرد ىشانه و رفت جلو سختى به بهروز

 .گرفتمى را قاصدكش

 .شد آشنا صورت ىخيره تنها بهروز. برگشت مرد

 :گفت غمگين جوان مرد

 .خودم پيش برممى دارم گذاشتى، تنهاش نبودى، مواظبش-

 .كرد پشت او به لبخند همان با شيدا

 :زد فرياد و ترسيد آورد هجوم قلبش به كه سرمايى از بهروز

 .نَبر رو شيدا نكن، رو كار اين على-

 :گفت و زد سفيد لباس به چنگ بهروز. رفتند جلو توجهبى برادر و خواهر

 . برى نبايد برى، ذارمنمى-

 :كرد التماس

 .ذارمنمى تنهاش ديگه من بمونه، اينجا بده اجازه على-

 شد،مى پاره داشت قلبش. گشود چشم زد،مى صدا را على كه فريادش صداى با

 .داشت بدى احساس

 .كرد نزديك هايشب**ل به آب ليوانى موسوى مهندس

 .بخور اينو. نكن خوف بود، خواب-

 خواب يك خواب اين دانستمى. بود عجيب خواب غرق بهروز صبح ىسپيده تا

 .كند دور نگرى منفى از را افكارش كرد سعى. نيست معمولى
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 :گفت غايب عزيز به خطاب بهروز و شد سپرى كابوس و تب در هم ۱۱۰ روز

 است من جاى جنون درياى و مجنونم گرچه-

 است من شيداى دل من از ترديوانه ليك

 .شد آغاز اتاق در كوبيدن صداى با ۱۱۱ روز

 .دارد تلفن شهرستان از شاهنده مهندس اقاى كه داد اطالع هتل مستخدم

 .برداشت را گوشى و رساند دار هتل ميز كنار را خوابىبى از خسته و دار تب بدن

 مادر؟ خوبى جان، بهروز-

 :پرسيد اختيار بى و داد تشخيص مادر صداى در را آشفتگى

 افتاده؟ اتفاقى شيدا براى شده؟ چى مادر-

 :گفت و گزيد ب**ل مادر

 داده؟ خبر بهت كسى-

 شده؟ چى بگو مادر، نه-

 .بيمارستانه االن كرده، تصادف ديروز شيدا مادر، نكن هول جان بهروز-

 :پرسيد تا كند جان بهروز

 است؟ زنده شيدا-

 صداى بغض شنيدن يا گريست شيدا وخيم حال براى دانستنمى فرخنده

 !اورد چشمانش به اشك جگرگوشه

 .بيا زود فقط تو جان، بهروز است زنده خدا به-
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 .كند جلوگيرى سقوطش از تا گرفت محكم را ميز ىلبه بهروز

 :پرسيد و شد بلند ميز پشت از پذیرش مسئول

 خوبه؟ حالتون قربان-

 داخل از كه مادر نگران صداى پاسخِ  در و داد تكيه بود نزديكش كه ستونى به بهروز

 :گفت بود بلند گوشى

 چطوره؟ حالش بگو، رو راستش من جون مادر،-

 :كرد اكتفا جمله اين به تنها مادر

 .بيا زود فقط-

 .نه يا كرد خداحافظى آيا نفهميد

 .آمد خود به داشتبرمى را آويزان گوشى كه هتل مستخدم صداى با

 .كنم كمكتون بذارين-

 .داد قرارش صندلى روى و گرفت را بازويش زير

 .رفت آسانسور سمت به و كرد تشكر ب**ل زير خنك آب ليوانى خوردن با

 .دادمى دست از را فرصت نبايد. باختمى را خود نبايد رفت،مى زودتر بايد

 .رفت سمتش به متعجب بهروز لرزان هاىقدم و گچ چون صورت ديدن از موسوى

 افتاده؟ اتفاقى شاهنده اقاى-

 .شهرم برگردم بايد-
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 شده؟ طورى نكرده خدايى-

 «.بيمارستانه تخت روى شهر آن در جايى زندگيم تمام» زد فرياد ذهنش

 :گفت هايشب**ل اما

 بگيرى؟ هواپيما بليط برام تونىمى مهندس كرده، تصادف مخانواده ازافراد یکی-

 .داد تكان سرى موسوى

 .ندارين صورت به رنگ كنين، استراحت كمى شما باشه،-

 فردا صبح براى هم قطار كنند، تهيه هواپيما بليط نتوانستند. گذراند را سختى دقايق

 .بود اتوبوس به اميدش. داشت حركت

 بودند تهران عازم كه ارتش نيروهاى اتوبوس در شد موفق موسوى ساعت دو از بعد

 .بگيرد صندلى برايش

 :گفت و كرد بغل را موسوى اقاى بهروز

 .كردى مشرمنده كشيدى، زحمت خيلى-

 :گفت و زد داشتنى دوست و قراربى جوان پشت دوستانه اىضربه موسوى

 .باش خودت مواظب نكردم، كارى-

 .سيد آقا كنين دعا عزيزم براى-

 .خدا امان در برو،-

 .خواند الكرسى آية عزيزش و او سالمتى براى موسوى آقاى و شد اتوبوس سوار بهروز

 .نشود كناردستيش با صحبت به مجبور تا بست را چشمانش بهروز
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 پرپر او اگر. بماند زنده قاصدكش كردمى نذر و زدمى حرف خدايش با مدت تمام

 .بريدمى هم او نفس گمان بى شدمى

 فرياد اشراننده كه رساند داغانى پيكان اتومبيل كنار به را خود تهران در توقف با

 :زدمى

 .خواممى ديگه نفر يه-

. بست را چشمانش هاآن متعجب هاىنگاه به توجهبى و نشست افغان مرد دو كنار

 حبيبش به ديرتر كند پيدا تميزى اتومبيل يا برود جنوب ترمينال به خواستمى اگر

 (است محبوب آمال حبيب. )رسيدمى

 .كرد زنده بهروز براى اىخاطره شدمى پخش اتومبيل در كه بازارى كوچه ىترانه

 نبودى خونتون اومدم ديشب"

 بودى رفته كجا بگو راستشو

 نذارى قالم دادى قول يادته

 نيارى بهونه عذرو برام هى

 بودى رفته كجا بگو راستشو

 "كنم دعا خونه سقا بودم رفته خدا به

… 

 .زد بيرون شفاف اشك اىقطره زيبا و بلند هایپلك و هامژه از

 بهروز به خوبى حس كه لبخندى با و نشست كنارش سينى با قاصدكش روز آن

 «بودى؟ رفته كجا بگو، رو راستش شدى، تيپ خوش» بود پرسيده دادمى
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 خوانده بود، شيدا حضور خاص فقط كه لودگى با يار توجه انرژى از پر و سرخوش او

 …«كنم دعا خونه سقا بودم رفته خدا به» بود

 .بود كرده شاد را مغزش و قلب هاىسلول تمام شيدا ىخنده

 :كرد نجوا دل در

 از فقط من داره، جايگاهى چه من براى دختر اون دونىمى هركسى از بهتر تو خدايا-

 زندگى اون به اما كنمنمى داشتنش براى اصرارى ديگه. خواممى رو شيدا سالمتى تو

 .بده سالمتى و

 ُشل و كشيد باال دماغى راننده. كرد برخورد جلو صندلى به پيكان شديد ترمز با

 :گفت

 .داداشا سالمت به-

. كور و سوت خيابان و بود شب١٠ ساعت. شد پياده باران تند و درشت قطرات زير

 .بود بيهوده ماندن اتومبيل منتظر و ايستادن

 بدن و پاها به عجيب توانى مانده، ديدار به كمى زمان اينكه فكر و شهر به رسيدن

 .داد اشخسته

 :كرد زمزمه

 .برگشتم من شيدا-

 .كرد دويدن به شروع خيابان كنار سرعت با و

 گُر احساس هنوز خيس لباس و بدن وجود با. رسيد خانه به تا برد زمان دقيقه٢٠

 .كردمى گرفتگى
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 .شد تاريك و ساكت حياط وارد و چرخاند قفل در را كليد

 خيس لباس همان با. بود كرده رخنه اىشيشه درب پشت به سالن از خفيف نورى

 .نبود كسى كرد، نگاه را آشپزخانه و سالن

 :گفت و زد مادر و پدر اتاق به اىضربه آرامى به

 بيدارين؟ مادر-

 .نيامد جوابى اما شنيد اشنا اىزمزمه صداى

 .ديد نماز مشغول سجاده روى را پدر تخت، كنار و شد روشن اتاق وارد

 مشغول و كرد رها را خسته پاى و كمر. داد تكيه در به و نشست زمين روى خسته

 .بود خاطر آرامش هم ديدنش كه شد مردى ديدن

 دختركى با دوستى حفظ خاطر به گرچه بود، دوست و معلم و پدر برايش كه مردى

 عزيزش بهرام بابا جايگزين بهترين كرد ثابت زمان اما بود پذيرفته را مرد آن كوچك،

 .بود داشتنى دوست و مهربان مرد همين

 بهروز سمت به و رساند پايان به خواندمى شيدايش سالمتى براى كه را نمازى جواد

 :گفت و چرخاند سر

 اومدى؟ جان بهروز-

 .زد زانو بر دست ديگرى و فشرد زمين بر دست يكى شدند، بلند دو هر

 .كردندمى جستجو را عزيزى ديگرى، اغوش در هريك

 :پرسيد ترس با باباجوادش ىشانه بر سر بهروز

 اومده؟ سرمون باليى چه چطوره؟ شيدا حال-
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 .نداشت كارى پنهان طاقت ديگر

 .رفت پايين و باال محبت با بهروز خيس پشت روى جواد دست

 .بگير داغ حموم يه كن، عوض رو لباسات برو. بابا شهمى خوب انشاهللا-

 بيمارستانه؟ كدوم بگين فقط خوبه، حالم من نه،-

 .برد سالن سمت به را بهروز جواد

 .بيا و بگير دوش يه زود كنى، كارى تونىنمى و شىمى مريض اينطور جان بابا-

 روى خيس هاىلباس. شد اطاعت به مجبور سوالش جواب به رسيدن براى بهروز

 .رفت گرم آب زير درد پر و خيس بدن و شد ريخته كن رخت زمين

 .بخوراند بهروز به داغى چاى اصرار با توانست جواد

 :گفت كالفه و كرد دنبال را باران قطرات خوردن سر و ريزش اتومبيل ىشيشه از بهروز

 .شده چى بگين شده، تموم صبرم-

 به لرز و پريد جوان رنگ. ]زدن شيدا به زمان هم ماشين و موتور يه پیش روز چند-

 سرشو. ديدن خون ىلخته سرش تو. رفته بين از هاشكليه از يكى[ افتاد دستانش

 روز، دو تو معصوم طفل اون …شده پاره رون قسمت پاهاش از يكى …كردن عمل

 .رفته عمل اتاق تو بار چهار

 .شد جواد حركت حال در هاىب**ل ىخيره مات و الل بهروز

 !بود؟ حال آن در چقدر

 .آمد بيرون رفته فرو نفس و خورد صورتش به اىضربه
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 .هست تو به ما اميد. باشى قوى بايد تو:پسرم؟ شد چى جان، بهروز-

 .چرخيد سرش در كلمات

 اميد؟

 شده؟ پاره پاره جسمش كه دخترى براى چيزى؟ چه براى اميدى؟ چه

 مونه؟مى زنده-

 .نشست جوان قلب در چاقو تيز نيش مانند جواد آه

 .داریم توامید به خدا از بعد. دونيمنمى چيزى كدوم هيچ دونم،نمى آه،-

 :شد تيز

 دارين؟ اميد من به چرا-

 .ايستاد بيمارستان روى به رو اتومبيل

 و مياره رو على اسم بيهوشى حال تو فقط من عزيز شيداى من، ىزاده خواهر چون-

 انجام رو سرش دوم عمل بتونن تا بياد هوش به بايد گنمى دكترا چون …رو تو اسم

 .نیست امیدی نشه عمل و نیاد هوش به ديگه، عمل يه و ديگه ىلخته يه بدن،

 .بزند بيرون گلو و سينه از خفته هق هق داد اجازه و گذاشت فرمان روى سر جواد

 .كرد بغل را او اششانه گرفتن با و پدرکشاند سمت به را خود خراب حال با بهروز

 .شهمى خوب حتما  . شهمى خوب شيدا نكن، گريه بابا-

 .شد حل و رفت فرو مرد دو هق هق صداى در اتومبيل سكوت

 .كردند پاك محبت با را ديگرى خيس چشمان كدام هر
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 .باش دار خود عمه و مادر جلوى پسرم، بريم-

 بر داده تكيه كه ناصر بغض عمه، و مادر ىپريده رنگ و زار حال ديدن از ديگر بهروز

 .نكرد تعجب بود نشسته زمين روى ديوار

 اى ضربه. برداشت خيز بهروز سوى به و درخشيد اىلحظه براى ناصر چشمان

 :غريد و زد اششانه بر محكم

 نارفیق؟ چرا كردى؟ اذيتش چقدر رفتنت با دونىمى گذاشتى، تنهاش چرا-

 .گذاشت هم روى چشم و گرفت گاز محكم را لبش بهروز

 :گفت و كرد بغلش ناصر

 كنیم؟ كار چه بشه طوريش اگه بهروز-

 .بمونه زنده بايد مونه،مى زنده-

 هست؟ تو به خدا از بعد ما اميد چشم دونىپيشش،ومى برو بهروز-

 :دوخت آبدار و قرمز گوى دو به را خيس نافرمان چشمان و گرفت فاصله بهروز

 من؟-

 .نره كما تو و باال بياد فشارش تا. بشه عمل تا بياد هوش به بايد تو، آره-

 بهوشش بتونى تو اميدواريم بهروز. اين وابسته هم به چقدر شما دوننمى همه حاال

 .بيارى

 .بود بابا جمالت همان تکرار

 چطور؟ …من-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

830 

 

 .دونمنمى-

 .رفت ناصر سمت به و گرفت را خواهر بازوى زير اقا جواد

 .داره گناه تنهاست بابات خونه، ببر مادرتو بيا دايى ناصر،-

 :گفت مادر

 .تنهاست اينجا مبچه هست، باباش پیش نادر جواد، رمنمى-

 .بيا دوباره صبح برو. بكنى تونىنمى كارى تو هستم، منم نيست تنها-

 بشه؟ طورى اگه-

 برين هم شما[ برگشت فرخنده سمت به. ]برو ناصر با من، خواهر شهنمى هيچى-

 .هستيم بهروز و من

 .بفرستد خانه به استراحت براى را هاآن توانست باالخره

 توانست بود، شده بيدار خواب از اقا جواد تلفن با كه معالج پزشك ىتوصيه با بهروز

 در مرگ با انجا روانش و روح كه شود اتاقى وارد و كند عبور شب سرپرستار سد از

 .بود جدال

 تخت، در خفته جسم ديدن از اما بود خبر با شيدا جسمى اسيب ميزان از اينكه با

 .خورد يكه

 به متصل هایدست و اكسيژن ماسك زير مرده خون و كبود صورت با دختر اين

 !بود؟ او قاصدك سرم،

 خود عزيز گوشت و پوست ىشده نابود حجم اين ميان كرد سعى و شد تخت نزديك

 .بيابد را
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 و سياه تارهاى توانست او و بود رفته كنار بیمارستان لباس رنگ هم صورتى روسرى

ِ  و پرپيچ  .ببيند را شده پيچى باند پيشانى روى ريخته آشناى خم

 :گفت و شد خم كمى

 . بهروز منم شيدا، سالم-

 :گفت و برد جلو دست

 .رفيق اجازه با-

. برد روسرى زير آهستگى به و كرد لمس را داشتنى دوست تارهاى ماليمت با و

 :گفت و كشيد شده زرد باند روى احترام با را قرار بى دست

 .بريممى بين از رو ادب بى ىلخته اون هم با شى،مى خوب تو-

 .نشست آن روى عميق آهى باكشيدن و آورد تخت كنار را مشكى صندلى

 برى؟ على همراه خواىمى آره؟ بياى بهوش خواىنمى گنمى-

 .داد قورت را نداشته دهان آب

 .ميام دنبالت هم من برى كنه، خالى من براى هم جا يه بگو محترم برادر اون به پس-

 .كشيد تخت روى ناتوان انگشتان روى انگشت احتياط با

 .بمونم رفيق همون خواممى …تو براى برگشتم، من كنى؟مى حس-

 كه ديد را شده خشك هاىب**ل خفيف حركت شيدا، صورت بر مشتاق چشمان

 :كرد زمزمه

 . بهروز-
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 :گفت لبخند با و شد خم شيدا صورت سمت به شوق با و جست جا از

 شنوى؟مى صدامو شيدا. نادون و احمق بهروز بهروز، منم آره-

 .نشد باز اما لرزيد، كمى بسته هاىپلك

 :داد ادامه و كرد نگاه اميدوارش چشمان با را ديده آسيب و متورم صورت بهروز

 كردم نااميدت اگه. تو بخاطر فقط برگشتم من شنوى،مى رو صدام حتما شيدا-

 .نكن نااميد منو تو.ببخش

 :گفت و كرد لمس را شده بسته پيشانى ديگر بار

 .كنيم پاك مزاحمى خون ىلخته هر از رو اينجا بايد كن، باز رو چشمات زودتر-

 !مياد؟ دلت بذارى؟ تنها رو خودت آخر و اول رفيق منو، مياد دلت آخه

 :كرد زمزمه بار اين خشكيده هاىب**ل

 .تنهام برگرد،-

 .ريخت شيدا پيشانى روى جوان مرد شرمگين چشمان از اشك

 رو چشمات ديگه بار يك فقط تو. ذارمنمى تنهات ديگه قسم خدا به برگشتم، شيدا-

 .كن باز

 را هاسرم از يكى. كرد چك را قلب ضربان و خون فشار و شد اتاق وارد سرپرستار

 :گفت لبخند با و كرد تعويض

 .بياد بهوش زودتر كنين دعا اومده، باال كمى فشارش-
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 اشاره انگشت محبت با ناپذير خستگى. گذشتمى اتاق به بهروز ورود از ساعت دو

 نوجوانى و كودكى خاطرات از و كشيدمى سرم سوزن از شده كبود دست روى را

 .گفتمى

 .ديدمى را هاپلك لرزش مشتاقش، و تيز نگاه زير گهگاه

. شدمى عشق و غم لبريز ماسك، از شده رها دهان از خودش نام شنيدن با بار هر

 .كردنمى تصور را خفته دختر ىعالقه حجم اين

 .لغزيدند هم روى و نياورد تاب بامداد٣ ساعت از بيش را خستگى جوان هاىپلك

 باشد شده مرتب راست فرق از نه و چپ فرق از نه ديگر كه لختى موهاى با سرزيبا

 و گرفت قرار داشتند گفتن براى زيادى هاىحرف كه دستى دو كنار چپ ىگونه روى

 .شد تنيده هم در يار دو ىگرفته وآرام عميق هاىنفس

 :رسيدمى گوش به دست دور از اذان صدای

 هللا ولى عليا   اميرالمومنين موالنا اَن اشهد-

 هللا حجة عليا   اميرالمومنين موالنا اَن اَشهد-

 :گفت و خنديد على

 بياى؟ من با دارى دوست شيدا-

 و پيراهن على. دويد جوانش برادر سمت به شوق با خود كودكى جسم در شيدا

 .رقصيدندمى پيشانى روى طناز و پريشان موهايش و داشت تن به سپيد شلوارى

 .«هللا ولى عليا   اميرالمومنين موالنا اَن اشهد» امدمى اذان صداى

 :گفت ذوق با شيدا
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 !شدى خوشگل خيلى تو. ميام آره-

 :كرد زمزمه گوشش در و چسباند سينه به را كوچك دخترك و زد زانو كنارش على

 مياى؟ ببينى، رو رفيقت تونىنمى بريم اونجا-

 «هللا حجة عليا   اميرالمومنين موالنا اَن اَشهد»

 بغض با و ماليد دادمى محمدى گل بوى كه بويى خوش ىسينه به صورت شيدا

 :گفت

 نبريم؟ رو بهروز-

 .شد كشيده كوتاهش و سياه موهاى روى دست

 قشنگ ىهديه يه باشى دوستت پيش اينجا اگه اما هستيم؛ تو و من فقط اونجا نه-

 .دممى بهت

 :گفت بغض با چشم سياه دخترك

 دى؟مى چى-

 .اينو-

 سمتش به را طفلى قنداق على و افتاد فاصله متر چند دو، آن ميان باره يك به

 .گرفت

 .شد طفل صورت به خيره ترديد با شيدا

 بود جوان شيداى حاال. برد قنداق سمت به را دستانش. داشتنى دوست و زيبا طفلى

 .گرفتمى برادرش از را طفل كه
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 شگفت هاىمنحنى با كوچكش هاىب**ل و شد گشوده طفل ىبسته چشمان

 .خندید شیدا انگيزبه

 چيه؟ اسمش-

 .بخواى تو هرچى-

 دختر؟ يا پسره-

 :پرسيد و خنديد على

 مياى؟ من همراه خب،-

 بهروز؟ بدون-

 .بهروز بدون-

 پيشش؟ برم كوچولو اين با من مونه،مى تنها بهروز-

 .برو-

 و پيشانى به را محمدى عطر و نشست شيدا سر روى كرده سفر عزيز مهربان دست

 .بخشيد سرش فرق

 .هستم مواظبت عزيزم، خواهر. برو-

 .شدند باز سختى به هاپلك

 .نگريست را روروبه گيجى با چشمانش

 !رفت؟ كجا على

 !بود؟ بيمارستان. كرد رصد را اتاق و داد تكان سختى به را گردن
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 .آورد خاطر به را دلخراش هاىجيغ و تصادف ىصحنه

 .كرد حس را انگشتانش روى سنگينى

 .دوخت پايين را نگاهش سختى به

 كرد؟مى خودنمايى رويش روبه كه بود بهروز داشتنى دوست موهاى و صورت

 .بود رنجانده را رفيقش او. خياالت هم باز. كرد بغض

 نوازشش و لمس كه برد موهايى سمت به سختى به را دستش اميد و خيال هزار با

 .بود نيافتنى دست آرزويى

 !بدهد دست از را فرصت اين چرا برسد آرزويش به خيال در توانستمى كه حال

 ميان آرامى به و نشست سياه و لخت موهاى روى اشتياق از پر و عاشقانه انگشتانش

 .كرد رو و زير را سياه داشتنى دوست تارهاى گوشانه بازى و رفت هاآن

 .دلربا موهاى و انگشتان بازى اين از شدمى آرام آرامش، نا قلب

 «!است؟ واقعى اندازه اين تا خيال اين چطور»: انديشيد

 .شد اشخيره متعجب، چشمان و آمد باال زيبا سر

 :پرسيد شوق با هاب**ل وقتى

 اومدى؟ بهوش شيدا-

 فهميد شيدا درخشيد، اشك از عزيزش مرد داشتنى دوست و سياه چشمان و

 .است واقعى واقعيتى، هر از بيشتر خيالش
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 صورت به رنگ كمى شرم و شد دور انگيز وسوسه موهاى از و شد جمع انگشتانش

 :پرسيد اطمينان براى وجود اين با. بخشيد اشپريده و كبود

 نيستم؟ خواب اينجايى؟ واقعا تو بهروز-

 :گفت قرار بى كردمى شكر را خدا كه حالى در بهروز

 …عزيز واقعيم آره-

 .ناخواسته كالمى با حتى داد مى ازار را او نبايد كرد، مكث

 !خوابيدى راحت خودت و كردى خواب بى رو همه دونىنمى خفته،-

 دل تمام داشت قصد نشست، بهروز صورت روى جوان دختر گرم و مشتاق نگاه

 .كند برطرف را نديدن روز ۱۱۰ تنگى

 :پرسيد هم باز ذوق با

 برگشتى؟ واقعا بهروز-

 كنم؟ تحمل رو دوستم از دورى تونستممى مگه برگشتم،-

*** 

 :بعد هفته يك

 .بود شده اشك خيس صورتش و پيچيدمى خود به درد از شيدا

 :كردمى التماس پرستار به خيس چشمان با هم مادر

 كشه؟مى دردى چه بينىنمى بشه، آروم بزن آمپولى يه هاتبچه جون خانوم-

 .باشد صبور ساعته چند اصرار مقابل در كرد سعى پرستار
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 دخترتون برای بيشترش گرفته، مسكن دكترش دستور از بيشتر خانوم، شهنمى-

 .داره خطر

 .ميرهمى درد از داره مبچه-

 :گفت و داد تكان تاسف با سرى پرستار

 .مياد ديگه ساعت یه دكترش كن صبر شه،نمى-

 صندلى روى و شد خارج اتاق از كند، تحمل را شيدا كشيدن درد نتوانست مادر

 .نشست سالن

 .شد زنان جراحى بخش وارد بهروز همراه خانم فرخنده

 .كرد تند قدم و ترسيد عمه سرخ و خيس صورت ديدن از بهروز

 شده؟ چى خوبى؟ عمه سالم،-

 .داد سالم و آمد مادر كنار هم خانم فرخنده

 :گفت و كرد پاك چادر پَر با را خيس و سرخ صورت مادر

 كس هيچ كشه،مى درد داره ساعته چند مبچه دامنت، به دستم خانوم فرخنده-

 .كنهنمى كارى

 :گفت و ماليد را مادر بازوى خانم فرخنده

 زنده عمل زير از تونسته جون شيدا كن شكر رو خدا. داره درد خب نباز، رو خودت-

 .گذرهمى هم روزها اين. بياد بيرون

 .برو زنم،مى حرف خودم دكترش با. هستم پيشش من خونه برو تو
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 :گفت نداشت را گريان شيداى ديدن تحمل كه مادر

 .بياد دكترش تا مونممى جا همين بده، خيرت خدا-

 مادر اما خواستمی ورود یاجازه كرد، نگاهى مادرش به پرسشگرانه و نگران بهروز

 :گفت

 .باش جا همين تو-

 زخم عفونت خطر نبود، مساعد معالج پزشكان نظر هنوز اما بود گذشته هفته يك

 .كردمى تهديد را شيدا وجود هنوز شده، پاره پاى و شده معدوم ىكليه

 .بودند بيمه و ديه گرفتن ادارى كارهاى دنبال ناصر و پدر

 بيمارستان مخارج تمامى پرداخت به ملزم و بود شده شناخته مقصر سوار موتور مرد

 .بود ديه و

 حضور ىاجازه بود شده موفق پدرش با شب سرپرستار آشنايى ىواسطه به بهروز

 .بگيرد را بيمار اتاق در روزانه

 .بود عاشقش روحِ  بر كشيدن سوهان مانند شيدا كشيدن درد و قرارى بى روز هفت

 تمامى مانند. نبيند يار ابروى به خم ولى بخرد جان به را دردها تمامى داشت دوست

 .خاكى ىكره عاشقان

 :گفت ناله با شيدا

 .بكن كارى يه خدا رو تو ميرم،مى دارم دايى زن-

 :گفت و داد ماساژ را شيدا بازوهای فقط خانم فرخنده
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 عزيز داره درد كنه،مى بازسازى رو خودش داره بدنت كنى، تحمل بايد جون شيدا-

 .دلم

 .نزند بيرون سرم سوزن تا كرد محكم را دستان از يكى روى چسب

 بياد؟ بگم بيرونه، بهروز-

 :گفت كنان فين فين شيدا

 .كشممى خجالت وضعيت اين با نه،-

 خجالت كافى اندازه به ديدمى كشيده دراز و بيمارستان لباس با را او بهروز كه همين

 .نداشت را جوان پسر روى روبه ريختن اشك تحمل ديگر. بود اور

 را بيمار وضعيت و آمد شيدا سر باالى صالحى دكتر آور، زجر ساعت یک از بعد

 .كردمى ناله جان بى شيدا. كرد چك

 .كرد مورفين درخواست دكتر از خانم فرخنده

 :گفت بدخلقى با صالحى دكتر

 بِبُره انگشتتون. طبيعيه داره، درد خب من؟ يا دكترين شما مورفين؟ چى يعنى خانم-

 .داره رو خودش جاى پا بزرگ زخم و كليه رفتن بين از ديگه دارين، درد ساعت چند تا

 هفته اين تو كنين دعا فقط. كنه تحمل بايد شهنمی بيشتر گيره،مى مرفين داره االنم

 .نشه عفونى زخمش

 درد تا برد زمان ربع يك كه داد آمپولى تزريق دستور پرستار به بدخلقى وجود با

 .شود بسته خوابشبى چشمان و شود كمتر شيدا
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 وارد قبل روزهاى مانند بهروز و شدند خارج بيمارستان از مادر همراه خانم فرخنده

 .بود ارزشمند جهان تمام از بيش برايش كه شد اتاقى

 هایكبودى كرد، نگاه بود شده پوشيده سفيد و بلند روسرى ميان كه شيدا به

 .داشت قرار سينه روى و بود آزاد سرم از دستانش از يكى بود، شده رنگ كم صورتش

 هاآن لمس با كردمى فكر. داشت را رنجور انگشتان آن نوازش و گرفتن حسرت چقدر

 .کند خود نصیب را صاحبش درد از مقدارى تواندمى

 :كرد زمزمه

 .شيدا كنم پيدا رو اجازه اين تا مونممى منتظر قدر اين-

 سپيد و روشن مكتب به يافته راه اين بود بلد خوب را چشمان با كردن صحبت

 .عشق

 :گفت خميازه با ديد را پوش آبى بهروز شيدا، ىشده باز و خمار چشمان وقتى

 شهرى؟ پسر ندارى زندگى كارو تو مگه سالم،-

 .بود شده بهتر شيدا حال خنديد، شادى با بهروز

 !من؟ زشت رفیق تو از ترمهم كارى چه-

 :گفت مظلومانه شيدا

 .داره كم كليه يه زشتت رفيق-

 .تو مال من زاپاس كليه-

 :گفت مظلوم همانطور و گذاشت سرش از اىنقطه روى دست آرام شيدا
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 .شدم كچل و تراشيدند رو اينجا موهاى تازه-

 :گفت شيدا پاك چشمان در خيره محبت با بهروز

 بلند زود موهات البته. دارم دوِست اينطورم من، كچل و زشت رفيق شدی تازه-

 .شهمى

 تمام به داشتنى دوست گرماى و پيچيد و پيچيد جمله اين فقط شيدا گوش در

 .بخشيد جانش

 «دارم دوِست اينطورم»

 از بهروز زيباى چشمان محو. كردنمى اذيتش بهروز ىعالقه ابراز ديگر بود عجيب

 :پرسيد خود

 شدم؟ عاشق كى از عاشقم؟ يعنى-

 .بكشاند خودشان جز به مسيرى به را گفتگو كرد سعى و شد سرخ صورتش

 .كرد همراهى او با و شد رفتار تغيير و دگرگونى اين شاهد مسرت با بهروز

 !پرسهمى رو حالت و زنهمى زنگ بس از كرده كچل منو سهيال دوستت اين-

 :گفت و آورد جلو را سرش كمى شيدا

 .ببينم-

 :كرد سوال تعجب با بهروز

 ببينى؟ رو چى-

 :گفت جدى شيدا
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 .رو كچلت سر-

 دستمال ىجعبه. شد تبديل گشاد لبخندى به شيدا انفجارى ىخنده با بهروز حيرت

 .كرد پرت سمتش به و برداشت بيمار كمد روى از را كاغذى

 .شده برداشته عقلتم دكتر تيغ با كنم فكر كارش، پى رفت شدى ديوونه-

 :گفت خنديدمى كه همانطور شيدا

 .پسردايى تو مثل شدم تازه-

 .کرد در به بهروز تن از را وهراس خستگی ها،مدت از بعد شیدا شاد یخنده

 .بود رسيده فرا بيمارستان بيماران با مالقات زمان

 وارد عمه همراه ناصر و نادر لحظه همان. رفت سالن به گذشته روزهاى مانند بهروز

 .شدند سالن

 :گفت و پرسيد را شيدا حال محبت با پسرانش از جلوتر عمه

 شده؟ كمتر دردش-

 :داد پاسخ محبت همان با بهروز

 .شده بهتر كمى امروز-

 خشمگين چشمان به توجهبى بهروز اما شد خيره بهروز به معترض نگاهى با نادر

 .كرد دراز نادر سمت به را دستش و رفت جلو لبخند همان با نادر

 نادر؟ آقا خوبى احسانى، برادران بر سالم-



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

844 

 

 و شد تسليم روى زيبا جوان ىپسنديده رفتار مقابل در هميشه مانند اجبار به نادر

 .فشرد را دستش

 .هللا الحمد سالم،-

 .رفت جلوتر قدم چند سرعت به و

 ناگوار تاثير زد، بهروز بازوى بر دوستانه كه اىضربه و شكفته هاىب**ل با ناصر

 .زدود سريع را برادرش رفتار

 .پرستارشو اينجا بيا بده استعفاء مهندسى از گممى داداش، سالم-

 :داد پاسخ و فشرد صميمى و گرم را ناصر دست بهروز

 بياى كنى ول رو تعميرگاهت هم تو كه شرطى به هستم، فكرش به خوبيه پيشنهاد-

 .كمك

 .كنممى لِهت زنممى پرو، بچه برو-

 :گفت اَخم با نادر بهروز، شدن دور با

 كارش؟ سر گردهبرنمى چرا پالسه؟ اينجا همش چرا اين-

 :گفت نادر رفتارهاى دست از كالفه ناصر

 .برگردوند ما به پالس جناب همين رو شيدا دونى،مى خوب حتما-

 .بوده خدا دست چى همه! ناصر گىمى چى-

[ گفت تاكيد با] برگشتن براى رو پسر همين خدا اما بوده، خدا دست من داداش آره-

 .كن عوض رو رفتارت كمى نادر. كرد انتخاب خواهرمون،
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 :گفت ناصر صادقانه هاىحرف از تاثير بى نادر

 اتاق تو ساعته۲۴ بايد چى براى جوون يه خريت؟ به زدى رو خودت چرا ناصر-

 باشه؟ خواهرمون

 :گفت عصبانيت با ناصر

 موندن زنده باعث داشتن دوست همين چون دارن، دوست رو همديگه چون-

 رو بهروز تو شناسى؟نمى رو شيدا واقعا تو. خواهر!خواهرمون ناصر خواهرمونه،

 .پاكترن هم گل برگ از اونا شناسى؟نمى

 رفتار به چقدر على. على با اشمشاجره به. برگشت گذشته به ناصر صداى در نادر

 .كردمى اعتراض شيدا با او نامناسب

 :گفت و كشيد سياهش و كوتاه موهاى ميان دستى كالفه

 خواستگارى؟ نمياد چرا خب-

 :گفت و زد لبخند ناصر

 رو بله و نمياد كوتاه بهروز مطمئنم اما نيومده؛ كنار خودش با هنوز خواهرمون چون-

 .گيرهمى

 :گفت آرام و زد ناصر سر تو نادر

 .غيرت بى برسرت خاك-

 :گفت بشاش صورت با و كرد باز را اتاق در و ديد را ماليمت نادر صداى لحن در ناصر

 .مياد در صداشون االن كمپوتا بزرگه، داداش بفرما-
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 گذاشت اتاق داخل به قدم و داد ديگر دست به را ميوه هاىكمپوت حاوى پاكت نادر

 :كرد زمزمه آهسته و

 !شده ضعيف خيلى شيدا. لقاست مه سفارش نكش، نقشه براشون-

 :گفت بلند ناصر

 !خودم ىكليهبى و كچل آبجى بر سالم-

*** 

 .بود كيهان ىروزنامه ىمطالعه مشغول بيمار، همراهِ  صندلى درون داده لم بهروز

 :گفت و دوخت شيدا به را چشمانش و آورد باال سر

 شيدا؟-

 :داد پاسخ بگيرد( شمس غزليات ىگزيده) كتاب از نگاه انكه بدون شيدا

 .بله-

 شيدا؟-

 هان-

 شيدا؟-

 .شد دوخته صورتش به بالخره شيدا چشمان

 !گى؟مى چى بله، هان،-

 نه؟ يا بپرسد كه كرد دل دل بهروز

 چرا؟ نشدى، ناراحت دادى دست از رو تكليه اينكه از اصال تو شيدا-
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 :گفت و داد قرار سينه روى را كتاب شيدا

 برام موقع اون مكليه شد، برداشته روانم و روح روى از كه داشتم ترىبزرگ درد چون-

 .نداشت اهميتى

 دردى؟ چه-

 :گفت محكم و صادقانه شيدا

 .نداشت اهميت كليه يه نداشتن ديگه برگشتى تو وقتى! تو دادن دست از درد-

 دوستش مهربان و قاطع نگاه به را خواستن حس از پر اما شرمگين نگاه بهروز

 .دوخت

 :انديشيد و گرفت دندان به را پايينش ب**ل ىگوشه

 نه؟ يا بدم پرسيدن جرات خودم به ديگه بار يك-

 .ايستاد شيدا روى روبه و برخواست جا از

 از كه خورشيد نور شعاع. داشت قرار اتاق بزرگ ىپنجره جوانش و بلند قامت پشت

 كنار از درخشان آبشارى مانند بود كشيده سرك اتاق درون به سفيد ىپرده ىگوشه

 .بود يافته امتداد شيدا تخت پايين تا بهروز متفكر و جوان صورت

 از ترواضح را بهروز داشتنى دوست و زيبا صورت درخشان و روشن آبشار آن در شيدا

 .ديدمى زمانى هر

 اىخورده تاب و بلند هاىمژه تك تك پيشانى، روى ريخته خت*ل موهاى تار به تار

 وحشيانه قلبش و ديد روشنى به را بود صاحبش جذاب و جدى چشمان محافظ كه

 .افتاد تكاپو به
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 بهروز ىلحظه به لحظه ديدن از و كردمى نافرمانى كه شدمى مدتى شرمبى قلب اين

 .رقصيدمى سينه درون

 .آورد خود به را او بهروز صداى

 كنممى قبول بار اين. كنممى قبول باشه چى هر جوابش بپرسم، سوال يه مى،خوام-

 .دارى دوست و خواىمى تو كه باشم همون دممى قول و

 سوال زدمى حدس. كرد پايين و باال را جوان بيمار ىسينه اختيار بى عميق نفسى

 .بود سوال اين منتظر لحظه هر شدن بسترى اول روزهاى از. چيست

 .بپرس رو سوالت-

 :گفت و ايستاد تخت كنار آمد، جلو بهروز

 كنى؟مى قبول منو ىعالقه شيدا …منى قاصدك حال همه در و هميشه تو-

 .شدند هم ىخيره خاموش، گفتگويى در نگاه دو

 و بود درخواستش كردن رد يا قبول منتظر يكى

 ديگر ىنيمه بدون تواندمى» پرسيدمى خود از بار هزارمين براى ديگرى …ديگرى

 «!كند؟ زندگى روحش

 ديد، را بهروز دهان آب سخت بلعيدن و چشمان درد شيدا و شد طوالنى سكوت

 .لرزيد و ديد را او قامت برگشتن و نگاه گرفتن

 بدن ىلحظه به لحظه ترميم و جسم شدن آب ذره ذره و بودن بسترى هفته سه اين

 عزيز و مهربان آشناى صورت و قامت اين ىروزه هر ديدن اميد به را اششده پاره

 .بود كرده تحمل
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 .گرفتمى آرامش صدايش و او حضور با

 جز به معنايى هيچ برايش زندگى بهروز بدون كه بود فهمانده او به هفته سه اين

 و بود رفته كنار احساسش و قلب روى از سياه و سخت هاىپرده. ندارد رنج و تلخى

 .بود كرده پيدا اندام عرض قدرت داشتن دوست و عشق زرين شعاع

 موهاى ديدن با است ور غوطه خيال در كرد تصور و گشود چشم كه اول روز همان از

 جانش و دل بر عجيبى آرامش عزيز تارهاى آن لمس با. لرزيد جانش و دل سياه

 را قلبش هاستمدت فهميد و رفت كنار ترديد ىپرده كه بود لحظه آن. شد حاكم

 .است باخته

 .بود شده معشوق رنجاندن باعث آن، از خبر بى او و بود وجودش در عشق

 و است عاشق كسى چه انسانى ناب احساس اين در بود پرسيده خود از بارها

 محبوب؟ كدامين و است حبيب كسى چه معشوق؟ كدامين

 و رنجيد قلبش او، بلند قامت برگشتن با و ديد را بهروز غمگين و رنجيده نگاه گرفتن

 :گفت بلند

 .نرو برگرد، بهروز-

 :گفت و نشاند هايشب**ل روى تلخ لبخندى سختى به او، به پشت بهروز

 .اينجام حالت هر در كه گفتم رم،نمى جايى ديگه-

 .ندادم رو جوابت هنوز من اقا ضمن در نكن، پشت من به اتاقم همين تو-

 ىنشسته پيكر بر كامل حاال. نشست تخت ىلبه روى و آمد كنارش متعجب بهروز

 .داشت احاطه چموشش قاصدك
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 رفيق؟ چيه جوابت خب-

 قصد شايد. نشست شيدا صورت بر عميق لبخندى كه رفيق گفت غليظ چنان

 .مانندمى رفيق حال همه در بگويد داشت

 از شرمگين و خرسند و برداشت بود نشسته اشسينه روى هنوز كه را كتاب شيدا

 :گفت بهروز نزديكى همه اين

 .بدم موالنا زبان از رو جوابت خواممى-

 :خواند و گشود را كتاب

 مرو تو جان و خرد و عقل و ديده رود گر"

 "مرو تو ایشان از بهتر تو دیدن مرا که

 .نشست هم روی بر وچشمانش لرزید بهروز دل و دست

 توست سایه کنف اندر فلک و آفتاب"

 مرو تو تابان اختر و فلک این رود گر

 لطیف طبع از ترصاف سخنت درد که ای

 مرو تو سخندان طبع این صفوت رود گر

 "خاتمتند دم خوف در همه ایمان اهل

 :خواند وجود تمام از وقتی دوید داشتنی دوست صدای آن به بغض

 مرو تو ایمان شه ای توست رفتن از خوفم"

 بر خود با مرا جان بروی گر مرو تو
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 "مرو تو خوان این از خود با نبریمی مرا ور

 تکرار و شد دوخته زندگیش هایسال تمام دوست صورت به اشک با شیدا چشمان

 :کرد

 تومرو خوان این از خود با نبری می ورمرا"

 است بستان و باغچه جهان جزو هر تو با

 مرو تو بستان رونق برود گر خزان در

 است دل سنگ بس تو هجر منما خویشم هجر

 مرو تو بدخشان سنگ تو ز لعل شده ای

 خورشید؟ ای مرو تو گوید که ذره بود کی

 مرو؟ تو سلطان تو به گوید که بنده بود کی

 ماهی خلقان همه حیاتی آب تو لیک

 مرو تو احسان و رحمت و کرم کمال از

 ابد درازی به من دل طومار هست

 (مرو تو) پایان سوی تا سرش ز برنوشته

 بیت صد بخوانم تو مالل ز نترسم گر

 "مرو تو هزاران هجده وز بهتر صد ز که

 .بود روان اشک عاشق، و سیاه چشم دوجفت از
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 موالنا سوزناک شعر با زبان هم وپاکی طهارت نگهبان فرشتگان گمان بی لحظه آن در

 :خواندندمی

 (تونرو)

 دوست استان به سر وجود تمام با عاشق و طاقتبی موالنای روزگاری که گونه همان

 :بود سروده شمس به خطاب و بود نهاده

 نرو تو ایمان، شه ای توست، رفتن از خوفم"

 "بر خود با مرا جان بروی، گر مرو، تو

 با و كرد پاك را صورتش بالش روى ىملحفه با و گذاشت كنارى را كتاب شيدا

 :گرفت عزيز و داشتنى دوست جوان سمت به را ملحفه خيس، لبخندى

 !كنه؟مى گريه هم مرد. بكش خجالت كن، پاك بيا-

 :گفت دلبر هاىمژه و چشمان كردن پاك حال در و گرفت را سفيد ىپارچه بهروز

 .زنهمى هم ضجه برسه پاش. كشهمى فرياد كنه،مى گريه مرد-

 .نرسيد ضجه به شكر رو خدا-

 :گفت وقتى بود شيدا مهربان و نجيب صورت ميخ هنوز سياه چشمان

 نرسيد؟ مطمئنى كجا از-

 :گفت بغض ىمانده ته با و كرد خيس زبان با را سرخ و شده خشك ب**ل شيدا

 خجالت از پر مادرت نگاه از. مردممى داشتم غصه از من …نرو و نكن قهر وقت هيچ-

 منو اما گفتننمى چيزى. كردمى سرزنشم نگاهش اما گفتنمى چيزى دايى. شدممى

 !خودم مثل دونستن؛مى مقصر
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 .بهروز بود سخت كشيدن نفس تو بدون

 و كوتاه ىخنده و درخشيد صادقانه و شيرين اقرار اين از بهروز جوان صورت تمام

 .كرد شادى

 كرد ترنزديك شيدا به سانت چند را صورتش و شد جا به جا تخت روى كمى شوق با

 :گفت شيطنت با و

 گفتى؟ چى بگو ديگه بار يه من جون-

 :گفت و داد هل عقب به را بهروز بازوى كتاب با شيدا

 .كن رعايت رو اسالمى شئونات عقب، برو-

 .برم عقب من تا گفتى چى بگو تو-

 :گفت بهروز چشم در چشم شيدا

 عزيز و خاص برام شدى مونكوچه وارد كه موقع همون از بودى، عزيز برام هميشه-

 [كرد مكث. ]بودى دوستم بهترين هميشه. بودى

 و خوشحال منو دوستيت، و محبت با هميشه. شدم بزرگ تو خاطرات و تو با من

 .كردىمى راضى

 بودم، منزجر مرد يه با زندگى و خانواده تشكيل و ازدواج از دونىمى خوبى به خودت

 .بودم فرارى ديگران ىعالقه ابراز و خواستگار از هميشه دونىمى

 بودى دوست يه من براى هميشه! هستى مرد يه هم تو نكردم فكر وقت هيچ من

 .جنسيت بدون
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 شدم، دلخور ازت اول. باشم قاصدك كردمنمى فكر اصال كرد، شوكه منو تعالقه ابراز

 .متنفر بعد

 .زد لبخندى متعجب و منتظر صورت به

 تمام رفتى وقتى كنم؟ برخورد چطور عميقم دوستىِ  قاتلِ  با داشتى انتظار خب-

 .بردى و كندى هم منو انرژى و آرامش

 نامردى تو …بودم تو از خبرى شنیدن يا برگشتنت منتظر روز هر. شدم اذيت خيلى

 .گرفتى انتقام بدجور و كردى

 ديگه. شدم على دامن به دست و رفتم روز اون. گرفتى من از روز ۱۱۰ رو خودت تو

 شهر تو من، عزيزِ  پسرشهری تو، وقتى نداشتم رو شهر اين تو كشيدن نفس طاقت

 .نبودى

 برام كليه يه دادن ازدست چرا پرسىمى …برگردونه رو تو يا ببره منو يا گفتم على به

 .خوبه چى همه تو با يعنى. نبود مهم برام چيز هيچ تو بدون چون نيست؟ مهم

 .بود كمترين كه كليه خواستم،نمى هيچى خدا از ديگه ديدم رو تو وقتى

 .سخته هم كشيدن نفس تو بدون پسردايى آره

 .كرد سنگينى بهروز روان و روح بر يكديگر سنگ هم عشق، و تاثر

 رخ معجزه. بود باورنكردنى و شيرين سنگين، شيدا، داشتن دوست حجم شنيدن

 !بود داده
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 و سبك مانعى ايجاد با و انداخت شيدا راست دست روى را سفيد ىپارچه اختياربى

 تار از حتى لطافتش و ضعف كه دستى. گرفت دست در را عزيزترينش دست نازك،

 .بود روان قلبش و انگشتان سمت به پارچه پود و

 :بكرگفت حسى لبريز

 ازدواج من با شيدا …مونممى باقى دوستت هميشه. ذارمنمى تنهات وقت هيچ ديگه-

 .كن

 .كشيد آتش به را وجودش زمان هم قلبش و دست لمس لرزيد، شيدا تن

 :گفت زير به سر و كشيد بيرون را دستش آرامى به

 …عنوان به تونمنمى هنوز دونىمى-

 :گفت قرار بى بهروز

 ترسناك كنم ثابت بهت تا كنممى صبر اونقدر كنم،مى صبر بگى تو وقت هر تا-

 .هستم هميشگى بهروز همون كنم ثابت نيستم،

 .كنىمى قبول منو بگو تو فقط

 :گفت گرفته گُر هاىگونه با و انداخت پايين سر شيدا

 بخيه تا ۴۰راستم پاى. نشسته تنم رو زشت هاىبخيه جاش و ندارم كليه يه من-

 چشم به سوختگى اثر هنوز شكمم روى هست، عفونت احتمال هنوز و خورده

 رسم و راه …ناصافه و زخمى خونمون روى روبه زمين مثل سرم از قسمتى خوره،مى

 .چيه خونه زن ىوظيفه دونمنمى اصال. نيستم بلد رو بودن دختر

 …و آخر سيم به زنممى بزنى ميلم خالف حرفى
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 بود شيدا زير سربه و شرمگين صورت ىخيره اشتياق با پسرجوان درخشان چشمان

 :انديشيدمى و

 با چقدر تندش و رُك زبان داندمى ندارد؟ خبر خود ذاتى جذابيت از شيدا يعنى)

 دارد؟ تفاوت اشچهره معصوميت

 !(اويم جسمى و روحى ابعاد تمام ىشيفته من داندمى آيا

 :گفت بلند

 .گيريممى ياد هم با رو مشترك زندگى رسم و راه. باش خودت فقط تو-

 :داد ادامه و برخواست جا از

 كنى؟مى قبول زندگيت شريك عنوان به رو شاهنده بهروز من، آيا. بگو كالم يه شيدا-

 :گفت شيدا

 .كنممى قبول نكنى، اذيت منو و باشى صبور و مهربون همينطور اگه-

 :گفت بلندتر و كشيد بلند نفسى بهروز

 بهروز همين هميشه خورممى قسم خدا خود به شيدا. ممنون شيدا. شكرت خدايا-

 .اولشه اولويت تو شادى و راحتى كه بهروزى. باشم

 حس عجيبى انرژى فوران خود در استرس، و انتظار هاسال و هاماه از خسته جوان

 .كرد

 .ذاريممى رو خواستگارى قرار و دممى خبر مادرم به االن من شيدا-

 :گفت شادى و شرم اوج در شيدا



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

857 

 

 .باشم نشده چالق اگه تازه باشم، بيمارستان بايد ديگه ىهفته يك-

 :گفت هيجان با بهروز

. كنممى تموم رو كار امروز همين بشه، عوض ديگه ىهفته يك تا نظرت ترسممى-

 من بشه آغاز سوم جهانى جنگ بياد، زلزله بگيرى، سرطان بشى، كچل بشى، چالق

 .بگيرم ازت جمع تو رو بله بايد

 و رفيق آخرش تا خودم» گفتن وبا بوسيد را شيدا بلند لباس آستين شاد و سرمست

 .رفت بيرون اتاق از «نوكرتم

 :گفت خنده ميان و كرد آزاد را شده محبوس ىخنده بهروز، رفتن با شيدا

 .بشه فدات شيدا الهى كرده، هول چه من خوشگل شهرى پسر-

 .كرد قامت بلند جوان نثار قلبش در را صميمى هاىصدقه قربان ىبقيه

*** 

 : فرمايندمى سعدى آشيان خلد مرحوم

 «.نخورى غفلت به و آرى كف به نانى تو تا كارند، در فلك و خورشيد و مه و باد و ابر»

 به تا دادند هم دست به دست فلك و مهر و ماه هم، شيدا زندگى از برهه آن در

 بهروز كام به جهان ازدواج، امر از جوان دختر نفرت ابراز و پشيمانى از قبل سرعت

 .بچرخد

 غرق را جوانش صورت و كرد استقبال شادى با بهروز پيشنهاد از خانم فرخنده

 .كرد ه*س*بو
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 كه بود هامدت و است خاصى جنس از شيدا به بهروز ىعالقه دانستمى خوبى به

 .داشت را بخش مسرت خبر آن شنيدن انتظار

 زنان بخش ٢٣ ىشماره اتاق عاشقانه، اعترافات آن از بعد ساعت٢٠ درست

 فرخنده و دايى خواستگارى شاهد مالقات، هنگام بخش، جهان هللا ايت بيمارستان

 .بود شيدا از خانم

 چه كه شد متوجه ديد خود شاد زن برادر دست در را شيرينى و گل دسته وقتى پدر

 است داده شيدا به دل بهروز دانستمى قبل مدتى از هم او. است پيش در خبرى

 .بود روزها آن خبر ترينشيرين سرسختش، و چموش دختر شدن رام تصور اما

 و مهندس داماد از. خنديد گشاده روى با نبود خود كنترل به قادر شادى از كه مادر

 داشت؟ وجود هم بهترى چيز قواره و قد خوش

 شده رفع را خويشان و همسايه زنان نگاه سرزنش و شيدا شدن ترشيده خطر كه او

 را او مخالفت جلوى و بزند شيدا دهان بر قفل كه خواست خدا از دل در ديدمى

 .بگيرد

 .نيافت را او اما گشت بهروز دنبال نگاه با باز، نيش با ناصر

 كجاست؟ داماد خود پس دايى-

 :گفت و خنديد دايى

 مراسم و بتركه و كنه باد غيرت از عروس برادراى گردن رگ ترسيد جون، دايى نيومد-

 .بخوره هم به

 و برداشت شيرينى شده، لبو شيداى به توجهبى و مادر بار سرزنش نگاه زير ناصر

 :گفت
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 اصل. بزنه حرفى كنهمى غلط هم نادر. اونم ىجبهه تو بگين بهش. خدامه از كه من-

 شيدا؟ نه مگه! لبومه آبجى خود

 .كرد شيطانش برادر نثار آبدارى ناسزاى دل در شيدا

 نامرئى تخت همان در توانستمى اگر كه دوخت شيدايى چشم در چشم پدر

 .شدمى

 چيه؟ خودت نظر بابا، شيدا-

 خراش مشغول قوى احساسى. شد دوخته جوان دختر به استرس كمى با هاچشم

 .كند مخالفت تا كرد حمله زبانش به تيز فكرى. بود شيدا شكم داخلى ىديواره

 :كرد نجوا قلبش درون چشم سياه جوان محبت و مهر نگهبان

 بگذرى؟ من از تونىمى شيدا-

 .قلبش سنگين درد از جوشيد چشمش در اشك

 كردمى مچاله خود در را بيمارستان پتوى ىلبه هايش،دست فشار با كه حالى در

 :گفت آهسته

 .موافقم شما، ىاجازه با-

 .كرد شاد را فضا شيدا، ىگونه روى خانم فرخنده گرم ىه*س*بو ناصرو بلند سوت

. ايشاهللا بشين بخت خوش. شيدا برم قربونت بردى، رو پسرم دل دونستممى-

 (انشاهللا)

 :گفت خنده با دايى

 .شدى خودم عروس آخر-
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 .بگويد چه بايد دانستنمى و بود ساكت شيدا

 :گرفت افراد تك تك روى روبه را شيرينى ىجعبه ناصر

 پى رفت شدى بدبخت بگو بهروز به دايى. داره خوردن شيرينى اين كه بخورين-

 .كارش

 .گذاشت بيمارستان از شيدا شدن مرخص از بعد براى را عقد قرار دايى

 :گفت ترس با اختيار بى و دوخت دايى به را متعجبش نگاه شيدا

 نيست؟ زود خيلى ديگه؟ ىهفته يه-

 .برد شيدا سمت به و گرفت ناصر از را شيرينى ىجعبه خانم فرخنده

 زمزمه شيدا گوش كنار آهسته] هستين راضى دو هر. نداره زود و دير جون شيدا-

 و خواب وقته چند دونىمى. بخوابه راحت پسرم بذار نيار، بهانه دايى زن جون[ كرد

 نداره؟ قرار

*** 

 .شد انجام خانواده دو اعضاى حضور با ٢٣ ىشماره محضر در ساده، عقد مراسم

 شود ثبت محضری عقد شد، قرار بهروز یوعجله شیدا جسمانی شرایط بخاطر

 .شود برگزار داشت، زیربغل عصا هنوز که شیدا سالمتی از بعد مفصلی وجشن

 .كرد تعويض خودش عروسى سفيد چادر با را شيدا سياه چادر خانم فرخنده

 ىنوحه جوان گوش زير و بود نشسته بهروز كنار گشاد و سبز كاپشن با ناصر

 .خواندمى بدبختى
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 ىلحظه كه بود نگران. ننشيند شيدا روى تا كردمى كنترل را نگاهش سختى به بهروز

 .كند مخالفت شيدا آخر

 رضايتى لبخند بدود، كمتر تا كردمى بغل را پوش سفيد رضاى على كه حالى در نادر

 .داشت ب**ل بر

 .برساند را خود نتوانست پسركش شديد سرماخوردگى خاطر به مهرى

 .بودند عقد ىخطبه شدن جارى منتظر خندان و خوشحال خانواده دو

 .بود شده سرد شيدا دستان

 از بيشتر شوهر بعنوان هم بهروز آيا. پيچيدمى گوشش در پدر خشمگين هاىنعره

 كند؟مى استفاده مهاجمش هاىدست و صدا

 .جويد اضطراب با را هايشب**ل

 روى روبه قدرتمندانه پا، و دست ىرحمانهبى ضربات و نادر خشن فريادهاى

 .داد جوالن چشمانش

 !رسيد؟مى اهدافش به اينگونه هم بهروز آيا

 .آورد كم نفس و نشست كمرش ىميانه خط روى سردى عرق

 به مشكى شلوار و كت. انداخت شناختمى كه پسرجوانى زيباترين به نگاهى نيم

 پيشانى روى دلبرانه حركت، هر با لخت موهاى. بود نشسته قامتش بر خوبى

 .رقصيدمى

 و خشن مشترك سقف زير توانستمى خواهش و آرامش و زيبايى همه اين آيا

 باشد؟ منطقبى و رحمبى
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 .لرزيد و كرد شكار را شيدا شك پر و مضطرب نگاه بهروز

 .آخر ىلحظه مخالفت از برد پناه خدا به و لرزيد پايش و دست

 :زد ب**ل اختيار بى

 …شيدا من، جان-

 .داد سرتكان خفيف و

 از سيل چون را شك و دلهره تمام ريختمى اشك كه زيبايى چشمان با موالنا شعر

 .كرد دور شيدا وجود

 .نبود رحمىبى و خشونت انجام به قادر بهروز زيباى روح

 .بست چشم و گرفت آرام شيدا قلب

 .بله-

 .زد لبخند آرامش وبا كرد حس را هميشگى همراه قلبِ  گرماى

 !ديد آشنا را ناصر و نادر لبخند دايى، و پدر لبخند بهروز، لبخند اىلحظه براى

 .بود عزيزش على لبخند مانند واقعى و شاد لبخندهاى آن تمام

 :كرد زمزمه

 كن دعا. كنم خوشبختش بتونم و باشم خوبى همسر كن دعا على، كن دعا برام-

 . باشم داشته خوبى زندگى

 محضر كنار غذاخورى قرمز هاىصندلى روى داماد و عروس همراهان. بود ظهر هنگام

 .دادند غذا سفارش صدا سرو و خنده با و گرفتند جاى
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 .نشستند ناصر طرف دو سكوت در بهروز و شيدا

 :گفت شاد و بلند صداى با پدر

 .بدين سفارش خواينمى چى هر-

 :گفت ب**ل زير ناصر

 شما. پرس سه شهمى خودم كباب با سبزى، قورمه هم تو شيدا بگو، جوجه تو بهروز-

 .بخورين غذا نيستين حالى تو االن كه

 :گفت و خنديد بهروز

 .نزن صابون رو شكمت ناهارم، اين منتظر وقته خيلى داداش جون-

 :گفت تيز و تند زبان همان با اما كرد حس را صورتش گرفتن گُر شيدا

 .هستم گرسنه بدجور و نخوردم چيزى ديشب از. نكن باز حساب منم ناهار روى-

 :گفت معترض و كشيد عقب كمى را صندلى ناصر

 .بشين صاحب منو ناهار مونده كم بشينم، نادر پيش برم-

 .بنشيند شيدا كنار كرد وادار را بهروز و شد بلند زيركى و شيطنت با

 مشغول كالم بدون جوان زوج. گرفت قرار ميز روى سرعت به شده سفارش غذاى

 .شدند غذا خوردن

 :پرسيد و انداخت شيدا به نگاهى نيم بهروز

 …يا كردى قبول رضايت با شيدا-

 چى؟ يا-
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 كردى؟ مجبور رو خودت يا-

 :گفت و كرد زيبايش ىحلقه به نگاهى شيدا

 .بده گوش دلم به شد مجبور عقلم-

 .نشست بهروز صورت روى رضايت لبخند

 :گفت و كرد استفاده اطرافيان صداى سرو از شيدا

 داد؟ اىهديه چه من به بيهوشى تو على گفتم برات-

 داد؟ چى نه،-

 :گفت و دوخت رنگ خوش و زيبا هاىمنحنى به چشم

. بود تو مثل هم چشماش راستى آهان تو، شبيه دهنى و ب**ل با قنداقى ىبچه يه-

 .بود خودت بچگى كن فكر

 و ساده چشم در چشم بعد. كند كنترل را خنده تا فشرد را هايشب**ل ابتدا بهروز

 :گفت و دوخت شيدا آرايش بدون

 .منه شكل كه داده رو مونبچه نويد گرم، داداشت دم-

. بود نوشابه نوشيدن مشغول دادن، گوش حال در كه پريد شيدا گلوى به اىقطره

 .شد شديد ىسرفه دچار

 :گفت تند ناصر

 .نشده خفه تا پشتش به بزن-

 .زد شيدا كتف ميان ماليم ىضربه دو بهروز



                 
 

 

 رمان يك انجمن كاربر علی دختر|  من قاصدک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

865 

 

 :گفت نجوا به ناصر

 بشى؟ عروس بى داماد بود مونده كم كه گفتى بهش چى-

 :گفت آهسته هم بهروز

 .كن دخالت من كار تو كم. زبونت به بزنه مار-

 .برى بيرون من آبجى با گذاشتم اگه ببينى، رو دخالت مونده هنوز-

 .بزنم رسول آقا به سر يه بايد كنم فكر-

 .خنديد هاآن به شيدا و كردند كل كل ناهار پايان تا

*** 

 :بعد روز چهار

 هاكفش و عصا جاى. برداشت قدمى آهسته و داد قرار برف روى را عصايش شيدا

 .نشاند بهروز ب**ل روى لبخندى

 :گفت كردمى حركت كنارش كه همانطور

 .گرفتم پا سه زن-

 .آمد كش و كرد نافرمانى هايشب**ل اما كند اخم كرد سعى شيدا

 .شدنمى ديده كسى انداخت، كوچه به نگاهى بهروز

 .بود كرده نشين خانه را همه بود شده اغاز پيش شب از كه سبكى برف

 .شهمى مكافات زمين خورىمى كنم، بغلت بذار شيدا-

 .كرد بلند را عصا تهاجمى شيدا
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 .كنممى حلقت تو اينو بزنى اضافه حرف خدا به-

 .من خانوم خوشگل. جون شيدا-

 صدام اينجور نمياد خوشم دونىمى بهروز كوفت،-

 .كنى

 خوبه؟ زشته دختر بگم؟ چى-

 .كرد باز را در بهروز و رسيدند دايى منزل كنار

 :گفت و رفت جلو ارام شيدا

 .خوبه آره-

 .زد شيدا پاى جاى كنار زيبا نقشى محكم، و مردانه پاى جاى

 .من خوشگل ىزشته دختر-

 !گفتى دوباره اِ،-

 چيه؟ ما ىرابطه شيدا-

 .شود وارد راحت شيدا تا داشت نگه و كرد باز را سالن ورودى درب

 :گفت و دراورد را سبك و كرمى هاىكفش شيدا

 .نامزد شايد دونم،نمى-

 .شدى خودم زن ديگه آخيش. شوهريم و زن. عليه حضرت خير-

 :غريد و زد بهروز ىشانه به اىضربه عصا با شيدا

 .مياد بدم چقدر كلمه اين از دونىمى ببند،-
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 :گفت و ماليد را اششانه تصنعى بهروز

 قاصدكم؟ خوبه، همسر-

 .نشست نفره سه مبل روى و داد بهروز زيباى و كشيده دست به را سياه چادر شيدا

 .تحمله قابل همسر-

 :گفت و نشست كنارش بهروز

 رسيده؟ آسيب اموالم به چقدر ببينم هست اجازه عزيزم همسر-

 .شد گيج شيدا

 اموالى؟ چه-

 .شد دوخته شيدا صورت به خندان چشمان

 شده؟ مو بدون سرت پوست از چقدر-

 .كرد اخم شيدا

 .اومده در سرم موهاى دوما   نيست، تو اموال اوال-

 .ببينم بده اجازه خب-

 جا يك از بايد» گفت خود به شيدا. بودند تنها دو هر عقد از بعد كه بود روزى اولين

 «.هستيم هم همسر ما االن بشه، شروع

 با آبى روسرى سمت به دست و كشيد جلو را خود بهروز اقدامى هر از قبل

 .برد طاليى هاىگلدوزى
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 حاال[ گذاشت خودش ىشانه روى دست] بود اينجا تا موهات بار آخرين شيدا-

 شده؟ چقدر

 .كند دور او از را منفى افكار زيركى با كندمى سعى بهروز كه نشد متوجه شيدا

 .ببين خودت-

 داشتن و ديدن خوب حس از پر بهروز چشمان. رسيدمى كمر خط تا بلند موهاى

 .شد

 نيست؟ سخت شستنش بلنده، چه-

 .كردم عادت-

 .ايناست شستن آرزوهام از يكى. باش نداشته غم دارى منو ديگه-

 : كشيد موها روى دستى نرمى به و

 .پيچ پر هاىسياهى اين روى كشيدن دست و-

 .رفت آشپزخانه داخل پذيرايى وسايل آوردن براى و شد بلند

 ناخنك هم غذاى به و كردند آشپزى نفره دو كردند، دعوا هم با كردند، شوخى هم با

 .شستند هم كردن خيس با را هاظرف. زدند

 .بودند رسيده آرامش و سكوت ىمرحله به نشستند بهروز تخت روى وقتى

 :گفت و كرد لمس را بهروز هاىمژه شيدا

 .بكنم كارو اين داشتم آرزو منم-

 .بود شيدا چشمان درخشش گرنظاره لبخند با بهروز
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 زير به سر كردمى لمس را كشيده انگشتان كه حالى در و گرفت را بهروز دست شيدا

 :گفت

 .بدى فرصت خواممى وقت هر تا من به بود قرار كنيم، عقد زود اينقدر نبود قرار-

 :گفت مهربانى با نكند شيدا دست با را بازى همان تا كردمى كنترل را خود كه بهروز

 اسم هر از تو تا زديم هامونشناسنامه تو رو همديگه اسم نكرده، تغيير ما بين چيزى-

 .ببينم رو تو لحظه به لحظه تموم آزادى با بتونم من و بشى راحت ديگه مرد

 .سقف يك زير ريممى بگى تو وقت هر كنيم، رفتار هم با چطور گيريممى ياد هم با ما

 .پريد هاهراس تمامى و شد آرامش از پر ديده زخم دختر وجود

 :گفت و كشيد صورتش روى را كشيده انگشت پنج

 .هستم احسانى شيداى من همسر، آقاى سالم-

 .زد حلقه انگشت روى اىه*س*بو و كرد عمل او مانند و خنديد بهروز

 .شاهنده بهروز. بهروزم من همسر خانم سالم-

 :انديشيد شيدا و

 «!بود پرهيزكار و صالح بهروزش چقدر. كردار نيكو پرهيزكار، يعنى شاهنده،»

 ؟ چى يعنى سقف يه زير اين! كه سقفیم يه زير االنم بهروز گممى-

 .داد تكيه ديوار به و كشيد عقب تخت روى را خود بهروز

 .همسر تا دو نه، نه، …و زن مشترك ىخونه سقف يعنى-

 .فشرد سينه به را ارزشمندش گنج و بست احتياط با و كرد باز را هايشدست
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 .كن باور. مونممى رفيق بهروز همين تو براى هميشه من-

 واالترين بزرگ، قلب و پاك دستان آن ميان شود هراس دچار تا رفتمى كه شيدايى

 .يافت را آرامش درجه

 تا بودند كرده طى را طوالنى راه كه داشتنى دوست كودك دو به سقف روى قاصدك

 .زد لبخند شادمانه برسند جا بدين

 

 .است بزرگ زنجير يك ىتنيده هم در هاىحلقه مانند زندگى حوادث

 .نيست آن از گريزى و دهدمى تشكيل مرا را، تو زندگى كه زنجيرى

 تحت را زنجير تمامى زيبايش كه گيردمى قرار طاليى اىحلقه ها،حلقه مابين گاه

 .دهدمى قرار شعاع

 .آرزومندم طال جنس از اىحلقه زندگى در برايتان

 

 

 ٩٧ آذر ٢4

 .كردند دنبال را داستان اين كه مهربانى هاىچشم تمام از تشكر با

 .  بود خواهم شما با ديگر داستانى با زودى به
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 /https://forum.1roman.ir/threads/3350: تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

  

 پیشنهاد می شود 
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