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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 است نویسنده با رمان  محتوای مسئولیت

 

 :رمان های دیگر ما

 دانلود رمان دلمو برگردون

 دانلود رمان کنیزک زشت من

 دانلود رمان عقرب و پروانه
 

 

 فصل ِاول : دردها

 صحبت کردن با این مرد ِ معتاد بی فایده بود،

 : با نفس نفس و دست های ِ مشت شده فریاد زد

 ازت شکایت می کنم ، از همتون شکایت می کنم

همهان پشهت پنههره     مرد کهه مهی دانسهت زوره بهه ایهن پسهر عصهبانی نمهی رسهد از         

 :خانه ِ کوچکش داد زد

برو شکایت کن ،با پلهیس بیها، میاهواب ببیهنم کههای دنیها یهه پهدر رو بهه رهرب ِ شهوهر            

 دادن دختره میبرن کالنتری .. من منتظرما .. با پلیس بیا

زیههر ِ پنهههره ِ بسههته شههده ، روی زمههین نشسههت و فکههر کههرد راسههت مههی گویههد پههدر    

 ! زن ِ سابقم زنش ،با درد ناله کرد :پدر

 از را بلند شد ، کمره خم شده بود از این همه درد .. دلش سوز داشت

بی هدف بهه سهمتِ  خیابهان راه افتهاد .. اولهین اشهره اشهک از چشهمش چکیهد ..نفهس           

ِعمیقههی کشههید ..چقههد سههات بههود کنتههرل اولههین اشههره اشههک .. بههرای نباریههدن..برای   

 راری نشدن

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://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-%d8%af%d9%84%d9%85%d9%88-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d9%88%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-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%b2%da%a9-%d8%b2%d8%b4%d8%aa/
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ا نمههی کههرد .. بههاره ِ چشههمان ِ رنهه  شههبش   مههرد بههود امهها .. بیههر گلههویش را رههه  

 بیشتر شد

 ضعف داشت .. نه از گرسنگی ..بلکه از درد

 تکیه اه را به درخت کنار ِ خیابان داد و سر خورد روی زمین

نههه زمههین ِ خههیس م ههم بههود ، نههه چشههم هههای ِ خیسههش و نههه نگههاه راننههده و عههابران ِ     

 خیابان

 .این همه درد فقط می خواست گریه کند شاید سبک میشود از

دسهههت ههههایش را درو زانهههو ههههایش رلقهههه کهههرد و سهههره را روی دسهههت ههههایش  

 گذاشت و از ته ِدل هق زد

تههور ش را رلههد کههرد .. سههره را تکیههه داد بههه   206صههدای ِ اهنهه خ داخههل ماشههین  

 درخت و اشک هایش شدت گرفت

و نمیههدونی تههو ایههن روزا چقههدر از زنههدگی سههیرب، دارب میمیههرب از اینکههه تههو رفتههی      

 نمیمیرب

نمیههدونی تههو ایههن روزا چقههدر یههاد تههو میفههتم ، تههه دنیههاب نزدیههک نگههاه کههن کههی ب ههت  

 گفتم

 هق هق ِ مردانه اه درد داشت

کههها بایههد بههرب بههی تههو ق تههویی کههه اههد دنیههامی کههه هررههایی رو میبیههنم نبیههنم پههیش    

 چشمامی

 برب هررایِ  این دنیها شهبم بها بیهر دب سهازه رخهه هررها یهه چیهزی هسهت منهو یهاد            

 تو بندازه

*سههید و بهها صههدای بمههش کههه بهها گریههه بههم تههر شههده بههود     ب.ورلقههه اه را محکههم 

 :زمزمه کنان نالید
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نمیههدونم تههو ایههن بههرزا کههی از ایههن درد میمیههرب نمیههدونم چههرا یههک شههد فراموشههی   

 نمیگیرب

 !با بیر زمزمه کرد : فراموشی

را میهان  هق ههقِ  مردانهه اه سهوزناک تهر شهد ..شهانه ههایش مهی لرزیهد .. صهورتش           

 : ِ دستانش پن ان کرد و ناله کنان زمزمه کرد

 دارب میمیرب از اینکه تو رفتی و نمیمیرب

 فصل ِدوب : گذشته ها

بعههد از یکسههال پشههت کنکههور مونههدن دانشههگاه سراسههری ابههول شدب...رشههته ی         

 مورد عالام ، نرب افزار

ه بهودب  سال ابهلِ  درسهت روز ابهل از کنکهور بها مهر  زینهت رهون اونقهدر شهوک زد          

 که امتحان یادب بره

واتی دوسهاله بهودب مهادرب بهه علهت سهرتان فهوت کهرد و پهدرب بعهد از مهادرب دیگهه             

 زندگی نکرد و با اعتیاد سعی کرد مر  مادرب رو فراموه کنه

زینت رون ههم همسهایمون بهود کهه از سهر ِدلسهوزی بهراب مهادری میکهرد بها مهرگش            

ه دوسههت داشههت درو باههونم و  هرگههز نتونسههتم محبتههاه رو ربههران کههنم ، همیشهه  

 به رایی برسم

روز ِ اول دانشههگاه بیشههتر از ابههل متورههه تفههاوت هههاب بهها بقیههه شههدب ..تن هها دختههر        

چهادری کهالو مههن بهودب ،ههیا واههت ارایهش نکههرده بهودب..رتی یهه کههرب سهاده ه بههه         

صههورتم ناههوره بود..البتههه خیلههی هههم بههه ارایههش نیههازی نداشههتم...دختر زیبههایی بههودب  

 مال شرای داشتمو چ ره کا

 چش و ابروی مشکیم به صورت سفیدب رسابی می اومد

اکثههر ب ههه هههای کههالو رتههی دختههرا ماشههین داشههتن ...امهها مههن یههادب نمیههاد بهها ماشههین  

 شاصی یا رتی تاکسی رایی رفته باشم
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**** 

 یک ماهی از شروع کالسا گذشته ..امروز صبح و عصر کالو داشتم

ب و مقنعههه اب رو رلههوی رینههه سههرب کههردب..هیا مههانتو ،شههلوار مشههکی سههادب رو پوشههید

وات موههاب رو کوتهاه نکهرده بهودب و بها ورهود موههایِ بلنهدب ،بعهد از ایهن همهه سهال             

تههازه بههه فکههر افتههادب موهههاب رو بهها ی سههرب ببنههدب تهها مثههل ِهمههه ِدختههرای کالسههمون   

 .موهاب با  بره

رو برداشههتم و  مههی دونسههتم بابههاب خونههه نیسههت ...پههس بههی خههدارافظی کیههف و کلیههدب

 بعد از اینکه چادرب رو سرب کردب از خونه زدب بیرون

بعههد از چ ههل دایقههه رسههیدب دانشههگاه..اکثرا بههه رههای ایههن کههه منتظههر تاکسههی باشههم    

 پیاده می اومدب...پیاده روی تو هوای ِپاییز رو دوست داشتم

اه ده دایقههه ِدیگههه کههالو شههروع میشههد و رههداال یههه ربهها تهها سههاختمان ِ کههام یوتر ر   

 بود.نگاهمو از ساعتم گرفتم و به مسیر روبه روب خیره شدب

 3....2...1یه نگاه به کفش های همیشه اس رتم انداختم و 

 شروع کردب به دویدن

تقریبا نصهف راه رو رفتهه بهودب کهه ی هو یهه نفهر مثهل بهاد از کنهارب رد شهد..با تعههد             

 ایستادب و دور شدنش رو نگاه کردب

 !!نی بود که اینهوری رد شد  مگه مسابقات دو و میدا

واههت بههرای ِ فکههر کههردن نبود...شههاید مسههابقه نبههود ولههی مههن بایههد از ایههن پسههره رلههو 

 می افتادب

 مسلما تو همون ساختمان کام یوتر کار داشت ،چون یه همون سمت میرفت

 نفس نفس زنان همزمان با پسره رسیدب در ِ کالو

د از چنهد اانیهه سهرب رو بهها  اوردب    خهم شهده بهودب و تنهد تنهد نفهس مههی کشهیدب ..بعه        

 که پسره رو در رالی که لباند ی مثال ژکوند میزد ، خیره به خودب دیدب
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میشههناختمش ..هههم کالسههیم بههود .. امیههر عبههاو ِ معتمههد ..پسههر رههذابی بههود ،ادخبلنههدی 

داشههت و صههورتش سههبزه بههود و لههد و بینههی ه کههامال معمههولی بههود امهها چشههمای ی    

اب بهود ، بها اینکهه از تیه ش معلهوب بهود رسهابی پولهداره امها          مشکیش فوق العهاده رهذ  

 ِ برعکس خیلی از پسرای

 کالسمون ماشین نداشت و از این براب معمای م می شده بود

 نفس عمیقی کشید و گفت : شما هم دیرتون شده  

 با لباند روابش رو دادب:سالب .. اره

یههد ..بعههدا در مههورد برنههده  بههه در ِکههالو اشههاره کههرد و گفههت : علیههک سههالب .. بفرمای 

 ی مسابقه صحبت می کنیم

لبانههدی زدمههو وارد کههالو شههدب ، نفههس رارتههی کشههیدب ..اسههتاد ِ سههات گیرمههون     

 .هنوز نیومده بود

کنار مریم روی صندلی خهالی نشسهتم ..بها مهریم رارهت تهر بهودب .. ب هه ههای کهالو           

 همه با هم صمیمی بودند اما من دلم نمی خواست با

 ..بکسی گرب بگیر

بهها مههریم هههم فقههط کمههی صههمیمی تههر بههودب...دختر ِ فههوق العههاده پههر ررفههی بههود بههر    

 ..عکس من ..بدون اینکه به من م لت بده ررف میزد

 سعی کردب بی روصله گیمو نشون ندب و با دات به ررفاه گوه کنم.

 با خره استاد اومدو از وراری های مریم خالص شدب

 .برداشتم تا اخر کالو به درو گوه دادب و نت

دو سههاعتی تهها کههالو ِ بعههدی واههت بود...اینهههور واتهها مههریم و چنههد تهها از ب ههه هههای    

 دیگه کالو واسه ناهار میرفتن بیرون از دانشگاه

معمههو  مههریم خیلههی ابههل از رفتنشههون ب ههم اصههرار نمههی کردخههد ارمههق کههه نبههود ..   

 .وضا ظاهریم کامال خبر میداد از اوضاع ِ بد ِ مالیم
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اط دانشهههگاه نشسهههتم تههها ایهههن دو سهههاعت بگهههذره ..گوشهههیم رو   روی نیمکهههت ریههه

 ِ براداشتم و خودب رو با او اب او بازی با م دیه ، دوست دوران

 20دبیرستانم سرگرب کردب ..

دایقههه ای از اخههرین او اب او ب گذشههته بههود ...رههواب نههداد ...رتمهها کههاری بههراه     

 پیش اومده

یهه مههاه سههعی کهرده بههودب بههه هی ههی   بیضهم گرفههت از ایههن همهه تن ههایی ..تمههوب ِ ایههن   

 فکر نکنم ..ولی دیگه نمی شه ..نمی تونم .. رس رقارت

 .. تماب ورودب رو گرفته بود

مههن تن هها و بیههر کههرده ، روی نیمکههت دانشههگاه نشسههته بههودب .. نههه پههول تاکسههی      

 گرفتن و رفتن به خونه رو داشتم و نه پول ِ بیرون رفتی با

 !تی نمیاره ب ه ها رو...کی گفته پول خوشبا

مههن همیشههه شههاکر خههدا بههودب .. هههیا واههت گلههه ی بههی مههادری نکههرده بههودب .. هههیا   

وات برایِ  داشهتن پهدرِ  معتهادب گلهه نکهردب ..مهن ههیا واهت از بهی کسهی ب ننالیهده            

 ... بودب ..ولی ا ن

 !اشره ی اشکم که چکید ، بیضم بزرگتر شد ... برای ِ چی گریه می کردب  

روی ِ کههیفم گذاشههتم و صههورتم رو چسهه وندب بههه دسههتای ِ       ررنههد دوتهها دسههتم رو  

 همیشه سردب

سههردی ِ اشههکاب روی صههورت ِ داش از اشههکم هههم ااههر کههرد و گههریم بنههد اومههد ..          

 خواستم دستاب رو از رو صورتم بردارب که

 خانم ِ صادای   :

ای وای ِ مههن ...ایههن دیگههه کیههه  اگههه بف مههه گریههه مههی کههردب ..ررصههی دسههتاب رو از   

 ِ صورتم برداشتم و زل زدب به صارد ّ صداروی 

 بله راای ِ معتمد  _
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 به نیمکت اشاره کرد و گفت : ارازه هست  

 !تو دلم پوفی کردب و ناچار گفتم : بله ..بفرمایید

نشسههت کنههارب و کیههف ِ سامسههونتیش رو کههه معلههوب بههود رسههابی گههرون ایمتههه روی ِ   

 زمین، رلوی پاه گذاشت .چشمم هنوز به کیفش

 .. د که صداه رو شنیدببو

 .خانم صادای ،با اشاره به بیسکوییت توی دستش گفت بفرمایید _

بههرای اینکههه تعههارفی بههه نظههر نیههاب یههه بیسههکویت از رعبههه اه رههدا کههردب و گههرفتم   

 توی دستم

نمههی دونسههتم چههرا اومههده کنههار ِ مههن نشسههته .. ولههی دوسههت داشههتم سههوالی کههه خیلههی 

 ازه ب رسم.رو وات بود ، ذهنمو مشیول کرده رو

 کردب ب ش :بباشید راای ِ معتمد ، یه سوال ب رسم ازتون  

 چه سوالی    -

بههه چشههمای کنهکههاو ه لبانههدی زدب : خیلههی بههه بیسههکوییت سههااه تالیههی عالاههه    -

 دارین 

خندیههد ، بلنههد و تههو نی ، چشههماه از زور خنههده اشههکی شههد ..سههعی کههرد خندشههو     

 کنترل کنه

کههر کههردب چههی مههی خههواین ب رسههین .. اگههه اههول بههدین  بهها لبانههد ِ روی لههبش گفههت ف

 .بین ِ خودمون بمونه میگم

 ... فقط سرمو تکون دادب

معتمههد : خههد راسههتش اره، اگههه بههه مههن باشههه رههای ِ شههاب و ناهههار هههم بیسههکوییت   _

 می خورب...را  چی شد این سوالو پرسیدین 

رو رمهها مههی صههاداانه رههواب دادب : چنههد روز پههیش ، اخههر کههالو ،واتههی رزوتههون    

 کردید،دو بسته از همین بیسکوییتا توی کیفتون دیدب و صاداانه
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تر ادامه دادب :وااعیتش تها رها  کمتهر دیهدب کسهی ههم اهدخ شهما بیسهکوییت باهوره ،           

 .اونم با این عالاه

 !!لبانده عمیق تر شد : شما چقدر رک اید

 . با شرمندگی گفتم : بباشید ، فکر نمی کردب نارارت بشید

 رارت نشدب ...را  چرا بیسکوییت تون رو نمی خورید نا _

 ... به بیسکوییت توی دستم نگاه کردب

 ا  اگه من راستش رو بگم اول می دید بین ِ خودمون بمونه _

 با خنده گفت : اول ِ اول

خههد مههن بیسههکوییت سههااه تالیههی نمههی خههورب ، یعنههی دوسههت نههدارب ولههی اگههرب    _

، بههه بیسههکوییت اشههاره کههردب ..ایههنم کههه       باههورب فقههط کههرب داره رو میاههودب   

 !معمولیه

 فوری گفت : پس بدین خودب باورب

 خندب گرفت...معلومه زیادی شکموئه

رعبههه ی خههالی از بیسههکوییت رو بلنههد شههد و انههداخت داخههل ِ سههشل ِ زبالههه و دوبههاره    

 . نشست

 !گلوشو صاف کرد : خد خانم ِ صادای را  بریم سر ِ اصلِ مشلد

 دب : اصل مشلد با تعهد پرسی

 خد اره ، یعنی کنهکاو نشدید چرا اومدب پیشتون  _

خاک تو سرت نازگهل ..تها پسهره نشسهت ، گهرفتیش بهه رهرف .. یهه لحظهه ههم فکهر            

 .. نکردی شاید کارت داره

 تا اومده پیشت بیسکوییت بیسکوییت کردی...هی وای من

 !! لچون چیزی نگفتم خوده شروع کرد ررف زدن ، اونم با ردیت کام
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معتمههد : راسههتش دیههدب تن هها نشسههتید، گفههتم ب تههرین فرصههته کههه در مههورد برنههده ی  

 . مسابقه صحبت کنیم

 متعهد گفتم :برنده   مسابقه   برنده ِ کدوب مسابقه  

رههدی بههود ، امهها چشههماه مههی خندیههد: مسههابقه صههبحو مههیگم دیگههه ، یههادتون نیسههت  

   

 .اومدنفس رارتی کشیدب ..این پسره خله .. بله یادب 

 .با شیشنت گفت : شما چه باهوشید .. افرین

 !! خندب گرفته بود ..ب ش نمی یومد اینقدر تاس باشه

 دوباره ادامه داد :من برنده شدب .. را  رایزب چیه   

 !! چشماب خود به خود گشاد شد : شما برنده شدی   ولی ما که با هم رسیدیم

یزه ب تههون بیسههکوییت دادب ، باشههه هرچههی شههما بگههی ..ولههی مههن بههه عنههوان رهها     _

 رایزه ِ من چیه   

ایههن دیگههه کههی بههود .. رهها  خوبههه بیسههکوییت رو هههم خههوده خههورد .. ناچههار گفههتم :  

 چی می خواید  

نیشههش شههل شههد : خههد مههن ادب متههواعی نیسههتم .. فقههط میاههواب تههو امتحههان ِ برنامههه   

 . سازی کمکم کنی

لسههه برنامههه سههازی بههود کههه   پههوف .. خیههالم رارههت شههد .. کههالو ِ بعههدی دومههین ر  

اسههتاد بههرای اینکههه بف مههه سههشح ِ دانشهههوهاه در چههه رههده ، ایههن امتحههان رو          

گذاشههته بههود ..خوشههباتانه عاشههق ِ برنامههه نویسههی بههودب و مشمئههنم کههه از پسههش بههر   

 .میآب

 ! با لباند گفتم : باشه .. به شرط اینکه مواعیتش رور شه

 .مواعیت با من ، تقلد با شما _
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چرا با ایهن پسهر اینقهدر ارسهاو رارتهی مهی کهردب .. بهه ررئهت مهی تهونم             نمی دونم

 !! بگم اولین پسری بود که اینقدر باهاه صمیمی ررف زده بودب

ایههن دو سههاعت بیکههاری هههم بهها رههرف زن بهها امیههر عبههاو معتمههد گذشههت ..اینقههدر از  

 خوده ررف زد که م لت نداد منم چیزی بگم .. ولی خد ا

 فاه به دست اوردب و کنهکاویاب برترف شداتالعات رالبی از رر

پههدر و مههادره فههوت شههده بودنههد و تن هها بههرادره بههراه پههدری کههرده بههود ..بعههد از 

 سربازی هم نمایشگاه ماشینش رو در اختیار امیر عباو گذاشته

بهود تهها اینهههوری خههررش دسهت خههوده باشههه . تن هها سهوالی کههه ازه پرسههیدب ایههن    

 .. ماشین پیاده میاد دانشگاهبود که چرا با داشتن نمایشگاه 

و ف میههده بههودب کههه بیمههاری چربههی ِ خههون تههو خانوادشههون ارایههه ، یعنههی پههدر و         

 برادره هم داشتند .. معتمد ِ کوچیک هم برای این که فشار

خههون نگیههره از ا ن اههذاهای چههرب نمههی خههوده و پیههاده روی مههی کنههه .. در ضههمن     

 بعد از دو سال ف میده بودب که معتمد اصال درو خون نیست و

سههال فاصههله سههنی بهها مهها اومههده دانشههگاه   5سههربازی و سههه سههال اصههرار بههرادره بهها  

 .سالشه 25یعنی 

دایقه به شهروع کهالو مونهد بهود .. خواسهتم بلنهد شهم کهه معتمهد فهوری پرسهید             20

 ! : کها   هنوز که کالو شروع نشده

 . خد تا به کالو برسیم ،کالو هم شروع میشه

 ! ریمواستا با هم ب _

 . چه زود پسر خاله شد .. کیفش رو برداشت و راه افتادیم

 . دب ِ در ِکالو ازب اول گرفت که سر اولم بمونم

صههندلی هههای کههالو ، تبههق معمههول کنههار هههم چیههده شههده بههود و.. یههه ردیههف بههه اخههر 

 کالو ، روی یکی از صندلی های کالو نشستم . ایر از
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 بودن من و معتمد دو تا پسر دیگه هم تو کالو

معتمد بعد از خوه و بهش کهردن بها اونها اومهد کنهار مهن نشسهت البتهه بها یهه صهندلی             

 ! خالی فاصله

خیلههی تعهههد نکههردب .. چههون مههی دونسههتم بههرای مههدد خواسههتن وسههط امتحههان اینههها  

 نشسته .. و البته ب ه های کالو ما همیشه ماتلط می

 !!!! نشستن

ی کنههارب نشسههت . فکههر کههردب الکههی بهها گوشههیم ور مههی رفههتم کههه ارسههاو کههردب یکهه

 مریمه .. سرمو چرخوندب به سمت صندلی خالی بین خودب

 ! و معتمد که را  با نشستن تاهری پر شده بود

سعید تاهری یکهی از ب هه ههای پولهدار کهالو بهود کهه انصهافا خهوه تیه  و خهوه            

 چ ره هم بود .. ولی اعتماد به نفس فوق العاده با ه و نگاه

دختهرا باعهش شهده بهود رهالم ازه بهه ههم باهوره .. از مهریم           هیزه نسهبت بهه همهه   

 شنیده بودب که گفته : به هر دختری اشاره کنم ، راضره

 ..براب بمیره

 از این که کنارب نشسته بود ، معذب بودب ولی خد ضایا بود اگه بلند می شدب

دایقهه از نشسهتن تهاهری کنهارب نگذشهته بهود کهه معتمهد از رهاه بلنهد شهد             5هنوز 

 . اخماه رسابی تو هم بود ، تا کیفش رو برداشت ُ یه.

 ادب به ترف ِ صندلی من اومد ،

مههریم کههه تههازه از در ِ کههالو وارد شههده بههود صههاف نشسههت روی تن هها صههندلی سههمت  

 !چ م

معتمههد همههون یههه اههدب رو بههه عقههد برداشههت ُ نشسههت روی صههندلیش و کههیفش ُ       

 محکم کوبید رو زمین
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اه رفههت تههو هههم ... یعنههی بههه خههاتر اینههه کههه کنههارب  نمههی دونههم چههرا یههه دفههه ابروههه

 نیست تا ب ش تقلد برسونم  ولی هم ین امتحان م می هم

 ! نبود که

بههی خیههال فکههر کههردن شههدب و خواسههتم دوبههاره خودمههو بهها گوشههیم سههرگرب کههنم کههه  

 تاهری که مثل ب ه های مودب از اول سر راه نشسته بود

 : سرشو خم کرد ترف من و گفت

 ، می تونم یه خواهشی ازتون داشته باشم   خانم صادای

 دلم نمی خواست باهاه رتی ررف بزنم..ولی ناچارگفتم : امرتون 

تههاهری : گفههتم اگههه برنامههه نویسههی تههون خوبههه ،یههه امههداد ب ههم برسههونید ..اخههه نمههی  

 . خواب همین اول کاری ضایا کنم

ردب مودبانههه نمههی دونههم چههرا امههروز همههه از مههن درخواسههت امههداد داشههتن .. سههعی کهه

 : رده کنم که

 نازگل-

بها شههنیدن اسههمم از دهههن معتمهد ،دهههنم همههین تههور بهاز مونههد و چشههای گشههاد شههدب    

 ! خیره موند به معتمد اخمو

دهههنم رو بسههتم ُ خیلههی رههدی رو بههه تههاهری گفههتم :خیههر بنههده برنامههه نویسههی ب        

 خوب نیست و خیلی ردی تر رو کردب به معتمد :با

 معتمد  من کاری داشتید ااای ِ

راههای معتمههد رو خیلههی کشههیده گفههتم تهها بف مههه اصههال دلههم نمههی خههواد باهههاب صههمیمی  

 . رفتار کنه و درست نیست منو با اسم کوچیک صدا کنه

 ولی از رو نرفت و همون تور اخمو گفت : یه لحظه بیا بیرون باهات کار دارب

اب صههمیمی راههای معتمههد رو خیلههی کشههیده گفههتم تهها بف مههه اصههال دلههم نمههی خههواد باههه 

 . رفتار کنه و درست نیست منو با اسم کوچیک صدا کنه
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 . ولی از رو نرفت و همون تور اخمو گفت : یه لحظه بیا بیرون باهات کار دارب

پههوز خنههد ِ معنههادار ِ تههاهری رو اعصههابم بههود .. نمههی خواسههت رلههوی تههاهری ، معتمههد 

 ضایا شه

هههای محکههم معتمههد رو   عصههبی بلنههد شههدب بههه تههرف در کههالو راه افتههادب .. اههدب    

 .پشت سرب رس می کردب

بههه محههر اینکههه چنههد اههدب از کههالو دور شههدیم برگشههتم و عصههبانی زل زدب بههه       

 معتمد

 بباشید ااای معتمد ، شما به چه رقی منو به اسم ِ کوچیک صدا می کنید   _

 !توضیح میدب خانم صادای _

 خانم صادای رو دایقا مثل خودب کشیده گفت ،

لحههن کشههداره کههه مههثال ادای منههو در مههی اورد ..ولههی بایههد رههدی     خنههدب گرفههت از

 .می بودب تا هوا بره نداره

با نگهاهم خواسهتم ادامهه بهده .. رهدی و محکهم گفهت :تهاهری ، پسهر درسهتی نیسهت            

 . ، نمی خواب براتون دردسر درست بشه

 !یه رسی ته ِ دلم رو القلک داد ..نگرانم بود  این پسر اریبه کی بود  

میقی کشیدب ، شهاید بایهد یهه رهوری رهالش رو مهی گهرفتم تها بها مهن صهمیمی            نفس ع

 رفتار نکنه

یا ب ش مهی گفهتم تهو و تهاهری ههیا فراهی نهدارین ...ولهی همهون رهس شهیرین تهه ِ             

 !!دلم باعش شد از دهنم ب ره :خودب میدونم

لبانههد گرمههی زد و گفههت :خوبههه کههه میههدونی نازگههل خههانم .. رهها  بههریم بههه تقلبمههون   

 !یمبرس

 .دوباره که گفت نازگل .. ررصی نگاه کردب و برگشتم تو کالو
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تههاهری راشههو عههو  کههرده بههود و رهها  دایقهها روی صههندلی مههن ،یعنههی کنههار مههریم   

 نشسته بود

بههی تورههه ب شههون یههه ردیههف عقبتههر نشسههتم کههه معتمههد ِ پسههرخاله هههم کنههارب          

 !نشست

هنهوز چشهمم بهه سهاعت و     به ساعتم نگاه کهردب .. اسهتاد ههم یهه ربها تهاخیر داشهت ..        

 .فکرب درگیر تاخیر استاد بود که از در کالو وارد شد

بعههد از رضههور ، ایههاب برگههه سههوا  کههه شههامل چنههد تهها سههوال برنامههه نویسههی بههود رو  

 بین مون پاش کرد

با لذت شهروع کهردب بهه رهواب دادن .. رهین رهواب دادن رواسهم بهود تهوری برگهه           

 . بینهاب رو بگیرب که معتمد پسرخاله هم ب

 . بعد از نیم ساعت م لت امتحان تموب شد و برگه ها رو ازمون گرفت

 معتمد با لباند گفت : امتحان خوبی بود ... شما هم خوب دادید ، نه 

بهها تاسههف سههرب رو تکههون دادب و چیههزی نگفههتم ..انگههار نههه انگههار تمههوب نههیم سههاعت    

 !!!امتحان سره رو برگه من بوده

اد بهها برگههه هههای امتحههان و روابهها سههرگرب بود،بههالاره  بعههد از بیسههت دایقههه کههه اسههت 

 سره رو بلند کرد و در را  که برگه ها رو دوتا دوتا ردا کرده بود

گفههت :خههد بههر اسههاو ِ سههشح دانههش تههون نسههبت بههه برنامههه نویسههی ب تههون پههروژه   

 .میدب که با هم تو کارگاه کام یوتر انهاب بدید

 گروه ِ اول :معتمد و صادای

 . استاد خیره شدب که بی توره به من بقیه گروه ها رو اعالب میکردبا تعهد به 

سرب رو برگردونهدب تهرفِ  معتمهد کهه بها لبانهد نگهاب مهی کرد...اشهن  معلهوب بهود            

 !خوشحاله

 با همون لبانده گفت:فکر کنم چون مثل هم نوشتیم ،هم گروه شدیم
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مههه دادب : ااههای چشههماب از زور تعهههد گههرد شههد : مثههل ِ هههم نوشههتیم    بهها رههرص ادا

 معتمد فشما دایقا از روی برگه من نوشتید    

 یعنی اینقدر وضعتون خرابه  

 شما چه توری دانشگاه ابول شدید 

نیشهههش رو شهههل تهههر کهههرد :خهههد همهههه ی سهههوا ی کنکهههور کهههه برنامهههه نویسهههی   

 نیست هست 

 : با افتاار ادامه داد

ب خوبههه ...هههر کمکههی هههر چههی شههما برنامههه نویسههی تههون خوبه،بنههده ادبیههات و عربههی  

 !!تو این زمینه خواستید ،بنده در خدمتتون هستم

خنههدب گرفههت از ایههن همههه افتاههاری کههه بههه خههوده میکههرد .. رخههه ادبیههات چههی بههود 

 !! که کمکش باشه

 .. در رالی که از ته دلم میاندیدب گفتم : راای معتمد .. اخه

 !رانم   _

 .محو شد ررف تو دهنم ماسید و خنده خود به خود از لبم

 نگاه متعهبم به نگاه م ربونش خیره موند

بههها صهههدای ههههم همهههه ی ب هههه هههها نگهههاهمو ازه گهههرفتم و سهههرب رو پهههایین         

 انداختم..خودکارب رو تو دستم گرفتم و با باز و بسته کردن سره خودب رو

 سرگرب کردب

استاد معروفهی بها گفهتن از هفتهه اینهده کالسهتون تهو کارگهاه کهام یوتر برگهزار میشهه            

 اعالب کرد کالو تمومه و با خسته نباشید ب ه ها از،

 کالو

 .بیرون رفت

 کالو خلوت تر شده بود و بیشتر ب ه ها رفتن
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امهها مههن هنههوز سههرب پههایین بههود و مشههیول بههازی کههردن بهها سههر خودکههارب .. فکههرب     

 !!درگیر بود ...درگیر ِ دلم

 !هنوز دیگه تو کالو هی کی رز من و معتمد نبود ..نمی دونم چرا نشسته

 بی توره ب ش بلند شدب و به ترف در کالو راه افتادب

یههک اههدمی در کههالو صههداه بههه گوشههم رسههید :نازگههل خههانم ..ایسههتادب ولههی          

 برنگشتم

 !کنارب ایستاد و ادامه داد : بباشید ،منظوری نداشتم

دوسههت داشههتم سههریعتر ازه دور شههم ،از خههوده..از چشههمایی کههه بهها محبههت ب ههم    

 کسی که نگرانم شده بود و ب مخیره شده بود ..از 

 !!گفته بود رانم

 ایستگاه به ردی شلوش بود که تا برسم خونه شد شد

با عهلهه ای کهه از سهر گشهنگی بهود در خونهه رو بهاز کهردب و ب*و*تقهیم بهه سهمت            

 اش زخونه رفتم..عهید بود که پدرب خونه نبود .. بود و

د ..چهون رهداال اسهم پهدر     نبهوده شهاید خیلهی ههم نبایهد بهراب م هم مهی بهود امها بهو           

 .روب بود و سایش با  سرب

معمو  بساط شون صبح هها خونهه بقیهه بهود امها شهد هها خونهه مها..منم عهادت داشهتم            

 ..شد رو کامل تو اتاام بگذرونم

بهها عهلههه املههت درسههت کههردب و خوردب،سهه م بابهها رو روی میههز اشهه زخونه گذاشههتم ُ   

 به سمت اتاام پرواز کردب

اوردب ُ بهها تههال ،شههلوارک ِماصههوص خههوابم روی تاههت افتادب.تههازه   لباسههامو تنههد در 

 داشت چشماب گرب میشد که با صدای باز شدن در

 .. خونه چشماب تا اخرین ردخممکن باز شد
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لباسههامو تنههد در اوردب ُ بهها تههال ،شههلوارک ِماصههوص خههوابم روی تاههت افتادب.تههازه    

ماب تهها اخههرین داشههت چشههماب گههرب میشههد کههه بهها صههدای بههاز شههدن در خونههه چشهه    

 .. ردخممکن باز شد

** 

 اینقدر گرسنه بودب ُ خواب میومد که یادب رفت از تاریکی و تن ایی می ترسم

اروب در اتاامو باز کردبُ سهرکی تهو سهالن کشهیدب .. بها صهدای پهدرب کهه صهداب میهزد           

 .. خیالم رارت شد و به ترف اش زخونه رفتم

م افتههاد :خههوبی بابهها   بیهها کههارت بهها ولهها مشههیول خههوردن املههت بههود کههه نگههاهش ب هه 

 دارب

 .. سالب دادب ُ روبه روه نشستم

 . کنهکاو نبودب چون می دونستم چی کارب داره

به موهای سفیده که خیلهی واهت بهود ،کوتهاه نشهده بهود خیهره بهودب کهه بهادهن پهر            

 : گفت

 .. چند روزه گمی بابا

 .ده بودلباند تلای زدب .. بعد از یک ماه تازه متوره کم بودنم ش

با بیر امها اروب گفهتم :دانشهگاه ابهول شهدب بابها..اونم سراسهری..یادته سهال ابهل بهه           

 خاتر فوت زینت خانم امتحان ندادب  به راه امسال

 ربران کردب

 سره رو تکون داد : رفرین بابا

 .از ریبش یه بسته پول در اورد ُ داد دستم :بیا بابا ،اینم خرری ِ خونه

شههد .. مههن و پههدرب هههر چنهد مههاه یههک بههار بهها هههم صههحبت مههی  لبانهد تلاههم ،تلهه  تههر  

 کردیم ..اونم مواعی بود که بابا میاواست پول بده ب م..بسته

 پول رو ازه گرفتم و شد بایر گفتم و به ترف اتاام راه افتادب
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پولی که می دونسهتم از ارهاره میهازه کوچیهک مهون تهو یهه پاسهاژ تقریبها معهروف بهه            

 ِ کشوی میزب ُ با فکر اینکه سر دست اومده رو گذاشتم تو

فرصههت بایههد بههرب خریههد روی تاههت درازکشههیدب تهها باههوابم ..یههه ربعههی گذشههت امهها  

 خوابم نیومد .. تاق باز دراز کشیدب و فکرب رفت به روزی که

 ! گذرونده بودب .. به امیر عباو ِ معتمد

بهها یههاد چشههمای پههر محبههتش و رههانم گفتههنش و نگههرانیش از نزدیههک شههدن تههاهری   

 .. به من رس خوبی تماب ورودب رو گرفت

هههیا واههت کسههی نگههرانم نشههده بههود .. رتههی زینههت کههه بههزرگم کههرده بههود .. رتههی    

 ِ م دیه که دوست صمیمی ِ دبیرستانم بود..رتی این مرد

معتههاد موسههفید کههه پههدرب بههود .. مههن هههیا واههت از کسههی رههانم نشههنیده بههودب .. نگههاه 

 ا وات از کسیپر محبت هیا کس روب نبوده .. من هی

 .. اینشوری با محبت رانم نشنیده بودب .. ولی امروز

نفههس بلنههدی کشههیدب ُ صههورتم رو بههین موهههای ل*ا*تههم گذاشههتم ُ بهها لههذت بههه        

 معتمد و گاه گرمش فکر کردب

 .. تو اوج رویا رسی بی ررمانه ته ذهنم فریاد زد:چه ادر بی رنبه ای دختر

دب ..شههاید ررفههاو کههارای معتمههد عههادی  اره مههن بههی رنبههه بههودب .. محبههت ندیههده بههو  

 ِ بود ..شاید که نه .. رتما عادی بود ولی من .. من

 !! محبت ندیده با یه نگاه و یه رانم تا ته رویا رفته بودب

وسهههایلم رو روی زمهههین گذاشهههتم و کلیهههدب رو از کهههیفم در اوردب ُ در خونهههه رو بهههاز  

 کردب

ز خههودرن یهه لیههوان اب بههه سههمت  خریهدای اشهه ز خونههه رو گذاشهتم روی میههز و بعههد ا  

 اتاام راه افتادب

 روی تات نشستم و پالستیک خریداب رو باز کردب
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 . یه مانتوی ِسرمه ای سیر .. با مقنعه همرنگش..کرب و رژ ِ لد ارمزب

بهها عشههق سههر کههرمم رو بههاز کههردب و بههو کشههیدب اوووب چههه بههوی خههوبی میههداد .. کلههی 

 مت ها و مارک هابرای خریده وات گذاشته بودب .. از ای

هی ههی سههرب نمیشههد ولههی بهها دیههدن مههارک هههای خههارری و ایمههت هههای مههدهوه       

 کننده تصمیم گرفتم یه مارک ایرانی بگیرب که ایمتش

 . مناسد باشه و بعد از کلی چرا زدن اینو پیدا کرده بودب

 .مثل ب ه ها برای کالو فردا ذوق دشتم

مههد ماصوصهها کههه پوسههت سههفیدب رلههوی اینههه چرخههی زدب ..وااعهها سههورمه ای ب ههم میو

 با زدن کرب رسابی براق شده بود ..رژ لد ِارمزب هر

 چند که محوُ کمرن  بود ولی بازب یه کوچولو لباب رن  گرفته بود

 .کش چادرب رو با دات روی سرب تنظیم کردب ُ به سمت دانشگاه راه افتادب

هفتههه معتمههد تههوی راه فکههرب رفههت بههه دو هفتههه ای کههه گذشههته بههود ..تههوی ایههن دو    

 دایقا کنارب می نشست و نازگل خانم ، نازگل خانم می کرد

 .کال چشم اره های من هم روی این پسر خاله تاایری نداشت..

سههعی مههی کههردب رلههوی صههمیمیتش رو بگیههرب اماوااعهها نمههی شههد ..شههاید از تههه دل     

 نمی خواستم یعنی رس شیرین ته دلم نمی ذاشت ..با

یاهههای دخترونههه اب ارههازه پیشههوی نههدب و بههه خههودب ایههن رههال سههعی مههی کههردب بههه رو

 !!بقبولونم که کاراه کامال بی منظوره

نفههس عمیقههی کشههیدب و وارد کههالو شههدب .. روی صههندلی کنههار چنههد تهها از دختههرای    

 کالو نشستم و بعد از سالب،علیک کوتاهی باهاشون

ده نگههاهمو چرخونههدب تههو کههالو .. معتمههد نبههود ..انگههار همههه ی ذوق و شههوام پریهه     

 !! بود ..رس  ستیکی رو داشتم که باده خالی شده

** 
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تاهری از اخهرین نفراتهی بهود کهه وارد کهالو شهد ..تقریبها همهه اومهده بودنهد ..چنهد            

 تا صندلی پشت سرب خالی بود و یه صندلی هم کنارب

 .. رای ِ خالی معتمد عهید رس میشد ..

و بهها ورق زدن تههاهری دایقهها روی صههندلی کنههارب نشسههت ،عصههبی پههوفی کههردب        

 رزوب خودب ُ سرگرب کردب .. تاهری هم مشیول صحبت

 کردن با ب*ش*ل دستیش شد

چشهمم بهه در بهود .. خهودمم نمهی دونسهتم چهرا منتظرشهم .. از ایهن ارسهاو شههیرین           

 می ترسیدب ..من دختر عادی نبودب .. رداال برای

 میههر عبههاو کههه مههی دونسههتم بههرادره مههرد بههزر  و سرشناسههیه..از خههودب مههی       

 ترسیدب .. من چی بودب   یه دختر فقیر و بی کس و کار ، با

 ! یه پدر معتاد

 .. من از رقیقت زندگیم هراو داشتم .. از این که این رس بیشتر بشه

بهها همههه ی اینههه هنههوز چشههمم بههه در بههود ..رههالم از خههودب .. از رویاهههاب .. از تواعههاتم  

 ! ..به هم می خورد ولی بازب چشمم به در بود

اره مشههیول ورق زدن رههزوب شههدب .. کههه ارسههاو کههردب یکههی وارد کههالو شههد   دوبهه

 .. فکر می کردب استاد باشه اما

بهها دیههدن امیههر عبههاو همههه ورههودب چشههم شههد و خیههره مونههد ب ش..پیههراهن ، شههلوار  

 سورمه ای پوشیده بود و یه کت اس رت سفید هم روی

صههمیمیش بههود  دسههتش بههود ُ مشههیول خههوه وبههش بهها ارتههاب صههالحی ..ارتههاب دوسههت 

 ُ ..دستش رو به نشونه خدارافظی به شونه ارتاب زد

 ! نگاهش رو تو کالو چرخوند

بهها فکههر اینکههه داره دنبههال ِ مههن مههی گههرده لبانههد شههیرینی زدب و چشههمم رو دوخههتم   

 !به صورت دوست داشتنیش
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بهها خره نگههاهش رو مههن اابههت مونههد و لبانههد عمیقههی زد و همونشههور کههه بههه تههرفم    

 وبه نشونه سالب تکون داد ..ولی با دیدنمیومد سر ر 

تههاهری کههه کنههارب نشسههته بههود اخمههاه تههو هههم رفههت و نگههاه عصههیبش رو دوخههت    

 ب م .. بعد هم بی توره به من از کنارب رد شد و روی

صندلی پشهت سهرب نشسهت .دلهم گرفهت .. چهی فکهر مهی کهردب و چهی شهد .. اینقهدر             

 ! عصبی شد که متوره تیییراتم نشد

ر چههونم گذاشههتم ُ فکههر کههردب تقصههیر مههن چیههه کههه تههاهری کنههارب      دسههتم رو زیهه 

 !نشسته  

 خانم ِ صادای  

ای دردُ  خانم صادای .. نگهاهمو دوخهتم ب هش تها ببیهنم چهرا صهداب کهرده کهه یهه ههو            

 صورتش رو اورد رلو و خیلی بی مقدمه گفت :چه ادر

 !خوشگل شدید .. سورمه ای ب تون میاد

اهری اخههرین نفههری بههود کههه دو سههت داتههم متورههه  اخمههاب تههو هههم رفههت .. مسههلما تهه 

 !! تیییراتم بشه

صههدای ویبههره گوشههیم کههه روی دفتههرب بههود تور مههو رلههد کههرد ولههی ابههل از نگههاه     

 مردن به گوشی رو به تاهری خیلی ردی گفتم : مواظد

 !ررف زدنتون باشید ااای تاهری

زد و ابروهههای تههاهری بهها  رفههت و بهها تاسههف سههره رو تکههون داد ، پوزخنههدی         

 صورتش رو برگردوند

یههه خههر ِ ع*و* *ی کههه فحههش ماصوصههم بههود تههو دلههم ب ههش گفههتم ُ گوشههیم رو    

 . برداشتم

با دیهدن شهماره نااشهنایی کهه ب هم پیهاب داد بهود ، ابرههاب بها  رفهت .. عهادت نداشهتم             

 پیامای شماره های ناشناو رو باونم اما یه رسی
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 !! ب م می گفت این اریبه ، اشنای ِ دلمه

 خوندن رمله دستوریش لباند به لبم اومدبا 

 با خوندن رمله دستوریش لباند به لبم اومد

 ! خودخواهانه نوشته بود :بیا پیش من بشین

 دوباره گوشی تو دستم لرزید :نازی بلند مشی یا بلندت کنم  

ب ههم چههه ررصههی مههی خههورد ، دلههم نمههی خواسههت ازب نارارههت باشههه .. ولههی خیلههی بههد 

 !بلند شم و فرتی بشینم پیش معتمد بود که از این را

بهها اومههدن اسههتاد ب تههرین ب انههه بههرای بلنههد نشههدنم رههور شههد .. امیرعبههاو ررصههی     

 پاه رو کوبید به پایه ی صندلیم .. لباند عمیقی زدب

 !ته دلم از اینکه فکر کنم ایرتی شده ، اند رفت

هههم بهها لههذت دو سههاعت تمههاب بههه درو گههوه دادب ُ بههه کههرب ریاههتن هههای تههاهری   

 . تور ی نکردب

 استاد از کالو بیرون رفت و سر و صدای ب ه ها بلند شد

خوشهحال   : تا رهزوب رو رمها کهردب و بلنهد شهدب ، تهاهری ههم کنهارب ایسهتاد ُ گفهت          

 شدب از مصاربت باهاتون خانم صادای ،خدارافظ .. و

بعد بلنهد تهر رو بهه معتمهد کهه نفهس ههای عصهبیش رو پشهت سهرب رهس مهی کهردب              

 ! فظ امیرران گفت ُ سریا از کالو بیرون رفتیه خدارا

یههه خههر ع*و* *ی دیگههه زیههر لبههی ب ههش گفههتم ُ صههورتم رو برگردونههدب تههرف     

 !!امیرعباو اخمو

مههن کههار ِ بههدی نکههرده بههودب .. پههس سههعی کههردب عههادی باشههم .. لبانههدی زدب          

 ُگفتم:سالب .. چرا دیر اومدی  

ه کههرد :مگههه اون بههی صههارابو عصههبی گفههت : بههرا تههو کههه بههد نشههد .. بههه گوشههیم اشههار 

 !ندیدی  
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 ! مگه نمی گم پاشو بیا پیش ِ من بشین

 عصبی پوزخندی زد ُ گفت : خوشت میاد ازه اره   

 .. وارفته نگاه کردب ُ هی ی نگفتم

عصههبی تههر اههدمی رلههو گذاشههت و دسههتش رو زیههر چههونم گرفههت و سههرمو بهها  اورد    

 خیره شد تو چشاب : چرا ررف نمی زنی  میگم خوشت

 میاذ ازه   با داد گفت : رره    

ارسههاو کههردب چههونم داره اتههیش مههی گیههره .. از تههرو و اسههترو کههف دسههتای        

 سردب عرق کرده بود ُخیس شده بود ..بیر گلومو گرفته

بههود از ایههن همههه بههی منشههق بودنش..فشههار روی چههونم بیشههتر شههد ،فقههط تونسههتم نالههه 

 !کنم :نه ، ازه خوشم نمیاد

چههونم رو ول کههرد .. هنههوز عصههبی بههود ولههی ارومتههر گفههت :تههو نفههس عمیقههی کشههید و 

 که ازه بدت میاد چرا کناره نشستی   مگه نگفتم بیا

 پیش من بشین  

با مظلومیت گفهتم : خهد خهوده کنهارب نشسهت ..بعهد ههم کهه تهو پیهاب دادی ،اسهتاد            

 !اومد دیگه نمی شد بلند شم

 م ربهونی کهه شهناخته بهودب     کامال اروب شده بهود ..رها  شهده بهود همهون امیهر عبهاو       

. 

بهها نگرانههی نگههاب کههرد و بههه چههونم کههه ارتمهها  ارمههز شههده بههود خیههره مونههد :دردت    

 اومد 

لبانههد تلاههی زدب و چیههزی نگفههتم .. دردب نیومههده بههود و نارارههت هههم نشههده بههودب ..  

 ولی نمی دونم چرا دلم می خواست معتمد فکر کنه

 .. نارارتم
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هههای بلنههد کههالو رو تههرک کههردب ..تنههد دنبههالم   بههدون تورههه بههه امیرعبههاو بهها اههدب 

 اومد و صداب کرد :نازگل .. نازگل کها میری  

 !لباندی زدب .. خانم ِ نازگل کها رفت  قتا دیروز که نازگل خانم بودب

 . ادب هاب رو سریعتر کردب .. د.باره صداب کرد : نازگل .. وایستا کارت دارب

ب .. بها اهدب ههای بلنهد ب هم رسهید ..رها  دایقها         لباند شیشونی زدب ُبهه راههم ادامهه داد   

 !پشت سرب بود

 . اروب گفت: کها میری خوشگله با این عهله

 .لباندب عمیق تر شد .. از این بازی خوشم اومده بود

مشمئنم امیرعباو ههم از اهدب ههاب کهه ارومتهر شهده بهود ،ف میهده بهود مهثال دارب نهاز            

 . می کنم

 !ره بدب خوشگله  با شیشنت کنار گوشم گفت : شما

با خره ایسهتادب .. چرخیهدب سهمتش و سهعی کهردب خنهدبُ  پهس بهزنم :مهزارم نشهید           

 . راای محترب

 . با شیشنت گفت :من که مزارم نشدب ..فقط میاواب شماره بدب

 .دیگه نمیشد رلوی خندمو بگیرب :شمارتون رو که ابال دادید

 ..پهس بهه اون یکهی شهماره نهدادب      با لحن مثال وارفتهه ای گفهت :وای ..یهادب رفتهه بهود     

! 

 خنده بلندی کردب .. با لباند نگاب کرد ُ اروب گفت :بباشید

 با لحن معمولی ادامه داد :نمی خوای بدونی چرا دیر اومدب  

 کال یادب رفته بود ولی با کنهکاوی پرسیدب : چرا   

ب کههه تهها در دانشههگاه رسههیدب یههادب اومههد بیسههکوئیت کههرب دار ناریههدب .. ایههن ورا     

 نداشت

 دلم اند رفت برای این محبت های ساده اما دوست داشتنیش
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 .به سمت نیمکت رفت و گفت : بیا بشینیم

 ! کنار هم نشستیم .. بیسکوئیت رو داد دستم ُ شیشون گفت : تقدیم به گل بانو

 .ررصی گفتم : مگه نگفتم به من نگو گل بانو قق رس پیری ب م دست میده

صهورتم خیهره شهد ُ اروب گفهت : دختهر بهه ایهن خوشهگلی چهرا          بی توره بهه رهرفم تهو    

 ارساو پیری می کنه  

گرگرفتههه سههرب رو پههایین گههرفتم کههه دوبههاره گفههت : مههیگم گههل بههانو ، دیههدی           

 لباسامون سته  

 با لحن معمولی ه سعی کردب منم عادی باشم : اره .. از من تقلید کردی 

 ای ِ مشهکیت ،مشهکی تهر میشهه    بها لحهن م ربهونی گفت:سهورمه ای ب هت میهاد .. چشه       

! 

ارساو کردب ل هاب ارمهز شهده .. ایهن پسهره اصهد رهون منهو کهرده انگهار .. بهرخالف            

 تعریف تاهری از من که باعش شد رس بدی ب م دست

داده بههده .. ا ن فقههط خهالههت کشههیدب ویههه رههس شههیرین تههه دلههم بههود کههه دوسههت    

 داشتم امیرعباو همینهوری ادامه بده

  بازه نمی کنی   _

 با تعهد خیره شدب ب ش : چی رو   

بهها ابههرو بههه بیسههکوئیت تههو دسههتم اشههاره کههرد .. رههون بههه رههونش کههنن ،رههونش در    

 میره واسه بیسکوئیت .. ا ن وسط خهالت کشیدن من وات

 !!بیسکوئیت خودرن بود  

تعههارفش کههردب .. بیسههکوئیت رو برداشههت و تبههق معمههول ایههن چنههد واههت از وسههط    

 رب داره رو داد به من و اسمتبازه کرد .. اسمت ک

 ساده رو هم خوده خورد
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مشهیول مههزه مههزه کهردن بیسههکوئیت بههودب کهه در رههالی کههه نگهاه بههه روبههه رو بههود     

 .. اروب گفت : تاهری باهاب لهه .. فقط هم یه دلیل داره

 !منم همونشور اروب گفتم : چه دلیلی  

 !خیره شد تو چشاب : تو

دوبههاره بههه رو بههه رو خیههره شههد ُ ادامههه داد :همههون  نگههاه متعهههبم رو نادیههده گرفههت ..

 هفته اول چشمش دنبالت بود .. پوزخندی زد و با صدای

 : عصبی گفت

پسههره ع*و* *ی مههی گفههت بهها اینکههه معلومههه وضهها مههالیش خرابههه ولههی اینقههدر     

 .. خوشگله که

 . نفس صدا داری کشید .. کالفه دست تو موهاه برد ُ ررفش رو ادامه نداد

ی کهه اتهیش مهی باریهد ازشهون خیهره تهو چشهاب گفهت:نمی خهواب دور و بهرت            با چشای

 باشه ..واتایی که نیستم خیلی مواظد باه .. اصال

ب ش محل نده ..فقط دنبهال ب انهه سهت کهه ب هت نزدیهک بشهه .. بهی تورهه بهه چ هره            

 : ی ب ت زدب همین تور ادامه داد

ف میههد .. ف میههده کههه   ف میههده رسههم بههه تههو رو .. همههون روز اول کههه ب ههش توپیههدب   

 ! میاواد اذیت کنه

 .. زیر لبی ررف میزد و اصال انگار من ُ نمی دید

 هضم ررفاه سات بود براب .. امیر عباو چه رسی به من داشت  

هنههوز درگیههر فکههرب بههودب کههه کالفههه بلنههد شههد .. بیسههکوئیت رو کههه رتههی نصههفه هههم  

 ونشده بود تو سشل زباله انداخت و با ی سرب ایستاد 

 ! بدون اینکه نگاب کنه دستور داد : پاشو بریم

 . بی ررف کناره راه افتادب

 تا در دانشگاه بدون ررف زدن گذشت .. در دانشگاه ایستادب
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 !به رایی کنار گوشش نگاه کردب و اروب گفتم : خدارافظ

هنههوز یههه اههدب نرفتههه بههودب کههه صداشههو کنههار گوشههم شههنیدب : خههدارافظ نگههو واتههی   

 ! شماتمهنوز درگیر چ

شههرمزده بههه راهههم ادامههه دادب .. کنههار ایسههتگاه ایسههتادب .. امیرعبههاو هههم کنههارب       

 .. ایستاد

 .. وااعا نمی دونستم چی بگم قق کف دستای عرق کرده اب رو به چادرب کشیدب

 .. دلم میاواست تن ا باشم تا به ررفایی که شنیدب فکر کنم

 .. ست ... محبته و شایدتا باور کنم رفتارای امیر عباو به من عادت نی

 نفس عمیقی کشهیدب و چشهماب رو بسهتم تها لهذت ایهن رهس تمهوب ورهودب رو بگیهره          

.. 

 .. همونشور سرب پایین بود که صدای شیشونش کنار گوشم بلند شد :گل بانو

مهی دونسههت چههه تههوری رههال ُ هوامههون رو عهو  کنههه .. سههعی کههردب فعههال همههه چههی   

 ! دی باشمرو فراموه کنم تا مثل امیرعباو عا

 با ررص گفتم : به من نگو گل بانو

وااعا بدب میومد کسهی اینشهوری صهداب کنهه ..گهل بهانو تهو ذههن مهن نمهاد یهه پیهرزن             

 !!بود و بس

چههش اههره رفههتم و ادامههه دادب : تههو کههه میاههوای پیههاده بههری .. خههد چههرا اینههها         

 ! ایستادی .. برو دیگه

. دلههم نمههی خههواد اینههها تن هها  رههدی گفههت : شههلواه ... منتظههر مههی مههونم تههو بههری ...  

 . باشی

دیگههه وااعهها نمههی تونسههتم عههادی باشههم .رههس دل ضههعفه داشههتم .. امیههر عبههاو         

 ارساو من ُ تا مرز

 رویا می برد
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بههود .. کههال عهادت نداشههتم بعههد از   6چشهماب رو بههاز کههردب و خیهره شههدب بههه سهاعت ..    

 نماز صبح باوابم اما امروز خوابم برده بود .. خمیازه ای

 ب .. الشی زدبکشید

امههروز دو تهها کههالو داشههتم .. صههبح فارسههی عمههومی درو مههورد عالاههه امیههر عبههاو و 

 !! عصر برنامه نویسی درو مورد عالاه من

 . از فردا فرره هابود ُ بعد دو هفته هم امتحانات شروع میشد

از ا ن عههزای دو هفتههه ندیههدن امیههر عبههاو رو گرفتههه بههودب ..ارساسههم بههه امیههر         

 ر زیاد شده بود که با ندیدنش دل تن  می شدبعباو اینقد

و بهها دیههدنش الههبم تنههد تنههد میههزد .. سههات بههود بههاور اینکههه اینقههدر سههاده بههه امیههر    

 عباو دل دادب .. می دونستم رس امیر عباو به من هم

 خیلی اویِ

، ولههی از تفههاوت هههامون مههی ترسههیدب .. از پولههدار بههودن امیههر عبههاو .. از فقیههر بههودن 

 اعتیاد پدرب .. از راج علی برادر خودب .. از

 !!!امیرعباو

 .. چشماب رو باز ُ بسته کردب و همه چی رو س ردب به خدا

داشتم صهبحانه مهی خهوردب کهه گوشهیم زنه  خهورد .. بهرای اینکهه بها صهداه پهدرب             

 که می دونستم تا دیر وات بیرون بوده بیدار نشه ، تند

شههی لبانههدی زدب ..چههه اههدر اصههرار  رفههتم تههو اتههاام ..بهها دیههدن اسههم معتمههد روی گو 

 داشت امیرعباو صداه کنم ..ماصوصا بعد اون اتفاق

ولههی مههن لهورانههه هنههوزب ب ههش مههی گفههتم معتمههد .. وااعهها روب نمیشههد امیرعبههاو   ..

 صداه کنم .. با معتمد رارت تر بودب ققرتی تو

گوشههیم هههم معتمههد ذخیههره کههرده بههودب ولههی تههو دلههم تهها رهها بههود امیرعبههاو بههود ُ     

 !!بس
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 . رو زدب :سالب رناب ِ معتمد answer دکمه

 .. نال  کنان گفت : نازی من امیرعباسم .. معتمد باباب بود که مرد

 با کنایه گفتم : علیک سالب .. من خوبم .. تو چه توری 

صههدای خنههده بلنههد شههد : مگههه تههو رههواو میههزاری واسههم .. سههالب نههازی خههانم ..      

 خوبی  

 . اره _

 زگل  چی کار میکردی نا _

بهها خنههده گفههتم : تههرر رمارگیریههه سههرِ صههبح   داشههتم صههبحونه میاههوردب .. تههو چههی  

 کار می کنی  

 !!! دارب میرب دانشگاه _

با تعهد بهه سهاعت نگهاه کهردب ُ گوشهی رو تهو دسهتم رها بهه رها کهردب .. بها شهیشنت              

 : گفتم

 .. دیشد به کی فکر می کردی که اینقدر رواست پرته   هنوز که زوده

 خندید .. با مکش اما محکم گفت : به نازگل سرخوه

سههعی کههردب نشههنیده بگیههرب هرچنههد تههو دلههم عروسههی بههود .. چههون چیههزی نگفههتم     

 خوده ادامه داد : میرب تو کالو را بگیرب

متعهههد گفههتم : رهها بگیههری    خههل شههدی رنههاب معتمههد  این مههه صههندلی تههو کههالو 

 !! .. تو یه ساعت زود تر میری   وااعا که دیوونه ای

 را که بله زیاده .. ولی مگه هفته پیش یادت نیست دیر رسیدیم    _

خهل شهده ایههن پسهره .. بهی تفههاوت گفهتم : یادمههه دیهر رسهیدیم .. ولههی صهندلی خههالی         

 !تا بود 6،  5تو کالو 

 رروب گفهت : صهندلی خهالی اره زیهاد بهود. .. ولهی دو تها صهندلی خهالی کنهار ههم نبهود            

.. 
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هقق سهرخوردب روی تاهت ..سرسهری بها امیهر عبهاو       ارساو کهردب الهبم تهو دههن مه     

 خدارافظی کردب ُ با لذت چشماب رو بستم .. ذهنم

 . پر کشید به هفته ِ ابل

 . از معدود روزایی بود که من و امیر عباو کنار هم ننشسته بودیم

بعههد از اضههیه نشسههتن تههاهری کنههارب ،امیههر عبههاو همیشههه زود تههر از مههن میومههد و   

 ! ایستگاه همراهیم می کرد بعد از کالو هم تا

و اینهوری نه تن ها تهاهری کهه ههیا پسهری رهق نزدیهک شهدن بهه مهن رو نداشهت ..            

 تو این مدت ف میده بودب امیرعباو فوق العاده

ایرتههی ِ امهها بیشههتر از اون رسههود بههودنش بههه چشههم بههود .. و چههه لههذتی داشههت کههه     

 این مه رسادت و ایرت رو کسی براب خرج میکرد که

 ! وار دوستش داشتم دیووانه

پشههت سههرب بههوق میههزد .. بههی  bmw از واتههی از ایسههتگاه بیههرون اومههدب یههه ماشههین 

 توره ب ش ادب های محکمم رو به سمت دانشگاه

برداشههتم کههه صههدای اشههنایی بههه گوشههم رسههید : خههانم ِ صادای برگشههتم بههه تههرف     

 .. تکیه داده بود BMW امیر عباو که به در

تهها رهها  بهها ماشههین نیومههده بههود دانشههگاه ..بههرای     بهها تعهههد ب ههش نزدیههک شههدب .. 

 !!همین با ورود شیشه های دودی ماشین نشناخته بودمش

 .سالب .. به ماشین اشاره کردب : مبارکه

بهها لبانههد رههوابم رو داد .. منتظههر شههدب ماشههینو پههارک کنههه ُ بههریم تههو کههالو .. ولههی    

 !! دیدب هیا ررکتی نمی کنه

 .. دلت نمیاد ماشینتو ول کنی  با شیشنت گفتم : چیه معتمد 

 با صدا خندید : هنوز یه ربا به کالو مونده .. بریم دو دور  
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بهها تردیههد نگههاهش کههردب .. ب ههش اتمینههان داشههتم .. ولههی تهها رهها  ایههر از دانشههگاه    

 رایی همدیگرو ندیده بودیم .. فکر کنم تردید رو تو نگاب

 .. خوند

بههدزدمت .. بههرو تههو کههالو .. ماشههینو   ابروهههاه تههو هههم رفههت : بههی خیههال ، ممکنههه   

 .پارک کنم میاب

یه خهر ع*و* *ی بهه خهودب گفهتم .. چهه تهوری تونسهتم بهه امیرعبهاو شهک کهنم            

   

تههو دلههم اربههون صههداه ی صههورت اخمههوه رفههتم .. و سههعی کههردب بههدرنس بههه نظههر   

 بیا ب : عهید هوای بستنی کردب .. اهی کشیدب و ادامه

 ! و با سعید میربدادب : عید نداره .. بعد ِ کال

یه پاه تهو ماشهین بهود و یهه پهاه روی اسهفالت .. اسهم سهعید کهه اومهد ورشهیانه در            

 ماشین رو کوبید و دو ادب فاصله مون رو با ادب های

 !بلند پر کرد و تو صورتم ارید : تو الط می کنی

 . دسته کیفم رو کشید که باعش شد منم باهاه کشیده بشم

ارتی دره بیههارب اینههو گفههتم .. ولههی رهها  عههین چههی     مههن فقههط بههرای اینکههه از نههار  

 پشیمون بودب .. چشای مشکیش پر شده بود از رگه های

 .. ارمز .. در ماشین رو باز کرد و تقریبا پرتم کرد تو ماشین

 . خودشم نشست و در محکم کوبید و پاشو روی پدال فشرد

ود .. کهف  عهد الشهی کهردب ..بها سهرعت راننهدگی مهی کهرد و متورهه تهرو مهن نبه           

 دستاب خیس شده بود .. با ترو داد زدب : معتمد تو رو

 .... خدا

 .. با خشم ب م نگاه کرد
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دیگههه گههریم گرفتههه بههود ..اشههکاب تنههد تنههد رو صههورتم رههاری بههود .. بهها گریههه گفههتم : 

 .امیر عباو .. من می ترسم

 .. یه دفه ماشین رو نگه داشت و بدون نگاه کردن بمن از ماشین پیاده شد

 .. وی ردول کنار خیابون نشست ُ با دستاه موهاه رو چن  زدر

دلههم بههراه ضههعف رفههت .. از چههی اینقههدر عصههبی شههد .. مههی دونسههت مههن محههل ِ       

 !تاهری نمیدب

 !لباندی به این پسر ِ رسود ِ دوست داشتنیم زدب ُ از ماشین پیاده شدب

 !! نازگل نیستم اگه از دلت در نیارب

 !ُ اهسته گفتم : شوخی کردب .. بباشیدبین پاهاه روی زانو نشستم 

 چشاشو دوخت به چشهاب ُ بها صهدایی کهه از زور خشهم یها شهاید بیهر میلرزیهد گفهت          

: 

من بعدِ  این همه مهدت معتمهدب هنهوز .. ب هت مهیگم بهریم تفهریح بها شهک نگهاه مهی            

 کنی و ازب می ترسی .. بعد اون ع*و* *ی میشه

میههری باهههاه بسههتنی باههوری .. اینهها سههعید .. میشههه کسههی کههه ب ههش اعتمههاد داری و 

 !همه ورودمو می سوزونه نازی .. همه ورودمو

 ! بی توره به من بلند شدو رفت تو ماشین

بیههر کههرده نگههاهش کههردب و چشههماب دوبههاره ابههری شههد .. مههن فقههط شههوخی کههردب   

 ..باهاه

دیگه داشهت ب هم برمیاهورد .. بهی تورهه بهه اشهکاب کهه همهین تهور مهی چکیهد بلنهد              

 .. ر ماشینش رو باز کردب ُ کیفمو برداشتمشدب و د

 . خواستم بی ررف برب که ارساو کردب خفه میشم اگه ررف نزنم

با ههق ههق گفهتم : مهن فقهط باههات شهوخی کهردب .. مهن بهه تهو اعتمهاد دارب .. بها اون              

 خر ِ ع*و* *ی هم رایی نمی رفتم .. بینی مو با 
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اب مهی کهرد و بها همهون گریهه      کشیدب و خیهره شهدب تهو چشهاه کهه رها  امگهین نگه        

 ! گفتم : با تو هم دیگه رایی نمی رب

در ماشههین رو بسههتم و راه افتههادب .. گههریم بنههد نمههی اومههد .. شههده بههودب مثههل دختههرای 

 لوو و ننر .. ولی دست خودب نبود .. ارساو کردب

داره پشههت سههرب میههاد .. دسههته کههیفم رو کشههید .. تهها خواسههتم دهههنم رو بههاز کههنم هههر  

 بلدب باره کنم ، محکم تو ر*ش*و*شش فرو چی فحش

 . رفتم

 تا خواستم دهنم رو باز کنم هر ی فحش بلدب باره کنم ،

 !نارارت گفت : گریه نکن نازگل

بهها ایههن رههرفش گههریم شههدت گرفههت . اروب زمزمههه کههرد : گههل بههانو .. بههه خههاتر مههن ِ  

 خر ِ ع*و* *ی گریه می کنی   

 ! وسط هق هق گریه اب .. خندیدب

ه خنههدب شههد .. دوبههاره سههره رو خههم کههرد و اروب گفههت : اگههه مههن خههر ِ         متورهه

 !!ع*و* *یم تو روروی دوست داشتنی منی

 .. این دفعه از سر خوشی خندیدب

 رس ارامش عهیبی داشتم

 : صدای بوق ماشینی بلند شد ُ یه نفر داد زد

 !!داداه مگه خونه ندارین   خیابونه ها

رو پههایین انههداختم .. خههاک بههه سههرب .. چقههد بههی بهها عهلههه از ه فاصههله گههرفتم . سههرب 

 ریا شدب من قق هر چی این بنده خدا دستاشو

 ! شل می گیره من ارمق ول کن اضیه نیستم

 .. امیر عباو با خنده گفت : ریف که زود رد شد

 به مسیری که ماشین رد شده بود خیره شدب : می خواستی دعواه کنی   
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 .  ش بگم ، اره داداه خونه نداریمبا خنده گفت : نه .. میاواستم ب

 با خهالت سرب رو پایین انداختم و زیر لد گفتم : بی ریا

ب همههون خنههده دوسههت داشههتنیش گفههت : خههر ِ ع*و* *ی ِ بههی ریههاب کههه باشههم ،   

 ! اخره روروی منی

 .لباندب بی اختیار بود .. دستمو گرفت و به سمت ماشین راه افتادیم

 ...گرفت که از نگاه تیزبین امیرعباو دور نموند تو ماشین که نشستیم .. خندب

 به چی می خندی   

 ! با خنده گفتم : به بستنی پر ماررا

رههدی نگههاب کههرد : نازگههل اههبال هههم گفههتم یههه بههار دیگههه هههم مههیگم ایههن پسههره ادب     

 درستی نیست .. محلش نده .. تو فکرتم ب ش فکر نکن .. به

 !شوخی هم اسمشو نیار

 .ود .. همه به خرده شیشه داشتن تاهری مشمئن بودنرر فاه عین رقیقت ب

 . مودب گفتم : چشم

 !م ربون گفت : چشمت بی بال .. را  بریم بستنی

بعههد از خههوردن بسههتنی مههون بهها عهلههه رفتههیم دانشههگاه .. واتههی بههه در بسههته کههالو    

 رسیدیم با نارارتی گفتم : چ ل دایقه گذشته .. رامون

 !بده خوبه

 !دی در رو باز کرد : بی خیالامیرعباو با خونسر

 .استاد با دیدنمون به ساعتش اشاره کرد : ابت میشه تاخیرتون .. بفرمایید

تهها صههندلی  6،  5خههدا رو شههکر کههه گیههر نههداد .. بهها یههه نگههاه تههو کههالو ف میههدب فقههط  

 .. خالی تو کالو هست .. که هیا کدوب کنار هم نیست

بها  انهداختمُ  کنهار چنهد تها از ب هه هها        امیرعباو اخمونارارهت نگهاب کهرد .. شهونه ای     

 .. نشستم .. امیر عباو هم یه گوشه دیگه نشست
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 !!!این کالو درو عمومی بود و همیشه شلوش

 با صدای زن  گوشیم از فکر بیرون اومدب .. دوباره امیرعباو

 راای معتمد شما کار و زندگی ندارید   

 با خنده گفت : بیاب دنبالت   

ه همههه چیههز رو در مههورد زنههدگیم ب ههش گفههتم لبانههدی زدب .. : نههه   بهها یههاداوری اینکهه

 .ممنون .. خودب میاب .. می بینمت ..بای

 . ابل از اینکه فرصت اعترا  پیدا کنه .. گوشی رو اشا کردب

همههونروز کههه ماشههین اورده بههود .. بعههد از کههالو اصههرار کههرد کههه مههی خههواد منههو       

 . برسونه

ازب دلههم نمههی خواسههت خونههه و محلههه ای کههه  وضهها زنههدگیم رو مههی دونسههت ..ولههی بهه 

 ! توه زندگی می کنم رو ببینه

از اینکه این همه تفاوت رو بهه چشهم ببینهه مهی ترسهیدب ولهی تها کهی بایهد مافهی مهی            

 موند   

 . به نظرب ب ترین مواعیت بود که همه چیز رو ب ش بگم

سهاکت  با لحن امگینهی گفهتم : بهه شهرط اینکهه تمهوب مسهیر مهن رهرف بهزنم و شهما            

 !باشی و فقط گوه کنی

 ! تعهد کرده بود ولی با لباند گفت : به چشم .. شما امر کن گل بانو

 ! تموب تول مسیر ساکت به ررفاب گوه کرد

یه چیزایی ر و مهی دونسهت مثهل وضها مهایلم .. مثهل مهر  مهادرب .. ولهی یهه چیزایهی            

 !!رو هم نگفته بودب .. مثل اعتیاد پدرب

 گفتم همه ی زندگیم رو براه

با راهنمایی ههای مهن در خونهه مهون ماشهین رو نگهه داشهتُ  نگاشهو دوخهت بهه خونهه            

 . ی ادیمی مون .. از نگاه هی ی نمیشد خوند



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

37 

 

از نگههاه کههردن بههه در خونههه دسههت برداشههت .. لبانههد مردونههه ای تحههویلم داد : خونههه  

 !اشنگی دارید

فقههط مههی خواسههتم صههاداانه گفههتم : نمههی خواسههتم مزارمههت بشههم کههه منههو برسههونی .. 

 !وضا زندگیم رو به چشم ببینی

بهها اخههم گفههت : بههرای مههن تههو م مههی نازگههل ...فقههط تههو .. نههه خونههت م مههه .. نههه وضهها 

 پدرت و نه هی ی دیگه قاینا رو کی

 میاوای بف می نازگل   

 در رواب این ررف پر معناه لباندی زدب

 ینیم گل بانو   چشاه شیشون شد و ادامه داد : می خوای تا صبح همین را بش

 ! خنده ی بی رونی به لحنش و گل بانو گفتنش کردب و تعارف زدب : بیا تو

 ! با شیشنت گفت : نه گل بانو ران .. باید برب .. دوست دخترب منتظرمه

 با خنده کیفم رو به بازوه کوبیدب : اخه کدوب دختری میاد با تو دوست میشه 

ل م ربههون دارب .. کههه بهها همههه ی   بهها محبههت نگههاب کههرد : خههودب یههه دختههر خوشههگ    

 ! دخترای دنیا هم عوضش نمی کنم

همههه ورههودب خهالههت شههد.. بهها عهلههه از ماشههین پیههاده شههدب کههه صههدای خنههده ی       

 !امیرعباو بلند شد

 .بی توره خدارافظی کردب و سریا پریدب تو خونه

ارسههاو مههی کههردب همههه ی خوشههی هههای زنههدگی بههه نههاب مههن شههده .. مههن بهها امیههر     

 !!!ات ترین دختر دنیا بودبعباو خوشب

** 

بعههد از زدن کههرب و رژ لههبم کههه امههروز چههون روز اخههر تههرب بههود تصههمیم گرفتههه بههودب  

 تیره تر بزنمش،لباسامو پوشیدب .. میز

 .. صبحونه رو برای پدرب اماده کردب و به سمت دانشگاه راه افتادب
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رهها بگیههره  بهها یههاداوری اینکههه امیرعبههاو زودتههر رفتههه تهها دوتهها صههندلی کنههار هههم      

 ،لباندی از سر خوشی زدب و ادب هاب رو

 !سرعت باشیدب

 . از در ِ کالو وارد شدو .. سرچرخوندب تا امیرعباو رو پیدا کنم

کالو فارسهی عمهومی مثهل همیشهه شهلوش بهود ..بها تکهون دادن دسهتش مهنُ  متورهه            

 .. خوده کرد .. به سمتش رفتم

 .کناره نشستم : سالب ااای معتمد

کهرد : سهالب .. دسهت مهالی رو از ریهبش در اورد و گرفهت سهمتم : پهاک          با اخهم نگهاب  

 !کن

با اخهم نگهاب کهرد : سهالب .. دسهت مهالی رو از ریهبش در اورد و گرفهت سهمتم : پهاک           

 !کن

متعهههد نگههاه کههردب .. چههی رو بایههد پههاک مههی کههردب    رههرف نههزدنم عصههبیش     

 کرد

 : سره رو اورد نزدیک و تو صورتم ارید

در سههرا کههردی   دسههتمال رو تههو صههورتم تکههون داد و ادامههه داد :    لبههاتو چههرا اینقهه 

 !نمی خواب تو چش باشی .. پاکش کن

بهها تاسههف سههرب رو تکههون دادب .. ایههن یههه مههورد رو ازه ندیههده بههودب کههه بههه رمههدا  

 !! دیدب

 .. دستمال سرا شده از رژ لد رو تو کیفم گذاشتم و کتابم رو در اوردب

 !بم سرگرب کنم و محلش ندبسعی کردب خودب رو با کتا

 ... سره رو نزدیک کرد : میگم نازگل

بهها اخههم نگههاه کههردب : نازگههل یعنههی چههی راههای محتههرب   بنههده صههادای هسههتم ..       

 .صادای صداب کنید
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مثههل پسههرب ه هههای تاههس ابروهههاه رو بههرد بهها  : نمیاههواب .. مههال خودمههه .. نازگههل  

 !صداه می کنم

 !تاایری ندارهخوشم میاد اخمم کال روی این بشر 

با تاسف سرب رو بهرای ایهن همهه رذبهه ی خهودب تکهون دادبُ  سهعی کهردب بهی خیهال           

 شم : خد را  چی می خواستی بگی  

ظ ههر بایههد بههرب نمایشههگاه .. یههه اههرارداد م ههم کههاری دارب .. بعههد کههالو مههی         _

 ... رسونمت خونه تا کالو برنامه سازی هم دوباره میاب دنبالت

 باشه   

 گاه کردب .. یعنی یاده نبود  با ررص ن

 ! همه پروژمون مونده رناب معتمد .. باید بریم کارگاه تمومش کنیم

تنههد گفههت : نمههی زارب تههو دانشههگاه تن هها باشههی ..تههاهری منتظههر فرصههته .. بههی خیههال   

 .پروژه شو

نمهره داره هها .. چهه تهوری بهی       8لباند عصهبی از ایهن همهه بهی منشهق بهودنش زدب :       

 من میرب تو کارگاه .. تو هم کارتخیال شم   خد 

 .تموب شد زود بیا

 .عصبی گفت : نازگل با من بحش نکن .. نمی زارب تو دانشگاه تن ا بمونی

کالفه سرب رو تکهون دادب .. بایهد یهه رهوری اهانا اه مهی کهردب : کارگهاه کهه امنهه ..           

 .. اصال .. اصال با یکی از ب ه ها میرب که تن ا نباشم

 باشه  

ه از چ ههره نارضههایتی مههی باریههد سههره رو بههه نشههونه باشههه تکههون داد .. بهها  بهها اینکهه

 .اخم صورتش رو برگردوند و تا اخر کالو باهاب ررف نزد

بعههد از کههالو از مههریم خههواهش کههردب بهها هههم بههریم تههو کارگههاه .. مههن و مههریم وارد  

 کارگاه شدیم و ااای اخموی دوست
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 . داشتنی هم از همونها خدارافظی کرد و رفت

سیسههتمی کههه مههن و امیرعبههاو باهههاه کههار مههی کههردیم رو روشههن کههردب و مشههیول  

 .کدنویسی شدب

پههروژه نسههبتا سههاتی بههود ولههی بههرای مههن کههه عاشههق برنامههه نویسههی بههودب سههات و   

 اسونش لذت باش بود .. نیم ساعتی

 گذشته بود که گوشی مریم که در رال پرررفی بود زن  خورد

صههحبت هههای مههریم بههه گوشههاب ارههازه ی    نفههس عمیقههی کشههیدب و تهها تمههوب شههدن    

 !استرارت دادب

می دونسهتم بعهد از تلفهنش دوبهاره شهروع مهی کنهه بهه رهرف زدن .. یها مهریم خیلهی             

 خونگرب بود یا من روابط ارتماعی ب

ضعیف بود .. من هیا واهت یهادب نمیها د بها کسهی صهمیمی بهوده باشهم .. فقهط کمهی بها            

 م دیه .. اونم واتایی که روصله

یرفههت یههه پیههاب ب ههش مههی دادب .. رهها  اینکههه رههواب بههده یهها نههه بسههتگی بههه   اب سههر م

 شرایشش داشت .. تن ا کسی که اینشور

باهههاه صههمیمی بههودب امیرعبههاو بههود .. انگههار یههه نیرویههی مههانا از بههروز برخههورد      

 سرد همیشگیم مقابل امیرعباو ورود

 .. داشت

 .. بود با خره تلفن مریم تموب شد .. رتی پشت تلفن هم پرررف

 . نازگل ران من کاری براب پیش اومده باید برب .. بباشید

اگههه بگههم یههه خههورده از تن هها مونههدن تههو کارگههاه سههوت و کههور کههام یوتر اسههترو      

 نداشتم که دروش بود ولی خد نمی تونستم

مههانا رفههتن مههریم شههم .. خنههدب گرفههت .. رهها  از نبههودن همههین مههریم پررههرف هههم   

 ارافظی از مریمنارارت بودب .. بعد از خد
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دوبههاره مشههیول کههد نویسههی شههدب .. سههعی کههردب بههه ترسههم پههر و بههال نههدب .. ررفههای 

 .امیر عباو رو منم اار گذاشته بود

صههدای ویبههره ی گوشههیم تههو سههکوت سههالن پاههش شههد .. بههه اسههم معتمههد روی         

 گوشیم لباند زدب : بدون سالب و

اهری کهه ندیهد تهو رو    اروال رسی تنهد گفهت : چهی شهد نازگهل   تن ها کهه نیسهتی   ته         

   میاوای من بیاب  

بها خنهده گفهتم : چهه خبرتهه ، نگهاهی بهه کارگهاه خلهوت انهداختم و ناچهار دروش گفهتم             

 : نه کارگاه شلواه .. تاهری هم رویت

 .نشده ، خواهش می کنم به کارت برو

نارارت گفت : بهه خهدا اهرارداد م میهه .. رهاج علهی نمیتونسهت بیهاد گفهت مهن باشهم            

 . دلم اروب نمی گیره .. ولی

می دونستم اگه مهبهور نبهود ، رتهی یهه اانیهه ههم تن هاب نمهی ذاشهت .. لبانهد عمیقهی            

 از این اتمینان شیرین زدب ، باید

 ب ش اتمینان می دادب اتفاای نمی افته هرچند ته دلم دلشوره داشتم

 اروب گفتم : امیرعباو

 یرعباوبا لذت رواب داد : ران ِ امیرعباو.اروب گفتم : ام

 .با لذت رواب داد : ران ِ امیرعباو

لبانههدب عمیههق تههر شههد : نگههران مههن نبههاه و بههه کههارت بههرو .. مههن مههواظبم و هههر    

 مواا ارساو خشر کردب ب ت زن  میزنم .. خوبه   

 .خیلی مواظد باه .. زود میاب

در رالی کهه تهه دلهم از ایهن همهه نگهرانیش انهد اب میشهد ، دوبهاره شهروع کهردب بهه             

 ..سیکدنوی

 !سرمو تکیه دادب به صندلی و چشمامو بستم .. فقط ارراه مونده بود
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 .. رو زدب و با عشق به نتیهه ی کارب خیره شدب

به ساعتم نگاه کهردب .. فقهط نهیم سهاعت دیگهه مونهده بهود .. فایهل برنامهه رو تهو سهی            

 دی رایت کردب .. سی دی رو تو کیفم گذاشتم و

دسههتی روی دسههتم کههه روی مههاوو بههود     خواسههتم سیسههتم رو خههاموه کههنم کههه     

 !! نشست

بهها تههرو خواسههتم پاشههم کههه صههدای تههاهری کنههار گوشههم بلنههد شههد : بشههین کههارت    

 !دارب

ترسههیده بههودب امهها نمههی خواسههتم بف مههه .. سههعی کههردب صههداب نلههرزه : کههار دارب ..      

 . میاواب برب

دسههتم ر و محکههم تههر گرفههت .. از پشههت بههه صههندلی چسههبیدب.. از تههرو نفسههم بنههد    

 .. اومد .. چونش خیلی نزدیک به پیشونیم رس میشد

 !دوباره صداه بلند شد :یه برنامه دارب .. میاواب براب توضیح بدی

 . صداب از بیر و ترو می لرزید : تو رو خدا ولم کن .. من می خواب برب

صههدای نحسههش کنههار گوشههم بلنههد شههد .. اگههه معتمههد هههم بههود ، همینههو مههی گفتههی     

  و زدی یه توضیح کوچیک درسی   این همه با معتمد

 واسه ما عیبه نازگل خانم   

لرزیهههدن گوشهههیم روی میهههز ترسهههم رو بیشهههتر کهههرد .. بههها دسهههت ازادب گوشهههی رو 

 برداشتم .. می خواستم به امیرعباو بگم الط کردب بدون تو

، تههو دانشههگاه مونههدب .. گوشههی رو کنههار گوشههم گذاشههتم: خههوبی نازگههل   برنامههه        

 تموب شد  

 و ررف زدن یادب رفت .. فقط نالیدب : نهاز تر

 بی توره به لحن ُ نه گفتنم تند گفت : دارب ماشینو پارک می کنم .. اومدب
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از تصور اینکهه امیهر عبهاو منهو اینههوری ببینهه بهدنم لهرز گرفهت .. بها گریهه گفهتم :             

 تو رو خدا ولم کن .. ا ن امیر عباو میاد

 .. گفت : خد بیاد صورتش رو به گوشم نزدیکتر کرد ُ اروب

 !بعد هم بلند تر گفت : از چی می ترسی نازگلم .. با خره که باید بف مه

گریم بیشهتر شهد .. صهدای ههق هقهم بها فریهاد امیرعبهاو یکهی شهد .. عربهده کشهید             

 چی کار می کنی ع*و* *ی   .. عصبی تاهری رو از

 . من ردا کرد و محکم کوبیده به دیوار و اومد ترف من

بههه خههون نشسههتش همههه ورههودب لرزیههد .. ر  گههردن و پیشههونیش بههاد      از چشههمای

 کرده بود و صورتش از عصبانیت ارمز شده بود ..با ادمی

کههه امیههر عبههاو بههه تههرفم اومههد از تههرو یههه اههدب عقههد رفههتم و چسههبیدب بههه میههز     

 کام یوتر .. محکم چونه مو گرفت و داد کشید : با این ع*و* *ی

  از تهرو زبهونم بنهد اومهده بهود و اشهکاب تنهد تنهد          ، اینها تن ا چهی کهار مهی کهردی    

 . می بارید

 !دستش رو با  برد . با ترو چشماب رو بستم و دستامو رلوی صورتم گرفتم

 . ولی صدای ِ ناله تاهری که به گوشم رسید باعش شد چشماب رو باز کنم

امیههر عبههاو مشههتش رو کوبیههد تههوی صههورت تههاهری و بهها رههرص و عصههبانیت داد زد  

 ع*و* *ی بی ناموو مگه نگفتم دورشو خط بکش  : 

دسههتاه رو دور گلههوی تههاهری گذاشههت .. صههورت تههاهری کههه از مشههت امیرعبههاو  

 ارمز شده بود را  دیگه به کبودی میزد .. امیر عباو

 بلند تر داد زد : مگه نگفتم ب ش نزدیک نشو  

نشهق میشهد   با تهرو رفهتم ترفشهون .. امیرعبهاو واتهی عصهبانی میشهد رسهابی بهی م         

 .. میدونستم تا تاهری روخفه نکنه دستاه رو
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از زیههر گلههوه برنمههی داره قمههی ترسههیدب بالیههی سههر تههاهری بیههاره و بههراه درد سههر 

 . درست شه

ههههق هقهههم بنهههد نمهههی اومهههد .. دسهههتامو دور کمهههر امیرعبهههاو گهههرفتم و نالیهههدب :    

 .امیرعباو تورو خدا .. توروخدا ولی کن .. ا ن می میره

ز دور گههردن تههاهری بههاز کههرد .. تههاهری تنههد تنههد نفههس کشههید و        دسههتاه رو ا

 .نشست روی زمین

امیههر عبههاو بهها شههتاب برگشههت تههرفم چشههاه دو کاسههه خههون بههود .. از تههرو هههین  

 .بلندی کشیدب ُ یه ادب رفتم عقد

عصههبی گفههت : چههرا پشههت تلفههن ب ههم نگفتههی تن ههایی   چههرا نگفتههی ایههن ع*و* *ی 

 . رواب منو بده اینهاست   با داد ادامه داد :

از گریههه زیههاد سکسههکه گههرفتم : امیرعبههاو .. هیهها .. بههه خههدا نمههی خواسههتم .. هیهها ..  

 مزارم کارت بشم .. هیا ..به تاهری اشاره کردب و

 . برای اینکه ارومش کنم گفتم : اینم با من .. هیا ... کاری نداشت

نهدی کشهیدب ولهی    اینو که گفتم عصبی تهر شهد .. ورشهیانه بهه تهرفم اومهد کهه ریه  بل        

 با دیدن مامور رراست پشت سر امیرعباو تند

 !نالیدب : امیر عباو .. وای

رو بههه روی ااههای مههرادی رئههیس رراسههت ، روی مبههل بههزر  رو بههه روی میههزه        

 نشستیم .. با اخم نگامون کرد : کدوب تون توضیح میده  

 .تاهری تند گفت : من می گم

 . ااای ِ مرادی با سر ب ش ارازه داد

مههی دونسههتم تههاهری رقیقههت رو نمههی گههه ق ولههی وااعهها تههوان رههرف زدن رو نداشههتم   

 .. امیرعباو هم بین من و تاهری نشسته بود و نگاه

 . عصبیش رو به زمین دوخته بود .. از اینکه من رو مقصر بدونه می ترسیدب
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تههاهری شههروع کههرد رههرف زدن : رنههاب مههرادی ، مههن دیههدب خههانم صههادای تههو        

 .. برب پیششون برای رفا اشکال کارگاهه ، گفتم

 !پوزخند عصبی امیر عباو ترسم رو بیشتر کرد .. این یعنی هنوز عصبانیه

تههاهری بهها دسههت بههه مههن اشههاره کههرد و ادامههه داد : ایههن بنههده خههدا هههم داشههتن بههراب  

 توضیح می دادن که یه دفعه راای معتمد هوار شد رو

دای ارث باباشههه قتمههوب تههول سههرمون... مههن نمههی دونههم چههرا فکههر مههی کنههه خههانم صهها

 ! ترب نمی زاره کسی باهاه رتی ررف بزنه

لبانههد محههوی روی لب ههای مههرادی نشسههت .. تههاهری ادامههه داد : واا  همههون اههدر     

 ... که ایشون از خانم صادای رق دارن ما هم

امیههر عبههاو تنههد بلنههد شههد و یقیههه ی تههاهری رو گرفههت ُ بهها رههرص اریههد : شههماها    

 !!بیها می کنید

رادی کهه مهرد مسهن و م ربهونی بهود ، سهعی کهرد خندشهو رفهظ کنهه ..رهدی رو بهه             م

 ! امیر عباو گفت : بشین سررات

 !مرادی رو کرد به من : ررفاشو تایید می کنی دخترب  

 . دستاب می لرزید ُ زبونم از ترو  ل شده بود ولی باید رقیقت رو می گفتم

تم تهو کارگهاه .. پهروژه ب رو انههاب     من من کنهان گفهتم : ااهای مهرادی مهن .. مهن داشه       

 .. می دادب که ااای تاهری یه .. یه دفعه اومد ... بعد

 ..بعد دستمو

 .. تکون خوردن پای امیرعباو بیشتر شد و گریه من سنگین تر

 . دیگه وااعا نمی تونستم ادامه بدب .. از عکس العمل امیر عباو می ترسیدب

 ی گفت : که رفا اشکال می کردی   اخمای مرادی تو هم رفت ُ رو به تاهر

تاهری رق به رانهد گفهت :مهن فقهط ازشهون خواسهتم یهه برنامهه بهراب توضهیح بهدن            

 .. خونسردانه ادامه داد : دیگه یه دست گرفتن که
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این مههه الههم شههنگه نههداره، خههد خههانم صههادای دستشههون رو مههاوو بههود ، مههنم دسههتمو  

 .. گذاشتم روی ماوو که برنامه رو

 . ترلش رو از دست داد و تند رمله کرد به تاهریامیرعباو کن

ریهه  مههن بهها بلنههد شههدن ناگ ههانی مههرادی هههم باعههش نشههد امیرعبههاو کوتههاه بیههاد . .    

مشههتش رو کوبیههد تههو دهههن تههاهری ُ بهها رههرص داد زد : بههاز گفههت .. بههاز گفههت ..       

 دوباره کوبید به صورت تاهریو ارید: می

 .شکونم دستاتو .. الط کردی دستش رو گرفتی

مههرادی بههه زور امیرعبههاو رو از تههاهری رههدا کردُخیلههی رههدی گفههت : بشههینید         

 !سرراتون

دوباره سهکوت براهرار شهد .. از لهد و دههن تهاهری خهون میومهد .. چنهد تها دسهتمال            

 !رو رلوی دهنش گرفت ُ به رمدا  فعال  ل شد

تههر مههرادی رو کههرد بههه امیرعبههاو : بیهها پسههر رههان ایههن تع دنامههه رو امضهها کههن ُزود   

 !برو تا ماروهم به باد کتک نگرفتی

امیرعبههاو بههدون تورههه بههه لحههن نسههبتا شههوا مههرادی همونههور اخمههو بلنههد شههد و بهها    

 !!ررکت سر به من اشاره زد : پاشو

مسههلما نمیاواسههت کنههار تههاهری نشسههته باشههم .. بههی چههون و چههرا باهههاه همقههدب     

 .. شدب

امضهها شههده رو روی میههز  مههرادی بهها لبانههد نگههامون مههی کههرد .. امیرعبههاو تع دنامههه 

 به ترف تاهری هل داد .. مرادی اهسته گفت : خد

 ایصر ران تو که اینقدر خاترشو میاوای چرا

 همه چی رو رسمی نمی کنی 

بهها خهالههت سههرب رو پههایین گههرفتم .. لبانههد کمرنگههی روی لب ههای امیرعبههاو نشسههت  

 ولی خیلی زود محو شدو گفت : تکلیف این چی
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 میشه   

 . تاهری که ساکت نشسته بود ، اشاره کرد و با دست به

 ! مرادی بلند گفت : کاره از تع د دادن گذشته .. دفعه ابل باید اخراج میشد

تاهری بلند شد و بها لحهن تنهدی گفهت : بهه درک کهه اخهرارم مهی کنیهد .. مهن نهه از            

 !شماها می ترسم نه از اخراج شدن

 !از در اتاق بیرون رفت و در رو محکم کوبید

دی با تاسهف سهره رو تکهون داد : ایهن دفعهه چ ارمشهو کهه خشها مهی کنهه .. سهه            مرا

 دفعه ازه تع د گرفتیم ولی انگار نه انگار .. پارتیش

کلفههت بههوده کههه تارهها  مونههده ، ولههی دیگههه از دسههت هی کههی کههاری بههراه برنمههی    

 !یاد

 . رو به من ادامه داد:اگه اذیتت کرده یه برگه شکایت پر کن

واسههت ایههن مههاررا زودتههر تمههوب شههه ..مههی خواسههتم زودتههر بههه امیههر    وااعهها دلههم میا

 !عباو توضیح بدب تا دچار سوتفاهم نشه

 .رو به مرادی گفتم:نه.. ااای معتمد زود رسید

 . امیرعباو هم نان اخمو بود

 . با خره مرادی رضایت داد بی خیالمون بشه

اردکها دنبهالش مهی     امیرعباو زودتهر از مهن از اتهاق بیهرون رفهت .. مهنم عهین رورهه        

 . رفتم

تقریبهها بههه در دانشههگاه رسههیده بههودیم کههه دیگههه وااعهها از ایههن بههی تههور یش دلاههور   

 .. شدب .. با اینکه می دونست پشت سرشم محلم نمی داد

 اروب گفتم : امیرعباو خد تقصیر من چیه   

با برگشهتن ناگ هانیش بها تهرو ایسهتادب .. سهرب تها رهد ممکهن پهایین رفهت .. از ایهن             

 !امیرعباو می ترسیدب
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پرخشههم اریههد : نمههی تونسههتی پشههت تلفههن ب ههم بگههی    نمههی تونسههتی بگههی اراههوان  

 ( پور )مریم

 رفته   

محکم کوبیهد تهو صهورتشُ  ادا مهه داد : مگهه مهنِ  خهر نگفهتم تهاهری منتظهر فرصهته            

   

 مگه نگفتم دلم اروب نمی گیره که تو دانشگاه تن ا باشی   

کههه اتفههاای نیفتههاده .. چقههدر تههو موضههوع رو بههزر  مههی     ب گانههه گفههتم : خههد رهها  

 !!کنی

پوزخنههدی زد : درد منههو نمههی ف مههی نازگههل .. ارساسههمو نمههی ف مههی نازگههل .. خیلههی   

 !!ارمقی نازگل .. خیلی

ررصهم گرفهت از ایهن همههه بهی منشقهیش .. انگههار مهن بهه تههاهری گفهتم بیها مههزارمم          

 ! شو

 و چی   تو منو می ف می   سرمو بلند کردب ُ خیره تو چشاه گفتم : ت

 می ف می چقد ترسیدب    می ف می از ترو دست و پاب می لرزید  

بهها پوزخنههده ارسههاو کههردب همههه ورههودب اتههیش گرفههت .. بهها رههرص گفههتم : اصههال  

 به تو چه که این مه دخالت می کنی    به تو چه که

اصههال دلههم تههاهری باهههاب چیکههار داره    بههه تههو چههه کههه دسههتمو مههی گیههره   اصههال ..  

 میاواد باهاه گرب بگیرب .. دلم میاواد

بهها سههوزه گههونم رههرف تههو دهههنم ماسههید .. دسههتم رو روی گههونم گذاشههتم و نابههاور   

 !! به امیرعباو خیره شدب

 بیر دوباره راه گلومو سد کرد : چرا منو میزنی   

بی تورهه بهه لحهن مظلهوبُ  چشهمای پهر بیضهم محکهم گفهت : نهازی بهه و ی علهی یهه              

 .. دیگه در مورد این پسره ی ع*و* *یبار 
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پریدب تهو رهرفشُ  بها همهون بیهر نشسهته تهو گلهوب گفهتم : ع*و* *ی تهویی کهه            

 منو میزنی .. ع*و* *ی تویی که این مه برات توضیح میدب با ز

منههو مقصههر مههی دونههی .. دلههم میاواسههت کههاره رو تالفههی کههنم .. امیرعبههاو منههو زده  

 !! *ی تویی نه تاهریبود .. زل زدب تو چشاه : ع*و* 

ناباورانههه نگههاب کههرد : ارسههاو کههردب دیگههه از اون عصههبانیت خبههری نیسههت ولههی       

 چشماه .. چشمای مشکیش به ترز عهیبی سرا شده

بود .. دیهدن چشهمای مشهکیش کهه اینههوری ارمهز شهده بهود دلهم رو بهه درد اورد ..           

 سوزه گونم یادب رفت .. لعنت به من .. لعنت به من

 . مک نشناسمکه اینقدر ن

اب دههههنش رو اهههورت داد و سهههره رو پهههایین انهههداخت : راسهههت میگهههی مهههن       

 ع*و* *یم نه تاهری .. بباش که واتت با من ِ ع*و* *ی رروب شد

 .خدارافظ ..

و رفههت .. چشههای اشههکیم بههه مسههیر رفتههنش خیههره مونههد و اون رفههت ..دلگیههر رفههت ..  

 به در دانشگاه تکیه دادب : چرا اینهوری شد   

فتههه ی فررههه ههها بههه سههاتی گذشههت .. ندیههدن امیرعبههاو از اون ههه کههه فکههر مههی دو ه

 کردب هم سات تر بود ..رتی یه بارب ب ش زن  زدب

ولههی رههوابم رو نههداد .. مههن هی واههت میههرور نبههودب و نیسههتم ماصوصهها در مقابههل      

 .. امیرعباو که ب ش وابستم و دوستش دارب

اهی مههی کههردب .. تههو ایههن  اگههه تمههاو مههو رههواب مههی داد رتمهها ازه معههذرت خههو   

 دوری هر دومون به اندازه مقصریم ولی شاید اگه من صبوری

مهی کهردب و باهههاه تنهد رهرف نمههی زدب ا ن اینههوری نشهده بههود .. واتهی فکهر مههی         

 کنم همه عصبانیت و ررص خوردنش فقط و فقط به
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خاتر من بهوده دلهم بیشهتر مهی گیهره .. امیرعبهاو باهاتر مهن ههر کهاری مهی کنهه و             

 ... ن ... من رارت ب ش گفتم ع*و* *یم

تههوی ایههن دو هفتههه اینقههدر دلتنهه  امیرعبههاو بههودب کههه تقریبهها رتههی زنههدگی هههم      

 نکردب .. دیگه درو خوندن که رای خود داشت .. تن ا دل

خوشههیم بههه فههردا بههود کههه مههی تونسههتم ببیههنمش و از دلههش در بیههارب ... تههه دلههم        

 منشقم باعش شدهمشمئنم اونم دل تنگمه .. فقط ررفای بی 

 . ازب برنهه

*** 

صههبح دو سههاعت زودتههر بیههدار شههدب .. دوه گههرفتم و صههبحانه ماتصههری خههوردب ُ     

 رلوی ایینه ایستادب .. باید از همیشه خوشگل تر می

شههدب ..بهها عهلههه کههرب و رژ لههبم رو زدب .. اروب رعبههه کااههذی ریمههل رو کههه تههازه        

 ولی بازب می خریده بودب باز کردب .. دیشد تمرین کرده بودب

ترسههیدب گنههد بههزنم .. بههرو ریمههل رو رو چنههد بههار محکههم بههه دسههتمال کااههذی         

 کشیدب ..به نظرب زیادی الیظ بود ..برو ریمل رو رلوی

 ! چشمم گرفتم و سعی کردب بدون اینکه دستاب بلرزه ، مژه هاب رو رالت بدب

بههه مههژه هههاب بها یههه دسههتم پلکهم رو بهها  نگههه داشههتم و بها دسههت دیگههم اروب ریمهل رو     

 کشیدب .. برای هر دوتا چشمم همین کار رو کردب .. بی

 .. ااراق می تونم بگم چ ل دایقه تول کشید

لبانههدی بههه چشههمای مشههکی ب کههه رهها  انگههار بزرگتههر و مشههکی تههر شههده بههود زدب .. 

 با لذت به صورتم نگاه کردب .. فکرب رفت به امیرعباو

 یعنی عکس العملش چیه    .

وردن اضههیه رژ لههد خنههده عمیقههی کههردب .. بعههد از اون اضههیه سههعی مههی   بهها بههه یههاد ا

 .... کردب رعایت کنم ولی امروز
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دلههم مههی خواسههت عکههس العمههل امیرعبههاو روپههیش بینههی کههنم .. صههدامو کلفههت       

 کردب و ابروهامو تو هم کشیدب : چشاتو چرا اینهوری

 ... کردی    پاکش کن .. دلم نمی خواد تو چش باشی

ردب .. ولهی خنهدب رود محهو شهد .. اگهه وااعها همینهو بگهه چهی    مهن           خنده بلنهدی که  

 که بلد نیستم ریمل پاک کنم .. مگه رژ لد ِ که به

همههین رارتههی پههاک شههه   .. وای رتمهها گنههد میههزنم بههه صههورتم ...پههوفی کشههیدب و      

 .. سعی کردب بی خیال شم .. را  بزار اول ااا رو ببینم

سههیدب دانشههگاه .. روی یههه نیمکههت کههه بههه در   ر 8امتحههان شههروع میشههد ..   9سههاعت 

 .. ورودی دانشگاه دید داشته باشه نشستم

 !! و خیره شدب به دری که ارار بود امیرعباسم از اونها بیاد .. یه ربا گذشت

به محر دیهدن امیهر عبهاو از رها بلنهد شهدب .. نفهس عمیقهی کشهیدب و سهعی کهردب            

 باوالد بی ارارب رو اروب کنم .. از دیدن امیرع

اینقههدر ذوق زده بههودب کههه چشههماب فقههط و فقههط امیرعبههاو رو ببینههه ولههی هنههوز کههور   

 نشده بودب و دختری که باهاه همقدب بود رو می

 !!!دیدب

پاهههاب تحمههل وزن بههدنم رو نداشههت .. یعنههی دیگههه نداشههت .. دوبههاره روی نیمکههت      

 .... نشستم .. اما هنوز نگاب به امیرعباو و پونه بود

 . ورب دیگه اون دوسخت ندارهتسلیت الد صب

 س م اون یه عشق تازه ، س م تو تناب ِ دار

 ! بسه اشکاتو نگه دار ام تو یکی دو تا نیست

پونههه از اول تههرب خیلههی سههعی میکههرد بههه امیرعبههاو نزدیههک بشههه ولههی همههه ف میههده  

 بودن امیرعباو با هیا دختری ایر از من ررف هم
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دختههر خوشههگل ِ م ربونشههم .. خههوده   نمیزنههه .. خههود امیرعبههاو گفتههه بههود مههن     

 !گفته بود من روروی دوست داشتنی شم

 !ولی را  .. نفس عمیقی کشیدب

بههه امیههر عبههاو و پونههه ی ذوق زده خیههره شههدب .. بایههد ب ذوق میکههرد .. ایههن همههون    

 امیرعباسی بود که ابال رواب سالمش رو هم به زور

 !! می داد .. ولی را 

مونههد .. چقههد ژولیههده بههود .. چقههدر اینهههوری دوسههت  چشههماب روی امیرعبههاو خیههره 

 داشتنی تر میشد .. دوست داشتنی    لعنت به دل

 !! زبون نف مم

داشت با پونهه رهرف میهزد کهه چشهمش بهه مهن افتهاد ..بیضهم سهنگین تهر شهد ... بهه              

 منی که ریمل زده بودب تا خوشگل تر بشم قق به منی

 ! که ررایش کرده بودب

فههه و امگیههنش نگههاهم رو بههه پههو نههه دوخههتم کههه مههانتوی    بههی تورههه بههه صههورت کال 

 کوتاه و تن  مشکی به تن داشت .. نگاهم از لباساه به

 صورتش کشیده شد

رههس کههردب یههه سههید بههزر  راه گلومههو بسههته .. چ ههره ی معمههولی داشههت .. رههداال  

 ! نسبت به من

 !!اونم ریمل زده بود ولی ریمل زدن اون کها و ریمل زدن من کها

خهط چشهم پ نهی داشهت ولهی مهن پهول خریهد خهط چشهم رو نداشهتم .. اگهه             چشماه 

 داشتم شاید خوشگل تر می شدب .. اونقدر

خوشههگل و رههذاب کههه امیرعبههاو بههه رههای اینکههه کالفههه نگههاهم کنههه ، خیههره نگههاهم   

 !کنه
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بههه گونههه هههای بررسههتش رژ گونههه زده بههود .. بههه لبههای همیشههه سههرخش خیههره شههدب 

 و تاب برای امیر عباو .. داشت یه چیزی رو با اب

تعریههف مههی کههرد .. امیرعباسههی کههه کالفههه نگههاب مههی کههرد .. از چههی کالفههه بههود    از   

 !دیدنم    یا شاید از بودنم  

نگاهمو ازشهون گهرفتم و سهعی کهردب ابهل از اینکهه پونهه منهو ببینهه ، بلنهد شهم قنمهی             

 ! خواستم چشمای اشکیم رو ببینه

و نههیم بههود ..نههیم سههاعت دیگههه امتحههان     تههوی نمازخونههه نشسههتم .. سههاعت هشههت   

 ! شروع می شد

راضههر بههودب بمیههرب و دوبههاره امیرعبههاو رو نبیههنم .. امیرعباسههم رو بهها دختههر دیگههه    

 !ای نبینم

با دسهت اشهک چشهمم رو پهاک کهردب .. خیهره شهدب بهه دسهتای سهیاهم .. پوزخنهدی            

 زدب : فروشنده گفته بود یه مارک ب تر بردارب ... گفته

د اب نیسههت .. الههبم سههوز گرفههت و چشههماب باریههد : از کههها مههی دونسههتم بههود ایههن ضهه

 امیرعباو اشکم رو در میاره   

بههی تورههه بههه سههوزه چشههماب چههادرب رو محکههم کشههیدب زیههر چشههماب .. چشههمم کههه  

 به لباب خورد درد دلم تازه تر شد : برای کی خوشگل

 کرده بودب   

 گه نه امیرعباو بود و نه پونه ایو ربا بود .. را  دی 9به ساعتم نگاه کردب . 

 از نمازخونه بیرون اومدب .. دیگه نمی خواستم امتحان بدب

 !!! رداال امروز روصله نداشتم ..باید عادت می کردب به بی تور ی

 !!یه رسی تو دلم گفت : از اولشم به اصد ِ امتحان نیومده یودی

تظههر امیرعبههاو رسههیدب بههه همههون نیمکههت .. همههون رههایی کههه یههک سههاعت پههیش من 

 بودب ..امیرعباسی که با پونه اومده بود .. دوباره
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 .. چشماب اشکی شد

بههی تههور ی امیرعبههاو منههو دااههون مههی کههرد .. کههاه رلههوی ارساسههم رو گرفتههه      

 .. بودب

 چرا عاشقش شدب   

 چرا بند بند دلم از ندیدنش می ترسید   

 چرا البم به محبتاه دلبسته بود   

 ... خوب بود   چرا ب م توره میکرد چرا امیرعباو اینقدر

سوزه الهدُ  دلهم بیشهتر شهد .. کهی رو از خهودب رونهدب   امیرعباسهی کهه فقهط منهو            

 می دید کها شد   یعنی دیگه دوستم نداره   

 یعنی اگه تاهری دوباره برگرده و مزارمم بشه ، هیا کاری نمی کنه   

 !اوابهق هقم دردناک تر شد : خدایا من امیر عباسم رو می

از در دانشههگاه بیههرون اومههدب و بههه سههمت ایسههتگاه رفههتم .. ایسههتگاهی کههه امیرعبههاو  

 ! همیشه همراهیم می کرد تا تن ا نباشم

 !!باید عادت می کردب به بی تور یش .. باید

** 

 ! از فردای اون روز سعی کردب توری برب و بیاب که امیرعباو رو نبینم

روف الفبهها چیههده شههده بههود .. رتههی تههو  خوشههباتانه چههون صههندلی ههها بههر اسههاو رهه  

 سالن امتحانات هم ندیدمش .. دلم زخم میشد واتی فکر

 !می کردب اونم نمی خواد منو ببینه

دلههم بههراه پههر مههی کشههید ولههی تااههت سههرد بههودنش رو نداشههتم ققتااههت رتههی راه     

 !! رفتنش با یکی دیگه رو نداشتم

 !!باشه من دلم امیرعباسی رو میاواست که همه تور ش به من
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چشههمای گههرمش فقههط منههو ببینههه .. نمههی خواسههتم امیههر عبههای رو بیههنم کههه بهها دل مههن  

 ! بیگانه بود

 ! امروز امتحان برنامه سازی داشتیم .. اخرین امتحان

بههود .. همههه امتحانههات صههبح بههود ... فقههط سههاعت امتحههان     2تهها  12سههاعت امتحههان 

 !برنامه سازی مون فرق می کرد

نمههره  8رو برداشههتم تهها بههه اسههتاد بههدب .. خههودب بههه ایههن    سههی دی پههروژه پههر مههاررا 

 نیازی نداشتم و می دونستم رداکثر نمره رو از امتحان می

و نهیم رسهیدب دانشهگاه .. بها      11نمهره نیهاز داشهت ..     8گیرب .. امها امیرعبهاو بهه ایهن     

 ادمای سریا به سمت سالن امتحانات رفتم .. روی

د ههها محمههدیان ، اسههتاد برنامههه سههازی رو صههندلیم نشسههتم و سههعی کههردب بههین مرااهه

 پیدا کنم .. با چرخوندن سرب دیدمش که اخر سالن ،

 .. سرگرب ررف زدن با یکی از دانشهو ها بود

هنههوز تهها امتحههان واههت بههود .. سههریا بلنههد شههدب و بعههد از برداشههتن سههی دی بههه        

 .. ترفش رفتم

عبههاو گذشههته بههود و  اسههتاد معروفههی بهها دیههدنم لبانههد زد .. اگههه امیرعبههاو ، امیر   

 این ررکتش رو می دید دوباره می گفت : این استاد چرا

 اینقدر با تو گرب میگیره   

از یاد اوریهش لبانهد تلاهی زدب ..رتهی بهه ایهن اسهتاد بی هاره کهه همسهن پهدرب بهود             

 وبنظر فقط به خاتر عالاه و استعدادب به برنامه نویسی

مههی کههرد .. و مههن بههه ایههن مههرد  یشههتر از بقیههه ب ههم تورههه مههی کههرد ، هههم رسههادت   

 رسود گفته بودب به تو چه که تاهری دستم رو می گیره

 !! گفته بودب ع*و* *ی تویی نه تاهری .. به همین مرد رسود ..
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بهها نزدیههک شههدن بههه اسههتاد سههرب رو تکههون دادب و لبانههدی زدب .. ولههی بادیههدن امیههر  

 عباو که درست پشت سر استاد روی صندلی

 !ن نگاب می کرد ،لباند رو لبم ماسیدنشسته بود و امگی

 !استاد ب م ندیک شد : کهایی تو دختر   رلسه ی اخرب که نیومدی

چشههماب روبههه سههاتی از امیرعبههاو گههرفتم و رو بههه اسههتاد گفههتم : سههالب .. شههرمندب    

 .. استاد .. فرصت نشد زودتر پروژه رو تحویل بدب

 !سی دی رو گرفتم سمتش : بفرمایید

بهها لبانههد گفههت: تههو کههه نباشههی انگههار تههو کههالو هههیا کههی نیسههت.   اسههتاد محمههدیان 

 : نگاهم به دست مشت شده امیر عباو بود که ادامه داد

رو هههم بهها مههن بههردار ..مههن دانشهههوهایی کههه کههه مثههل تههو بهها عالاههه    2برنامههه سههازی 

 برنامه نویسی می کنن دوست دارب .. ولی تا بوده

 !دندانشهوهای کام یوتر از این درو بیزار بو

نگههاهم بههه امیرعبههاو افتههاد .. ررنههد دسههتاه رو روی صههندلی تکیههه گههاه کههرده بههود .. 

 کف دستاه رو به پیشونی ه چس ونده بود و با

انگشتاه موهای رنه  شبشهو چنه  میهزد .. دلهم اشهوب بهود بهرای ایهن رهالتش کهه            

 .. خبر می داد از کالفگی ه .. از ررص خوردنش

فها ایهن کهدورت ... شهاید بایهد مهن از دلهش در        شاید باید پهیش اهدب میشهدب بهرای ر    

 می اوردب .. ولی.. ولی اینکه با پونه دیده بودمش البمو

 .. زخم میکرد

 .. بعد از امتحان با مریم و چند تا از ب ه های دیگه خدارافظی کردب

پونههه بههین امیرعبههاو وارتههاب و چنههد تهها از پسههرای دیگههه در رههال بگههو بانههد بههود ..    

 رعباو عهید دلم ُ اروب می کرد ولی پونهسنگینی نگاه امی

 !! پونه هنوز کناره بود ..
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بههی تورههه ب شههون رد شههدب ... مههن شههاید بههی خیههال بههودب ولههی .. ولههی الههبم اروب نمههی 

 .. گرفت .. امیرعباو دلم ب م توره نداشت

امیرعباو دلهم بهی خیهال بهود .. خیلهی بهی خیهال .. نمیهاد دنبهالم     چهه تهوری اروب            

 که من ، من ِ گل بانوی دیروزه تن ا برب   می گیره 

 دلگیر برب  

 !!! دل بی ارارب ، بی ارار تر شد : دیگه نگرانم نیست

** 

 ! ساعت دو و نیم بود و خیابون رسابی خلوت

 ! همیشه ار تاریکی و تن ایی تو راهای خلوت می ترسیدب .. ولی چاره ای نبود

ینی پشهت سهرب بلنهد شهد ... سهرب رو      هنوز ده اهدب نرفتهه بهودب کهه صهدای بهوق ماشه       

 ... برگردوندب

 .. راننده روون ماکسیما بود که براب بوق میزد

 ! خیابون ِ خلوت ترسم ُ بیشتر کرد

 ! نفس عمیقی کشیدب تا شاید دستای خیسم لرزششون کم بشه

 : ایندفعه تو پیاده رو به راهم ادامه دادب که صداشو شنیدب

 ! برسونمتاوه .. چه ج*ی* *ری .. بیا 

 !سعی کردب نترو به نظر برسم : مزارم نشید ااا

لبانههد ِ چندشههی زد و از ماشههین پیههاده شههد .. زنهه  خشههر بههراب بههه صههدا در اومههد .. راه 

 رفته رو عقد عقد اومدب ..من تو پیاده رو بودب اون تو

 ..خیابون به موازات من میومد

 ! چرا ناز می کنی    اول میدب بت بد نگذره

شههتر شههد تهها خواسههت بههه سههمتم بیههاد، اههدماب سههرعت گرفههت بههه تههرف       ترسههم بی

 دانشگاه .. اونها دیگه نمی تونست مزارمم بشه .. با نفس
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نفههس بههه دانشههگاه رسههیدب .. تهها در دانشههگاه دنبههالم اومههد واتههی دیههد اومههدب داخههل     

 فکر کردب شاید بی خیال بشه اما از همونها با لباند

 !!نتظربچندشش داد زد : زود بیا عزیزب ،م

 !!! چند دایقه بعد به امید اینکه رفته باشه ، اروب بیرون رو نگاه کردب

بههه ماشههینش تکیههه داده بههود .. بههه محههر اینکههه منههو دیههد دسههتش رو تکههون داد ..      

 !!ع*و* *ی... ف میده تن اب

 می دونستم دیگه نمی ره .. باید از یکی کمک می گرفتم ، ولی کی    

ک باههواهم .. ماصوصهها رهها  کههه پونههه کنارشههه .. ممکنههه از امیههر عبههاو کههه عمههرا کمهه

 !! ضایعم کنه

 ! ولی خد راه دیگه ای نداشتم

بها فکههری کههه بهه ذهههنم رسههید لبانهد خههود بههه خهود بههه لههبم اومهد .. خودشههه ... ارتههاب      

 صالحی .. پسر محهوب کالو و البته دوست صمیمی

 !!امیرعباو

عکههس العمههل امیرعبههاو هیهههان  بههه هههیا ورههه اصههد تالفههی نداشههتم ولههی تههه دلههم از

 !! داشتم

 !!لباندب محو شدنی نبود قققب را تا ب رخیم

دوبههاره سههرکی کشههیدب ، هنههوز همونههها ایسههتاده بههود .. هههم مههی تونسههتم رههال ایههن    

 ع*و* *ی رو بگیرب هم به امیرعباو نشون بدب براب بی

دیگهه ایهر از    اهمیته .. البته که نبهود ولهی بایهد مهی ف میهد مهنم مهی تهونم بها یهه پسهر           

 !!اون همقدب و هم صحبت بشم

اروب بههه ترفشههون رفههتم .. هنههوز هههم همونههها ایسههتاده بههودن .. تقریبهها نزدیههک شههون  

 که رسیدب اروب گفتم : ااای صالحی   

 !!امیرعباو کنهکاو نگاب کرد ولی ارتاب و بقیه نشنیدن
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 !صداب از استرو و هیهان می لرزید ، بلند تر گفتم : ااای صالحی 

نههه تن هها ارتههاب کههه کههل گههروه شههون بهها تعهههد نگههاب کههردن .. ارتههاب یههه نگههاه بههه        

 امیرعباو انداخت و اروب گفت : بله خانم صادای .. اتفاای

 افتاده   

می دونسهتم رنگهم پریهده .. و بهه خهاتر همهین پرسهید اتفهاای افتهاده .. نمهی خواسهتم            

 .. رلوی بقیه ماصوصا امیرعباو و پونه چیزی بگم

نگرانههی تههو نگههاه خیههره امیرعبههاو رو ندیههده گههرفتم .. رو بههه ارتههاب گفههتم :   تعهههد و

 یه لحظه میاید کارتون دارب  

 ارتاب با کالفگی به امیرعباو نگاه کرد .. امیرعباو با اخم ب ش رازه داد

 پوزخندی زدب ، را  چرا از امیرعباو ارازه گرفت    

 !در خدمتم ارتاب ازشون ردا شد ُ رو بروب ایستاد : بنده

امیرعبههاو نگههاهش بههه مههن و ارتههاب بههود ... نفههس عمیقههی کشههیدب ُ سههرب رو پههایین     

 : انداختم

 بباشید مزارمتون شدب .. داشتم میرفتم خونه که .. که یکی مزارمم شد

 تند پرسید : اذیتتون کرد   

خهالههت زده گفههتم : نههه سههریا اومههدب تههو دانشههگاه ولههی هنههوز همونهاسههت .. گفههتم    

 .. اگه میشه تا در دانشگاه باهاب بیاید که بی اگه میشه

 ! خیال بشه .. اخه .. اخه میترسم تن ا برب

 ! با لباند گفت : ارازه بدید موضوع رو با امیرعباو در میون بزارب

 !تند گفتم : نه .. خواهش می کنم .. نمی خواب مزارم ایشون بشم

د و رو بهه ارتهاب بها خشهم گفهت      ولی کار از کار گذشهته بهود .. امیرعبهاو کنهارب ایسهتا     

 : چه اضیه ای رو میاوای با من در میون بزاری  
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ارتاب لبانهد عمیقهی زد : فعهال کهه خهانم صهادای ارهازه نهدادن بهه شهما بگهیم قشهما بهه              

 !! کارت برو خودب موضوع رو رل می کنم

** 

 .. رس می کردب ارتاب می خواد امیرعباو رو اذیت کنه

 .. تاب ایستاد و تو صورتش ارید : تو الط می کنیامیرعباو تو یه ادمی ار

ارتههاب خنههده بلنههدی سههر داد : الههط رو کههه تههو کههردی رفیههق قبعههد هههم بههی تورههه بههه    

 !امیرعباو رو کرد به من : بریم خانم صادای

 ! امیرعباو فوری دستم رو گرفت : خانم صادای با تو هیا ابرستونی نمیاد

و از دسهتش بیهرون بیهارب کهه محکهم تهر       هنوزب عو  نشهده ... سهعی کهردب دسهتم ر    

 گرفت و با عصبانیت گفت : اضیه چیه نازگل   

 ! تند گفتم : به تو ربشی نداره .. دستمو ول کن میاواب با ااای صالحی برب

امیرعبههاو ررصههی دسههتم رو ول کههرد و بهها شههتاب بههه سههمت ارتههاب ایسههتاد .. ابههل از   

 د نفریاینکه مشتش تو صورت ارتاب فرود بیاد همون چن

 ! که اونها ایستاده بودن ، سریا امیرعباو رو گرفتن

 پونه با صدای تو دماایش گفت : چی شده امیر  

رههالم از صههداه ُ امیههرگفتنش بههه هههم خههورد .. امیرعبههاو بههی تورههه بههه پونههه سههعی   

 کرد از دست دوستاه که محکم گرفته بودنش و سعی

م کنیههد ، بایههد ایههن   مههی کههردن ارومههش کههنن ، رههها بشههه ، بهها رههرص گفههت : ولهه      

 ! ع*و* *ی رو ادب کنم

 !!!با ترو نگاهشون کردب .. عهد الشی کردب

ارتههاب بهها پوزخنههد نگههاهش کههرد: فکههر مههی کنههی خیلههی مههردی   بههه رههای اینکههه منههو  

 ! بزنی برو اون ع*و* *ی که تو خیابون مزارمش شده رو بزن
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تههنش رههرص مههی تههو کههه دوسخههش داری ، الههط مههی کنههی اینههها عههین ارمقهها از تن هها رف

 خوری و بازب نمی ری دنبالش که هر کس و ناکسی تو

خیههابون مههزارمش بشههه و اذیههتش کنههه .. ریههف اسههم مههرد کههه رو توئهههق نمههردیم و      

 !معنی عاشقی رو هم ف میدیم

 دوستم داره     "تو که دوسش داری "

ررفههای ارتههاب سههکوت بههدی رو بههه ورههود اورد ... پونههه بهها نفههرت نگههاهم کههرد ُ ایشههی  

 ! ت و رفتگف

بقیههه شههون هههم بهها تعهههد نگههاهی بههه هههم انههداختن و دسههت شههون رو از بههازوی         

 امیرعباو که را  اروب و شرمنده به نظر می رسید برداشتن و رفتن

. 

 .را  فقط من موندب و ارتاب بی اره و امیرعباو که هنوز ابروهاه تو هم بود

ب بههی پههدری مزارمههت امیرعبههاو کنههارب ایسههتاد و بهها صههدای دورگههه ای گفههت : کههدو 

 شده   نگران تر پرسید : اذیتت کرده   

بهها بیضههی کههه نمههی دونههم بههه خههاتر تههرو تههو گلههوب نشسههته بههود یهها بههه خههاتر تورههه  

 امیرعباو اروب گفتم: نه .. تا از ماشینش پیاده شد اومدب تو

 !دانشگاه ..را ب دب در ایستاده

 !یرتمنفس رارتی کشید و اروب زمزمه کرد : خاک بر سر بی ا

 رو به ارتاب بلندتر ارید : می مردی از اول بگی   

ارتههاب پوزخنههدی زد و بی ههاره هی ههی نگفههت .. بایههد ازه عههذر خههواهی مههی کههردب ..    

 !به خاتر من کلی فحش شنید

امیرعبههاو دسههتمو گرفههت و بهها عهلههه بههه تههرف در خرورههی دانشههگاه رفههت .. مههنم    

 !که عین کش دنبالش کشیده می شدب

 نگاه به چ  یه نگاه به راست کرد : پس کو   کهاست    تو خیابون یه
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پسره تو ماشینش نشسهته بهود .. نگهاب بهه ماشهین بهود ولهی مهی ترسهیدب چیهزی بگهم            

 .. می دونستم امیرعباو به اصد کشت میزنده

 !و یه درد سر تازه درست میشه

رد نگههامو گرفههت و بههه ماشههین رسههید .. بهها عهلههه بههه تههرف ماشههین رفههت کههه راننههده   

 فرز تر بود و گازشو گرفت و رفت .. امیرعباو راه رفته رو

 ! برگشت و کنارب ایستاد : رفت ع*و* *ی

هنههوز رههرف امیرعبههاو تمههوب نشههده بههود کههه ارتههاب سههر رسههید .. امیرعبههاو بهها        

 شرمندگی نگاه کرد ولی ارتاب بی توره به نگاه شرمنده ی

انم صههادای .. نگههاه  امیرعبههاو رو بمههن گفههت : کههاری داشههتید بنههده در خههدمتم خهه     

 خیره رو به امیر عباو دوخت ُ ادامه داد : شماب مثل

 ! خواهرب

 با شرمندگی گفتم : بباشید براتون دردسر درست کردب

 با لباند گفت : این چه ررفیه .. خدارافظ تون .. و رفت

سنگینی نگاه امیهر عبهاو رو رهس مهی کهردب .. دوبهاره کهف دسهتاب خهیس شهده بهود            

 نبود ما با هم ا ریم .. وااعا نمی.. اصال یادب 

 !دونستم تو چنین مواعیتی باید چی کار کنم یا چی بگم  

 !سکوت ازار دهنده ی بین مون رو میرعباو شکوند : می رسونمت

 : بی اخیار اخم کردب

 !امگین نگاب کرد : بباشید .. یادب نبود با ع*و* *ی ها رایی نمی ری

 .. ترین مواعیت ِ که باهاه ررف بزنمشرمنده نگاهش کردب .. رس کردب ب 

اروب توضهههیح دادب : اون روز عصهههبی بهههودب .. یعنهههی ررفهههای تهههو عصهههبیم کهههرد ..    

 . منظوری نداشتم .. بباشید

 !بدون گفتن ررفی دستم رو گرفت و اهسته گفت : بریم
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می دونسهتم مهن رو باشهیده .. ولهی اونهم یهه معهذرت خهواهی بهه مهن بهدهکار بهود ..             

 ای اون روزه .. به خاتر پونه .. به خاتربه خاتر ررف

 !سیلی که خوردب

 .. در ماشین رو براب باز کرد .. بی ررف نشستم

 پشت فرمون نشست و دوباره دستم رو گرفت

ماشههین رو بههه ررکههت در اورد .. اروب شههروع کههرد بههه رههرف زدن : ارتههاب راسههت       

 میگه .. من خیلی ارمقم .. تموب این مدت دلم برات پر میزد

دیگه هیا وات با مهن ا هر نکهن نازگهل .. همهه مشهکالتتو فقهط بهه مهن بگهو ..ههیا             ...

 کس ارساو منو درک نمی کنه.. این ارتاب ارمقم که

پههوفی کشههید و رههرفش رو عههو  کههرد : مههن اونههروز بههه خههاتر تالفههی بهها راللههی     ..

 )پونه( نیومدب دانشگاه .. به رون راج علی که می دونی

دیههدمش .. بههه خههدا همههه ی رواسههم بههه تههو بههود .. تههو کههه     چقههد بههراب عزیههزه دب در

 .. رفتی تو نمازخونه منم پشت در نماز خونه نشسته بودب

دلههم اتههیش بههود بههرای تههو .. بههرای خههودب .. ولههی تههو روب ب ههم میگههی ع*و* *ی ..    

 همه اصم این بود که چی کار کردب که تو ذهنت منو یه ادب

 !تاهری بی همه چیز ع*و* *ی می بینی ق ع*و* *ی تر از اون

ررفاشههو درسههت نمههی ف میههدب .. همههه رواسههم بههه دسههت عههرق کههرده و خیسههم بههود   

 که تو هم نان تو دست امیرعباو بود .. با اینکه

خههوده دسههتم رو گرفتههه بههود ولههی نمههی دونههم چههرا رههس کههردب ممکنههه چندشههش    

 .. بشه

 اروب دستم رو از دستش بیرون کشیدب .. با اخم و دلاوری نگاب کرد

رای اینکههه سههوا تفههاهم نشههه ، توضههیح دادب : کههف دسههتاب عههرق مههی کنههه ، گفههتم     بهه

 !شاید بدت بیاد
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 ! اخمش رفت و لباند گرمی زد ُ دوباره دستم رو گرف .. اینبار محکم تر

 !همونشور خیره به رلو گفت : دلم برات تن  شده بود

 !تماب ورودب گرب شد از این رس مشترک .. از این دلتنگی مشترک

 ق نگاب کرد ُ با تردید پرسید : دلت براب تن  شده بود   عمی

بههی اختیههار سههرب رو تکههون دادب .. لبانههده دوسههت داشههتنی بههود .. محکههم دسههتم رو  

 .. *سید .. رس شیرینی تموب ورودب رو گرفته بودب.و

 دیگه از خدا چی میاواستم   

 امیرعباسم کنارب بود

 دل تنگم بود

 دوستم داشت

خههد خههد .. رهها  بایههد رشههن بگیههریم .. نازگههل خههانمی ایههن     بهها سرخوشههی گفههت : 

 افتاارو به من میده   

بهها یههاداوری م مههون ناخونههده ای کههه عصههر میرسههید همههه خوشههی هههاب دود شههد رفههت  

 !هوا

 ! نارارت گفتم : شد م مون داریم .. باید برب خونه

با ایافهه ی پن هر شهده ی دوسهت داشهتنیش خیهره شهد ب هم : پهس مهن چهی کهه دلهم              

 !!!تنگته

 ! ار لحن ررف زدنش که شبیه پسرب ه های کوچولو شده بود بلند خندیدب

 !با محبت نگاب کرد ُ اروب گفت : چقد خوبه که دارمت نازگل

سههرب رو پههایین گههرفتم و چشههماب رو بسههتم .. تهها خوشههی ایههن لحظههه رو بهها تمههوب        

 !ورودب رس کنم

 با تردید ُ خواهش گفت : بریم یه دور بزنیم  

 !اند نگاه کردب .. همه دنیاب شده بود چشمای مشکیشبا لب
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 !امیرعباو رون م مون با کالو داریم .. باید خونه باشم واسه شاب

 !لباشو مثل ب ه ها ورچید و مسیر خونه رو در پیش گرفت

در خونه مون بها دیهدن  مبهور گینهی ب هروز تعههد کهردب .. بهه سهاعتم نگهاه کهردب :            

 !چرا اینقدر زود رسیده

خونه مون بها دیهدن  مبهور گینهی ب هروز تعههد کهردب .. بهه سهاعتم نگهاه کهردب :             در

 !!چرا اینقدر زود رسیده

 با صدای امیرعباو نگاب رفت ب ش

 سوت بلندی کشید و گفت : او   .. چه م مون باکالسی .. کی هست را   

 !نگامو دوختم ب ش : پسر خالم .. البته ناتنی

 فت : با خانوادشه دیگه  ابروهای امیرعباو با  ر

 !نه ، کال کانادا زندگی می کنن ولی ب روز هرچند وات یه بار میاد ایران

 امیرعباو با تعهد گفت : یعنی زنش اینا خاررین  

 .. چقدر گید میزد .. بالباند گفتم : زن نداره که ، منظورب پدر و مادرشه

 با ررص اشکاری گفت : یعنی مهرده   

 !: اوهوبسرمو تکون دادب 

 !امیرعباو زمزمه کرد : خوشم نمیاد ازه

 !! تو دلم رق رو به امیرعباو دادب

 !بلند گفتم : را  رناب معتمد ارازه میدن بنده به م مون داریم برسم 

ردی گفهت : بهرو ولهی مواظهد خهوت بهاه .. ایهن خهارری هها بهی ادبهن بها همهه زود              

 !پسرخاله میشن

 ! میرعباو می گفتم پسرخالهیاد روزایی افتادب که خودب به ا

خنهههده ی بلنهههدی کهههردب ُ رو بهههه امیرعباسهههی کهههه رهههدی نگهههاب مهههی کهههرد گفهههتم :  

 پسرخالمه ها .. پسر خاله میشه یعنی چی  
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 !بی توره به خندب با همون لحن ابلیش گفت : ردی میگم نازی

تحت تاایر رو بورهود اومهده مهنم نیشهم رو بسهتم تها رهدی بهه نظهر برسهم : بباشهید            

 !رسوندنم افتاد گردنت .. خدارافظ زرمت

خواسههتم از مشههین بیههاب پههایین کههه دسههتمو گرفههت .. سههره رو پههایین انههداخت و        

 !خیلی بی مقدمه گفت : دردت اومد  

همههه رواسههم بههه زبههری کههف دسههتش بههود .. دسههت چهه ش .. همههون دسههتی کههه مههن    

 سیلی خورده بودب ..همون دستی که تا ا ن به فرمون

 ... زبریش دست ظریفمو اذیت می کرد چس یده بود و را 

نگههران نگههاه کههردب .. دلیههل بیههر مههو نمههی ف میههدب : دسههتت چههی شههده امیرعبههاو  

   

امگین نگاب کهرد .. نگهاهش از چشهماب بهه گهونم رسهید .. همهون گونهه ای کهه سهیلی           

 خورده بود .... با همین دست مردونه ای که تو

 !! کرده بود سیلی خورده بود تا بایه ای که کف دستش رو زبر 4دستم بود و 

 .. با خره به ررف اومد : من نمی خواستم بزنمت .. من .. باور کن من

 ناباور گفتم : دستتو بریدی    

 ! ب م نزدیک شد و کنار گوشم گفت : بریدب که دیگه ه*ر*ز ن ره

برخهورد دسههتش بهها گههونم .. همههون دسههتی کهه کفههش بایههه داشههت و همههون گونههه ای   

 ... رده بود همه ورودب رو پر کرد از عشقکه سیلی خو

 ... با گرب شدن گونه اب خهالت زده ُ تند گفتم : من .. من باید برب .. خدارافظ

بههدون نگههاه کههردن بههه امیرعبههاو بهها عهلههه از ماشههین پیههاده شههدب ُ خههودب رو بههه در    

 خونه رسوندب .. فقط ابل از رفتنش صدای دوست

 !نوی من باهداشتنی ه رو شنیدب : واظد گل با

 فصل سوب : به خاتر تو
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 در خونه رو باز کردب ُ از خدا خواستم به خیر بگذرونه رضور ب زاد رو

ب هزاد پسههر خالههه فریبها بودقخههواهر نههاتنی مهادرب .. پههدر بههزرگم بعهد از مههر  همسههر     

 اولش )مادر خاله فریبا ( دوباره ازدواج می کنه .. یعنی

 !ِ مادر ب ه ی همسر دوب پدربزرگم

در بزرگم مردِ  فقیهری بهوده .. عمهو بهرزو ، همسهر خالهه فریبها امها ، یهه پسهر پولهدار            پ

 .. بوده که به خاتر تصادف تو بیمارستان بستری میشه

درسههت همههون بیمارسههتانی کههه خالههه فریبهها اونههها پرسههتار بههوده و اینشههوری همههو مههی  

 ! بینن و به هم دل می بندن

 .. ته ترد شدن از خانواده هادل بستنی که نتیهش میشه ازدواج و الب

بعههد از ازدواج شههون هههم از ایههران میههرن تهها ایههن ماالفههت ههها تههوو زنههدگی عاشههقانه    

 شون بی تاایر بمونه

کهه سهوپر مارکهت داشهته ازدواج مهی کنهه ...        _نهادر _ههم بها پهدرب     _فررناز  _مادرب 

 خاله فریبا بعد از ازدواج مادرب هر چند وات یه بار ایران

 . به مادرب سر بزنه می یومده تا

سههاله  7بههرای فههوت مههادرب هههم اینههها بههودن .. امهها اخههرین بههار کههه ایههران اومههدن مههن  

 بودب .. یادمه خیلی خاله فریبا رو دوست داشتم .. هر روز به

دیههدنم میومههد .. ب ههروز رو خیلههی نمههی دیههدب ، ده سههال تفههاوت سههنی مههون باعههش       

 میشد رابشه ی خوبی با هم نداشته باشیم

.. بسههتنی .. و خریههد رههز برنامههه هههای هههر روزمههن و خالههه فریبهها بههود . .. امهها     پههارک 

 روزای خوشم دوامی نداشت قبعد از اینکه خاله فریبا من

 !رو به زینت رون س رد . رفت .. برای همیشه

تهو عهالم ب گهی ههم رهس مهی کهردب خالهه فریبها دور از چشهم عمهو بهرزو بهه دیهدنم               

 تر اعتیاد پدرب ، راضی بهمیاد درک اینکه عمو برزو به خا
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 !! سالگی 7ادامه ی این رابشه نبود کار ساتی نبود .. رتی تو سن 

و اینهوری شهد کهه خالهه فریبها رفهت .. بهرای همیشهه رفهت . رتهی تلفنهی ههم خبهری             

 !!ازب نمی گرفت تا پند سال پیش

*** 

 سال پیش که ب روز رو دب در خونمون دیدب 5تا 

 !عسلی که ادعا داشت پسر خالمهیه پسر چارشونه با چشمای 

چ ره بها ب هروز ی کهه تهو ب گهی ههاب دیهده بهودب فهرق داشهت .. امها بعهد از اینکهه              

 گوشی ه رو داد دستم تا با خاله فریبا صحبت کنم ، باور

کههردب ایههن همههون بههه*ر*ز چشههم عسههلی و اههر و بههور دیههروزه کههه رهها  یههه مههرد      

 !چ ارشونه و برنزه شده

تقریبها سهالی یهه بهار ایهران مهی یومهد .. اینهها خونهه خریهده بهود            از اون مواا بهه بعهد   

 . اما اکثرا خونه ی ما می موند

اون اوایههل خیلههی ازه بههدب نمههی یومههد و بنظههرب همصههحبت خههوبی بههود و تمههوب          

 شهره نامه ی زندگی مادرب و خانواده رو هم از ب روه

 ! شنیده بودب

گهل سهرا رو رلهوب گذاشهت     و سه سال پهیش بهود کهه خیلهی ایرمنتظهره چنهد شهاخه        

 !و گفت عاشقم شده

اون مواهها ایههر از خهالههت هههیا رسههی ب ههم دسههت نههداد امهها کههم کههم بههه ایههن نتیهههه   

 رسیدب که ب روز از دخترای لوند و بود خارری خسته شده و

 . برای رفا خستگی منو میاواد

لبانههدای بههیش از رههده .. چشههمای عسههلیش کههه بهها رههرارت نگههاب مههی کههرد فقههط و  

 !ش می شد ازه بدب بیادفقط باع

 . کفشامو تو را کفشی پالستیکی دب در گذاشتم و وارد خونه شدب
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روی مبههل رنهه  و رو رفتههه ، رو بههه روی پههدرب نشسههته بههود .. بههه محههر دیههدنم بلنههد  

 . شد و تند اومد ترفم

 . کفشامو تو را کفشی پالستیکی دب در گذاشتم و وارد خونه شدب

بههه روی پههدرب نشسههته بههود .. بههه محههر دیههدنم بلنههد  روی مبههل رنهه  و رو رفتههه ، رو 

 . شد و تند اومد ترفم

مهن نمهی دونهم کهی میاهواد بف مهه اخالاههای منهو .. یکهی نیسهت بگهه اخهه مهن پریههدب             

 !ب*ش*لت که اینهوری میای استقبال

 !یه ادب عقد رفتم ُ با چشم اره گفتم : سالب پسرخاله

سههالب بههه روی ماهههت .. دلههم بههرات  تحههت تههاایر ررکههت مههن اروب رو بههه روب ایسههتاد :

 یه ذره شده بود نازگل ران قخوبی  

 سعی کردب لباند بزنم : ممنون .. بفرمایید بشینید

ب ههزاد نشسههت سههرراه .. بههرای پههدرب کههه سههیگار بههه دسههت بهها لبانههد نگههامون مههی   

 . کرد سری تکون دادب و راهی اتاام شدب

شههکی عههو  کههردب .. و چههادر ِ  لباسههامو بهها یههه تونیههک سههبز لهنههی و شههال و شههلوار م 

 سفیدب رو که

هدیه زینت رون بهود سهرب کهردب .. اینکهه تهو خونهه ههم رلهوی نهامحرب چهادر سهرب            

 می کردب عادت نبود .. من برای رهاب و چادرب ارتراب

 .. خاصی اائل بودب و تحت هیا شرایشی دوست نداشتم رهابم رو کنار بزارب

 !نم دوباره بلند شداز اتاق بیرون اومدب .. ب زاد با دید

 !همیشه خندب می گرفت از این ررکتای مثال رنتلمنانش

 !خندب ُ خوردب و با دست ب ش اشاره زدب بشینه و راهی اش زخونه شدب

با دیهدن وسهایل روی میهز اشه زخونه مثهل امیرعبهاو او  یهی گفهتم .. پوزخنهد خهود           

 !به خود روی لبم اومد
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ور مههواد اههذایی روی میههز بههه چشههم    مثههل همیشههه دسههت پههر اومههده بودقهمههه رهه     

 .میاورد

 !به خاتر همین ولارریاه بود که پدرب ، پسرب پسرب صداه میزد

نفههس عمیقههی کشههیدب .. از بههین بسههته هههای روی میههز ا ههوه رو پیههدا کههردب .. بعههد از   

 درست کردن ا وه و چای سینی به دست وارد رال

نگههاب مههی کههرد ، گههرفتم  شههدب .. سههینی رو ،رو بههه روی ب ههزاد کههه بهها لبانههد مسههاره

 !و تعارف زدب : بفرمایید

 !خیره تو چشماب گفت : ممنون نازگل ران .. بیا بشین ببینمت

بههی اعتنهها ب ههش چههای رو رلههوی پههدرب کههه مههی دونسههتم ا ههوه نمههی خههوره گذاشههتم و  

 بی توره به نگاه مشتاق ب زاد گفتم : تو اش زخونه کار

 !دارب .. بباشید

 !ه ی وارفتش ، به اش زخونه رفتمبعد هم بی توره به ایاف

خیلهی واههت بههود دلهم هههوای اورمههه سهبزی کههرده بههود .. لوبیها و سههبزی تههوی یا ههال     

 بود .. ولی گوشت و برند نداشتیم .. پول اراره میازه هم

تهومن بهود کهه تبهق یهه اهانون نانوشهته بهین مهن و پهدرب نصهف میشهد قپهول               700کال 

 س م من هم پدرب که میدونستم چه تور خرج میشه ..

 . که برای خریدای خونه و لباو و اینهور چیزا بود

ایههن چنههد واههت هههم یههه خههورده تههو ولاررههی کههرده بههودب ... بههه خههاتر همههین پههولی   

 ! واسه خرید گوشت و برند نمونده بود

بههرند و گوشههت روی میههز ب ههم چشههمک میههزد .. هههیا واههت رلههوی روی ب ههزاد از      

 ولی ا ن مهبورموادی که می خرید استفاده نمی کردب 

 .. بودب
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بههرند رو گذاشههتم خههیس باههوره و تههو ایههن فاصههله اورمههه سههبزی ب رو بههار گذاشههتم ..  

 اش زیم به لشف زینت رون عالی بود .. بعد از دب کردن

بههرند ، اشهه زخونه ی کوچیههک مههون رو تمیههز کههردب ُ تهها امههاده شههدن اههذا تصههمیم       

 . گرفتم تو اتاام بمونم

س رارتههی از نبههودن چنههد دایقههه ای خههوده و نگاهههای   ب ههزاد تههوی هههال نبههود .. نفهه 

 . خیره ه کشیدب و به تاام رفتم

تبههق عههادت نگههاهی بههه گوشههیم انههداختم و دیههدن اسههم امیرعبههاو روی گوشههیم ،      

 . شیرین ترین اتفاق ممکن بود

 : پیامش رو باز کردب .. سه دایقه از تاری  ارسالش گذشته بود

 "نگیریا ،باشه   خوبی نازگلم    با این پسره گرب "

 "تا را  کسی ب ت گفته خیلی رسودی "لباند عمیقی زدب : 

نههه ، مههن تههازه سهه ممُ از دنیهها پیههدا   "هنههوز دو دایقههه نگذشههته بههود کههه رههواب داد :  

 "! کردب .. ابال رسود نبودب ، چون تو رو نداشتم

 .. دلم لرزید .. از این رسادت مردانه .. از این دوست داشتن

اشههتم کههه بههدب .. هههیا واههت فکههر نمههی کههردب زنههدگی بتونههه اینقههدر    هههید رههوابی ند

 .. شیرین و دوست داشتنی باشه

چشماب رو بسهتم و بها لهذت ههوا رو بهه ریهه ههاب کشهیدبُ  زمزمهه کهردب : خهدایا بهزار             

 س م من از همه ی هستی ت امیرعباو باشه

شههیدب و بهها رههس و رههال شههیرینی کههه از پیامههای امیرعبههاو گرفتههه بههودب .. اههذا رو ک  

 !از همون را داد زدب : بابا .. پسرخاله ، شاب راضره

ب ههزاد بهها لبانههد مسههاره پشههت سههر پههدرب وارد شههد .. روی صههندلی نشسههت و بهها    

 لذت بو کشید : اوووب .. چه بوی خوبی میاد .. بشقابش
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رو بههه تههرفم دراز کههرد : دختههر ایرونههی یههه چیههز دیگههه و .. لبانههد مسارشههو کههش   

 ! ن بانوی زیبای ایرانی براب اذا بکشهداد : دوست دارب ای

بینههی موبهها رالههت چندشههی رمهها کههردبُ سههرمو بههه نشههونه ی افسههوو تکههون دادب .. بهها 

 ضربه ای که از زیر میز به پاب خورد ، اا بلندی گفتم و با

 . بیر به مردی که مثال پدرب بود نگاه کردب

 م ُ بهراه بهرند کشهیدب   بشقاب ب زاد رو که بها ابهروی بها  رفتهه نگهاب میکهرد و گهرفت       

.. 

همه اشهت اب کهور شهد .. دلیهل اینکهه از عصهر تها رها  بهه پهدرب چسه یده رو رها  مهی              

 .. ف میدب

 .. با صدای ب زاد مهبور شدب نگاب رو از بشقاب دست ناوردب بگیرب

نازگههل رههان .. دلههم واسههه دسههت پاتههتم تنهه  شههده بههود .. اینقههدر تعریههف خودتههو     

 ن دلش میاواد یه سفر بیاد ایراندست اتت رو کردب که ماما

 .. ببیندت

لبامو کد کردب و بی تفاوت با اهذاب بهازی کهردب .. پهدرب کهه دیهد چیهزی نمهی گهم بها           

 .. چشم اره رو به من گفت : لشف داری پسرب

بعههد از خههوردن اههذا ب ههزاد و پههدرب از اشهه زخونه بیههرون رفتنههد ... از اتههاام رخههت       

 و یه گوشه از هال پ ن کردبخواب برای ب زاد و پدرب برداشتم 

 ! خونه مون فقط یه اتاق خواب داشت که اونم اتاق من بود ..

بههه اشهه زخونه برگشههتم و مشههیول شسههتن ظههرف ههها شههدب .. فکههرب از نههامردی پههدرب  

 پر بود .. از اهمیت نداشتنم .. از بی کس و کار بودنم

 !اما

. بههه امیرعبههاو .. بههه امهها دلههم میاواسههت بههه تن هها اتفههاق شههیرین زنههدگیم فکههر کههنم . 

 !امیرعباو دلم
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از ذهههنم گشههتم ..دوسههتی مههن امیرعبههاو .. اصههال دوسههتی بههود .. یعنههی مهها دوسههت      

 پسر و دوست دختر بودیم   

 یعنی همه دخترا و پسرا اینهوری با هم دوست می شدن    

یعنههی همههه دختههرا عاشههق دوسههت پسرشههون میشههدن    و همههه پسههرا روی دوسههت    

    دخترشون رساو بودن

 همه پسرا مثل امیرعباو به دوست دخترشون محبت می کردن   

 ! ذهنم رواب داد : مسلما نه

 ! دیده بودب مریم یه روز با تاهری ِ روز بعد با یه پسر دیگه

 !دیده بودب پونه رتی ادرو خونه ی خیلی از پسرای کالو رو داره

براشههون م ههم دیههده بههودب هههیا کههدوب از پسههرای کالسههمون اگههه بهها دختههری هسههتن   

 نبود اون دختر با کس دیگه ای هم دوسته یا نه  

 !چقدر تفاوت داشت دوستی من و امیرعباو .. البته اگه دوستی بوده باشه

 !کمکت کنم دختر خاله -

 . پوفی کشیدب و سعی کردب این خروو بی محل رو یه روری دک کنم

 !ممنون ااا ب زاد .. شما خسته اید، بفرمایید استرارت کنید

در رالی کهه استیناشهو بها  میهزد بها خنهده گفهت : خسهته چیهه نازگهل رهان .. مهن مهی              

 !بینمت انرژی می گیرب

 بعد هم بی توره به ایافه ی درهم من

 کنارب ایستاد و ظرفایی که کفی بود شروع کرد به شستن

 امتحانا خوب پیش رفت نازگل ران 

 !امروز اخریش بودکمی ازه فاصله گرفتم و اروب رواب دادب : اره .. 

در مههورد خودمههون بهها پههدرت صههحبت کههردب .. ماههالفتی نداشههت .. ولههی مههن منتظههر    

 !نظر تواب .. پدرت که معلومه موافقه
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 !نفس بلندی کشیدب و سعی کردب اروب باشم

اخههرین ظههرف رو زیههر دسههتش اههرار دادب و دسههتای کفههی ب رو بهها پیشههبندب پههاک       

  زاد .. من اصد ازدواجکردب : ابال هم ب توب گفته بودب ااا ب

 !ندارب

 .. با خنده گفت : همه دخترا اولش همین رو میگن عزیزب

از ایههن کههه مههن عزیههزه باشههم چندشههم شههد .. خههر ع*و* *ی تهربشههو بههه رخههم   

 ! می کشه

بهها تاسههف سههرب رو تکههون دادب : مههن مثههل همههه دختههرا نیسههتم .. اصههد ازدواج بهها شههما  

 ! رو هم ندارب

 !پیش نکشید لشفا دیگه این اضیه رو

شههیر اب رو بسههت و زل زد و چشههماب : میاههوای یههه مههدت صههییه شههیم    چشههمکی    

 !زد و ادامه داد : مشمئنم عاشقم میشی

پوزخنههدی زدب ُ بهها رههرص گفههتم : شههما یههه همزبههون نمیاوایههد .. دور منههو خههط          

 ! بکشید .. من همراه خوبی برای شما نیستم

 فکر کردی چه خبره    ابروه با  پرید : دور برداشتی نازگگل ..

 یه نگاه به وضا زندگیت انداختی اخه کدوب ارمقی میاد تو رو می گیره  

بههه رههای اینکههه ممنههونم باشههی کههه هم ههین پیشههن ادی بههت میههدب ، واسههه مههن نههاز مههی 

 کنی 

 : بی توره به چشمای اشکیم بی ررمانه ادامه داد

 این خونه ببینی  هیا پسری ب ت نگاب نمی کنه نازگل .. تا کی میاوای تو 

 تو با من خوشبات میشی .. چرا نمی ف می   

 پدر معتادتو ببین .. فکر می کنی تا کی ب ت خرری میده   
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یکههی از همههین رفیقههاه اگههه ببینههدت ، راضههره کلههی پههول بههده واسههه اینکههه تههو رو      

 ! باره

 چرا چشمات ُ بستی عزیزب    دنبال چی هستی    یه شاهراده با اسد سفید  

 کدوب پسری به یه دختر چادری نگاه می کنه    اخه

اگههه بهها مههن ازدواج نکنههی ، مشمههئن بههاه اخههره گیههر یههه ادب مههی افتههی از همههین       

 ! اماه پدرت

 .. لبمو محکم تو دهنم گرفتم تا صدای هق هقم در نیاد

مههن یههه هفتههه ایههرانم .. فقههط یههه هفتههه .. فههردا بهها دوسههتاب اههرار دارب .. یههه چنههد روزی  

 ها ولی به ررفاب فکر کن نازگل .. من دارب ب تنمیاب این

 !لشف می کنم

از اشهه ز خونههه بیههرون رفههت .. همههون رهها کنههار سههینک ظرفشههویی سههر خههوردب روی    

 زمین .. چادرب رو محکم رلوی دهنم تا صدای هق هقم

 ! خفه بشه

ارساو خفگهی ب هم دسهت داده بهود .. اشهکاب شهدید تهر شهد واتهی دلهم بهرای باهت             

 . واتی فکر کردب عاابتم همینه کهسیاهم سوخت .

 ب زاد میگه

با صدای زنه  گوشهیم کهه از اتهاام میومهد .. بهه خهودب اومهدب .. فکهر کهنم یهه بیسهت             

 دایقه ای بود که همینها نشسته بودب .. با بی رالی

بلنههد شههدب .. پههدرب مشههیول بههود .. بههی تورههه بههه نگههاه خیههره ب ههزاد بههه اتههاام رفههتم ..  

 ورد .. به اسم امیرعباو رویگوشیم هنوز زن  می خ

 .. صفحه ی گوشیم خیره شدب .. بیضم تازه تر شد

دلههم میاواسههت باهههاه رههرف بههزنم .. بهها کسههی کههه وضهها زنههدگیم رو مههی دونسههت و 

 به روب نمی اورد .. رتی اگه فقیر بودب . رتی اگه پدرب
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وب معتههاد بههود .. رتههی اگههه بههه اههول ب ههزاد یههه دختههر چههادری بههودب ..امیرعبههاو بههه ر  

 نمی اورد .. تفاوت هارو نمی دید .. نداشته هاب رو نمی دید

رو زدب .. سهوزه   answer صهداب رو صهاف کهردب تها متورهه گهریم نشهه .. دکمهه         ..

 البم می گفت هی ی نگم و فقط اسم ه ُ صدا کنم

 !صدا زدنش می تونست ارومم کنه ُ دردمو کمتر..

 .. بی سالب گفتم : امیرعباو

.. بها تعههد گفهت : نازگهل چهی شهده    اتفهاای افتهاده   خهوبی           یه لحظهه مکهش کهرد   

  

لبامو رما کردب تها بیضهم باعهش نشهه صهداب بلهرزه .. ولهی لرزیهد .. مثهل الهبم .. مثهل            

 دلم

 !فقط تونستم بگم : نه

 نگران گفت : چرا گریه می کنی نازگل .. رون به لبم کردی .. چی شده  

.. بهها هههق هههق گفههتم :امیرعبههاو .. ب ههزاد   دیگههه نمههی تونسههتم رلههوی اشههکاب ُ بگیههرب 

 .. میگه با من ازدواج نکنی ، دوستای بابات می خرنت

 ... میگه هی کی

 ! صداب می لرزید و صدای نفسای امیرعباو می گفت ادامه ندب .. اما

امهها رههال خههرابم دسههت خههودب نبههود .. بایههد رههرف میههزدب .. اینهههوری خفههه مههی شههدب 

 : ..با بیر ادامه دادب

ه هی کهی منهو دوسهت نهداره .. میگهه ب هم لشهف میکنهه .. میگهه بیها بها مهن صهییه              میگ

 شو .. میگه اگه صییه بشیم عاشقم میشی .. میگه

... 

پریههد وسههط و رههرفم و بهها صههدایی کههه معلههوب بههود کنتههرل شههده سههت ، داد زد : بسههه   

 نازگل
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ه پریههد وسههط و رههرفم و بهها صههدایی کههه معلههوب بههود کنتههرل شههده سههت ، داد زد : بسهه  

 نازگل

امهها مههن .. مههن بایههد رههرف میههزدب : دلههم مههی خههواد مامههانم اینههها بههود امیرعبههاو ..     

 .. کاه خدا زینت ُ ازب نمی گرفت .. ب زاد میگه

با صدای داده خفهه شهدب .. گهریم شهدید تهر شهد واتهی نفهس صهداداری کشهید و بها            

 صدای گرفته ای زمزمه کرد : خوشگل من ، به خاتر

 گریه می کنه  ررفای یه خر ع*و* *ی 

مگههه دختههر خوشههگلم نمههی دونههه ، اینههها یههه امیرعباسههی هسههت کههه الههبش واسههه       

 ! نازگل میزنه

 .. لباند خود خود به لبم اومد .. دوست داشتم بازب ادامه بده

 ارومتر گفت : دیگه گریه نکهن نهازگلم .. باشهه  .. گریهه کهه مهی کنهی الهبم نمهی زنهه          

.. 

 .. بی هدف زمزمه کردب : امیرعباو

 رون ِ دلم  

چههون چیههزی نگفههتم ادامههه داد : دیگههه باهههاه دهههن بههه دهههن نههزار نههازگلم .. فقههط تهها 

 فردا شد .. خودب رساب شو میرسم .. اصال از اتاات

 بیرون نرو .. باشه نازگلم  

 از بین ررفاه فقط فردا شد رو شنیدب .. اروب گفتم : فردا شد چه خبره  

 . لرزید .. چه ادر دلتنگش بودب اروب خندید .. از صدای خنده دلم

خندشههو خههو رد و بهها لحههن شههادی کههه کههال بهها صههدای ابلههیش فههرق مههی کههرد گفههت :    

 میاواب نازگل مو واسه همیشه بیارب پیش خودب .. ارومتر

 ! زمزمه کرد : دلم ترسیده نازگل
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صههداب از هیهههان مههی لرزیههد .. سههعی کههردب بههه خههودب مسههلط بشههم .. گفههت دلههم        

 ُ به گونه ی خشک از اشکم کشیدب ترسیده .. دستمو

 گفتم : از چی  

نفسههش رو تههو گوشههی فههوت کههرد : از ندیههدنت .. از ا ههر بودنههت .. از یههه تههاهری       

 دیگه وو از این پسره ی بی همه چیز ب زاد .. از همه چیزایی

 که تو رو ازب دور می کنن

ب ههذیره  بهالحن سرخوشههی ادامههه داد : رهال گههل بههانوی مهن راضههره بنههده رو بهه االمههی    

  

چشمامو بستم .. دلهم فقهط یهه لحظهه .. فقهط یهه لحظهه خواسهت تفهاوت هها رو نبیهنم ..            

 .. وضا زندگی مو .. اعتیاد پدرمو .. راج علی رو

هی ههی رو نبیههنم .. دلههم مههی خواسههت بههه رههرف دلههم گههوه بههدب .. فقههط دلههم            

 .. میاواست خودمو ببینم ُ امیرعباو ُ بی هیا تفاوتی

 !روی تفاوت ها .. روی عقلم ُ روی رقیقت هاچشماب رو بستم .. 

 ! با چشمای ِ بستم زمزمه کردب : اوهوب

 .. سرخوه خندید : اوهوب چیه عروسکم قق بگو بله

 خنده از لبم محو نشدنی بود ، واتی زمزمه کردب : بله

بهها اسههترو سههینی چههای رو برداشههتم .. از صههبح اسههترو داشههتم ولههی بهها دیههدن         

 .. اشفته بود استرسم بیشتر شدامیرعباو که کالفه و 

رههاج علههی دایقهها شههبیه تصههوراتم بههود .. مههردی مههو سههفید و عصهها اههورت داده بهها تههه    

 ! ریش اسالمی

همسههره ، مرضههیه خههانم هههم زن محهبههه ای بههود .. امهها اصههال نگههاه دوسههتانه ای         

 .. نداشت

 .. درک اینکه به زور و خواهش امیرعباو اومدن کار ساتی نبود
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دب ُ بابههت نبههودن ب ههزاد خههدا رو شههکر کههردب .. اگههه مههی بههود یهها   نفههس عمیقههی کشههی

 خبردار میشد مشمئنم نظر پدرب رو که با تعریفای من و دیدن

 !ماشین شاسی بلند راج علی مثبت بود رو منفی می کرد

 .. ایت الکرسی خوندب تا اروب بشم .. با ادب های اهسته به ترف هال رفتم

 خهواهش مهن کلهی بهه خهوده رسهیده بهود ، گهرفتم        سینی رو اول مقابل پدرب کهه بهه   

. 

نفههر بعههدی رههاج علههی بههود کههه بههی تفههاوت چههای رو برداشههت .. رلههوی مرضههیه خههانم  

 که خم شدب ابروهاه تو هم رفت و با رالتی که انگار

 !چندشش شده ،زود گفت نمی خورب

 .. انتظار برخورد ِ گرمی نداشتم .. صبح امیرعباو گفته بود راه ساتی داریم

شت تلفن گفته بود ههر اتفهاای افتهاد بهه دلهم فکهر کهن کهه عاشهقته .. گفتهه بهود مهن             پ

 و تو مال همیم ..گفته بود و من .. من بین گفته ها و

 .. نگفته هاه ف میده بودب امیرعباو منو میاواد و خانواده نمی خوان

بههین گفتههه ههها و نگفتههه هههامون پشههیمون شههدب و امیرعبههاو گفتههه بههود نتههرو واتههی   

 ... .. البم برات می ت ه دلم

و مههن .. بهها همههه تفههاوت ههها و ضههعف هههاب ف میههده بههودب واتههی دلههش بههراب مههی ت ههه ..  

 !دلم ازه دل نمی کنه

رلهوی امیرعبهاو کهه خههم شهدب بها همههه نگرانهی کهه تهو چشههاه مهوج میهزد ، لبانههد           

 !گرمی زد ُ لد زد : عاشقتم گل بانو

 ! بو من .. من با همه ی بیر و استرسم لباند زد

 کنار پدرب نشستم و سرب رو پایین گرفتم

 این که هیا کس ررف نمی زد ، رو رو رسابی سنگین کرده بو ..

 این که هیا کس ررف نمی زد ، رو رو رسابی سنگین کرده بود ..
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 .. راج علی که سره پایین بود ، متفکر و کمی هم عصبی به نظر می رسید

و پههدر و خونههه رو زیههر نظههر داشههت ..   مرضههیه خههانم هههم بهها رههالتی تحقیرانههه ، مههن    

 پدرب هم که کال ادب کم ررفی بود ماصوصا با خانواده

 ! امیرعباو که هیا صنمی با ما نداشتند

 ! با خره امیرعباو با چشم و ابرو و التماو از برادره خواست شروع کنه

رههاج علههی صداشههو صههاف کههرد : راههای صههادای ، مهها بههه خههواهش امیرعبههاو خههدمت   

 رسیدیم

میرعبههاو شههرایط شههما رو برامههون گفتههه ..امهها خههد رهها  کههه خههودب همههه چههی رو از   ا

 .. نزدیک می بینم ، رس می کنم تفاوت ها بیشتره

اخههم هههای امیرعبههاو در هههم رفههت .. پههدرب بههی تفههاوت بازوشههو خارونههد و هی ههی      

 نگفت .. البم تند تر از رد معمول میزد واتی راج علی

بههاو هههم گفههتم ، ایههن یههه رههس زود گههذره و لههی  دوبههاره شههروع کههرد :مههن بههه امیرع

 خد روونن .. ما که بزرگتریم و تهربه مون بیشتره ، باید

 .. رلوشونو بگیریم

 امیرعباو درست مثل پسر ِ نداشته مه .. کلی براه ارزو دارب

مههن دلههم میاههواد بهها خهواهر خههانمم کههه همسههشح خودمونههه ، ازدواج کنههه .. بهها خره   ..

 !با کبوتر .. باز با باز از ادیم گفتن کبوتر

چم ها مهو بهاز و بسهته کهردب تها رلهوی اشهکمُ  بگیهرب .. سهنگینی نگهاه امیرعبهاو رو            

 رس می کردب ، اما دلم .. نمی خواست نگاه کنم

.. 

باعش همه ی ایهن تحقیهر هها مهن بهودب .. مهن ... منهی کهه چشهمامو بسهتم و گفهتم بلهه             

 تفاوت ق منی که یه لحظه فقط یه لحظه یادب رفت ..

 .. ها رو
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مقصر خهود مهن بهودب کهه اینههوری رهاج علهی رلهوب نشسهته بهود و از خهواهر زن ه            

 ... می گفت وو از کبوتر با کبوتر .. باز با باز

 تقصیر من بود یا دلم    یا مر  مادرب   یا اعتیاد پدرب   یا سرنوشتم  

نههه راسههت مههی گفههت رههاج علههی همههون خههواهر زنههش بههرای امیرعبههاو خههوب بههود ،   

 ! من .. من ِ فقیر و رقیر

رههاج علههی خواسههت دوبههاره رههرف بزنههه کههه امیرعبههاو بهها التمههاو گفههت : داداه ..   

 !خواهش می کنم

رههاج علههی امهها .. بههی تورههه بههه التمههاو صههدای امیرعبههاو و بههی تورههه بههه چشههمای بههه 

 : اشک نشستم ادامه داد .. رو به من

ههها اومههدیم .. خههواهش مههی کههنم دختههرب .. بهها همههه ی اینهها بههه خواسههت امیرعبههاو این 

 درست فکر کن و بعد نظرتوبگو .. خدا رو صد هزار مرتبه

شکر دختر بها کمها تی هسهتی .. تهو مهی تهونی فرصهتای ب تهری داشهته باشهی . .. البتهه            

 !با کسی که همسشح خودت باشه

اشههره ی اشههک سههمد رو از زیههر چشههمم پههاک کههردب ُ نگههاهمو از پههای امیرعبههاو کههه  

 د گرفتم و دادب به راج علی .. بیر داشتتکون می خور

صههداب واتههی گفههتم : شههما درسههت مههی گیههد ااههای معتمههد .. اشههتباه از مههن بههود ..         

 !بباشید

 امیرعباو نا امید لد زد : نازگل

رههاج علههی و مرضههیه خههانم بلنههد شههدن و مرضههیه خههانم رهها  خوشههحال بههه نظههر مههی    

 رسید

بهود .. مثهل همیشهه .. پهدری کهه       راج علی رو کهرد بهه پهدرب .. پهدری کهه بهی تفهاوت       

 ! پدری نکرده بود

 . راج علی : خد رناب معتمد .. بباشید مزارمتون شدیم
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 .. من و پدرب هم به اصد بدراه بلند شدیم .. اما

 !اما امیرعباو هنوز نشسته بود

 .. راج علی خیلی ردی گفت : پاشو امیرعباو

بها رهاج علهی بهراه سهات       امیرعباو که انگهار رهرف زدن یها شهاید ماالفهت کهردن      

 بود ، اهسته گفت : تا تکلیفم روشن نشه ، از اینها تکون

 ! نمی خورب

مرضههیه خههانم ا  اکبههری گفههت و رههاج علههی اریههد : تکلیفههت معلومههه .. از اولههم         

 ! معلوب بود .. پاشو بریم

امیرعبههاو بلنههد شههد .. رو بههه روی رههاج علههی ایسههتاد و محکههم گفههت : تهها از نازگههل    

 !ت نگیرب ، از اینها نمی ربرواب مثب

 راج علی که انتظار ایم ماالفت رو نداشت با ب ت زمزمه کرد : امیرعباو

کنار امیرعبهاو ایسهتادب .. بایهد اهانعش مهی کهردب .. مهن و اون مهال یهه دنیها نبهودیم            

 .. رتی اگه دلش براب بت ه و دلم .. دلم نتونه ازه دل

 بکنه

ی اههرار ُ کالفههش تههو چشههماب بههود واتههی زمزمههه  اهسههته گفههتم : امیررعبههاو .. نگههاه بهه 

 .. کردب : برو

اخماه تو هم رفهت .. محکهم تهر ادامهه دادب : تهو کهه نمهی خهوای مهن بیشهتر از ایهین            

 تحقیر بشم  میاوای امیرعباو  

با دو تا دستم اشهکامو کهه بهی اختیهار رهاری بهود پهاک کهردب : تهورو خهدا بهرو .. همهه             

 .. چیزو فراموه کن

 ناامید گفت : به این زودی را زدی نازگل  با اخم اما

دهههنم ُ بههاز کههردب کههه بگههم نمههی تههونم ازه دل بکههنم ولههی همههون اههدر کههه دل کنههدن 

 !ازه ساته ، تحقیر شدنم ساته
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 : ولی راج علی زودتر از من ارید

تههو خونههه هههم ب ههت گفههتم امیرعبههاو .. خواسههتی بهها ایههن دختههره ازدواج کنههی ، ازدواج 

 و ی علی تا عمر دارب اسمت ُ نمیکن ولی ...ولی به 

 !یارب..را  تصمیم با خودتخ .. یا من یا این دختره

 *سیدب.وامیر عباو ادمی به برادره نزدیک شد .. دستش ُ گرفت و 

مههنم تههو خونههه ب ههت گفههتم داداه .. مههن و نازگههل همههدیگرو مههی خههوایم .. پههای همههه  

 ! ساتی هاشم می مونیم

** 

 .. چ ره ی زیباتر شده و متفاوت ترببه اینه خیره شدب .. به 

به شال سفیدب کهه صهورت ارایهش شهدب رو،ههر چنهد محهو بهه دسهتور امیرخهان، اهاب            

 گرفته بود

 .. چشماب خیره بود به اینه

شههد خواسههتگاری بعههد از اینکههه امیرعبههاو گفههت امکههان نههداره از نازگههل دسههت       

 .. بکشم

. امیرعبههاو هههم بعههد از رههاج علههی اههاتا گفههت : دیگههه اسههمت ُ نمههی یههارب و رفههت .  

 عذر خواهی از من و پدرب به خاتر ررفای راج علی رفت

 !رفت اما .. گفت برمی گردب .. با راج علی .. برگشت اما .. بدون راج علی ..

یههه شههد بعههد بهها یههه ب*ش*ل گههل یههاو پشههت در خونههه بههود ..دری کههه بسههته بههود و  

 !از بشهمن .. پشت در بسته بودب و راضر نبودب این در بسته ب

دلههم هنههوزب نمههی تونسههت از امیرعبههاو دل بکنههه .. امهها نمههی خواسههتم بههین اون و       

 برادره باشم .. به خصوص که می دونستم ارساو

عمیق بین شهون رو .. مهی دونسهتم و نمهی تونسهتم راضهی بشهم .. بهه خهاتر مهن .. مهن            

 ِ بی کس و کار .. امیرعباو و راج علی رو به
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 !روی هم ارار بگیرند

اضی شهدب ..واتهی امیرعبهاو محکهم تهر بهه در بسهته کوبیهد و محکهم تهر گفهت :            اما ر

 تا ابولم نکنی ، از اینها نمی رب .. شده تا اخر عمرب

 !پشت این در بسته می مونم تا باز بشه

راضی شدب واتی اول دادو اسهم خهورد بعهد از عقهد بها ههم مهی ریهم پهیش رهاج علهی            

 !ُ راضیش می کنیم

ومتههر گفههت : شههده رسههمون و زمههین ُ بههه هههم بههدوزب .. مههی  راضههی تههر شههدب واتههی رر

 !دوزب و اسمت ُ تو الد ُ شناسنامه ب رک می کنم

راضههی شههدب .. اونقههدر کههه در بسههته رو بههاز کههنم .. مقابههل لبانههد امیرعبههاو ، لبانههد    

 .. بزنم ُ یه ب*ش*ل یاو رو تو دستم بگیرب

بهها محضههر رفههتن و راضههی بههودب کههه صههبح همههون شههد ازمههایش دادب و سههه روز بعههد  

 !عقد کردن موافقت کردب

 !به اینه خبره شدب و زمزمه کردب : راضی اب که ا ن تو ارایشگاه نشستم

** 

بهها روشههن و خههاموه شههدن گوشههیم .. نگههاهمو از اینههه گههرفتم ُ بههه اسههم امیرعبههاو     

 خیره شدب .. ابل از اینکه رواب بدب صدای ارایشگر به

مههه نبایههد یههه عههروو خههانم بههه ایههن مههاهی رو  گوشههم رسههید : رههواب ه ُ نههده تهها بف  

 .. معشل بزاره

 روابشو با لباند دادب

دایقهه معشهل شهدنم     40گوشی رو کنهار گوشهم گذاشهتم و بها دلاهوری کهه بهه خهاتر         

 بود ، رواب دادب : بله 

 شاد و سررال گفت : عروسکم راضره  
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اینهههوری  دلیههل ایههن بیههر رو نمههی دونسههتم .. شههاید دلههم گرفتههه بههود .. از ایههن کههه   

 ازدواج می کردب . از بی مادریم .. از اینکه تن ا تو ارایشگاب

از اینکههه بهها همههه عروسههای دنیهها فههرق دارب .. شههاید ایههن بیههر بههی دلیههل ، ب ونههه     ..

 گیری های دلم بود .. بیضم تو صداب تاایر داشت واتی

 ! گفتم : فکر کردب پشیمون شدی

 یگی متعهد گفت : نازی ، معلوب هست چی داری م

 ... مظلوب تر زمزمه کردب : فکر کردب

پریههد تههو رههرفم ُ بهها صههدای رههدی گفههت : دفعههه ی اول و اخرتههه کههه فکههرای بههی خههود 

 . می کنی .. من بیرون منتظرتم

چههادر سههفیدب روی کههت و دامههن سههفیدب پوشههیدب .. کههارت پههولی کههه امیرعبههاو ب ههم  

 داده بود رو به ارایشگر س ردب .. با لباند گفت : واسه

 عروسیت هم نوبت بزارب .. رمزه چند 

 1371سرب رو به نشونه تایید تکون دادب ُ اروب زمزمه کردب : 

امروز فقط یهه عقهد سهاده بهود .. اهرار بهود یهه مهاه و خهورده ای بعهد مراسهم عروسهی             

 !بگیریم .. به اول امیرعباو تو ب ترین سالن ش ر

دارایههی امیرعبههاو بعههد از  دلیههل ایههن یههه مههاه تههاخیر هههم نداشههتن خونههه بههود .. همههه  

 اینکه راج علی نمایشگاه رو ازه گرفته بود ، ماشین و

رسههاب بههانکیش و م متههر از همههه خونههه ی پههدری ه بههود کههه سههنده بههه نههاب خههود   

 امیرعباو بود ..ارار بود تو این یه ماه خونه ی پدری

ای امیرعبههاو یههه بازسههازی بشههه .. هنههوز خونههه رو ندیههده بههودب .. امهها از تعریههف ههه   

 امیرعباو ف میده بودب تقزیبا یه خونه باش خیلی بزرگه و

چون امیرعبهاو ههم بها بهرادره زنهدگی مهی کهرده ، چنهد سهالی خونهه خهالی بهوده و             

 را  نیاز به یه سری بازسازی داره که یک ماه تول می



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

86 

 

 !کشید.. البته نوبت سالن هم برای یک ماه و ده روز دیگه گرفته شده بود

و هههم بههرای همههون تههاری  هماهنهه  کههردب ُو در خرورههی ارایشههگاه نوبههت ارایشههگاه ر

 رو باز کردب که با یه دسته گل تماما سفید مواره

شههدب .. بهها ذوق بههه امیرعبههاو کههه دسههته گههل رو بههه دسههتم داد خیههره بههودب .. هنههوز    

 نگاهم به کت ُ شلوار مشکی و پیراهن سفیده بود که

 ! اروب گفت : تقدیم به نازگلم

رمش خهالههت زده بههودب ُ سههرب پههایین بههود .. دسههتش رو زیههر چههونم     زیههر نگههاه گهه 

 گرفت و سرب رو با  اورد ، نگاه گرمش روی تک تک اعضای

 صورتم چرخید و اروب زمزمه کرد : این عروو خانوب ، عروسک خودمه  

 ! لباند خهولی زدب و هی ی نگفتم .. یعنی نمی دونستم چی بگم

ر شههد .. شههیشون زمزمههه کههرد : اا....چههه    *سههه ی ارومههش گرمتهه  ب.وپیشههونیم بهها  

 ! عروسک خوشمزه ای

 .. چشم اره ای رفتم و بازب هی ی نگفتم

 با خنده گفت : عروسکم زبونشو تو ارایشگاه را گذاشته  

بههی رههرف زبههونم رو تهها اخههر بیههرون دادب .. چشههمای متعهههبش مههی گفههت انتظههار ایههن 

 ! شیشنت رو نداشته

مهی گفهت : باشهه بابها .. رمها کهن زبهون درازتهو          خنده بلنهد تهر شهد و در رهالی کهه     

 !،سعی کرد با انگشت اشاره زبونم ُ به داخل هدایت کنه

در ماشههین رو بههراب بههاز کههرد .. و خههوده هههم پشههت فرمههون نشسههت و دسههتم ُ          

 .. گرفت تو دستش

خیسههی دسههتم استرسههم رو لههو داد .. بهها تعهههد گفههت : استرسههت واسههه چیههه دیگههه     

 نفسم  
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خههارج کههردب ُ بههه چههادرب کشههیدب .. مههی دونسههتم اههرار ِ ارتههاب و      دسههتمو از دسههتش

 چند تا از دوستای مشترک امیرعباو و ارتاب به عنوان

شههاهد بیههان محضههر .. دلههم نمههی خواسههت ارتههاب و بقیههه دوسههتای امیرعبههاو وضهها       

 پدرب رو ببینن .. من پدرب رو دوست داشتم .. با همه ی

 ! سی با دیدنش در مورده نظر بدهکمی و کاستی ها .. و دلم نمی خواست ک

 .. رسی که هرگز در مقابل امیرعباو نداشتم

 امیرعباو ردی پرسید : چی شده  

نمههی دونسههتم درسههته بگههم یهها نههه .. ولههی بهها فکههر اینکههه از ایههن بههه بعههد محههرب دلههم    

 امیرعباسه تردید رو کنار گذاشتم .. نگاهمو دوختم به

ارتههاب اینههاب هسههتن .. خههد مههی دونههی ..   چشههاه : بابهها مههم بایههد باشههه دیگههه .. خههد  

 .. وضا باباب

دسهههتمو گرفهههت و بههها گفهههتن نگهههران نبهههاه ، ماشهههین رو بهههه ررکهههت در اورد ..     

 امیرعباو گفت نگران نباه .. مشمئن گفت و من مشمئن شدب

 .. پشت این نگران نباه امیرعباو یعنی وااعا نگران نباه

.. امیرعباسههی کههه ب ههش   تهها رسههیدن بههه محضههر دسههتم تههو دسههت امیرعبههاو بههود     

 اعتماد داشتم .. امیرعباسی که با خواننده زمزمه کنان ،

 : می خوند

*سهه بهازه مهی کهنم .. الهد شکسهته ی تهو رو خهودب         ب.وچشمای بسته ی تهو رو بها   

 نوازه می کنم

نمی زارب تن ِ  اهروب دلهت بگیهره از کسهی .. تها واتهی مهن کنهارتم بهه ههر چهی مهی             

 خوای میرسی

مههی گیرمههت ، پههر میشههم از عشههر تنههت .. کاشههکی تههو هههم بههدونی کههه خههودب ب*ش*ل 

 می میرب از نبودنت
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خودب به رهای تهو شهبا ب ونهه ههاتو مهی شهمارب .. رهای تهو گریهه مهی کهنم ، رهای تهو               

 اصه می خور

بههه اههران روی پههاب خیههره بههودب .. عااههد بههرای سههومین بههار وکالههت خواسههت و تههرو    

 ایا وکیلم شما را من .. بیشتر شد .. برای سومین بار گفت

سههکه ی تمههاب ب ههار ازادی ، یههک  1371بههه عقههد ااههای امیرعبههاو معتمههد بهها م ریههه ی 

 شاخه گل یاو در بیاورب 1371متری ، و  1000باب منزل 

هنههوز بههه اههران خیههره بههودب کههه امیرعبههاو دسههتم رو گرفههت ُ اروب گفههت : نمههی     ..

 !خوای رواب بدی نازگل   دفعه سومه ها

کههردب .. چقههد خودخههواه بههودب کههه راضههر شههدب پسههری مثههل       بهها تردیههد نگههاهش 

 امیرعباو به پای من بسوزه .. خودخواه بودب که راضر شدب

اونههو از تن هها بههرادره بگیههرب ..ولههی تههرو و تردیههدب بههازب از سههر خودخههواهی ب بههود  

 .. با فشاری که به دستم داد به ررف اومدب : امیرعباو

 .. . اگه هیا وات راضی نشه .. اگه تو منواگه ..اگه راج علی موافقت نکنه . ..

نگههاه ِ م ربههونش تههو چشههاب بههود واتههی پریههد وسههط رههرفم : اگههه همههه دنیهها ماالفههت   

 کنن ، م م نیست .. م م من مو تو .. از هی ی نترو نازگل

تها واتهی مهن نفهس مهی کشهم .. تهها واتهی مهن هسهتم نگهران هی هی نبهاه .. هی ههی و             

 .. فاصله بندازه هی کی نمی تونه بین ِ من و تو

لباند مشمئهنش ، همهه تردیهد هها رو از دلهم بهرد : رها  نمیاهوای بهه ایهن امیرعبهاو ِ            

 !او و پاو و عاشق بله بدی 

نگههاهمو بههه پههدرب کههه رو بههه روب ایسههتاده بههود دوخههتم .. بههه کههت و شههلوار مشههکی ِ     

 شیکی که پوشیده بود ..به موهای کوتاه شده .. دلیل

 تونست باشه رز پدر ِ خوه پوه ِ رو به روب  تاخیرامیرعباو چی می 
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هر چند بهی رهالُ  بهی روصهله .. ههر چنهد معتهادُ  خسهته ..ههر چنهد بهی رهرف ..امها ..              

 .. بود .. پدرب بود

 !با تموب ارساسم به پدرب لباند زدب : با ارازه ی درب ، بله

 .. صدای دست زدن دوستای امیرعباو بلند شد

 .. ی شناختماز بین شون فقط ارتاب رو م

پهههدرب رلهههو اومهههد .. بلنهههد شهههدب ُ رو بهههه روه ایسهههتادب .. رو بهههه روی پهههدری کهههه 

 دوستش داشتم .. پدری نکرده بود اما .. پدر بود .داشتنش

نعمت بزرگهی بهود .. لبانهد بهی رهونی زدُ  تهو چشهاب خیهره شهد .. چنهد بهار همدیگهه             

 رو از این فاصله دیده بودیم   

 چند بار پدر بود   

بههار ارسههاو بههی کسههی کههرده بههودب ، واتههی تههو اتههاام رههبس بههودب و پههدرب و     چنههد 

 دوستاه تو هال مشیول بودن  

چند بهار بها تهرو خوابیهده بهودب واتهی پهدرب بیهرو ن از خونهه مشهیول خوشهگذرونی            

 بود  

م ههم نبههود .. م ههم اینههه کههه ا ن بهها همههه بههی کسههیم ارسههاو خههوبی داشههتم .. بههرای     

 .. قدب بودداشتن پدر ، پدری که تو ع

بهها شههوق بههه دسههتای بههاز شههده نگههاه کههردب .. رههس شههیرینی بههود گههم شههدب تههو       

 !!!ر*ش*و*ه پدرانه .. برای اولین بار

 !بی رال گفت : خوشبات شی بابا

 .. چشماب از ذوق تار می دید .. و رفتنش رو زیر بارون چشماب رس کردب

از سهههر  امیرعبهههاو دسهههتم رو گرفهههت ُ مهههن رو متورهههه خهههوده کهههرد .. لبانهههدی 

 ارساو خوشباتی که می کردب به صورت دوست داشتنیش
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*سههه ای کههه روی دسههتم نشسههت فکههر کههردب کسههی از مههن خوشههبات   ب.وزدب ..بهها 

 هم هست   

بهها صههدای اهههم اهههم ارتههاب نگههاه مههن و امیرعبههاو ب ههش دوختههه شههد .. سههه تهها پسههر    

 دیگه که رتی اسم شون رو هم نمی دونستم .. با گفتن

ز محضهر خهارج شهدن .. ارتهاب ههم بهی تورهه بهه امیرعبهاو رو بهه           خوشبات باشید ، ا

 روب ایستاد : خد خانم صادای .. وای بباشید خانم

 .. معتمد ، امیدوارب خوشبات بشید

 !ابروهاه با  رفت : هر چند به این پسره نمی یاد کسی رو خوشبات کنه

بلم لبانهههدی بهههه ررفهههای عهیهههد اهههریبش زدب .. رعبهههه ی ارمهههز رنگهههی رو ، مقههها

 !گرفت : اابل شما رو نداره .. بازب تبریک می گم .. با ارازه

داشههت رههدی رههدی مههی رفههت کههه امیرعبههاو سههرفه ی مصههلحتی کههرد امهها ارتههاب       

 . تور ی نکرد

بهها خره صههبر امیرعبههاو یههر اومههد و بهها مشههت کوبیههد بههه کتههف ارتههاب : هههوی .. مههنم   

 هستما .. کها سرتو انداختی ، داری میری 

فههه ی متعهبههی برگشههت و نگههاهش کههرد : وای امیرعبههاو .. تههو هههم       ارتههاب بهها ایا 

 اینهایی 

امیرعبهههاو خنهههده ی بلنهههدی کهههرد ُ محکهههم ارتهههاب رو ب*ش*ل کهههرد.. ضهههربه ی    

 مردونه ای به شونه ه زد : چاکرتم رفیق .. تا عروسی میای دیگه 

از امیرعبههاو شههنیده بههودب دایههی ارتههاب ، امریکهها زنههدگی میکنههه و چههون رهها  نههاخوه  

 اروال ِ از ارتاب خواسته برای اداره شرکتش به اونها بره

و ارتههاب هههم کههه خههاترخواه دختههرداییش ِ ، از خداخواسههته ابههول کههرده ُ مههی خههواد      

 !همونها ادامه تحصیل بده
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از امیرعبههاو رههدا شههد و رههدی گفههت : بههود و نبههود مههن کههه م ههم نیسههت .. م ههم اینههه  

 . که خوشبات بشین

: رها  اگهه بهه عروسهی نرسهم .. بهه تولهد ب هه تهون کهه           دوباره چشماه شهیشون شهد   

 .. می رسم

بها خهالههت سهرب رو پههاین انهداختم .. چقههد بهی ادب شههده .. اصهال ب ههش نمهی خههورد از       

 !!!این ررفا بزنه

امیرعبهاو چشهم اهره ای رفههت .. ارتهاب بهی خیههال شهونه بها  انههداخت و بها نگهاهی بههه          

 چه چشممن و امیرعباو با خنده گفت : میگم ب تون 

 !سیاهی بشه ها .. ای رااااااااااان .. نگ ش دارین واسه پسر من

** 

بعد از رفهتن ارتهاب .. تهو اتهاق عقهد ایهر از مهن و امیرعبهاو کسهی نبهود .. دسهتش رو            

 ... تو ریبش کرد ُ رلقه پر از نگینی رو به سمتم گرفت

ن گفههت : چشههماه بههه چشههماب خیههره بههود .. رلقههه رو بههه انگشههتم کههرد .. زمزمههه کنهها 

 هیا وات دره نیار .. رتی اگه من مُرده باشم .. رتی

 !اگه مرده باشمم این نشون میده فقط مال ِ منی

ابههل از اینکههه ررفههی بههزنم ، رلقههه ی دیگههه ای رو از ریههبش خههارج کههرد ُ بهها خنههده     

 گفت : را  گل بانوی من باید رلقه ی شوهره ُ به دستش

 . کنه

اینکههه دختههر بههی ر یزیههه ای بههودب و رتههی یههه رلقههه  از لفههظ شههوهر دلههم اههند زد ُ از 

 .. هم براه ناریده بودب ، دلم گرفت ق اما وات اصه نبود

ا ن شههیرین تههرین لحظههه ی زنههدگی مههون بههود .. رلقههه رو بههه انگشههتش کههردب و بهها    

 . لباند نگاهش کردب
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*سههید ُ ازب رههدا شههد .. چنههد لحظههه بعههد بهها رعبههه ای کههه از کههیفش      ب.ودسههتم رو 

 ! رده بود ، رو به روب ایستاد : خد خد ..و اما هدیه اصلیخارج ک

رعبههه هدیههه ی ارمزرنهه  ُ رو رو بههه روب گرفههت ُ تههو چشههماب خیههره شههد : چیههزی کههه 

 تو این رعبه ست ارزه زیادی داره نازگلم .. هم واسه

تههو .. هههم واسههه مههن .. نمههی خههواب هههیا واههت تههرکش کنههی .. دوسههت دارب همیشههه ُ    

 !شههمه را همراهت با

 با تعهد رعبه رو ازه گرفتم .. یعنی توه چی بود    

رعبههه هنههوز تههو دسههتم بههود ُ نگههاه متعهههبم ب ههش کههه امیرعبههاو لبانههدی زد ُ در       

 رعبه رو برداشت .. با دیدن پارچه ی مشکی داخل رعبه

 !چشماب رو تا چشمای امیرعباو با  کشیدب با تعهد گفتم : چادره  

ُ در رههالی کههه چههادر مشههکی رو سههرب مههی کههرد کنههار  چههادر سههفیدب رو از سههرب کشههید

 گوشم زمزمه کرد : دوست دارب زنم همیشه چادر

 ! ب وشه

کههش چههادر رو روی سههرب تنظههیم کههردب ُ از تههه دلههم گفههتم : ممنههون .. ب تههرین هدیههه   

 .. ای بود که می تونستم بگیرب

چشههماب  دستاشههو دور شههونه اب رلقههه کههرد ُ پیشههونیش رو چسهه وند بههه پیشههونی ب ُ تههو 

 !زل زد : اگه بدونی چه فرشته ای شدی

لبانههد گرمههی زد ُ ادامههه داد : اگههه بههدونی چههه رسههی دارب کههه ایههن فرشههته دیگههه زن   

 ! منه ق مال منه

 !چقدر زنم زنم می کرد .. با خنده گفتم : زنم یعنی چی امیرعباو .. بگو خانمم

 ! م خانمم*سید ُ دوباره تو چشمای خهالت زدب خیره شد : چشب.وخندمو 

* 

 !چی میل دارید  
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 امیرعباو پرسشی نگاب کرد : چی سفاره بدب  

 ! ابروهامو با  انداختم : اوووب .. نمی دونم

لبانهههدی زد ُ رو بهههه گارسهههون ِ رسهههتوران گفهههت : دوپهههرو رورهههه و کوبیهههده بههها   

 ! مالفات

 نگههاهی بههه اتههراف انههداختم .. رسههتوران فههوق العههاده زیبههایی بههود ُ میزهههای ماصههوص 

 .. ه تو فضای باز رستوران بین کلی درخت و گل بود

امیرعبههاو کههه نگههاه مشههتاام رو بههه اتههراف دیههد ، خنههده ی کوتههاهی کههرد و گفههت :    

 !وات کردی یه نیگاب به من بنداز

چشههماب رو دوخههتم بههه سههیاهی چشههمای دوسههت داشههتنی ه و اروب زمزمههه کههردب :     

 امیرعباو  

 خیره به چشماب گفت : رونم  

 . البم بلند تر شد : دوسخت دارب ت ش های

دسههتمو از روی میههز گرفههت ُ تهها خواسههت چیههزی بگههه سههفاره مههون رو اوردنههد ..       

 .. دستمو رها کرد ُ نفس عمیقی کشید .. خندب گرفت

 .. گارسون دایقا وسط ابراز ارساساتمون اومده بود

 ! بعد از چند دایقه میز رو چید و دور شد

 !بد مواا اومدامیرعباو با خنده گفت : چه 

 با شیشنت گفتم : چی میاواستی بگی  

لباشههو بهها زبههون تههر کههرد ُ بهها لحههن دیوونههه کننههده ای زمزمههه کههرد : نمههی دونههم چههه    

 توری واسه داشتنت خدا رو شکر کنم  

لباشههو بهها زبههون تههر کههرد ُ بهها لحههن دیوونههه کننههده ای زمزمههه کههرد : نمههی دونههم چههه    

 توری واسه داشتنت خدا رو شکر کنم   
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لبمو بهه دنهدون گهرفتم .. سهرب هنهوز پهایین بهود کهه ارسهاو کهردب امیرعبهاو داره            

 ! .. یه کارایی انهاب میده

 .. صندلی رو دور میز گرد چرخوند ُ کنارب نشست

اتههراف میههز کلههی گههل و درخههت بههود و خیلههی از بیههرون دیههد نداشههت .. صههندلی         

بهه صهورتم نزدیهک     میرعباو را  دایقها بهه صهندلی مهن چسه یده بهود ..صهورتش رو       

 کرد ُ همون رایی که دندونم رو گرفته بودب ، گرب شد

ابههل از اینکههه فرصههت رههرف زدن یهها ررکتههی رو داشههته باشههم ، دوبههاره رلههو اومههد ُ     

 !خیره به چشماب گفت : دیوونتم

ناهههارمون رو بهها هههم تههو یههه ظههرف داشههتیم میاههوردیم کههه یههه دفعههه یههاد ررفههای   **

 .. راج علی افتادب

خواسههت رههس خوبمههون رو خههراب کههنم ولههی اگههه نمههی پرسههیدب ارو ب نمههی دلههم نمههی 

 .. شدب

امیرعبههاو کههه دیههد از اههذا خههوردن دسههت کشههیدب ، ااشههق پههر رو رلههوی دهههنم        

 گرفت ُ با خنده گفت : ر کن عروسکم ...ررر

لبههامو محکههم ب ههم فشههار دادب ُ بهها شههیشتنت ابروهههامو بههه نشههونه ی نمههی خههورب بهها      

 ! بردب

 !دید کنان گفت : نازگل دهنتو باز می کنی یا باز کنم  با شوخی و ت 

 !معنی ررفش ُنف میدب ولی هم چنان دهنمو بسته نگه داشتم

 .. با شیشنت نگاه ه ُ به لباب دوخت

تههازه دو هههزاریم افتههاد کههه منظههوره چههی بههود ق تنههد دهههنم ُ بههاز کههردب ُ تهها خواسههتم   

 ندهبگم نمی خورب محتویات ااشق تو دهنم بود و پشت ب

 !رلو اومدن صورت امیرعباو

 .. خنده ی عمیقی به شیشنتش کردب
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هنههوزب دلههم میاواسههت سههوالمو ب رسههم ولههی امیرعبههاو از بشههقاب اههذاه دل نمههی    

 !کند که

 !!با خنده گفتم : امیرعباو چه ادر اذا می خوری   ا ن منفهر می شیا

 !!! لقمه اه رو اورت داد ُ گفت : اخه اذای امروز متفاوته

 ندی به این پسر شکموزدب .. روب گفتم : امیرعباو  لبا

 ااشق رو تو دهنش برد و با دهن پر گفت : رونم نفسم  

 .. راج علی .. یعنی مرضیه خانم .. نه نه _

 صاف نشست و با گیهی پرسید : چی میاوای بگی نازی 

پههوف .. رههرف زدنههم یههاد نههدارب .. نفههس عمیقههی کشههیدب و سههعی کههردب درسههت        

 رسم : اضیه خواهر ِ مرضیه خانم چیه   معلوب بودسوالمو ب 

 !راج علی خیلی دلش میاواست با اون ازدواج کنی

ااشق دیگه ای بهه دههن بهرد .. بها ارامهش لیهوان نوشهابه رو بهه دههنش نزدیهک کهرد ُ            

 !با بی خیالی گفت : خد اگه نارارتی اونم می گیرمش

خواسههتم ررفههی بههزنم کههه بهها رههرص نگههاهش کههردب .. خیلههی رههدی ایههن رههرف ُ زد .. 

 .. یه نیگا به اسمون تاریک ُ یه نیگا به ساعتش انداخت

 ابرو شو خاروند ُ گفت : به نظرت محضر بازه ِ ا ن    یا فردا بگیرمش  

بهها رههرص نگههاهش کههردب .. خیلههی رههدی ایههن رههرف ُ زد .. خواسههتم ررفههی بههزنم کههه  

 .. یه نیگا به اسمون تاریک ُ یه نیگا به ساعتش انداخت

 ابرو شو خاروند ُ گفت : به نظرت محضر بازه ِ ا ن    یا فردا بگیرمش   

 با چشم اره تشر زدب : امیرعباو

لبانههدی زد ُ لیههوان نوشههابه رو تهها تههه سههر کشههید : مههی دونههی نازگههل ، ایههدا یههه دختههر   

 !ِ میرور و ردی

 ! اهل رهاب ُ این ررفا هم نیست
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 !ا فرق دارهیعنی کال با خانواده ی مرضیه خانوب این

هههیا واههت رههس نکههردب بههه مههن عالاههه داره امهها بعههد از تمههوب شههدن سههربازیم رههاج   

 علی یه ررفایی میزد .. من رتی به ازدواج فکر هم نمی

 ! کردب

رههدا از همههه اینهها اگههه هههم اصههد ازدواج داشههتم ، ایههدا دختههری نبههود کههه مههن مههی       

 ! خواستم

 .. دستمو زیر چونم گذاشتم ُ دایق تر گوه دادب

ا کال خانواده ی مذهبی هسهتیم .. ایهدا ههم کهه گفهتم بها همهه مهون یهه رهورایی فهرق            م

 .. داره

پههدره فههوت شههده و بهها مههادره زنههدگی مههی کنههه ... خونههه شههون تقریبهها نزدیههک ِ     

 خونه ی راج علی ِ .. زیاد میاد خونه ی راج علی .. شاید

ن همههه باههاتر همینههه کههه رههاج علههی مثههل دختههره اونههو دوسههت داره..رتههی بهها ایهه    

 !تفاوت

دیدب شبایی که نصهف شهد میهاد خونهه .. اههل الیهونُ  تفریحهات اینههوی ههم هسهت           

 !.. می دونم که دوست پسر ب زیاد داشته

لبانهههدی زد ُ و چشهههماب نگهههاه کهههرد : مهههی دونهههی نازگهههل .. شهههاید ههههر کسهههی یهههه  

 معیارهایی واسه ازدواج داشته باشه ولی همه ی این معیارها

 ! واتی دلت برای کسی بلرزه بی ارزه میشه واتی ..

شاید اگهه ایهدا دختهر محهبهه و بها معیارههای مهنم بهود بهازب ههیا واهت واسهه ازدواج             

 ترفش نمی رفتم .. چون هیا وات دلم براه نلرزیده بود

!!!! 

دسههتش رو مثههل مههن زیههر چونههه اه اابههت کههرد و نگههاهش ُ تههو صههورتم چرخونههد :     

 فاوت بودی و ... یهروز اولی که تو دانشگاه دیدمت ، خیلی مت
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 !!رورایی خاص

 .. همه ی دخترا به خودشون رسیده بودن ُ در رال خوه ُ بش با بقیه ق ولی تو

 !به نظرب دختر رالبی بودی .. اون مواا هیا رسی ب ت نداشتم

 .. دو هفته از شروع کالسا گذشته بود .. هنوزب رفتارات رو زیر نظر داشتم

سههر کههالو زبههان ِ پههیش بههودیم کههه تههاهری   اخههم ریههزی بههین ابروهههاه نشسههت :   

 کنارب نشسته بود .. سمت چ  کالو تو بودی و سمت

 ! راست ما

زیههادی ب ههت خیههره میشههد .. یههه رههال بههدی داشههتم .. دلههم نمههی خواسههت کسههی          

 ! اینشوری خیره نگاهت کنه

 : چشماشو باز و بسته کرد و ادامه داد

 ی  رو به تاهری گفتم چه خبره همش اونور نگاه می کن

 ! دهن کثیفش رو باز کرد ُ در مورد تو ررف زد

همون را ب ش توپیهدب .. رهالِ  بهدب ، بهدتر شهد .. شهقیقه اب تیهر مهی کشهید .. رسهمو           

 درک نمی کردب ُ نمی خواستم تاهری نگاهت

 !کنه

کم کم ارساسهم ب هت عمیهق تهر شهد .. رهدی و محکهم بها تهاهری رهرف زدبُ  گفهتم            

 .. اون ع*و* *ی به خانم صادای فکر نکنق ولی

 .. اخم بین ابروهاه بیشتر شد

 .. رس کردب ب تره در این مورد ررف نزنیم

 پریدب وسط ررفش : بی خیالش شو امیرعباو ..بیا ررفای خوب بزنیم

تههو چشههماب لبانههد زد ُ ادامههه داد : کههم کههم ف میههدب دوسخههت دارب .. مههن بهها هههیا         

 دیکدختری دوست نبودب و نمی دونستم چه توری ب ت نز
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بشم ..تها بها خره یهه روز کهه دیهر رسهیدب دانشهگاه .. تهو ریهاط دانشهگاه دیهدمت کهه             

 .. شروع کردی به دویدن .. ف میدب مثل من دیرت شده

مههنم دنبالههت شههروع بههه دویههدن کههردب و اینهههوری شههد کههه بهها خره یههه راهههی واسههه   

 ! نزدیک شدن و ررف زدن باهات پیدا کردب

ک داشههتم ولههی بعههد از اینکههه باهههات اشههنا شههدب ُ راسههتش تهها ابههل ه بههه ارساسههم شهه

 ! ررف زدب ، ف میدب چه ادر میاوامت

*سهههید ُ دسههتم رو بهههین دسههتای گهههرمش گرفههت : تهههو اولهههین و    ب.وپیشههونی ب رو  

 ! اخرین دختر زندگی می نازگل .. مشمئن باه

** 

تههو ماشههین بههودیم و اههرار بههود امیههر عبههاو منههو برسههونه خونههه .. نگههاهی بههه سههاعتم   

 و نیم شد بود .. هنوز نگاهم به ساعت ب 10اختم .. اند

 بود که صداه رو شنیدب :نازی این پسره چی شد   رفت  

تههو دلههم فکههر کههردمم یههن ایبههت تههو نی ب ههزاد عهیبههه .. و بلنههد گفههتم : چنههد روزه    

 ازه بی خبرب ..پوزخند روی لبم نشست : مثال نیومده خونه

 ! مکه من در مورد پیشن اده بشینم فکر کن

 ! امیرعباو پر ررص ارید : الط کرده

 . لباندی زدب : بی خیال .. اگه بیادب دیگه نم یتونه کاری کنه

 ! خیره به رلو گفت : می خواب ببینمش

 با چشمای گرد شده نگاهش کردب : ب زاد می خوای بینی    واسه چی  

 !!!!ردی گفت : باید یه چیزایی رو براه روشن کنم

اموه خونهه کهه از پشهت پنههره مشها  بهود ، ف میهدب امشهد         با دیهدن چرااهای خه   

 بساط پدرب و دوستاه اینها نیست .. ته دلم خوشحال

 !بودب که امیرعباو پدرب رو بین دوستاه و ت چنین محفلی نمی بینه
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برگشتم تهرف امیرعبهاو کهه بالبانهد و خیهره نگهاهم مهی کهرد .. زیهر نگهاه گهرمش            

 میای خونه  رس شیرینی داشتم ، اروب گفتم : ن

نگهههاهش رو از مهههن گرفهههت بهههه پنههههره ی تاریهههک خونهههه دوخهههت : پهههدرت خونهههه 

 نیست 

 !نه .. ارتما  نصف شد بیاد

 با ب ت پرسید : همیشه اینهوریه     تن ایی نمی ترسی 

 ! لباندب امگین بود : عادت کردب

در خونهههه رو بهههاز کهههردب ُ بهههه امیرعبهههاو کهههه کنهههارب ایسهههتاده بهههود اشهههاره زدب :   

 !ماییدبفر

 . دستش رو پشت کمرب گذاشت ُ پشت سرب وارد خونه شد

 چراش رو روشن کردب و رو به امیرعباو گفتم : چای بزارب 

 با صدا خندید: بلدی مگه 

 !رس م مون نوازیم گل کرد : شما بشین روی مبل تا من بیاب

ا به سمت مبل رفهت و بها خنهده گفهت : رها  ببیهنم مهی تهونی یهه چهای بهه مها بهدی ، یه              

 !سرب کاله رفته

چشم اهره ای بهه خنهده رفهتم .. زیهر کتهری روشهن کهردب و بهه سهمت اتهاام راههی             

 !شدب

چههادرب رو از سههرب بیههرون اوردب ، در اتههاق رو بههاز کههردب کههه بههرب بیههرون .. ولههی بهها     

 !فکری که به سرب رسید دوباره برگشتم تو اتاق ُ در رو بستم

رت ا هوا ای بهه چشهمم خهورد .. تنهد      شروع کردب بین لباسهاب بهه گشهتن .. یهه تهی شه      

 تند دکمه های کتم رو باز کردب .. تی شرت رو از ببین

 .. لباساب برداشتم که چشمم به تال ارمز ِ استین رلقه ای ب خورد

 نیشم تا بنا گوه باز شد : خودشه
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تال رو بها عهلهه تهنم کهردب .. کمهی رنه  و روه رفتهه بهود ..امها از بقیهه لبهاو ههای             

 .. ب اشنگتر بود تو خونه ای

موهههامو بههاز کههردب ُ بعههد از شههونه کههردن چنههد تههاری رو از رلههو بههه پشههت بههردب و بهها   

 !کیلی س کوچیک بستم تا مثال موهاب رالت ابشاری بگیره

 . نگاهی به خودب انداختم .. هنوز دامن ِ کت ِ سفید تنم بود

ه کههت و دامههن ابههل از اینکههه بههریم ارایشههگاه امیرعبههاو بههراب لبههاو اورده بههود .. یهه   

 سفید با شال همرنگش...یه مانتوی سورمه ای سفید با

 ! شال و شلوار سورمه ای

بههین لبههاو ههها یههه چههادر سههفید هههم بههود ..چههادر مشههکی رو هههم کههه تههو محضههر ب ههم   

 !هدیه داد .. هدیه ای که می دونست چقدر براب باارزشه

ی بههه خههودب دامههن رو بهها شههلوار رههین عههو  کههردب ُ تههو اینههه ی کوچههک اتههاام نگههاه  

 انداختم .. ارایش ب هنوز سر راه بود .. تردید برای

ن وشههیدن چههادر رو کنههار گذاشههتم و بهها رههس هیهههانی کههه داشههتم از اتههاق ب بیههرون     

 .. اومدب

امیرعبههاو رواسههش بههه گوشههیش بههود .. بعههد از دب کههردن چههای .. سههینی بههه دسههت   

 !به هال رفتم

د ، خههم شههدب : بفرمایههد ااههای رو بههه روی امیرعبههاو کههه متفکههر سههره تههو گوشههی بههو

 !شوهر .. باور ببین سرت کاله رفته یا نه

 !بدون اینکه نگاب کنه ، لیوان چای رو برداشت و اروب زمزمه کرد : ممنون

 همه ی شوق و ذوق ب پرید .. معلوب بود نارارته .. ولی از چی 

 !نگاهم به گوشی ه افتاد که تو دستش بود .. رتما اتفاای افتاده

رو بههه لههبم نزدیههک کههردب .. امیرعبههاو هههم داشههت چههای ه رو مههی خههورد      لیههوان

 ..اروب گفتم : اتفاای افتاده امیرعباو  



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

101 

 

همونشههور کههه چههای ه رو میاههورد ، سههره رو بلنههد کههرد و خواسههت چیههزی بگههه کههه 

 . نگاهش به من افتاد

چشههماه دررههه بههه دررههه گشههادتر میشههد..لیوان هنههوز بههه لههبش چسهه یده بههود کههه    

 !ب سرفه کردن .. ارتما  چای پرید تو گلوهشروع کرد 

بهها عهلههه بلنههد شههدب و بهها مشههت هههای بههی رههونم کوبیههدب بههه پشههتشق چههرا اینهههوری   

 شد      

بعههد از چنههد لحظههه سههرفه ه بنههد اومههد .. دسههتمو گرفههت و مههن رو کههه همههه رواسههم  

 به کوبیدن مشت هاب به پشتش بود ، متواف کرد و کنار

 !خوده نشوند

نش بههودب .. لبانههدی زد و چشماشههو بههه چشههماب دوخههت و دستاشههو   مههن هنههوز نگههرا 

 .. . دور بازو هاب رلقه زد :اا .. چه خانم زیبایی

 عروسکم

 !نمی گی یه دفعه اینهوری میای رلوب من هول میشم و سکته می کنم

 ابروهامو با  بردب و با لحن شیشونی گفتم : مگه چی روری اومدب  

چرخونههد .. رلقههه ی دسههتاه تنهه  تههر شههد .. بهها     نگاهشههو از چشههماب تهها نههوک پههاب  

 .. *سیدب.ولذت پیشونیم رو 

 ! دستامو دور کمره رلقه کردب و سرب رو روی سینش گذاشتم

 !هیا وات به این اندازه اروب نبودب

*سههید و همونشههور کههه لههبش روی موهههاب بههود ، زمزمههه کههرد :     ب.وروی موهههاب رو 

 !موهات مثل ابریشمه

 !ئنم من اولین نفری اب که اینهوری نازگلمو می بینمچه ادر خوبه که مشم

 !با شیشنت ازه ردا شدب و گفتم : از کها مشمئنی 

 ابروهاه تو هم رفت و تند پرسید : یعنی چی   چی میاوای بگی  
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نیشههم رو بههاز کههردب : مههن همیشههه تههو خونههه اینهههوری لبههاو مههی پوشههم ..از کههها مههی 

 .. دونی تو اولین نفری که

رههرفم و باعصههبانیت گفههت : الکههی رههرف میزنههی نههازی .. مههن کههه مههی     پریههد وسههط 

 دونم هم ین دختری نیستی .. اگه فقط یه درصد .. فقط یه

درصههد ارتمههال بههدب کسههی ایههر از مههن اینهههوری دیههده باشههدت ، شههک نکههن چشاشههو 

 !در میارب

 من که همه منظورب به پدرب بود ،

 !میگی چشماب گرد شد و با شک ُ تعهد پرسیدب : بابامو 

 !با خنده زد تو پیشونی ب ُ زمزمه کرد : دیوونه

** 

لیوان چهای رو کهه سهرد شهده بهود ، عهو  کهردبُ  دوبهاره کنهاره نشسهتم .. سهره            

 .هنوز تو گوشی بود

 امیرعباو  

 همونشور که سره تو گوشی بود ، اروب گفت : چیه نفسم  

 نگران گفتم : اتفاای افتاده همش سرت تو گوشیه 

نههار گذاشههت ، منههو کشههوند کنههار خههوده و بهها لحنههی کههه نارارههت بنظههر   گوشههی رو ک

 میرسید گفت : راج علی رواب ِ تلفنمو نمی ده ... ابل از

 . عقدب زن  زدب ب ش

سههرمو تکیههه دادب بههه سههینش .. موهههاب نههوازه کههرد و مههن .. بهها انگشههتم خشههوط نهها     

 مف ومی روی سینش می کشیدب ... با بیر زمزمه کردب

 پشیمونی  :

لقههه ی دسههتاه رو دور کمههرب محکههم کههرد و اههاتا گفههت : داشههتنت بههه همههه چههی    ر

 !!می ارزه
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ازه رههدا شههدب .. دسههت ه رو بههین دسههت اب گههرفتم : بیهها فههردا بههریم خونتههون ..       

 اینهوری شاید مهبور شد ررفامونو گوه بده ..تو که میگی

 خیلی دوست داره . شاید دلاوره ..فردا با هم بریم پیشش 

*سههید : هرچههی خههانمم بگههه ، لبانههدب بهها لههبان امیههر عبههاو و بههه    ب.وروی دسههتمو 

 !صدا در اومدن در خونه همراه شد

 ... شد بود 1با تعهد به ساعت دیواری نگاه کردب .. 

 ..امیرعباو خیره به در گفت : پدرته رتما

نمههی دونههم ی گفههتم و بههرای برداشههتن چههادرب بههه اتههاام رفههتم ...اگههه پههدرب بههود کههه    

 ! اشتخوده کلید د

 ! از اتاق بیرون اومدب .. امیرعباو با دیدنم بلند شد : من باز می کنم

 ! با دیدن ب زاد پشت ِ در چشماب از تعهد گرد شد

 !!این وات شد اینها چکار می کرد

نگههاه مشههکوکی بههه امیرعبههاو کههه اونههم متعهههد بههود انههداخت و خواسههت بههه تههرف   

 ، بیاد کهمن که یه ادب پشت سر امیرعباو ایستاده بودب 

 ، امیرعباو بازو شو گرفت : کها 

ب ههزاد بههازو شههو رههها کههرد و همونههها ایسههتاد .. بهها پوزخنههد رو بههه مههن گفههت : افههرین   

 دخترخاله .. پسر اوردی خونه   

خواسههتم روابشههو بههدب کههه امیرعبههاو کههه تههازه ب ههزاد رو شههناخته بههود رههدی گفههت :  

 ن اشارهفکر نمی کنم به تو مربوط باشه ..با دست به بیرو

 !زد ُ ارید : بیرون

 ب زاد ابروشو داد با  : تو چی کاره باشی  

امیرعبههاو کههه تقریبهها چندسههانت از ب ههزاد بلنههد تههر بههود ، رارههت یقههه ه رو گرفههت : 

 من همه کارب .. شوهرشم .. را  که روابتو گرفتی ،
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 ! گمشو بیرون

 !کف دستم رو به چادرب کشیدب و با ترو زمزمه کردب : وای خدا

ب ههزاد متقههابال یقههه ی امیرعبههاو رو گرفههت و بهها لبانههد مسههاره گفههت : شههوهر ..     

 هه

دسهههتم رو روی کمهههر امیرعبهههاو گذاشهههتم ... صهههداب میلرزیهههد واتهههی گفهههتم :        

 ! امیرعباو تو رو خدا .. من می ترسم

 !امیرعباو یقه ه رو از دست ب زاد ردا کرد و اروب اما ردی گفت : برو عقد

.. امیرعبههاو رو بههه ب ههزاد اریههد : میههری بیههرون یهها بیرونههت  چنههد اههدب عقههد اومههدب.

 کنم  

ب ههزاد کههه رههس کههرد نمههی تونههه از پههس امیرعبههاو بربیههاد .. بهها بههی تفههاوتی گفههت :   

 باشه .. اصال تو شوهره .. من که کاری به تو ندارب .. اینها

 !خونه ی خالمه .. با دست به من اشاره کرد : اینم دختر خالمه

بهها دسههتش امیرعبههاو رو کههه هم نههان رلههوی وروده رو       بعههد هههم سههعی کههرد   

 ! گرفته بود ، کنار بزنه

امیرعبههاو .. امهها .. از رههاه تکههون ناههورد : هههر کههی میاههوای بههاه .. دختههر ِ ایههن      

 خونه زن ِ منه .. خوه ندارب زیر سقفی باشی که زنم

 !زندگی می کنه

یههه امههل ُ  ب ههزاد بهها لحههن مسههاره ای رو بههه مههن گفههت : گشههتی گشههتی عههین خههودت  

 پیدا کردی  

 !رو به امیرعباو با لحن کشیده ای ادامه داد : بی خیال بابا

ادب ههای عقهد اومهده رو دوبهاره رلهو رفهتم .. رو بهه امیرعبهاو بها صهدای پهر بیضهم             

 نالیدب : ولش کن امیرعباو .. می خواد تو رو عصبانی

 ! کنه
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کهه ، ب هزاد بها خنهده     امیرعباو دسهتمو فشهار ارومهی داد و خواسهت چیهزی ب هم بگهه        

 گفت : عصبانی چرا نازگل ران

 ررفش هنوز ادامه داشت که

امیرعباو دسهتمو رهها کهرد و بها شهتاب چنهد اهدب فاصهله ه رو بها ب هزاد پهر کهرد ..             

 مشت محکم ه پر ررص زیر چشم ب زاد فرو اومد ، با

 .. خشم ارید : دهن کثیفت ُ ببند

 *ی ، اونقههدری رههالم ازت   یقههه اه رو محکههم بههه چنهه  گرفههت : ببههین ع*و*     

 ب م میاوره که کشتنت هم ارومم نمی کنه ...گورتو گم کن همون

ابرستونی که بودی .. تا رها  اگهه مهرد بها  سهره نبهوده ، از ایهن بهه بعهد مهن هسهتم            

 ..دور بر این خونه و زن ِ من ب لکی ، مشمئن باه کاری

 ! می کنم که از دنیا اومدنت پشیمون شی

** 

بههود کههه راضههر ُ امههاده در خونههه منتظههر امیرعبههاو ایسههتاده    10ا بههه سههاعت یههه ربهه 

 . بودب

دیشهههد یهههه ربههها بعهههد از رفهههتن ب هههزاد ، پهههدرب اومهههد و امیرعبهههاو ههههم بعهههد از   

 خدارافظی به اول خوده ماصوص و گذاشتن ارار امروز برای رفتن

خونههه ی رههاج علههی رفتههه بههود .. بهها دیههدن ب ههزاد رههال و هههواه عههو  شههده بههود ..    

 سیتش رو نسبت به ب زاد درک می کردب .. می دونستمرسا

بههه خههاتر ررفههای اون شههد مههن پشههت تلفههن ، نسههبت بههه ب ههزاد رب ههه گرفتههه .. مههن   

 فقط اصدب از ررفاب درد ِ دل بوده و هرگز نمی خواستم

 !هم ین اتفاای بیفته

گرچههه ب ههزاد دیشههد بههه تههرز عهیبههی کوتههاه اومههده بههود .. امهها مههو اعههی کههه میرفههت  

 .. زد که باعش شد تا نیمه شد خوابم نبرهررفی 
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 !!! رو به امیرعباو گفته بود : زمین گرده ، به هم می رسیم

 !!!! اروب و عهید گفته بود و این ترسم رو بیشتر می کرد

بعههد از رفتههنش ، امیرعبههاو محکههم در ر*ش*و*شههم گرفههت و بهها اتمینههان گفتههه بههود  

 باشی ، رلوی همه ی : نترو ُ به ررفاه فکر نکن .. تو که با من

 !!!!اتفاق های بد رو می گیرب که نیفته

امهها مههن .. بهها همههه ی اتمینههانی کههه بههه امیرعبههاو داشههتم ، ترسههیده بههودب .. از ایههن     

 !!! ب زاد عهید و اروب ترسیده بودب

** 

 .. ساعت دایقا ده بود که تبق ارار مون امیرعباو رسید

ی ه رهذاب تهره کهرده بهود ..مثهل      از ماشین پیاده شهد .. تیه  اسه رت نهوک مهداد     

 !!همیشه خوشتی 

بههی سههالب و ارههوال پرسههی همههون در خونههه محکههم ب*ش*لههم کههرد .. رههس کههردب      

 .. استاوناب در رال شکستنه

فرصهت اعتهرا  نداشهتم .. تهو گوشهم زمزمهه کهرد : دلهم بهرای زنهم تنه  شهده بههود             

 ! *سید : اا . رارت شدبب.و.. پیشونیم رو 

 ! بیرون اومدب : علیک سالب .. منم خوبمبا اخم از ر*ش*و*شش 

 !سرخوه خندید و ابروه با  رفت : اهان .. از اون سالما میاوای

 !دوباره داست نزدیک میشد که با ررص داد زدب : امیرعباو

 رو به روب ایستاد و اروب گفت : چه توری عروسکم   

یههال سههالب و تههو دلههم پههوفی کشههیدب .. سههالب کههردن یههاده رفتههه بههود . ..مههنم بههی خ    

 !اروال رسی شدب .. ما همه چیزمون متفاوت بود دیگه

 !لباند زدب : خوبم .. به ساعتم اشاره کردب : چه ان تایم .. افرین
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دسههتمو گرفههت و در رههالی کههه منههو بههه داخههل ماشههین هههدایت مههی کههرد ، صداشههو      

 .. کلفت کرد : خوه ندارب زنم تو کوچه ا ف من بمونه

 !مف ومه ضعیفه 

* 

اشهین سهاکت نشسهته بهودب .. دل هره داشهتم از رفتهار ارتمهالی رهاج علهی .. نفهس            تو م

 عمیقی کشیدب .. امیرعباو که دست عرق کرده اب

تههو دسههتش بههود فشههار ارومههی بههه دسههتم داد : اسههترو چههرا عروسههکم .. میههریم         

 !باهاشون ررف بزنیم .. دعوا که نداریم

فتارشههون مههی ترسههیدب .. از یههه  اینهها رو دیشههد هههم گفتههه بههود ...ولههی مههن وااعهها از ر  

 تحقیر دیگه .. ولی

دلههم نمههی خواسههت اسههترو مههن بههه امیرعبههاو هههم سههرایت کنههه .. بههدون اینکههه       

 روابشو بدب .. بحش ُ عو  کردب :کی بریم واسه انتااب

 وارد   

 *سید : فردا خوبه  ب.ولباندی زد و کف دست ب رو 

امههه سههازی رو پههاو نکههرده بلنههد  اوهههومی گفههتم ... بهها یههاداوری اینکههه امیرعبههاو برن 

 خندیدب : امیرعباو  

 نگاهشو تو چشاب دوخت : رون ِ دلم 

 وااعا در مورد نمره ی برنامه نویسی ت راست گفتی 

 ابروهاه به هم نزدیک شد : اره .. چشور مگه 

بهها خنههده گفههتم : رهها  فارسههی رو امتحههان نههدادیم ، پههاو هههم نشههدیم .. دیگههه چههرا     

 ..نتونستی پاو کنی برنامه سازی رو را

       9نمره ی پروژه شدی  8خندب بلند تر شد : با 
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ردی گفت : من همهه رواسهم پهیِ  تهو بهود .. بهاور کهن هنهوزب نمهی دونهم بقیهه درسها             

 رو چه روری ابول شدب .. اونهوری که اون ع*و* *ی با تو

 ! گرب می گیره ، بعید می دونم بازب بتونم خودمو کنترل کنم

 ! استاد برنامه نویسی مون بودمنظوره به 

خنههدب ُ خههوردب : امیرعبههاو اون سههن پههدرمو داره ههها .. خههودتم مههی دونههی چههون        

 !رو هم با اون بردارب 2برنامه نویسی ب خوبه پیشن اد داد ، 

با اخم گفهت : ع*و* *ی ههی تهو چشهات خیهره میشهه .. بهه اسهم اسهتاد بهودن ههی            

 وره .. دیگه ازبا تو گرب می گیره .. رالم ازه ب م می خ

 ! رق ب کوتاه نمی اب

 !رو برنمی داری 2در ضمن این ترب هم برنامه نویسی 

 با تعهد گفتم: چرا  

 ! اخمش محو شد ُ فرمون رو به سمت راست پی وند : چون من نیستم

شههاید هههر دختههر دیگههه ای رههای مههن بههود ، ماالفههت مههی کههرد .. امهها .. امهها مههن همههین  

 ! ی بودناشو دوست داشتمدیوونه بازی ها و بی منشق

 ... چشماب رو به معنی چشم باز و بسته کردب

 ... امیرعباو لباند زد .. عمیق و دوست داشتنی : عاشقتم گل بانوی من

دیگههه بههه گههل بههانو گفههتن ه رساسههیت نداشههتم .. گههل بههانوی امیرعبههاو بههودن هههم  

 ! عالمی داشت

 سا  ادامه داد : نازی فردا شیرینی ببریم یا روز اول کال

 با تعهد گفتم : شیرینی ِ چی  

 !!! خنده بلند شد : شیرینی ِ ب ه دار شدن مون رو

هیی بلنهدی گفهتم از ایهن بهی ریهاییش و بها مشهت کوبیهدب بهه بهازوه: بهی ادب خهر ِ             

 !ع*و* *ی



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

109 

 

سههرخوه خندیههد : اربههون ایههن فحشههای اسههتاندارت بههرب مههن .. خههد خنهه  بههازی در 

 ! عقدمونه دیگهنیار خانمم . .منظورب شیرینی ِ 

 !ماه بعد می دیم 9با شیشنت ادامه داد : را  شیرینی ب ه دار شدنمون رو 

ارسههاو مههی کههردب گونههه هههاب ارمههز شههدن .. یههه درصههد هههم فکههر نمههی کههرب           

 ....امیرعباو اینقدر بی ریا باشه اما از دیروز

 چشم اره ای رفتم : روز اول ِ کالسا

 .. هر چی گل بانوب بگهدستش رو روی چشمش گذاشت : ای به چشم 

ماشههین رو در خونههه ی شههیکی نگههه داشههت ُ اروب گفههت : از هی ههی نتههرو ...باشههه       

 نازگلم  

سههرب رو تکههون دادب ُ پیههاده شههدب و بهها خههودب تکههرار کههردب : داشههتن امیرعبههاو بههه    

 !همه چی می ارزه

امیرعبههاو دسههتش رو روی ایفههون فشههار داد .. صههدای ظریههف دخترونههه ای بلنههد        

 ه  شد : کی

 امیرعباو با خنده گفت : عینکت رو نزدی عمو 

شهها  پشههت ایفههون کههه مههی دونسههتم شههمیم تن هها بههرادر زاده ی امیرعباسههه ، ریهه  ِ   

 بلندی کشید و با داد گفت : عمو .تویی 

 امیرعباو با تعهد گفت : ایفون خرابه   وااعا نمی بینی 

 یهه ذره شهده عمهو   شمیم بی تورهه بهه رهرف امیرعبهاو ذوق زده گفهت : دلهم بهرات        

.. 

امیرعبهاو نگهاهی بهه مهن انهداخت : مهنم دلههم بهرات تنه  شهده فینگیهل عمهو .. رهها             

 نمی خوای در ُ باز کنی   

 !زن عموت خسته شد

 شمیم بلندتر داد زد : وای مگه خانمت ب هست   
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 !بعد هم بدون اینکه در رو باز کنه ، گوشی ِ ایفون رو گذاشت

سالشههه ولههی هنههوز بههزر    18رمنده اب .. بهها اینکههه امیرعبههاو سههری تکههون داد : شهه 

 . نشده

لبانههدی زدب و چیههزی نگفههتم ... نمههی دونسههتم رابشههه یههه عمههو و بههرادر زاده اینقههدر    

 .. می تونه خوب باشه

دلم به رهال خهودب سهوخت .. شهمیم یهه خونهه ی خهوب داشهت .. یهه زنهدگی خهوب ..            

 بایدیه خانواده خوب ..ولی من ... سرب رو تکون دادب ن

ناشکر باشم .. اگه تهو زنهدگی ب همیشهه کمبهود داشهتم م هم نبهود .. م هم ا نهه کهه یهه            

 امیرعباو عاشق دارب قداشتن امیرعباو به همه

 !نداشته هاب می ارزید

تو همین فکهرا بهودب کهه در بها شهتاب بهاز شهو و یهه دختهر ریهزه، میهزه تنهد پریهد تهو               

 ب*ش*ل امیرعباو ..ب ت زده نگاهشون کردب

 !رعباو که کمی کالفه بنظر میرسید با صدای نسبتا بلندی گفت : شمیمامی

*سهید  ب.وشهمیم ولهی بهی تورهه از ب*ش*لهش بیهرون اومهد و تنهد تنهد صهورتش رو           

 .. خوب که صورت امیرعباو رو تف مالی کرد ..تازه متوره من

 .. شد

وبهه  هین بلنهدی کشهید ..بعهد از کمهی مکهش خیلهی اروب و بها متانهت گفهت : رهالتون خ          

   بفرمایید تو .. چرا دب در ایستادید 

امیرعبههاو بهها لبانههد مههن خندیههد .. دسههتش رو پشههت کمههرک گذاشههت و وارد ریههاص 

 بزر  و یبای خونه ی راج علی شدیم .. شمیم در رو

پشههت سههرمون بسههت و همونشههور بهها متانههت گفههت : بفرماییههد داخههل .. مههن و خالههه      

 ! هم برسنتن اییم ..ولی ا ناست که مامان و بابا 

 لباندی که به خاتر کارای شمیم رو لبم بود ، محو شد
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 لباندی که به خاتر کارای شمیم رو لبم بود ، محو شد و اخم راشو گرفت

مههی دونسههتم ایههن خالههه ی شههمیم همههون خههواهر زنههی هسههت کههه رههاج علههی در         

 مورده صحبت می کرد ..همون که راج علی میاواست

ک بههود .. ایههن خالههه همههون کسههی ِ کههه رههاج علههی  بههرای امیرعبههاو ... فکرشههم دردنهها

 می گفت .. همون کبوتر با کبوتر باز با باز ... رسادت

عهیبههی ورههودب رو گرفههت .. مههن امیرعبههاو ب رو بهها هههیا کههس تقسههیم نمههی کههنم ..   

 !هیا وات .. به هیا ایمتی

امیرعبههاو دسههتش رو اهسههته پشههت کمههرب گذاشههت و بههه تههرف در خونههه هههدایتم     

 .. زودتر رفته بود تا به خاله اه خبر بده کرد .. شمیم

 !!! همون خاله ای که ارار بود رای من باشه

در خونههه رههاج علههی امیههر عبههاو ایسههتاد و بهها دسههتش سههرب رو کههه پههایین بههود بهها      

 : اورد، لباندی زد ُاهسته گفت

 نازگل من چرا نارارته    میاوای برگردیم

لهههم نمهههی خواسهههت رهههز بهههرادرت و  لبانهههد ِ بهههی رهههونی زدب و صهههاداانه گفهههتم : د 

 ! خانواده کس دیگه ای هم اینها باشه

امیههر عبههاو کههه منظههورب رو ف میههد ، خنههده ارومههی کههرد ُ دستاشههو دو تههرف صههورتم  

 : روی دیوار گذاشت ُ من رو بین خوده و دیوار اسیر کرد

خههانومی مههن رسههودی مههی کنههه   بههه یههه دختههر  مگههه نگفتههه بههودب خههودب یههه دختههر   

 ن دارب    مگه نگفته بودب دختر خودمو با دنیاخوشگل م ربو

 هم عو  نمی کنم   

اهسههته سههرب رو بههه نشههونه تاییههد تکههون دادب .. ولههی هنههوزب دلشههوره داشههتم و هههیا   

 ! رس خوبی نسبت به خاله ی شمیم نداشتم
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*سههید و زمزمههه کههرد : هی کههی نازگههل مههن نمیشههه     ب.وامیههر عبههاو پیشههونیم رو  

 مگه نه  

 دب که با شیشنت گفت : نمی خوای چیزی بگی  سرب رو تکون دا

 !! با لباند گفتم : هی کی امیر عباو من نمی شه

 !! ردی گفت : نبایدب بشه

بها صههدای شهمیم تنههد از ههم رههدا شهدیم ... بهها لبانهد رو بههه رومهون ایسههتاد و خانمانههه       

 گفت : ای وای .. شما هنوز بیرون اید چرا   بفرمایید

 ! داخل

ل مههی رفتهیم امیرعبههاو بهها خنهده گفههت : نمههی خهواد بههه خههودت    همهون تههور کهه داخهه  

 ! سات بگیری شمیم ران .. نازگل از خودمونه

شهمیم چشهم اههره ای رفهت .. بهها اخهم رو بههه امیرعبهاو گفههت : مهن بههه خهودب سههات        

 !نگرفتم عمو .. همیشه همین روری اب

 .. امیرعباو اهان پر خنده ای گفت

و نگههاه مههی کههرد انههداختم .. ایههن دختههر   نگههاهی بههه شههمیم کههه ررصههی امیرعبههاو ر  

 ساله 18چقدر بامزه بود ..اصال ب ش نمی اومد اینقدر 

 . باشه .. خیلی ب گونه عمل می کرد

 ! از راهرو که رد شدیم به پذیرایی رسیدیم

 !اتاق کامال شیکی بود و البته خالی ... خالی از ادب . خالی از ایدا

م رارههت بشههه .. بهها تعههارف شههمیم روی  نبههودن خالههه ی شههمیم باعههش شههد کمههی خیههال 

 . مبل دو نفره نشستیم

شمیم کهه انگهار دیگهه سهات بهود بهراه خانمانهه رفتهار کنهه .. بها خنهده گفهت : رها               

 عمو رون ، خانمت تازه وارد ُ م مونه .. تو چرا رو گیر

 شدی
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 !مثل م مونا رفتار می کنی

 !امیرعباو که خنده گرفته بود ، با تشر داد زد : شمیم

شههمیم بهها خنههده گفههت : خههد راسههت مههیگم دیگههه .. رهها  خوبههه اتههاق خههودت همههین   

 !با ست ها ..فقط دوهفته اینها نبودی ، روگیر شدی

بعههد هههم بههی تورههه بههه چشههم اههره ی امیرعبههاو ، رو بههه مههن بهها ارههازه ای گفههت و از  

 !اتاق بیرون رفت

 !من رال کنمامیرعباو با خنده گفت : این دختره ب نمیاد ، زنم رسودی کنه 

تهها ف میههدب منظههوره بههه ایههدا سههت بهها اخههم نگههاهش کههردب ُ رههدی گفههتم : تههو ایههن    

 !موارد با من شوخی نکن که تالفی می کنم

 !به سرعت ابروهاه تو هم رفت و با خشم ارید : تو الط می کنی تالفی کنی

خوشهههحال از رهههرفم کهههه بهههاعش شهههد ررصهههی ه کهههنم ، ابرویهههی بههها  انهههداختم و 

 .. چیزی که عو  داره بدرنس گفتم :

 !!عصبی پرید وسط ررفم : نازگل

 با عشق نگاهش کردب : رونم  

نفههس عمیقههی کشههید ... بههی رههرف صههورتش رو برگردونههد ... ایافههه اه رههدی بههه      

 !نظر میرسید

 !مثل اینکه با این بشر ، نمیشه شوخی ناموسی کرد .. را  خوبه چیزی نگفتم

 نازگل نیستم اگه دلش در نیارب

 .. به همون سرعت هم عقد کشیدب

 .. امیرعباو با تعهد نگاب کرد : نازگل

رتههی نمههی تونسههتم سههرب رو بهها  بیههارب .. چههدر مههن بههی فکههرب .. کههاه رههداال گونههه   

 ! *سیدبب.واه رو می 

 ... امیرعباو دستمو فشار ارومی داد ُ تا خواست ادمی نزدیک شه
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 !سالب امیرعباو _

*سههه و همههه چیههز رو از یههاد بههردب بهها دیههدن دختههر اههد بلنههد و  ب.وشههرب و خهالههت و 

 !سفید رو به روب

بها ارایهش و موههای تالیهی ه کهه بها بهی ایهدی         چ ره ی ایهدا کهامال معمهولی بهود امها      

 !بیرون ریاته بود ، رذاب به نظر می رسید

 ... امیرعباو دستش رو پشت کمرب گذاشت و ردی گفت : سالب

 . رو به من گفت : عزیزب ایشون ایدا خانوب ، خاله ی شمیم هستند

 .اهسته سرب رو تکون دادب ُ زیر لد سالب گفتم

 ! محکم شد : ایشون هم نازگل .. خانم مندست امیرعباو دور کمرب 

ایهههدا کهههه چ هههره ی فهههوق العهههاده سهههرد و میهههروری داشهههت ، بهههه سهههردی گفهههت : 

 .خوشباتم

 ! با سر و صدای شمیم ، رو سنگین از بین رفت

 !من و امیرعباو دوباره کنار هم نشستیم و ایدا و شمیم هم رو به رومون

تههه بههود ، بههازب بههاورب نمههی شههد   رتههی بهها ررفههایی کههه امیرعبههاو در مههورد ایههدا گف   

 خواهر مرضیه خانم این تی ی باشه .. یه شلوار اس رت با یه

 ... بلوز سبز استین سه ربا پوشیده بود

 !یه شال مشکی هم روی سره بود که البته بود و نبوده فرای نمی کرد

شههمیم بعههد از تعههارف شههربت و شههیرینی سههر رههاه نشسههت ُ بهها خنههده رو بههه مههن      

 که نازگله .. درسته   گفت : اسمتون

از رضهور ایههدا و نگهاه یهه  زده معهذب بههودب و یههه رهورایی دسههت و پهامو گههم کههرده      

 .. بودب .. فقط در رواب شمیم تونستم سرمو تکون بدب

سههالمه .. سههوب   18شههمیم عمیههق تههر لبانههد زد و ادامههه داد : مههن شههمیم هسههتم ..       

 ! ریاضی اب نازگل خانم
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ه بهها ریههیس یههه شههرکت بههراو اسههتاداب صههحبت  لحههن ه تههوری بههود کههه انگههار دار

 ... می کنه .. بی اختیار خندب گرف

 !خنده ی امیرعباو هم بلند شد : عمو رون نازگل برادر نداره

 !خنده ی امیرعباو هم بلند شد : عمو رون نازگل برادر نداره

شههمیم نگههاه پههر ررصههی بههه امیرعبههاو انههداخت ..و رو بههه مههن ادامههه داد : خوشههباتم   

 !خانم نازگل

 !لباندی ب ش زدب : منم همینشور .. نازگل صداب کن شمیم ران

شههمیم چشههم بلنههدی گفههت و نگههاهی بههه ایههدا کههه سههاکت بههود انههداخت : ایشههون هههم   

 سالشه و ترب اخر 23ایدا رونی ، خاله ب هستند .. 

 .. . روانشناسی

 .. برای ایدا که عمیق نگاهم می کرد ، سری تکون دادب

.. داشهتم شهربتم رو مهزه مهزه مهی کهردب کهه ایهدا بها خره بهه            چند لحظهه ای گذشهت  

 ررف اومد : چه توری با هم اشنا شدید 

نگاهِ  سهرده رو بهه مهن دوخهت : روه تهور کردنتهون رو بهه مهن و شهمیم ههم بگیهد            

 .. شاید به دردمون خورد

دوبههاره رههس بههدی ب ههم دسههت داد .. نگههاه نگههرانم رو بههه امیرعبههاو دوخههتم .. دسههتم 

 ن دستاه گرفت و رو به ایدا با لحن نه چندانرو بی

دوسههتانه ای ، رههدی گفههت : مثههل اینکههه شههما اشههتباه متورههه شههدین .. مههن اسههیر ِ        

 !نازگل شدب و ب ش دل بستم

پوزخنههد بههی دلیههل و بههی معنههی ایههدا باعههش شههد ، رههو سههنگین دوبههاره برگههرده .. چههه   

 !ادر پشیمون بودب از اومدنم

کههه مسههلما ، خبههر از اومههدن رههاج علههی مههی داد ،    بهها صههدای  سههتیک هههای ماشههین   

 ترو هم به رس های بدب اضافه شد .. رتی شمیم
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 ! هم مضشرب به نظر می رسید

 با ارازه ای گفت و از راه بلند شد

 !نگاه ایدا روی دستای گره خوره ی من و امیرعباو بود

 ... با وارد شدن مرضیه خانم و راج علی همه مون بلند شدیم**

نگههاهی بههه امیرعبههاو انههداخت و رههواب سههالب مههون رو داد .. عصههبی بههه     رههاج علههی

 نظر می رسید اما با ایدا سالب و اروال پرسی گرمی

 ! کرد و کناره نشست .. رابشه ی دوستانشون کامال معلوب بود

همههون کبههوتر بهها کبههوتر .. بههاز بهها بههازی کههه رههاج علههی تههو مراسههم خواسههتگاری مههی    

 گفت

چ هره اب و دسهتم کهه تهو دسهت امیرعبهاو بهود ، انهداخت و         مرضیه خهانوب نگهاهی بهه    

 پوزخند زد .. بیر گلومو گرفت .. مگه فقیر بودن

 عاشق شدن  *ن*ا*ه بود    

خواستم دستمو از دست امیرعبهاو بیهرون بیهارب کهه بها اخهم نگهاب کهرد و محکهم تهر           

 !دستمو گرفت

ب .. رهاج علهی   زیر سنگینی ایهن همهه نگهاه بیضهم سهنگین تهر شهد ..کهاه نمهی یومهد          

 با اخم رو به امیرعباو گفت: مگه نگفتم رفتی با این

دختره ازدواج کردی ، یهادت بهره کهه مهن بهرادرتم .. پها شهدی اومهدی اینهها کهه چهی            

 بشه  

 ! شمیم با التماو به پدره خیره شد .. اما چیزی نگفت

..  امیرعبههاو دسههت ِ سههرد و خیسههم رو نههوازه کههرد : داداه ایههن دختههر ، ا ن زنمههه  

 دوسخش دارب .. ما با هم اومدیم که ما رو ب ذیری .. بیا

 این دلاوری ها رو کنار بزاریم و
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مرضههیه خههانم پریههد وسههط رههرف امیرعبههاو و بهها لحنههی کههه الههد ب رو بههه درد مههی    

 اورد گفت : تو اگه دنبال خوشبات بودن بودی ، چشاتو باز

یهه دختهر پهاپتی و پهدر      می کهردی و دور و بهرت رو مهی دیهدیق نهه اینکهه بهری دنبهال        

 معتاده .. من نمی دونم .. چه روری

دیگه سات بود کنتهرل اشهره ههای اشهکم .. لبمهو محکهم گهاز گهرفتم تها صهدای ههق            

 ! هق ب باعش نشه رقیر تر از این بشم

مرضیه خانم هنوز داشهت رهرف میهزد کهه امیهر عبهاو پریهد وسهط ررفشهو بها خشهم            

 راب خودت ُ نگهارید : درست ررف بزن زن داداه .. ارت

 دار

مرضیه خانم هنوز داشهت رهرف میهزد کهه امیهر عبهاو پریهد وسهط ررفشهو بها خشهم            

 !ارید : درست ررف بزن زن داداه .. ارتراب خودت ُ نگه دار

مرضههیه خههانم چنهه  ی نمایشههی بههه صههورتش زد و بهها لحههن مظلههومی رو کههرد بههه        

 !شوهره : راج علی

داداه همونیههه کههه مههی گفتههی بههرات  رههار علههی بلنههد شههد و بهها خشههم اریههد : ایههن زن

 ... مادری کرده ..را  به خاتر یه پاپتی

هههق هقههم بلنههد تههر شههد .. ایههدا پیروزمندانههه نگههاب کههرد .. امیرعبههاو بلنههد تههر داد زد : 

 ! داداه

رههاج علههی پوزخنههدی زد : زهرمههار ِ داداه .. گمشههو از خونههه مههن بیههرون .. لیااتههت     

 ! همین دختره ست

بههاو کالفههه نگههاه کههردب .. بهها درمانههدگی نگههاب کههرد و لههد زد :    بهها بیههر بههه امیههر ع 

 !! همش تقصیر منه ِ ارمقه

لباب از زور بیهر مهی لرزیهد .. راه رفهتن ههم سهات بهود زیهر ایهن همهه نگهاه تحقیهر             

 رمیز.بدون اینکه کسی رو نگاه کنم ، تند از رما شون خارج
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 ! شدب .. من تحقیر شده بودب .. رلوی ایدا ..رلوی یه راید

از در ریههاط خههارج شههدب و بههه داد و بههی داد ُ دعههوای رههاج علههی و امیرعبههاو هههم       

 .. تور ی نکردب .. من تحقیر شده بودب

درسههت سههر کوچههه رههاج علههی پههارک کههوچیکی بههود .. روی اولههین نیمکههت نشسههتم ..   

 با چادرب صورتم رو پوشوندب

.. ایههن همههه و دردنههاک تههر هههق زدب .. دلههم درد داشههت ... مقصههر ایههن همههه تحقیههر    

 بدباتی کی بود ایر از خودب    

تمههاب صههورتم خههیس از اشههک بههود .. ولههی دلههم .. دل ِ پههر دردب سههبک نمههی شههد کههه    

 !!نمی شد

 !بلند تر هق زدب و زیر لد نالیدب : خدا .. خدا .. خدا

امیرعبههاو بهها اههدب هههای اهسههته کنههارب نشسههت .. بههی رههرف محکههم در ر*ش*و*شههم  

 ! تر شدگرفت .. هق هق ب سوزناک 

صههدای بههم ُ مردونههه اه مههی لرزیههد : گریههه نکههن .. الههط کههردب نههازگلم .. الههط کههردب 

 !اوردمت اینها ، تو رو خدا گریه نکن

سههرمو از روی شههونش بلنههد کههردب و بهها چشههمای پههر اشههکم خیههره شههدب تههو چشههمای   

 پر درد و بیر ه ، از گریه ی زیاد سکسکه گرفته بودب

ا .. هیها ... بابهاب معتهاده .. هیها .. ب هزاد مهی گفهت ..        امیرعباو .. هعهی .. رلهوی ایهد    :

 .. من فقیرب .. هیا .. امیرعباو

 اشره ی اشکی که از چشماه چکید ، دردب ُ بیشتر کرد

توی لحظه ههای دلگیهر ایهن تهو خهاترت بمونهه ، کهه همهین یهه اشهره اشهکت زنهدگی             

 . مو می سوزونه

 .. نالید : مر  امیرعباست گریه نکن
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رلهوی ریهزه اشهکامو بگیهرب .. بهه گونهه و زیهر چشهمش کبهود ه نگهاه           سعی کردب 

 کردب .. لباندب هموزب بیر داشت : دعوا کردی ااایی

  

چشماشههو بههه نشههونه ی تاییههد بههاز و بسههته کههرد .. دسههتاه از دور بازوهههاب شههل شههد ..  

 پایین پاب روی زمین نشست ..دستاب رو توی دستای

 ! مردونه اه گرفت : منو بباش نازگلم

از روی نیمکهههت سهههر خهههوردب و رو بهههه روه ، روی زمهههین نشسهههتم .. زیهههر چشهههم ِ  

 *سیدبب.وکبوده رو با تماب ارساسی که ب ش داشتم ، 

 ! لباند زد .. ر*ش*و*شش دوست داشتنی تر بود از هر وات دیگه ای

 ! ساعت هفت و نیم بود و نیم ساعت دیگه امیرعباو می رسید

 .. اشتیمامروز فقط همین یک کالو رو د

 صبحونه ی ماتصری خهوردب ُ بهرای ااهایی اب ههم لقمهه گهرفتم تها تهو ماشهین باهوره          

.. 

بعهههد از اون روز ، تبهههق یهههه اهههانون نانوشهههته ههههیا ررفهههی از کبهههودی زیهههر چشهههم  

 امیرعباو و صدای دعواه با راج علی و .. بین مون گفته نشد

کههال بهها هههم امیرعبههاو هههم شههد رو تههو خونههه ی پههدریش صههبح مههی کههرد .. روز کههه   

 . بودیم

ب ههم گفتههه بههود عههادت نههداره تن ههایی صههبحانه باههوره و بههه خههاتر همههین بههراه لقمههه  

 ! می گرفتم

خونه ی پهدری امیرعبهاو ههم کهه رها  خونهه مها بهود ، هنهوز کهار داشهت .. خونهه رو             

 دیده بودب .. به نظرب من همون سبک ادیمی ه هم

ت تیییههر بههده و ایههن کمههی واههت دلنشههین بههود ، امهها امیرعبههاو کههل خونههه رو میاواسهه

 روز دیگه که نوبت ارایشگاه و تا ر 20گیر بود که البته تا 
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 ! گرفته بودیم اماده می شد

با اینکهه دلهم نمهی خواسهت امیرعبهاو اونهها تن ها بمونهه ، امها شهرایط ه رو نداشهتم            

 که رتی تعارفش کنم بیاد خونه ی ما ..من هرگز نمی

 !ا دوستاه یا مشیول مصرف مواد ببینهخواستم پدرب رو ، امیرعباو ب

 ! و می دونستم امیرعباو هم این اضیه رو خوب می ف مه

دکمهه ههای مهانتوی ا هوا ایهم رو یکهی یکهی بسهتم .. ایهن مهانتو ههم یکهی از خریههدای             

 ! پر ماررای دو روز پیش بود

بعههد از سههینما امیرعبههاو پیشههن اد ، خریههد داد .. از همههه ی لبههاو هههای پیشههن ادی     

 یرعباو ، گذشتم و فقط یه مانتو برداشتم که اونمام

 !فقط به خاتر اسرار های امیرعباو بود

به ایر از کهارت پهولی کهه امیرعبهاو ب هم داده بهود ، یهه دویسهت تهومنی ههم خهودب            

 تومنش باهاب بود .. برای برداشتن 100داشتم ..که 

تم رو همههون صههد تههومن دسههتمو تههو کههیفم کههردب کههه امیرعبههاو بهها تعهههد مههد دسهه  

 گرفت : چی کار می کنی 

 ! لباند بی معنی و بی دلیلی زدب : می خواب پولش رو رساب کنم

 ابروهاه تو هم رفت : چی کار کنی 

 پول ه رو-

 !دستمو محکم فشار داد .. توری که ررف تو دهنم ُ دستم تو کیفم موند

 . عابر بانک اه رو دست فروشنده که سرگرب ررف زدن با تلفن بود ، داد

بعههد از رسههاب کههردن ، پالسههتیک خریههدمون کههه همههون مههانتو بههود رو گرفههت دسههت  

 !چ ش و دست راستش هنوز ما من رو گرفته بود

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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مههدیم .. ایههن کههه نارارههت بههود ، مشهها  بههود و دلههیلش بههی رههرف تهها کنههار ماشههین او

 ! هم مشا  تر

 !اما من وااعا روب نمیشد من خرید کنم و اون رساب کنه

 !نمی دونم ، شاید هم من اشتباه کردب

 .. در رو براب باز کرد و پالستیک خریدمون رو عقد گذاشت

 !با چ ره ی ردی ه نگاب گرد : یه لحظه منتظر بمون ، زود میاب

 ! دایقه بعد با کلی پالستیک اومد .. رتما برای خوده خرید کرده بود 3

 ! خرید ها رو عقد گذاشت و پشت فرمون نشست

 با اخم نگاب کرد : من چ کارتم  

 ! گید نگاهش کردب

 بلندتر پرسید : می گم من کیم    چی کارتم  

 !مظلوب نگاهش کردب : خد تو شوهرمی

 .. وداخمش باز شد ، اما هنوز ردی ب

کههدوب زنههی بهها شههوهره میههره خریههد و چیههزی نمیاههره و اگههه هههم باههره ، دسههت بههه  

 کیف میشه   

 کدوب زنی با شوهره رارت نیست   

ارومتر ادامه داد : نازگهل ، مهن وظیفمهه همهه دنیها رو بهه پهات بریهزب ، همهه دنیها کمهه            

 !واتی کنارب راه میری ، واتی زنمی ، واتی مردتم

مههال مههن باشههی و مههن وظیفههه اب اینههه از همههه دنیهها بههی نیههازت   تههو وظیفههه ات اینههه کههه

 کنم ، باشه  

 !سرمو تکون دادب : باشه

 ! اخم کرد : من هنوزب دلاورب

 لباب لرزید : دیگه چرا   
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 !با همون اخمش گفت : چون بلد نیستی چه توری از دلم دربیاری

ود .. چشههمای شههیشونش بهها اخههم ابروهههاه هماههونی نداشههت .. منظههوره واضههح بهه    

 !صورتم رو بردب رلو و صورت ته ریش داره رو محکم

 !خریدای اون روز برای خوده نبود .. کلی لباو بود برای من

 دکمه ی اخر مانتوب رو بستم

 بود 8ش چادر رو روی سرب تنظیم کردب ... را  ساعت دایقا ک ..

 ! با صدای گوشیم لباند به لد ب اومد .. خودشه .. مثل همیشه سر وات

در خونههه رو بههاز کههردب ..رو بههه روب یههه شههاخه گههل سههرا بههود .. امهها .. امهها مههن فقههط    

 ! چشمای امیرعباو رو می دیدب

الب .. بههه گههل اشههاره کههردب : ایههن مههال  چقههدر دلتنهه  ه بههودب .. ذوق زده گفههتم : سهه 

 منه  

 !خندید : سالب .. نه ابهی ، واسه زنمه

 به سرعت نور ابروهاب توهم رفت .. می دونست چه توری ررصم ُدربیاره

 !با اخم گفتم : امیرعباو ارار بود زنم زنم نکنی دیگه ... بگو خانمم

 !انمم*سید و گل ُ داد دستم : اخه زنم اشنگتره خب.وگونه مو 

سههرمو تکههون دادب و سههوار شههدب .. تهها رسههیدن بههه دانشههگاه هههم در مههورد واژه هههای   

 ! زنم و خانمم بحش کردیم

بعههد از کههالو امیرعبههاو منههو رسههوند خونههه .. خودشههم اههرار بههود بههره دنبههال کههار ...  

 چون می دونستم باباب و دوستاه امشد خونه ی ما

 .. نیستند ، امیرعباو رو برای شاب دعوت کردب

ههههر دومهههون خسهههته بهههودیم از بهههس تهههو کوچهههه ، خیهههابون و رسهههتوران و دانشهههگاه 

 !همدیگر رو دیده بودیم .. وااعا ما همه چیزمون متفاوت بود
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لباسههامو بهها یههه تیشههرت سههیاه ، سههفید گشههاد و شههلوار رارتههی عههو  کههردب .. هنههوز    

 و نیم بود و تا شاب زیاد وات داشتم اما 11ساعت 

کههه میزبههان امیرعبهاو بههودب .. مههی خواسهتم همههه چیههز عههالی   امشهد اولههین بههار بهود   ..

 !باشه .. خودب .. خونه .. و م م تر از همه اذاب

بعههد از کمههی فکههر و مههواد اههذایی کههه داشههتم ، تصههمیم بگیههرب ایمههه درسههت کههنم و     

 !کتلت

مههواد ب رو روی کابینههت گذاشههتم ... در . دیههوار اشهه زخونه رو رسههابی تمیههز کههردب ..    

 و سرامیک کف اش زخونه رفته بود و گرچه رن  کاشی

 . خیلی هم خوب نشد ، اما اینهوری ارساو ب تری داشتم

 .. داشتم سید زمینی پوست می گرفتم که صدای در خونه اومد

پدرب که می دونسهتم تها اخهر شهد نمیهاد .. امیرعبهاو رو ههم کهه دوسهاعت پهیش بها            

 هم بودیم .. پس کی بود 

رو بههاز کردبقبهها تعهههد نگههاهش کههردب ... مههن کههه   چههادرب رو ، سههرب گذاشههتم و در  

 !گفتم برای شاب بیاد .. پس چرا ا ن اومده  

 .. لبمو تو دهنم بردب .. وای من هنوز هیا کاری نکردب

 . با دیدن چ ره ی ماتم زده اب لبانده خشک شد

 تقریبا زار زدب : چرا اینقدر زود اومدی  

 . شدبا دیدن چ ره ی ماتم زده اب لبانده خشک 

 تقریبا زار زدب : چرا اینقدر زود اومدی  

 !دلاور گفت : علیک سالب .. منم خوبم

 .از رلوی در کنار رفتم : سالب .. بیا تو

رعبه عقد ماشین رو بهاز کهرد .. بها دیهدن مهواد اهذایی کهه بهه دسهتش گرفهت ، همهه            

 ی ورودب شرب و خهالت شد .. با شرمندگی نگاهش کردب
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خریههد کههرده ، اونواههت مههن اینهههوری اسههتقبال مههی کههنم ققزیههر    ااههایی ب رفتههه بههراب..

 !لد نالیدب : خدایا من کی زن ِ زندگی میشم اخه 

داشههت خریههد ههها رو داخههل اشهه زخونه میزاشههت .. و مههن .. هنههوز شههرمنده سههرراب     

 ایستاده بودب .. واتی همه ی پالستیک ها رو از رعبه

تاد .. نگههاهش بههه مههن نبههود :   ماشههین بههه اشهه زخونه منتقههل کههرد ، رو بههه روب ایسهه    

 !بباشید مزارم شدب .. خدارافظ

تهها پشههت بههه مههن کههرد ، بازوشههو ب*ش*ل گههرفتم و صههورتم رو تههو بههازوه مافههی     

 کردب : به خدا منظوری نداشتم .. می خواستم برای امشد سن 

 .. تموب بزارب .. خد فکر کردب .. فکر کردب تو زود اومدی

ن فقههط میاواسههتم واتههی میههای همههه چیههز در رههد مههن نمیاواسههتم نارارتههت کههنم .. مهه

 عالی باشه .. می خواستم هر چی خانمی بلدب ، برای

 !امشد بکار ببرب .. بباشید

برگشههت و دوبههاره رو بههه روب ایسههتاد .. ایندفعههه تههو چشههماب نگههاه کههرد : یههه خههورده   

 !خرید کردب .. ببین چیز دیگه ای  زب نداری ، برب بگیرب

 ! هی واتا شک می کردب من لیاات امیرعباو رو داشته باشمچقدر ااا بود .. گا

چشهههمای م ربهههون و لحهههن نهههارارتش هماهههونی نداشهههت .. سهههرمو روی سهههینه اه  

 گذاشتم و دستامو دور کمره محکم کردب وصاداانه گفتم

: 

 !اگه ازب نارارت باشی ، گریه اب میگیره امیرعباو

سههید ُ بههی ربههط گفههت : شههاب  *ب.ودسههتاه دور شههونه هههاب رلقههه شههد ، شههقیقه اب رو  

 ! فسنهون درست کن

 !رلقه ی دستاه محکم تر شد : خیلی واته ه*و*و کردب
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اههذا رو کههه امههاده کههردب ، دوبههاره دسههتی بههه اشهه زخونه و هههال کشههیدب .. نگههاهی بههه   

 ! دور و برب انداختم ، همه چی مرتبه بود

 ! فقط می مونه من ُ اتاام

ینهه ی پهرو شهده بهه دیهوار و یهه کمهد لبهاو         اتاام یهه تاهت یهه نفهره داشهت .. یهه ا      

 !اهنی ، تمیزکردنش کار ساتی نبود

از بههین لبههاو هههاب ، یههه بلههوز سههورمه ای تهها بهها ی زانههوب و سههاپورت مشههکی انتاههاب   

 ! بود و هنوز وات داشتم 5کردب .. ساعت 

 بعد از یه رموب مفصل ، موهامو خشک کردب

کوتههاه پفههی و یقههه ی ب . ب ِ نگههین  لبههاو هههای انتاههابی ب رو تههنم کههردب .. اسههتین   

 کاری شده ه زیبایی بیشتری به رن  سورمه ای دلنشینش

داده بهود ..رلههوی موهههامو بها چنههد تهها گیهره کوچیههک ، همههه رو سهمت راسههت صههورتم     

 نگه داشتم و بقیه موهاب رو هم ساده پشت سرب ارار

 !دادب

ی امیرعبههاو رعبههه ی لههوازب ارایههش ی کههه مثههل همههه ی وسههایالی دیگههه اب هدیههه     

 بود رو برداشتم .. کرب و رژ لد زدن دیگه کار ساتد نبود

.. 

 !اما ریمل .. وای هنوزب سات و وات گیر بود

بعد از اینکه با ارامهش ریمهل ب رو زدب ، بها لهذت تهو اینهه بهه خهودب خیهره شهدب .. یهه            

 ... چیزی فراتر از فوق العاده شده بودب

یشههی کههه خههوب روه نشسههته بههود ، نگههاه   بعههد از چنههد دایقههه کههه بههه صههورتم و ارا  

 کردب ، خواستم از ایینه دل بکنم که .. چشمم به رژ

 !گونه ب افتاد
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روز عقههدب تههو ارایشههگاه یههه چیزایههی از ارایههش کههردن یههاد گرفتههه بههود ب .. امهها خههودب  

 ... تا را  رژگونه رو امتحان نکرده بودب

 !سات بین رژ گونه زدن ُ نزدن درگیر بودب

دلههم نمههی یومههد بهها ناشههی گههری ارایشههم رو خههراب کههنم از تههرف دیگههه  از یههه تههرف 

 !هم رعبه ی رنگارن  رژ گونه عهید ب م چشمک میزد

 بعد از کلی کشمکش با خودب ، بالخره تصمیم گرفتم رژ گونه هم بزنم

بههین رنگههاه رنهه  ارههری ، اشههنگتر بههه نظههر مههی یومههد .. پههد ماصوصههش رو روی     

 ته ی ارایشگر دهنم رو بازرن  انتاابی ب کشیدب .. تبق گف

کههردب تهها بررسههتگی گونههه و رههایی کههه بایههد رژ باههوره ، رو رارههت روی صههورت       

 !گردب پیدا کنم

بهها داههت گونههه ی چهه م رو رژ زدب .. همونشههور کههه چشههمم بههه گونههه ی رژ خههورده اب   

 .بود ، پد دوباره توی رعبه کشیدب تا رنگی بشه

 .. م فشار دادبپد رو روی گونه ی راست ب ارار دادب و محک

هنههوز نیشههم بههاز بههود .. تهها تبههق گفتههه ی ارایشههگر دایقهها بررسههتگی گونههه اب رو رژی  

 کنم .. اما .. با برداشتن پد از روی گونه اب دهنم باز تر

 ! شد

 ! به معنای وااعی کلمه گند زده بودب به صورت ُ ارایشم

 .. رای اینکه پد رو ، روی رن  ارری بزنم ، ا وا ایش کرده بودب

 !را  یه گونه اب رژ ارری خورده بود . گونه ی دیگه اب ا وه ای بود

بهها نههارارتی بههه چ ههره ی خههودب تههو ایینههه خیههره شههدب... از اون دختههر خوشههگل ، رهها   

 .. فقط یه دلقک مونده بود

رو  7بههین ایههن همههه داداههه چشههمم بههه سههاعت لعتنههی افتههاد کههه بههی ررمانههه سههاعت    

 .. نشون می داد
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ی کشههیدب .. دسههتمال مرتههوب ب رو بداشههتم و روی گونههه ی ا ههوه ای    اه اههم انگیههز 

 .. رنگم کشیدب

 ! یه بار ، دو بار ، سه بار .. نه فایده نداشت

 !رن  روانی ه انگار چس یده بود به صورتم

 .. چقدر هم زیاد زده بودب

هههیا راهههی رههز شسههتن صههورتم نبههود .. ارساسههی کههه داشههتم مثههل کسههی بههود کههه     

 ه زندگی شو کرده .. کاه ار رژ ِ گونه یبزرگترین اشتبا

 .. لعنتی دست می کشسدب

 ... پاب به در ِ دست شویی نرسیده بود که .. صدای در خونه اومد

مثل ب ه ها پهامو بهه زمهین کوبیهدب .. رتهی فرصهت شسهتن صهورتم رو ههم نداشهتم ..           

 با ناامیدی چادرب رو سرب کردب ُ به سمت در راه

 .. افتادب

سههتم خودمههو واسههه شههوهرب خوشههگل کههنم .. ا ن سههکته نکنههه هههم       مههثال مههی خوا 

 !!!!خیلیِ

 !با چادر گونه ی ا وه ایم رو پوشوندب و در ُ باز کردب

 !لباند زدب از تی  مردونه ی دوست داشتنی ه

چه به خهوده رسهیده بهود ..یهه بلهوز سهفید مردونهه بها شهلوار مشهکی تهنش بهود ..دو             

 وهاشو همه رو با تا دکمه ی اول لباسش باز بود ..م

 ... داده بود .. ته ریش ه رذابتره کرده بود

 ! لباند هنوز رو لبم بود : سالب ااایی

 خندید : سالب خانمم .. دید زدنت تموب شد  

 لبامو ور چیدب : کی  من   دید زدن  

 ! خندید .. از رلوی در کنار رفتم و بعد از وروده در رو بستم
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 ! بشیت برات شربت بیارب -

رو بههه روب ایسههتاد : گفتههه بههودب دوسههت دارب گههل بههانوب چههادر بههزاره ولههی نههه دیگههه    

 !رلوی خودب

رههق داشههت .. چههادر هنههوز سههفت و سههات رو سههرب بههود .. بههه خههاتر پوشههوندن گونههه 

 !ی نابود شدب

از رههرف نههزدنم تعبیههر دیگههه ای کههرد ، بهها خنههده گفههت : نههازی از مههن خهالههت مههی    

 !کشی

از کههرد ، لحههن ه شههیشون میههزد : ببیههنم چههی       دسههتش رو بههه سههمت چههادرب در    

 پوشیدی که اینهوری چادرُ محکم گرفتیقپس خانمی که می

 .. گفتی همین بود

خههودمم خنههدب گرفههت .. ظ ههر بههه ه وعههده ی خههانمی کههردن داده بههودب ..بی ههاره      

 !خبر نداشت من هنوز خیلی مونده تا زن زندگی بشم

صههورتم رو ندیههده بههود و مههن سههرب   چههادر رو روی اویههز دب در اویههزون کههرد .. هنههوز 

 .. پایین بود

بههه محههر دیههدنم البتههه دیههدن تیهه  و لبههاو ب ای رههووون ی گفههت ولههی بهها دیههدن     

 صورتم ، به سرعت چ ره اه رالت نگرانی گرفت .. دستشو

خیلهههی اروب و بههها ارتیهههاط روی گونهههه اب اهههرار داد : گونهههه ات چهههی شهههده نازگهههل    

   افتادی   

 !!!!: نه امیر عباو .. مثال ارایشمهبا لحن وارفته ای گفتم 

*** 

کلمههه ی ارایههش رو پرتعهههد تکههرار کههرد .. چنههد لحظههه مکههش کههرد .. شههاید داشههت   

 ... ررفامو تهزیه و تهلیل می کرد
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همونشور کهه تهو صهورتم و ماصوصها گونهه ی ا هوا ایهم نگهاه مهی کهرد ، لهد پهایینش             

 !رو تو دهنش برد و لبش یه وری شد

 !  اه باد کرده به نظر می رسیدچشماه می خندید و ل

و هنههوز مصههرانه لبههای یههه وری شههده رو محکههم نگههه داشههته بههود ، تهها مههن نف مههم      

 !خنده گرفته

 !چ ره اه به کبودی میزد

ایههنم از شههانس مههن بههود کههه شههوهرب از ارایههش کههردنم بههه رههای اینکههه لههذت ببههره و  

 !ذوق کنه ، خنده می گیره

 ! اهتو چشمای پرخنده خیره شدب : رارت ب

 .. صدای ا قه اه بلند شد .. تا را  ندیده بودب اینهوری از ته دل بانده

 ! از خنده ، لباند به لبم اومد .. دستاشو رو شونه هاب گذاشت

لبانهههد رولهههبش بهههود هنهههوز واتهههی م ربهههون گفهههت : اربهههون عروسهههکنم بهههرب ..    

 میاواستی خوشگل کنی  

 !لبامو با زبون خیس کردب : خیلی زشت شدب 

 !اشو تو موهاب برد ُ سرب رو با  گرفت تا کامال را به را بشیمدست

پیشههونیش رو چسهه وند بههه پیشههونیم و زمزمههه کههرد : اینقههدر شههیرین نبههاه نازگههل ..   

 !روز دیگه تاات نیارب 20می ترسم 

ایههن فاصههله ی کههم .. رههرف پههر معنهها ه .. عشههر خههاص ِ تههنش .. لحههن اروب و دیوونههه  

 ! لحظه ررارت بدنم با تر برهکننده باعش میشد لحظه به 

بهها خهالههت خواسههتم یههه اههدب عقههد بههرب کههه دستاشههو تههو موهههاب محکههم تههر کههرد و    

 !خیره تو چشماب زمزمه کرد : از من فرار نکن

صههورتش رو بههه صههورتم نزدیههک کههرد ... رههس ِ شههیرینی تمههاب ورههودب رو گرفههت ..   

 رس کردب همه بدنم داش شده .. با تموب عشق و
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 ارساسم

 ... دور گردنش رلقه کردب دستامو

امیرعبههاو دستاشههو دور گههردن و کمههرب رلقههه کههرد ... رههس کههردب نفههس کههم اوردب  

 .. .. بعد از چند دایقه نفس زنون از هم ردا شدیم

*** 

بشههقاب سههوب رو هههم بههراه کشههیدب .. همههه ی تالشههم ایههن بههود کههه خنههدب نگیههره ..   

 !اما

 با دهان پر گفت : به چی می خندی 

 !ه ای زدب : یاد یه موضوع خنده دار افتادبلباند مسار

اهانی گفهت و دوبهاره مشهیول شهد .. بهه ظهرف اهذاب خیهره شهدب ... تهازه نصهفه شهده             

 بود .. اما امیرعباو ... این بشقاب سوب بود که

 اینشور با ولا میاورد

بهها خره دل از ظههرفش کنههد ، م ربههون نگههاهم کههرد : رورههوب هههم خههوده خوشههمزه   

 !شست ، هم دست ات

 . لیوان نوشابه رو رلوه گذاشتم : نوه ِ رونت

 !بدرنس نگاهم کرد : روروب یا دست پاتش

*** 

 سید پوست گرفته رو رلوه گذاشتم : امیرعباو  

 دستاشو دور شونم رلقه کرد و سرمو چس وند به سینه اه : ران ِ امیرعباو 

نشههون میههداد :  ایههنا ِ رو بههه رومههون دوخههتم کههه فوتبههال  14چشههماب رو بههه تلویزیههون 

 دیگه نرفتی خونه داداشت   

 !دستاه روی شکمم افل شد .. از ذهنم گذشت چه خوب که القلکی نیستم

 !*سید : نه ، نرفتمب.وروی سرب رو 

 یعنی عروسی مونم نمیاد  -
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 !نفس صداداری کشید : نمی دونم

 امیرعباو  -

یهه گهاه سهرب بشهه     منهو تهو ر*ش*و*شهش چرخونهد .. یهه پهاه رو بها تر اورد تها تک         -

 .. سرب رو روی پاه گذاشتم و پاهامو روی مبل دراز کردب .. یه

 دستش دور شونم بود و دست دیگه اه موهامو نوازه می کرد : رانم  

 ! کاه عروسی نمی گرفتیم -

 لباند زد : چی تو میزته نفس ِ امیرعباو  -

و نههدارب .. کههی تههو چشههماه نگههاه کههردب : داداه تههو کههه اینهههوری .. مههنم کههه کسههی ر

 میاد عروسی مون اخه  

گونههه اب رو کههه رهها  بهها شسههتن صههورتم سههفید شههده بههود ُ دیگههه رژی نبههود ، نههوازه   

 .. کرد : فامیالی من هستن .. همسایه های ما

 ! همسایه های شما و همه ی ب ه های کالو

 *سید : تو نمی خوای کسی رو دعوت کنی ب.وخم شد ُ پیشونیم رو 

ب و صههورتم رو بههه شههکم عضههله ایههش چسهه وندب :خالههه فریبههاب رو  روی پههاه چرخیههد

 ! دعوت می کنم

 موهامو از روی شقیقه ب کنار زد : دوسخش داری 

 !دستش کمرب رو نوازه کرد : نازگل شیشونی نکن که شیشونی می کنما

 !مدوباره کارب رو تکرار کردب : من که شیشونی نمی کن

صههورتم رو بههین دسههتاه اههاب گرفههت و خههم شههد تههو صههورتم : منههو دیوونههه نکههن کههه 

 !ی و دیدی پا گذاشتم روی همه ع د و اراراب

 سرمو زیر گردنش ارار دادب و گفتم : کدوب ع د   

 !رلقه ی دستاه تن  تر شد : میاواب همه چی بمونه برای شد عروسی
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شههد تههو چشههماه نگههاه کههنم ..  سههرمو زیههر گههردنش بیشههتر فههرو کههردب .. روب نمههی   

 اصال چرا موضوع به اینها رسید   

از یه تهرف کنهکهاوی ب باعهش میشهد ازه ب رسهم چهرا و از یهه تهرف خهالهت مهانا           

 !میشد

 !از مکش کردنم ف مید خهالت می کشم

 !روب باشمتو گوشم زمزمه کرد : ساته اینهوری تو ب*ش*لم باشی و ا

روز دیگههه هههم  20ولههی ایههنم مههی دونههم اینقههدر بههراب عزیههز و بهها لیههااتی کههه راضههرب   

 !برای داشتنت صبوری کنم

 .. تو ررفاه عشق رس میشد و تو الد ِ من .. اواایی یه پا بود

ادامه داد : میاهواب تهو خونهه ی خهودب ، خهانم خونهه اب بشهی ...همهه چیهز تهو خونهه ی            

 اواب صبح مراسمخودمون شروع بشه .. می

عروسههی مههون ابههل از اینکههه چشههاتو بههاز کنههی ُ از خههواب بیههدار شههی ، تههو اشهه زخونه    

 .. مون ، روی میز همه رور صبحونه ی تقویتی برات بزارب

اینقههدر ب ههت برسههم کههه هههیا کمبههودی رو رههس نکنههی ... تههو رو داشههتن یههه لشههف      

 خدایی ِ نازگل .. میاواب لیاات ِ این لشف خدا رو داشته

 شمبا

نمی دونهم کهها بهودیم امها دورمهون پهر بهود از درخهت ... شهاید تفهریح اومهده بهودیم             

 ! .. نمی دونم

 همه ی لباسای تهنم مشهکی بهود ... از ذههنم گذشهت رتمها بها امیرعبهاو سهت کهردب          

!!!! 

 امیرعباو    

 امیرعباو کهاست    

 ... هوا رو به تاریکی بود
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امیرعبههاو نبهود ُ مهن ... تن ها اینهها نشسههته     نگهاهم رو بهه اتهراف چرخونهدب .. نبهود ..      

 ... بودب

 با ترو بلند شدب .. من کی اومدب اینها    چرا تن ا اومدب   

صهههداب مهههی لرزیهههد از ایهههن تن هههایی .. تن هههایی و تهههرو .. تهههرو از .. نبهههودن         

 !!!امیرعباو

 بلند داد زدب : امیرعباو  

 ... ادب هاب تند شد و صداب بلند تر : امیرعباو

خره دیدمش ... پشهت بهه مهن داشهت مهی رفهت .. ازب دور میشهد و اهدماب تنهد تهر           با 

 ... میشد

 با گریه صدا زدب : امیرعباو  

بههی تورههه بههه گریههه مههن داشههت میرفههت .. مههن ازتن ههایی میترسههیدب و امیرعبههاو ایههن 

 ... رو میدونست .. می دونست و داشت تن اب میزاشت

شههد .. بهها نفههس نفههس ب ههش رسههیدب .. بازوشههو  نبایههد میزاشههتم بههره .. اههدماب تنههد تههر 

 کشیدب .. برگشت و رو به من ایستاد .. چشماه با باند

بسههته شههده بههود ... امهها ف میههد کههه مههنم .. تنههد گفههت : نمیاوامههت نازگههل .. دیگههه نمههی 

 تونم با تو بمونم ..چرا دنبالم میای  بزار برب .. من نمی

بههه گههردنم .. مههن و تههو نمههی تههونیم بهها  تههونم از بههرادرب بگههذرب .. اون رههق پههدری داره

 .. هم بمونیم

 ب ت زده نالیدب : امیرعباو

 ... با تاریک شدن ناگ انی رنگل ری  ِ بلندی کشیدب

بهها ورشههت چشههماب رو بههاز کههزدب .. چههراش ِ اتههاام مثههل همیشههه روشههن بههود ..نفههس     

 .. رارتی کشیدب .. همش خواب بود

 . نمسعی کردب خواب بدی رو که دیدب فراموه ک
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بعههد از خونههدن نمههازب ، دوبههاره روی تاههتم دراز کشههیدب و گوشههی رو تههو ی دسههتم     

 ! کرفتم

روز گذشههته  35مثههل هههر روز منتظههر پیههاب صههبحگاهی امیرعبههاو بههودب ..از عقههدمون  

 پیاب عاشقانه داشتم که امیرعباو بعد از 33بود ... و من 

بم اومههد .. پیههامش رو اذان صههبح بههران میفرسههتاد .. بهها لرزیههدن گوشههیم لبانههد بههه لهه   

 لباندت تعادل ِ ش ر را به هم می ریزد .. تو باند ، "باز کردب :

 "!من ش ر را دوباره می سازب

 !امیش 34خندب کش ومد .. اینم 

همههه ی ایههن پیامهها شههیرین بههود .. امهها .. رملههه ای کههه دیههروز صههبح تههو گوشههم شههنیده  

 !بودب ، یه لذت دیگ ه داشت

ونههه ی خودمههون و تههو ر*ش*و*ه امیرعبههاو بههه صههبح   بهها یههاداوری شههبی کههه تههو خ 

 !رسونده بودب ، همه ی ورودب پر شد از دلتنگی

 !چشماب رو باز و بسته کردب و با لذت هوا رو به ریه هاب کشیدب

 ویبره ی گوشیم بلند شد ... گوشی رو ی گوشم گذاشتم : رانمق 

 !رروب گفت : خیلی بی انصافیقتا صبح خوابم نیومد

ایهن بهی انصهافی کهه میگهه دلهیلش چیهه .. امها خهودب رو بهه ندونسهتن زدب             می دونستم

 و بدرنس گفتم : چرا عزیزب  

 !مردونه خندید: به هم می رسیم نازگل بانو

 زمزمه کردب : امیرعباو  

 زمزمه کرد : رون ِ دلم 

 !شرب داشتم برای گفتنش اما : منم دیشد دلتنگت بودب

بمههون خونههه ی خودمههون .. گفههتم بمههون تههو  نههس ه رو تههو گوشههی رههها کههرد : گفههتم

 ر*ش*و*ه مردت .. گفتم دیگه بی تو خواب به چشمم نمیاد
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! 

بهها خهالههت زمزمههه کههردب : خههد فکههر کههردب ... خههوب تههو .. اههول داده بههودی... خههد   

 هنوز چند شد تا عروسی مون .. خد من

ین بههین رههرفم اومههد : اربههون خهالتههت بههرب .. مههن کههه پههامو از رههدی کههه خههودت تههای 

 !کردی رلوتر نمی ذاشتم و تا شد عروسی هم مواظبم

 ! با شیشنت خندید و گفت : خودت گفتی با لباو خوابم نمی بره

هیهها بلنههدی از ایههن بههی شههرمی و دروش ه گفههتم .. بهها رههرص گفههتم : چههرا دروش        

 .. میگی تو خودت به من گفتی لباسامو

وای مههن چههی دارب   دسههتمو محکههم بههه گونههه اب کوبیههدب و زیههر لههد زمزمههه کههردب :    

 میگم  

 !امیرعباو خندید : داشتی می گفتی خانمم

پشههت گوشههی بههراه چشههم اههره ای رفههتم .. بههدرنس ادامههه داد : میاههوای شههد        

 ... گذشته رو مو به مو برات بگم    خنده بلند شد : اخ 

 !یاداوریشم براب اشنگه

 !دستگاه مشترک مورد نظر خاموه می باشد

نتوی سهفیدب کشهیدب .. نگهاه پراسترسهم بهه سهاعت بهود        کف دسهت ِ خیسهم رو بهه مها    

 !.. ساعتی که یازده و نیم رو نشون میداد

میهاد دنبهالم تها بهریم کهارت ههای عروسههی رو        10صهبح امیرعبهاو گفتهه بهود سهاعت      

 .پاش کنیم

 !دلشوره ی عهیبی داشتم .. کاه دیشد ازه ردا نمی شدب

کههه .. همههین صههبح بهها هههم تلفنههی   سههعی کههردب خههودب رو اروب کههنم .. اتفههاای نیفتههاده 

 !ررف زدیم
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در خونههه رو بههاز کههردب .. نگههاهی بههه کوچههه ی سههوت و کههور انههداختم .. عکههس          

 *سیدب و برگشتم بهب.وامیرعباو رو ، که صفحه ی گوشیم بود رو 

 !اتاام

با دیدن لباو عروسهم کهه گوشهه ی اتهاام بهود ،لبانهد بهه لهبم اومهد .. ب هش نزدیهک            

 لبه دوزی نباتی داشت رو برداشتم شدب .. شنل سفید که

 !یه لباو عروو دکلته با دامن پفی که روه با رریر کار شده بود ..

 . همون تور که نگاهم به لباو بود ، دوباره ی شماره ی امیرعباو رو گرفتم

مههواعی کههه تههو اتههاق پههرو ، لباسههم رو پوشههیده بههودب ، اینقههدر ذوق زده شههدب کههه نمههی 

 ! دونستم چی کار کنم

تاق نسهبتا بزرگهی بهود کهه دورتها روره ایینهه کهاری شهده بهود و نهور سهفیده روی            ا

 لباو سفیدب خیره کننده بود .. با لذت چند دور چرخیدب و

رسههابی خههودب رو برانههداز کههردب .. بهها ضههربه ای کههه بههه در اتههاق خههورد ، تنههد موهههاب   

 ... رو باز کردب و تور سفید لباو رو، روی موهاب ارار دادب

لبههاو عههروو ییههه تههرف ، ایههن تههور کههه از پشههت روی موهههاب اههرار مههی      همههه ی 

 !گرفت ترف ِ دیگه

 .. وسط اتاق ، رو به در ایستادب

 .. امیرعباو  ی در رو خیلی کم باز کرد .. و یه وری اومد تو اتاق

 !اینهوری فروشنده که دو تا مرد و یه خانم بودن به داخل اتاق دید نداشتن

 .. به من دوخت در رو بست و نگاهش رو

 ! را  من وسط اتاق ایستاده بودب و دور تا دور اتاق تو ایینه نازگل دیده میشد

 .. امیرعباو هم با لباند ِ مردونه و پر تحسینش پشت در ایستاده بود

ادب به ادب ب م نزدیهک شهد .. یهه اهدمی ب ایسهتاد نگهاهش از نهوک پهاب کهم کهم بها             

 دب اخر رو برداشتاومد .. روی کمرب متواف شد .. ا
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 ...دستاه دور کمرب رلقه شد ..

*سههیده شههد ..مشمههئن بههودب گونههه هههاب ا ن رسههابی ارمههز شههده ..   ب.وارسههاو تههر 

 خهالت میکشیدب .. بی اختیار سرب رو زیر گردنش مافی

*سههید ... دسههتش روی چههونم اههرار گرفههت و صههورتم رو   ب.و.. روی سههرب رو کههردب 

 به روه .. لباند زد : از من خهالت می کشی   

لبانههد خهههولی زدب .. نفههس ه رو تههو صههورتم فههوت کههرد ُ بهها ارسههاو گفههت :         

 ! عروسکم چه عروسی شده

 "! دستگاه مشترک مورد نظر خاموه می باشد" دوباره لباند زدب ..

چقدر ایهن رملهه بهی ررمانهه بهود واتهی صهدای امیرعباسهم رو بهه مهن نمهی رسهوند ..             

 ... و نیم بود 12نگاهم به ساعت افتاد 

اشهههره ی اشهههکی کهههه از چشهههمم چکیهههد اوج دردب رو نشهههون داد : امیرعبهههاو ب      

 هاستک

پاهههامو از روی تاههت اویههزون کههرده بههودب و بههه عکههس هههای خههودب و امیرعبههاو       

 توی گوشیم نگاه می کردب ...اشره ی اشک رو از صورت ِ خیس از

 !اشکم پاک کردب و نگاه خیره ب به چشمای امیرعباو تو عکس بود

صههدای پههدرب و دوسههتاه از هههال مههی یومههد .. اصههال متورههه اومدنشههون نشههده بههودب ... 

 !ین چند روز متوره هی ی نشده بودبا

روز تههو بههی خبههری از   12بهها دسههت روی الههبم کههه درد مههی کههرد رو ماسههاژ دادب ..     

 امیرعباو گذشته بود و من ایر از گریه کردن هیا کاری از

 دستم

 !بر نیومد و نمی یومد

کلههد خونههه ی خودمههون رو داشههتم... دو بههار رفههتم اونههها ..امهها فکههر کههردب کههه امکههان   

 ه امیرعباو تو خونه ی خودمون بشینه و منو و بی خبرندار
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 از

 !خوده بزاره .. تن ا رایی که به ذهنم رسید خونه ی راج علی بود

بههار کسههی بههراب در   20بههار در خونههه ی رههاج علههی رو کوبیههدب و   20روز  12تههو ایههن 

 رو باز نکرد .. نه گریه هاب تو باز شدن در تاایر داشت و نه

 التماو

ایهههن بهههاز نشهههدن در مشمئهههنم کهههرد ناپدیهههد شهههدن امیرعبهههاو ارتبهههاط  کردنهههاب .. 

 12ب*و*تقیم ی با راج علی داره .. چقدر دردناک بود واتی خواب 

 روز

پیش تهو ذههنم زنهده میشهد .. فکرشهم الهبم رو مهی سهوزوند کهه مهن پشهت در بسهته             

 ی خونه ی راج علی برای پیدا کردن

زنههدگیم ..شههاید پشههت در ِ بسههته  مههرد زنههدگیم بهها درد اسمشههو صههدا میههزدب و مههرد   

 بود ُ به التماساب بی توره .. درست مثل خوابی که دیده

 بودب

.. 

سههاله ی امیرعبههاو بههه بههرادره فکههر نکههرده بههودب  25چههرا هههیا واههت بههه وابسههتگی 

  

صههدای دوسههت هههای پههدرب بلنههد تههر شههد و گریههه ی مههن پههر درد تههر ... رههس کههردب   

 !رالت تبیعی ندارن

دب و خههودب رو بههه در رسههوندب .. در رو افههل کههردب و همههون رهها بهها بههی رههالی بلنههد شهه

 ... پشت در سر خوردب

نگههاه ِ پههر اصههه اب بههه لبههاو عههروو ِ گوشههه ی اتههاق افتههاد کههه بههه مههن و عروسههی کههه 

 برگزار نشد ، دهن کهی می کرد .. نمک می پاشید به
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مهن  زخمِ  نبودن امیرعبهاو ..نمهک مهی پاشهید بهه رسهم کهه میگفهت امیرعبهاو بهین           

 ... و راج علی ، برادره رو انتااب کرد

 چه توری باور می کردب  

ایهن صههدای خنههده ههها کههه مشمئههنم مهی کههرد همشههون ب*و*ت هسههتن   بههی ررمانههه   

 منو یاد شبی مینداخت که امیرعباو واتی پشت تلفن

 ف مید اینها چه خبره ، گفته بود محاله

 مدببزارب اونها بمونی .. در اتاات ُ افل کن .. من او

چند روز اول عقدمون بهود ، واتهی مثهل امشهد بسهاط خونهه ی مها بهود ، مهنم تهو اتهاام            

 ربس بودب .. برای پدرب فرای نداشت اما من می

ترسههیدب ازایههن رمهها .. از ایههن رههس و رالشههون .. تههازگی ههها هههم نمههی دونههم چههی     

 مصرف می کردن ، که اصال هوشیار به نظر نمی رسیدن و

 .. خندیدن دائما با صدای بلند می

فقط خدا می دونست چه شهبایی از تهرو تهو خهودب م الهه شهده بهود .. فقهط خهدا مهی           

 دونست پشت این در بسته ی اتاق من چقدر از ترو

 !گریه کرده بودب .. فقط خدا می دونست و بعد از خدا امیرعباو

اون شههد هههم تههو اتههاام کتههاب ِ برنامههه سههازیم رو کههه عالاههه ی زیههادی ب ههش داشههتم ، 

 ! میزدب که صدای گوشیم بلند شد ورق

تو ایهن رهس و رهال بهی کسهی صهحبت کهردن بها امیرعبهاو مسهلما رهال ب رو خهوب             

 .. می کرد

 !گوشی رو کنار گوشم گذاشتم : رانم 

 خندید : رونت سالمت .. خوبی همسرب  

لبانههد زدب از ایههن واژه ی تههازه : خههوبم ... ارومتههر ادامههه دادب : واتههی تههورو دارب        

 !خوبم
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ی کار می کردی گل بهانو   مهن کهه اینقهدر دلهم بهرات تنه  شهده کهه دارب دیوونهه           چ

 ! میشم

خندیههدب .. از ایههن رههس خههوبی کههه داشههتم لههذت بههردب و خندیههدب : داشههتم کتههاب      

 .. برنامه سازی ب رو نگاه میکردب

اه ِ پههر از نفرتههی گفههت : ایههن برنامههه سههازی هههم شههده رایههد عشههقی مههن .. بههه رههای   

 تو دستات بگیری و همش یاد من باشی ،اینکه عکس منو 

 نشستی برنامه سازی می خونی  

بی توره گفهتم : خهد چیکهار کهنم   مهن کهه از تهو ههیا عکسهی نهدارب .. تهو ههم اگهه              

 رای من بودی و مهبور میشدی چند ساعت تو اتاق در

 !بسته بمونی ، میرفتی سراش ِ کتابات

 تند و با تعهد پرسید : اتاق در بسته چرا   

 صداه بلند تر از رد معمول بود : کهایی نازی 

 ! تازه ف میدب چه گندی زدب

سههعی کههردب یههه رههوری اشههتباه ب رو درسههت کههنم ... خنههده ی بههی مههواعی کههردب :      

 هی ی .. هی ی .. چرا نگران میشی الکی  

 پر ررص گفت : نازگل کهایی  

 ! بودبپن ان کاری فایده ای نداشت .. گندی بود که خودب با  اورده 

 !راضر بودب بمیرب و امیرعباو پدرب رو تو این رال و اوضاع نبینه

شههاید ارمقانههه بههود فکههرب .. مسههلما امیرعبههاو پههدرب رو مههی شههناخت و مههی دونسههت  

 .. چی کارست

امهها دلههم نمههی خواسههت شههوهرب ، پههدر ِ معتههادب رو تههو رمهها دوسههتاه و در رههال        

 !مصرف مواد ببینه

 !م امیرعباوبا من من گفتم : م مون داری
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 نفس پر ررصی کشید و ارید : م مون های پدرتن  

 !لباب رو ورچیدب ... همه چیز رو ف مید : اره

صدای عصبانیش بها صهدای اسهتارت ماشهین یکهی شهد : چهرا عصهر کهه بیهرون بهودیم            

 نگفتی ، خونتون چه خبره  

منههو اینقههدر ع*و* *ی و بههی ایههرت فههر  کههردی کههه بههزارب تههو خونههه ای بمههونی   

 معلوب نیست چند تا ادب ب*و*ت و معتاد دارن مواد مصرف که

 می کنن 

 ! صدای بوق ماشین اومد .. می دونستم تو راهه و التماسم بی فایده

بهها گریههه نالیههدب : تههو رو خههدا نیهها امیرعبههاو .. صههاداانه ادامههه دادب : نمههی خههواب بابههاب  

 ...رو اینهوری ببینی ..اگه منو دوست داری نیا

 !داد زد : نیاب    از صدای داده ترسیدب و لباب لرزیدبا عصبانیت 

 اروب ارید : در اتاات افله  

 ! نم اشک رو از زیر چشمم گرفتم : اره

 ! همون را بمون ، خودب میاب در اتاق دنبالت

**** 

 ... هنوز نیم ساعت نگذشته بود ، که چند تا مشت محکم به در اتاام خورد

 ! ا چند ادب فاصله پشت در ایستادباروب افل در رو باز کردب و ب

 !وارد اتاق شد .. در رو دوباره افل کرد ... سرب رو پایین بردب : سالب

 بی توره به من به سمت کمد لباسم رفت و دره رو باز کرد : چمدونت کو  

 با تعهد گفتم : چمدون   چمدون برای چی  

 ازگل با خشم نگاهم کرد و شمرده شمرده گفت : چمدونت کهاست ن

 ! اروب گفتم : امیرعباو

 داد زد : امیرعباو و مر  .. می گم چمدونت کهاستق 
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سههر بههه زیههر و ترسههیده چمههدون رو از زیههر تاههت بیههرون کشههیدب و رلههوی پههاه       

 : گذاششتم ..بازوب رو محکم گرفت و رو به کمد لباو هدایتم کرد

 !رما کن لباساتو ، بریم

ت و اشههره ی اشههکم بههی اختیههار چکیههد از ایههن عصههبانیت و بههی م ههری ه الههبم شکسهه

 : امیرعباو

دسههتش دور بههازوب شههل شههد .. نگههاهش رو گرفههت و ارومتههر گفههت : وسههایلتو رمهها     

 کن .. از اینها میبرمت

 بازومو ماساژ دادب ... با لحن ی که خود به خود مظلوب شده بود ، گفتم : کها  

یهه رهایی کهه تها امهاده      نگاهش بهه مهن نبهود : چهه مهی دونهم .. هتهل ، مسهافر خونهه ..          

 شدن خونه مون ، بشه توه زندگی کردقیه رایی که

 اینها

 !نباشی

 !یه ادب عقد رفتم .. ترسیده بودب از چ ره ی عصبانیش اما : من نمی یاب

دوبههاره چشههماه توفههانی شههد ، یههه اههدب فاصههله رو پههر کههرد ، رو بههه روب ایسههتاد و      

 !ارید : نمیاب و مر  ق نمی یاب و کوفت

 می مونی که چی بشه   اصال می دونی پشت در ِ اتاات چه خبره  اینها 

پههر رههرص تههر اریههد : در خونههه رو کههه پههدرت بههاز کههرد ، تهها برسههم بههه تههو و ببینمههت 

 مردب و زنده شدب ... چشماب که دو تا زنی که بین شون بودن

 .. افتاد ، سرب تیر می کشید ، البم نمی زد

ره ی ارمهق ، بابهاتم نمهی دونسهت تهو اتهاای       با انگشهت کوبونهد وسهط پیشهونیم : دخته     

 ... رتی فکره .. رتی فکرشم دیونه اب می کنه که اگه

 !این ع*و* *ی ها می ف میدن تو اتاای چه اتفاای برای تو و دل من می افتاد
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چنههد اههدب از مههن فاصههله گرفههت و روی تاههت نشسههت .. کههف دسههتاه رو چسهه وند    

 دلم می خواد تا به پیشونیش و با ررص و عصابانیت ارید :

 !می خوری ، بزنمت نازگل

راست می گفهت امیرعبهاو .. مهن بهی فکهری کهره بهودب بها اینکهه بهرای خهودب دلیهل             

 ! داشتم ولی به امیرعباو هم رق می دادب

 !بین پاهاه روی زمین نشستم و سرب رو به زانوه تکیه دادب : بباشید

بروههاه هنهوز تهو ههم بهود :      از روی زمهین بلنهدب کهرد و روی پاههاه نشهوند منهو .. ا      

 هر شد اینهوریه   

سرمو پایین انداختم و بها دکمهه ی لباسهش بهازی کهردب : نهه ... ههر چنهد شهد یهه بهار            

 میان خونه ی ما .. اون زن ها هم همیشه باهاشون

 !نیستند .. از واتی من و تو عقد کریدب این اولین باره که بساتشون اینهاست

رو دور شههونه هههاب محکههم کههرد : بایههد بههه مههن مههی    نفسههش رو داد بیههرون و دسههتاه

 !گفتی

 !سرمو به سینه اه چس وندب : خهالت کشیدیم اینا رو بگم

 !*سید : دختره ی دیوونهب.وموهامو 

*سههیدب : اههول میههدب شههبایی کههه اینههها باشههن ب ههت خبههر بههدب ..    ب.وروی الههبش رو 

 اصال شبایی که پدرب دوستاه رو میاره خونه ، من پیش تو

 !ونممی م

 لبامو بیرون دادب   باشه   منو می باشی  

 !خندیدب ... با ابروهایی که هنوز تو هم بود ، نگاهم کرد : خر شدب

*** 

از اون شد به بعهد ههر شهد بها امیرعبهاو بیهرون بهودب .. و چهه اهدر مهدیونش بهودب            

 !یل این شد گردی ها رو به روب نمی یارهکه دل

** 
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 .. اولین صدای بوای که به گوشم خورد ، رس کردب دنیا رو به من دادن

روز کههه گوشههی ه خههاموه بههود ، رهها  داشههت زنهه  مههی خههورد ... تهه ش   15بعههد از 

 .. الد ِ بی ارار ُ دلتنگم تند تر شده بود

 .. بوق دوب .. نفس ب تو سینه ربس کردب

 ! .. هیا وات تا سه تا بوق پشت خط منتظرب نداشته بود بوق سوب

 .. بوق چ ارب

 .. بوق پنهم

 نا امید زمزمه کردب : رواب گل بانو ت رو نمیدی  

 ... بوق ششم

 .... بوق هفتم

 و

 دیگه زنه  ناهورد ... گوشهی رو رهواب داده بهود و ... مهن .. مهن بایهد رهرف میهزدب          

. 

ل ههره و دل تنگههی تههو ذهههنم نبههود ، هههق زدب :  روز دل واپسههی و د 15هی ههی رههز ایههن 

 امیرعباو

روز درد رو از یههاد ببههرب  15راضههر بههودب یههه رههان ِ امیرعبههاو بشههنوب و همههه ی ایههن  

 روز اصه ، همه ی ضهه زدناب در خونه 15.. همه ی این 

ی رههاج علههی رو از یههاد مههی بههردب اگههه فقههط .. فقههط همههین ا ن از زبههون ه بشههنوب :   

 ران ِامیرعباو

 .... ماا

 ! با اشا شدن تلفن ، نگاه ناباور ِ خیس ب به گوشی خیره موند

 .... چند لحظه نفس کشیدن هم یادب رفت

 اشا کرده بود   گوشی رو روی اشا کرد  
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روز از درد ِ دلتنگیههو دل واپسههی گریههه کههرده بههودب .. رو منههی کههه    15روی منههی کههه 

 دب تاچشماب باز نمی شد از درد .. رو منی که ادب به ا

رسیدن بهه خونهه ی رهاج علهی ههق زده بهودب ... رو مهن گوشهی رو اشها کهرده بهود...            

 ِ برای اولین بار گفتم امیرعباو و نشنیدب ران

 امیرعباو

 !روز ازه گذشته بود ، تو ذهنم زنده تر و پر رن  تر شد 15خواب ی که 

ی ررمانهه مههی  لبهاب لرزیهد از ایهن درد کهه بهه رهونم افتههاده بهود .. از ایهن رسهی کهه به           

 .. گفت : امیرعباست دیگه دوسخت نداره

 .. گوشی که هنوز تو دستم بود ، دوباره لرزید

 ... چشماب از گریه تار میدید .. چند بار چشماب رو محکم فشار دادب

 : اسم امیرعباو ، روی گوشیم تار دیده میشد .. پیامش رو باز کردب

 ربسالب ... یه چند روز نیاز به فکر کردن دا"

 !من و تو عهله کردیم .. و شاید هم اشتباه

 !دیگه به من زن  نزن ... باید یه فکر اساسی برای ادامه این رابشه کنیم

 "!خدارافظ

 .. لرزه دستاب بیشتر شد

 ناباور زمزمه کردب : عهله کردیم  

 ما اشتباه کردیم  

 دوست داشتن مون اشتباه بود   با عهله بود  

 دیگه ب ش زن  نزنم  

از شک زیاد گریهه اب بنهد اومهده بهود .. امها دسهتاب مهی لرزیهد .. دسهتای خهیس ب مهی            

 ... لرزید

 به ساتی شماره ه رو گرفتم
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 !دستگاه مشترک مورد نظر خاموه می باشد

 مثل دیوونه ها دوباره شماره گرفتم .. دوباره .. دوباره

 ! خاموه بود

 .. به عکس ه که روی صفحه ی گوشیم بود ، خیره شدب

اتههاق دور سههرب مههی چرخیههد . الههبم درد مههی کههرد .. همههه ی ررفههاه تههو سههرب فریههاد 

 زد.. همه ی عاشقانه هاه راه نفس کشیدنم رو

 ... بست

 !با دستای لرزونم ، سرب رو محکم گرفتم .. پر بیر زمزمه کردب : درواه

ا ن شههلواه نازگههل رههان ... مهها کههه فههردا هههم کههالو داریههم .. صههبح کههه خلههوت شههد ،  

 یایم نگاه می کنیم .. باشه خانومم م

 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 
 

 !سرمو تکون دادب و با لد بازی تکرار کردب : من میاواب همین ا ن ببینم

 ! لبا چشم اره نگاهم کرد : نازگ

 !مظلوب نگاهش کردب : امیرعباو

بهها دلاههوری چنههد اههدب عقههد رفههت .. بههه دیههوار تکیههه داد ، دستاشههو ب*ش*ل گرفههت  

 !، بی تفاوت ابرو هاه رو با  برد : هر کاری دلت میاواد ، بکن

 !نیشم شل شد : ممنون همسری

امهه  امروز تو کهالو ، اسهتاد گفتهه بهود ، اسهم افهرادی کهه تهو سهه سهال اخیهر ، تهو برن            

 نویسی نمره ی اابل ابولی رو گرفتن ، تو برد میزنن تا در

صههورت دلاههواه ابههت نههاب کههنن و بعههد از ابههولی تههو ایههن مررلههه ، الم یههاد کشههوری ،    

 !شرکت کنن

 منم دل تو دلم نبود .. تها کهالو تمهوب شهد ، تنهد بها امیرعبهاو بهه سهمت بهرد رفتهیم           

.. 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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نفههری کههه اسمشههون تههو  50بههر  رلههوی بههرد بههه تههرز ورشههتناکی شههلوش بههود .. عههالوه 

 لیست بود ، کلی دانشهو دیگه هم به خاتر دیدن بقیه نمره

 ! ها ، اونها رما شده بودن

مثههل ب ههه ههها بههرای دیههدن اسههمم ، ذوق داشههتم . مههی خواسههتم بههرب رلههو .. امهها          

 امیرعباو ارازه نمی داد و می گفت اسم تو که برنامه سازی رو

و لیسههت هسههت و نیههازی نیسههت ا ن تههو ایههن  پههاو کههردی ، رتمهها تهه  20بهها نمههره ی 

 !شلوای بری رلو

ولههی مههن بههه خههررم نمههی رفههت .. بایههد اسههمم رو تههو لیسههت میدیههدب .. خههودب بهها        

 !چشمای خودب

البته خودب هم نمی دونستم بهین ایهن همهه دختهر و پسهر ، کهه بهه ههم چسهبیدن ، چهه           

 توری باید رلو برب  

 . ولی خد ، ذوق ب نمی زاشت بی خیال شم

یه ادمی رمعیتی کهه مثهل مهن و درسهت عهین ندیهده هها رلهوی بهورد ایسهتاده بهودن            

 ! ، ارار گرفتم

با دیدن این شلوای ، به این نتیههه رسهیدب کهه وااعها نمهی تهونم بهرب رلهو . البتهه ههم           

 !ِ نمی خواستم قتازه ف میدب رق با امیرعباو

گره خههورده نگههاهی بههه مههرد اخمههوی دوسههت داشههتنی ب انههداختم .. بهها ابههرو هههای      

 .. دستاشو زیر ب*ش*ل گرفته بود و نگاهم می کرد

 ! برای اینکه ضایا نشم ، بسم ال ی گفتم و ادب اول رو برداشتم

 .. پشت سر یه دختر و پسر که بدون هیا فاصله ای کنار هم بودن ، ایستادب

دسههتم رو ، روی شههونه دختههره گذاشههتم و سههعی کههردب بهها کنههار زدنههش ،بههدون اینکههه  

 ه برخوردی داشته باشم ، یه ادب دیگه رلو برب .. تابا پسر

 !ردودی هم موفق شدب .. اما وااعا نمی شد دیگه رلو رفت
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اگه یه اهدب دیگهه برمهی داشهتم ، درسهت بهین دو تها پسهر اهرار مهی گهرفتم .. چیهزی             

 !که من وااعا نمی خواستم

سههعی کههش چههادرب رو ، روی سههرب رهها بههه رهها کههردب و چههادرب رو رلههوتر کشههیدب و    

 کردن از یه ترف دیگه راهی پیدا کنم که

شاصههی از پشههت ب ههم چسههبید .. یههه دسههتش از روی بههازوب رد شههد و محکههم روی      

 شکمم ارار گرفت .. با دست دیگه اه هم سعی کرد

 . رمعیت رو کنار بزنهقدستاب رو ، روی دستش که روی شکم ب بود گذاشتم

 !تو گوشم ارید : لهباز ِ سرتق

 ! .. با خره با هر ساتی بود ، به برد رسیدیم لباند محوی زدب

رهها  هههر دو تهها دسههت امیههر عبههاو روی شههکم ب بههود و کههامال مههن تههو ر*ش*و*شههش  

 .. بودب

در کمال ارامش و امنیت شهروع کهردب بهه گشهتن اسهمم بهین سهه برگهه ای کهه اونهها           

 !زده شده بود

 : شدهنوز دنبال اسمم می گشتم که صدای امیرعباو کنار گوشم بلند 

 !، نازی ِ امیرعباو 42برگه ی دوب ، ردیف سوب ، شماره ی 

،  42ذوق زده انگشهههتم رو روی اسهههمم گذاشهههتم و نوشهههته رو خونهههدب : شهههماره ی    

 !نازگل صادای

**** 

**** 

 ... رو به روی تلویزیون نشستم .. بی روصله کانال ها رو با  و پایین کردب

 !تم چه برسه به دانشگاه رفتناینروزا روصله ی زندگی کردن رو هم نداش

 ... کنترل رو پرت کردب روی میز .. خودب رو تو مبل دو نفره م اله کردب

 .. گوشیم روی میز لرزید
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الد مهن ههم لرزیهد .. از تهرو ... ههر پیهامی مهی تونسهت از امیرعبهاو باشهه .. مثهل            

 ... پیاب چند روز پیش ه که باور نکردنی بود

لرزیههد و چشههماب مههی سههوخت .. دیگههه تااههت خونههدن   از هههر او اب او ی دلههم مههی 

 ... یه پیاب ِ دیگه که ررف از اشتباه بزنه رو نداشتم

 با ارتیاط گوشی رو برداشهتم .. دیهدن پیهاب تبلییهاتی باعهش شهد نفهس رارتهی بکشهم         

... 

 ... خواستم گوشی رو بزارب رو میز که

بههه اههول خههوده  دلههم خواسههت بههرب بههه روزای ِ عاشههقانه مههون .. بههه صههبح هههایی کههه  

 .. ررف دلش رو ، با او اب او ب م می گفت

 صندوق دریافتی های گوشی رو باز کردب

 ... روز پیش رو رد کردب 5پیاب تل  

بهها ارسههاو خونههدب .. دونههه بههه دونههه .. پیههاب هههای مههردی کههه دوسههت داشههتن مههون رو 

 اشتباه می دید .. رس و رال شیرین یک ماه و چند روز

 ... دیدمون رو اشتباه می 

ارتیههاری بههه تسههبیح نیسههت .. دسههت هایههت را بههه مههن بههده ، بهها انگشههتانت "پیههاب اول : 

 ". ذکر دوست داشتن می گویم

شههعر ردیههف و اافیههه نمههی خواهههد ، بههوی ِ ر*ش*و*ه تههو مههن ِ دیوانههه را        "دوب : 

 ".شاعر می کند

 ... لباند به لبم اومد

بههه انههدازه ی تمههاب دل نگرانههی  اراب چشههم هایههت را ببنههد ، یههک نفههر اینههها   "بعههدی : 

 هایت بیدار است ، یک نفر که از همه ی زیبایی های دنیا

 "تن ا تو را باور دارد

 . لباندب پر رن  شد
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 "!خدا واتی تو را می افرید ، فقط به یک چیز فکر می کرد .. به من"بعدی : 

 .. خندیدب .. اینا رو به من گفته بود

کههها مههی خههرب .. تههو فقههط اههول بههده صههدای خنههده تمههاب ِ خسههتگی هایههت را ی "بعههدی :

 "!هایت را به کسی نفروشی

زیباترین لباسهی کهه مهی توانهد یهک زن را ب وشهاند ، بهازو ههای مهردی سهت            "بعدی :

 "!که دوستش دارد

 ... لباند هنوز به لبم بود که صدای در اومد

 یبهده شهد  دلم نمهی خواسهت دل بکهنم از ایهن عاشهقانه هها .. ولهی در خونهه دوبهاره کو         

! 

بهها بههی رههالی بلنههد شههدب .. چههادرب رو ، از روی اویههز پشههت در برداشههتم و خههودب رو     

 ! باهاه پوشوندب

 .. در رو باز کردب ، با دیدن پست چی نگاه متعهبم رو ب ش دوختم

 شما خانم نازگل صادای هستید   -

 ! تو ذهنم گذشت : به اول امیر عباو نازی ِ امیرعباو

 ! بله سرب رو تکون دادب :

پاکههت نامههه ای رو بههه دسههتم داد .. دفتههره رو امضهها کههردب و در خونههه رو بسههتم ..      

 .. م ر دادگاه روی ِ پاکت کمی دل ره اور بود

با عهلهه بهازه کهردب .. چشهمای گهرد و متعههبم خهیس شهد از خونهدن عنهوان بها ی            

 ! صفحه

 .... ارضاریه برای تالق

ی اشههکم همههه ی ورههودب رو سههوزوند دسههتم روی الههبم چنهه  خههورد .. دااههیِ اشههره  

 !، سات زمزمه کردب : تالق  
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از نفسههاه کههه بههه پوسههتم مههی خههورد ، القلههک ب مههی یومههد ... بهها خنههده گفههتم : نکههن  

 ! امیرعباو

 ! نفسش رو محکم بیرون داد و چیزی نگف ت

 .. رو مبل نشسته بودیم و سره روی پاب بود

بههود ، بههه شههکمم ، بههه خههاتر    القلکههی نبههودب ولههی رهها  کههه صههورتش رو چسهه ونده   

 نازک بودن تاپم ، نفساه می خورد به پوستم و یه روری

 .. میشدب

سهعی کهردب سهره رو از خهودب فاصهله بهدب .. ولههی مثهل ب هه هها گربهه هها صههورتش            

 !رو محکم تر چس وند

 .اروب گفت : سرب درد می کنه نازی

: مسههکن ااههر  بهها یههه دسههتم گونههه اه و بهها دسههت ِ دیگههه اب موهاشههو نههوازه کههردب   

 !نکرد   پاشو بریم دکتر

رلههوی بلنههد شههدنم رو گرفههت ُ بهها چشههمای بسههتش زمزمههه کنههان گفههت : همههین رهها    

 !خوب میشه

 .. ابل از اینکه چیزی بگم ، صدای گوشی ه بلند شد

 : بدون اینکه تکون باوره یا رتی چشماشو باز کنه ، گفت

 گوشیم تو ریبمه نازگل .. میدیش  

 ok خههارج کههردب و بههین انگشههتای دسههتش گذاشههتم . دکمههه یگوشههی رو از ریههبش 

 .. رو چشم بسته زد و گوشی رو کنار گوشش گذاشت

 بله  

بی رال گفهت : دسهتت درسهت .. نهه .. دو تها خهدمتکار بگیهر .. کهه کهل خونهه و ریهاط            

 .. رو تمیز کنن ، به گل و درختای ریاط کاری نداشته باه
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ن ههها .. دسههتمزد ب دو برابههر رسههاب کههن کههه ببههین شهه اب ، بگههو دو روزه تمههوب کههن -

 !دل به کار بدن

دلههم بههرای صههدای بههی رههالش ریههش شههد .. بهها دو تهها دسههتم سرشههو اروب ماسههاژ مههی    

 .. دادب

 .. از واتی از دانشگاه برگشته بودیم

 سر درد داشت .. مسکن هم بهی ااهر بهود .. بهه بیمارسهتان رفهتن ههم راضهی نمهی شهد          

.. 

 رتش رو ، روی پههاب چرخونهد و تهو چشهماب نگهاه کهرد     تلفهن ه کهه تمهوب شهد .. صهو     

.. 

چشههماه سههرا سههرا بههود بههه خههاتر سههر درد .. اهسههته پشههت پلکاشههو بهها انگشههت     

 نوازه کردب : کی بود  

 . چشماشو بست .. انگشتم رو اروب روی چشمای بستش کشیدب

همههون کههه کههارای خونههه رو سهه ردب ب ههش .. تهها چنههد روز دیگههه تمومههه .. بعههد ه    -

 بریم لوازب باریم .. یه هفته ابل از مراسم کارای خونهباید 

 !مون اماده ست

 لباند زدب : امیرعباو  

*سههید و چشماشههو بههاز ب.ودسههتامو بهها دو تهها دسههت گرفههت .. دونههه دونههه انگشههتامو   

 کرد : ران ِ امیرعباو  

 بعد از عروسی مون بریم مش د   -

 !  دلباند محوی زد : اره عزیزب .. ماه عسل میریم مش

دسههتم رو از دکمههه هههای بههاز پیههرهنش بههه الههبش رسههوندب : مههن تهها رهها  مسههافرت     

 ! نرفتم

دسهتش رو بها  اورد و گونهه مهو نهوازه کهرد : ههر گوشهه ی دنیها کهه امهر کنهی ، مهی              

 !برمت عروسکم
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 لباند زدب .. انگشت ه رو روی لبم کشید ...  

 . البش زیر دستم تند تر میزد

 باو  امیرع

 رون ِ دلم   -

 کار پیدا نکردی  

 !گردنم رو با دست لمس کرد : یکی از اشناها اول داده براب کار پیدا کنه

 چه کاری   -

 !! محو خندید : منشی ، ابدارچی .. هر چی که شد

لبانههدب تلهه  بههود : تههو مههی تونسههتی ب تههرین زنههدگی رو داشههته باشههی .. یههه واتههایی     

 .. ی من می سوزیفکر می کنم تو داری به پا

 ! بین ررفم اومد و ردی گفت : ررف مفت نزن

صههورتش رو دوبههاره چسهه وند بههه شههکمم و چشماشههو بسههت : تهها واتههی مههدرک نگیههرب  

 .. ، همینه

 . چیزی نگفتم و دستم رو دوباره بین موهاه بردب

 ! با ناله گفت : وای .. سرب

 ! با ناله گفت : وای .. سرب***

 ارج کردب و نگران پرسیدب : چی شد  تند دستم رو از موهاه خ

 !ناله کنان گفت : سرب داره می ترکه نازگل

لبههاب لرزیههد .. هههول کههرده بههودب ... مههن تااههت درد کشههیدنش رو نداشههتم : پاشههو       

 : بریم دکتر ... دستم رو با ارتیاط روی ته ریشش کشیدب

 !بلند شو امیرعباو .. باید بریم دکتر

 ! د : با دوا ، دکتر خوب نمیشهبدون اینکه تکون باوره نالی

 ... اینقدر هول کرده بودب که اصال نف میدب چی گفت و منظوره چی بود
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 !بی رال تر ادامه داد : نازگل باید یه کاری کنی ، که خوب شم

 با اصه گفتم : من که کاری از دستم بر نمیاد .. من .. من چی کار کنم  

 ... بدون تو ره به ررفم لباسم رو با  کشید

 ! رس کردب از گونه هاب ررارت میزنه بیرون

 .. سعی کردب از خودب رداه کنم .. ولی زورب ب ش نمی رسید

 !اروب گفتم : نکن امیرعباو

*سههم کههن کههه خههوب ب.وبههدون اینکههه ازب رههدا بشههه ، تههو چشههماب نگههاه کههرد : پههس  

 !بشم

 ! *سه من مسکنه که خوب شیب.وبا چشم اره گفتم : مگه 

 !: بیا امتحان کنیم تا معلوب شه بدرنس خندید

 !!! ادامه داد : نازی تو اصال مریر داری بلد نیستیا

 !مگه نشنیدی شاعر میگه ال ی تد کنم شاید پرستارب تو باشی

 ! *سی .. ماچی ق یه ررکتیب.وبابا من دو ساعته دارب ناله می کنم .. یه 

 ب ت زده پرسیدب : یعنی الکی ناله می کردی  

 !برگردوندب و با ایر گفتم : وااعا که روب ُ ...

 !خندید : ا ر نکن گل بانو ... اولش درد می کرد .. ا ن ب تر شده

چیههزی نگفههتم و بههه ا ههر الکههی ب ادامههه دادب .. بههدرنس گفههت : کههه اینشههور ... ریههف    

 که ا ر کردی ، می خواستم در مورد اون الم یاد

 !یه چیزایی بت بگم

 ه کردب : راست می گی  نیشم شل شد و ذوق زده نگا

خندیههد .. هههم چشههماه .. هههم لبههاه : اره عروسههکمق در مههورد امتحههان ه کلههی        

 تا کتاب رو هم پیدا کردب که اگه 5تحقیق کردب .. اسم 

 !باونی شون ابولیت صد در صده
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 !هیهان زده گفتم : اسم کتابا رو ب م بده ، از کتاباونه ی دانشگاه بگیرمشون

 ! برات خریدبل مو کشید : همه شو 

 چشماب گرد شد : پس کو   چرا ب م ندادی  

 !اگه میدادب که ا ن مسلما منو یادت میرفت و می چس یدی به کتابا -

 با ررص گفتم : به چند تا کتاب هم رسادت می کنی  

رهدی گفههت : بههه ههر چیههزی کههه ذهنهت رو مشههیول کنههه ، رسهادت مههی کههنم ق کتههاب     

 .. باشه برای واتایی که من نیستم

بایههد ایههن پن ههان کههاری ه رو تالفههی مههی کههردب .. اون رههق نداشههت چنههد تهها کتههاب     

 !دوست داشتنی رو از من مافی کنه

ابرومههو بهها  انههداختم و بهها بدرنسههی گفههتم : یههه چیههزی هسههت کههه چنههد روزه میاههواب   

 . ب ت بگم

*** 

ابرومههو بهها  انههداختم و بهها بدرنسههی گفههتم : یههه چیههزی هسههت کههه چنههد روزه میاههواب   

 .  ت بگمب

 م ربون نگاب کرد : چی عزیزب  

 .. ب گانه گفتم : چند روزه یکی از پسر های کالو ذهنمو درگیر کرده

 !ابروهاه تو هم رفت و پرید وسط ررفم : الط بیها نکن نازگل

بههی تورههه بههه لحههن رههدی ه ادامههه دادب : مههی دونههی کههدوب پسههره رو مههیگم  همههون  

 فکر کردن بهکه اسمش ... انگشتم رو به نشونه ی 

 شقیقه

 !اب زدب : اوووووب .. اسمش چرا یادب نمیاد

از روی پههاب بلنههد شههد و همونشههور کههه دکمههه هههای پیههراهنش رو مههی بسههت ، بهها خشههم  

 !ارید : من می رب تو هم به مساره بازی هات ادامه بده
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از چ ههره ی اخمههو ه و موهههای ژولیههده کمههی ترسههیدب ... زیههر لههد بههه خههودب و       

 ع*و* *ی الیظی گفتم .. ابال کشف کردهررفای مفتم خر 

 !بودب که با این بشر نمیشه از این شوخی ها کرد .. نباید زر مفت میزدب

 ... تا به خودب بیاب تو راه رو بود و داشت کفشاشو به پا ه می کرد

 ! خودب رو ب ش رسوندب و پشیمون گفتم : بباشید .. الط کردب

 !ین الط هاتو تکرار نکنتو صورتم ارید : صد دفعه ب ت گفتم ا

سرمو کد کهردب و صهدامو ب گانهه مهردب گفهتم : خهد ببشهاین ..دلهت میهاد بها دختهر            

 ِ م ربونت ا ر کنی  

بههازو هههامو محکههم گرفههت و بههه دیههوار پشههت سههرب چسههبوند منههو .. پیشههونیش ممههاو 

 با پیشونیم شد و با خشم گفت : اسم ِ پسری رز من

 !هم ممنوعفکر پسری رز من .. رتی شوخی ه  ..

 ! زن منی .. مال منی

 !رتی اگه مردب هم اسم هیا کس دیگه رو رز من رق نداری بیاری

ت دید کنان ادامهه داد : یهه بهار دیگهه نهازی .. فقهط یهه دفعهه ی دیگهه رهرف نهامربوط            

 بزنی ، یه روری میزنمت که تا یه هفته نتونی از رات تکون

 !باوری

 !قط شوخی کردب ... همیناروب گفتم : چرا عصبانی میشی   من ف

چشههماه هنههوز سههرا بههود امهها لحههن ه ارومتههر شههده بههود : ررفههی کههه بههه نداشههتنت  

 ختم بشه ، منو از هر ارمقی ، ارمق تر و از هر دیوونه

 !ای ، دیوونه تر می کنهق پس دیگه هرگز تکرار نکن

از  تههو رو کههه دارب ، رلههو همههه دنیهها مههی تههونم بایسههتماما مشمئههنم اگههه نداشههته باشههمت 

 !ساله هم ضعیف ترب 5یه ب ه ی 

 .. نگاه ِ پر ب ت ب رو از برگه ی تالق گرفتم
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 .. عقلم شاید می گفت ، این دادخواست پله ی اخر زندگی من و شوهرمه اما

دل ِ خهوه بههاوردب ، بها ایههن همهه سههند و مههدرک ، بهاور نمههی کهرد امیرعبههاو از مههن ،      

 ! من ِ گل بانوه دل بکنه

 ! ، که تو پیشم دیگه نیستی مگه میشه باورب شه

بهها اههدب هههای سسههت و اروب بههه تههرف اتههاام راه افتههادب .. برگههه ی رههدایی هنههوز تههو    

 .. دستم بود

 !ارص اراب باش ، شاید می تونست درد ِ البم رو کمتر کنه

چههادر ِ مشههکی ب رو .. هدیههه ی مههرد ِ بههاایرت ِ دیههروز رو سههرب انههداختم .. اهمیتههی      

 او ِ رارتی تنمه .. اهمیتی نداشتنداشت اگه زیر چادر لب

اگههه روسههری روی موهههای بههازب نیسههت ... هی ههی اهمیههت نداشههت ... مههن بایههد بههه      

 خونه ی راج علی می رسیدب .. این خونه و دیوارهای

سیمانی ه منو دیوونهه مهی کهرد .. بایهد بهه رهایی مهی رسهیدب کهه امیهد دیهدن ه رو            

 ! داشتم

ن مههی دادب .. بایههد بههاورب میشههد ، شههوهر ِ    بایههد ایههن نامههه رو بههه امیرعباسههم نشههو    

 .. رسود دیروزب نامه ی ردایی فرستاده

رلههوی اینههه اتههاام ایسههتادب .. زیههر چشههم هههای کبههودب و ورب کههرده اب یادگههار مههرد ِ    

 .. عاشق ی بود که برای زنش نامه ی ردائی فرستاده

 ! یادگار مرد ِ رسودی بود که به ردایی فکر کرده

 !تونه از نازی ِ امیرعباو دل بکنه یادگار مردی که می

 از صورت خیس از اشک ب تو اینه ردا شدب

با اهدب ههای اروب بهه خیهابون اصهلی رسهیدب .. دلهم میاواسهت سهریا تهر بهرب .. امها              ..

 .. پای رفتن نداشتم و توان تند تر کردن ادب هاب

 ! این دلم بود که منو می کشوند به خونه ی راج علی
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 !بودب اما ... را  خونه ی امیدب بود رایی که تحقیر شده

 ... برای اولین ماشین ی که از خیابان خلوت رد شد ، دست تکون دادب

تهها زودتههر بایسههته و منههو بههه خونههه ی رههاج علههی برسههونه .. نامههه رو تههو دسههتم محکههم  

 ! کردب و سوار شدب

زود م م نبود کهه راننهده ی رهوون سهمند خیهره نگهاهم مهی کنهه .. م هم ایهن بهود کهه             

 ... تر می رسیدب

 .. سر خیابون خونه ی راج علی ، از ماشین پیاده شدب******

چشههمای اشههکیم باعههش میشههد درسههت زیههر پههاب رو نبیههنم .. بههه سههاتی بههه در خونههه ی 

 .. راج علی رسیدب

 .. خودب رو به در تکیه دادب و زن  ایفون رو فشار دادب

 ... زیر لد نالیدب : خدا

 .. حکم به در کوبیدب .. یه بار .. دو بار ... سه بارمشت گره کرده اب رو م

 .. باز نمی کرد .. کسی این در ِ لعنتی رو باز نمی کرد

 .. مثل همه ی بیست و چند بار ابل

هههق زدب ... از درد دسههت ِ کههم رههونی بههود کههه هم نههان بههه در کوبیههده میشههد یهها از     

 .. درد البم .. نمی دونم ... اما من

 .. در بسته هق میزدبمن مظلومانه پشت 

 .. با ناله صداه زدب ، لرزون و پر درد: امیرعباو .. امیرعباو ب .. بیا دب در

هههق هقههم نفههس کشههیدن رو سههات کههرده بههود امهها .. مههن عاشههقانه یهها ارمقانههه صههدا    

 ! میزدب مردی رو مرد زندگیم بود و نبود

.. ادامههه دادب ، پههر  صههداب مههی لرزیههد .. مثههل لبههاب .. مثههل الههبم ... مثههل چشههماب .. ولههی 

 بیر تر و اروب تر ادامه دادب : بیا امیرعباو .. ببین
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ارضاریه تهالق رو .. بیها ببهین روسهری سهرب نیسهت .. ببهین مهو ههاب بیهرون ریاتهه ..            

 .. بیا منو دعوا کن

 !هق هق کنان نالیدب : امیرعباو .. امیرعباو .. امیرعباو ...

*** 

 ... ی کردن نازگل خیره بوداز پشت پنهره اتااش ، به نقش باز

پوزخنههد زد و زیههر لههد گفههت : اگههه رههاج علههی را نداشههتم ، تهها کههی فریههد یههک دختههر 

 پاپتی را می خورد ب 

 .. خدا را به خاتر داشتن برادری چون راج علی ، شکر کرد

 ایدا وارد اتااش شد .. با لیوان اب پرتقال کناره ایستاد : رالت خوبه

زیبها و ارایهش کهرده ی دختهر خیهره مانهد .. ایهدا لبانهد          نگاه امیرعبهاو بهه چ هره ی   

 زد .. صورت زیبایش دلبری می کرد .. این را می دانست و

دوست داشت برای مهردی کهه تها ابهل از ایهن رتهی نگهاهش نمهی کهرد ، دلبهری کنهد            

 .. زیبا باشد و دل این مرد رذاب را به دست اورد .. نگاه

 .. خیره ی امیرعباو دل ه را ارص کرد

 ! لیوان ِ اب پرتقال را به ترف ه گرفت : نوه رونت

لیههوان را از دسههت ِ دختههر ِ زیبهها گرفههت و نگههاهش را بههه دختههر م الههه ی شههده ی       

 .. پشت در دوخت

 .. از این فاصله چ ره اه را درست نمی دید

فقط ف مید که نازگهل بها مشهت ههای کهم رهان بهه در مهی کوبهد و گریهه کنهان چیهزی             

 !را زمزمه می کند

ایدا کهه تعهم نگهاهِ  خیهره امیرعبهاو را تهازه چشهیده بهود ، خهوده را بهه او نزدیهک            

 تر کرد وگفت : معلوب نیست تا کی میاواد بیاد اینها و داد

 !و بی داد کنه
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لیههوان اب پرتقههال را سههر کشههید .. دو بههاره بههه دختههر زیبههای کنههاره خیههره شههد : دو   

 !روز دیگه ، همه چی رو تموب می کنم

**** 

 ... امید از در فاصله گرفتم نا

 .. ادمی به عقد گذاشتم ..... اما هنوز چشمم به در بسته بود

 ! به دری که رس ب می گفت امیرعباو پشتشه

 یعنی منو می دید و نمی یومد  

 .. ادب بعدی سات تر بود

 ! این اخرین ادب برای دیدنت ، این اخرین پُله واسه رسیدنت

و پرسههوز تههر کههرد : نمههی خواسههت مههن رو ببینههه ...   الههد ِ پههر دردب اشههک چشههمم ر 

 نمی خواست

 این اخرین نفس کشیدنم برای ِ تو ، این اخرین تو رو ندیدنم برای ِ تو

اههدب دیگههه ای بههه عقههد برداشههتم ... زانههو هههاب تحمههل وزن ب رو نداشههت .. ضههعف      

 .. همه ی ورودب رو گرفته بود

ته .. دری کههه مههرز بههود بههین دل ِ    بهها نههاتوانی زانههو زدب ... درسههت مقابههل در ِ بسهه     

 !شکسته اب ُ دلیل ِ دل شکستگی ب

 !صدا بزن منو ، که بار ِاخره ، بزار ببینمت اراره ِ اخره

 بیا به ررب عاشقی بکش منو ، نرو ، نگاه کن این تن ِ نحیف و زار و خسته رو

 تههو رو بههه رههون خههاترات خوبمههون بمههون ، تههو رو بههه رههون خههاترات تلهه  مههون نههرو

..... 

*** 

 .. در خونه رو باز کردب .. خونه ی رویایی من و مردب

یک و یک شهد تهو ایهن خونهه بهودب امها خهاتره ههای ایهن خونهه ، خهاتره ههای مهرد              

 این خونه ، زیاد بود و
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زیههاده دلههم رو میههزد ...دیههروز بهها ایههن خههاتره ههها زنههده میشههدب و امههروز از بههه یههاد   

 !اوردن شون رس ِ مر  ب م دست میداد

 !مر  رس ِ

 ... از این تاریکی خسته شده بودب***

 ! با کالفگی گفتم : دستاتو بردار امیرعباو

 ! خندید : اربون زن ار اروب برب .. خد یه دایقه تاات بیار عروسکم

با بی روصهلگی گفهتم : خهد مهن کهه ههم خونهه رو دیهدب .. ههم وسهایال رو .. چشهمامو            

 چرا گرفتی  

... چنهههد اهههدب دیگهههه رفتهههیم .. دسهههتای  صهههدای خنهههده اومهههد امههها چیهههزی نگ هههت

 .. امیرعباو اروب از روی چشماب برداشته شد

بههرخالف بههی روصههله گههی چنههد لحظههه ابههل ، بهها هیهههان چشههماب رو اروب اروب بههاز       

 .. کردب : نگاه ناباور و هیهان زدب رو دور تا دور ریاط چرخوندب

ر  سههمت درسههت وسههط ریههاط مههن و امیرعبههاو ایسههتاده بههودیم و یههه باا ههه بههز    

 راست مون بود و یکی هم سمت چ  که فوق العاده زیبا شده

 ! بود و با ریاط بزر  و ترسناک دفعه ی ابل صد و هشتاد درره فرق می کرد

 ! فوق العاده بود .. مثل یه تیکه از ب شت

م ربههون تههو چشههمای م ربههونش خیههره شههدب .. بهها اههدر دانههی گفههتم : خیلههی زرمههت    

 از اون ریاط بزر  و خشک یهکشیدی .. فکرشم نمی کردب 

 !هم ین ب شتی بسازی

*سههید : لیااههت گههل بههانو ی نهیههد ب  ب.وب ههم نزدیههک شههد و بهها محبههت پیشههونیم رو  

 یه خونه ی فوق العاده تر هست ولی بباش که بیشتر از این در

 .. توانم نبود

 ! لباندب اوج خوشباتی ب رو نشون می داد : با تو ر نمم ، براب ب شته
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 !رایی ِ که تو مَرد اونها باشی ب شت ِ من

** 

 ... با دیدن خونه به معنای وااعی کلمه سوپرایز شدب

اون خونههه ی اههدیمی بهها دکههور سههیاه و سههفید ی کههه م ههارت تههرار رو نشههون مههی داد ، 

 ! یه خونه ی فوق العاده زیبا شده بود

 نگاهم کرد : عروسکم می پسنده  

 .. با ذوق گفتم : امیرعباو

 ! *سید : ران ِ امیرعباو ... من گشنمه هاب.وروی سرب رو 

ازه رههدا شههدب و بهها رههرص سههرب رو تکههون دادب : ا ن واههت ابههراز ِ گرسههنگی ت      

 بود    

** 

اخههرین ظههرف رو هههم ابکشههی کههردب و دسههتامو بهها پیشههبند پههاک کههردب و بعههد از        

 .. ای ، به هال رفتم و کناره نشستمریاتن دو لیوان چ

 ... نگاهم به روزنامه نیازمندی ِ که تو دستش بود ، افتاد

 ! کناره نشستم ... روزنامه رو کنار گذاشت : خسته نباشی

 لباندی زدب : منو می رسونی  

 ابروهاه با  رفت : کها  

.... نمههی دونسههتم چههه تههور مشههرر کههنم کههه خهالههت مههی کشههم شههد رو اینههها بمههونم  

 پشت گوشم رو نمایشی خاروندب ... نمی دونستم چه

 ! ب ونه ای برای رفتن پیدا کنم

 هنوز داشتم فکر می کردب که لباند شیشونی زد : ف میدب

خوشههحال از اینکههه مههرد بهها ف ههم و شههعوری دارب لبانههد زدب ... تهها خواسههتم بههرای       

 پوشیدن لباساب بلند شم ، یه دفعه یه دستش رو زیر گردن و

 .. ت دیگه ه زیر زانو هاب ارار گرفتدس
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 ! ری  خفه ای کشیدب : منو بزار زمین

 خندید .. با شیشنت : مگه منظورت همین نبود  

بهها دیههدن در اتههاق خههواب کههه رتههی بهها دیههدنش هههم سههرا و سههفید شههده بههودب .. تنههد  

 گفتم : نه بادا.. من .. امیرعباو .. منو روی تات گذاشت و

 ن امیرعباو   مگه منظورت همین نیود دلبرب  خوده روب خیمه زد : را

بهها خهالههت خواسههتم بلنههد شههم کههه ب ههم نزدیههک شههد ، تههوری کههه دیگههه مهههال بلنههد   

 ! شدن نداشته باشم

 .. صداب اهسته بود : بزار برب

 *سید : خونت اینهاست ... مگه میزارب بری  ب.وگونه های گرمم رو 

 ... . میدونی .. ما هنوز .. منمن من کردب : چیزه .. ما .. هنوز .اووووب .

لبانهههد زد و ازب کمهههی فاصهههله ابهههل از اینکهههه بتهههونم منظهههورب رو ب هههش برسهههونم .. 

گرفههت : اربههون دختههر خهههالتی ب بههرب ...از امشههد تهها همیشههه رههات همههین راسههت ..  

 .. همین خونه .. همین تات

 !همین ر*ش*و*ه

کمههی خهههالتم ریاتههه بههود .. امیههر عبههاو بلنههد شههد و روی تاههت نشسههت .. بهها لبانههد  

 نگاهش کردب .. لباند زد و با یک ررکت تی شرت ه رو

 ! از تنش خارج کرد : دستامو روی چشماب گذاشتم : امیرعباو

رههرف نههزد .. مههن هم نههان چشههماب بسههته بههود ... ررکههت دسههتش رو روی تههال        

 نی رن  ب رس کردببادمهو

، ابههل از اینکههه بههرای برداشههتن دسههتاه ااههداب کههنم ، تنههد تهها پههم رو در اورد و پههایین  

 تات انداخت : چشماب از این بی ادبیش گرد شد .. محکم

 .. در ر*ش*و*شم گرفت و شیشون زمزمه کرد : من با لباو خوابم نمی بره

 به لباو ِ من داری   تو دلم اریدب : تو با لباو خوابت نمی بره .. چی کار
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شههد بههاای مونهده تهها عروسههی رو پهیش امیرعبههاو نمههونم ...    5بها خههودب ع ههد بسهتم :   

 چون امشد ف میدب اونقدر که فکر می کردب هم با

 !رنبه نیست

نهم ِ اشهک رو از زیهر چشهماب گهرفتم و سهن  سهفید ِ خهیس شهده از گریهه ههاب رو بهها            

 ب دعا کن*سیدب : براب.وتموب رس ِ بی کسی که داشتم 

مامهانم .. دعهها کههن بتههونم دل بکمههنم از مههردی کهه هههر پههند شههنبه باهههاب میومههد اینههها و   

 ! این پند شنبه منتظرب تو محضر نسشته

 .. براب دعا کن .. برای دختر بی کس و کارت دعا کن

*سههه ی اخههر رو بههه سههن  ی کههه ههههده سههال همههدب ب بههوده رو زدب و بلنههد       ب.و

 ... شدب

ظههرب بههود ، شههدب .. پههولی کههه سههر خیههابون خونههه مههون خواسههته  سههوار تاکسههی کههه منت

 بود رو را  دادب و ازه خواستم تا بعد از وات محضر

 !منتظر بمونه

از صههبح هی ههی نتونسههته بههودب و باههورب .. تههوان یههک اههدب راه رفههتن رو هههم ندشههتم   

 .. ... دائم رس ِ ضعف و سرگیهه داشتم

ود .. یههک سههاعت تهها رههدایی و  یههک سههاعت دیگههه تهها واههت محضههر ، فقههط مونههده بهه   

 !دوباره تن ا شدنم

صههبح رههاج علههی زنهه  زده بههود .. از خههط امیرعبههاو ... زنهه  زده بههود و اههرار امههروز  

 .. رو یاداوری کرده بود

سههرد و بههی سههالب گفتههه بههود ، پههند عصههر محضههر بههاه .. بههرای تههالق .. تههالق ِ مههثال    

 !توافقی

 .. خوده و امیرعباو نیفتم میرور ادامه داده بود : تو محضر به دست پای
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نهیش دار گفتههه بههود : بها شههناختی کههه از امیرعبهاو دارب ، مههی دونههم اتفهاای بههین تههون     

 !نیفتاده .. اما .. م ریه ات رو تماب و کمال میدب ب ت

 .. لحن ِ نیش داره نیش زده بود به زخم دلم

 اتفاق از نظر راج علی چی بود  

 روز گریه و بی اراریم تو بی خبری ، اتفاق نبود   25

مشلقههه شههدنم ، تههو بیسههت سههالگی ، اونههم واتههی هنههوز دو مههاه از عقههدب نگذشههته بههود ،  

 اتفاق نبود  

 پس اتفاق ِ لعنتی چی بود  

 چی بود که راج علی بابت ه خیال رارت و اسوده ای داشت  

نهدان تمیهز ماشهین .. مهرد راننهده کهه ب هش مهی         سرب رو تکیه دادب بهه شیشهه ی نهه چ   

 خورد چ ل ساله باشه ، اهن  ِ امگین گوه میداد و

بهین زمزمهه کههردن ههاه ، گهه گههداری نگهاهش بهه مههن مهی افتهاد .. بههه مهن کهه مثههل           

 دیوونه ها به نظر می رسیدب ، به من که زیر چشماب گود

 ! افتاده بود از باور بی وفایی ِ مرد ِ بی وفاب

 ! قه اب تو خیسی چشمم بیشتر دیده می شدبرق رل

 : خواننده ام انگیز می خوند

 الد من می گه که هستی اما چشماب می گه نیستی

 خیلی ساته باورب شه که تو پیشم دیگه نیستی

 بگو که هنوز چشاتو رو به عشق من نبستی

 چشم من می گه تو رفتی اما البم می گه هستی

 می مونیمگه میشه تو نباشی تو مثه نفس 

 دستای گرمتو کاشکی تو به دستم برسونی

 دستم بی تو بی پناه ِ می میرب واتی نیستی
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 مگه میشه باورب شه که تو پیشم دیگه نیستی

 را  که همش خیاله بذار دستاتو بگیرب

 بذار تو فر  محالم با تو باشم تا بمیرب

 بذار عاشقت بمونم بذار عاشقت بمونم

 ... برلقه رو تو انگشتم چرخوند

گفتههه بههود هههیا واههت .. هههیا واههت دره نیههار .. رتههی اگههه مههرده باشههم و رهها  مههن ..  

 مونده بودب و سوالی که برای ن رسیدنش رسرت می

خههوردب .. کههاه پرسههیده بههودب ازه کههه اگههه اینهههوری پایههان بههده بههه عشههق و          

 ارساو مون .. اگه اگه ارضاریه تالق بفرسته براب چی  

 گشتم نگه دارب  بازب رلقه اه رو به ان

بهها ایسههتادن ماشههین ، کههیفم رو روی شههونه اب محکههم کههردب و پیههاده شههدب امهها اههبلش   

 از راننده خواستم منتظر بمونه ، نگاه ِ خیره ی عذاب

 ! اوره با چشم ابهی که گفت ، در تضاد بود

دیههدن ماکسههیمای رههاج علههی ، پوزخنههد رو بههه لههبم م مههون کههرد : نگههاهم یههه سههاعتم   

 !ه زود هم اومدنکشیده شد : چ

 ! هنوز ربا ساعتی وات بود

نگههاهم رو بههه اسههمون دوخههتم : خههدایا .. رهها  کههه شاصههی کههه هههیا واههت بههراب پنههاه   

 نبوده ، به رای درک دختر بیست ساله ی مشلقه اه ،

 نگران اینه که م ریه اب رو میدن یا نه  

 !تو پناهم باه

ای ِ لههرزونم .. از ذهههنم بهها  رفههتن از پلههه هههای محضههر سههات بههود بههرای دسههت و پهه   

 !گذشت : کاه عصا داشتم برای تحمل ورود ِ بی ورودب

 .. در محضر رو اروب باز کردب ... نفس عمیق ب پر بیر بود***
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چشههمای مشههکی ِ رههذابش ، سههیاهی دنیههای ایههن چنههد و اههت و بعههد از ایههن رو بههراب بههه 

 ... خاتر میاورد

 .. لباب لرزید از بیر .. بیر ِ دیدنش

 ! رزید و البم .. البم نه تند تر ت ید و نه دلتن  و نه پر نفرتلباب ل

البم فقهط شکسهت از دیهدنش .. زیهر نگهاه پهر تهررم منشهی کهه دختهر رهوونی بهود ،             

 و نگاه های پیروزمندانه راج علی ، روبه روی مرد عاشق

دیههروز و مههرد بههی وفههای امههروز نشسههتم . محضههر دار بهها اشههاره بههه مههن ، چیههزی بههه     

 ... منشی گفت

 ... صورت خیس از اشکم رو با دستمال خشک کردب

 !اب اندی که منشی ب م داد ، رالم رو ب تر می کرد شاید

 .. زیر سنگینی نگاهش ، چشم هایم نافرمان به صورت ه خیره شد

موهایِ  خیلی کوتهاه و تهه ریشهی کهه رهای خهالیش رهس میشهد ، کمهی چ هره اه رو           

 دست باند پی ی اه تیییر داده بود ... گونه ی کبود و

 ! نگرانم می کرد و نگاه گید ه متعهد ب

لبانههد ب بههی اختیههار بههه نگههاه خیههره ه پاشههیده شههد .. محههو لبانههد زد .. رههاج علههی     

 نگران به نظر می رسیدق رس کردب اگه از این بدتر هم به

 !سرب بیاره ، هرگز نمی تونم ازه متنفر باشم

مههرد داشههتم ... و ایههن مههرد همههه ی   مههن ب تههرین خههاتره هههای زنههدگیم رو از ایههن    

 زندگیش رو به برادره مدیون بود .. برادری که بی منت براه

 !پدری کرده بود .. برادری که با من ، با بودن من مشکل داشت

محضر دار هم بها تعههد نگها همهون کهرد ... بها اشهاره ی ایهر ب*و*تقهیم بهه لبانهد            

 تومون و گریه های من رو کرد به امیرعباو : روون 

 مشمئنی ، می خوای تالاش بدی   
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 !نگاه امیرعباو ازب ردا نمی شد ، زمزمه کرد : نمی دونم

 ! زبونم نا فرمان تو دهنم چرخید واتی لد زدب : امیرعباو

راج علهی فرصهت تردیهد رو از همهه مهون گرفهت : رهاج ااها ههر دوشهون راضهی ان ..            

 !باونید خشبه ی تالق رو

زمههین دوختههه شههد .. صههدای لههرزونم رو صههاف کههردب :  نگههاه کالفههه ی امیرعبههاو بههه  

 !راج ااا من میاواب م ریه اب رو بباشم

امیرعباو با تعهد بهه رهاج علهی نگهاه کهرد و رهاج علهی لحظهه بهه لحظهه نگهران تهر             

 و اشفته تر به نظر می رسیدقزیر گوه امیرعباو کمی

 ! ررف زد .. امیرعباو گید سر تکون داد

قههه امیرعبههاو رو اول صههدا زد : نگههاهش دوبههاره بههه مههن  محضههر دار بعههد از چنههد دای

 دوخته شد ...نم اشک رو از زیر چشمم گرفتم .. تردیده

 !!تو امضا کردن براب شیرین بود اما برای راج علی

 !کنار امیرعباو ایستاد و ارید : امضا کن دیگه

دسههت امیرعبههاو اروب روی برگههه چرخیههد و الههبم .. الههبم ت یههدن رو بههرای چنههد        

 .. ظه از یاد بردلح

 .یه رایی توی البت است

 ...که روزی خونه ی من بود

 به این زودی نگو دیره

 .به این زودی نگو بدرود

 .. کمی بعد من رو صدا زد : بیا دخترب

کنههار امیرعبههاو ایسههتادب .. محضههر دار رههایی بههرای امضهها کههردن رو نشههونم داد ..      

 ار رو بهدستم رو برای گرفتن خودکار دراز کردب : خودک
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تههرفم گرفههت امهها ، ابههل از هههر ررکتههی از مههن ، دسههتم رو .. دسههت خیسههم رو بههین     

 دستاه گرفت .. تالشم برای هق هق نکردن بی فابده

 ! بود واتی دلم دلتن  دستای گرب و ر*ش*و*ه پر م ر مَردب بود

 !مردی که با تردید و ارتما  به خاتر دین به برادره تالام میداد

، روی دسههتم کشههید .. گنهه  .. گههید و کالفههه زمزمههه کههرد :        انگشههت اشههاره رو 

 !دستت خیسه

چقههدر صههداه ضههعیف بههود ... و چههه اههدر دلتنهه  ی ب لحظههه بههه لحظههه بیشههتر میشههد  

 .. پاهامو محکم به زمین فشار دادب تا یه وات دلم نلرزه

 .. برای ر*ش*و*شی که رس کرده بودب و را  دلتنگش بودب

ه بههود انگههار : شههما مشمئنیههد مههی خوایههد تههالق       محضههر دار ، صههبره سههر اومههد   

 بگیرید 

 ! راج علی دست اچه و نگران ارید : امیرعباو دستش رو ول کن امضا کنه

 ... و امیرعباو با تردید و سات دستم رو رها کرد

 !و من با اشک ... امضا کردب سند ردایی رو

چشههم هههای اشههکیم بههه امیرعبههاو افتههاد کههه در محضههر رو کوبیههد و از محضههر خههارج   

 !شد

*** 

 .. با ادب های اروب پشت سر راج علی از محضر خارج شدب

 !سر گیهه اب بیشتر شده بود ... دلم باز هم اب اند می خواست و البته عصا

و سهره   دستم رو بهه دیهوار گهرفتم .. امیرعبهاو روی پلهه ههای محضهر نشسهته بهود         

 .. رو بین دستاه گرفته بود

 تل  لباند زدب

 ! سر ِ چی با خودت ب م زدی که دو تامون ُ بالتکلیف کردی
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راج علی دسهت رو گرفهت و بلنهده کهرد .. رهاج علهی بها همهه ی بهد بهودنش بهرادر            

 !بود و پدرب با همه بد بودنش پدر نبود

سهات بگیهره .. پهدر    پدر نبهود واتهی مهن کسهی رو نداشهتم کهه دسهتم رو تهو شهرایط          

 ... نبود

امیرعبههاو داخههل ماشههین نشسههت و رههاج علههی کنههار ماشههین بهها گوشههی ه رههرف      

 .. میزد

بههرای برداشههتن پلههه ی اخههر همههه ی تههوانم رفتههه بههود .. پاهههاب بههه زمههین نرسههید و       

 پیشونیم که خورد به زمین اا پر دردی گفتم

نشههده از  از ایههن همههه ضههعف و بههی کسههی گریههه اب گرفتههه بههود .. صههورت خشههک      

 .. اشکم دوباره خیس شد

سرمو بهه دیهوار تکیهه دادب و چهادر پهر از خهاکم رو رلهوی صهورتم گرفهت و بهی پنهاه            

 ... و خسته زار زدب

دسههتی کههه روی بههازوب نشسههت ، لبانههد رو بههه لههد هههای پههر بیضههم هدیههه کههرد ..       

 ! امیرعباسمه رتما

اشههین کههه بهها چشههمای  چههادر رو از رلههوی صههورتم کنههار زدب و.. از دیههدن راننههده ی م 

هیههز و ذوق زده اه نگههاهم مههی کههرد ، لرزیههدب .. از تههرو ... و بیههر .. چههرا یههادب     

 رفته بود که امیرعباو تالام داده  

 !خودب رو تو چادرب م اله کردب و پر ترو هق زدب : دستت رو بردار

دسههتای کثیههف ه روی بازوهههاب نشسههت ...لبانههد کثیههف ه بیضههم رو شههدید تههر      

 !کسی ب رو مش ود تر می کرد و بی

 !صورتش ُ نزدیک اورد : میاواب کمکت کنم ابهی

 ... نه می تونستم از خودب دفاع کنم و نه توان ه رو داشتم

 !من فقط هق زدب : تو رو خدا به من دست نزن
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بازوهههامو گرفههت و در رههالی کههه سههعی مههی کههرد بلنههدب کنههه ، نگههاه کثیههف ه رو از    

ه کسههی رو نههداری ابهههی .. مههن مههی برمههت تههو    نههوک پههاب تهها لبههاب کشههوند : معلومهه  

 !ماشین

 .. بدن ب رو تکیه دادب به دیوار اما دستای کثیفش ردا نشد

 از چ ره ی خوشحال ه ترسیدب ...زیر لد پر سوز صدا زدب : خدا

صههدای بسههتن در ماشههین و بالفاصههله صههدای ِ امیرعبههاو گفههتن رههاج علههی و برداشههته  

اومههدن امیرعبههاو مههی داد ... بیضههم امهها ..    شههدن دسههتای کثیههف راننههده ، نشههون از  

 .. شدید تر شد

 !با دست سالمش یقه ی راننده رو گرفت : خودب می برمش

راننده که ارسهاو کهرد امیرعبهاو کهس و کارمهه ، بها بهی ایهدی شهونه ههاه رو بها             

 ! انداخت و با گفتن من اصدب کمک بود ، سوار ماشین ه شد و رفت

 کرد   رو به روب ایستاد : اذیتت

 ... دلم توره میاواست .. لوو شدن و شاید ایرتی کردن مرد ِ رو به روب رو

 !سرمو تکون دادب : اره

 !ابرو هاه با  رفت : تو که نباید بدت بیاد

 ! هق هق ب بند اومد و چشم هاب ناباور به مرد ِ بی وردان رو به روب خیره شد

 او بود  این مرد بی ایرت ، بی ارساو و بی انصاف امیرعب

 امیرعباو ِ من بود  

رههاج علههی خههط زد روی شههک و تردیههدب واتههی بهها رههرص صههدا زد : بیهها بههریم           

 !امیرعباو

 !!!ِ و من سات باور کردب این مرد رو ب رو ، امیرعباو
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رههاج علههی دسههت امیرعبههاو رو کشههید .. نگههاه ِ ایههن مههرد کههه امیرعبههاو بههود و         

بهه مهن کهه روزی نهازی ِ امیرعبهاو       امیرعبهاو مهن نبهود ، هنهوز بهه مهن خیهره بهود ..        

 ..!و بودب و گل بانو و را 

 ... انگشتر رو از انگشتم خارج کردب . به سمتش گرفتم

 ! شاید داشتم امتحان می کردب امیرعباو بودن یا نبودن این مرد رو

 اما واتی رلقه رو بی تفاوت و بی اهمیت به همه ی اول و ارار ها ازب گرفت ،

 چند بار می شکنه  فکر کردب الد ب 

رههاج علههی امیرعبههاو رو درسههت مثههل یههک ب ههه داخههل ماشههین نشههوند و رو بههه روب   

 ایستاد .. پر ارور و با افتاار

گفههت : بههرات اژانههس خبههر کههردب ... تراولههی رو بههین انگشههتاب رهها داد و بهها پوزخنههد     

 !اضافه کرد : گفته بودب کبوتر با کبوتر ، باز با باز

و نههیم صههبح بههود و مههن هنههوز تههو تاههتم بههودب ..       9عت خمیههازه ای کشههیدب .. سهها  

 ... روصله ی بلند شدن رو هم نداشتم

دلم میاواست یه کهار مفیهد داشهته باشهم تها از ایهن بیکهاری در بیهاب ... سهه مهاه و نهیم            

 اصه خوردن و ار شنیدن های پدرب برای اینکه می

کههرده بههود .. گفههت بایههد شههکایت کههنم تهها م ریههه اب رو بههدن ، رسههابی کههم اعصههابم    

 اونقدر که شد با ارص اعصاب باوابم و روز گن  و گید باشم

.. 

یههه دو هفتههه ای همههون اوایههل تههالق دنبههال کههار گشههتم و البتههه بههه نتیهههه ای هههم        

 ... نرسیدب

 .... دو ماه اول ِ تالق هم خوه بینانه فکر میکردب امیرعباو بر می گرده

*و هههای  ب.وروز رو بهها کهها   شههد ههها بهها یههاد ِ روزای خوشههمون مههی خوابیههدب و      

 ... ورشتناک ردایی بیدار می شدب
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چنههد روز بعههد از تههالق هههم گرچههه دلههم نمههی خواسههت رتههی امیرعبههاو رو ببیههنم ،     

 برای پس دادن کارت پولی که به من داده بود و لباو عروو

که کلی خررش بهود و همهه ی لبهاو هها و سهرویس رهواهرات کهه بها مناسهبت و بهی           

 بودب ، پامو دوباره تو خیابان ِ خونه مناسیت هدیه گرفته

 .. ی راج علی گذاشتم

وفتههی مههن بهها دل شکسههته و دسههت پههر اروب یههه سههمت خیههابون راه مههی رفههتم ، مههرد    

 !عاشق ِ دیروزب درست اون سمت خیابون بود با ایدا

 .. ایدا بازوی امیرعباو رو گرفته بود و بیر و رسادت گلوی من رو

ِامیرعبههاو بههه ایههدا رو مههرهم بههزارب روی زخمههم امهها   مههی خواسههتم نگههاه ِ بههی تفههاوت 

 .. رسادت ِ بی دلیل ب نمی ذاشت

بههه خههودب دل داری دادب کههه مههن مثههل ایههدا هههیا واههت اویههزون بههازوی امیرعبههاو      

 .. نبودب

و واتی با هم بیهرون مهی رفتهیم ایهن امیرعبهاو بهود کهه دسهتش رو دور کمهرب رلقهه           

 ! می کرد .. محکم و مردونه

ونههه رههاج علههی بههه هههم رسههیدیم .. امیرعبههاو تههوری کههه انگههار خهالههت    واتههی در خ

 .. بکشه از من ... از من گل بانوی دیروز

 ... بازوه رو از دست ایدا بیرون اورد و یه ادب به من نزدیک شد

 پرسید : اینها چی کار می کنی  

ابههل از اینکههه مههن رههوابی بههدب ، ایههدا بههی ررمانههه خههوده رو بههه امیرعبههاو ِ مههن       

 دیک کرد و بی ررمانه تر بازوی مرد من رو گرفت و خیلی بینز

 !ررمانه تر سره رو چس وند به بازوی امیرعباو ِ من

بههه بههازوی مههردی کههه مههن یههک شههد رو بهها عاشههقانه هههاه صههبح کههرده بههودب .. بههه    

 بازوی مردی که یک شد و یک ماه عاشق ب بود .. به بازوی
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 ... کند مردی تالام داده بود و دلم ازه ، دل نمی

امیرعبههاو کههه نگههاه پههر بیههر و پههر رسههادتم رو بههه ایههدا رههس کههرد ، دوبههاره از ایههدا 

 ردا شد و یک ادب نزدیک تر به من و یک ادب دور تر از ایدا

 ... ایستاد

 ... چشم های پر ررص ایدا مرهمم بود

بههه نگههاه پههر سههوال ه خیههره شههدب : اینهها رو مههی خواسههتم پههس بههدب .. روی دلههم        

 ! ردسنگینی می ک

 وسایال رو از دستم گرفت : چی هست  

 ! این که ازه بدب نمی اومد ، باعش میشد از خودب بدب بیاد

تو چشمای رهذابش خیهره شهدب : کهارت پهولی کهه ب هم دادی ، لبهاو عهروو و همهه           

 !ی رواهرات و لباسایی که براب خریده بودی

خونهههه ی  نگهههاه خیهههره اه رو دوسهههت داشهههتم .. ادامهههه دادب : میاواسهههتم ببهههرب    

 خودمون ...لباند تلای روی لبم نشست و ادامه دادب : ولی

 !فکر کردب تو که دیگه اونها نمی ری ، برای همینم اومدب اینها

 نگاه ِ خیره اه رگه هایی از تعهد داشت : ما خونه داشتیم  

 با چشم های گرد شده اب نگاهش کردب .. یعنی خونه ی ما رو یاده نبود  

د : فکههر کههردی مههردی کهه تههالق ت داده ، ا ن اون خونههه رو نگههه  بیهر ب تلهه  تههر شه  

 ! داشته

بههی رههواب بههه سههوال عهیههد ه نگههاه اخههرو رو تههو چشههمای سههیاه مههرد ناشههناخته ی   

 ! رو به رو انداختم و اروب لد زدب : خدارافظ

 بعهد از اون روز تصهمیم ب گرچهه بهرای فرامهوه کهردنش رهدی تهر شهده بهود .. امها           

... 

 !ه بودب .. هم ناواستم .. هم نتوانستمفراموشش نکرد
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روز ها بعد ، واتی سهال نهو مثهل سهال ههای گذشهته کنهار سهن ِ  سهفید خانهه ی ابهدی            

 اردیب شت ، روز تولدب 28مادرب تحویل شد .. واتی 

تههو تن ههایی بههه سههر شههد ، مههن فکههر کههردب امسههال خوشههبات تههر بههودب یهها سههال هههای  

 !گذشته

روزهها نگهاه مهی کهنم ، مشمهئن میشهم سهال گذشهته          واتی به رهالو ههوای ِ دلگیهر ایهن    

 و سال های گذشته با همه ی بد باتی هایم ،

 ! خوشبات تر بودب

**** 

 .. با صدای در مهبور بودب از رختاواب دل بکنم

 ... ارصای اراب باشی که استفاده می کردب ، فوق العاده خواب اور بود

 .. ارک و موهاب معلوب نباشهچادرب رو زیر چونم محکم گرفتم تا ، تال ، شلو

 .. بعد از یک خمیازه ی تو نی در رو باز کردب

 ! با دیدن ب زاد پشت در ، چشماب از تعهد گرد شد

 !اینها چی کار می کرد  

 !لبانده رو کش داد : سالب به دخترخاله ی عزیز

مههی دونسههتم از همههه چههی خبههر داره .. رههال و هههوای خههوه و ولاررههی هههای اینههروزا  

 رب ، نشون می داد با ب زاد در ارتباط ِ .. و ارتما ی پد

 !در ازای گرفتن پول به ب زاد خبر میده

چ ره ی خواب الهود و چشهمای نیمهه بهازب مهانا از ایهن میشهد کهه رهدی بهه نظهر بیهاب             

 !.. اما سعی خودب رو کردب : سالب

 ن بابها خونهه   همونشور کهه بهین در ایسهتاده بهودب تها داخهل خونهه نیهاد ، ادامهه دادب : ا         

 !نیست
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پوزخنههد ِ مسههاره اه عصههبی ب مههی کههرد : تههو دیگههه دختههر نهیههد دیههروز نیسههتی      

 .. نازگل ران

 ! ا ن یه زنی .. یه زن مشلقه

از تن هها بههودن بهها مههن یهها هههر مههرد دیگههه ای لزومههی نههداره بترسههی یهها چههه مههی دونههم   

 !معذب باشی

 چشمکی زد و ادامه داد

 !.. زارم خلوت یه دخترخاله و پسرخاله بشهاون پسره هم که دیگه نیست تا م

 .. و خوده از ررف مساره با صدای بلند خندید

ررفههاه الههد ب رو مههی سههوزوند .. همیشههه همینشههور بههود .. مههی دونسههت چههه تههوری  

 ! بدباتی هامو به روب بیاره

 ! با نفرت چشمامو دوختم ب ش : رالم ازت ب م می خوره

لنههد بههه اتههاام رفههتم .. در اتههاام رو افههل زدب و    در رو بههاز گذاشههتم و بهها اههدب هههای ب  

 .. روی تات ب نشستم

 ... دلم باز هم گریه می خواست

 ... رای من ا ن اینها نبود

سهه م مههن بعههد از بیسههت و یههک سههال زنههدگی ِ پههر درد ، دوبههاره ایههن همههه تحقیههر و    

 .. بدباتی نبود

 : صداه از پشت در اتاام می اومد

فههتم بیهها صههییه ی خههودب شههو .. خنههده ی بلنههد ی کههرد و ببههین نازگههل اههبال هههم ب ههت گ

 ِ ادامه داد : اینقدر امل بازی در اوردی که   پسره رو دو ماه

مهاه باههات باشهم .. بها خره تهو دختهر خهالمی ..         6فراری دادی .. ولهی مهن اهول میهدب     

 .. من دو ماه ِ ازت سیر نمی شم عزیزب

 .. فتمدستای مشت کرده اب رو محکم ، رلوی دهنم گر
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 ... رالم از خودب ب م می خورد ... از زندگی ب .. از امیرعباو

 البم پر درد تر ت ید : اینها کهای ِ وعده های عاشقانه امیرعباو بود  

** 

 ... دوه ِ ماتصری گرفت و رلوی اینه ایستاد

زبههری کههف دسههتش را لمههس کههرد و زیههر لههد گفههت : یههادب باشههه از شههمیم پرسههم ،    

 !ه خورده  کف دستم چرا بای

شههانه را روی موهههایش کشههید .. چشههم هههای مشههکی اشههرا دوسههت داشههت .. رههس      

 .. کرد رتما چشم مشکی دوست دارد

 ... هنوز به چشم های مشکی اه خیره بود

رس و رهال خهوبی نداشهت ... ایهن شهد هها دائهم خهواب مهی دیهد و واتهی بیهدار مهی              

 .. شد ، هیا یک از خواب هایش را به یاد نداشت

ن بههی خبههری بیههزار بههود .. مثههل ب ههه ای بههود کههه اههرار اسههت همههه چیههز را از اول  از ایهه

 ... تهربه کند

داب سوال ههایش را از شهمیم مهی پرسهید .. امها شهمیم انگهار خیلهی دوسهت نداشهت بها            

 عمویش همکالب باشد .. چشم های همیشه پر بیر

 ! شمیم برایش معمایی شده بود

 .. ماه ی از تصادف ه گذشته بود

 ... است کرده می چه ت ران –ه هم نمی دانست در راده ی کرج خود

 .. از راج علی شنیده بود که برای پیدا کردن کار به کرج رفته

و سهوال و معمهای دیگههر ایهن بهود کههه اگهر نمایشهگاه ماشههین بهه خهوده تعلههق دارد           

 !پس چرا برای کار به کرج رفته  

 .. ین ندانستن ها عذابش می داددوست داشت همه چیز را به خاتر بیاورد ... ا

 ... ماه را به یاد داشت 4سال زنگی فقط  25از 
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 .... ان هم از روزی که در بیمارستان چشم باز کرده بود

 .. اولین کسی را که دیده بود ، راج علی بود

و تن هها چیههزی را کههه بههه یههاد داشههت ایههن بههود کههه پسههر ب ههه ای تن هها بههوده کههه پههدر و 

 د و واتی در اوج اصه های ب ه گانه اهمادره فوت کرده ان

بههوده ، شاصههی بههه اسههم بههرادر محکههم در ر*ش*و*شههش کشههیده و زیههر گوشههش       

 ! گفته : از این به بعد به رای اینکه برادرت باشم ، برایت پدری می کنم

و چههه گههواهی ب تههر از اینکههه واتههی چشههم هههایش را بههاز کههرده ، فقههط رههارعلی را       

 !یده است  نگران و اشفته به بالین ه د

 ! از انها بود که اتمینان یافت ، ررف راج علی برایش رهت است

بعد از سه روز کهه در کمها بهوده ، بهه ههوه امهده و بعهد از ده روز ههم مهرخ  شهده           

 .... دستش شکسته بود و ضربه ای که به سره خورده

بههود ، باعههش شههده بههود فراموشههی بگیههرد .. و بههه گفتههه ی دکتههر شههاید ایههن بههی خبههری 

 ! همیشگی باشد و شاید روزی همه چیز را به یاد اورد

 ... از گوشی و ماشین هم هیا ااری نمانده بود انگار

چند روز بعهد از مهرخ  شهدن کهه رهال و ههوایش ب تهر شهده بهود ، رهاج علهی بهه او             

 گفته بود دختری به اسم نازگل همسره است که به

اسههت و بعههد از عقههد   خههاتر اههروت و مواعیههت امیرعبههاو ، بههه او نزدیههک شههده       

 امیرعباو پی می برد که نازگل در وااا شیل ه همین است

 که به پسرهای پولدار نزدیک شود

البتههه بعههد از اینکههه نازگههل م ریههه اه را باشههید و رتههی کههارت پههول و سههرویس       

 رواهرات را هم پس داد ، به ررف های راج علی در مورد

ی شههنیده بههود کههه نازگههل را از   نازگههل ، شههک کههرده بههود ... امهها واتههی از رههاج علهه    

 . شکایت کردن به ررب کال برداری ترسانده ، اانا شده بود
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بهها همههه ی اعتمههادی کههه بههه رههاج علههی داشههت ، مواهها تههالق دادن نازگههل رههال خههوبی 

 .. نداشت

 .... اشک های نازگل انگار چیزی را به او یاداوری می کردند

مههه مکانههات و اسههایش بههزرگش  امهها مشمههئن بههود نمههی توانههد بههرادری کههه بهها ایههن ه   

 کرده و از ان م م تر پند بار خانه ی خدا را زیارت کرده ، اهل

 ! دورش و بدگویی نیست

 ! در خیا ت خوده ارق بود که راج علی از در نیمه باز ، وارد اتاق شد

 امیرعباو با تعهد به ساعت اتقش خیره شد : داداه نرفتی نمایشگاه  

 ! د روی تات نشست : باید ررف بزنیمراج علی بی انکه رواب ده

 امیرعباو مناره نشست و با نگرانی گفت : اتفاای افتاده داداه 

 ! راج علی لباندی زد : برای ایدا خواستگار اومده

 امیرعباو خنده اه بلند شد : وااعا  

 !فکرکردب چی شده را  .. خد مبارکه

ایههدا دختههر خوبیههه ...  رههاج علههی بهها رههرص نگههاهش کههرد : رههدی بههاه امیرعبههاو ... 

 درسته به رو نمی اره ولی چند ساله خاترت رو میاواد

... 

 ! امیرعباو بین ررفش امد : خواهش می کنم داداه ... ادامه نده

 ! شما که از من تواا نداری ، تو این شرایط به ایدا و ازدواج فکر کنم

تههالق دادن  لحههن ه بههه پشههیمانی میههزد : بههاور کههن داداه هنههوزب فکههر مههی کههنم تههو 

 ! نازگل عهله کردب

 ! راج علی ارید : امیرعباو

 ... با نفس عمیقی که کشید سعی کرد عصبانیت ه را کنترل کند

 !چرا امیرعباو از فکر این دختر بیرون نمی امد  
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 ... نازگل تو زندگی تو یه اشتباه بود امیرعباو ... ب ش فکر نکن -

 هههم عشههق ایههن دختههره کههورت کههرده بههود و  ایههدا دختههر خههوب و بهها کمهها تی ِ ... اههبال

 خوب و بد رو تشای  نمی دادی .. را  که شر اون دختره از

 ! زندگیت کم شده ، بزار برای زندگیت یه تصمیم درست و ردی بگیریم

 !امیرعباو ناچار سر تکان داد : ب م م لت بده داداه

شههمنده .. تهها *سههید : ایههدا بههرای تههو یههه فرصههت ارز ب.ورههاج علههی روی موهههایش را 

 دیر نشده دست بهنبون .. دو هفته ی بعد تولدشه .. می

خههواب رسههما تههو مراسههم تولههده ، ایههن موضههوع رو مشههرر کههنم ..مههن مشمئههنم شههما بهها 

 .. هم خوشبات میشید

 .. بعد از رفتن راج علی روی تات دراز کشید : وااعا از ایدا خوشش نمی امد

اه کنهاره گیهری میکهرد .. از گهرب گهرفتن      واتی ایهدا بهه او نزدیهک مهی شهد ، ناخوداگه      

 و صمیمی رفتار کردن با این دختر رس عذاب وردان می

 ... گرفت .. نگاه پر رسادت نازگل به ایدا برایش عهید و ناشناخته بود

*** 

* 

رلقههه ی خههوده و نازگههل را در دسههت چرخانههد .... اراب از پلههه ههها پههایین امههد .. خانههه  

 ... در سکوت فرو رفته بود

امهها ایههن سههکوت را دوسههت داشههت ... همههین کههه امههروز ایههدا اینههها نیسههت مورههد     

 ... میشد خیالش رارت باشد

 .. این دختر و محبت های مصنوعی اه را دوست نداشت

 .. خمیازه ای کشید .. دلش ه*و*و یک لیوان چای داش کرد

سههاعت دوازده بههود و هنههوز لههد بههه چیههزی نههزده بههو د ... ایههن روزههها همههه چیههز        

 ... ندگی اه نامرتد و بی نظم بودز
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بهها وروده بههه اشهه زخانه شههمیم را دیههد کههه کتههابی در دسههت دارد و روی صههندلی       

 نشسته

 چه توری شمیم ِ عمو   –

 !شمیم لباند کم رانی زد : ا ن میز صبحانه رو اماده می کنم عمورون

 ! امیرعباو لباندی زد : فقط یه لیوان چای می خواب

چههای و مقههداری بیسههکوییت مقههابلش اههرار داد : چههای خههالی      لحظههاتی بعههد لیههوان   

 ! معده تو خراب می کنه عموی خوشگلم

امیرعبههاو لبانههد زد : شههمیم را دوسههت داشههت و مشمههئن بههود ابههل از ایههن اتفههاق هههم 

 !رابشه ی خوبی با هم داشته اند

شههمیم بههی انکههه بنشههیند ، کتههابش را برداشههت و بههرای فههرار از سههوال هههای ارتمههالی    

 رعباو و پاس  های دروش خوده خواست ازامی

اشهه زخانه خههارج شههود کههه ، صههدای رههدی امیرعبههاو را شههنید : چههرا از مههن فههرار مههی 

 کنی شمیم  

نگههاه دسههت پاچههه اه را بههه عمههویش دوخههت: فههرار نمههی کههنم .. مههن ... مههن درو     

 !دارب عمو

 ! امیرعباو محکم گفت : بشین شمیم

 .. ناچار روی صندلی مقابل عمویش نشست

صههفحات کتههابش را بههی هههدف ورق میههزد کههه بهها سههوال امیرعبههاو ورق کتههاب در      

 ! دست ه ماند و چشم هایش به سرعت پر اشک شد

 من دانشگاه نرفتم   -

اشههره ی اشههک ی سههمد از چشههمش چکیههد .. لحههنش ملههتمس بههود : ارههازه بههده بههرب   

 ! درو باونم عمو

 نه   امیرعباو اما مصمم تر پرسید : من دانشگاه رفتم یا
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 .. بیر شمیم شکست

هرگونههه یههاداوری در مههورد دانشههگاه و نازگههل اههدان بههود ... از پههدره مههی ترسههید .  

 .. نمی توانست رقیقت را به امیرعباو بگوید

 مهاه بهرای مهردی کهه همسهره را تهالق داده بهود، اصهه دار بهود         4اما دلش .. دلهش  

.. 

ه ظلههم شههده .. بههرای  مههاه گریههه کههرده بههود .... بههرای عمههویی کههه در رههق  4شههمیم 

 عمویی که بی ن ایت دوستش داشت .. برای عمویی که

 ... سال برایش دوست و همدب بوده 18

 .. برای عمویی که نمی داند چه به سره امده

 ماه زنهدگی نکهرده بهود ، بهرای عمهویی کهه زنهدگی اه را بهه بهاد داده اسهت           4شمیم 

! 

ه ی ررفهای پهدر بهی ررمهش را :     گریه اه بند نمهی مهد .. مهو بهه مهو تکهرار کهرد همه        

 ! شما نرفتی دانشگاه عمو .. به درو عالاه نداشتی

امیرعباو بهی تورهه بهه گریهه ی شهمیم سهال بعهدی اه را پرسهید : دوسهت صهمیمی           

 هم نداشتم  

 اصال چرا گوشی و سیم کارتم پیدا نشد  

شههمیم سههره را روی میههز گذاشههت ... ایههن همههه بههد بههودن بههرای الههد کوچههک و      

 ... نش ، ایر اابل باور بودم ربا

چه تور بهه عمهویش مهی گفهت رهاج علهی ارهازه ی رهواب دادن بهه تلفهن ههای ارتهاب             

 ، را ممنوع کرده بود  

چههه تههور بههه عمههویش مههی گفههت سههیم کههارت و گوشههی همههراهش دسههت رههاج علههی   

 است  

گریههه هههایش صههدادار شههده بههود : کههاه عمههو ی خههوب و خههدای بههزرگش بههه خههاتر   

 ! مهازاتش نکند این همه بیررمی
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دسهههت نهههوازه گهههر امیرعبهههاو روی موههههای بهههرادر زاده ی دوسهههت داشهههتنی اه 

 . نشست

شمیم پر بیر سر بلنهد کهرد ... لحهن ب هه گانهه و لهوو ه لبانهد محهوی را بهه لهد           

 ! های امیرعباو نشاند : عمو من خیلی دوست دارب

امرعبههاو بازوهههای ه را گرفههت و بلنههده کههرد .. بهها کههف دسههت اشههک چشههم         

 هایش را پاک کرد : چی رو از من مافی می کنی شمیم  

 چرا گریه هات تمومی نداره  

 ! *سید و زمزمه کرد : منو بباش عموب.وشمیم با محبت گونه ی اه را 

بهها اههدب هههای بلنههد اشهه ز خانههه را تههرک کههرد .. امیرعبههاو روی صههندلی شههمیم رههای   

 .. گرفت .. اینها هیا کس انگار خود ِ وااعی اه نبود

 .. محبت های مرضیه انم و ایدا کامال مصنوعی به نظر می امد

 اینکه هیا دوستی نداشهته کهه در ایهن مهدت بهه او سهر بزنهد ، عهیهد تهر بهود انگهار           

... 

تیههر کشههیدن شههقیقه اه هنگههامی کههه ان راننههده ی ع*و* *ی اصههد اذیههت کههردن   

 .. نازگل را داشت هم عهید بود

نازگهل بلهرزد ... اینکهه رلقهه ی خهوده و       این که در محضهر دلهش بهرای گریهه ههای     

 ... نازگل را به دست داشت هم

 ... وای همه چیز مب م و عهید بود

 ! موهایش را با دست چن  زد : این همه معما سره را به درد می اورد

*** 

 .. سه لیوان چای رو تو سینی گذاشتم و به ترف هال راه افتادب

... رها  مهی ف میهدب چهه خهوب بهود اگهه ایهن         با دیهدنش لبانهد دوبهاره بهه لهبم اومهد       

 همه سال از داشتن خاله ای شبیه به مادر محروب نمی
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 )roman.ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 شدب

! 

 ! سینی رو مقابلش گرفتم : بفرمایید خاله

 ! لباند زد : دستت درد نکنه عروو گلم

 !لباندی زد و لباند رو لبم ماسید از ررف ه : عروو گلم    

 ! سعی کردب به هی ی فکر نکنم

مقابههل ب ههزاد کههه خههم شههد ، لبانههده پههر رنهه  تههر بههود، چشههمک ه رو نادیههده       

 !گرفتم واتی گفت : ممنون عروو ِ خوشگل ب

 عو  کنم : عمو برزو نیومدن خاله   کنار خاله نشستم و سعی کردب ررف رو

اهی کشهید : بهرزو سهرتان داره ... بهه خهاتر همهین تصهمیم گرفهت رهداال اگهه رها             

 از پدر و مادره فقط یه سن  ابر مونده ، رداال چند

 ! واتی رو کنار خواهر و برادراه بگذرونه

 نگههاهم بههه موهههاه ه*ر*ا*بههی و صههورت ارایههش شههده ی خالههه اب کههه افتههاد ، فکههر 

 ! کردب زود ِ برای تن ا شدن ه

 ! *سیدب : خوب میشن خاله .. اصه ناورب.وگونه اه رو پر محبت 

 لباند دوبهاره روی لهبش اومهد : دلهش میاهواد سهر و سهامون گهرفتم ب هزاد رو ببینهه          

! 

نگههاه معنههی دار خالههه و ب ههزاد نشههون مههی داد ، نتونسههتم رههرف رو عههو  کههنم ..        

 ! دوباره برگشتیم به خونه ی اول

 .. کف دستم رو به چادرب کشیدب

خاله فریبا ادامهه داد : ب هزاد پسهر شهیشونیِ  نازگهل رهان ... امها یهه دختهر نهیهد مثهل            

 ! تو می تونه سر به راهش کنه

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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مههواعی شههنیدب داری ازدواج مههی کنههی ، راسههتش یههه خههورده نارارههت شههدب .. چنههد     

 واتی بود ب زاد دائم از تو می گفت ، رقیقت ه اوایل

ماههالف بههود ، اب اینقههدر ب ههزاد از خههانمی و نهابههت ت گفههت کههه مههن و بههرزو      بههرزو

 !دلمون می خواست زود تر هم ین خانمی رو ببینیم

 ... نگاه خیره ی ب زاد اذیت ب می کرد

 دستامو به هم مالیدب .. این یه رور خواستگاری بود    

 ! تواا نداشتم دیدار اول من و خاله به اینها برسه

 ! و تند گفتم : من گزینه ی مناسبی برای ب زاد ااا نیستم خاله نفسی گرفتم

 نمی دونم کهای رهرفم خنهده دار بهود کهه لبانهد رو لهد ههای خالهه و ب هزاد نشسهت          

... 

فکههر کههردب شههاید یههه رههور دیگههه بایههد منظههورب رو برسههونم   ادامههه دادب : مههن نمههی   

 ! خواب ازدواج کنم خاله

ت : پشههت هههر مههرد خههوب یههه زن خههوب تههر  دسههت خالههه فریبهها روی شههونه اب نشسهه 

 هست نازگل ران .. من مشمئنم تو همون دختری هستی

 ... که ب زادب رو خوشبات می کنه

 ... زیر نگاه پر ررارت ب زاد و اصرار خاله بیر ب گرفت

 ... دلم امیرعباسم رو خواست

 ... برای من ازدواج ، مرد داشتن و زن بودن فقط با امیرعباو معنی داشت

میرعباسههی کههه از مههن گذشههته بههود .. گذشههته بههود تهها اینههها مههن رو بههرای مههرد دیگههه  ا

 .... ای خواستگاری کنن

 ! سعی کردب بیر ب صدامو نلرزونه : خاله من نمی خواب ازدواج کنم

*سههید : میاههوای رههرف   ب.ودستاشههو دور شههونه هههاب رلقههه کههرد و پیشههونیم رو      

 !بزنیم دخترب 

* 
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 .. ب و و در رو بستمپشت سر خاله وارد اتاق شد

 ... نگاهی به در و دیوار اتاام انداخت و روی تات نشست

کنههاره نشسههتم و فکههر کههردب کههاه هههدف ه از تن هها رههرف زدنمههون ، بحههش در     

 ! مورد ب زاد نباشه

دسههتامو بههین دسههتاه گرفههت : ب ههزاد یههه چیزایههی ب ههم گفتههه ول مههی خههواب خههودت    

 بگی چرا از امیرعباو ردا شدی  

 عباو الد ب رو لرزوند .. امااسم امیر 

 .. ررف زدن و درد ُ دل کردن با خاله ی شبیه به مادرب رو دوست داشتم

 ! بیر ب رو خوردب و گفتم : دادخواست تالق داد

 گونه مو نوازه کرد : چرا  

 ! دلم ارزید از این سوال ِ بی رواب پر درد ی که چند ماه به رونم بود

 ! ونم خاله .. بادا من کاری نکرده بودباشره ی اشک ب با رید : نمی د

صههبح ه تلفنههی دل تههنگم بههود و گفههت سههاعت ده میههاد دنبههالم کههه بههریم کارتههای       

 ... عروسی مون رو پاش کنیم

صبح ه عاشق ب بود و ظ هر بهی خبهرب گذاشهت ... بعهد ههم کهه بهی دلیهل و بهی ب انهه            

 .. ارضاریه تالق فرستاد

. امها مهن دلههم رهرف زدن مهی خواسههت ،     ههق ههق ب مهههال نفهس کشهیدن ب نمههی داد .    

 پر بیر تر ادامه دادب : پشت در خونه ی برادره

بههرای یههه بههار دیههدنش ، التمههاو کههردب و امیرعبههاو نیومههد ... تههو محضههر نگههران       

 دست خیس ب بود و تالام داد ...تو خیابون تن اب گذاشت و با

 ... داداشش رفت

 .. من گریه می کردب و اون تن اب گذاشت

 ... ب : خاله می گفت من دختر م ربونشمهق زد
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 .. می گفت گریه نکن که واتی گریه می کنی ، البم نمی زنه

 .. عاشق نهابت و چادرب بود و به پاکی ب شک کرد

سههرب رو بههه سههینه اه تکیههه دادب و دسههتامو دور گههردنش رلقههه کههردب .. روی سههرب   

 *سید : می خوای من باهاه ررف بزنم   شایدب.ورو 

 ! داشتهدلیلی 

 . سرمو تکون دادب و محکم گفتم : نه

 ! موهامو نوازه کرد : لیاات دختر خوشگل من رو نداشته

سهرب رو روی شهونه اه گذاشهتم .. مظلهوب و پهر بیههر گفهتم : خالهه پیشهم مهی مههونی          

  

مثل ب گی هاب باهم بریم بیهرون .. تهو بهراب بسهتنی بگیهر و مهن همهه بهی کسهی ههامو           

 ... یادب بره

شههونه هههاه رههس همههدرد داشههتن ب ههم میههداد و زخههم دلههم رو تههازه تههر مههی  لرزیههدن 

 کرد ،

 .. لباب لرزید و البم تیر می کشید و دستای خاله پر م ر تر دورب رلقه شد

 .. خاله من چی کار کردب که این همه بی کسی س مم شد-

 چرا همیشه با همه فاصله داشتم  

 *هم بود  سال بی مادری و تن ایی مهازات کدوب  *ن*ا 20

صههداه مههی لرزیههد : دیگههه گریههه نکههن عزیههز ِ خالههه ... خههودب پیشههت مههی مههونم ..     

 .. دیگه به اون ع*و* *ی فکر نکن .. لیاات تو رو نداشته

 ! همه چی درست میشه .. دیگه نمی زارب اصه باوری

*** 

 فصل ِ پنهم : دل تن 

* 
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ت اسههت کههه از صههفحه ی رههوادث روزنامههه دل کنههد و فکههر کههرد چقههدر بههاوره سهها 

 ! پسری ، پدره را یه اتل رسانده باشد

 ... صفحه ی نیاز مندی ها را با دات بیشتری نگاه کرد

واتی از راج علی پرسیده بهود چهرا بهرای کهار بهه کهرج رفتهه ، رهواب شهنیده بهود کهه            

 سر نازگل با هم بحش کرده بودند و راج علی نمایشگاه را

لهد بهازی ههم کهه شهده رتهی بعهد از         از امیرعباو پهس گرفتهه و امیرعبهاو ههم سهر     

 رو شدن دست نازگل ، به نمایشگاه برنگشته و بعد از

 ! کلی تاله ، در کرج کار پیدا کرده

 با صهدای زنه  تلفهن دل از روزنامهه کنهد و بهرای رهواب دادن تلفهن از رها بلنهد شهد           

.. 

 ! مرضیه خانم د ر اش زخانه مشیول اش زی بود و ایدا و شمیم هم خانه نبودند

 یک ادمی تلفهن مرضهیه خهانم سراسهیمه از اشه زخانه خهارج شهد : مهن رهواب میهدب          

! 

 ... به مبل تکیه داد و بی تفاوت شانه ای با  انداخت

این ههم معمهایی دیگهر بهود کهه ههیا واهت م لهت رهواب دادن تلفهن بهه او داده نمهی             

 .. شد

 ! ماصوصا این چند روز که مزارم تلفنی هم داشتند

ضههیه خههانم کههه در رههال بحهش کههردن بهها شهها  پشههت تلفههن بههود ،  رواسهش را بههه مر 

 ! داد

 ! ااا من که دیروز هم به شما گفتم اینها نیست ... ما هم ازه بی خبریم -

مرضیه خانم عصهبی گفهت : خهدا شهاهده یهه بهار دیگهه مهزارم بشهید ،ازتهون شهکایت            

 ! می کنیم ااای صالحی

 ... بعد هم گوشی تلفن را محکم روی میز پرت کرد
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امیرعبههاو در دل فکههر کههرد ااههای صههالحی چقههدر اسههمش اشناسههت و چههون چیههزی     

 یاده نیامد ، پرسید : بازب همون مزارم ست  

 ! مرضیه خانم لباند زد : اره امیرران ... ررف نمی ف مه انگار

امیرعبههاو در رههالی کههه دوبههاره روی مبههل مههی نشسههت ، گفههت : خههد میزاشههتید مههن  

 ! رواب بدب

رههالی کههه بههه سههمت اشهه زخانه میرفههت ، گفههت : تههو کسههی رو نمههی     مریههه خههانم در 

 ! شناسی امیرعباو

 امیرعباو که اانا شده بود ، گوشی ه را برداشت و

 : بعد از کمی ور رفتن با ان دفتر تلفن ه را باز کرد

 ... راج علی ...خانه ... مرضیه خانم ... شمیم

ردیهد نها اشهنا و روصهله     گوشی را روی میهز پهرت کهرد .. ایهن گوشهی و سهیم کهارت        

 بر بود ،

 ! یعنی در این سن و سال هیا دوستی نداشت .. چقدر عهید بود

 ! زیر لد مزمه کرد : کاه یه شماره از نازگل داشتم

 ! هر چه بیشتر م ر تالق خشک میشد ، دلش بیشتر برای نازگل هوایی میشد

ه او نزدیههک دختههر چههادری زیبهها یههی کههه بههه گفتههه ی رههاج علههی بهها رقههه و نیرنهه  بهه  

 شده ... دختری که با همه ی اعتماده به راج علی او را

 ... تالق داده بود و را  .. را  عهید دلتن  ه بود و بی ارار

نفهس عمیقههی کشهید : مههی دانسهت پیههدا کههردن ادرو یها شههماره تلفنهی از نازگههل کههار      

 ساتی ست ماصوصا با ورود ماالفت های راج علی

 !و همراهی نکردن های شمیم

سههره را بههه مبههل تکیههه داد و چشههم هههایش را بسههت .. دسههت ایش را در هههم افههل      

 کرد و دلش .. دلش می خواست در خیالش دست خیس
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 ! *سدد.ونازگل را محکم در دست بگیرد و ب

 اه عمیقی کشید : چرا این دل تنگی دست از سره بر نمی داشت  

را یههاداوری مههی چههرا دلههش هههوای نازگههل را داشههت و عقلههش رههرف هههای رههاج علههی  

 کرد  

ابههل از دیههدن نازگههل ، از او متنفههر بههود و بعههد از دیههدنش در محضههر مههداب دلتنهه       

 .. میشد و بی ارار

 .. این همه ندانستن و بالتکلیفی سره را به درد می اورد

هنوز در خیهالش بهه نازگهل فکهر مهی کهرد کهه دسهتی روی بهازویش نشسهت .. دیهدن            

 .. ایدا بد ترین اتفاق ممکن بود

 ایدا لباند زد : کهایی امیرعباو   هر چی صدات می زنیم رواب نمی دی  

دسههت ایههدا را کههه بههه سههمتش دراز شههده بههود ، بههی میههل فشههرد : بباشههید ، متورههه     

 ! اومدنتون نشدب

 سره را به سمت شمیم چرخاند ولباند زد

*سههید : خههوبی عمههو   بههازب سههر درد     ب.وشههمیم کنههاره نشسههت و گونههه اه را    

 داری  

 !برای شمیم لباندی زد و زمزمه کرد : خوبم شمیم

اصههال نف میههد کههی مرضههیه خههانم هههم بههه رمهها شههان اضههافه شههد.. روصههله ی هههیا       

 .. کدامشان را نداشت

بهها ارههازه ای گفههت و از رمهها زنانههه ی ان هها خههارج شههد : دلههش مههی خواسههت گوشههه ای 

 بنشیند و تا می تواند و می شود به نازگل فکر کند ق به

 ! ی که یاده نیستگذشته ا

روی صههندلی اتههااش نشسههت و سههره را روی میههز گذاشههت ، زیههر لههد گفههن : یعنههی  

 ا ن نازگل کهاست  
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 .. رتما داره م  یه یکی دیگه رو میزنه ..... شایدب پیش یه پسر دیگه داره

 ... اخم هایش در هم رفت و مشت محکم ه روی میز فرود امد

 ! این بی خبری رس رنون داشت .. رنون

رو بههه روی رههاج خههانم )مههادر مرضههیه( یههک صههندلی خههالی بههود .. همانههها کنههار    ***

 ... شمیم نشست و با اشت ا برای خوده اذا کشید

 ... اورمه سبزی را دوست داشت انگار

 ااشق اول را به دهان نبرده بود ، هنوز که

مرضههیه خههانم بهها ذوق وافههری گفههت : باههور امیرعبههاو رههان ... اههذای امشههد کههار ِ     

 .. ایداست

در عههین گرسههنه بههودن و اشههت ای زیههاده ، خههوده هههم نف میههد چههه تههور ااشههق را   

 .. به بشقاب برگرداند و با اخم از پشت میز بلند شد

 ! لحن ااتا و محکم راج علی هم اار نداشت ، واتی گفت : بشین امیرعباو

 بههی تورههه بههه همههه شههان از اشهه زخانه خههارج شههد .. روی مبلههی پشههت بههه اشهه زخانه    

 .. نشست

 .. چه ادر از این دختر بده می امد

 .... همه سعی داشتند ایدا را به امیرعباو ب س انند

صههدای پهها پ ههی کههه از اشهه زخانه مههی امههد ، باعههش شههد گههوه هههایش را تیههز کنههد ..  

 شک نداشت همه ی این یواشکی ررف زدن ها به خوده

 ! ربط داشت

یههان مههی ذاشههت کههه رههاج خههانم در  رههاج علههی انگههار مسههئله ای را بهها رههاج خههانم در م 

 روابش گفت : ریش و ای ی دست خودتون علی راا .. ولی

فکر نمی کنیهد ب تهره بهزاریم امیرعبهاو رهالش ب تهر بشهه .. انگهار خیلهی ههم موافهق            

 !نیستا
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مرضههیه خههانم بههه رههای رههاج علههی رههواب داد : نههه مههادر مههن ... چههی چههی رو بههزاریم   

 صبر کردب .. اگه ارازه بدیدرالش ب تر شه .. تا ا ن هم زیادی 

 ! همین اخر هفته تو رشن تولده ، نامزدی شون رو اعالب کنیم

 راج خانم بعد از چند لحظه سکوت گفت : نظر خودت چیه ایدا 

 .. ایدا با لحن سرد همیشگی اه گفت : هر چی خودتون صالر می دونین

 ... راج علی با گفتم مبارکه .. بحش را خاتمه داد

کههه اصههل موضههوع و پهها پهها ههها را خیلههی رارههت درک کههرده بههود، فکههر    امیرعبههاو 

 کرد ایدا هم خیلی موافق نیست انگار و این را می شد از

رفتارههههای سهههرد و محبت هههای مصهههنوعی اه بهههه رارتهههی رهههس کهههرد .. پهههس چهههرا 

 ماالفتی نمی کرد    

هنههوز درگیههر فکههره بههود کههه صههدای پههایی را رههس کههرد .. خههوده را سههرگرب بهها    

 نشان داد که شمیم با یک بشقاب سا د کناره گوشی اه

 ! نشست

ظهرف سهها د شههیرازی را بههه تههرف امیرعبههاو گرفههت .. لحههن دلسههوزه لبانههد را بههه  

 ساله یا 50لد امیرعباو اورد .. انگار این دختر ، یک زن 

 ! دایه ی امیرعباو بود

 ! اینو باور عمو ... ظ رب اذا ناوردی .. اینهوری ضعف میکنی -

 ... را از شمیم گرفت و روی میز گذاشت ظرف -

فرصت خهوبی بهود تها بها شهمیم صهحبت کنهد .. شهاید شهمیم ایهن معمها ههای خوابیهده              

 ! در ذهنش را رواب می داد

 شمیم ِ عمو   -

 شمیم با لباند نگاهش کرد : رونم عمو رون   -
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امیرعباسههی مکثههی کههرد و در چشههم هههای ا ههوه ای م ربههان بههرادرزاده اه خیههره شههد  

 : بابات چرا اصرار داره ، من تو این وضا و اوضاع ب با

 ایدا ازدواج کنم  

 ! شمیم درمانده نگاهش کرد و نالید : عمو

 ! هیس ... فقط رواب منو بده -

شمیم خسهته از ایهن همهه دروش و نیرنه  ، بها تهرو از پهدره رهواب داد : شهما اهبال           

 ! به خاله ایدا عالاه نداشتی

 .. ست از اب در امده بود ، لباند زدامیرعباو که ردسش در

امکههان نداشههت تههن بههه ازدواج بهها ایههدا دهههد .. امهها .. لبانههد روی لههبش ماسههید .. اگههر   

 ... ردسش در مورد نازگل درست می بود

 تند پرسید : نازگل وااعا ، اونی ِ که بابات میگه  

 .. چشم های شمیم گرد شد .. بحش از کها به کها رسید

اههدر هههم کههه رههرف زده ، اگههر پههدره بف مههد ، روزگههاره را      مشمههئن بههود همههین 

 .. سیاه می کند .. از اب ت و ت دید های پدره می ترسید

 ! چ ره اه دوباره امگین شد : بزار برب عمو

 امیرعباو خسهته از ایهن همهه بهی خبهری ، اهر زد : عمهو و مهر  ... رهواب منهو بهده           

! 

مها شهان اضهافه شهد .. امیرعبهاو      ابل از اینکهه شهمیم پاسهای دههد ، رهاج علهی بهه ر       

 ... از چ ره ی ترسیده ی شمیم متعهد شد

 راج علی با نگهاه ِ تنهده بهه شهمیم گفهت : عمهو و بهرادر زاده خهوب خلهوت کهردین          

! 

شمیم که منظهور پهدره را خهوب ف میهده بهود ، بها بباشهیدی ، تنهد و سهریا از رمها           

 شان خارج شد ..رای خالی اه را راج علی پر کرد
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اج خههانم رههرف زدب .. همههین اخههر هفتههه تههو مراسههم تولههد ایههدا ، موضههوع      بهها رهه  -

 نامزدی تون رو اعالب می کنیم .. بعد هم تا کارای ازمایش رو

 ! انهاب بدین ، ترتید یه مراسم خوب و باشکوه رو میدب

امیرعبههاو کههه اههرق در رههرف هههای شههمیم بههود ، بههی رههواو سههری تکههان داد و بهها    

 و ابل از اعالب نامزدی ، سر و خوده ع د کرد تا اخر هفته

 !ته این اضیه را هم بیاورد

** 

 ... روی زمین نشستم و کمرب رو به تات ب تکیه دادب

شهاید زشههت بههود کههه خالههه رو تن هها تهو اشهه زخانه رههها کههرده بههودب و خههودمم او اتههاام   

 نشسته بودب .. ولی

 ... ررفاه نیاز به فکر کردن داشت

ا بمهونی نازگهل ... ا ن سهه روزِ کهه مهن پیشهتم ... سهه        تا اخر عمر کهه نمهی تهونی تن ه    "

 ... روزِ پدرت ب ت سر نزده ..رتی یه زن  هم نزده

مههن اصههراری بههه ازدواج ت بهها ب ههزاد نههدارب ... ولههی ایندفعههه نمههی تههونم تن ههات بههزارب 

 و برب ... با برزو هم صحبت کردب ..اگه ب زاد رو دوست

بههاه ایندفعههه نمههی تههونم بزارمههت و بههرب ..    نههداری ، اشههکالی نههداره ... ولههی مشمههئن 

 ا ن هم که زینت خدابیامرز هم نیست ...بیا با من و برزو

 " ! و ب زاد با هم برگردیم ...تو که ایران کسی رو نداری خاله رون

نفس پهر بیضهی کشهیدب ... دلهم نمهی خواسهت تها اخهر عمهر سهربار خالهه و خهانواده             

 .. وندباشم .. اما این تن ایی منو می ترس

پوزخنههد ِ تلاههی زدب .. همیشههه فکههر مههی کههردب پههدر یههه روز بههه خههوده میههاد .. ولههی  

 .... سه روزه رفته ... رتی نگفته کها میره ... فکر اینکه

 ! اگه خاله این مدت کنارب نبود ، چی میشد هم براب ترسناک بود
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بلنههد  صههدای در اتههاام نشههون از اومههدن خالههه فریبهها داشههت ..رو بههه روب ایسههتاد ..      

 .. شدب و شرمنده گفتم : بباشید تن اتون گذاشتم

 .. *سه اه روی سرب ، رس داشتن پشتیبان رو ب م میدادب.و

 دستامو تو دستش گرفت : بااتر ررفاب نارارت شدی عزیز ِ خاله  

سههرمو تکههون دادب : نههه ... ررفههاتون منههو بههه فکههر واداشههت .. تهها رهها  فکههر نکههرده     

 .. ی به کها ختم میشهبودب ، عاابت این بی کس

پوزخنههد تلاههی زدب : همیشههه فکههر مههی کههردب بابهها یههه روز بههه خههوده میههاد ... ولههی    

 ... نمی دونم چرا روز به روز بی فکر تر میشه

 دستش رو روی گونه اب گذاشت : یه سوال ب رسم  

 .. کنهکاو نگاهش کردب

 هنوزب امیرعباو رو دوست داری   -

کههردب و صههفحه ی گوشههی ب رو روشههن کههردب و     چشههمای بههارونی ب رو ازه مافههی 

 رلوی چشماه گرفتم : اگه عکس ه رو نبینم ، دیوونه

 ! میشم

لبانههد زد : بهها ایههن چیزایههی کههه تههو از امیرعبههاو تعریههف کههردی ، هنههوزب درک        

 نکردب چشور از تو دل کنده ... می دونی دخترب ، اوایل فکر می

 ! کردب سرنوشت تو هم مثل منه

 .. با کلی ماالفت ازدواج کردیممن و برزو هم 

لبانههد امگینههی زد :هنههوزب کههه هنههوز ِ خههواهراه چشههم دیههدن مههن و ب ههزاد رو         

 ندارن .. می بینی که برزو خونه خواهر ، برادراشه و من و

 !پسرب ب یا اینهاییم یا خونه ِ ب زاد

 اگه اینها بودب ، هرگز نمی ذاشتم به امیرعباو بله بگی ،
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ای خنههده رو بلنههد کههرد : اینهههوری نگههاب نکههن نازگههل     چشههمای متعهههد ب ، صههد 

 .. ...باور کن اگه اینها بودب ، نمی ذاشتم کارت به اینها برسه

 .. عشق خوبه   با عشق ازدواج کردن هم اشنگه

 ... اما این ماالفت ها ریشه این عشق رو تکون میده

 .. من و برزو کلی ساتی کشیدیم .. هنوزب به اربت عادت نکردیم

 ... ی راها دلمون می گرفت از تن ایی مون .. از بی کسی مونخیل

 .. خیلی واتا با هم دعوا داشتیم .. یه واتایی از هم متنفر می شدیم

 بها خره ایهن دلتنگهی بهرای خهانواده ههامون ، ااهرات بهدی رو زنهدگی مهون میزاشهت           

.. 

 ... یمتا با خره ب زاد که بزرگتر شد ، تصمیم گرفتیم دیه هرگز ایران نیا

 .. و را  هم اگه برزو سرتان نمی گرفت ، بازب نمی یومدیم

 ! من و برزو با هم ع د گذاشته بودیم خانواده هامون رو فراموه کنیم

 ! ناباورانه گفتم : همیشه فکر می کردب شما چه ادر خوشباتید

 .. لباندی زد : زندگی پستی و بلندی های زیادی داره دخترب

 ! اگه اینها بودب ، از این ازدواج منصرف ت می کردب به خاتر همین می گم

 ! لباند امگینی زدب : ولی من هنوزب دوسخش دارب

 ... نگاهم کرد و گفت : این دوست داشتن فقط تن ا ترت می کنه

 !دل بکن از مردی که ازت دل کنده

 ... تو چشماه زل زدب : نمی تونم خاله .. ولی کاه می تونستم

 ... مکاه ازه متنفر بش

 ! سرمو روی شونش گذاشت : یه پیشن اد دارب .. میگم ولی تصمیم با خودت

 سرب رو از روی شونه اه بلند کردب : چه پیشن ادی  

 .. اگه با ب زاد ازدواج کنی ، خیال من هم از بابت تو ، هم ب زاد رارت میشه
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 .. اما ... اصراری ندارب .... ادرو نمایشگاه امیرعباو و برادره رو بده

یه روزی رو برای عقهد تهو محضهر مشها  کنهیم .. مهن میهرب بها ههاه رهرف میهزنم            

 .. .. ب ش می گم تو داری با ب زاد ازدواج می کنی

امیرعباسههی کههه تههو بههراب تعریههف کههردی ، اونقههدر خودخههواه هسههت کههه رتههی اگههه      

 ! تالات داده ، نزاره زن مرد دیگه ای ماصوصا ب زاد بشی

ید ، اسههم مههی خههوردب زارب عقههدت بهها ب ههزاد سههر بگیههره اگههه رتههی دایقههه ی نههود رسهه

 .. ولی .. اگه نیومد تصمیم با تو

 ... به موهای کوتاه شده اه در اینه خیره شد

 .. یک هفته گذشته بود و کلی تاله و کنهکاوی اه بی نتیهه مانده بود

 ! امروز هم تولد ایدا بود .. و مثال رشن نامزدی شان

 .. دا کردن نشانه و فرصتی به نمایشگاه رفته بودچند روزی به ب انه ی پی

پههرو و رههو از رسههین )شههاگرد نمایشههگاه ( و زیههر و رو کههردن دفتههر تلفههن خانههه ی    

 راج علی بی تنیهه بود و شمیم هم یک هفته ی تماب

 خوده را

 ! از امیرعباو مافی کرده بود

 ! شک نداشت رو به رو نشدنش با شمیم کار راج علی است

ان موهههایش کشههید .. مههثال بههه خههوده رسههیده بههود .. البتههه بههه خواسههته  دسههتش را میهه

 .. ی برادره

با همه ی این ها محهال بهود بها ایهدا ازدواج کنهد .. بها اعتهراف شهمیم بهه ایهن نکتهه پهی             

 برده بود که ایدا هرگز نمی تواند دختر مورد عالاه اه

 !باشد

 ... از دستشویی بیرون امد
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در اشهه زخانه مشههیول بودنههد .. رههاج علههی را هههم کههه  مرضههیه خههانم و چنههد خههدمتکار 

 .. اصال امروز ندیده بود .. شمیم و ایدا هم خانه نبودند

رابشه ی خوب شهمیم و ایهدا بهه امیرعبهاو اابهت کهرده بهود شهمیم کهال دختهر خهوه            

 ! البی ست

 .. همونشور که به سمت اتااش می رفت ، چشم ه به تلفن افتاد

ه زد و بههی سههر و صههدا تلفههن را بههه داخههل اتههااش منتقههل لبانههدی از یههاداوری نقشههه ا

 .. کرد

بههرای فههرار از ایههن نههامزدی و شههاید اگههاهی از گذشههته ای کههه یههاده نیسههت ، فقههط     

 .. یک راه مانده بود

زنهه   10صههحبت کههردن بهها ااههای صههالحی )مههزارم تلفنههی ( کههه صههبح رههدود سههاعت  

 ... زده بود و باز هم مرضیه خانم تلفن را رواب داده بود

رههتم داشههت ااههای صههالحی فراتههر از یههک اشناسههت .. شاصههی کههه نبایههد بهها امیرعبههاو 

 رو به رو شود .. دستش روی دکمه ی رافظه ی تلفن

رفههت و شههماره ای کههه سههاعت ده صههبح در رافظههه ی تلفههن ابههت شههده بههود را ، بههی     

 ! معشلی گرفت

 .. بند بیادتلفن رو اشا کردب ... لبامو محکم ب م فشار دادب ... تا گریه اب 

 یعنی وااعا داره ازدواج می کنه     با ایدا  

 پوزخند ِ تلای روی لبم نشست ... چه انتظاری داشتم ازه  

 .. واتی تالام داده بود   رتما به بعد ِ تالق هم فکر کرده بود

 ... رتما به ایدا فکر کرده بود

 .. کرد رسادت البم برای مردی که مال من نیست ، اشک چشماب رو بیشتر

چههه اههدر رقیههر شههدب ... همههه چههی بهها اون بههود .. اون انتاههاب ب کههرد .. عاشههقم کههرد .. 

 .. مَردب شد و بعد ... تالق ب داد تا مَرد ِ ایدا باشه
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 ! تا زن ِ ب زاد بشم

واتههی خالههه از نمایشههگاه برگشههته بههود ، گفههت از رههاج علههی شههنیده امشههد مراسههم     

 .. ازدواج امیر عباو ِ با ایدا

 .. راج علی گفته مزارمشون نباشیمگفت 

بهها ایههن ورههود خالههه از رههاج علههی اههول گرفتههه بههود ، بههه امیرعبههاو بگههه نازگههل داره   

 .. ازدواج می کنه

 .. خاله ی خوه باورب به عاشق بودن امیرعباو ایمان داشت هنوز و من

من ههم شهاید ایمهان داشهتم کهه شهماره ی خونهه ی رهاج علهی رو کهه خالهه از شهاگرد             

 .. علی گرفته بود ، گرفتمراج 

هنههوزب بههه امیرعباسههم ایمههان داشههتم و از مرضههیه خههانم شههنیدب مراسههم نههامزدی         

 ... همین امیرعباو ِ دل من بود با راید دیروز

هنوزب ایمان داشتم شهاید کهه سهر تلفهن گریهه مهی کهردب بهرای عشهق از دسهت رفتهه            

 ! و دل ِ شکسته اب

 .. تم به البم چن  خوردسرب رو روی میز اش زخونه گذاشتم و دس

 یعنی ا ن امیرعباو خوشحاله  

رههاج علههی ب ههش میگههه مههن دارب ازدواج میکههنم .. میگههه عصههر همههین امههروز و شههاید   

 ابل از نامزدی اون ، من زن ِ ب زاد میشم  

 اینا رو بف مه بازب با ایدا ازدواج می کنه  

رسهود و خیهال بهاف    مثل ب ه ههای بهی پنهاه لبهامو ورچیهدب و درسهت مثهل ب هه ههای          

 با بیر و و سط گریه هاب از خودب پرسیدب : یعنی

 *سه  ب.ودستای ایدا رو هم می 

*سهه .. دسهتای ایهدا رو کهه خهیس نمیشهه امیرعبهاو        ب.وسهرمو بها  بهردب .. نمهی      ...

 *سدشون .. امیرعباسم فقط دستای ِ خیس ِ گلد.وب
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رب دار مههی خههوره .. *و مههی کنههه .. فقههط بهها گههل بههانوه بیسههکوییت کهه  ب.وبانوشههو 

 .... فقط گل بانوه رو دوست داره

 .. سرب رو دوباره روی میز گذاشتم و پر هق هق تر گریه کردب

 این همه شکستن برای الد پر دردب رق ِ من نبود .. نبود

 ! فصل ششم : وای به روزگار ِ من

 .. نگاه ِ خیسم رو به خاله دوختم که مضشرب و کالفه بود

 .. یا در محضر خیره بود دائما به ساعت ه

 .. ب زاد خوشحال و بی خبر کنارب نشسته بود .. به عنوان داماد و من

مههن عههروو ه بههودب .. عههروو امههار بههازی کههه امههار مههی کههرد سههر زنههدگی ه و     

 ... برگردودن مرد ِ زندگیش و مرد ه

 .. مرد ه شاید ا ن ، تو یه مهلس دیگه ، کنار یه عروو دیگه نشسته بود

ره رو از تههو اسههناد روی میههز بلنههد کههرد و رو کههرد بههه خالههه فریبهها : شههروع  عااههد سهه

 کنم خانم  

 ! خاله فریبا هم نان نگاهش به در بود ُنالید : نه راج ااا

ب زاد که مسلما بهه رضهایت مهن بهه ایهن ازدواج و کالفهه گهی خالهه فریبها شهک کهرده            

 بود ، عصبی رو کرد به مامان ه و ارید : معلومه منتظر

 هستی مامان   چی

خالههه درمانههده نگههاهم کههرد و خیههره بههه صههورتم گفههت : نازگههل ب ههت عالاههه نههداره      

 ! ب زاد ق بیا برگردیم

ابههل از اینکههه ب ههزاد چیههزی بگههه ، رو بههه محضههر دار بهها صههدایی کههه سههعی مههی کههردب  

 ! نلرزه و میلرزید ، گفتم : باونید خشبه رو

روی صههندلی ِ کنههارب لههم داد ..   ب ههزاد ابرویههی بههرای مههادره بهها  انههداخت و رارههت   

 لباند روی لد ه اوج خوشحالی ه رو نشون می داد و
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 ! .. اشره های اشک ب

 ... خاله فریبا با چشمای ِ سرا ه لد زد : نازگل

 .. لباند تل  ی زدب

 ! من تا اخر این بازی ، می مونم .. منتظره می مونم .. امار یعنی همین

باهواب رسهادت و ایهرت مهردی رو تحریهک کهنم        همین کهه مهن ب گانهه و ارمقانهه ،    

 که تالام داده و داره ازدواج می کنه و به گوه ه

 .. رسوندب که دارب ازدواج می کنم .. که برگرد

 .. که رلو مو بگیر

خاله با بیضی کهه تهو چشهماه بهود ، نگهاهی بهه مهن و ب هزاد کهرد و از محضهر خهارج            

 .. شد

 .. نه اه ، دلم رو گرب می کردمیون این همه دل مشیولی نگاه دلسوزا

همههین کههافی بههود کههه ارزه مههن و ب ههزاد بههراه یکههی باشههه .. همههین کههه مادرانههه      

 .. دوستم داشت

 ... دست ب زاد روی بازوب نشست ... و دلم

 ... این اولین ادب از نتیهه ی امار ب بود

 ! نگاهمو لحظه ای به چشمای ب زاد دوختم و بعد به زمین

زمزمهه کنهان تهو گوشهم گفهت : تهو دختهر خهوبی هسهتی نازگهل            گوشم گرب شد واتهی 

 .. .. اول میدب برات مرد خوبی باشم

مکثهی کهرد و ادامهه داد : از واتهی رفتهارات رو بها مامهان دیهدب ، انگهار تهازه شهناختم ..            

 .. من مادرب رو خیلی دوست دارب .. نمونه ی یه زن کامله

 و تو

: تهو مثهل مهادرمی .. یهه زن خهوب کهه ههر         نفسش رو تو گوشهم رهها کهرد و ادامهه داد    

 ... مردی ارزوشو داره
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از ایههن همههه نزدیکههی رههس عههذاب ورههدان داشههتم ... ازه فاصههله گههرفتم و نگههاهمو   

 به در دوختم .. یعنی امیرعباو وااعا نمیاد  

ب زاد دوباره ب م نزدیهک شهد و گفهت : تها رها  اگهه مهی خواسهتم چنهد روزی باههات           

 ... کنم برای یه عمر می خوامتباشم ، ا ن رس می 

نگههاه پههر ترسههم رو بههه ب ههزاد دوخههتم .. مههن نمیاواسههتم ب ههزاد بههه مههن رسههی داشههته  

 .. باشه .. رتی اگه تو این بازی ببازب و امیرعباو نیاد

 ! رتی اگه این عقد انهاب بشه

ب زاد اما .. معنهی نگهاهم رو درک نکهرد کهه چشهمکی بهه مهن زد و رو بهه عااهد گفهت           

 ! ماده ایم راج ااا .. شروع کنید: ما ا

عااد به فرمهانِ  ب هزاد خشبهه ی عقهد رو شهروع کهرد و مهن .. نگهاهِ  منتظهرب هنهوز بهه            

 .. در بود

 صداب کن ایم دب اخر ... اخه فردا دیگه دیره ،

 .. اخه فردا دیگه نیستم ، کسی رامو نمی گیره

 دوشیزه خانم برای بار دوب می پرسم ، بنده وکیلم  

 ! لد زمزمه کردب : بیا امیرعباوزیر 

 ! خدارافظ که دلگیرب ، سراات رو، نه ، نمی گیرب

 ببین گفتم خدارافظ .. یه کاری کن دارب میرب

 یه کاری کن بزار رتی بمونم تو ب م بد کن

 ! پشیمون میشم از رفتن بیا راه ِ منو سد کن

ریههونم ، بههه در دسههتم ، تههو دسههت ِ گههرب ب ههزاد فههرو رفههت ... و هنههوزب بهها چشههمای گ  

 .. خیره بود

چههرا بهها چشههمای ِ گریههون میاههوای باشههم یههه سههرگردون ، پاشههو ایههن لحظههه رساسههه ، 

 ! یه روری منو برگردون .. برگردون
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 .. صدای عااد و ب زاد مب م بود ... انگار داشتن از من سوالی می پرسیدن

 .. ولی من هی ی نمی شنیدب .. من فقط منتظر بودب ... برای برگشتن ه

 .. ب م چیزی بگو رتی ،بگو بد کردی ، بی ررمی

 .. یه کاری کن دارب میرب .. چرا اینو نمی ف می

 .. نمی ف می چرا بی تو ، من از شد گریه ها خیسم

 اگه رفتم  *ن*ا*ه ه رو باید پای کی بنویسم   باید پای کی بنویسم  

 .. نگاه مو از در محضر ردا کردب .. نمی یاد

ت : بههرای بههار ششههم مههی پزسههم ، خههانم نازگههل صههادای بنههده وکههیلم  عااههد کالفههه گفهه

 شما را به عقد دائم ِ ااای ب زاد سورچی دراورب     بنده

 وکیلم  

 ! نگاه ِ اخرب رو پر بیر و اشک به در دوختم : بله

 خدارافظ که دلگیرب

 .. خسته از شرکت بیرون امد

 .. سوار ماشین شد و به سمت خانه اه پیش رفت

مهههاه بهههی خبهههری از  5ی زیهههاد شهههرکت .. مقهههدمات عروسهههی اه بههها تنهههاز ..کارهههها

 .. امیرعباو

 .. ایم همه درگیری فکری خسته اه کرده بود

مههاه بههی  5امیرعبههاو دوسههت دوران خههدمت و دانشههگاهش بههود .. نگههران ه بههود ..   

 .. خبری ، چیز کمی نبود

.. ان هههم چههون تن هها روزی کههه بههه خانههه ی رههاج علههی زنهه  نههزده بههود ، امههروز بههود   

 .. گوشی اه را در خانه را گذاشته بود

یک ماه دیگر به ایهران بهاز مهی گشهت .. رهال دایهی اه ب تهر شهده بهود و رها  بهرای            

 .. برگزراری مراسم عروسی اه به ایران باز می گشت
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دوسهت داشهت زودتههر ایهن یههک مهاه ههم تمههاب شهود تهها بهه ایهران بههرود و بف مهد چههه          

 ماه گوشی اه خاموه بود 5ه که بالیی سر امیرعباو امد

 .. و خانواده ی برادره هم به او رواب سربا  می دادند

اینقههدر بهها امیرعبههاو و خههانواده اه رفههت و امههد داشههت ، کههه رتههی صههدای مرضههیه    

 خانم را از پشت تلفن هم بشناسد ... فقط نمی دانست

زارم مههی چههرا یکههی در میههان تلفههن هههایش را رههواب مههی دادنههد .. یههک روز او را مهه   

 ! خوانند و روز دیگر ادعا داشتند از امیرعباو بی خبرند

 ! زیر لد زمزمه کرد : کاه یه شماره از زنش داشتم

 ! اینقدر ارق در فکر بود که متوره نشد ، کی به خانه رسیده است

در خانههه ی سههوت و کههوره را بههاز کههرد و بههرای رفهها تشههنگی و خههوردن اب بههه        

 .. ترف یا ال رفت

کههه بشههری اب بههه دهههانش بههود ، بههه تههرف میههز هههال رفههت .. گوشههی اه را همونشههور 

 .. برداشت

تمهاو نهاموفق ار خانهه ی رهاج علهی ، بشهری را بها عهلهه از دههان خهارج            25با دیهدن  

 .. کرد و روی میز گذاشت

 .. با تعهد دوباره به شماره ی خانه ی راج علی خیره شد

بههار بهها او تمههاو    25داد ، رهها  عهیههد بههود ..از شههماره ای کههه رههواب ه را نمههی     

 .. گرفته شده بود

 .. تا خواست شماره بگیرد ، گوشی در دستش لرزید

 .. اب دهانش را اورت داد و برای شنیدن صدای راج علی اماده شد اما

 شاصی پشت تلفن سرد و اراب گفت : سالب .. ااای صالحی  

 ارتاب با شک پرسید : امیرعباو ..تویی  

 ان زده گفت : شما منو می شناسید ااای صالحی  امیرعباو هیه
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ارتههاب شههک زده ، گوشههی را از گوشههش فاصههله داد ...بهها چشههم هههای گههرد شههده اه     

 .. به گوشی خیره شد

از سههر تعهههد یهها ابوالفضههلی گفههت و گوشههی را دوبههاره کنههار گوشههش گذاشههت : چههی  

 میگی امیرعباو  شوخیت گرفته مرد ِ گنده  

 ماه کدوب ابرستونی بودی   5با ررص ادامه داد : 

امیرعبههاو کههه رههس کههرد شهها  پشههت تلفههن بههی شههک دوسههت یهها اشههنایی صههمیمی 

 ست ، توضیح داد : من تو یه تصادف فراموشی گرفتم

 شما منو از کها می شناسید   ..

 چشم های ارتاب گرد تر شد : فراموشی ، تصادف  

 ! فته بودوات فکر کردن نبود .. انگار امیرعباو وااعا فراموشی گر

 با شک پرسید : من ارتاب ب امیرعباو .. یعنی منو یادت نیست  

اصههال .. اصههال اگههه فراموشههی هههم گرفتههه باشههی ، چههرا گوشههی ت خههاموه بههود   چههرا   

 هر چی زن  میزدب خونه تون ، کسی رواب درست ب م

 نمی داد 

 امیرعباو کالفه از سوال های زیاد ارتاب ، گفت : میشه رواب منو بدید  

ارتههاب خنههده اه را خههورد .. لحههن رسههمی امیرعبههاو خنههده دار بههود : شههما سههوال       

 .. ب رسین ، بنده در خدمتم ااای معتمد

 .. ااای معتمد را الیظ تر گفت و صدای خنده اه بلند شد

امیرعباو سهری از روی افسهوو تکهان داد ... کهاره بهه کهها رسهیده بهود .. بایهد بها           

 .. یک دیوانه سر و کله میزد

 .. نفس عمیقی کشید تا عصبانیتش را کنترل کند

 شما از همسرب نازگل ، شماره یا ادرسی ندارید   :
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ارتههاب کههه انگههار وضههعیت امیرعبههاو را درک نکههرده بههود ، بهها خوشههحالی از سههالم       

 بودن امیرعباو خنده ای کرد و پرسید : زن تم فراموه کردی

 ... خود ارتاب از سوال ه را خورد

چهههه اتفهههاای افتهههاده ، از روی مبهههل بلنهههد شهههد و دسهههتش را روی  بههها رهههدو اینکهههه

 .. موهایش کشید

 ... ماالفت ای راج علی برای ازدواج امیرعباو و نازگل

 رواب های سربا  به تلفن های ارتاب

 .. گوشی ِ خاموه امیرعباو و از همه م م تر فراموشی گرفتن ه

مههاه فراموشههی گرفتههی ،   5نگههران پرسههید : چههه بالئههی سههر دختههره اوردی   یعنههی     

 نازگل رو ندیدی  

امیرعبههاو بهها لحنههی کههه ناخوداگههاه بههوی درد و دل گرفتههه بههود ،اراب گفههت : تههالق      

 ! ه دادب

 ارتاب دوباره روی مبل نشست و ناباور پرسید : تالق ه دادی  

دسههت ارتههاب بههین موهههایش چنهه  خههورد .. ایههن همههه بههد بههودن رههاج علههی ، ایراابههل 

 ... باور بود

 !س عمیقی کشید و زمزمه کرد : امیرعباو می ف می چه الشی کردی  نف

 ... با صدای زن  ایفن از را برخاست و به سمت هال راه افتاد

 .. شاید یک ساعتی بود که داشت به ررف های ارتاب فکر می کرد

 .. و نمی ف مید .. درک نمی کرد و شاید هم باور

شهم ه بهه رهاج علهی کهه مشهیول خهوه و        همانشور که از پلهه هها پهایین مهی امهد ، چ     

 بش با م شید )خواهر مرضیه و ایدا ( و شوهره

 .. محمد(بود ، افتاد)
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یعنههی وااعهها رههاج علههی ، بههرادر بههزرگش ، مههرد مههو سههفیدی کههه همههه ی اشههنا و فامیههل 

 او را بزر  و معتمد می خواندند ، این همه بد بود  

ه بههود تهها پن ههان کههردن دانشههگاه ایههن همههه دروش .. از ت مههت هههایی کههه بههه نازگههل زد 

 ... رفتن ِ امیرعباو و دوست صمیمی مثل ارتاب و

 .. سات نفس کشید .. عمیق و تو نی

 .. ماه فقط خوبی دیده بود 5سات بود باور بد بودن برادری که از او در این 

 ! تن ا مسلئله ای که باعش بحش بین ان ا شده بود ، ازدواج با ایدا بود

 برادر رد رفته و مو سفیده نبود    مگر راج علی 

 یعنی ررف های ارتاب راست بود  

چه تور بهاور مهی کهرد رهرف ههای اریبهه ی پشهت تلفهن را واتهی از بهد بهودن رهاج             

 علی می گفت   

 5خوده هم بهه رهرف ههای ه اعتمهاد نداشهت ، واتهی زیهر لهد گفهت : مهردی کهه            

 یبار خونه ی خدا رو زیارت کرده .. شد ها نماز شد م

 ! خونه و مورد اعتماد همه ی اشنا و فامیله محاله این همه پست باشه .. محاله

بعههد سههالب ارههوال پرسههی بهها محمههد کههه مههرد پههر رههرف و بههیش از رههد صههمیمی بههود ،  

 برای م شید سری تکان داد و روی مبل کنار محمد

 .. نشست

 راج علی سرگرب ررف زدن با تلفن بود

سهاله اه مهی گهل را روی پاههایش مهی نشهاند ،        5محمد با خنهده در رهالی کهه دختهر     

 به شانه ی امیرعباو زد : را  منو یادت مونده

 ! امیرعباو خان  همین هفته ی گذشته همدیگرو دیدیم

امیرعبههاو پوزخنههد محههوی بههه ایههن مههزه پرونههدن هههای همیشههگی ، محمههد زد و         

 ! چیزی نگفت
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 ! م شید با چشم اره گفت : محمد

د و دسههت هههایش را بههه نشههانه ی تسههلیم بهها  اورد و بعههد ،   محمههد خنههده اه را خههور

 ! مشیول خوه و بش با راج علی و مادر زنش شد

 می گل روی پاهای ِ پدره را به را شد : عمو عباو  

 امیرعباو با لباند نگاهش کرد : بله  

مههی گههل بهها لحههن ی کههه سههعی در تقلیههد از پههدره داشههت ، پرسههید : اسههم مههن چیههه   

 عمو  

ما بلند شهد .. خهانم هها بهه اشه ز خانهه رفتنهد و رهاج علهی و محمهد دوبهاره            خنده ی ر

 ! شروع به ررف زدن کردند

*سههید : تههو مههی  ب.ومههی گههل را روی پاهههایش نشههاند و گونههه ی سههفید و ت ههل ه را   

 ! گل هستی خوشگله

 ! می گل مشیول بازی با بیسکوییت در دستش شد و امیرعباو

 .. ش لحظه به لحظه بیشتر میشددستش را روی سره گذاشت .. درد س

 .. ِ زیر لد با تعهد گفت : می گل ... شبیه اسم نازگل

 .... خنده ی محوی کرد : شبیه اسم ِ گل بانو

 خنده اه محو شد و با تعهد تکرار کرد : گل بانو    

 دستش را به پیشانی اه کوبید : گل بانو کیه  

 ! سوال کند کاه شمیم خانه بود تا در مورد گل بانو از او

 ! شمیم و ایدا هنوز به خانه برنگشته بودند

 ! رس عهیبی داشت به این گل بانوی ناشناخته

 .. رس عهید و شاید .. رس دوست داشتن

هنههوز درگیههر فکههر بههود .. شههاید مههی توانسههت از ارتههاب کههه رهها  شههماره اه را در       

 .. گوشی و سیم کارت ردید سیو کرده بود ، می پرسید
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یم ، تحمل نمهی کهرد .. خواسهت بلنهد شهود کهه مهی گهل کالفهه رو کهرد بهه            تا امدن شم

 او :عمو عباو  

 .. نگاه پرسشی اه را به می گل دوخت

 میشه این بیسکوتیت رو براب باز کنی   -

اه الیظی گفهت و تنهد تنهد مشهیول بهاز کهردن بیسهکوییت شهد .. دلهش مهی خواسهت            

 در موردزودتر خوده را به اتاق ه برساند و با ارتان 

 ! گل بانو ررف بزند

رعبا ی بیسکوییت باز شهده را بهه مهی گهل داد .. امها مهی گهل کهه ذاتها دختهر لهوو و            

 : نازپروزده ای بود از نظر امیرعباو   لد هایش را ورچید

 ! اینهوری نه

 امیرعباو کالفه ارید : چه روری پس  

 ! می گل با لحن لوو ه گفت : بالب از وسط بازو کن

داد و بیسههکوییت را از وسههط بههاز کههرد و خههوده هههم نف میههد چههرا        سههری تکههان 

 ... اسمت کرب داره را به می گل داد

 مههن بیسههکوییت کههرب دار دوسههت دارب امیرعبههاو "صههدایی در ذهههنش زنههده شههد : 

!" 

 ... لباند محوی زد

 ... بیسکوییت دیگری را از وسط باز کرد و لباند ه پر رن  تر شد

 .. دوست داشت نازگل بیسکوییت کرب دار

 ... *سدد.وو امیرعباو ، دوست داشت کف دست خیس نازگل را ب

نازگههل بههده مههی امههد کسههی او را گههل بههانو صههدا کنههد و امیرعبههاو عاشههق گههل بههانو   

 .. گفتن به نازگل بود

 ِ لبانده عمیق تر شد : گل بانو همون نازگل
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ریهاط راه   از روی مبل بلند شهد و بهی تورهه بهه مهی گهل کهه صهدایش میهزد بهه سهمت           

 .. افتاد

دلش می خواسهت گوشهه ای تن ها و سهاکت بنشهیند و بهه گهل بهانویش فکهر کنهد و بهه            

 .. نازگل

 ... به درخت داخل ریاط تکیه داد

 .. نازگل را دوست داشت

 : اراب با خوده گفت

 .. کف دست های نازگل واتی استرو داشت خیس میشد

چههرا دسههتاه خیسههه یههادب مثههل روزی کههه تههو محضههر بههودیم و هههر چههی فکههر کههردب  

 .. نیومد

 .. مثل واتی که تالق ه دادب

 ابروهایش در هم رفت : تالاش دادب   نازگل رو  

 ... ناباور روی زمین نشست .. شاید زانوهایش تحمل وزن بدنش را نداشت

 : دست هایش میان موهایش چن  خورد

 وشم شد  چه تور نازگلمو تالق دادب   چه روری دلم اومد   چه روری فرام

 ابر کبود من تویی بود و نبود من تویی

 ماه سهود من تویی وای به روزگار من ... وای با روزگار من

 بارون ِ تندی می اومد ،***

 ... شاید اسمون هم مثل من دلگیر بود

شههد بههود و مههن هنههوز خونههه  8شههد بههود ..  8نگههاهم بههه سههاعت ب کشههیده شههد کههه  

 .. نرسیده بودب

 ... واستم چند روز ب م م لت بدناز خاله و ب زاد خ

 .. و گرچه ب زاد ناراضی بود ، اما به خاتر خاله ابول کرد
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ارار بود بعد از عقهد بهریم پهیش عمهو بهرزو کهه بهه خهاتر مریضهی ه نتونسهته بهود ،            

 .. محضر بیاد .. و بعد هم

 .. وای به بعده .. من از این بعد ه می ترسیدب .. از تن ا شدن با ب زاد و وای

وای بههه مههن و روزگههارب کههه زنههدگی ب از ایههن بههه بعههد همههین ترسههیدن و همههین اصههه  

 .. هاست

 .. توی تاریکی شد ، کوچه ی خونه مون رو تشای  دادب

 ... ادب به ادب زیر بارون ، به خونه نزدیک تر شدب

 .. بارون تند تر بارید و دلم

 ... تن  تر می شد ... برای چی   برای کی   خودمم نمی دونستم

 .. نگاه خیسم به اسمون پر از رعد و برق افتاد

چههی بههه روزب اومههده کههه نههه از تههاریکی مههی ترسههم .. و نههه از تن ههایی و نههه از رعههد و    

 .. برق

 یعنی بزر  شدب  

 ... چه سات بزر  شدب

 سرمو به اسمون گرفتم و نالیدب : خدا .. این چه سرنوشتی بود  

 .. اسمون رعد گرفت و دلم .. دلم ماتم

بگههین ببههاره بههارون .. دلههم هواشههو کههرده .. بگههین تمههوب شههدب مههن .. بگههین کههه          

 ... برنگرده

ب ههش بگههین شکسههتم .. ب ههش بگههین بریههدب .. نههه اون بههه مههن رسههید ُ نههه مههن بههه اون  

 .. رسیدب

*** 

راج علی مشهیول خهوه وبهش بها محمهد و ایهدا کهه تهازه بهه رمها اضهافه شهده بهود ،              

 .. ای بلندی به هم کوبیده شدبود که در ورودی خانه با صد
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شمیم کهه از همهه بهه در نزدیهک تهر بهود ، بها دیهدن چ هره ی ورشهتناکِ  امیرعبهاو            

 .. ، هیا بلندی گفت و دستش را به ستون کناره گرفت

اخههم هههای رههاج علههی در هههم رفههت و تهها خواسههت بلنههد شههود ، فریههاد امیرعبههاو        

 .. میاکوبش کرد

ادگی شههان ، ب ههت زده بههه مههرد ورشههتناک نههه فقههط رههاج علههی کههه همههه ی رمهها خههانو

 ! روبه رویشان خیره شدند

 .. با ادب های بلند خوده را به راج علی رساند

 .. چشم های ه سرا و خیس بود و موهایش به ترز ورشتناکی اشفته بود

رههاج علههی کههه از دیههدن امیرعبههاو در ایههن وضههعیت هههول کههرده بههود ، بهها تعهههد      

 .. ده   با کسی دعواگفت : امیرعباو .. چته   چی ش

 .. امیرعباو با یک ررکت یقه اه را محکم گرفت و بلنده کرد

دیگههر نههه بههرادر م ربههان و رههد رفتههه اه را مههی شههناخت و نههه بههزری و کههوچکی        

 .. سره میشد

 .. امیرعباو با یک ررکت یقه اه را محکم گرفت و بلنده کرد

بزرگههی و کههوچکی   دیگههر نههه بههرادر م ربههان و رههد رفتههه اه را مههی شههناخت و نههه    

 .. سره میشد

فقههط گریههه هههای نازگههل پشههت در خانههه را بههه یههاد داشههت .. چ ههره ی مظلههوب گههل      

 .. بانویش در محضره را

 فریاد مرضیه خانم به هوا رفت : چی کار می کنی امیرعباو  

به توره به هم همه ای کهه بورهود امهده بهود ، بها خشهم رو بهه بهرادر پسهت ه اریهد           

 کردی   : چرا این کار رو

رههاج علههی سههعی کههرد یقههه اه را از دسههت امیرعبههاو خههارر کنههد : ایههن چههه ورشههی  

 .. بازی که درمیاری
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امیرعبههاو پریههد وسههط رههرفش : بهها داد گفههت : هههیش ... هی ههی نگههو .. رههواب منههو    

 بده .. میگم چرا این کارو کردی  

چشههم هههای سههرا امیرعبههاو و ر  هههای ورب کههرده اه رههاج علههی را ترسههاند ..       

 ادر کو چکش را می شناخت .. رتم داشت همه چیز رابر

 به یاد

اورده .. امهها چههه تههور   دکتههر امیرعبههاو بهها اتمینههان خههاتر گفتههه بههود ، اگههر او را از    

 گذشته و اتفاق های اشنا دور نگه دارند ، هرگز رافظه اه را

 به

 . دست ناواهد اورد

ی نشههود : امیرعبههاو  سههعی کههرد امیرعبههاو را اراب کنههد تهها بیشههتر ایههن ابههرو ریههز    

 ران . بریم تو اتاق ررف بزنیم

.. 

 ! امیرعباو عصبی تر شد و ارید : ررف بزنیم   باشه .. باشه .. ررف میزنیم

رههاج علههی را محکههم کوبیههد بههه دیههوار پشههت سههره و دسههت ایش را زیههر گلههوی او     

 گذاشت و بلند ارید : چه ررفی داری که بزنی  زنمو تالق

 .. تو گفتی تالق ه بده دادب .. تالق دادب که

محمههد بهها تههرو رلههو امههد و دسههت هههای امیرعبههاو را از دور گلههوی رههاج علههی رههدا   

 .. کرد : بسه امیرعباو .. خفه کردی بنده ی خدا رو

امیرعباو کهه بهی شهباهت بها دیوانهه هها نبهود ، یقهه محمهد را گرفهت و عربهده کشهید             

 ی: به و ی علی .. به خود خدا کسی بیاد رلو خونه پا

 .. خودشه

محمههد را بههه گوشههه ای پههرت کههرد و د و بههاره بههه رههاج علههی نزدیههک شههد : خوشههحال  

 شدی فراموشی گرفتم .. اره  
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 با تنفر ادامه داد : نکنه تصادف هم کار خودت بوده    اره  

 گفتی فراموشی می گیره ، میاد خواهر زنمو می گیره .. اره  

امیرعبههاو عالاههه نداشههت .. امهها ..   اخههم هههای ایههدا در هههم رفههت ... هههیا واههت بههه     

 اینقدر پس زده شده بود از ترف امیرعباو که می خواست

امیرعبههاو را عاشههق خههوده کنههد و بعههد رهههایش کنههد .. تهها معنههی پههس زده شههدن را 

 .. بف مد

همیشههه رههاج علههی و مرضههیه مههی خواسههتند امیرعبههاو را وادار بههه ازدواج بهها ایههدا       

 همه از او باواند بهکنند امی ایدا می خواست اینبار 

امیرعبههاو رههواب مثبههت بدهههد .. امهها مثههل اینکههه اینبههار هههم باههت بهها امیرعبههاو یههار  

 بود ....مثل همیشه .. باز هم امیرعباو بود که ایدا را پس

 ! میزد

راج علی که دیگهر وااعها ترسهیده بهود   گفهت : امیررهان مهن فقهط بهه خهاتر خهودت            

 ! این کار رو کردب

 !انه را لرزاند .. مثل دل ِ شمیم : به خاتر من  فریاد امیرعباو خ

*** 

 ..شمیم ادمی به رلو گذاشت با ترو گفت : عمو

 ... دست و پای امیرعباو لرزید و اشک چشم ه

 : راج علی را رها کرد و به ترف شمیم برگشت

بهها تنفههر بههه شههمیم نگههاه کههرد : خیلههی ع*و* *ی ای شههمیم .. خیلههی ... پوزخنههدی    

 د : نه .. ع*و* *ی منم که به شماها اعتماد کردبزد و ادامه دا

 .. ع*و* *ی منم که خون به دل ِ نازگل کردب ..

 .. شمیم با گریه گفت : بباشید عمو

 .. امیرعباو نم اشک را از زیر چشم ه گرفت .. کنار ستون سر خورد
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و کههف دسههت ایش را بههه پیشههانی اه کوبیههد و نگههاه مههاتم زده اه را بههه رههاج علههی     

 .. ناباور و پر بیر گفت : با من چی کار کردی    دوخت

 .. راج علی که رو را اراب دید ، ادمی رلو گذاشت

خههم شههد و دسههتش را بههه شههانه ی امیرعبههاو زد : همههه چههی تمههوب شههده امیرعبههاو ... 

 ادامه ی این رابشه به نفا هیا کدومتون نبود ... اون

ه تهها اخههر عمههر باهههاه مههی  دختههر وصههله ی نههارور بههود تههو زنههدگی مههون .. گیههرب کهه  

 .. موندی

خهالت نمی کشیدی یهه دختهر بهی کهس و کهار و بابهای معتهاده رو بهه فامیهل و اشهنا           

 نشون بدی  

امیرعبههاو انقههدر اههرق در رمااههت هههایش بههود   کههه رتههی صههدای رههاج علههی را نمههی  

 شنید .. راج علی که توفان را تماب شده دید ، کناره

شهههته ی نهههارورت فکهههر نکهههن .. اون ازدواج نشسهههت و ارامتهههر گفهههت : دیگهههه ب گذ

 .. کرده و

امیرعبههاو بهها شههنیدن ایههن رملههه ورشههیانه بلنههد شههد و یقههه ی رههاج علههی را گرفههت و  

 او را به ستون چس اند .. مشت محکم ه رو ی دهان

 : راج علی نشست و ارید

خفه شو .. تها کهها میاهوای بهه درواهات ادامهه بهدی .. نازگهل مهال منهه .. اگهه بمیهرمم             

 ! اون مال منه .. را  که زنده اب

رههاج علههی کههه ابههرویش را از دسههت رفتههه مههی دیههد ، دسههتش را بههه گونههه ی دردنههاک  

 ه کشید و بعد متقابال یقه ی امیرعباو را گرفت .. با

خشههم فریههاد زد : نیسههت .. دیگههه مههال تههو نیسههت .. ازدواج کههرده .. دیگههه نمههی تههونی  

 *ن*ا*هه .. تو کهبری دنبالش ..رتی فکر کردن ب ش هم  
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اههههل رهههراب و ررومهههی .. تهههو کهههه خهههدا و پییمبهههر سهههرت میشهههه ..  *ن*ا*ه ِ      

 ! امیرعباو .. نازگل ا ن زن ِ ب زاد ِ ..  *ن*ا*ه ِ فکر کردن ب ش ..ررومه

 .. رروب

دسههت هههای امیرعبههاو از دور یقههه ی رههاج علههی شههل شههد .. لحههن رههدی بههرادره     

 .. ترسناک بود و باوره .. وای

خهیس امیرعبهاو ههم مهانا ادامههِ  صهحبت بهی ررمانهه ی رهاج علهی نشهد             چشم های

 .. .. ادامه داد : صبح خاله اه اومده بود نمایشگاه

 .. به خیالش اومده بود تو بری رلوی دختره رو بگیری

اشههک هههای امیرعبههاو باریههد رههاج علههی بههی ررمانههه ادامههه داد : اگههه مههی خواسههتت ،  

 ماه بعد بره با یه پولدار به پات می موند .. نه اینکه پند

 .. از تو زدواج کنه

امیرعبههاو تلههو تلههو خههوران عقههد امههد .. دسههت هههایش روی سههره فههرود امههد و بهها   

 التماو رو به برادر بی ررمش نالید : نگو .. ادامه نده

 ! نازگل مال ِ منه .. رق منه...

 ! راج علی پوزخندی زد : بود .. را  دیگه ازدواج کرده

 اه پر درده را به شمیم دوخت : درواه  امیرعباو نگ

 .. نگاه پر اصه ی شمیم ، یاداور میشد این رقیقت تل  را و امیرعباو

 دست ه به البی که نمیزد ، چن  خورد و نالید : وای .. وای

 .. ماشین را با صدای ورشتناکی متواف کرد .. با عهله از ماشین خارج شد

د امههد ... مشههت دوب .. وای .. ایههن در   مشههت اول ه بهها خشههم و بیههر روی در فههرو   

 ... لعنتی باز نمی شد و الد امیرعباو نمی ت ید از درد

وای اگههر پشههت ایههن در نازگههل ه نباشههد .. افکههار ازاردهنههده و رههرف هههای رههاج      

 علی در ذهنش مرور می شد و مشت ه محکم تر روی در
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 فرود

 .. می امد

 .. یوانه کننده بودیاد گریه های نازگل پشت در خانه ی راج علی د

 ... زیاد این بود این تالفی برای شکستن این مرد شکسته ق زیاد بود

... 

نههادر )پههدر نازگههل ( کههه بعههد از چنههد شههد بهها خره ، ارههازه ی برگشههت بههه خانههه را     

 گرفته بود ، با پول ی که بابت نیامدن به خانه و در نتیهه ترساندن

افهت کههرده بههود ، تصههمیم داشههت امشههد را  نازگهل از تن ههایی و بههی کسههی از ب ههزاد دری 

 .. تن ایی بساط کند و لذت ببرد

 .. با ارساو لرزیدن در خانه از را بلند شد و ار ار کنان به در نزدیک شد اما

 .. فریاد امیرعباو را که نازگل را صدا میزد ، شناخت و پشت در ایستاد

از رها کنهده شهود     بعد از چند دایقه کهه رهس کهرد ، در خانهه ههر لحظهه ممکهن اسهت        

، 

پنهههره ی رو بههه کوچههه رو بههاز کههرد و بهها صههدای لههرزانش داد زد : اوی مگههه تویلههه     

 ست   چه مرگته اینهوری در میزنی  

امیرعبههاو بههی تورههه بههه اراههر هههای پیرمههرد بهها التمههاو ی کههه ناخوداگههاه در صههدای 

 ه نشسته بود ، پرسید : نازگل اینهاست  

شههد پشههت در خانههه اه چههه مههی  11او سههاعت نههادر کههه رتههی نمههی دانسههت امیرعبهه

 کند ، فکر کرد ب ترین فرصت است که م ریه ی نگرفته

 ی

 .. نازگل را ربران کند با چزاندن مردی که همه ی وروده سوخته بود

خنههده ی مسههاره ای کههرد و موهههایش را بهها انگشههت خارانههد : نازگههل شههوهر کههرده ..  

  نم خونه ییه شوهر ااا و پولدار .. دنبالش نباه .. ا
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 .. خودشه .. با شوهره

 .. امیرعباو رس کرد همه ی ر  های بدنش تیر می کشد

 .. چقدر دوست داشت دهان مردی که از نبودن نازگل می گوید را رر بدهد ..

مشههت گههره کههرده اه ناچههار روی پنهههره فههرود امههد و عربههده کشههید : دروش میگههی    

 ک*ث*ا*ف*ت .. نازگل کهاست  

ه ههدف خهورده بهود ، و هنهوز ههم بابهت اینکهه م ریهه ی نازگهل را          نادر که سهنگش به  

 نداده اند ، دلگیر بود ، با لحنی که همه ی ورود امیرعباو

 می سوزاند ،

شههبه .. خیلههی ارمقههی اگههه فکههر مههی کنههی نازگههل شههد اول عقههده رو  11گفههت : ا ن 

 تو خونه ی باباه می مونه .. اون ا ن داره با

 .. شوهره رال

امیرعبههاو ، رههرف در دهههان پیرمههرد مانههد و بهها تههرو اههدمی بههه عقههد       بهها فریههاد 

 گذاشت .. مثل دیوانه ها با لرزشی که همه ی وروده را از

خشهم گرفتههه بههود ، نههرده ههای پنهههره را تکههان داد و اریههد : همهه تههون رو مههی کشههم    

 .. ک*ث*ا*ف*ت ها

 ... از پنهره فاصله گرفت ...

 فایده بود،صحبت کردن با این مرد ِ معتاد بی 

 : با نفس نفس و دست های ِ مشت شده فریاد زد

 ازت شکایت می کنم ، از همتون شکایت می کنم

مرد کهه مهی دانسهت زوره بهه ایهن پسهر عصهبانی نمهی رسهد از همهان پشهت پنههره             

 :خانه ِ کوچکش داد زد

برو شکایت کن ،با پلهیس بیها، میاهواب ببیهنم کههای دنیها یهه پهدر رو بهه رهرب ِ شهوهر            

 دن دختره میبرن کالنتری .. من منتظرما .. با پلیس بیادا
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زیههر ِ پنهههره ِ بسههته شههده ، روی زمههین نشسههت و فکههر کههرد راسههت مههی گویههد پههدر    

 ! زنش ،با درد ناله کرد :پدر زن ِ سابقم

 از را بلند شد ، کمره خم شده بود از این همه درد .. دلش سوز داشت

اولهین اشهره اشهک از چشهمش چکیهد ..نفهس       بی هدف بهه سهمت ِ خیابهان راه افتهاد ..     

 ِعمیقی کشید ..چقدر سات بود کنترل اولین اشره

 اشک .. برای نباریدن..برای راری نشدن

مههرد بههود امهها .. بیههر گلههویش را رههها نمههی کههرد .. بههاره ِ چشههمان ِ رنهه  شههبش      

 بیشتر شد

 ضعف داشت .. نه از گرسنگی ..بلکه از درد

 ابان داد و سر خورد روی زمینتکیه اه را به درخت کنار ِ خی

نههه زمههین ِ خههیس م ههم بههود ، نههه چشههم هههای ِ خیسههش و نههه نگههاه راننههده و عههابران ِ     

 خیابان

 .فقط می خواست گریه کند شاید سبک میشود از این همه درد

دسهههت ههههایش را درو زانهههو ههههایش رلقهههه کهههرد و سهههره را روی دسهههت ههههایش  

 گذاشت و از ته ِدل هق زد

تههور ش را رلههد کههرد .. سههره را تکیههه داد بههه   206ماشههین  صههدای ِ اهنهه خ داخههل

 درخت و اشک هایش شدت گرفت

نمیههدونی تههو ایههن روزا چقههدر از زنههدگی سههیرب، دارب میمیههرب از اینکههه تههو رفتههی و      

 نمیمیرب

نمیههدونی تههو ایههن روزا چقههدر یههاد تههو میفههتم ، تههه دنیههاب نزدیههک نگههاه کههن کههی ب ههت  

 گفتم

 هق هق ِ مردانه اه درد داشت
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کههها بایههد بههرب بههی تههو ق تههویی کههه اههد دنیههامی کههه هررههایی رو میبیههنم نبیههنم پههیش    

 چشمامی

برب هررایِ  این دنیها شهبم بها بیهر دب سهازه رخهه هررها یهه چیهزی هسهت منهو یهاد             

 تو بندازه

*سههید و بهها صههدای بمههش کههه بهها گریههه بههم تههر شههده بههود     ب.ورلقههه اه را محکههم 

 :زمزمه کنان نالید

کههی از ایههن درد میمیههرب نمیههدونم چههرا یههک شههد فراموشههی  نمیههدونم تههو ایههن بههرزا 

 نمیگیرب

 !با بیر زمزمه کرد : فراموشی

هق ههقِ  مردانهه اه سهوزناک تهر شهد ..شهانه ههایش مهی لرزیهد .. صهورتش را میهان            

 : ِ دستانش پن ان کرد و ناله کنان زمزمه کرد

 دارب میمیرب از اینکه تو رفتی و نمیمیرب

ب کههه نیسههت .. واتههی اومههد خههیس بههارون بههود .. فکههر کههنم   ا ن خوابههه .. یعنههی خههوا

 .. تد داره و هذیون میگه

خنههده ی مسههاره ای کههرد و ادامههه داد : بههه رههای اینکههه شههوهره رو صههدا کنههه ،       

 .. همش تو رو صدا می کنه

امیرعبههاو کههه انگههار دنیهها را بههه او داده انههد ، مشیهها سههر تکههان داد: باشههه .. بههزار        

 .. ببینمش

پههول را در دسههت چرخانههد و بهها لحههن ذوق زده ای گفههت : چههه اههدری     نههادر کههارت  

 پول توشه  

امیرعبههاو کالفههه تههر از ایههن بههود کههه رسههاب کههارت پههولش را بههه یههاد داشههته باشههد :  

 .. زیاده .. خیلی زیاد .. همین ا ن برو چک ه کن .. رمزشم تولد نازگله

 نادر موهایش را خاراند : تولد نازگل چه سالیه  
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داشت همین را مهردی کهه نازگهل ه را بهه پهول مهی فروشهد ، خفهه مهی کهرد            اگر را

 1371.. ریف که برای دیدن گل بانویش عهله داشت .. با ایظ گفت : 

شههبه ههها .. رههتم دارب   1نههادر بهها خوشههحالی از او فاصههله گرفههت : ببههین اااهههه .. ا ن    

هرشههو صههبح شههوهره میهها د، کههارتو بکههن و زود بههرو .. وگرنههه بایههد رههواب شو       

 .. خودت بدی

امیرعبههاو بههی تورههه بههه نههادر وارد خانههه شههد و بهها خشههم اریههد : اون بههی پههدر هههیا   

 ! کاره ی نازی ِ منه

همههین یههک سههاعت پیشههش بههه ذهههن ه رسههیده بههود ، نههادر را بهها پههول بههه رههرف      

بیههادورد و نقشههه اه هههم خیلههی زود گرفتههه بههود .. رتههی فکههره هههم خوشههحال         

 .. ت و ب زاد ع*و* *ی پیش نازگل نیستکننده بود که نازگل همین راس

را  که خدا چنهین لشفهی بهه امیرعبهاو کهرده بهود ، محهال بهود ارهازه دههد دسهت ان            

 ! فرصت تلد ِ بی صفت به گل بانوی ه برسد .. محال بود

 .. اراب در اتاق نازگل را باز کرد

 .. لباند و اشک چشم ه در تضاد بود

در خههود م الههه شههده بههود ، خیههره شههد : ایههن  بههه نازگههل کههه بهها چههادر و لبههاو بیههرون

 سال   5ماه بود یا  5ردایی لعنتی 

اههدب بههه اههدب بههه تاههت گههل بههانویش نزدیههک شههد .. کنههار تاههت زانههو زد .. چشههم از   

 .. صورت خیس نازگل برنمی داشت

 .. دست های نازگل را گرفت .. اشک چشم ه شدت گرفت

از رسههرت .. دلتنگههی ..  مثههل همیشههه دسههت هههای گههل بههانویش خههیس بههود .. پههر      

 .. *سیدب.ومحکم کف دست ای خیس ه را 

 .. ببین پای تاوانم عشقم به تو .. عهد رسرتی تو دلم کاشتم

 .. دستش نافرمان به پیشانی خیس و تد دار نازگل پسبید
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 .. داای ِ پیشانی نازگل و داش ِ دل ِ امیرعباو یکی بود

 .. نادر گفته بود ، نازگل زیر باران راه رفته

لبههاو هههای خههیس نازگههل گههواه بههود .. چههادر و مههانتو و روسههری نازگههل را اراب از       

 .. تنش خارج کرد

 ... دست های سرده را به گلوی تد دار نازگل چسباند تا تد ه پایین بیاد

 .. نازگل ناله کرد : اب

لیوان اب را بها سهرعت از کنهار تاهت برداشهت و بهه لهد ههای نازگهل نزدیهک کهرد :            

 .. سکمباور عرو

به محهر خنهک شهدن گلهوی خهیس ه چشهم ههایش بهاز شهد .. نیمهه هوشهیار نالیهد             

 ... : امیرعباو

 ... و امیرعباو

 .. مردن یک مرد همین بود .. چه به روز نازگل ه امده بود

دسههت هههایش را دور گههردن نازگههل رلقههه کههرد .. موهههای خههیس ه را از پیشههانی      

 نالید : ران ِ امیرعباو   کنار زد ، با دلتنگی که امانش نمی داد ،

نازگههل هههذیان گونههه بهها چشههم هههای بسههته اه زمزمههه کههرد : دسههت هههای ایههدا رو      

*و ...ببهههین دسهههتای مههن خهههیس ِ ... ایهههدا رو دوسههت نداشهههته بهههاه ..ایهههدا   د.ونهه 

 .. دستاه خیس نیست

بیههر امیرعبههاو بههرای چنههدمین بههار شکسههت .. سههره را روی پیشههانی نازگههل         

ادت نازگهل بهه ایهدا ی لعنتهی را هنهوز بهه یهاد داشهت .. چهه          گذاشت .. نگاه پهر از رسه  

 .. کرده بود با الد ِ کوچک نازگل

*سهم نهازگلم ..فقهط    ب.ودست نازگهل را بهه لهبش چسهباند و بها ههق ههق نالیهد : نمهی          

 ... *و می کنم .. فقط توب.ودست ای تو رو 

 با صدای گرفته ای زمزمه کرد : امیرعباو  
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ای ایههن امیرعبههاو هههای گفههتن هههای پههر نههاز ِ گههل    دل امیرعبههاو ضههعف رفههت بههر 

 بانویش : ران دل ِ امیرعباو  

 .. خوابم میا د-

 .. *سه کرد : باواب عروسکمب.وچشم های نیمه بسته اه را ارق 

 .. باواب گل بانو ی دلم

نازگههل سههره را در گههردن امیرعبههاو فههرو کههرد .. بهها بیههر گفههت : پیشههم بمههون ..   

 .. *سیب.وگه بری دستای ایدا رو می اگه بری ب زاد میاد .. ا

 نرو

 .. امیرعباو

 .. من نمی خواب زن ب زاد باشم .. من تو رو دوستدارب

امیرعبههاو سههره را روی موهههای نازگههل گذاشههت .. رههرف هههای پههر از هههذیان         

 .. نازگل دیوانه اه می کرد

 .. با لحن ملتمسانه ای نالید : خدایا به دادب برو

 .. گردن امیرعباو محکم تر کرد : خوابم میا دنازگل دست ایش را دور 

 .... صورت تد دار گل بانو را به سینه ی داش داره چسباند

 .. دستش نافرمان موهای خیس نازگل را نوازه می کرد : باواب عروسکم

 باواب اخرین ارزوی دلم .. باواب نازنینم ، عزیزب ، گلم

 ارق بی خوابی ابباواب من همه زخم بیتابی اب .. باواب ماه من 

 .. *سه باران کرد و به چشم های بسته اه خیره شدب.وپیشانی نازگل را 

 به رویای پروانه راهم بده ، تو چشمای نازت پناهم بده

 محکم تر نازگل را در ر*ش*و*ه کشید

 .. نگات می کنم کنار منی ، تو س م ِ دل ِ بی ارار ِ منی .. فقط من
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راب گرفهههت و امیرعبهههاو مردانهههه ههههق زد .. از  نازگهههل در ر*ش*و*ه امیرعبهههاو ا

 این رس  *ن*ا*هی که به رانش افتاده بود .. از این که در ر*ش*و*ه

گهههرفتن همهههه ی هسهههتی اه از دنیههها ایراهههانونی بهههود .. خهههالف عهههرف بهههود و       

 ..  *ن*ا*ه

 .. الد بی اراره بی تاب تر شد

 .. چه ادر درد داشت رسرت های این مرد

ر نازگههل را در ر*ش*و*ه فشههرد .. بهها شههانه هههایی کههه مههی  محکههم تههر و بههی اههرار تهه 

 لرزید از این درد ... و از این گریه ی بی پایان

 دلم تنگه و تل  و دلواپسم .. تو هر را که باشی به تو می رسم

 .. رنونی که امشد تو الد منه ... با رسرت یه عمره صدات میزنه

نداشهت التمهاو کهرد :    بین ههق ههق پرسهوزه بهه خهدایی کهه یهه رقانیهت ه شهک          

 خدایا من مرد نداشتنش نیستم .. بگذر از من و از

  *ن*ا*هم .. بگذر

دسههتمال خیسههی روی شههکمم اههرار گرفههت .. یههه سههردی ِ مالیههم و ارامههش دهنههده       

 .. همه ی ورودب رو گرفت

 .. گونه ی چ  ب رو با لذت به بالشت زیر سرب مالش دادب

 .. د ..لباند روی لد هاب نقش بستبه خاله گفته بودب چند روزی پیشم نیا

 .. رتما ردو زده رالم خوب نیست ، اومده پیشم

امهها دسههت بزرگههی کههه اول روی پیشههونیم نشسههت ، و بعههد پههر از نههوازه روی گونههه    

 .. اب به ررکت در اومد ، ترو رو به دلم ریات

 .. ناخواسته ری  زدب : ب زاد

شههت شههد و صههدای عصههبانیش تههو ابههل از اینکههه چشههماب بههاز بشههه ، دسههت نههوازگر ، م

 ! گوشم پاش شد : ب زاد و مر 
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نگههاه نابههاورب بههه امیرعبههاو خیههره مونههد .. دهههنم رو بههرای گفههتن ررفههی بههاز و بسههته  

 .. کردب ..اما هیا صدایی از گلوی ورب کرده اب بیرون نیومد

صههورتش رو بههه صههورتم نزدیههک کههرد .. از چشههم هههای سههرا و صههورت کبههود ه      

 ... دهمه ی ورودب لرزی

بهها لرزشههی کههه تههو صههداه رههس میشههد ، اریههد : خههواب ب ههزاد مههی دیههدی ، کههه تههو   

 خواب لباند میزدی  

سههره رو تکههون داد و خیههره تههو چشههمای گههید و پههر ترسههم ادامههه داد : یههه ب ههزاد ی  

 نشون تو اون بی همه چیز بدب که تا اخر عمر اسم ه

 ! سر زبونت نیاد

ته از رویههی تاههت پههایین اومههدب و اههدمی  اب دهههنم رو بههه سههاتی اههورت دادب .. اهسهه 

 .. به عقد رفتم

این فاصله تهرو ب رو کهم مهی کهرد و ب هم رهرات رهرف زدن میهداد :تهو .. تهو اینهها            

 ....چی کار... می کنی  

رواب ب رو نداد .. اما بها عصهبانیتی کهه تهو صهداه رهس میشهد ، بها لحهن دسهتوریش           

 ریارید : وسایالتو ، شناسنامه و هر کوفت و زهرما

 ! که فکر می کنی  زمه تو یه ساک بزار ... از اینها میریم

 .. سات تر و ارومتر گفت : عقد نامه ت با اون ع*و* *ی رو هم بردار

 .. انگار تازه داشتم به خودب می یومدب

 ... امیرعباو هنوز رو تات نسشته بود و نگاهم نمی کرد

ش رو و لحهههن دسهههتوری نمههی ف میهههدب .. درک نمهههی کهههردب بههودنش رو .. عصهههبانیت  

 .. وخودخواهانه اه رو

 .. با صدایی که نمی خواستم لرزشش رس بشه ، سعی کردب محکم ررف بزنم
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ر چنههد دکمههه هههای یکههی در میههون بسههته پیههراهن ه و موهههای و چ ههره ی اشههفته اه 

 دلمو خون می کرد .. اما من دیگه بازی ه نمی شدب

! 

 برای چی اومدی اینها   -

اه فههرو کههرد : بعههدا رههرف ی زنههیم .. ا ن فقههط چیزایههی کههه     دسههتش رو تههو موههه 

 .. گفتم رو بردار

دسههتامو زیههر ب*ش*ل گههرفتم .. چشههم از صههورت پههر از درد ه گههرفتم .. نبایههد        

 .. راب میشدب

 ! من با تو هید نمیاب -

همههه اصههه هههای کههه بههه خههاتر بههی معرفتههی ههها و نبههوده هههاه خههورده بههودب ، تههو    

 ... ذهنم زنده شد

ی که می دونسهتم اتهیش مهی گیهره ، ادامهه دادب :مهن دیگهه نسهبتی بها تهو نهدارب            با لحن

 ااای معتمد .. تا رایی که می دونم ا ن باید کنار

 ! ایدا خانم باشی و نه اینها ، اینهوری ، تو خونه ی من

 : بی توره به نگاه پر از خشمش ادامه دادب

 اب با تو رایی بیاب .. والبته اینا م م نیستا .. م م اینه که نه من می خو

 : تو چشم های سرا ازخشم ه خیره شدب و پر از رس تالفی ادامه دادب

 ! نه شوهرب این ارازه رو ب م میده

مثل دیوونه ها از را بلنهد شهد .. دسهتاه رو کهه بهه شهدت مهی لرزیهد ، مشهت کهرد ..           

 شک نداشتم اگه به من برسه ، اون مشت رو می

تههرو یههه اههدب عقههد رفههتم .. ترسههیده بههودب .. امهها      خوابونههه تههو گههوه مههن .. بهها    

 ! پشیمون .. نه

 .. بدون هیا فاصله ای رو به روب ایستاد
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 .. موهاب رو تو دستاه گرفت و سرب رو با  اورد

 ... از درد موهاب .. و نزدیکی زیاد .. نه نه

 .. من از نزدیکی ب ش هیا رسی نداشتم

 .. اما اشک چشماب سرزیر شد

 : نشسته اه رو ، تو چشمای خیس اشک و پر ترسم دوخت چشمای به خون

 ... گفته بودب اسم مردی رز من ، رتی فکرشم ممنوع

 ... گفته بودب اگه مُردب هم تو رق منی .. مال منی

 .. گفته بودب نمی وخواب خنده ها ُ، گریه هاتو ُ ، رز من ، کسی داشته باشه

 .. دیگفته بودب و نشنیدی .. گفته بودب و عمل نکر

 .. این گوه ندادنت .. این عمل نکردنت ... منو ورشی کرده

 ... اینقدر ورشی که کشتنت هم ازب برمیاد

پههر از ت دیههد ادامههه داد : رلههوی ایههن ورشههی ، پارچههه تکههون نههده نازگههل .. همههه چههی   

 رو برات توضیح میدب .. اما ا ن فقط بگو چشم ... به و ی

، باهوای سهر لهد بهازی یها چهه میهدونم ب هه         علی .. بهه رهون خهودت کهه همهه کسهمی       

 بازی منو ررص بدی ، یه روری میزنمت که تا عمر داریم

 ! ، درد بکشیم .. تو از زدن های من و من از دردای تو

پر از دلگیری با عقده ههایی کهه تهو دلهم یکهی سهر بهاز مهی کهردن .. بها لحهن مظلهومی             

 .. گفتم : تو تالام دادی

 .. گریه هاب بلند تر شد ادمی عقد رفت ... و صدای

دوبههاره عقههد رفههت .. دسههتش رو محکههم روی گههوه هههاه گذاشههت .. بهها لحنههی کههه   

 .. بوی التماو می داد ، نالید : گریه نکن .. می میرب

بها ایههن رههرف ه گریههه هههاب شههدید تههر شههد .. دلههم توضههیح مههی خواسههت و اروب نمههی  

 : گرفت که نمی گرفت
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 .. تو تالام دادی امیرعباو .. بی خبر

 .. بی دعوا ... بی دلاوری

 .. هق زدب : تو از نازی امیرعباو دل کندی

من تو محضر پای سفره ی عقهد بها ب هزاد ، دلهم بهرای تهو مهی ت یهد .. منتظهر تهو بهودب            

 .. تویی که با ایدا نامزد می کردی ، تویی که منو

:  ناواسههتی و گذاشههتی ب ههزاد رههای تههو رو بگیههره .. گوشههه دیههوار نشسههتم و نالیههدب     

 چرا اومدی  

 چرا اینقدر دیر  

اروب اروب ب ههم نزدیههک شههد .. رو بههه روب نشسههت ُ دسههتامو تههو دسههتش گرفههت :         

 گریه نکن گل بانوی من ..گریه هات منو یاد محضر می ندازه

 یاد رمااتاب ..من نمی ..

 .. با باز شدن در ، نگاه ِ پر ترسم رو به نگاه پر خشم امیرعباو دوختم

زو ههاب افتهاد .. تهازه ف میهدب مهن دیشهد لبهاو بیهرون تهنم بهوده و           نگاهش که بهه بها  

 .. ا ن

امیرعبهههاو ارهههازه ی بیشهههتر فکهههر کهههردن ب هههم رو نهههداد : چهههادرت رو ب هههوه و    

 ! شناسنامه تو بردار ...باید بریم

*** 

چههادر مشههکی ب رو از روی زمههین چنهه  زد و بههه تههرفم گرفههت ...بهها تحکههم نگههاب       

 ! کرد :سرت کن

 .. رهاب گرفتم و من مشیعانه

مههرد اریبههه ی رو بههه روب دسههتور مههی داد خههودت رو ب وشههون از مههردی کههه محرمتههه  

 .. .. و شوهرت

 .. کی مهبور به اتاعت ب می کرد .. چرا همه دلاوریاب یادب رفت
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 .. چرا مشت نمی زنم به سینه اه و بگم به من دستور نده

 ! چرا راب ه میشم

صهبح اومهده اینهها   مگهه اهرار       9نمهی دونسهتم    صدای ب هزاد از تهو ههال مهی یومهد ..     

 !!!! نبود چند روز تن اب بزارن

 داد زد : نادر .. نادر خونه نیستی  

*و بههه مهها ب.وبلنههد تههر گفههت : خههانمی کهههایی   بیهها ببینمههت خوشههگله .. هنههوز یههه   

 .. ندادیا

نگههاه پههر از اشههکم رو بههه نگههاه پههر از خشههم امیرعبههاو افتههاد کههه بهها بهها دسههت مشههت   

 ه پشت سر هم می کوبید به پاه و صورت کبودهشد

 .. رو به در اتاام دوخته بود

 .. کاه ب زاد نیاد تو اتاق .. کاه از همونها بره .. وای .. خدا

دسههت ب نهها خوداگههاه روی ر  بررسههته ی گههردن امیرعبههاو بههه نههوازه در اومههد      

 .. ...هق زدب : امیرعباو

لههبم فشههار داد : هههیس .. هههیس  دسههتم رو خشههن پههس زد و انگشههت ه رو محکههم بههه

 ... فقط خفه شو نازگل .. دهنت ُ ببند

داشههت بلنههد مههی شههد کههه دسههتش رو گههرفتم و بهها تههرو نالیههدب : دعههوا نکههن .. مههی     

 ! ترسم

اما امیرعبهاو بهی تورهه بهه بیهر تهو صهدا و اشهک تهو چشهماب و لهرزه بهدنم کهه از              

 اضشراب بود ، بلند شد .. بلند شد و ارید : به ر نم که

واتهی سهر سهفره ی عقهد بها ایهن بهی صهفت ،          .. می ترسهی .. بهه درک کهه مهی ترسهی     

 .. بی همه چیز نشسته بودی ، باید می ترسیدی

 .. واتی

 :صدای ب زاد ررفش رو اشا کرد .. انگار به در اتاام نزدیک تر شده بود
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خههوابی هنههوز خههانمی   خنههده ی بلنههدی سههر داد : عیههد نههداره ، مههی دونههم چههه تههوری 

 ..... رت کنم قمشمنم خوابتم شیریبیدا

بهها بههاز شههدن در توسههط امیرعبههاو ، رههرف تههو دهههن ب ههزاد مونههد و بهها چشههمای گههرد  

 ... شده اه به امیرعباو خیره شد

پشههت سههر امیرعبههاو ایسههتادب .. نگههاه متعهههد ب ههزاد اینبههار بههه مههن خیههره شههد .. بهها  

 ! التماو نگاهش کردب و لد زدب : برو

خیههره ی ب ههزاد بههه مههن خوشههش نیومههد ، بههین مههن و ب ههزاد    امیرعبههاو کههه از نگههاه  

 ! ایستاد و رو ب ش ارید : داشتی می گفتی

ب زاد تازه به خهوده اومهد و ابروههاه تهو ههم رفهت : تهو اینهها چهه الشهی مهی کنهی             

  

امیرعبههاو محکههم و اههاتا گفههت : الههط رو کههه تههو کههردی ع*و* *ی .. رهها  تهها بههه  

 !بیرون گمشو ، ننداختمت خودن –

 ههزاد لبانههد خونسههردی زد و اههدمی عقههد رفههت .. دستاشههو بههه نشههانه ی تسههلیم بهها   ب

 برد و با خنده ی مرموزه گفت : باشه پسر ، چرا

رههوه میههاری الکههی   اومههدب نازگههل رو ببههرب .. مهها میههریم، تههو هههم همینههها بمههون ..   

 ! اول میدب کاریت نداشته باشم

 ! بعد هم به ررف بی مزه با صدای بلند خندید

میرعبههههاو اههههدمی رلههههو گذاشههههت ... بهههها عصههههبانیت اریههههد : سهههه  صههههفت   ا

 ک*ث*ا*ف*ت ، مگه مهن بها تهو شهوخی دارب .. تهو بیهها مهی کنهی نازگهل رو ببهری          

. 

ب ههزاد بهها لحنههی کههه سههعی داشههت ادای امیرعبههاو رو در بیههاره ، ادامههه داد : خههوه     

 . ندار با زنم زیر یه سقف باشی

 ادته امیرخان  ابروشو خاروند : همینا بود دیگه .. ی
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چ ههره اه رههدی شههد و ادامههه داد : از دیههروز هههر چههی خههوه گذرونههدی ، بهها همههون   

 دو ماه نوه رونت .. ولی از را  به بعد دیگه الط زیادی

محسههوب میشههه ..مههن عقههده نکههردب کههه تههو رالشههو ببههری ..اگههه تههو دو ماهههه دلتههو   

 .. زده ، من شیش ماهم کممه

از مههانا سههقوط ب بشههم .. مههن و نهابههت ب بههه کههها  دسههتم رو بههه دیههوار تکیههه دادب تهها  

 کشیده بودیم  امیرعباو با من چی کار کرد که یه ه*ر*زه

 مثل ب زاد در مورد من اینهوری فکر می کنه  

امیرعباو دست مشهت شهده رو بهه کهف دسهت راسهتش مهی کوبیهدو اهدب بهه اهدب            

 به ب زاد نزدیک تر میشد .. نه عصابانیتش براب م م

رتش .. رهالم از ههر دوشهون ب هم مهی خهورد .. ایهن همهه بهی عفتهی بهرای            بود و نه ایه 

 .. دل پاکم ایر اابل باور بود و سات .. خیلی سات

ب هزاد هنهوز از رهرف زدن خسهته نشهده بهود : از امشهد بها منهه .. ههر مواها دلمههو زد            

 .. ، میدمش به تو ..من میاواب از امشد

ظرفیههت و تااههت امیرعبههاو سههر  پشههتش کههه بههه دیههوار هههال خههورد ، انگههار صههبر و   

 اومد .. ورشیانه به ترفش ههوب برد .. ب زاد که از اروب

بههودن چنههد لحظههه ابههل امیرعبههاو ، فکههر هم ههین عکههس العملههی رو نمههی کههرد ، رهها   

 خورد .. مشت اول امیرعباو روی لد و دهان ب زاد

بههه  نشسههت .. امهها انگههار دل امیرعبههاو اروب نگرفههت بهها ایههن مشههت کههه دوبههاره کوبیههد

 دهان ب زاد ، با خشم فریاد زد : دهنتو رر میدب که از بودن

با نازگل ررف میزنهی .. شهده زیهر خاکهت کهنم ، مهی کهنم و نمهی زارب دسهت کثیفهت           

 .. به نازگل پاک من باوره

ب ههزاد بهها تقههال از زیههر مشههت و لگههد هههای امیرعبههاو بیههرون اومههد و همونشههور کههه      

 – وزخند گفت : هیاعقد عقد به من نزدیک تر میشد ، با پ
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نمههی تههونی باههوری ، زن اههانونی منههه .. باههوای خریههت کنههی زنهه  میههزنم بههه پلههیس ،  

 ! تا معلوب شه نازگل رق کیه

دسههتش رو بههه سههمتم دراز کههرد تهها دسههتم رو بگیههره .. ابههل از نشههون دادن واکنشههی    

 .. از من ، امیرعباو با زانو کوبید به شکم ب زاد

 .. .. ادمت می کنم ب زاد خم شد و نالید : ورشی

نگههاهم بههه ب ههزاد کههه از دهههنش خههون مههی یومههد و صههورتش از درد کبههود شههده بههود ، 

 خیره بود که دست امیرعباو روی بازوب نشست و با لحن

 ! دستوریش که رالمو و بد می کرد   گفت : بریم

بههازوب رو از دسههتش بیههرون کشههیدب و بهها نفههرت نگههاهش کههردب : بههه مههن دسههت نههزن 

 ! و هید را نمیاب.. من با ت

امیرعبههاو کههه انتظههار ایههن ماالفههت رو نداشههت ، بهها دنههدونای کلیههد شههده اریههد :    

 ! من ُ س  نکن نازگل

ب ههزاد بههه سههاتی راسههت ایسههتاد و گوشههی ه رو از ریههد ه خههارج کههرد .. رههدو    

 .. اینکه می خواد به پلیس زن  بزنه ، کار ساتی نبود

عبههاو رو راضههی مههی کههردب بههره     تههرو همههه ی ورههودب رو لرزونههد .. بایههد امیر    

 ! ،مسلما اگه پلیس می یومد ، امیرعباو مت م میشد

 .. با التماو نگاهش کردب : برو ، ا ن زن  میزنه به پلیس

بههازوب رو محکههم تههر و خشههن تههر گرفههت و بهها عصههابانیت داد زد : بههرب  بههدون تههو      

     

دون مههن تههو سههره رو تکههون داد و محکههم ادامههه داد : نمههی زارب رتههی رنههازت ، بهه   

 . این خونه باشه ..با هم میریم

ب زاد که هنوز دستش بهه پ لهوه بهود ، بها پشهت دسهت خهون دههنش رو پهاک کهرد           

 .. : من ارازه نمی دب ، زنم رو ببری
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ب ههزاد مههی دونسههت چههه تههور تالفههی ضههربه هههایی کههه از امیرعبههاو خههورده بههود ، رو   

 اهاهدر بیاره، با ارامش ادامه داد : من هنوز یه شد ب ب

 : امیرعباو دستم رو با شتاب رها کرد و به سمتش ههوب برد و عربده کشید

 ! دهنت رو ببند ک*ث*ا*ف*ت

ابهههل از اینکهههه مشهههت گهههره شهههده ی امیرعبهههاو بهههه صهههورت ب هههزاد فهههرو بیهههاد ،  

 امیرعباو با ضربه ای که به زیر شکمش خورد ، اا پر دردی گفت و

 .. روی زمین افتاد

 ... رو از یاد برد و با گریه داد زدب : امیرعباوالد پر درد ب ، ت یدن 

ب ههزاد از فرصههت اسههتفاده کههرد و رو بههه روب ایسههتاد .. بهها لحنههی کههه مههی دونسههت مههی  

 ترسم اروب گفت : اگه با این بری ، ا*ی*ا*ن*ت محسوب

میشههه .. مههی دونههی اگههه بههه رههرب ا*ی*ا*ن*ت ازت شههکایت کههنم ، مههت م محسههوب 

 .. میشی

 ی چادرب کشیده شد : راست می گفت  دستم ناخوداگاه رو

 ..  *ن*ا*ه بود   من که نمی خواستم  *ن*ا*ه کنم .. نمی خواستم

 .. اما امیرعباو مثل همیشه به خواستن و ناواستن من توره نکرد

صههورتش از درد تههو هههم رفتههه بههود .. بههازومو کشههید و مههن رو از ب ههزاد کههه تههو فاصههله  

 د و بین من و ب زادی کمی از من ایستاده بود ، دور کر

ایسههتاد .. دسههتش رو از پشههت بههه کمههرب رسههوند و مههن رو از پشههت بههه خههوده         

 چس وند و رو ب زاد با خشم گفت : هیا اانونی این ارازه رو

نداره کهه نازگهل رو از مهن دور کنهه .. یعنهی مهن ایهن ارهازه رو نمهی دب .. سهعی نکهن            

 .. نازگل ُ بترسونی

 ! تالاش بده بازبون خوه دارب ب ت میگم ..
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ب ههزاد پوزخنههدی زد و رلههو اومههد ، امیرعبههاو همونشههور کههه مههن رو بههه خههوده        

 .. چس ونده بد ، عقد عقد رفت

 .. دست امیرعباو که تو رید ه فرو رفت ، ترو ب بیشتر شد

 .. پیرانش رو چن  زدب و نالیدب : امیرعباو

اولههش هههم نمههی ب ههزاد بهها لحنههی کههه سههعی در مالیمههت داشههت ، گفههت: باشههه .. مههن از 

 خواستم عقد دائم باشه ولی خد ، شرایط اینهوری

پیش رفت ...من و نازگل از یهه دنیها نیسهتیم .. مسهلما تها اخهر عمهر ههم نمهی تهونیم بها            

 .. هم زندگی کنیم ..تالاش میدب .. ولی نه ا ن

 .. رداال شیش ماه بعد

 ! من به دیوار چسبیدب و امیرعباو به من

 ... و ب زاد یک ادمی مون

بهی تورهه بههه لهرزه عصههبی و هیسهتریک امیرعبهاو هم نههان بهه رههرف زدنهش   بههه        

 . خیال اینکه امیرعباو رو اانا می کنه ، ادامه میداد

دسههتش رو از کنههار امیرعبههاو دراز کههرد کههه بههازومو بگیههره : مههن هنههوز یههه شههد ب    

 ... باهاه ناوابی

رو ببنهههد ، بهههه  امیرعبهههاو چهههااویی از ریهههد ه در اورد و عربهههده کشهههید : دهنهههت

 !و ی علی ادامه بدی می کشمت

 دسههتای خههیس و لههرزونم رو دور کمههر امیرعبههاو رلقههه کههردب و تههرو صههداه زدب

.. 

امهها ب ههزاد کههه ت دیههد امیرعبههاو رو بههاور نکههرده بههود ، خنههده رو کههش داد و بههی     

 : توره به چااوی ی که به سمتش نشانه رفته بود ، ادامه داد

 .. ر  رق تبیعی منه که یه شد رواین دیوونه بازیا چیه پس
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امیرعبههاو ورشههیانه چههااو رو تههو شههکم ب ههزاد فههرو کههرد .. ریهه  مههن و نگههاه نابههاور    

 .. ب زاد به دست و شکم پر از خونش یکی شد

ب ههزاد رلههوی پههامون روی زمههین افتههاد و چشههماه کههه بسههته شههد ، دسههت امیرعبههاو  

 پشت کمر من محکم تر شد و دست من دور شکم

 ... امیرعباو

همین تور که از ترو و شهک بهه شهدت مهی لرزیهدب ، بها گریهه و بهی وافهه زیهر لهد            

 ... می گفتم : کشتیش .. داره می میره .. وای

 کشتیش

در ماشههین رو بههی تورههه بههه تقالهههای مههن بسههت و خههوده فههوری پشههت فرمههان         

 .. ماشین نسشت و ماشین رو به ررکت در اورد

 .. ب نبود و نمی گنهیداین مه دیوونه بودن امیرعباو تو باور

بهها التمههاو خههواهش ب رو تکههرار کههردب : تههو رو خههدا بههزار ببههریمش بیمارسههتان .. اگههه 

 .. بمیره

دسههتش رو روی بینههی ه گذاشههت و بههی نگههاه بههه مههن اریههد : هههیس .. دیههدی کههه     

 ! نبر ه میزد .. رون س  داره ک*ث*ا*ف*ت .. نمی میره

 .. تم هضم و باور کنمهنوزب اتفااای چند دایقه ابل رو نمی تونس

دستاب خهیس بهود و مهی لرزیهد .. چنهد بهار کهیفم رو بهرای پیهدا کهردن گوشهی ب زیهر             

 و رو کردب تا با خره دیدمش .. با عهله شماره ی خاله فریبا رو

گرفتم .. گوشهی کهه روی پییهاب گیهر رفهت ، تنهد گفهتم : خالهه بهرو خونمهون .. ب هزاد            

 .. زور .. ب زاد .. امیرعباو داره منو به

 .. گوشی رو با ضرب از گوشم ردا کرد و پرت کرد صندلی عقد

 با عصبانیت داد زدب : ورشی ع*و* *ی .. می ف می داری چی کار می کنی  

 از کها عقده داری که سر ب زاد بی اره خالی می کنی  
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دسههتش رو ، روی دهههنم گذاشههت و رلههوی رههرف زدنههم رو گرفههت .. بهها رههرص و       

 ادی شور ب زاد رو میزنی .. به نفعته ادایعصبانیت ارید : زی

عاشههق پیشههه ههها رو در نیههاری .. مههن و کههه مههی شناسههی .. نههابودت مههی کههنم اگههه رههز   

 ! من ، به خر دیگه ای فکر کنی

اصههال ررفاشههو نمههی ف میههدب .. همههه ی فکههرب درگیههر ب ههزاد بههود .. اگههه بالیههی سههره  

 .. بیاد ، امیرعباو ااتل محسوب میشه

خههود ب رو اروب کههنم .. خالههه مشمئههنن از ررفههاب یههه چیزایههی ف میههده  امهها سههعی کههردب 

 .. و میره سراش ب زاد

دسههت امیرعبههاو رو از رلههوی دهههنم برداشههتم و بهها اخههم پرسههیدب : منههو کههها مههی      

 بری  

سههنگینی نگههاهش روی دسههت خیسههم کههه بههه چههادر مههی کشههیدب ، کههامال معلههوب بههود .. 

 که لبش ، کفبا یه ررکت دستم رو گرفت .. ابل از این

 .. دستم رو لمس کنه ، دستم رو ناخوداگاه مشت کردب

بهها رههرص و اههیر دسههتم رو ول کههرد ، نفههس عمیقههی کشههید و بهها خره بههه سههوالم      

 رواب داد : میریم خونه ی مامان ارتاب .. باهاه ررف زدب

تهها مههن مههدارک ب رو امههاده کههنم ، اونههها مههی مههونیم، مههادر ارتههاب ار همههه چههی خبههر   ..

 .. داره

ایههن چنههد روز رو ، خالههه فریبهها و پههدرت و هههر کههی رو اههبال مههی شههناختی ، فرامههوه    

 .. می کنی ، بی ارازه ی من اب هم نمی خوری

اخم هاب خود به خود تهو ههم رفتهه بهود .. اگهه تهالق ب داده بهود ، رها  چهرا اینههوری           

 می کرد  

نهده بهرای   سعی کهردب بهه رهای فکهر کهردن بهه امیرعبهاو و رفتهار ههای دیوونهه کن          

 خوب شدن ب زاد دعا کنم تا یه وات امیرعباو تو دردسر
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 ! نیافتد

** 

*سههیدب .. سههرب رو بههه مبههل تکیههه دادب و بعههد از   ب.واز خوشههحالی گوشههی تلفههن رو  

 .. سه روز با ارامش چشماب رو بستم

 .. سه روز از اومدن مون به خونه ی مادر ارتاب گذشته بود

ه بههود امریکهها ، ایههن رو واتههی همسههایه کلیههد رو بههه مههادر ارتههاب ، هفتههه ی گذشههته رفتهه

 .. امیرعباو می داد ، ف میدب

امیرعباو هم صبح بیهرون مهی رفهت و عصهر برمهی گشهت.. البتهه بها چنهد تها پرونهده            

 و کااذ که من ازشون سر در نمی اوردب .. با من هم

 توری

 .. رفتار می کرد ، انگار اصال نیستم

 ... ک شدن و ررف زدن باهاه نداشتمالبته من هم تالشی برای نزدی

گوشههی ب رو کههه همههون روز اول از مههن گرفتههه بههود ...و سههه روز فقههط دلشههوره و        

 نگرانی ب برای وضعیت ب زاد ، مسلما و اشعا اگه ارص

 .. های اراب باش ب نبود ، من رو دیوونه می کرد

الهه فریبها زنه     تا اینکه امهروز بهه فکهرب رسهید ، از تلفهن خونهه ی مهادر ارتهاب ، بهه خ         

 بزنم .. گرچه لحن سرد و پر رنهش خاله نارارتم کرده بود ،

امهها مههن همههه چیههز رو بههراه توضههیح داده بههودب و مههی دونسههتم درک ب مههی کنههه ..     

 تا بایه 6همین برای من کافی بود که بشنوب پ لوی ب زاد 

 .. خورده و رالش ب خوبه و تا چند روز دیگه مرخ  میشه

.. رها  کهه خیهالم از بابهت ب هزاد رارهت شهده بهود ، بایهد سهر از           نفس عمیقی کشهیدب  

 کارای امیرعباو در میاوردب .. رفتار ارمقانه اه با

 .. ب زاد ، واتی من رو تالق داده ، کامال بی معنی بود
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واتههی بهها اون مههه رقههارت پههس ب زده بههود ، چههرا رهها  بههرای بههه دسههت اوردن ب          

 یرعباو عاشق ِ دنیای مناینهوری دیوونه میشه .. چرا مثل ام

 رفتار می کنه  

 .. خمیازه ی بلندی کشیدب .. چقدر دلم خواب می خواست

گرچه هر شهد بها اهرص مهی خوابیهدب ، امها ا  یهه رهس اروب دوسهت داشهتنی داشهتم            

 بود و من با اینکه تازه از رختاواب ردا 1.. ساعت 

ایههن اههرص ههها ی شههدب ، هنههوزب خههواب ب میههاد .. خههودب هههم نمههی دونسههتم عاابههت   

 خواب به کها می رسونتم  اما اگه یه شد ارص نمی

 ... خوردب ، از فکر و خیال دیوونه میشدب

همونشهور کههه تهو اپارتمههان نقلهی مههادر ارتهاب چشههم مهی چرخونههدب ، چشهمم بههه افسههه       

 .. ی کتاب خورد .. بلند شدب و به افسه نزدیک شدب

عتصههامی بههود .. هههیا واههت بههه  اولههین کتههابی کههه بههه چشههمم خههورد ، اشههعار پههروین ا  

 شعر عالاه نداشتم .. چه برسه را  که شرایط ب اینه .. با

بههی روصههله گههی  ی کتابهها رو بههی هههدف گشههتم .. دفترچههه ی تلفههن لبانههد رو بههه لههبم 

 .. اورد

بههها رهههس خهههوبی کهههه ب هههم دسهههت داده بهههود ، صهههفحه ی اول و دوب رو ورق زدب . از 

 .. عا ب تر بودنگاه کردن به کتاب شعر و تاری  اش

صههفحه ی سههوب ، دیههدن اسههم و شههماره ی ارتههاب شههاید معهههزه بههود ، بههرای بههی خبههری 

 ... هاب

 .. شاید که نه .. رتما معهزه بود

 .. بی فکر شماره ای که رلوی اسم ارتاب نوشته شده بود ، رو گرفتم

 بعد از سه تا بوق رواب داد .. صداه رگه هایی از تعهد داشت : الو  

 .. اف کردب : سالب ااای صالحی ، من .. من نازگلم .. نازگل صادایصدامو ص
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 نگران پرسید : چیزی شده   رالتون خوبه   امیرعباو توریش شده  

دسههتم رو بههه بلههوزب کشههیدب : اتفههاای نیفتههاده ااههای صههالحی .. مههن فقههط .. چههه تههوری  

 بگم .. شما نمی دونید امیرعباو چرا اینشوریه

یدب : اتفههاای نیفتههاده ااههای صههالحی .. مههن فقههط .. چههه تههوری  دسههتم رو بههه بلههوزب کشهه

 بگم .. شما نمی دونید امیرعباو چرا اینشوریه  

 ... نفس رارتی کشید و صدای خنده بلند شد : چه توریه   خل ِ دیگه

 ابروهاب خود به خود تو هم رفت .. ا ن وات شوخی بود  

 ت : منظورتون چیه  از سکوتم رتما تعبیر درستی کرد که ردی شد و گف

شههونه بهها  انههداختم : نمههی دونههم ... اصههال بهها مههن رههرف نمههی زنههه ... مههن رو بههه زور     

 .. اورده اینها.. خونه ی مادر شما ..گو شیم رو ازب گرفته

 من نمی دونم چی کار کنم  

نهها ن ههی کههرد : ایههن پسههره کههم داره .. بهها تعهههد پرسههید : یعنههی بههه شههما نگفتههه چههه  

  اتفاای افتاده 

 ! اروب رواب دادب : نه

 ! نفس ه رو تو گوشی رها کرد : ارمق دیوانه

 چشماب خود به خود گرد شد : با منید  

 ... خندید و گفت : نه با خود ِ خودخواهشم

 .. لحن ه ردی شد : من براتون توضیح می دب نازگل خانم

. دسهتم  همون صبحی کهه بها شهما اهرار داشهته ، تهو راه خونهه تهون تصهادف مهی کنهه ..           

 ناخوداگاه به گونه اب چن  خورد و زیر لد گفتم : تصادف

 !!! 

 .. ارتاب ادامه داد : اره .. به سره ضربه می خوره و فراموشی می گیره
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چند روز تهو کمها بهوده .. بعهد ههم کهه بهه ههوه میهاد تن ها چیهزی کهه بهه یهاد داشهته                

 .. راج علی و خوبی هاه بوده

اسههتفاده رو مههی کنههه ، یههه داسههتان سههاختگی    رههاج علههی هههم از ایههن فرصههت ن ایههت  

 درست می کنه ، ذهن امیرعباو رو از اینکه تو راه خونه

ی شما تصادف کهرده ، تها بهد بهودن شهما خهراب مهی کنهه و امیرعبهاو ههم بها اعتمهاد             

 به برادر ریش سفید و معتمده ، چشم بست شما رو

 .. تالق میده

اعههالب بشههه ، امیرعبههاو شههماره ی  شههد ی کههه اههرار بههوده نههامزدی امیرعبههاو و ایههدا

 من رو پیدا می کنه و با ررفایی که من میزنم و

 .... اتفااایی که میفته همه چی یاده میاد .. ولی دیر

دسههتم رو رلههوی دهههنم گههرفتم تهها ، صههدای هههق هههق ب رو نشههنده و اون نشههنید کههه     

 : ادامه داد

مههی کههنم درکههش  مههی دونههم ناخواسههته بههه شههما خیلههی ظلههم شههده اما...التمههاو تههون  

 .. کنید

اگه با شهما سهرد رفتهار مهی کنهه ، ازتهون دلگیهره .. مهن خهودمم نمهی دونهم چهرا شهما              

 با پسرخاله تون عقد کردید ، ولی من همه روره رق رو

 .. به امیرعباو میدب

صداب پر از بیر بود .. من چهی کهار کهرده بهودب   ایهن چهه بالیهی بهود وسهط خوشهی           

 ظهامون .. لد زدب : خداراف

سرب رو بین دستاب گهرفتم و بها گریهه نالیهدب : چهرا بهه عقهد بها ب هزاد رضهایت دادب ..           

 چی کار کردب با دل امیرعباسم    

**** 

 .. ساعت نه شد بود و امیر عباو هنوز نیومده بود
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دلههم مههی خواسههت باهههاه رههرف بههزنم .. شههاید تههه زنههدگی مههن و امیرعبههاو همههین   

  ش می ف موندب ، منردایی بود اما ابل از اون باید ب

مقصهههر نبهههودب ...مهههن نمهههی خواسهههتم زن ب هههزاد باشهههم و نمهههی خواسهههتم ب هههش     

 ... ا*ی*ا*ن*ت کنم

 معنی چ ره ی گهید و تردیهد ه بهرای امضها کهردن سهند تهالق رو رها  مهی ف میهدب          

.. 

رها  پشهیمون بهودب ... کهاه بهاور نمهی کهردب اینکهه امیرعبهاو مهن رو پهس میزنهه              .

 .. و ازب دل می کنه

 .. شاید نباید تن به تالق می دادب

اگههه امیرعبههاو رههای مههن بههود ، هرگههز نمههی زاشههت ایههن رههدایی سههر بگیههره .. هرگههز 

 .. از من دل نمی کند

کههاه یکههی پیههدا میشههد ب مههون بگههه کهههای زنههدگی مههون اشههتباه کههردیم ، کههه ایههن    

 عاابت مون شد .. مگه ما  *ن*ا*ه مون چی بود    

.  9ته تههو هههال اههدب میههزدب .. بههه سههاعت نگههاه کههردب ..  همونشههور کههه بههی اههرار و اشههف

 .. نیم بود

 امشد امیرعباو دیر کرده بود یا من بی ارار بودب  

 با باز شدن در سرراب ، روبه روی در ایستادب

 . و به چ ره ی عصبانی و کالفش خیره شدب .. اروب لد زدب : سالب

 .. نگاه ه به من که افتاد ، اخم هاه تو هم رفت

 ن اخم می کرد و من بیر ... خدایا کی مقصر این ردایی بود  او

 امیرعباو که فراموشی گرفته یا من که با ب زاد عقد کردب  

مثههل هههر شههد داشههت بههه سههمت اتههاای کههه تههوه مههی خوابیههد، مههی رفههت ..بهها اههدمای  

 .. اروب پشت سره ررکت کردب : امیرعباو
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 نشنید یا خوده رو به نشنیدن زد  

 .. وب تر و ارومتر گفتم : امیرعیاودوباره ، مظل

چنههد اههدمی اتههاق ه ایسههتاد و برگشههت و بهها چشههم هههای سههرخش ب ههم خیههره شههد :   

 چیه   مر  امیرعباو امیرعباو گفتن گرفتی  

 پوزخندی زد و ادمی رلو گذاشت : نکنه نگران شوهرتی   اره  

 سرمو تکون دادب ... و اشک چشماب شدت گرفت : امیرعباو .. من

رو رلهههوی بینهههیش گرفهههت : ببهههر صهههداتو ... مهههی دونهههم نگهههران اون        دسهههتش 

 ع*و* *ی هستی .. ولی خیالت رارت .. رالش خوبه ، خوبه .. اصال

نگران نباه خهانم صهادای .. همهه چهی بها اونهه .. رهق داشهتن تهو .. اهانون و همهه چهی             

 .. دلتن  ه نباه .. همین امروز و فردا این را رو

 .. بال تهم پیدا می کنه و میاد دن

نگههاه پههر از نفههرت ه رو از مههن گرفههت و دوبههاره برگشههت کههه بههره بههه سههمت اتههااش 

 .. رلو رفتم و با صدایی که می لرزید ، گفتم : من نمی

خواسههتم زن ب ههزاد باشههم .. نمههی خواسههتم .. مههن ایههن بههازیی رو شههروع کههردب کههه تههو  

 رو برگردونم .. می خواستم به ایرتت برباوره . می

 .. دت بیای .. می خواستم باور کنم دیگه برات م م نیستمخواستم به خو

ادماه که اروب شهد ، ایسهتادب : مهن ... مهن بهه ارتهاب زنه  زدب .. مهن مهی دونهم چهه            

 .. اتفااایی افتاده .. خودتم می دونی من مقصر نبودب

 .. تو هم نبودی

 .. من .. من .. همیشه تو رو ... تو رو دوست داشتم .. هنوزب

 .. و من...من ررف زدن یادب رفت .. یادب رفت یا نمی خواستم بگم  ایستاد .

 ... چه توری به امیرعباو ابراز عالاه می کردب واتی ب زاد شوهرب بود

 .. دستم رو به دیوار تکیه دادب و با هق هق گفتم : خدا
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 ... رفتن امیرعباو رو واتی رس کردب ، که در اتاق ه رو با ضرب کوبید

 ... گوشی امیرعباو که از اتاق ه می اومد ، به خودب اومدب صدای زن ****

 .. روی زمین خودب رو به در اتاق رسوندب و همونها تکیه دادب

 با بی روصلگی رواب داد : چیه ارتاب  

 : صدای پر بیر ه ، سوزه البم رو بیشتر کرد

مارسههتان نهه ..صهبح رفههتم کهه پرونههده ی ای کهه اهرار بههود ، امهروز کامههل بشهه رو از بی       

 بگیرب ، مسئول ه میگه اصال شما اینها بستری نشدی

بههه اصههد کشههت زدب مههردک ع*و* *ی رو .. ولههی بههه رههرف نیومههد .. بعدشههم    ...

 که پلیس خبر کردن ... تو کالنتری هزار بار سرمو کد کردب و

معههذرت خواسههتم تهها رضههایت داد .. بههه و ی علههی اگههه دلههم شههور نازگههل رو کههه اینههها 

 زد ، عمرا کوتاه می یومدب .. می دونم این تن است نمی

ناپدیههد شههدن پرونههده ی پزشههکی ب کههار رههاج علههی نههامرد ِ .. رفههتم در خونههه شههون ...  

 هیا کس خونه نبود .. به رون نازگل اگه را ج علی یا زن

 .. شو می دیدب ش ر رو ، روسرشون خراب می کردب

 .. معلوب نیست کدوب ابرستونی اایم شدن

وی دهههنم گههرفتم تهها صههدای سکسههکه و هههق هقههم بههه گههوه امیرعبههاو دسههتم رو رلهه

 .. نرسه

چنههد لحظههه ای بههه ررفههای ارتههاب گههوه داد و بعههد بهها داد گفههت : مههن مشمئههنم کههار    

 می دونسته همه امید من به پرونده ی پزشکیمه ... خوشه

 .. که اابت می کنه من خر فراموشی داشتم که زنمو تالق دادب

... 

ی خیهال شهو ارتهاب ... بهرو بابهایی گفهت و گوشهی رو اشها کهرد ..          بی روصهله گفهت : به   

 .. چون دیگه صدایی به گوه نرسید
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از رههاب بلنههد شههدب و بههه سههمت اتههاای کههه تههوه مههی خوابیههدب رفههتم .. فاصههله ی مههن و 

 امیرعباو یه اتاق بود یا یه دنیا   

کههه اولههین کههاری کههه کههردب برداشههتن بسههته ی اههرص اب بههود .. بهها دیههدن یههک ارصههی 

 از ده تا ارص باای مونده بود ، اه الیظی گفتم .. مشمئن

بههودب بهها یههه اههرص نمههی تههونم باههوابم .. امهها بههه خههدا توکههل کههردب و بعههد از خههوردن   

 .. ارص دراز کشیدب

دلم مثهل ههر شهد خهواب مهی خواسهت . اگهه بیهدار مهی مونهدب همهه ی بهدباتی ههاب              

 رلوی چشمم می اومد و منو تا مرز دیوونگی می برد

.. 

 .. تو راب الط زدب .. یک ساعتی از خوردن ارص گذشته بود ، اما هنوز

 .. ساعت یک و نیم نصفه شد بود

 .. دستم رو ، روی البم که درد می کرد ، گذاشتم

اگههه ب ههزاد بمیههره ،امیرعبههاو ااتههل محسههوب میشههه ...بعههد امیرعبههاو رو اعههداب مههی  

 کنن .. اما من نمی خواستم برای امیرعباو اتفاای

 .. بیفته

 .. کف دستم رو به بلوزب کشیدب .. باید ب زاد رو برسونیم بیمارستان

از رههاب بلنههد شههدب .. بایههد بههه امیرعبههاو مههی گفههتم .. امیرعبههاو نمههی دونههه کههه اگههه   

 .. ب زاد بمیره ، اعدامش می کنن

 ... بعد از برداشتن بسته ی ارصم از اتاق بیرون اومدب

.. روی زمههین دراز کشههیده بههود و پاهههاه رو بههه     در اتههاق امیرعبههاو رو بههاز کههردب  

 میله ی تات چس ونده بود ... ساعد دستش روی چشماه

 .. بود

 .. کناره روی زمین نشستم : امیرعباو ..



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

245 

 

فکههر مههی کههردب خوابههه امهها .. واتههی چشههمای سههرا ه رو بههه خههودب خیههره دیههدب ،     

 .. ف میدب بیدار بوده

 .. رتما اونم ارصاشو تموب کرده

دسههتم بسههته ی خههالی اههرص بههود و و دسههت دیگههم الههبم رو بههه چنهه  گرفتههه  تههو یههه 

 .. بود .. کاه یه دست دیگه داشتم تا روی سرب بزارب

 .. سرب درد می کرد .. خیلی

اخمههاه تههو هههم رفههت و خواسههت چیههزی بگههه ، کههه نمههی دون چههرا یههه دفعههه نگههاهش 

 نگران شد : نازگل   چی شده  

گفههتم : امیرعبههاو ، ب ههزاد داره مههی میههره .. اگههه  همههه ی بههدنم مههی لرزیههد .. بهها گریههه

 .. بمیره اعدامت می کنن .. منو ببر بیمارستان

 .. همونهایی که تو کما بودی

چ ههره اه نگههران تههر شههد و بازوهههامو تههو دسههت گرفههت و تکههونم داد : خههواب دیههدی 

 نازگل   چی داری می گی  رالت خوبه  

صههورتش گههرفتم : بههرو بههراب اههرص مشههتم رو بههاز کههردب و بسههته ی اههرص رو رلههوی 

 .. بار

یقههه اه رو تههو دسههت گههرفتم و بهها التمههاو ادامههه دادب : تههو رو خههدا بههراب اههرص بیههار  

 .. ..دارب دیونه میشم .. تو میاوای تالام بدی

 .. اشره ی اشک ه چکید و نالید : نازگل

بههراب اههرص بیههار ، اگههه اههرص ناههورب تههو بهها ایههدا ازدواج مههی کنههی .. اگههه اههرص      -

 اورب باباب دعواب می کنه ...سرمو تکون دادب و خیره تون

چشههمای خههیس ه گفههتم : بابههاب معتههاد نیسههت ... ایههدا فکههر مههی کنههه بابههاب معتههاده     

 ...بادا نیست امیرعباو ..باباب من رو دوست داره .. من

 .. دختر بابایی اب ..برو براب ارص بار



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

246 

 

مههن فقههط تههو رو دارب ..اگههه  دستشههو گههرفتم و بهها هههق هههق گفههتم : منههو تههالق نههده ... 

 .. *سهب.وتالق ب بدی ، ب زاد دستامو می 

بهها خشههونت ب*ش*لههم کههرد و سههرب رو بههه سههینه اه تکیههه داد .. شههونه هههاه مههی     

 .. لرزید .. مثل الد من

اروب و م ربههون گفههت : تالاههت نمههی دب گههل بههانو ی مههن . مگههه مههن مههی تههونم بههدون   

 دختر خوشگل ِ م ربونم زندگی کنم 

دا شههدب و بهها التمههاو نگههاهش کههردب : اههرص مههی خههواب امیرعبههاو .. بههرو     ازه رهه

 .. براب ارص بیار

بعههد بهها ایههدا ازدواج کههن .. ا ن بههراب اههرص بگیههر .. تههو رو خههدا ... صههورتم رو بههین      

 دستاه گرفت : چی به سرت اومده نازگل   چرا اینهوری

 میکنی  

ه زمهین کوبیهدب و بها گریهه     لبامو ور چیهدب و یهه اهدب عقهد تهر نشسهتم .. مشهتم رو به        

 داد زدب : من دارب دیوونه میشم ..البم درد می کنه ،

 چرا منو نمی ف می   چرا براب ارص نمی یاری  

ب ههزاد مههی خههواد بههه مههن نزدیههک بشههه .. داداشههت منههو تحقیههر مههی کنههه .. تههو بهها ایههدا  

 رفته بودی .. چرا براب ارص نمی یاری  

.دسههتم رو ، روی سههرب گذاشههتم و نالیههدب :  همههه ی ر  هههای سههرب درد مههی کههرد . .  

 ااااا

 امیرعباو ب م نزدیک شد  

پههایین تاههت نشسههت و دسههتم رو بههین دسههتاه گرفههت .. لبانههد م ربههونی زد : اروب    

 چشمات رو ببند ..من تا واتی بیدار بشی ، اینها کنارت

د بیههان اینههها ...اینههها فقههط مههن و تههوئیم ... باشههه   مههی شههینم .. نمههی زارب ایههدا و ب ههزا 

 نازگلم  
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دسههت دیگههم رو زیههر سههرب گذاشههتم و بههه پ لههو رو ب ههش دراز کشههیدب .. اب بینههیم     

 رو با  کشیدب : براب ارص هم می خری  

لبانههد پههر بیههر ه ، بههوی م ربههونی مههی داد : اره عزیههزب .. تههو چشههمات رو ببنههد ..    

 .. بگیرباول میدب برات یه عالمه ا  

اروب نفههس کشههیدب و چشههماب رو بسههتم .. رتمهها بههراب اههرص مههی گرفههت .. خههوده     

 .. اول داده بود

چنههد لحظههه ای کههه گذشههت ، چشههماب رو بههاز کههردب .. مههی خواسههتم مشمههئن بشههم کههه  

 هست .. داشت نگاهم می کرد ..موهامو از روی

 پیشونی ب کنار زد .. صداه می لرزید : باواب عروسکم

 ایدا رو دوست داری   اروب گفتم :

اشههره ی اشههک رو از زیههر چشههم خههیس ه پههاک کههرد : نههه عروسههکم .. فقههط تههو رو   

 .. دوست دارب

 .. *ود.ودست ب رو به لبش نزدیک کردب : دست مو ب

 ... *سید : باواب خوشگلمب.وکف دست ب رو تو نی 

 .. دستم هنوز بین دستاه بود که چشماب گرب شد

*** 

 .. که تو البم ، چشماب رو باز کردببا ارساو درد شدیدی 

 ... هنوز بیست دایقه هم از ارامش و بستن چشماب نگذشته بود

 .. امیرعباو خیره به دستم ، ارق در فکر بود

 .. دستم رو از دستش خارج کردب ..بلند شدب و به تات تکیه دادب

 لباند پر اصه ای زد : خوابت نمی بره عزیز دلم  

ب هه ههای ب ونهه گیهر نهق زدب : الهبم درد مهی کنهه .. چهرا بهراب            لبامو ورچیهدب .. مثهل  

 ارص نمی یاری  میاوای بمیرب  
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دسههت ه رو روی گونههه اب ررکههت داد : کههاه مههن تههو اون تصههادف لعنتههی مههی         

 ! مردب ، که را  تو رو ، اینهوری دااون نمی دیدب

 .. اهدستمو گرفت و در رالی که بلند می شد ، گفت : پاشو ، ببرمت درمونگ

سههرمو تکههون دادب : اونههها ب ههم اههرص نمههی دن امیرعبههاو ... مگههه منههو دوسههت         

 .. نداری   برو براب ارص بار

 .. با رالت زاری نگاه کرد و از اتاق بیرون رفت

 .. با گریه داد زدب : تو هم دروش می گی ب م ..ازت بدب میاد

ب زیههر لههد بهها  دکمههه ههها ی بلههوزب رو بههاز کههردب و دسههتم رو روی الههبم ماسههاژ داد    

 .. گریه ار زدب : رتما رفت پیش ایدا

 چنهد دایقهه بعهد ، بها یهه اهرص و یهک لیهوان ابمیهوه رو بهه روب ، روی تاهت نشسهت            

.. 

 اروب گفت : چی می گفتی اراروی من  

بههی عتنهها ب ههش ، اههرص و ابمیههوه رو ازه گههرفتم و خههوردب .. گرچههه شههبیه اههرص      

 رو کم می کردخودب نبود ...ولی شاید سوزه و درد البم 

.. 

 ... نگاهش که به دکمه های باز لباو ب افتاد .. لد پایینش رو تو دهنش برد

 .. لباند امگینی زد و دکمه های لباسم رو ، یکی یکی ، شروع کرد به بستن

 صدای ِ پر از اصه اه می لرزید : چرا دکمه هاتو باز کردی خوشگل من  

 .. هدستاشو گرفتم : نبند ..البم درد می گیر

 .. نفس ه رو بیرون داد و کنارب روی ، تات نشست

دسهههتش رو ، از دور گهههردنم رد کهههرد و سهههرب رو بهههه سهههینه اه تکیهههه داد : داری    

 ... دیوونه ترب می کنی نازگل

 .. نفس ه رو بیرون داد و کنارب روی ، تات نشست
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دسهههتش رو ، از دور گهههردنم رد کهههرد و سهههرب رو بهههه سهههینه اه تکیهههه داد : داری    

 ... یوونه ترب می کنی نازگلد

 امیر عباو  سرمو به سینه اه چسبوندب و الد ه که تند تر می ت ید 

لحن رسهودب دسهت خهودب نبهود : اونهروز کهه اومهدب در خونهه ی رهاج علهی ، بها ایهدا             

   کها رفته بودی

دسههتاه دور شههونه هههاب رلقههه شههد : رسههود کوچولههوی مههن ، تههو کههه مههی دونههی همههه  

 .. زندگیم گل بانومه

 مشتم رو به سینه اه کوبیدب و نق زدب : با ایدا کها بودی  

نفههس عمیههی کشههید : رفتههه بههودب دکتههر . .. گهها دسههتم رو همههون روز بههاز کههردب ..      

 ب .. من که راییچون راج علی کار داشت ، مهبور بودب با ایدا بر

 .. رو یادب نبود

 با خیال رارت نفس کشیدب ... ارص ارومم می کرد یا امیرعباو 

 .. دستامو دور گردنش رلقه کردب : ب*ش*لم کن .. می خواب باوابم

نفههس رههبس شههده اه رو بیههرون داد .. منههو از ر*ش*و*شههش رههدا کههرد و پشههت بههه   

 ... من روی ، تات نشست

و الهبم بهه سهوزه افتهاد ... بها گریهه گفهتم : چهرا منهو           چشماب بهه سهرعت اشهکی شهد    

 ب*ش*ل نمی کنی  

دسههتش رو گههرفتم و خواسههتم مهبههور ه کههنم برگههرده ، کههه چشههمم بههه رلقههه ی       

 .. خودب که با رلقه ی خوده ، تو انگشتش بود افتاد

مثهل بهرق گرفتههه هها تههو رهاب نشسههتم ...از ررکهت ب تعهههد کهرد : چههی شهده نازگههل        

  

لههوی چشههماه گههرفتم ...ایههم همههه گریههه راه گلومههو بسههته بههود       انگشههت ه رو ر

 انگار ..به ساتی گفتم : رلقه مو چرا ازب گرفتی   می
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 خواستی بدیش به ایدا  

زیر لد گفت : لعنت بهه ایهدا ... لعنهت بهه مهن .. چهی بهه سهرت اومهده عروسهکِ  مهن            

  

رلقههه ب بههود بازوهههامو گرفههت و بههه زور وادارب کههرد دراز بکشههم .. چشههمم هنههوز بههه   

 .. به رلقه ای که تو انگشت من نبود ... کی از دستم در

 اورده بود  

رلقههه اب رو بههه انگشههتم زد : بیهها عزیههزب .. ایههنم رلقههه ات .. دیگههه گریههه نکههن .. باشههه  

  

سههرب رو تکههون دادب .. رلقههه رو تههو انگشههتم رخونههدب : پههس ب*ش*لههم کههن کههه        

 خوابم بگیره .. باشه  

ک کههرد و موهههامو کههه از عههرق زیههاد بههه پیشههونیم چسههبیده    صههورتش رو ب ههم نزدیهه 

 : بود ، کنار زد

مههن نمههی تههونم ب*ش*لههت کههنم نازگههل .. خیلههی بههی انصههافی .. تههو داری خههودت رو    

 .. اروب می کنی ولی نمک میزنی به زخم من

 می دونی چه دردی تو الد منه  

 می دونی چقد بی تابتم  

مههن نمههی ف میههدب .. مههن نههه رههال امیرعبههاو رو مههی ف میههدب و نههه خههودب رو .. مههن     

 .. ارامش می خواستم

 دسهتامو دور گهردنش رلقهه کهردب : الهبم درد مهی کنهه .. تهو رو خهدا ب*ش*لهم کهن           

... 

شهد واتهی نگهاهِ  بهارونیش بهه اشهک نشسهت : امیرعبهاو باهدا           اشک چشهماب بیشهتر  

 دورش نمی گم .. همین یه دفعه ب*ش*لم کن ..اول



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

251 

 

میههدب دیگههه مزارههت نشههم .. بههزار خههوابم ببههره .. اههول میههدب بعههده بههرب .. بعههد ایههدا  

 : رو ب*ش*ل کن ..اول میدب گریه نکنم.. .سرمو کد کردب

 باشه امیرعباو  

 . پر از اصه ..چرا ارومم نمی کرد   چشماه پر از درد بود .

بهها التمههاو و هههق هههق ادامههه دادب : هههر شههد تههو خههوابم ایههدا رو ب*ش*ل مههی کههردی 

 ..داداشت دعواب می کرد .. باباب معتاد بود ... من سردب

بههود ... بههه تههو نگههاه مههی کههردب .. تههو ایههدا رو دوسههت داشههتی ...امشههد منههو دوسههت     

 .. .. میرب پیش ب زادداشته باه .. اول میدب فردا برب 

 ... بعد تو ایدا رو ب*ش*ل کن .. بادا دورش نمی گم

به پ لو کنهارب دراز کشهید و سهات و محکهم بهه ر*ش*و*شهم کشهید .. چهرا ههق ههق           

 ب بند نمی اومد .   

 پیشونی ه رو چس وند به پیشونیم .. صداه می لرزید .. گریه می کرد  

 .. ر نم که بیشتر نیست

اشههکامو پههاک کههرد و خیههره تههو چشههماب ادامههه داد : تههو اروب بههاه ..گریههه نکههن .. مههن  

 راضر تو اتش ر نم بسوزب ..بسوزب که تو خوب باشی ،

 ... اروب باشی

*سههید .. بهها لبانههد نگههاهش کههردب .. لبانههد لرزونههی زد و لههد زد :    ب.وپیشههونیم رو 

 ... باواب اخرین ارزوی دلم

کههف دسههت سههردب رو بههه صههورت دااههم چسهه وندب ...بهها بههی روصههلگی و سسههتی  ***

 .. چشماب رو باز کردب

چنههد دایقههه گههید بههه اتههرافم خیههره شههدب ....تهها بهها خره ف میههدب اینههها خونههه ی مههادر  

 .. و اتاای که هر شد میاوابیدب ، هستمارتاب ِ و منم ت



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

252 

 

از روی تاههت بلنههد شههدب ... مثههل هههر سههه روز ابههل امیرعبههاو بایههد ا ن بیههرون از      

 خونه می بود اما صدای صحبت کردن ه با تلفن خالف این

 .. رو اابت می کرد

رلوی اینهه اهرار گهرفتم ... چهادرب دایقها رلهوی اینهه اویهزون بهود .. ابهل از برداشهتن            

 ، چشمم به دکمه های لباسم افتاد که تا زیر گلوبچادر 

 .. بسته شده بود

یههه لحظههه رههس خفگههی ب ههم دسههت داد ... هههیا واههت عههادت نداشههتم دکمههه ی بهها یی 

 بلوزب رو ببندب ...ولی چرا ا ن  

روصههله ی فکههر داشههتن بههه دکمههه بسههته شههده ی زیههر گلههوب رو نداشههتم ... چههادرب رو  

 ... اومدب سرب کردب و از اتاق ب بیرون

 ... تو هال ، روی مبل نشسته بود

همونشههور کههه گوشههی تلفههن ه رو بههین گههوه و شههونه ه نگههه داشههته بههود ، روی      

 ... کااذ یه چیزایی یاداشت می کرد

 .. هنوز چشمم به امیرعباو بود ، که نگاهش به من افتاد

چشههمای گههرد شههده و ابروهههای بهها  رفتههه ه رو درک نکههرده بههودب هنههوز کههه          

 ... نده من ُ به خودب اوردپوزخ

 چرا رو به روه ایستادب  

 .. با یاد اوری ررفای دیشد مون مواعی که اومد خونه اخماب تو هم رفت

اون بههه مههن مههی گفههت صههداتو ببههر و مههن ب ههش ابههراز عالاههه مههی کههردب .. از دوسههت   

 ... داشتن ه می گفتم واتی ب زاد شوهرب بود

بههه دلیههل پوزخنههده ، بههه سههمت     اخههم هههاب تههو هههم رفههت و بههدون فکههر کههردن     

 اش زخونه ررکت کردب ... شک نداشتم به چادر پوشیدنم پوزخند

 میزنه ولی چرا را   
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مههن کههه تمههاب سههه روز پههیش رو ، چههادر سههرب بههوده .. دلیلههی نههداره باههواب رلههوی       

 ... امیرعباو رهاب ب رو بردارب

ایههن ب ههم  رعبههه ی اههرص ب ههم ریاتههه ی روی میههز ، فکههرب رو مشههیول تههر کههرد ..    

 ریاتگی نشون ار عهله اه می داد ... یه لحظه دلم گرفت

 ... رتما مریر بوده و دنبال ارص می گشته ...

امههروز بایههد ابههل از رفتههنش باهههاه رههرف میههزدب ...بایههد خالههه فریبهها رو مههی دیههدب .. 

 ... مشمئنم اون کمکم می کنه

ر و مهبههور کنههه   بایههد ب ههش بگههم امیرعبههاو فراموشههی داشههته .. بایههد بگههم ب ههزاد    

 تالام بده ...می دونستم ب زاد خیلی خاله رو دوست داره و

 ... شاید ازه ررف شنوی هم داشته باشه

نفههس ب رو بهها رههرص بیههرون دادب : اول بایههد ایههن دیوونههه رو راضههی کههنم ، گوشههیم     

 ... رو ب م برگردونه و در افل شده ی خونه رو باز کنه

ه شههد و از فکههر هههای درهههم و بههرهم ب   بهها صههدای امیرعبههاو همههه ی ورههودب گههو  

 .. بیرون اومدب

 ... سالب ورید ران .. امیرعباو ب .. معتمد -

... 

خنههده ی بههی روصههله ای کههرد : خههوبم ... شههرمنده وریههد رههان .. یههه مشههکلی داشههتم ،  

 ارتاب گفت تو می تونی کمکم کنی .. شماره ات رو

 ... ماررا هستیهم از ارتاب گرفتم .البته ارتاب گفت کم و بیش تو 

... 

اره ... رها  مهن اگهه باهواب بهرادرزاده خهودب رو و ارتهاب رو بهه عنهوان شهاهد ببهرب ،             -

 به نظرت کافیه به عنوان مدرک  

... 
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نفسههم رو بهها رههرص بیههرون دادب : خههر ع*و* *ی مههی خواسههت از ب ههزاد شههکایت    

 کنه   اخه با چه مدرکی  

 ... رو گم و گور کرده خوده دیشد گفت راج علی پرونده ی پزشکی ه

صداه سررال تهر بهه نظهر مهی رسهید واتهی گفهت : رهدی میگهی   ایهن کهه عالیهه ...             

 باشه .. باشه ... من همین امروز میاب دفترت .. اربان

 .. *و ...خدارافظد.وتو ... صدف کوچولو رو از ترف من ب

رهههرف زدنهههش کهههه تمهههوب شهههد ..بههها بشهههقاب بیسهههکوییت کهههه روی میهههز بهههود ، از 

 ... زخونه خارج شدب .. ظرف رو رلوه گذاشتماش 

 ... و روی مبل رو به رویی ه نشستم

نگههاهش کههه بههه مههن افتههاد .. دوبههاره نیشههاند زد ...امهها بههر خههالف چ ههری پههر            

 تمساره ، م ربون پرسید : رالت خوبه  

از لحههن م ربههونش بهها اینکههه خوشههم اومههده بههود ، بههه روی خههودب نیههاوردب و رههدی      

 .. و ب م بدهگفتم : گوشی ب ر

لبانهههد زد و گوشهههیم رو در مقابهههل چشهههمای مهههتعهم از ریهههبش بیهههرون اورد و روی 

 .. میز به ترفم هل داد : خدمت شما

 .... اب دهنم رو فرو بردب و گوشی رو برداشتم

نگههاهم تهها صههورتش بهها  اومههد ... بههی تورههه بههه مههن بههه میههز خیههر بههود و مشهها  بههود 

 داره فکر می کنه .. اما به چی  

کههر کههردب ا ن کههه گوشههی ب رو ب ههم پههس داده ، یعنههی رههالش خوبههه و ب تههرین       ف

 .. فرصته که باهاه ررف بزنم

لحههن ب تحههت تههاایر رههو بورههود اومههده اروب شههده بههود : مههن میاههواب برگههردب خونههه   

 .... مون

*** 
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لحههن ب تحههت تههاایر رههو بورههود اومههده اروب شههده بههود : مههن میاههواب برگههردب خونههه   

 .... مون

سههوال یههش ف میههدب اونقههدر اههرق در فکههر بههوده کههه اصههال ، متورههه سههوالم     بهها نگههاه

 .. نشده ... ناچار دوباره تکرار کردب : من باید برگردب خونه مون

 ... باید با خاله فریبا و ب زاد ررف بزنم ...خاله کمکم می کنه

بی توره به ررف مهن بهه مبهل تکیهه داد و خیهره تهو صهورتم بها لحهن ارومهی پرسهید :            

 ن ارصا چیه که می خوری  ای

با ب ت به بسته ی اهرص خهالی ب کهه تهو دسهت ه بهود ، خیهره شهدب ... اینقهدر ب هت           

 زده بودب که چند بار برای پرسیدن اینکه ارص ب دست

 اون

 ... چی کار می کنه دهنم باز شد و صدایی از گلوب بیرون نیومد

لحههن دسههتوری و البتههه بههی توچههه بههه ایافههه ی شههک زده اب ، سههره رو رلههو اورد و بهها 

 م ربونی که نمی تونست مافی ه کنه ،

گفههت : از ایههن بههه بعههد خههورن ایههن اههرص ممنههوع ِ ...بههرات اراب باههش گیههاهی مههی     

 ... گیرب

بهها ت دیههد ادامههه داد : بف مههم از ایههن کههوفتی خههوردی ، شههرکت سههازنده ُ رو سههر       

 ریسش و تو خراب می کنم نازی .. باشه  

 دادب ... ارص من دست امیرعباو چی کار می کنه  ناخوداگاه سرب رو تکون 

تهها رههایی کههه یادمههه ، دیشههد اخههرین اههرص رو خههوردب ُ خوابیههدب ..از فکههر اینکههه       

 نصفه شبی اومده تو اتاام ، اخمامو تو هم کشیدب و خواستم

 : رواب این بی ادبی ه رو بدب که ، ردی ادامه داد

. مهههن دارب خودمهههو بهههه اب و گوشهههی ت و ب هههت دادب ، چهههون ب هههت اتمینهههان دارب .

 اتیش میزنم که این عقد لعنتی رو اابت کنم ، باتله و تو هنوز
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 ِ زن

 ... منی

 .. بف مم با خاله ات یا اون ع*و* *ی در ارتباط ی

با ررص پریدن بین ررفش : تهو رهق نهداری منهو اینهها رهبس کنهی ... مها مهی تهونیم           

 له فریبااز خاله کمک بگیریم که ب زاد ُ راضی کنه .. خا

اگههه بف مههه چههرا تههالق ب دادی ، ب ههزاد رو مهبههور مههی کنههه تالاههم بههده .. مههن زنههدانی  

 .. تو نیستم ...می خواب برب خونه مون

ابروهههاه تههو هههم رفههت : بههدون مههن ابرسههتون هههم نمههی زارب بههری .. الکههی رو          

 ! اعصاب من رژه نرو

: مهن نمهی تهونم بها      از روی مبل بلند شهدب و اهدمی بهه عقهد رفهتم .. لحهن ب اروب بهود       

 تو اینها بمونم ...ابول کن شرایط ما توری نیست که با

هههم اینههها باشههیم .. اههول میههدب پههیش ب ههزاد نههرب .. مههن نمههی خههواب بهها اینههها مونههدنم   

 ِ  *ن*ا*ه کنم امیرعباو .. اسم من تو شناسنامه ی ب زاد

نم ...بهزار  رتی اگه به اهول تهو ایهن عقهد باتهل باشهه .. مهن نمهی خهواب  *ن*ا*ه که          ..

 .. برب خونه مون

بلنههد شههد و رو بههه روب ایسههتاد ...ایههن همههه نزدیکههی بههرای الههد دلتنهه  ب سههات بههود 

 ... .. دستم رو به دیوار پشت سرب تکیه دادب

لحههن ه اروب بههود ...مثههل چ ههره اه .. انگههار بهها همههه ی اصههرارب بههرای رفههتن ، از یههه  

 رب پیشچیزی مشمئن بود .. اینکه دلم باهاشه رتی اگه ب

 ... ب زاد

دستاشههو دو تههرف صههورتم بههه دیههوار زد ... لحههن ه دیوونههه کننههده بههود ، واتههی اروب  

 : گفت

 و هنوز عکس من ، صفحه ی گوشیته   ماه ازردایی مون گذشته 6ارومتر گفت : 
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بی توره بهه کالفگهی ب تهو صهورتم و چشهماب خیهره بهود : مهن اتهیش ر هنمُ  بهه رهون             

 ِ خریدب ، تو هم خریدی ...دیشد .. واتی برای من

 ناباور سرب رو تکون دادب .. سات .. و .. پر از اب اب زمزمه کردب : دیشد   

ا ن تو صهورتم نفهس عمیقهی کشهید : م هم نیسهت دیشهد چهی شهده .. م هم اینهه کهه             

 می دونم من و تو فقط عشق هم نیستیم .. ما

اروب رههون همههیم نازگههل ...رهها  کههه بههه اینههها رسههیدیم ..  *ن*ا*ه کههردیم .. بههار     

 نشو رو سنگینی های دلم ...نمک نشو برای زخمم ... یارب باه

 ... نازگل .. من از تو بی پناه ترب

...و مههن مونههدب و ذهههن بهها گفههتن بههرای هردوتههامون دعهها کههن ، از خونههه بیههرون رفههت  

 .. پر از درگیری و دلی که

یه هفتهه گذشهت ...بعهد از فکهر کهردن بهه نتیههه نرسهیدن ، تصهمیم گهرفتم فرامهوه            

 .. کنم همه ی ررفای امیرعباو رو

 ... اولین کاری که کردب دادن ادرو اینها به خاله فریبا بود

لیههل رههدایی مههن و  دو سههاعت بعههد خالههه کنههارب بههود .. همههه ی ررفههای ب ههزاد رو و د  

 .. امیرعباو رو مو به مو به خاله گفتم

مهی دونسههتم کمکههم مههی کنهه امهها بعههد از ف میههدن نیهت وااعههی پسههره ، مشمههئن تههرب    

 کرد ... البته اول باید با شوهره ررف میزد .. که فعال

رههال مسههاعدی نداشههت و البتههه بایههد یههه مههدت بههه اههول خالههه مههی گذشههت تهها اتههیش   

 .. ب زاد هم باوابه

واهها تمههاو بهها خالههه اسههم اههرص ب رو ب ههش گفتههه بههودب و خالههه هههم بههراب ده بسههته  م

 گرفته بود و هی ی ب تر از این نبود که شد رو با بی

 خبری به
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صههبح برسههونم و روز هههم اونقههدر گههید خههواب باشههم کههه بههه اتفااههات گذشههته و پههیش  

 روب فکر نکنم .. خودب هم می دونستم خوردن این ارص

خههارری و گههم شههدن تههو زنههدگی راه درسههتی نیسههت امهها وااعهها   هههای بههی نههاب و نشههون

 راه دیگه ای برای فرار از این همه بدباتی به ذهنم

 ! نرسید

البتههه امیرعبههاو همههون شههد ، واتههی برگشههت بههراب یههه سههری لههوازب ب داشههتی کههه     

 وااعا  زمم بود و داروی گیاهی و اراب باش گرفته بود و

رد .. و خهوه بینانهه فکهر مهی کهرد خهوردن       هر شد یهه لیهوان بهزر  بهراب دب مهی که      

 ان داروهای گیاهی ارومم می کنه .. البته بعد از شنیدن

اینکه خاله فریبها اینهها بهوده ، اونقهدر عصهبانی شهد کهه فکهر کهردب ا ن لیهوان رهاوی            

 دب کرده رو تو سرب می کوبونه ، ولی واتی ب ش اتمینان

شههد ... و البتههه شههاید دلههش بههراب دادب خالههه زن منشقههی و روشههن فکههری هسههت ، اروب 

 .. سوخت که دعواب نکرد

توی ایهن یهه هفتهه امیرعبهاو بها کمهک وریهد )دوسهت وکیهل ه ( از ب هزاد شهکایت            

 روز بعد برای ب زاد 10کرده بود ، و ارار بود یه هفته یا 

 .. هم ارضاریه بیاد و بعد دادگاه

 .. ظرف اذای اماده رو با بشقاب را به را کردب

 ... واتی امیرعباو خونه بود ، من تو اتاام بودب و اون هم تو هالمعمو  

 نمی دونم رسم به امیرعباو چیه  

ولههی دوسههت نداشههتم دائههم باهههاه رو بههه رو شههم .. البتههه تههه ایههن رههس ندونسههته      

 ترو هم بود .. ترو از خدا .. من هیا وات بی ایمان

بهود ، یهه عهذاب ورهدان بهزر       نبودب .. اسم ب زاد بها ههر دلیلهی کهه تهو شناسهنامه اب       

 رو روشونه اب گذاشته بود ... با این رال
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هرگهز نمههی خواسهتم بههه خونهه خههودب برگهردب .. مههی دونسهتم نمههی خهواب معشههواه ی       

 .. ب زاد و ه*و*و بازی هاه باشم

امهها اینههها بههودن و بیشههتر از اون رو بههه رو شههدن بهها امیرعبههاو هههیا رههس ِ خههوبی رو   

 شاید دلیل اینها موندنم ترسیدن به من منتقل نمی کرد ..

 از ب زاد بود .. و اینکه

 ... تحت هر شرایشی امیرعباو براب اابل اعتماد تر از ب زاد بود

 .. و خود امیرعباو این رو خوب اابت کرده بود

 ... ظرف اذا رو تو هال رلوه گذاشتم ... سره تو چند تا کااذ بود

 .. دبنه اون به من نگاه کرد .. نه من ررفی ز

امهها لقمههه ی خههودب کههه بههه دسههتش بههود ، دلههم رو .. لعنههت بههه مههن .. امهها دلههم رو تنهه  

 می کرد .. برای روزای خوبمون .. روزایی که هرگز نیومد

.. 

 .. برای رلقه ای که باید تو انگشت من می بود و نبود

نگههاه پههر رسههرتم رو از رلقههه ی سههاده و دوسههت داشههتنی ب گههرفتم .. پشههت میههز       

 .. نشستم ... ظرف اذا رو کنار زدب اش زخونه

 از ذهنم گذشت : اون واتا من عاشق تر بودب یا امیرعباو  

 چرا ارمقانه خودب رو بازی ه ی ب زاد کردب  

نگههاهم رو بههه رههای خههالی رلقههه تههو انگشههتم دوخههتم .. زنههدگی ارمقانههه مههن و ب ههزاد   

 .. هرگز به م ریه و رلقه و ر یزیه و این رور چیزا نکشید

ایههدب مههی کشههید .. مههن بهها دلتنگههی بههرای مههرد دیگههه ای سههر سههفره ی عقههد بههودب و  نب

 .. ب زاد برای ارضای ه*و*و هاه

 اصال این عقد صحیح بود  

 واتی من راضی نبودب  
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 واتی امیرعباو تو شرایط عادی نبوده و تالام داده  

 واتی ب زاد تو فکر رسیدن به ه*و*و هاه بوده  

اشه زخونه در رهالی کهه ظهرف اهذایی کهه رتهی نصهفه ههم           پا گذاشهتن امیرعبهاو بهه   

 نشده ، رو تو سینک می ذاشت   با زن  خورن گوشی

 .. تلفن ب که روی کابینت بود ، یکی شد

** 

گوشههی رو از روی کابینههت برداشههت .. دل شههوره ای کههه از صههبح گرفتههه بههودب ، بهها      

 ... اخم های امیرعباو که در هم رفت ، بیشتر شد

 ی چشماب گرفت : شماره ی کیه  گوشی رو رلو

نگههاه ب رو از صههورت ِ در همههش گههرفتم و بههه شههماره ی ناشههناو اشههنا خیههره شههدب و   

 ! ِ لد زدب : ب زاد

 گوشههی رو تههو مشههتش فشههرد و اریههد : ایههن ع*و* *ی ، چههه رههوری زنههده مونههد 

!!! 

 دستم رو برای گرفتن گوشی دراز کردب ،

بههه صههورتش کشههیده شههد..اروب گفههتم :   گوشههی رو دور تههر از مههن اههرار داد ، نگههاهم 

 ! بزار رواب بدب .. دلم شور میزنه .. شاید اتفاای افتاده

 ! در رالی که از اش زخونه گوشی به دست خرج میشد ، با خشم گفت : بی خود

 .. پشت سره بلند شدب ... تو هال ، روی مبل نشست

واب داد : گوشههی دوبههاره زنهه  خههورد .. نگههاهش رو از مههن گرفههت و گوشههی رو رهه    

 الو  

نگههاه پههر خشههمش رو بههه مههن دوخههت : فکههر نمههی کنههی ، الههط زیههادی ِ کههه بهها نازگههل   

 ررف بزنی  

 اخم ه باز شد و رای خوده رو به تعهد داد : چی  
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کنههاره ، روی زمههین نشسههتم .. نگههاه پههر از اسههترو و نگرانههی ب رو بههه امیرعبههاو     

 که داشت به ررفای ب زاد گوه میداد ، دوختم....سرب

 رو تکون دادب و لد زدب : چی شده امیرعباو  

سره رو با  بهرد و گفهت : بهه مهن و نازگهل ربشهی نهداره .. رها ب دیگهه دیهر شهده ..            

 ! مزارم نازگل شدی ، نشدی

گوشههی رو اشهها کههرد و نگههاهش بههه مههن افتههاد .. تههو نگههاهش یههه چیههزی بههود کههه مههن  

 .. نمی ف میدب .. یه رور دلسوزی

تم بههرای چیههه .. دسههتاب رو بههه چههادرب کشههیدب و بهها نگرانههی  اشههک چشههمم نمههی دونسهه

 پرسیدب : چی می گفت  

 .. لباند بی رونی زد و خم شد سمت من : چرا نگرانی   اتفاای نیفتاده عزیزب

 .. انگشتم رو زیر چشمم کشیدب : بگو رون نازگل

 .. اخم هاشو تو هم کشید : رون ت ُ چرا الکی اسم بدب .. میگم چیزی نشده

مزمههان بهها گفههتن ایههن رههرف از رههاه بلنههد شههد ...سههرمو روی مبههل گذاشههتم و هههق  ه

 .. هق ب بلند شد .. دل ب شور میزد

امیرعبههاو راه رفتههه رو برگشههت و کنههارب نشسههت ِ م ربههون گفههت چههرا گریههه مههی     

 کنی گل بانو ی من  

سرمو بلند کردب و با لحنهی کهه مظلهوب بهود و پهر التمهاو گفهتم : منهو مهی بهری پهیش            

 مانمما

 ! نگاهشو تو صورتم دوخت : تو گریه نکن عروسکم ...من رونم ب برات میدب

** 

 

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 .. فاتحه ای خوند و از راه بلند شد : تن ات میزارب

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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بههر رو بهها گههالب شسههتم ...سههرب رو روی سههن  گذاشههتم .. چههرا دلههم اروب      سههن  ا

 نمی گرفت  

نگههاهم بههه سههایه ی پشههت درخههت افتههاد ... بهها تههرو بلنههد شههدب .. پههند شههنبه بههود و    

 ! ب شت زهرا رسابی شلوش

امهها امیرعبههاو درسههت پشههت سههرب ایسههتاده بههود ..نگههاه پههر از دل ههره و نگرانههی ب رو  

 گرفتم و با ترو نالیدب : بیا ب ش دوختم و ما دستش رو

 .. از اینها بریم ... من می ترسم

 .. خوده رو به من نزدیک کرد ، صورتش نگران بود : باشه عزیزب .. میریم

.. 

بههه محههر رسههیدن بههه در خونههه ، از ماشههین بیههرون اومههدب ..در خونههه رو بههاز کههردب و  

 .. وارد اتاام شدب .. داشتم دیوونه می شدب

 .. اک بود .. دلشوره ی لعنتی هم بیشتر و بیشتر می شداون سایه ترسن

 ... ارص ب رو از بسته بیرون اوردب و بدون اب خوردمش

بسته ی ارص هنهوز تهو دسهتم بهود ، کهه در اتهاق بها ضهرب بهاز شهد .. نگرانهی چ هره             

 اه با دیدن بسته ی ارص که دستم بود ، رای خوده رو

 .. به اخم ورشتناک ی داد

: ایههن زهرماریهها رو از کههها اوردی  مگههه نگفههتم از ایههن کههوفتی ههها     بهها خشههم داد زد

 رو ناور  

 .. دستامو روی گوشاب گذاشتم و نالیدب : با من دعوا نکن .. من می ترسم

نگاه ه رو از مهن ی کهه گریهه مهی کهردب گرفهت و رلهوب نشسهت .. بها تحکهم گفهت            

 : اینا رو از کها اوردی  

زمههین نشسههتم و نالیههدب : دلههم شههور میزنههه    بههی تورههه بههه سههوال ه ، کنههاره روی  

 .. امیرعباو .. مشمئنم یه اتفاای افتاده
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 .. نگاه ه رن  دلسوزی گرفت ...و البم تیر کشید

صدای در خونهه بهدترین صهدای عمهرب بهود .. نگهاه متعههد مهن و امیرعبهاو بهه ههم            

 ... خیره موند

ب هش چسه وندب   خواست بلنهد شهه کهه دسهتامو دور کمهره رلقهه کهردب و خهودب رو         

 ... .. با التماو گفتم : نرو .. ب زاد میاواد منو ببره

دستش اروب روی سهرب نشسهت .. بها لحنهی کهه بهه ههیا عنهوان مشمهئن بهه نظهر نمهی             

 !رسید ، گفت : نمی زارب از من ردات کنن

در خونه دوباره بهه صهدا دراومهد ....امیرعبهاو مهن رو از خهوده رهدا کهرد و دلهم بها           

 ... درد تر ت ید

همه ی رس ههای بهد بهراب زنهده شهد ... پشهت ایهن در خبهرای خهوبی نبهود .. ایهن رو            

 .. دلشوره ای که امان ب رو بریده بود ، می گفت

بهها التمههاو رو ، بههه امیرعبههاو کههه بههه سههمت در مههی رفههت ، نالیههدب : ب ههزاد مههی خههواد  

 ... من ُ ببره

*** 

. تهها لحظههه ای کههه پشههت  رنهه  و روی رفتههه ی امیرعبههاو رههالم رو بههدتر مههی کههرد .. 

 در رسیدیم ، خودب رو ازه ردا نکردب ... از پشت ب ش

 .. چسبیده بودب و بدنم به شدت می لرزید

 ... دستش روی دستاب که روی شکم ه رلقه بود ، نشست

 با ارتیاط و اروب پرسید : کیه

 .. صدای نا اشنایی اومد : با اااای معتمد کار دارب

د نبههود ..امهها امیرعبههاو دسههتش روی دسههتاب محکههم تههر  نفههس رارتههی کشههیدب .. ب ههزا

 شد و در رو باز کرد .. ربس شدن نفس تو سینه اه با

 ... لرزه شدیدتر بدنم یکی شد
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 .. خوده بود ... با دوتا مامور

مثل روز براب روشهن بهود ، اگهه دسهت ب هزاد ب هم برسهه ، سهاده از مهن و فهرارب نمهی            

 رار دادب و با گریهگذره ...سرب رو بین کتف امیرعباو ا

 ... ای که امانم نمی داد ، نالیدب : نزار منو ببره

امیرعباو کهه مهات بهود ، کمهی بهه خهوده اومهد و خواسهت در رو ببنهده کهه یکهی از            

 مامورا ، پاشو بین در گذاشت .. نیروی از دست رفته ی

 .. امیرعباو در برابر اون سه نفر بی فایده بود و وارد خونه شدن

 بها یهه دسهت منهو رلهو کشهید و بهه خهوده چسهبوند و اهدمی عقهد رفهت             امیرعباو

.. 

ب هههزاد خونسهههرد گفهههت : خودشهههه رنهههاب ..امیرعبهههاو معتمهههد ..بیشهههتر از ده روزه 

 ! خانم من رو با ررفاه خاب خوده کرده و اورده اینها

دست امیرعبهاو محکهم تهر دور بهدنم کهه بهه شهدت مهی لرزیهد ، رلقهه شهد ... سهرب             

 د چرخوندب تا دلیل این سکوت رورو به سمت ب زا

بههدونم .. بهها لبانههد مرمههوزی بههه امیرعبههاو خیههره بههود ...نگههاه مههن رو کههه بههه خههوده 

 : دید ، نگاهم کرد و لبانده باز تر شد ... دستاشو باز کرد

 !بیا اینها خانمم

امیرعباو با یهک دسهت ه سهرمو چسه وند بهه سهینه اه کهه بهه شهدت بها  ، پهایین            

 رد چشم از ب زاد که با لباند ِ کثیفشمیشد و مهبورب ک

 ! ب م نگاه می کرد بردارب .... رو به ب زاد ارید : دهنتو ببند ک*ث*ا*ف*ت

 ! ب زاد ردی شد ُ رو کرد به ماور : چرا ایستاد ... گفتم که معتمد همینه

بهها رلههو اومههدن مههامور دسههتامو محکههم دور کمههر امیرعبههاو رلقههه زدب و سههرب رو بهها   

 دادب : میاواد اذیتم کنه امیرعباو ...نزار منالتماو تکون 

 ... ببره ...تو رو خدا منو از اینها ببر



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

265 

 

همزمههان بهها تمههوب شههدن رههرفم ، مههامور بههازوی امیرعبههاو رو کشههید و ب ههزاد سههریا   

 .. از امیرعباو رداب کرد و بین دستاه اسیر شدب

 .. با ورشت ری  کشیدب : امیرعباو

، تقالهههاه بههرای بیههرون اومههدن از دسههت دو تهها   نگههاه پههر از خشههمش بههه ب ههزاد بههود 

 مامور بی فایده بود ...صداه از عصبانیت می لرزید : ولش

 ... کن ع*و* *ی

ب ههزاد بههی تورههه بههه امیرعبههاو ، رلقههه ی دستاشههو تنهه  تههر کههرد .. تالشههم بههرای      

 بیرون اومدن از دستای کثبف ه به رایی نمی رسید

ده بههودب .. تههو گوشههم اروب گفههت :  صههداه محنههوو تههرین صههدایی بههود کههه شههنی  ...

 بازی تموب شد دخترخاله .. اهوی خوشگل با خره به داب

 افتاد .. امشد

سههرب رو تکههون دادب .. امیرعبههاو رو دوتهها مههامور محکههم گرفتههه بههودن و داشههتم مههی  

 بردن ...با التماو ُ گریه فریاد زدب : امیرعباو ... تو

 ... اول داده بودی

 ... ست دوتا مامور بیرون کشید ُ به سمتم اومدبا شتاب خوده رو از د

 ... با خشم و محکم از ر*ش*و*ه ب زاد رهاب کرد

 ... و بعد .. مقابل چشمای خیس و ناباورب رلوی ب زاد زانو زد

 ... چشم های ب زاد هم مثل نگاه من ناباور بود

 .. مامورا هم با تعهد سرراشون ایستاده بودن

پههر از التمههاو ، اروب گفههت : از نازگههل بگههذر ب ههزاد  سههره رو خههم کههرد و بهها لحههن ی

 .. به رور پدر و مادرب تا اخر عمر نوکریتو می کنم .. نوکریتو

 .. می کنم که تالاش بدی

 ... پوزخند پر از تمسار ب زاد همه ی ورودب رو ، به اتش کشوند
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درد صههورتم خههیس خههیس بههود .. امهها .. امهها ایههن گریههه درد داشههت ...و الههبم .. الههبم    

 داشت .. درد داشت که امیرعباو به این بی صفت

 .. التماو می کنه .. که رلوه زانو زده

 ! یه درد که از همه ی دردهاب سنگین تر بود ...یه درد عمیق .. خیلی عمیق

بهها اههدب هههای اروب بههه امیرعبههاو نزدیههک شههدب .. کنههار مههردی کههه زانههو زده بههود ،     

 ... برای داشتن من ، زانو زدب

 ... های مردونه اه و سر خم شده اه ، معنی مر  بود برای منگریه 

 .. صداب ضعیف و اروب بود ... نالیدب : پاشو امیرعباو

 سرتو با  بگیر تا هنوز دیر نشده ، تا دلم زیر فشار اصه هات پیر نشده

 ِ سرتو با  بگیر من تحمل ب کمه ، تو دلم به رد کافی پر ِ اصه و ام

ون دادب ... کههاه ایههن گریههه ی لعنتههی امههونم مههی داد : بلنههد   بازوشههو محکههم تههر تکهه 

 شو امیرعباو ...تو رو خدا پا شو ...من دیگه نمی ترسم

 .. اول میدب .. دیگه گریه نمی کنم ..بلند شو امیرعباو ...

سههرتو بهها  بگیههر ، مههن کنههارتم هنههوز ، چههی اوردن بههه سههرت کههه مههی نههالی شههد و      

 تم هنوزروز...سرتو با  بگیر ، من کنار

شههونه هاشههو گههرفتم .. صههورتش رلههوی صههورت ب بههود ... دسههتامو بههه صههورت خههیس  

 ... ه کشیدب : گریه نکن امیرعباو

توی لحظه ههای دلگیهر ایهن تهو خهاترت بمونهه ، کهه همهین یهه اشهره اشهکت زنهدگی             

 ... مو می سوزونه

 ... با اشاره ی ب زاد ، دو تا مامور رلو اومدن

د رههس نکههنم ر*ش*و*ه پههر از ه*و*و ب ههزاد رو .. چشههمامو محکههم بسههتم تهها شههای 

 .. تا نبینم کمر خم شده ی امیرعباو رو

 .. چشماب رو بستم ..کاه زندگی هم چشماشو روی من می بست
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** 

رال بهدب ، ههر لحظهه بهدتر مهی شهد .. ب هزاد مها دسهتم رو محکهم گرفهت و از خونهه             

 ... خارج شدیم

مونههد .. بهها بههی اههراری پرسههیدب :   سههعی ب بههرای بیههرون کشههیدن دسههتم ، بههی نتیهههه  

 امیرعباو رو کها می برن  

روز بهها زن  10اروب و ترسههناک خندیههد : مههی بههرن سنگسههاره کههنن .. مههی دونههی کههه  

 ! یکی دیگه رال کردن ، چه مهازاتی داره

سههرمو بهها ورشههت تکههون دادب .. التمههاو کههردب : تههو رو خههدا نههزار ببههرنش ..اون        

 قصیر من بود .. تو رو خدا بگوکاری نکرده ب زاد .. همه چی ت

 .. ولش کنن

رلوب ایستاد .. نگهاه شهو تهو چشهماب دوخهت : اگهه دختهر خهوبی باشهی ، شهکایت ب رو           

 .. پس می گیرب

 ... ولی .. ولی ا ن نه .. باید ادب شه

گوشههه ی لباسههش رو گههرفتم : هههر کههاری بگههی مههی کههنم .. بههه رههون امیرعبههاو هههر    

 ! کننچی بگی نه نمی گم .. بگو ولش 

 ! به ترف در هل ب داد و گفت : را  باید ببینم بلدی دختر خوبی باشی یا نه

هنههوز داشههتم بههه راه نهههات امیرعبههاو و ررفههای ب ههزاد ،فکههر مههی کههردب ، کههه          

 همونشور که از در بیرون می اومدب ، نگاهم به امیرعباو افتاد

 .. که با خشم و عصبانیت به در خونه چشم دوخته بود

اره دسهتم ُ گرفههت و خواسهت بههه سههمت ماشهین خههوده مهن رو ببههره ، کههه     ب هزاد دوبهه 

 امیرعباو محکم مامور کناره رو ، هل داد و با چند ادب

 ... بلند به سمت مون اومد
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انگههار اههدرت ِ عهیبههی مههن رو بههه سههمت ه کشههوند .. از رصههار بههازوی ب ههزاد رههدا     

 شدب و خودب رو با سرعت به امیرعباو رسودنم .. مثل ب ه

که بعهد از مهدت هها تکیهه گهاه ه رو پیهدا مهی کنهه ، خهودب رو ب هش چسهبوندب و            ای 

 .. نالیدب : بیا بریم امیرعباو

دستش رو دورب محکهم کهرد بها پها بهه شهکم ب هزاد کهه یهه اهدمی مهون رسهیده بهود ،              

 ... کوبید

بهها نالههه ی بلنههد ب ههزاد و افتههادن ه روی زمههین مشمههئن شههدب امیرعبههاو ، دایقهها بههه    

 ضربه زده .. برخالف تصورب که فکر می کردبزخم ب زاد 

ا ن فههرار مههی کنههیم .. منههو بههه همههراه خههوده بههه سههمت خونههه کشههوند و ابههل از        

 . رسیدن مامورا در رو با شتاب بست

صهههدای کوبیهههده شهههدن در خونهههه توسهههط مهههامورا دلهههم رو زیهههر و رو مهههی کهههرد     

 ...امیرعباو نفس ه رو تو صورتم رها کرد و روی موهاب رو که از

 .. *سیدب.وچادر بیرون اومده بود ، 

بهی تههه بههه صهدای در و ت دیهدا هههای دو تها مهامور دسههتامو دور کمهره رلقهه کههردب         

 .. برای همه این چند لحظه ترو و نگرانی ب هق زدب

... 

کههف دسههتاه رو ، روی گونههه هههای خیسههم کشههید : در رو کههه بههاز کههردب .. همههه ی     

 .اینها دور شو توانت رو برای رفتن به کار بگیر و از

سرمو تکون دادب و بها گریهه نالیهدب : ب هزاد مهی گهه مهی خهوان ببرنهت سهن  سهارت            

 ...کنن .. اگه برات اتفاای بیفته من می میر

با کشیده شهدنم تهو ر*ش*و*شهش رهرف تهو دههنم مونهد امها گریهه ههاب بیشهتر شهد             

 .. چه توری از این تکیه گاه امنم ردا بشم  
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فقهط بهرو نازگهل ..بهه مهن .. بهه اتفهاای کهه بهراب مهی افتهه ..            لباشو به گوشم چسهبوند :  

 ... به بعده فکر نکن

مههن رو از خههوده رههدا کههرد .. رلقههه هههامون رو از دسههتش در اورد و هههر دوشههون      

 .. رو به انگشت ب کرد : از اینها که رفتی ، برو سراش خالت

.. اگههه  هههر رههور شههده ، ب ههزاد ُ از زنههدگیت رههدا کههن .. بعههده .. اگههه برنگشههتم       

 .. نیومدب

رتههی رههرف نبههودن امیرعبههاو هههم بههرای مههن دردنههاک و سههات بههود .. بهها همههه ی     

 ارساو ی که ب ش داشتم ، محکم ب*ش*ل ه کردب : تو اول

دادی تن اب نزاری ..اگهه بهری همهه اذیهتم مهی کهنن .. اگهه تهو نباشهی مهن چهه رهوری             

 !زندگی کنم  

زدن بههراه سههات بههود : مههن *سههید .. انگههار رههرف ب.واشههک چشههماب رو بهها خشههم 

 تو رو به خدا می س رب نازگل ..اگه دیگه برنگشتم ،

 ... خوشبات شو

 اب دهنم رو سات فرو بردب و نالیدب : بدون ِ تو  

 ! لباند تلای زد و اشره ی اشک رو از زیر چشمش پاک کرد : بدون ِ من

و نفههس لبههاب مههی لرزیههد و بیههر گلومههو گرفتههه بههود ، نمههی تونسههتم بههدون امیرعبهها  

 بکشم .. دیوونه می شدب از نبودنش .. خسته از این درد  

ب ونههه اوردب : پاهههاب مههی لههرزه .. نمههی تههونم بههدون تههو بههرب ..کههها میههری   مههنم بهها     

 ... خودت ببر

 .. نیستم که مواظبت باشم ..بزر  شو ُ از هی ی نترو

 .. خیره به چشمای خیس و بی پناهم ادامه داد : مواظد نازی ِ امیرعباو باه

 ... ناباور هق زدب : امیرعباو

 دستش رو ، روی لبم گذاشت .. چرا چشماه خیس بود  
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رواسشهون اینهه کهه مهن      ههیس .. هی هی نگهو ... در رو کهه بهاز کهردب ، اینها همهه ی         -

 .. رو بگیرن .. تا به خودشون نیومدن ، برو

 .. لبامو ور چیدب .. با گریه گفتم : خیلی بدی

 لباند تلای زد 

 .... بی نگاه به چشماب ، به سمت در رفت و بازه کرد

*** 

 ام منو ناور دیگه .. اسمته و بازی ه ها

 .... ز دوسم داری ، دیگه به فکر من نباهاگه هنو

 ... سر خیابون خونه مون از تاکسی پیاده شدب

بههه دیههوار سههر کوچههه تکیههه دادب و بلنههد نفههس کشههیدب .. مههن فههرار کههرده بههودب... کههه  

 *سیده بود که انرژِی بگیربب.وامیرعباو گیر بیافته ...پاهامو 

 که فرار کنم ... چه بالیی سره میاد   ..

و بههه دیههوار دادب و اروب اروب بههه تههرف خونههه ررکههت کههردب .. نههه کوچههه ی   تکیههه مهه

 تاریک من رو می ترسوند و نه ب زاد اگه سر و کله اه پیدا

 می شد .. داب برای امیرعباو ب می ت ید و می ترسید

کلیههد رو از کههیفم خههارج کههردب و در خونههه رو بههاز کههردب .. وابههل از رفههتن بههه داخههل    

 : گرفتم ..با همه ی ورودب زمزمه کردبخانه سرمو به اسمون 

 .. خدایا مواظد امیرعباو ب باه

 .. کلید برق رو زدب و وارد خونه شدب ..در اش زخانه روی زمین نشستم

دسههتم رو روی سههرب گذاشههتم .. کههاه یههه اههرص بهها خههودب داشههتم ..رههس مههی کههردب  

 ... تا چند دایقه ی بعد دوباره رالم بد میشه

کههه خههوده ب ههم داده بههود ، برداشههتم و بههازه کههردب .. رهها  کیههف پههول امیرعبههاو رو

 ... عکسیش عکس خوده بود و شمیم
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 .. عکس رو از را عکسی خارج کردب

بعد از عقهد مهون از دیهدن عکهس شهمیم تهو کهیفش درواهه اگهه بگهم رسهودیم نشهد             

 ! ولی بی سوال براب تو ضیح داد : خوشم نمیاد عکست ُکسی ببینه

. شههمیم گونههه اه رو چسهه ونده بههود بههه گونههه ی تههه ریههش  و مههن اههانا شههده بههودب ..

 ... دار امیرعباو

*سههیدب .. دل ب امیرعبههاو مههی خواسههت  ب.وبهها گریههه ی گونههه ی اون سههمت ه رو  

 و ارامش ی که بودنش به من می داد ... عکس رو از وسط

رههدا کههردب ... عکههس امیرعبههاو رو ، روی الههبم گذاشههتم .. رتمهها تسههکین مههی شههد    

 ... ای ِ الد ِ نا اروممبرای ت ش ه

بهها یههاد اوری لحههن عصههبانیش لبانههد کههم رههونی روی لبههاب نشسههت ..عکههس رو رلههوی 

 چشماب گرفتم .. لباند هنوز روی لبم بود اما هق هق

 .. ب ... تمومی نداشت

 !! صداب اروب ِ اروب بود : بدون تو خوشبات شم   رسود ِ دیوونه

بههزارب .. نمههی ترسههیدب .. مسههلما    صههدای ِ در خونههه باعههش شههد عکههس رو تههو کههیفم   

 ... ب زاد ا ن کالنتری ِ و نمی تونه بیاد

چهههادرب رو رلهههو کشهههیدب و در رو بهههاز کهههردب ... خالهههه فریبههها بهههی رهههرف محکهههم   

 .. ب*ش*لم کرد ، صداه بیر داشت : ب زاد زن  زد گفت بیاب اینها

 چی شده دخترب  

کشههیدن رو سههات مههی   لبههای لههرزونم رو محکههم فشههار دادب .. بیههر ِ گلههوب نفههس    

 ... کرد و ررف زدن رو هم : امیرعباو ... امیرعباو

 داخل خونه شد ودر رو بست .. با نگرانی پرسید : ب زاد کاری کرده  

 .. سرب ُ رو شونه اه گذاشتم و هق زدب : ب زاد با مامور اومده بود .. امیرعباو
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ش دور شههونه اب هیهها بلنههد خالههه نشههون از بههی خبههری ه مههی داد ، دستاشههو بهها مکهه    

 رلقه کرد، با شرمندگی گفت : گریه نکن نازگل .. من با

 ...ب زاد ررف زده بودب ... ولی خد با ضربه ای که خورده ، 

نفسههی گرفههت و ادامههه داد : مههن ب درگیههر بههرزو بههودب و ازه اافههل شههدب .. رهها ب      

 چیزی نشده عزیزب...سرب رو بلند کردب : چه بالیی

 سره میاد  

 ! *سید : اروب باه نازگل .. باید یه چیزی ب ت بگمب.وپیشونیمو 

بها بهی اهراری و دوبهاره پرسهیدب : چهی کهاره مهی کهنن   اگهه اتفهاای بهراه بیافتهه ،              

 .. من دیوونه میشم خاله

لبانههد تلاههی زد : امیرعبههاو رههق داره اینهههوری بههرای تههو بهنگههه .. کههاه ب ههزد مههن 

 .. لیاات داشتن زن عاشقی مثل تو رو داشت

 رب رو نوازه کرد : ررف بزنیمس

ناخوداگاه نگاهمُ  بهه بسهاط پهدرب کهه مثهل همیشهه گوشهه ی ههال پ هن بهود ، دوخهتم            

 .. صداب اروب بود : باباب کهاست  

صههداب اروب بههود امهها خالههه فریبهها شههنید .. شههنید کههه اشههره ی اشههک از چشههمش رههاری 

 .. شد و دلشوره اب

فتم .. از خالههه دور مههی شههدب یهها از   سههرمو تکههون دادب .. یههه اههدب ازه فاصههله گههر    

 رقیقت   

 صداب پر از بیر بود : باباب کهاست  

 .. دستاشو تکون داد: اروب باه دخترب

 دستم روی البم چن  خورد . فریاد زدب : باباب کهاست   

 .. با گریه گفت : نازگل .. بابات .. سه روز پیش

 !!! اری .. خاکش کردنمصرف زیاد از رد ..ب زاد اومده بوده اینها ..ش رد
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 خاله اینهوری ررف میزد با من نمی شنیدب  

چشههماب سههیاهی مههی رفههت و ررفههای خالههه رو نمههی ف میههدب ...افتههادن ب رو رههس        

 ! کردب و تکرار ِ پر درد این کلمه رو : خاک ه ردن

ررفای خالهه فریبها رو یکهی در میهون مهی ف میهدب .. همهه ی رواسهم بهه تهابلوی سهیاه            

 !! بر بود .. من یتیم شده بودبرن  با ی ا

نازگههل رههان ، مههی خواسههتم ب ههت خبههر بههدب ولههی فکههر کههردب چههرا درد بههزارب روی     

 .. دردات ، این خدابیامرز که برات پدری نکرده بود ، لیاات ه

 .. با نگاه تندب خاله ررف هُ اشا کرد

پههدری لبههامو محکههم فشههار دادب تهها یههه واههت بههی ررمتههی نکههنم .. پههر از گالیههه گفههتم : 

 نکرده بود ، باباب که بود .. ایر از من کی رو داشت  

 سه روزه ِ باباب .. باباب

بیهر نزاشههت رههرف مههو ادامههه بههدب ..سهرمو بههه خههاک داش ابههر ه چسههبوندب .. رههای   

 همه ی روزایی که سرمو روی سینه اه نزاشته بودب

 ... رای همه ی روزایی که دلم ر*ش*و*ه پدرانه می خواست ..

هههق زدب بههرای مههردی بههه نههاب پههدر .. بههرای یتههیم شههدنم .. بههرای بههی کسههی   از تههه دل 

 پدرب که ش رداری خاکش می کنه .. برای اینده ی

 ... خودب

دسههت خالههه رو ، روی سههرب رههس کههردب : نمههی خواسههتم دااههون تههر از ایههن ببینمههت .. 

 بباشم دخترب ..همون دیشد هم که ب ت گفتم ، و

 یمارسهتان و بهه ههوه بیهای مهردب و زنهده شهدب       اونههوری از رهال رفتهی تها برسهیم ب     

.. 

 با گریه گفتم : دلم می خواست ببینمش ..خاله یعنی دیگه بابا هم ندارب  
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*سههیدب .. هههق هههق خالههه اذیههتم مههی کههرد .. دلههم تن هها بههودن مههی     ب.وخههاک ه رو 

 .. خواست .. یه خلوت دخترانه و پدرانه

 .. اروب گفتم : خاله برو .. می خواب تن ا باشم

 ! *سید : تو ماشین منتظرت می مونمب.وروی سرب رو 

 ... سرب رو بلند کردب : خواهش می کنم خاله .. شما برو خونه

 در رالی که بلند می شد ، با نگرانی گفت : مشمئن باشم   رالت خوبه عزیزب 

 ! سرمو تکون دادب : خوبم

نههه تههون .. یههه *سههید : پههس مههن یههه سههر بههه بههرزو مههی زنههم ، میههاب خوب.وگونههه اب رو 

 ساعت بعد خونه باه ..باشه دخترب  

 ! لباند کم رونی به لحن نگرانش زدب : چشم

واتی از رفتن خالهه مشمهئن شهدب نگهاهمو بهه خهاک رو بهه رو کهه همهه ی سه م مهن از            

 ! پدرب شده بود ، دوختم

 بیر ب تازه تر شد : یعنی وااعا یتیم شده بودب  

درسههت میشههه .. پههدرب ، پههدر میشههه و مههن   چههرا فکههر مههی کههردب یههه روزی زنههدگی ب 

 دختر بابایی .. چرا عاابت دنیای پدرانه و دخترانه من و

 .. پدرب به اینها رسید

سهاله ب   9اولین بار که رهس کهردب تفهاوت پهدرب رو بها بقیهه پهدر هها ، واتهی بهود کهه            

 .. بود ...واتی ب ه های کالو و معلم ازب دوری می کردن

 ... تاباب بوی مواد می دادواتی لباسای مدرسه و ک

بهها همههه ی ب گههی و بههی کسههی ب ، اون روزا از پههدرب متنفههر بههودب .. خالههه و عمههو بههرزو  

 ... هم به خاتر پدرب و اعتیاده ترک مون کرده بودن

از اون روز دیگههه کنههاره ننشسههتم .. کههه لبههاو و کتابههاب بههو نگیههره .. ازه فاصههله      

 ی خوابی   کناربگرفتم و هرگز ن رسید چرا دیگه کنارب نم
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 نمی شینی  چرا دیگه دختر بابایی نمی شی  

ن رسههید ... هههیا واههت نبههودن ب رو ، کههم شههدنم رو رههس نکههرد .. یههاده رفتههه بههود    

 .. من تو دنیای به این بزرگی فقط اونو دارب .. یاده رفته بود

هرگههز اون روز سههات رو فرامههوه نکههردب .. واتههی بهها گریههه از مدرسههه بیههرون         

 و ریاط خونه با همه ی سوز سرما و گرسنگی باومدب و ت

نشسههتم و لباسههامو بهها دسههتای کوچیههک و کههم تههوانم چنهه  زدب .. کههه بههوی مههواده    

 بره .. که دوستاب ازب دوری نکنن .. که معلم ب م بی

 تههور ی نکنههه .. ولههی نرفههت ..بههوی مههواد همیشههه بههه تههنم مونههد ..و درده روی الههبم

.. 

ن سههاتی پههدرب نبههود ..سههرب رو بههه خههاک ه   سههات بههزر  شههده بههودب .. تههوی ایهه  

 چسبوندب و نالیدب : چی کار کردی با زندگی مون بابا  

خاله دیشهد ، واتهی از اصهه ی نبهودن همهین پهدر ، تهو بیمارسهتان و زیهر سهرب بهودب            

 ، گفته بود پدرب از ب زاد پول گرفته که خونه نیاد و من از

بههدب .. خالههه گفتههه بههود کههه درد  تن ههایی بترسههم .. بترسههم و بههه ب ههزاد رههواب مثبههت   

 .. نبودن پدری که هیا وات بوده رو رس نکنم

گفتههه بههود امهها چههه مههی دونسههت از دنیههای پههر از رسههرت دختههری کههه همیشههه منتظههر  

 بوده یه روز دختر بابا بشه ...چه می دونست از رسرتی

 !! که زخم شد روی البم

ه بههود ، فکههر مههی کههردب چههادرب رو روی اویههز پشههت در گذاشههتم ... دو سههاعتی گذشههت 

 خاله اومده .. اما نبود .. این تن ایی عذابم می داد ولی

 .. اون هم باید به شوهر مریر ه میرسید

از دیههروز کههه رههالم بههد شههد و رفتههیم بیمارسههتان تهها امههروز صههبح یههه لحظههه هههم تن ههاب 

 .. نذاشته بود
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فتم .. اههی  دکه های مهانتو رو یکهی یکهی بهاز کهردب .. بایهد لبهاو مشهکی ههم مهی گهر           

 کشیدب و سعی کردب چشمم به بساط پدرب نیافته

.. 

 .. در اتاق ب رو باز کردب .. با دیدن ه رییی از سر ترو کشیدب

 ... زمزمه کردب : خدا

دکمههه ی اخههر بلههوز ِ ا ههوا ای ه رو بههاز کههرد و لبههاو رو از تههنش بیههرون اورد ... رو    

 نم ازبه روی من که به در اتاق چسبیده بودب و همه ی بد

 . لباند پر از ه*و*سش می لرزید ، ایستاد

دستاشههو دو تههرف صههورتم گذاشههت : اههول میههدب رههای خههالی ه رو خههوب پههر کههنم   

 ... هوب  

دسههتای دااههش کههه بههه صههورت سههردب چسههبید ، تههه دلههم خههالی شههد .. صههداب در نمههی  

 ! اومد .. سات نالیدب : و .. ولم کن

م اوج دردب بههود ، واتههی صههدای دسههتاه روی تههال ب نشسههت و الههبم ... اشههک چشههم 

 امیرعباو تو ذهنم زنده شد : مواظد نازی ِ امیر

 .. عباو باه

 ... من نازی امیرعباو بودب .. من باید مواظد نازی امیرعباو می بودب

 .. با همه ی توانم دستاشو پس زدب ، اما یه تکون هم ناورد

: مههی دونههی  صههورتش رو بههه صههورتم نزدیههک کههرد .. صههداه پههر از ه*و*و بههود     

 چند واته منتظر هم ین لحظه ای ب  من شوهرتم ..از چی می

 ترسی که اینهوری می لرزی دختر خاله  

 .. نا امید و در مانده اروب نالیدب : بزار برب .. تو رو خدا

 "" مواظد نازی امیرعباو باه ""

 هق زدب : امیرعباو
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 صورتش رو بلند کرد و با لحن مساره ای گفت : اخ .. اخ .. گریه چرا  

تا امیرعبهاو ت برسهه مهن ب بهه وصهال یهه ههوری ب شهتی کهه اتفااها زنهم ههم هسهت              

 میرسم ق باشه 

 ... ه ی لرزه بدنم کوبیدب تو شکمشدست مشت شده اب رو با هم

اا ی گفههت و بهها دسههتاه موهههامو محکههم تههو چههنگش گرفههت و کشههید .. کشههون        

 کشون به سمت تات برد من رو ، با عصبانیت گفت : من

عههادت نههدارب ورشههی بشههم .. ولههی مثههل اینکههه تههو ادب بشههو نیسههتی ... رامههت مههی کههنم 

 .. دختر خاله

د .. چشههمای گریههونم مثههل الههد ب مههی    بهها پههرت شههدنم روی تاههت ، روب خیمههه ز   

 ... لرزید

 ... نگاه ه ُ به لباب دوخت ، دستامو محکم روی لبم گذاشتم

گونههه اب رو بههین دنههدوناه گرفههت ... از درد بلنههد ریهه  کشههیدمو دسههتم رو از روی      

 .. لبم برداشتم

یههاد نههدارب مواظههد نههازی امیرعبههاو باشههم ..    کههاه بههه امیرعبههاو گفتههه بههودب مههن  

 .. کاه گفته بودب اگه بری دیگه نازی امیرعباو نیستم

 !! کاه گفته بودب بمون ...کاه گفته بودب

 .. چند سانت ازب فاصله گرفت .. دستش روی دکمه ی بلوزب نشست

مههن مههرده بههودب .. رتمهها مههرده بههودب کههه نمههی تونسههتم رلههوه رو بگیههرب .. کههاه      

 ... باشممرده 

 .. صدای در خونه که با شدت کوبیده می شد ، با صدای گوشیم یکی شد

انگههار بههه ر  هههای بههدنم انههرژی تزریههق شههد ، بهها همههه ی تههوانم پههامو از زیههر پههاه    

 .. ا زانو به شکم ه کوبیدبخارج کردب و ب
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نالههه ای کههرد و دسههتاه از دورب شههل شههد ... بهها عهلههه بلنههد شههدب و از روی تاههت      

 .. پایین اومدب

 .. صدای در خونه با فریاد خاله فریبا که صداب می کرد ، همه ی امیدب بود

 .. با عهله به سمت در دویدب ...ادمای ب زاد رو پشت سرب رس می کردب

رفههت .. امهها بهها همههه ی ضههعف ب خههودب رو بههه در رسههوندب و       چشههماب سههیاهی مههی 

 !بازه کردب

 ....فریاد خاله فریبا تو دهنش موند : ناز 

نگاه نگران و گهیهش بهه مهن کهه بها دکمهه ههای بهاز بلهوزب و چشهمای خهیس و پهر از             

 ترسم می خواستم ررفی بزنم و صدایی از گلوب بیرون

 ... نمی اومد ، خیره موند

بسههت .. خواسههت ررفههی بزنههه کههه نگههاهش بههه ب ههزاد کههه بههی      پشههت سههره در رو

 .. پیراهن وسط هال مب وت بود ، افتاد

سههره رو بهها نابههاوری تکههون داد .. مشمههئن بههودب ایههن همههه پسههت بههودن ب ههزاد ، رو    

 نمی تونست باور کنه .. اما را  ب زاد خوده اابت کرده بود

.. 

 .. گرفتچادر تو خونه ایم رو از پشت در برداشت و دورب 

لههرزه بههدنم تهها رههدودی اروب گرفههت .. امهها دلههم .. دیگههه پاهههاب تحمههل وزن بههدنم رو  

 .. نداشت

 .. پشت در سر خوردب ... سرب رو زانو هاب گذاشتم و بلند زدب زیر گریه

 ! داد و فریاد خاله و ب زاد و سرب رو به درد می اورد و البم بیشتر می سوخت

 .. ب زاد با داد گفت : زنمه مامان

خالههه فریبهها انگههار گریههه مههی کههرد : خیلههی پسههتی ب ههزاد ..از سههر ابههر بابههاه اومههده ..  

 همین ادر هم نمی ف می  
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ب ههزاد رههق بههه رانههد گفههت :شههما دیگههه چههرا مامههان   ده ، دوازده روز بهها اون پسههره   

 رفته خوه گذرونی ، یاد باباه ب نیفتاده ، را  نوبت به من

 .. ختره ی ه*ر*زهکه رسید خانم عزادارن .. این د

 ... با سیلی که از خاله خورد ، ررف تو دهنش موند

 .. خاله روی مبل نشست ... شونه هاه می لرزید

 .. نگاهم رو ازشون گرفتم و چادرب رو محکم تر دورب کشیدب

 *سیدب  ب.ولباند کم رونی زدب و چادر رن  و رو رفته اب رو با ارساو 

 .. سرمو تکون دادب .. برای اروب کردن خودب ، زمزمه کردب : به خیر گذشت

 .. *سیده بودب.واما نه ... ب زاد من رو 

 ... *سیده بود من رو ..... خاله کنارب نشستب.وهق هق ب از سر گرفته شد .. 

 ... بودب کی رفته ب زاد نبود و من رتی رس نکرده

 .. لبامو محکم فشار دادب تا نلرزن .. تا بتونم ررف بزنم

 خاله سرب رو تو دستاه گرفت : اذیتت کرد  

 ... *سید .. منب.وبه ساتی گفتم : بو ... خاله ... منو 

 .. با یاد اوری چند لحظه ی پیش ، ناخوداگاه ری  کشیدمو از راب بلند شدب

خالههه شههک زده نگههاهم کههرد مههن نههازی امیرعبههاو بههودب ..  ب هزاد اذیههت ب مههی کههرد .. 

 ! و نگران نالید : نازگل

تحویههل اههدمی بههه سههمتم اومههد ... بلنههد تههر ریهه  کشههیدب .. اون مههادر ب ههزاد بههود ..      

 .. ب زاد بده

 ! : برو بیرون ... تو می خوای اذیت ب کنیبا نفرت داد زدب 

 همه ی ورودب از ترو می لرزید ... چرا از اینها نمی رفت   

 .. دستاشو اروب تکون داد : نازگل .. من خاله اتم .. من اذیتت نمی کنم

 .. ادمی رلو اومد و دستاشو باز کرد : بیا عزیزب
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گهه دسهتش بهه مهن مهی رسهید ،       پشتم که به دیهوار خهورد ، همهه ی ورهودب لرزیهد ... ا     

 .. ب زاد .. وای

گریه اب اشها نمهی شهد و صهداب مهی لرزیهد : تهو رو خهدا بهرو بیهرون .. همهه تهون مهی              

 .. خواین اذیتم کنین

لههد ه رو بههه دنههدون گرفههت .. صههداه مههی لرزیههد : نازگههل مههن اذیتههت نمههی کههنم ..  

 چرا اینشوری می کنی دخترب  

 ! ری  کشیدب : برو بیرون سرمو تکون دادب و با همه ی توانم

 ! فصل هفتم : رنون

 از رفتن خاله که مشمئن شدب ، نفس رارتی کشیدب و روی مبل دراز کشیدب

 ... لرزه بدنم ، رال بدب رو بدتر می کرد

 ... پاهامو تو شکم رما کردب .. دستم ناخوداگاه روی گونه اب نشست

 .. تر کرد رای دندون که رو صورتم مونده بود ، چشمای خیسم رو

دسههتم رو از روی گونههه اب بههه لههبم کشههیدب .. رههس ت ههوع همههه ی ورههودب رو فههرا       

 ... گرفت

بلنههد شههدب و گوشههه ی مبههل نشسههتم ..دسههتاب رو دور پاهههاب رلقههه کههردب و سههرب رو    

 ... به زانوب چسبوندب

خهودب رو اروب تکههون مههی دادب ... زیههر لههد گفههتم : اتفههاای نیافتههاده .. بههه خیههر گذشههته  

 ... بود

 .. دستم ناخوداگاه روی لد ب نشست .. اگه امیرعباو بف مه .. وای

هههق هقههم درد داشههت : اگههه مههی ف میههد دیگههه دوسههتم نداشههت .. دیگههه ب*ش*لههم     

 .. نمی کرد که اروب بشم

لرزه بدنم بیشهتر شهد ... سهرب رو محکهم بهین دسهتاب گهرفتم :از مهن بهده میهاد ...           

 اا
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 ! ودستم روی البم چن  خورد : امیرعبا

 .. از روی مبل بلند شدب .. کیف ب هنوز در اش زخونه ، روی زمین بود

 .. سر و ته ه کردب .. عکس امیرعباو نگاهم نمی کرد

سههرب رو تکههون دادب ... بسههته ی اههرص رو از بههین محتویهها ت بیههرون ریاتههه ی کیههف  

 .. ب پیدا کردب .. ارص اول رو بی اب خوردب

.. لیهههوانی رو از پههارچ ِ داخههل یا هههال اب   بههرای خههوردن اهههرص دوب ، بلنههد شههدب     

 کردب

 .. و ارص دوب رو بلعیدب

 ! سوزه گونه اب ، البم رو به درد وادار می کرد و چشماب رو به اشک

رو بههه روی اینههه ی پشههت در خونههه ایسههتادب ... سههرخی نسههبتا بزرگههی روی گونههه اب    

 مونده بود و دوره رای دندون .. وای که اگه امیرعباو

 ... می ف مید

رههای دنههدون روی گونههه اب دلههم رو پههیا مههی داد .. پههیا مههی داد و مهبههورب مههی کههرد   

 .. پاک کنم این زخم رو از روی صورتم و از روی البم

چههااوی اشهه ز خونههه رو از روی سههینک برداشههتم .. چنههد دایقههه تههول کشههید تهها بهها      

 .. پاهای لرزون ب دوباره رلوی اینه ارار بگیرب

زیهد ..دلهم ههم مهی لرزیهد از دردی کهه بهه الهبم مونهده بهود ..           چااو توی دستاب مهی لر 

 باید پاک می کردب این زخم رو .. اگه امیرعباو

 ... اینهوری ببینتم دیگه ب*ش*لم نمی کنه که اروب بشم

مصههمم چههااو رو ، روی گونههه اب گذاشههتم .. فشههار چههااو روی صههورتم باعههش شههد        

 .. چشماب رو محکم ببندب

 .. پوشوند ه بود ، واتی چشماب رو باز کردباشک و خون صورتم رو 

 .. با همه ی درد ی که می کشیدب ، لباند زدب
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رههای دنههدون دیگههه روی گونههه اب معلههوب نبههود ...دور تهها دور سههرخی گونههه اب رو بهها     

 .. چااو بریده بودب و را  فقط زخم و خون دیده می شد

...بهههازب  نفهههس رارتهههی کشهههیدب ..اینههههوری امیرعبهههاو بهههاز ههههم دوسهههم داشهههت  

 .. ب*ش*لم می کرد که اروب بشم

 ... پایین اینه نشستم ُ روی زمین دراز کشیدب ..لباندب از بین نرفتنی بود

چشههمای گههرب شههده اب رو ، روی هههم گذاشههتم ..چههادر ب رو تهها روی صههورتم بهها          

 .... کشیدب

** 

 ... نگاه منتظره را از ته سالن که در ورودی دادگاه انها ارار داشت گرفت

بهها خههواهش و التمههاو از وریههد خواسههته بههود ، زودتههر بههه دادگههاه بیاینههد .. تبههق گفتههه 

 .. ی ورید رضور نازگل در دادگاه الزامی بود

سههه روز در بازداشههتگاه سههات گذشههته بههود .. شههانه هههای خمیههده ی امیرعبههاو و       

 ... صورت اشفته و وضعیت نا مناسبش گواه بود

ده ی دسههتش سههرگرب بههود ، دوخههت ..   نگههاهش را بههه وریههد کههه سههره بهها پرونهه    

 صدای ه گرفته بود : یه بار دیگه شمارشو بگیر لشفا ... دارب

 ! دیوونه میشم

بههار تبههق دسههتور امیرعبههاو بههه گوشههی خههاموه نازگههل زنهه   10وریههد کههه از صههبح 

 زده بود ، کالفه گفت : امیر بسه دیگه ق یکم ی هم به فکر

دی ... اون کههه ب ههه نیسههت .. مههی  سههاله شهه 70خههودت بههاه کههه مثههل پیرمههرد هههای  

 تونه از پس خوده بربیاد ...در ضمن اومدن خانم صادای

 به نفا ماست و من فکر نمی کنم ب زاد سورچی این ارازه رو ب ش بده

 .. تکان خوردن پای امیرعباو بیشتر شد ... فکره هم رس رنون داشت
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ود تهها نازگههل سههه روز پههیش تورههه مههامورا و ب ههزاد را بههه خههوده معشههوف کههرده بهه   

 .. فرار کند و دست ب زاد به او نرسد ، ولی

 .. نفس ه را بیرون داد

کاه نازگل از مر  پهدره بها خبهر نشهده باشهد .. مشمهئن بهود دل نهازک گهل بهانو ،           

 تحمل این همه اصه را ندارد .. مشمئن بود نازگلش بی او

ئن بهود و  زندگی کردن را ههم از یهاد مهی بهرد چهه برسهد بهه خوشهبات شهدن .. مشمه          

 ... این اتمینان ه درد ناک و تل  بود

بهها دسههت هههای دسههت بنههد زده اه ، موهههای بلنههد و نهها مرتههد ه را چنهه  زد :         

 نازگل ب کهاست قق 

مشمههئن بههود اگههر امههروز نازگههل را نمههی دیههد ، دیوانههه مههی شههد .. سههه روز بههی خبههری   

 زیاد بود برای دل کم تاات ه ...ماصوصا را  که مصرف

 یهاد از رهد اهرص ههای اراب باهش نازگهل را ترسهو و متهوهم کهرده بهود          نادرسهت و ز 

... 

کههف دسههت هههایش را محکههم بههه پیشههانی اه کوبیههد .. دلههش گریههه مههی خواسههت ...    

 ضعیف می شد واتی از نازگل دور بود .. واتی دل ه

 ! دلشوره داشت برای تن ایی نازگل .. این بی خبری رس رنون داشت

سهالن مهی امهد شهد ، صهورتش خهود بهه خهود رمها شهد ..            متوره ب هزاد کهه از انت های   

 ب زاد و وکیل ه رو به روی امیرعباو و ورید نشستند

... 

سههات بههود بههرایش امهها ..کنههار گههوه وریههد گفههت : ازه ب ههرو از نازگههل خبههر داره  

  

وریههد بههرای اراب کههردن امیرعبههاو لبانههدی زد و بهها لحههن نسههبتا دوسههتانه ای رو بههه    

 سورچی خانم صادای نیومدن  ب زاد پرسید : ااای 
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ب ههزاد کههه از رای دادگههاه بههه نفهها خههوده مشمههئن بههود و مههی دانسههت رور نازگههل و    

 فریبا از این شکایت دو ترفه و دادگاه امروز بی خبر است ،

لبانههد مرمههوزی زد و نگههاه خونسههرده را بههه امیرعبههاو کههه بهها نفههرت نگههاهش مههی   

 ! کرد ، دوخت : نازی خونه خوابه

نیههت ب ههزاد اگههاه بههود ، رلههوی بلنههد شههدن امیرعبههاو را گرفههت : امیههر    وریههد کههه از

 ! داره عصبیت می کنه ، باور نکن ررفاشو

دسههت مشههت شههده اه را روی پههایش کوبیههد و بهها صههورت سههرا از خشههمش رو بههه    

 ! ب زاد ارید :همین را چالت می کنم کفتار س  صفت

دای بلنهد ان ها را فهرا    ب زاد پوزخنهدی زد و خواسهت چیهزی بگویهد کهه مهاموری بها صه        

 ... خواند .. ورید و وکیل ب زاد زودتر بلند شدند

ب زاد یهک اهدب فاصهله ی بهین شهان را پهر کهرد و روی صهندلی امیرعبهاو خهم شهد ..            

 دست هایش را دو ترف شانه های امیرعباو گذاشت

و بههه صههندلی چسههباند و خیههره در چشههم هههای سههرا و صههورت کبههود ه ، بهها لحههن     

 ا  می ف مم چرا براه به اب و اتیشارامی گفت : ر

*سههیدنش پههر از رههس ِ ارامههش بههود ، رتیههواتی زیههر دسههت و پههاب تقههال ب.ومیزینههی .. 

 !می کرد 

 ! نگاه امیرعباو مات شد و نفس در سینه اه ربس

سههره را تکههان داد .. انگههار واژه ههها را گههم کههرده بههود و معنههی رههرف هههای ب ههزاد را  

 .. نمی ف مید

ت ههای بسهته و نگهاه ِ شکسهته ی امیرعبهاو رهس اهوی بهودن بهه او          ب زاد کهه از دسه  

 : دست داده بود ، صاف ایستاد و با نیشاند گفت

خههودت ایههن بههازی رو شههروع کههردی .. رهها  ب شههکایتت ُ پههس بگیههر تهها نازگههل ُ بهها یههه  

 ! ب ه تحویلت ندادب
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رههرف ب ههزاد هنههوز تمههاب نشههده بههود کههه ، بهها فریههاد امیرعبههاو نقههش زمههین شههد ..     

 سینه اه از خشم با  و پایین می رفت .. دست هایش را

بها همهه ی تهوان داشهته و نداشهته دور گلهوی ِ ب هزاد محکهم کهرد ...تن ها کهاری کهه بها              

 ! دست های بسته از دستش بر می امد

 ! عربده کشید : می کشمت ک*ث*ا*ف*ت ررومزاده

بانی کههردن و وریههد کههه مشمههئن بههود ، ایههن واارههت ِ ب ههزاد نقشههه ای بههیش بههرای عصهه 

 .. خراب کردن امیرعباو در دادگاه نیست

 .. سعی کرد امیرعباو را از ب زاد ردا کند .. اما تالشش بی فایده بود

ب ههزاد سههعی کههرد بهها دسههت هههایش رلقههه محکههم دور گلههویش کههه داشههت خفههه اه   

 می کرد را باز کند .. امیرعباو با همه ی عصبانیت ه ،

ر کهرد .. بها چشهم ههای سهرا شهده از خشهمش        فشار دسهت ههایش را بیشهتر و بیشهت    

 ارید : به خود ِ نازگل اسم ، پاب از این ر نم بیرون

برسه ، این دفعه صهاف الهد تهو نشهونه مهی گیهرب ..بها تحکهم و بهی تهرو از مهاموری            

 ُ که داشت بلنده می کرد ، بلند ارید : خودب ابرت

 ! می کمنم

میههق کشههید .. لیههوان ِ ابههی کههه ب ههزاد نفههس نفههس زنههان بلنههد شههد .. چنههد بههار نفههس ع 

 وکلیش به دست داشت را یکسره سر کشید تا راه

 .. تنفسی اه باز شد

پوزخنههدی زد و بهها نفههرت و فقههط بههرای عصههبی کههردن امیرعبههاو و رلههو بههردن نقشههه  

 ! اه گفت : یه شد بودن باهاه به مردنم می ارزه

کمهک مهامور    ورید کهه از ایهن همهه واارهت ، سهره در رهال منفههر شهدن بهود ، بهه          

 .. امیرعباو را کنترل کردند
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امیرعبههاو تالشههش بههرای رهههایی را کههه بههی فایههده دیههد ، از بههین دنههدان هههای کلیههد    

 شده اه ، ااتا و بلند فریاد زد : به رضرت زهرا می

 ! کشمت

 ! لحن ه ااتا و مشمئن بود و فکری رز کشتن ب زاد در سره نمی گذشت

** 

: یههه نامههه از بیمارسههتانی کههه تههوه بسههتری    وریههد بهها لبانههد رو بههه رویههش نشسههت  

 بودی به دادگاه رسیده ، رتم دارب کار برادرته ...به خاتر

 ! همون نامه رای دادگاه می مونه برای دو هفته ی بعد

اگههه ایههن نامههه نبههود ، بهها تورههه بههه ت دیههدا و اخرارههت از دادگههاه کههارمون سههاخته بههود 

 ! امیر

 ت بازداشتگاه دوخت : نازگل نیومد  امیرعباو نگاهش را میز اتاق مالاا

وریههد کههه هههیا ااههری از خوشههحالی در چ ههره ی امیرعبههاو ندیههد ، اهههی کشههید و      

 ! گفت : نه

 کالفه پرسید : مگه نگفتی رضوره الزامیه   

 .. ورید من من کرد : چیزه .. ب زاد یه ب ونه رور کرد

 مه بیمارستانررف را سریا عو  کرد : ببین برادرت چه کرده ها .. این نا

 امیرعاو ررفش را اشا کرد و با ردیت پرسید : چه ب ونه ای  

 .. ورید نفس ه را بیرون داد .. چاره ای نبود ..باید رقیقت را می گفت

 .. گفت که نازگل خانم .. چیزه .. یعنی -

 .. اخم های در هم امیرعباو ورشتناک بود

 ! می گفت خانمم بارداره ورید ناچار ادامه داد : یه ازمایش اورده بود و

 ! مشت محکم امیرعباو روی میز نشست و زیر لد ارید : می کشمش

 ! موهایش را چن  گرفت : ورید ، برو پیداه کن
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وریههد بهها ارامههش ی کههه مههی خواسههت بههه امیرعبههاو منتقههل کنههد ، گفههت : اروب بههاه   

 .. پسر .. ما که می دونیم دروش می گه

 .. ..هر چی در زدب ،کسی در رو باز نکرد دیروزب که ادرو دادی ، رفتم ..

 شاید پیش خاله شه ... ادرو خونه ی خاله شو نداری  

 !امیرعباو کالفه نفس ه را بیرون داد و نالید : نه

 .. رو به ابله ایستاد و اامت بست

 .. بسم ا  الررمن الرریم

 .. صدای بلنده بیر داشت : ا  اکبر

 " با یه ب ه تحویلت میدب"

 بی تاات و پریشان

زیههر دسههت و "روی م ههر سهههده زد ، اشههره ی اشههک روی صههورت ه نقههش بسههت   

 " پاب تقال می کرد

 .. الیظ زمزمه کرد : لعنت بر شیشان و الیظ تر ادامه داد : لعنت به ب زاد

 .. اگه ب زاد راست گفته باشه دل ِ بی اراره ، بی ارار تر شد :

دسههتش بههه موهههایش چنهه  خههورد و نالیههد : وای ..نازگههل ب تااههت نمیههاره ..دیوونههه    

 میشم

سههره را بهها  گرفههت ، چههه بیههر ی در گلههویش نشسههته بههود ..ایههن بیههر مردانههه     

وادار بههه هههق هههق ه مههی کههرد ، ایههن بیههر درد داشههت و درده پیههر کههرده بههود      

 : ساله ای را ..نالید 25پسر 

خههدایا مههن بههه تههو سهه ردمش .. ، گفههتم بههه رههای مههن مواظههد ه باه..خههدایا مههن    -

 ! نازگل مو به تو دادب و از خودت ب می خوامش

چ ههره ی بیههر کههرده نازگههل مقابههل چشههمانش نقههش بسههت .. وی اگههر بالیههی سههر     

 نازگل امده باشد .. وای
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 .. دیوانه وار فریاد زد : خدا

 ... ندو انعکاو صدایش دل اسمان را لرزا

** 

در خانههه را بهها عهلههه بههاز کههرد ..فاصههله ی ماشههین تهها خانههه رسههابی خههیس ه کههرده    

 بود ...از باران خوشش نمی امد .. ایر از خیس شدن

 .. کوچه و خیابان هیا سودی نداشت

بهها رولههه ی پشههت در صههورت و مههو هههایش را خشههک کههرد و بههه سههمت اتههاق نازگههل   

 .. راه افتاد

و مههداب امههدن ه بههه ایهن خانههه را دیههده بههود ، نازگههل   واتهی بههی اههراری هههای مهادره  

 . را در اتااش ربس کرده بود

بهها یههاد اوری گونههه ی و لههد خههونین نازگههل اه الیظههی گفههت .. دیههروز نازگههل را گوشههه 

 .. ی راهرو ، با صورت خونی و تقریبا بی هوه دیده بود

بههود ، اول  واتههی نازگههل را بههه اتههاق منتقههل کههرده بههود، رتههی چشههم هههایش بههاز نشههده 

 فکر کرد شاید بی وه است اما واتی عکس م اله ی

امیرعبههاو را بههین انگشههتانش دیههده بههود و زمزمههه هههای عهیههد اههریبش را شههنیده    

 بود ، مشمئن شده بود زنده است .. او را در اتاق ربس

 ! کرده بود و دنبال کارهایش رفته بود

 پسهره ی امهل مهدرک اومهدا     بها یهاد اوری رای دادگهاه ، پوزخنهدی زد : از ایهد بهرای      

! 

بههی خیههال ادامههه داد : تهها ایههن دوهفتههه بگههذزره ، داش یههه عمههر رو رو دلههش میههزارب و    

 ! برمی گردب سر خونه و زندگیم

 .. در اتاق را باز کرد .. نازگل پایین تات در خوده م اله شده بود

و فکهر کهرد نازگهل ایهن روزهها بهه ههیا ورهه شهبیه دختهر زیبها و شهرای ابهل نیسههت              

 اگر فکر شناسنامه الکی سیاه شده و داش کردن دل اون
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 ! پسره نبود ، رتما بی خیال ه می شدب

** 

 ... با صدای در همه ی ورودب لرزید

 ... لبامو تو دهنم رما کردب و بی صدا هق زدب

درد کشههیده بههودب واتههی خالههه پشههت در خونههه در زده بههود و نمههی دونسههت مههن تههو    

 ی رسه .. درد کشیده بودباتاق ربس ب ُ صداب ب ش نم

واتههی وریههد از نگرانههی امیرعبههاو پشههت میلههه هههای بازداشههتگاه گفتههه بههود و صههدای   

 فریاد من ب ش نمی رسید .. من درد کشیده بودب برای

 !نگرانی امیرعباو و امیرعباو .. وای امیرعباو چی کشیده  

 ... من اسیر بودب و امیرعباو

.. دلههم ضههعف رفههت و پی یههد از سههوزه  دسههت ب بههه گونههه ی پههر زخمههم کشههیده شههد

 *سه بودب.وبرامدگی روی گونه اب که رای چااو بود ..رای 

.. 

عکههس امیرعبههاو رو ، روی الههبم فشههردب ونالیههدب : کهههایی  ببههین همههه اذیههت ب مههی  

 کنن ..اصه ناوریا ..ولی من نتونستم مواظد نازی

 .. امیرعباو باشم .. نمی تونم امیرعباو

 ... رخید و البم پیا خوردافل تو در اتاق چ

 چشماب سیاهی می رفت ...از دیروز چند بار از رال رفته بودب  

 .. عکس رو تو دستم مشت کردب ُ چادرب رو دورب محکم تر

وارد اتههاق شههد ..اهنهه  خههارری رو زیههر لههد زمزمههه مههی کههرد ..خوشههحالی ه الههد ب 

 رو می سوزوند .. یعنی دادگاه امروز به نفا ه بوده  

 امیرعباو ب رو ازاد نمی کنن  یعنی 

 ! رو به رو که نشست ، دندوناب از ترو ب م می خورد و چشماب نمی دید
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بههازومو گرفههت و بلنههدب کههرد .. نههه تههوان مقابلههه باهههاه رو داشههتم و نههه زورب ب ههش    

 .. نمی رسید

 .. دلم به هم می پی ید .. رال بدب لحظه به لحظه بدتر میشد

رفههت و مههن رو دنبههال خههوده مههی کشههوند ، گفههت :  همونشههور کههه بههه تههرف در مههی  

 صبح دادگاه بودب خانمی .. بباشید از دیروز ب ت سر نزدب

کههارای دادگههاه رو انهههاب مههی دادب .. خنههده یههی بلنههدی کههرد و ادامههه داد : عههو  ه  ..

 .. امروز می ریم ماه عسل

 .. تنم لرزید از این ماه عسل و از این لحن پر از ه*و*سش

رفههت و داشههتم مههی افتههادب کههه محکههم تههر گههرفتم و بهها اههیر گفههت : چشههماب سههیاهی 

 برای من ادای اش رو در نیارا .. میریم شمال ..رداال

اینهوری خالهه خالهه خانمهت ههر یهک سهاعت یهه بهار نمیهاد در بزنهه و مهزارم خلهوت             

 . مون شه

از امههروز تهها دو هفتههه در اختیههار منههی .. بعههد مههی نههدازمت رلههو اون پسههره .. ببیههنم      

 ونقدر می خوادت که واتی دستمالی شدی هم دنبالتا

 !موو موو کنه

 .. ررفاه تو سرب تکرار می شد ، اما نمی ف میدب چی میگه

 !.. رتی اشک ب هم بند اومده بود و مشمئن بودب دارب می میرب

پرتم کرد تهو ماشهین و خهوده ههم پشهت فرمهان نشسهت ..ماشهین کهه ررکهت کهرد            

 رو گرفت ..سرب رو به، رس دل ضعفه همه ی ورودب 

 .. پشتی صندلی تکیه دادب ُ با دست البم رو که خیلی سوز داشت ، فشردب

هههیا رههایی رو نمههی دیههدب و همههه چیههز یههه هالههه ی سههرا بههود ..هههر چههه چشههماب رو    

 .. بیشتر باز می کرد این سرخی بیشتر میشد
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مونههده نفسههم بهها  نمههی اومههد..کاه مههی تونسههتم نفههس بکشههم .. بهها اخههرین نیههروی تههه 

 ی تنم ، عکس امیرعباو رو تو مشتم محکم نگه

 .. داشتم

 ! دست ِ داش ه روی پاب نشست و تنم لرزید از این گرمای ه*و*و

انگار داشهت نگهاب مهی کهرد :الکهی خودتهو شهکل ایهن اشهی هها نکنها ..فشهار دسهتش              

 بیشتر شد و خندید .. بلند ِ بلند .. اونقدر که اگه توانش

 .. ی گوشم می زاشتمرو داشتم ، دستامو رو

انگار داشهت نگهاب مهی کهرد :الکهی خودتهو شهکل ایهن اشهی هها نکنها ..فشهار دسهتش              

 بیشتر شد و خندید .. بلند ِ بلند .. اونقدر که اگه توانش رو

 .. داشتم ، دستامو روی گوشم می زاشتم

دسههتش روی پههاب بههه ررکههت اومههد ..مشمههئن بههودب دارب مههی میههرب ..ای کههاه زودتههر  

 .. رون بدب

 ررکت ماشین اهسته تر شد .. نفساه به صوتم می خورد و من

 .. رایی رو نمی دیدب .. همه چیز رلوی چشماب رن  خون داشت

 .. با لحن ارومی گفت : تا برسیم اونها من تاات نمیارب

دادنهم تمهوب   چهرا رهون   تالشم برای رتی یهک سهانت رها بهه رها شهدن بهی فایهده بهود          

 !نمی شد  

 ماشین هنوز ررکت می کرد ،

همههه ی تههوان ب رفههت و عکههس امیرعبههاو کههه بههه زرمههت تههو مشههت گرفتههه بههودب ، از 

 دستم سر خورد و افتاد ..سرب محکم به شیشه کنارب

 خورد

 و کد شدب

 .. نفس میزدب زاد که نفس 
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 ، با فشار روی پاب ، خواست دوباره رلو بیاد که

صدای بوق ماشین ممتهد اومهد ...فریهاد نهه ب هزاد تهو گوشهم پی یهد ...ماشهین چرخیهد           

 و چرخید وهمه ی بدنم ی  بست ..چشماب روی هم

 افتاد

 !... و سرخی رلوی چشمم راشو به سیاهی داد

 ! نفس پر سوزی کشید

یههک هفتههه از نوبههت دادگههاه گذشههته بههود ...یههک هفتههه از نوبههت دادگههاه و یههک مههاه     

 ردایی از نازگل ..ارار بود تا چند روز بعد اگر باز هم ب زاد در

 .. دادگاه رضور پیدا نکند ، رای دادگاه اعالب شود

وریههد هههر روز بههه خانههه ی نازگههل سههر میههزد ..تن هها کههاری کههه بههرای مههوکلش مههی      

 هد همین بود .. رتی امکان ازاد کردن مواتتوانست انهاب د

 ! امیرعباو هم ورود نداشت

ارتاب هم که از همه ی اضهایا بهه لشهف وریهد بها خبهر بهود ، بهه همهراه همسهره تنهاز            

 به ایران برگشته بود و چند بار به مالاات امیرعباو

 امده بهود ..ایهن امیرعبهاو شکسهته را سهات بهاور کهرده بهود ..شهانه ههای مردانهه ی           

 او خم شده بود و تارموهای سفید روی شقیقه اه

 ! ساله ای 25زود بود برای پسر 

 ... تاله ارتاب و ورید برای پیدا کردن نازگل یا رتی ب زاد بی فایده بود

امیرعبههاو گوشههه ی بازداشههتگاه کههز کههرده بههود .. اههرق در فکههر بههود .. معنههی شههد و 

 ! روز را نمی ف مید ..معنی زندگی را هم

 .. رد به رنون دچار شده بود و هیا کس نبود که نهات ه دهداین م

سههر درده بهها فشههردن موهههایش بیشههتر شههد .امهها محکههم تههر موهههایش را بههه چنهه    

 .. گرفت .. چرا از این ر نم رهای ه نمی کردند
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دسههت هههایش را دور پاهههایش رلقههه کههرد و سههره را بههه زانوهههایش چسههباند :         

 ... تم برو .. الط کردبکهایی گل بانو ی من   الط کردب گف

 .. برگرد

 کهایی شونه هاب خم شد ..شد ُ روزب ر نم شد  

 ببین بی تو چقدر تن اب .. بگو اصل چرا اینهاب  

 .. با شتاب از رایش بلند شد ..مرد نبود اگر این در را باز نمی کرد

میلههه ی پنهههره ی کوچههک در بازداشههتگاه را بههه چنهه  گرفههت و بهها همههه ی تههوان       

 و نداشته اه میله را تکان داد ...فریاد مردانه اه ازداشته 

دوری دختههری بههود کههه همههه ی دنیههایش بههود ُ یههک مههاه از همههه ی دنیههایش بههی خبههر  

 ... بود

 .. این در لعنتی رو باز کنید .. من باید برب -

دسههتش هههایش را دور میلههه ههها محکههم تههر کههرد و نعههره زد .. فریههاد زد .. راضههر بههود  

 ین درهر کاری بکند .. اما هیا کس نبود کهبرای باز شدن ا

 .. این در لعنتی را باز کند

مسههئول بازداشههتگاه ، بهها رههرص سههره را تکههان داد ..روزنامههه اه را ورق زد و زیههر   

 لد ارید : چرا تکلیف این دیوونه رو مشا  نمی کنن  

خسههته مههون کههرد قدسههتش دور میلههه ههها سههفید شههده بههود ..بههه سههفیدی موهههای روی   

 . ه اهشقیق

 مهنون وار سره را به میله ها کوبید ..این در اهنی ِ لعنتی مگر دل نداشت  

چرا بهاز نمهی شهد   نازگهل ه بیهرون ایهن ر هنم تن ها بهود ... نازگهل ه نبهود و ایهن             

 نبودن از پا در اورده بود مرد بی گل بانویش را .. پیشانی

مههی خههورد از ایههن اه را بههه در کوبیههد و خههون روی صههورتش رههاری شههد ..خههون دل  

 .. در اهنی ِ بی ارساو .. از این بی خبری
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 فریاده ، دل اسمان را می لرزاند ..و دل ِ سن  این همه ادب نمی لرزید   

 ... گریه مردانه اه با اره اسمان یکی شد

 دیوانه وار سره را به در اهنی بی ارساو کوبید

 .. روی زمین ، پشت در نشست

.. فقهط امیرعبههاو بهود ...امیرعباسهی کههه از گهل بهانو یههش       نهه مهنهون بهود ُ نههه فرههاد    

 دور بود و بی خبر ... فریاده چرا به نازگل نمی رسید

 واتی رنهره پاره کرد : نازگل کهایی  

 کهایی که شدب مهنون ، بدون مرز ، بی اانون

 ...کهایی که شدب فرهاد ، زدب به هر چه باداباد

 .... چشم هایش را محکم روی هم فشرد

این ر نم کهای دنیهای ارزوههایش بها گهل بهانویش بهود .. اینهها کههای دنیها بهود کهه            

 ر نم وار میسوزاند الد این مرد را  

 !!! کهایی شونه هاب خم شد ... شد ُ روزب ر نم شد

 !103سره رو از برگه ی رو به روه بیرون اورد : اتاق 

 ! یم دختربخاله اروب تشکری کرد و با رفظ فاصله برگشت سمت ب : بر

پشههت سههره راه افتههادب .. صههدای گرفتههه اب بههرای گریههه هههای شههبانه روزیههم بههود :     

 خاله 

 ایستاد و برگشت : رانم  

 نگران پرسیدب : مشمئنی اگه اینها بمونم ب زاد ، نمی تونه پیداب کنه  

اشههره ی اشههکش چکیههد و نالیههد : نمیههاد نازگههل .. مههن کههه رههون امیرعبههاو تُ اسههم   

 ان .. هنوزب باور نمی کنی  خوردب خاله ر

 ! نارارت از نارارتیش ، گفت ب : بباشید
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لبانههد م ربههون ی زد و دوبههاره بههه سههمت انت ههای سههالن اههدب برداشههت .. دنبههالش راه  

 افتادب .. نمی خواستم نارارتش کنم ..نه خاله رو و نه

عمو برزو که ایهن مهدت ایهن همهه ب هم محبهت کهرده بهودن .ولهی وااعها مهی ترسهیدب             

 .ب زاد فقط شبا می اومد .. نه خاله می دیده و نه.

 .. عمو برزو

 .. 103رلوی در اتاای ایستاد و نگاهم کرد ..در اتاق نوشته بود 

 .. بعد از خاله وارد اتاق شدب

 .. پنهره ی بزر  اتاق لباند رو به لد ب اومد

 پرسههتار داشههت تاههت رو مرتههد مههی کههرد ..پشههت پنهههره ایسههتادب ...عمههو بههرزو تههو  

 محوته بود .. به محر دیدنم دستش رو تکون داد ...با

 .. لباند روابش رو دادب

 .. لباند روی لد ب با ررف های مثال یواشکی خاله و پرستار ماسید

 ..نمی دونم خاله چی گفته بود که پرستار هیا ی کشید و اروب گفت : پرونده

یرعبههاو رو کههه خالههه بههراب اورده بههود ، رلههوی چشههماب گههرفتم .. همههه ی     عکههس ام

 .... ورودب لرزید ..اگه بف مه دیگه دوسم نداره

 .... با بیر زیر لد نالیدب : دروش می گن

** 

 .. به در ماشین تکیه داد

 .. نگاهی خیره اه به در بازداشتگاه بود

 ! امیرعباو نبود نگران بود و این نگرانی بی ربط به رفتار ارتمالی

امهها ایههن نگرانههی هههم پشههیمان ی نمههی کههرد .. هنههوز هههم معتقههد بههود نازگههل نیمههه ی    

 .. امیرعباو نبوده و نیست

 ! یک دختر فقیر و بی کس و کار هرگز در خانواده ی اصیل ان ا رای نداشت
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با دیهدن امیرعبهاو کهه کنهار ارتهاب و وریهد از بازداشهتگاه خهارج شهد ، الهد ه تنهد            

 !د .. دل تن  بود  تر ت ی

 ! این همان برادر عزیز ه کرده اه بود ، امیرعباو را چه به بازداشتگاه

 .. خدا لعنت کند نازگل را

 ! دل تن  بود ، اما پای رلو رفتن نداشت

 !اگر امیرعباو رلوی ورید و ارتاب بی ررمت ه می کرد چه  

وریههد از دور  تههرریح داد دل تنگههی اه را سههرکوب کنههد و سههر رههای ه بمانههد ..     

 .. سری تکان داد و از ان ا دور شد

 .. راج علی نفس رارتی کشید ...نبودن ورید ب تر بود

 .. با نزدیک شدن امیرعباو و ارتاب ، پا تکان داد و ادمی رلو رفت اما

 .. با دیدن برادر کوچک ه مات شد

 ... نگاهش از موهای سفید امیرعباو ردا نمی شد

 .. الد ه لرزید

وزی کهه امیرعبهاو ب هه بهود ، و بها یهک بهازی گوشهی دسهتش را زخمهی کهرده            مثل ر

 .. بود

مثههل روزی کههه بههه خههاتر شههیشنت هههای ب گانههه معلههم از کههالو بیههرونش کههرده بههود  

 ،و گریه های کودکانه اه دل راج علی را لرزانده بود ،

اه انقهدر کهه زمهین و زمهان را بهه ههم بهدوزد ُ معلهم را بهه عهذرخواهی از عزیزکهرده            

 ! رلوی همه ی ب ه های کالو مهبور کند

الد راج علی لرزیهد ، مثهل واتهی کهه امیرعبهاو سهرما خهوردگی مهی گرفهت و رهاج           

 .. علی می مرد برای پیشانی تد کرده اه

مثل روزی کهه بهرادره مهرد شهده بهود و بهه خهدمت سهربازی مهی رفهت و رهاج علهی             

 .. اصه ی دوری اه را می خورد
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قیقه اه گرفههت .. پیشههانی زخههم خههورده اه ..موهههای بلنههد  نگههاه از موهههای سههفید شهه

 25و نا مرتبش ..کهای این مرد اشفته شبیه برادر 

 ساله اه بود  

 .. بی مکش رلو رفت

تنههه  ، دلتنههه  و پدرانهههه در ر*ش*و*ه گرفهههت بهههرادره را : چهههی بهههه روزت     

 .. اوردن امیرعباو

ی کهههه بهههوی پوزخنهههد روی لهههد امیرعبهههاو نشسهههت .. بهههی تفهههاوت از ر*ش*و*ه 

 ... پدرانه های برادره را می داد ، ردا شد

 ! نگاه به ارتاب دوخت : بریم

ابههل از اینکههه ارتههاب ررفههی بزنههد ، رههاج علههی مداخلههه کههرد : اول میههریم خونههه رههرف  

 ! یزنیم

 ! امیرعباو بی نگاه ارید : نمی خواب ررف بزنم ، می خواب نازگل ُ ببینم

ه عصههبی رههاج علههی زد : بههریم تههو راه رههرف مههی ارتههاب لبانههدی بههرای اراب کههردن نگهها

 ! زنیم

امیرعبههاو بهها عهلههه ای کههه بههرای دیههدن نازگههل داشههت بههی خههدارافظی از رههاج علههی  

 .. به سمت ماشین ارتاب راه افتاد

 راج علی هنوز هم دلتن  بود ..خدا لعنت کند نازگل را ..صدا زد : امیرعباو

 .. امیرعباو عصبی ایستاد ..اما بر نگشت

علی رو بهه رویهش ایسهتاد : تها کهی مهی خهوای ایهن راهُ  پهیش بهری  کهی سهرت              راج

 ُ به سن  می خوره  ببین چی به سرت اومده ..رال

 ! روزت ُ ببین

 امیرعباو چشم هایش را محکم باز و بسته کرد .. اهل بی ررمتی نبود

 ! این برادر به بزرگی ِ زخمی که زده بود پدری کرده بود
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 ! ر صدایش بود ، واتی بلند گفت : ارتابهمه ی عصبانیت ه د

ارتههاب تنههد بههه سههمت شههان امههد ..خههدارافظی کوتههاهی از رههاج علههی کههرد و سههوار        

 .. ماشین شد

*** 

بهها روشههن شههدن ماشههین امیرعبههاو نگههاهش را از مههردی کههه روزی دنیهها را بههه او       

 .. باشیده بود و بعد هم بی ررمانه از او گرفته بود ، گرفت

پیش بها پیهدا کهردن وکیهل ب هزاد و صهحبت کهردن بها فریبها ، پهی بهه             ارتاب که دو روز

 .. ماررا برده بود ،نمی دانست چه تور وااعیت را به امیرعباو بگوید

 امیرعباو که ار ارتاب شنیده بود نازگل در خانه خاله اه به سر می برد ،

 بی ارار پرسید : ادرو خونه خاله شو داری  

 ! و  زمه یه چیزایی رو ب ت بگمارتاب نفسی گرفت : امیرعبا

 : نگاه خیره ی امیرعباو را که رس کرد ، ، گفت

روزی کههه ب ههزاد از دادگههاه برگشههته ، ب*و*تقههیم رفتههه سههراش نازگههل ..نازگههل تههو    

اتاق خوده رهبس بهوده ..وریهد و فریبها خهانم ههم بهه همهین دلیهل ههر دفعهه بهه در             

 ! بسته می خوردن

و هههم بهها خههوده همههراه مههی کنههه . مههی خواسههته بههره ماشههین ِ سههوار میشههه و نازگههل ر

 ! ماه عسل ..اینو نازگل روزایی اول دائم تو ررفاه می گفته

 .. دست امیرعباو مشت شده ، روی پایش فرود می امد

ارتههاب نگههاه از دسههت امیرعبههاو و چ ههره ی عصههبی اه گرفههت .. ماشههین را گوشههه     

شههن کههه معلههوب نیسههت چههه   ای پههارک کههرد و ادامههه داد :هنههوز از شهه ر خههارج نمههی  

توری از مسیر منحهرف شهده و بها ماشهین رو بهه رویهی ه تصهادف مهی کنهه ..همهون           

 روز بارون هم

 .. می اومده .. خیسی راده هم بی تاایر نبوده و ماشین چ  می کنه
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نفههس امیرعبههاو در سههینه رههبس شههد ... صههدایش گرفتههه بههود واتههی نهها امیههد زمزمههه  

 یی سره اومده ق کرد : نازگل ب کهاست  چه بال

ارتههاب نگههاه ارامههی بههه چ ههره ی نگههران امیرعبههاو انههداخت و ادامههه داد :ب ههزاد دررهها   

تمهوب مههی کنهه ، دسههت امیرعبهاو بههین موههایش چنهه  خهورد و نالیههد : یها امههاب رضهها       

 ! ......نازگل

ارتاب اینبهار اراب تهر گفهت : امیرعبهاو تها اخهر عمهر اگهه خهداتُ  شهکر کنهی ، کمهه ..             

 ! تصادف صدمه ندیده و سالمهنازگل تو 

امیرعبههاو نفههس ه را سههات بیههرون داد ...سههره را بههه صههندلی ماشههین تکیههه داد    

 و چشم هایش را بست ...فقط زمزمه کرد : خدا

ارتههاب کههه هنههوز نگفتههه ههها داشههت ، اداممههه داد :تههو مههی دونسههتی نازگههل اههرص         

 ! ارامباش رو سرخود مصرف می کرده

 .. دوباره امیرعابس را به مرز رنون برساندتما ب.. همین کافی بود تا 

یقههه ی ارتههاب را گرفههت و اریههد : داری دق ب مههی دی ..چههرا تلگرافههی رههرف میزنههی    

 .. چه بالیی سره اومده ق 

ارتههاب بهها رههرص خههود را از دسههت امیرعبههاو رههدا کههرد : ا ش ِ بههی شههعور دارب مقدمههه 

.. ب ههزاد مههرده و اون شههد  چینههی مههی کههنم .. نازگههل داره دیوونههه میشههه .. یعنههی شههده

تهها صههبح داد و بههی داد مههی کنههه ..از ب ههزاد کههه نیسههت مههی ترسههه .. از خالههه ه مههی     

 ترسه ..از

هر بنی ، بشهری مهی ترسهه .. تهوی ارمهق و بهرادرت زنهدگی شهو بهه اینهها رسهوندین            

 ! .. تو که عرضه زن داری نداشتی الط کردی رفتی ترف این بی اره

زده ی امیرعبههاو و چشههم هههای سههرا ه ادامههه داد   بههی تورههه بههه چ ههره ی مههاتم   

:مشمئن باه اینقهدر خهوب و نهیهد بهود کهه تهو همهون دانشهگاه هزارتها خهاتر خهواه            
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پیههدا کنههه ، تههوی بههی عرضههه همههه فرصههتا رو ازه گرفتههی ..ده متههری ه هههیا پسههری 

 رق رفت و امد

 ! نداشت که چی .. ااای بی عرضه ایصر بود و عاشق

امیرعبههاو گفههت : تههو بههد باههتش کههردی امیرعبههاو .. تههو   خیههره در نگههاه شکسههته ی

 ! فرصت خوشبات شدنُ ازه گرفتی .. توی ارمق

سههرد گفههت : راسههت مههی گههی ... مههن ارمههق ب ولههی مههن ارمههق عاشههق ه شههدب ..       

 .. اونقدر که ناواب فرصت داشتن شو به کسی بدب

 ! هنوزب نمی دب

 ! ارتاب ماشین را روشن کرد و دوباره به راه افتاد

 .. نفس ه را بیرون داد : از ررفاب پشیمون نیستم امیرعباو

روزی کههه گفتههی دوسههش داری ، بههرات خوشههحال شههدب .. تههو بههرادر بههودی و نازگههل    

 .. شد خواهرب

از همههون مواهها خواهرانههه دوسههش داشههتم .. ب ههت گفههتم دختههر پاکیههه ..گفههتم داشههتن  

 .. ه لیاات می خواد .. گفتم تو  یق شی

 به پنهره چسباند : ا ن کهاست   امیرعباو سره را

صههدای اراب ارتههاب الههد ه را لرزانههد : رنههد روزی تحههت نظههر دکتههر معمههولی بههوده ..  

 ولی وضعیت ه اونقدر بد بوده که باش روانی بیمارستان

 .. بستریه

مههن و تنههاز دیههروز ب ههش سههر زدیههم ..اتههاق ه یههه پنهههره داره .. از اونههها مههی شههه    

 اوی با بد شدن رالش .. اگهدیده ..رفتن تو اتاق ه مس

کسی ب هش نزدیهک شهه بهدنش مهی لهرزه و شهروع مهی کنهه بهه داد و بهی داد کهردن             

 قفکر می کنه همه می خوان ب ش نزدیک شن تا اذیتش

 کنن
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 : امیرعباو هنوز به بیرون خیره بود که ارتاب ادامه داد

لش واههت داروهههاه کههه میشههه ، دستاشههو بههه تاههت مههی بنههدن .. چههون نمههی شههه کنتههر

 .. کرد

 : ارتاب با پشیمانی و رس عذاب وردان ادامه داد

مههن ب مقصههر ایههن مههاررا بههودب ... اون روزایههی کههه تههو دور نازگههل بههودی ُ یههه پشههه نههر 

 هم رق نزدیک شدن ب ش ُ نداشت ، همین استاد برنامه

 ... نویسی مون ازب در مورد نازگل تحقیق می کرد .. برای برادره

 ! رارتی بدون نگاه کردن به ارتاب ، ارید : ادامه ندهامیرعباو با ایر و نا

ارتههاب امهها مصههمم تههر ادامههه داد : بههرادره دکتههر بههود .. سههی سههال داشههت ..مههن ارمههق 

 گفتم دختره رکم زن رفیق ب ُ داره .. می ترسم

امیرعبهاو ... شههاید بایههد بههه اسههتاد مههی گفههتم بهها خههود نازگههل رههرف بزنههه .. اون فقههط  

 کنارنازگل شک کرده بود ، ولی منبه بودن همیشگی تو 

 .. اضیه رو گنده کردب .. گفتم شیرینی خورده ته ..برای همین پا پس کشید

نگههاه اخههم داره را بههه امیرعبههاو دوخههت : رههس ب میگههه همههون بههرادر اسههتاد          

 ... خوشبات ه می کرد

امیرعبههاو دسههت مشههت شههده اه را بههه رلههوی ماشههین کوبیههد و داد زد : الکههی رههس  

 ان نداشته باه .. گفتن و نگفتن تو فرایعذاب ورد

 .. نداشته .. من مرد نداشتنش نبودب .. هنوزب نیستم

 .. ارتاب با ررص گفت : هنوزب خری ...تو از نازگل رق انتااب ُ گرفتی

دسههت امیرعبههاو بههین موهههایش نشسههت و مردانههه فریههاد زد : دوسههم داشههت بههی       

 وسمانصاف ... من ِ بی عرضه عاشق ه بودب ، اون د

 داشت ... چه تور ازه می گذشتم  



                 
 

 

 Hasti_71| زخم دلم رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

302 

 

ارتههاب سههری از روی افسههوو تکههان داد ... چههرا فکههر مههی کههرد سههوزاندن امیرعبههاو   

 : درد های نازگل را درمان می کند ... بی ررمانه ادامه داد

اون یکههی خههاتر خههواه ار بهههه هههای تههرب بهها یی بههود .. بههه مههریم )دوسههت دانشههگاه  

 ود .. واتی ف میدب ساتنازگل ( یه اشاره هایی کرده ب

راضهی ه کهردب دسهت بهرداره ..دنبهال یهه دختهر نهیهد بهود .. کهی از نازگهل ب تهر ..             

 .. داشتن زن خوب ارزوی هر مردیه

امیرعباو که فکر اوضهاع نازگهل و رهرف ههای بهی ررمانهه ارتهاب بهه مهرز رنهون مهی            

 : رسانده ، با ایر یقه ی ارتاب را با یک دست گرفت

ن روزا ب هم نگفتهی ، اگهه مهی ف میهدب چشهمای کسهایی کهه بهه زن          اشتباه کهردی همهو  

 من نظر داشتن رو کور می کردب ، تا توی ارمق تو

 ! این وضعیت از خاتر خواهاه رلو من نگی

ارتهههاب پوزخنهههدی زد و ماشهههین را نگهههه داشهههت ... یقهههه اه را از چنههه  امیرعبهههاو 

 .. خارج کرد : رسیدیم .. برو ببینش تا بف می چی میگم

** 

دسههت خههیس رو بههه لبههاو تههنم کشههیدب .. صههداب از گریههه و تههرو مههی لرزیههد ، واتههی 

 ! التماو کردب : رلو نیا

پرسههتار کههه خههانم مسههن و بههی روصههله ای بههود ، چشههم اههره ای رفههت و رو بههه دکتههر   

 3روون گفت : سه روزه اینها بستری شده ، به اندازه 

 ! سال همه مون زرر داده

 ر دیگهه ِ .. شهما بیهرون باشهید ، خهودب دارو هاشهو میهدب       دکتر بها ارامهش گفهت : بیمها    

! 

پرسههتار بیههرون رفههت .. تههرو ب بیشههتر شههد ..چههااوی میههوه خههوری رو تههو دسههتم       

 .. محکم تر کردب
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از لبانههد دکتههر کههه داشههت اههدب بههه اههدب ب ههم نزدیههک میشههد ، همههه ی ورههوب مههی     

 !لرزید ... چرا می خواستن اذیت ب کنن  

 ین دو دیهوار خهودب رو پن هون کهردب : ج .. رلهو .. رلهو نیها       چااو رو رلهوب گهرفتم و به   

.. 

دستاشههو بهها  بههرد و بههه اههرص تههو دسههتش اشههاره کههرد : ببههین نازگههل رههان .. مههن       

 دکترتم .. می خواب داروهاتو بدب .. نه تن ا خودب اذیتت نمی

 کنم ، نمی زارب کس ِ دیگه ای رتی به نازگل ما نزدیک بشه قباشه عزیزب  

 ! ا  کشیدب .. صداب لرزید و البم سوخت : من عزیز تو نیستمبینی مو ب

 ! سرشو تکون داد : باشه خانم .. را  بشین روی تات ت دارو هاتو بدب

 . از ایستادن ه کمی اروب گرفتم : من دیوونه نیستم ..دارو هم نمی خورب

بههی تورههه بههه نفههس عصههبی کههه بیههرون داد ، نگههاهم رو بههه عکههس امیرعبههاو کههه روی 

 تات به خاتر ترسم از اومدن دکتر و پرستار را مونده بود

 ! ، دوختم : برو بیرون .. می خواب عکس مو بردارب

دوبههاره لبانههد زد . یههک اههدب رلههو اومههد .. لبانههداه بههوی ورشههت مههی داد و رههال رو 

 .. بد تر می کرد

 ... ب زاد هم واتی می خواست اذیت ب کنه لباند می زد

 ... ری  کشیدباز رلو اومدن ه بلند 

 ... اما تور ی نکرد و دوباره رلو اومد

 چرا لباند می زد  

 ... .. من گریه می کردب اون لباند می زد

 .. دستامو کنار گوشم گذاشتم : چرا کسی به دادب نمی رسید

 ... چرا هیا کس معنی لباندای این ادب ها رو نمی ف مید
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دنهدوناب از تهرو   ادب دیگهه بهه مهن مهی رسهید ... مهی خواسهت اذیهت ب کنهه           فقط سه

 ... به هم می خورد .. با ورشت ری  کشیدب : کمک

 ! سرمو تکون دادب و هق زدب : رلو نیا

 اروب گفت : دختر خوب داروهاتو میدب ، بعد میرب .. باشه نازگل  

اهت بهه یهک دختهر ب هه ترسهو نبهود ، ت دیهد کهردب ، اگهه رلهو           با لحن ی کهه بهی شهب   

 .. بیای با چااو می کشمت ..بادا می کشمت

 .. لباند دوباره رو لبش نشست

 این لباند ، مثل لباند های ب زاد بود ،

 .... بی توره به ت دیدب رلو اومد .. با همه ی توانم ری  کشیدب : امیرعباو

 .. ین دنبال امیرعباو راهی شدارتاب بعد از افل کردن در ماش

سههریا خههوده را بههه امیرعبههاو کههه بههه سههمت در ورودی سههالن مههی دویههد ، رسههاند ُ   

 ! داد زد : امیرعباو

اهدم ایش فقههط کمههی اراب تهر شههد ..ارتههاب رو بهه رویههش ایسههتاد : کهها میههری   گفههتم     

 از پنهره ی اتااش .. داخل اتاق که نمیشه بری قمی

 !ترسه

االفههت کنههد کههه صههدای ریهه  نازگههل ، ورههوده را لرزانههد ..     امیرعبههاو خواسههت م 

 اب دهنش را سات فرو داد .. با ناباوری گفت : ..ص... صدا

 !صدای نازگل منه   ...

ارتههاب دسههت روی شههانه اه گذاشههت .. بهها محبههت برادرانههه ای گفههت : امیررههان ،       

 اون مریضه .. ا نم رتما وات داروهاشه .. بریم خونه ، عصر

 !ب تر بود بیا از پشت پنهره ببینشکه رالش 

امیرعبههاو بههی تورههه بههه سههمت سههالن بیمارسههتان اههدب برداشههت و بهها رههرص گفههت :  

 .. پاره ی تن ب اینهاست .. من کها
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رههرفش هنههوز ادامههه داشههت کههه فریههاد امیرعبههاو گفههتن هههای نازگههل بههه گوشههش     

 .. رسید

بها تلفهن بهود ،     با همه ی توانش بهه سهمت سهالن دویهد .. نگ بهان کهه مشهیول صهحبت        

 سریا تلفن را اشا کرد و دنبال امیرعباو راهی شد

ارتههاب خههوده را بههه ان هها رسههاند و سههعی کههرد مههامور را اههانا کنههد تهها ارههازه ی       ..

 . مالاات نازگل را در وات ایر مالاات بگیرد

 .. صدای امیرعباو گفتن نازگل ه هنوز در گوشش بود

 ... در اتاق اول را باز کرد .. خالی بود

 .. چشم هایش خیس شد و بلند تر از رد معمول ناله زد : نازگل

چههرا تشههای  نمههی داد صههدای گههل بههانویش ار کههداب اتههاق مههی ایههد .. پریشههان و دل   

 .. تن  وسط سالن ایستاد

 ! 103ارتاب که صدای امیرعباو را شنید ، از همانها گفت : اتاق 

 ! یده میشدرو به رویش د 100ران گرفت انگار وروده .. اتاق 

چرا ادب هایش بلنهد تهر نمهی شهد .. انگهار ههزار سهال تهول کشهید تها بهه اتهاق ی کهه              

 .. نوشته شده بود ، رسید 103روی ان شماره ی 

صدای نازگل هنهوز بهه گهوه مهی رسهید .. بهی مکهش در اتهاق را بهاز کهرد و فریهاد زد            

 ! : نازگل

 .. اا شمادکتر با ب ت در یک ادمی نازگل اابت ماند و برگشت : ا

 .. امیرعباو با ایر رلو امد

دکتههر رههوان از دیههدن چشههم هههای سههرا و شههاکی امیرعبههاو کمههی ترسههید امهها اههاتا  

 .. گفت : شما اینها

 امیرعباو یقه اه را به چن  گرفت : داری چه الشی می کنی  

 اخم های دکتر روان در هم رفت : درست صحبت کنید .. من دک
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و امیرعبههاو ایسههتاد و از دعههوای ارتمههالی رلههو    ارتههاب بهها نفههس نفههس بههین دکتههر     

 گیری کرد

 .. با زرمت دکتر را از اتاق بیرون برد

 ! در اتاق را بست . کاه نازگل با دیدن امیرعباو ب تر شود

 ! نازگل هنوز دست هایش رلوی صورت ه بود ُ گریه می کرد

فههت امیرعبههاو بههرای رلههوگیری از سههقوط و افتههادن ه دسههتش را بههه لبههه تاههت گر  

 .. و اراب روی زمین نشست

 چشم های خیس ه از نازگل ردا نمی شد

ایههن دختههر نحیههف و پههژ مههرده کههه در لبههاو صههورتی گشههادی گههم شههده بههود ، گههل    

 .. بانوی امیر عباو بود .. نازی امیرعباو

 .. بیر کرد .. مردانه

نازگهل هنههوز ههق هههق مههی کهرد و هههق ههق ِ دخترانههه اه مههی شکسهت بیههر مردانههه      

 .. رد رای این م

 ! رراب نهوا کرد : نازگل ب

نازگههل کههه رضههور و ارامههش بههودن امیرعبههاو را از دعههوایش بهها دکتههر رههس کههرده    

 ! بود ، اراب سر بلند کرد : امیرعباو

دل امیرعبههاو لرزیههد .. از ایههن صههورت خههیس .. از ایههن لحههن دوسههت داشههتنی .. از     

 .. این امیرعباو گفتن های نازگل ه

 ... ه تلای زهرلبانده تل  شد .. ب

 !چه کرده بود روزگار با دختر معصوب زندگی اه  

** 

 .. دستای خیس ب رو تو هم افل کردب

 .. چرا واتی صداه کردب نگفت ران ِ امیرعباو
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 .. رتما دیگه دوستم نداره .. از من بده میاد

 .. بیر دوباره گلوب ُ گرفت

 .. نگاه ه از من ردا نمی شد

 .. ی بلند و ریش نا مرتد ه رو دوست نداشتمچشمای خیس .. موهای خیل

 .. دلم ر*ش*و*ه ه رو می خواست و نمی خواست

 .. اروب و دوباره لد زدب : امیرعباو

 .. سات از راه بلند شد .. خیره به من رلو اومد

 .. کمرب خم بود و بلند شدب

 نهی چااو ی تهو ی دسهتم رو محکهم تهر گهرفتم : ج .. رلهو. نیها ..مهی خهوای اذیهت ب ک          

.. 

 چشمای دلاوره هنوزب م ربون بود ،

 ! اشره ی اشک از چشمش چکید و لد زد : از من نترو همه ی ورودب

گفههت نتههرو .. ایههن مههرد امیرعبههاو مههن بههود .. مههی خواسههت در ر*ش*و*شههم بگیههره 

 .. تا اروب بشم

لبانههد روی لههبم نشسههت ... امیرعبههاو هنههوز دوسههم داره ..دسههت ب رو بههه گونههه اب     

 م خیلی کمرن  رس می شد ، کشیدبکه رای زخ

 ! ب ش می گم افتادب زمین و صورتم اینهوری شد ..

 ... پلک زدب

 ... پلک زدب و امیرعباو رفت

 .. نگاه ب پر از ترو شد ُورود ب لرزید

 .. ب زاد رلوب ایستاد .. دستاشو باز کرده بود .. نه

و پشههت دراتههاق  سههرمو تکههون دادب .. نگههاه لههرزونم تههو اتههاق چرخیههد .. امیرعبهها     

 داشت نگاهم می کرد .. اخم داشت ..ب زاد داشت رلوی
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چشههمای امیرعبههاو ب*ش*لههم مههی کههرد .. اگههه امیرعبههاو مههی دیههد .. دیگههه دوسههم   

 نداشت ..ساکت بود اما تو گوشم فقط صدای نازگل گفتن

 .. نگران ه بود

چههااو رو تههو دسههتم محکههم کههردب .. دنههدوناب از تههرو بههه هههم مههی خههورد .. چههرا        

 میرعباو رلوشو نمی گرفت   چرا دعواه نمی کرد  ا

 .. دستای ب زاد دورب محکم شد .. امیرعباو با نفرت نگاهم کرد

 .. روشو از من گرفت

 .. چااوی میوه خوری تو دستم می لرزید

 ب زاد رلقه ی دستاشهو محکهم تهر کهرد و امیرعبهاو بها نفهرت بیشهتری نگهاهم کهرد          

.. 

*ه ب ههزاد بههی نتیهههه بههود .. اگههه از مههن رههدا نمههی   تقالهههاب بههرای رهههایی از ر*ش*و 

 .. شد .. امیرعباو برای همیشه می رفت

چههااو رو تههو شههکم ه فههرو بههردب و بههرای رلههوگیری از رفههتن امیرعبههاو بلنههد فریههاد  

 ! زدب : امیرعباو

** 

 .. دستای ب زاد از دور بدنم شل شد .. چشماب ُ بستم و عقد رفتم

 .. با صدای اا چشماب باز شد

 .. میرعباو محکم شکم ه رو گرفته بود ُ با ناباوری نگاهم می کردا

 لباو ه چرا خون داشت   

 ب زاد کهاست  

چههااو از دسههتم سههر خههورد .. چشههماب از اشههک تههار شههد ِ بهها دو دسههت صههورتم رو        

 گرفتم .. نگاه ب رو به امیرعباو دوختم .. من زده بودمش

 ! نالیدب : امیرعباو

 .. ه ، در اتاق با صدای بدی باز شدابل از اینکه چیزی بگ
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ارتههاب زودتههر از دکتههر و پرسههتار داخههل اومههد .. ناخوداگههاه بهها تههرو از پشههت بههه        

 امیرعباو چسبیدب .. ارتاب نزدیک تر شد و دکتر با ایر رو کرد

به پرسهتار : مهن بف مهم چهااو چهه تهور افتهاده دسهت بیمهار .. اول شهما رو اخهراج مهی             

 ! کنم

د .. متورههه دعههوای پرسههتار و دکتههر نشههدب .. لههرزه بههه ورههودب   ارتههاب نزدیههک تههر شهه 

 ! افتاد .. من دیوونه نیستم

دسههتامو روی دسههت امیرعبههاو کههه شههکمش رو گرفتههه بههود ، گذاشههتم و تههو گوشههش  

 ! نالیدب : من می ترسم ..بگو ارتاب رلو نیاد

دسههت دیگههه اه رو از پشههت بههدنش دورب رلقههه کههرد و رو بههه ارتههاب بهها صههدای         

 ! گفت : رلو نیاارومی 

ارتههاب بهها درک وضههعیت ایسههتاد و نگههاه نگههرانش رو بههه شههکم امیرعبههاو ، همههون       

 رایی که دستامون تو هم افل بود ، دوخت : رالت خوبه  

 ! گفتم نزدیکش نشو

اشک ب بارون شهد .. مهن امیرعبهاو مهو مهی خواسهتم ُ ارتهاب ب هش مهی گفتهه نزدیهک            

 ب نشه ..چرا  

ظهر مهی رسهید ، اهسهته کنهار ارتهاب ایسهتاد : ااهای معتمهد          دکتر کهه مهرد صهبوری بهه ن    

 شما بیمارت رو بس ار به من .. دوستتون موضوع رو به

مههن گفههت .. ولههی کههار شههما از اول هههم اشههتباه بههود .. شههما نبایههد تههو اتههاق مههریر مههی  

 اومدی .. سرمو پشت امیرعباو مافی کردب ..دندوناب

نیسههتم ..مههی خواسههتم امیرعبههاو رو  ب ههم مههی خههورد .. مههن مههریر نیسههتم .. دیوونههه 

 ! مهبور کنن ، که بره

 .. با گریه اروب نالیدب : نرو امیرعباو

 .. دستش پشتم محکم تر شد . محکم گفت : برید بیرون
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 .. رو به ارتاب کرد : خواهش می کنم

 ارتاب با نگرانی که تو صداه بود ، گفت : مشمئنی خوبی  

 ! نازگل می ترسه .. برید بیرونامیرعباو با کالفگی پوفی کشید : 

 .. دست خیسم ، رن  خون گرفته بود

 .. ارتاب و دکتر به همرا پرستار از اتاق بیرون رفتن .. نفس اسوده ای کشیدب

 .. دستامو از روی زخم ه برداشت

برگشههت .. صههورت ه خههیس از عههرق بههود .. نگههاه ه بههه چشههماب افتههاد ُ بههی مکههش    

 .. محکم در ر*ش*و*شم گرفت

امههش ورههودب رو گرفههت .. سههرمو روی الههبش گذاشههتم ُ بهها صههدای بلنههد گریههه        ار

 ... کردب

دستاه دورب محکهم تهر شهد .. لباشهو بهه گوشهم چسهبوند : مگهه دختهر خوشهگال ههم            

 گریه می کنن  

سههرمو از روی سههینه اه رههدا نکههردب .. بهها سکسههکه گفههتم : هیهها ... اره .. واتههی پسههر  

 : ز بیر لرزیدخوشگال تن اشون می زارن ..لباب ا

 چرا منو تن ا گذاشتی   کها رفته بودی  

 

پههایین پههاه نشسههتم ..گههردنم رو بهها  کشههیدب و روی پیههراهن خههونی ه ، رههای زخههم  

 *سیدب .. بلند نشدب .. تو چشمای سیاه ُ خیسشب.ورو 

 خیره شدب : امیرعباو  

 *سید : ران ِ امیرعباو  ب.وب نشست و پیشونیم رو کوتاه رلو

 با تردید پرسیدب : تو .. تو ب زاد ُ دیدی   ..

گونه ی خیسم ، همون کهه رهای زخهم داشهت رو بها کهف دسهت نهوازه کهرد : ب هزاد           

 اینها نبود عزیز دلم .. ببین چااو رو یه من زدی نه به
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 .. ب زاد

ه دوخهههتم ، اشهههره ی اشهههک ب روی  نگهههاهمو بهههه خهههون اابهههت شهههده روی لبهههاو 

 دستش چکید : تو هم فکر می کنی من دیوونه شدب  

 لباند م ربونی زد : نه دردونه ی من .. کی گفته گل بانوی من دیوونه ست  

دسههتم رو بههه سههمت در دراز کههردب : اینهها مههی گههن .... واتههی مههیگم ب ههزاد میههاد اینههها   

 باور نمی کنن

منههو از اینههها ببههر امیرعبههاو ..اینهها اذیههت ب مههی کههنن  بههه زور بههه مههن دارو میههدن ..  !

 ...خاله مم منو از اینها نمی بره .. هی کی ررفامو باور

نمههی کنههه .. اینهها بههه زور ب ههم دارو میههدن ، چههون فکههر مههی کههنن مههن دیوونههه شههدب ..   

 گریه هاب بیشتر شد ، عین ب ه ای بودب که هرچی ررف

 : میزد ، کسی باور نمی کرد

ات می بنهدن .. مها دسهتم رو کهه بهه خهاظر بسهتن بهه تاهت کمهی ، فقهط            دستامو به ت

 کمی نیلی شده بود رو با  اوردب : ببین دستم چی

 شده  

 ..چشمای سرخش توفان شد ..

 صداه خش داشت و پرسید : چادرت کهاست  

 از لحن رمایت گره  همه ی ورودب گرب شد 

دسههتش رو بههه تاههت گرفههت و بلنههد شههد .. صههورتش از درد تههو هههم رفههت .. واتههی      

 .. راست ایستاد ، دستمو گرفت و بلندب کرد

 با تردید و ترو پرسیدب : منو از اینها می بری  

 ! بی مکش ، محکم گفت : اره عروسک ب

ه چههه برسههه بههه  گرچههه مههی دونسههتم ایافههه اب تههو ایههن سههر و شههکل دیههدن هههم نههداره 

 عروسک بودن ، اما لباند عمیق و گرب روی لد ب
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 .. نشست از این عروسکم گفتن امیرعباو

 .. با دست کمد رو نشون دادب : لباساب اونهاست

بهها تههاخیر و اروب بههه کمههد رسههید .. چههادرب رو برداشههت .. رههس کههردب بهها راه رفههتن     

 .. اذیت میشه .. گرچه به روی خوده نمی اورد

 .. یستاب .. چادرب رو ، روی سرب کشیدکناره ا

 دستم رو گرفت ..  

 ! سر از پا نمی شناختم از خوشحالی .. با لباند سرمو تکون دادب : بریم

 .. از در اتاق که بیرون اومدیم ، بازوی امیرعباو رو چسبیدب

 رسید : کها  دکتر به چادرب اشاره کرد ، از امیرعباو پ

 ! ارتاب نفس ه را بیرون داد و امیرعباو گفت : ازاینها می برب ه

دکتر بها رهدیت گفهت : ایهن خهانم بیمهار اینهاسهت و شهما کهه ههیا نسهبتی بها نازگهل              

 ! ندارید ، نمی تونید از اینها ببریدشون

 ! بیر تو گلوب نشست .. من نمی خواستم اینها بمونم

 !ب به خانم سورچی ... ا ن میانارتاب مداخله کرد : زن  زد

دکتر رو به نگ بهان کهه نزدیهک مهون ایسهتاده بهود ، گفهت : مهن بایهد بهه بیمهاراب سهر             

 ! بزنم ...ارازه ندید نازگل از این در بیرون بره

صههورت ب رو بههه اخههم هههای در هههم امیرعبههاو دوخههتم ..ب ههم نگههاه کههرد .. مشمههئن      

 .. ده می برهبودب نمی زاره اینها بمونم و من رو با خو

 ! چشماه تو ی چشماب خیره که شد ، اروب گفتم : خواب ب میاد

همونشههور کههه دسههت ه دور کمههرب بههود ، بههه سههمت صههندلی داخههل راهههرو راه افتههاد ،  

 روی صندلی کنارب نشست .. دستاشو دور شونه هاب

 ! رلقه کرد و سرب رو به سینه اه تکیه داد : باواب عزیزب
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تاده بههود و سههره پههایین بههود .. چشههماب رو ، روی هههم      ارتههاب رو بههه رومههون ایسهه   

 ... گذاشتم

 سرب رو روی سینه اه را به را کردب : امیرعباو  

 سره رو روی سرب گذاشت : ران ِ امیرعباو  

 .. باباب معتاد نبود -

 ! رلقه ی دستاه تن  تر شد : می دونم عزیزب -

م : منههو ببههر پههیش مامههان  چشههماب رو بههاز کههردب و سههرب رو از روی سههینه اه برداشههت 

 ! و باباب

دست ب رو بهین دسهتاه فشهرد : ا ن کهه نمهی شهه عزیهزب .. بعهدا مهی برمهت ..باشهه            

 دختر خوشگل ب  

 سرمو تکون دادب : اول می دی  

 ! چشماشو باز و بسته کرد : اول ِ اول

 ... هنوزب می خواستم ررف بزنم که

 ارتاب تکونی خورد : امیرعباو

 ... شاره کردو به در سالن ا

خالههه فریبهها و شههوهره بودنههد ...امیرعبههاو بلنههد شههد .. دسههتم رو گرفههت و بلنههدب     

 .. کرد

 دستم رو روی زخم ه گذاشتم : درد می کنه  

 ! لباندی زد و ارتما  الکی گفت : نه عزیز دلم

 ... دستامو دور کمره رلقه کردب

بعههد از چنههد لحظههه بههه خالههه فریبهها و عمههو بههرزو داشههتن بهها ارتههاب رههرف مههی زردن ..  

 .. سمت ما اومدن

 .. چشماب رو محکم روی هم فشار دادب .. دست امیرعباو روی کمرب نشست
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 .. خاله فریبا و عمو برزو با امیرعباو سالب سردی کردن

 ... لباند شون هم برای من بود

خالههه م ربههون نگههاهم کههرد : ا ن کههه امیرعبههاو اومههده ، بههازب چشههمات خیسههه چههرا   

 دخترب  

سههرمو بلنههد کههردب : خالههه ارههازه میههدی بهها امیرعبههاو بههرب   دیگههه دوسههت نههدارب     

 .. اینها بمونم

نگههاه سههرد عمههو بههرزو بههه امیرعبههاو بههود : اگههه بههه خههاتر تههو نبههود کههه رضههایت بههه    

 .. ازادی ه نمی دادیم

ابهههل از اینکهههه از ررفاشهههون چیهههزی سهههر در بیهههارب ..امیرعبهههاو پوزخنهههدی زد و   

 : رتاب با لحن سرزنش باری زمزمه کردخواست چیزی بگه که ا

 ! امیرعباو

امیههر عبههاو نفسههی گرفههت و بهها لحههن نههه چنههدان خوشههایندی گفههت : خیلههی لشههف      

 کردید .. را  میشه خواهش کنم به عنوان ایم نازگل ارازه

 .. ی مرخ  شدن ه رو بگیرید

خالههه نگههاهش و از مههن گرفههت و رههدی گفههت : اگههه شههد و روز بهها عکههس شههما و       

 اومدنت اروب نمی شد ، امکان نداشت به شما وعده ی

بسهه ارمش ... بهها خههودب مههی بههردمش خههارج از ایههران ... اخههه شههما اههبال امتحانههت رو     

 ! پس دادی

 .. اشاره اه به من بود

 .. ررفش رو زد و به سمت انت ای سالن که ارتما  اتاق دکتر اونها بود ، رفت

بهها امیرعبههاو اینهههوری رههرف زد   امیرعبههاو نفههس ه رو بیههرون داد ... چههرا خالههه  
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عمو بهرزو رو بهه ارتهاب گفهت : مهن نوبهت دکترمهه .. بایهد برگهردیم .. .خهانمم نگهران            

 نازگله .. این مدت ..نگاه کوتاهی به امیرعباو انداخت و

 : ادامه داد

 ! این مدت تا خوب شدن نازگل برای خبر شدن رالش مزارم شما میشیم

 ! : بنده درخدمت ب .. چشم .. رتما ارتاب با خوه رویی رواب داد

* 

 .. روی صندلی کنار امیرعباو نشسته بودب

 ... ارتاب و عمو برزو هم رو به رومون بودن

ابههل از ایههن خالههه و عمههو بههرزو کلههی بهها مههن م ربههون بههودن .. نمههی دونههم چههرا امههروز  

 ... اینهوری شدن

 ... با اومدن خاله به فکرای بی پایان ب خاتمه دادب

دمی مههون ایسههتاد : مههن رضههایت دادب .. امهها دکتههره ابههل از رفههتن تههون بایههد  چنههد اهه

 ! در مورد وضعیت نازگل یه چیزایی رو ب تون بگه

روی صحبت ه بها امیرعبهاو بهود .. بها بلندشهدن مهن رو بلنهد کهرد ولهی خالهه فریبها            

 ! گفت : تن ا ... بدون نازگل

ی دیگهه بهرای اینهها نگهه     ترو همه ی ورهودب رو گرفهت .. رتمها ایهن ههم یهه نقشهه        

 ! داشتن من بود

چشههمای مظلههوب و سههرا ب رو بههه امیرعبههاو دوخههتم : مههن مههی ترسههم ..دسههتم رو       

 کنار گوشش گذاشتم : خاله می گفت می خواد من رو

 ببره پیش خوه ...تو رو خدا دیگه نرو .. مگه منو دوست نداری  

تهو رو یهه اهدب از مهن      با ابروههای تهو ههم رفتهه اه نگهاب کهرد : کسهی بیهها مهی کنهه          

 ! دور کنه
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دسههتم رو محکههم تههر گرفههت و بههه سههمت اتههاق دکتههر کههه خالههه نشههون مههون داد ، راه   

 ! افتاد

در اتهاق ایسههتاد .. روی صههندلی کههه همههون نزدیکهی بههود ، کمکههم کههرد بشههینم ... نگههاه   

 نگران ب رو ب ش دوختم .. به ساتی رلوی پاب

 .. ررف می زنم ، اینها بشیننشست .. دستامو گرفت : تا من با دکترت 

 ! اشره ی اشک از چشمم چکید و ناامید لد زدب : امیرعباو

دسههتش رو ، روی لههبم گذاشههت : ارتههاب مواظبههت مههی مونههه تهها مههن بیههاب .. اههول میههدب   

 زود بیاب گل بانو .. باشه عزیزب 

 با گریه گفتم : ولی من می ترسم

 ... اروب نمی گیره نازگل اشکامو پاک کرد : اگه با دکترت ررف نزنم ، دلم

مههن ب مههی ترسههم ... از ایههن رههال بههدت .. از ایههن گریههه هههات .. از ایههن تههرو هههات ..  

 بزار بینم دکترت چی می گه ... اسم می خورب رتی

 کسی از ده ادمی ت رد هم نشه تا من بیاب .. باشه عزیزب  

* 

 .. تقه ای به در زد و وارد شد

بههه تاههت اشههاره کههرد : دراز بکههش زخمههت رو   دکتههر چشههم از پرونههده گرفههت و رو  

 .. ببینم

امیرعباو بها عهلهه گفهت : نازگهل تن ها مهی ترسهه ... گفتیهد در مهورد وضهعتیش مهی            

 .. خواید صححبت کنید

 دکتر لباندی زد : زخمت رو می بینم .. ررف هم می زنیم .. هوب  

 .. امیرعباو ناچار روی تات رای گرفت

و تبههق رضههایت خههانم سههورچی دادب .. امهها نازگههل  دکتههر : مههن ارههازه ی ترخیصههش ر 

 ... یه بیمار روانی محسوب میشه
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پنبههه را روی زخههم اههرار داد : خیلههی عمیههق نیسههت ... نیههازی بههه بایههه هههم نههداره ..      

 ... فقط پوست رو خراه داده

امیرعبههاو از سههوزه مههواد ضههد عفههونی کننههده ی پنبههه روی زخههم دنههدان هههایش را   

 ل خیلی بده  به هم فشرد : رال نازگ

 دکتر بهه کهاره ادامهه داد : خیلهی نهه .. امها مهداوا نشهدنش رهالش رو بهدتر مهی کنهه            

.. 

 .. من از همه ی اتفاااتی که برای نازگل و رتی شما را داده ، با خبرب

مصههرف بههیش از رههد اههرص اراب باههش و رنههد هههایی کههه متحمههل شههده ، باعههش رههال  

 .. این روزای نازگله

ی کههه بههه شههما داره ، ب تههون اعتمههاد مههی کنههه .. باهههاه رههرف   اون بههه خههاتر عالاههه ا

 .. بزنید

اینههها بیمارسههتانه و دکتههر هههم شههیفتی عههو  میشههه .. نازگههل رو ببریههد پههیش یههه       

 روانشناو خانم .. تا بعد از مدت کوتاهی اعتماده رو به

 .. دست بیاره

یههد اههرص بعههد از پانسههمان لبههاو امیرعبههاو را پههایین کشههید : ا ن شههد در میههون با  

 ... مصرف کنه

بعههد از یههک مههاه مصههرف اههرص بههه دوتهها در هفتههه مههی رسههه و ایههن رونههد تهها تههرک     

 ... کردن ارص ادامه پیدا می کنه

 .. ماه تول می کشه 6دوره ی درمانی 

 ... ماه ارتباط ه رو با دکتر روان شناو ه به هیا عنوان اشا نکنید 6تو این 

تمههاد اسههتفاده کنیههد .. باهههاه همههزاد پنههداری   اون بههه شههما اعتمههاد داره .. از ایههن اع 

 .. کنید .. اگه می گه ب زاد رو می بینم ، نگید ب زاد مرده
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ب ههزاد خیههالی رو ازه دور نگههه داریههد .. بهها ب ههزاد درگیههر بشههید .. کههم کههم بههه ایههن    

 .. باور برسونیده که ب زاد برای همیشه ازه دور شده

نههه تههو ر*ش*و*ه شههما اروب مههی کنههه  امهها نکتههه ی م ههم تههر : درسههته نازگههل داوتلبا 

 خوده رو ، اما یادتون باشه یه رفتار نادرست از شما باعش

میشههه همههه ی اعتمههاده از بههین بههره .. بههه هههیا ورههه بیشههتر از رههدی کههه خههوده     

 .. دوست داره ب ش نزدیک نشید

* * 

از اتاق بیرون امهد .. نازگهل صهورتش خهیس بهود .. نگهاهی بهه سهالن انهداخت .. ارتهاب           

 ه همراه خاله فریبا و برزو به بیرون از بیمارستان میب

 .. رفت

 نازگل را به ر*ش*و*ه کشید : چرا گریه می کنی عزیزب 

 ... خاله فریبا دوباره رفت

 .. گونه ی زخمی نازگل را بی توره به ررف ه نگاه کرد .. خیره و با اخم

، رهای دنهدون   صهدای دکتهر در سهره پی یهد : تهو رابشهه ای کهه بها شهوهره داشهته           

 روی گونه اه مونده .. همه ی ترسش این بوده که شما

اونهههوری ببینیههده و تههرکش کنیههد .. بههه خههاتر همههین رههای دنههدون رو بهها چههااو مههی  

 بره .. هنوزب می ترسه که اگه بف مید ، ارساو تون

نسههبت ب ههش تیییههر کنههه ...در مههورد ایههن اتفههاق و گونههه اه اصههال ازه سههوال           

 اتون بگهن رسید تا خوده بر

 .. چشم های سرا و عصبی اه هنوز به گونه ی نازگل بود

 .. نازگل از ترو لرزید ... با لکنت صدایش کرد : امیر عباو

چشم به چشهم ههای بیهر کهرده ی نازگهل دوخهت ... چقهدر رهالش بهد بهود .. ب هزاد            

 چه رابشه ای با نازگل داشته   
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: رههانم عزیههزب .. دوسههت    *سههیدب.ونفههس ه را بیههرون داد و پیشههانی نازگههل را    

 داری بریم خونه ی خودمون 

*** 

 فصل هشتم : مرهم

روی تاههت دراز کشههیدب ... انگههار دیههوارای خونههه هههم ب ههم لبانههد مههی زدن .. رههال ب   

 .. خوب بود

اونقههدر کههه نگههاه خیههره ی امیرعبههاو بههه گونههه اب رو هههم از یههاد ببههرب .. ایههن خونههه ..  

 .. امیرعباو

 .. ن ایت ارزوهای من بود

لباو ه رو تو رموب عهو  کهرد .. بها دیهدنم کهه اینشهور تهو تاهت ولهو شهده بهودب ،            

 لباند به لد ه اومد ولی چیزی نگفت .. مثل تموب راه که

رههرف نههزد ..رههاج علههی واتههی مهها تههو بیمارسههتان بههودیم ، اومههده بههوده و کلیههد خونههه   

 .. مون و سوئیا ماشین رو به ارتاب داده و رفته بود

زه بههه انههدامم مههی انههداخت .. اگههه مههی دیههد چههه بههالی سههر بههرادره   اسههم ه هههم لههر

 ... اومده زنده اب نمی زاشت

چااو رو بی سر و صهدا از ابهدار خونهه برداشهته بهودب تها واتهایی کهه ب هزاد میهاد بتهونم            

 از خودب دفاع کنم ولی نمی دونم چی شد که

 .. امیرعباو رو زدب

وری شهههدب و چشهههماب رو بسهههتم ..  چهههادرب رو از سهههرب در اوردب ... روی تاهههت یهههه 

 خواب ب می اومد و نمی تونستم باواب ب ... با ارمش

 ! زمزمه کردب : چه ادر خوبه که ب زاد ادرو اینها رو نداره

 ! با صدای ارومش کنار گوشم ، چشماب باز شد : اینقدر اسم اون ُ نیار
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رلقههه  تههاق بههاز دراز کشههید .. سههرب رو روی سههینه اه گذاشههت و دستاشههو دورب      

 کرد .. از لحن سرده بیر گلوب رو گرفت .. باید ررف

 می زدب : امیرعباو

 موهامو نوازه کرد .. با مکش رواب داد : ران ِ امیرعباو  

 دستم رو روی پانسمان ه گذاشتم : واتی اولین بار ب*ش*لم کردی یادته  

دوسههت داشههتم  سههینه اه بهها  ، پههایین رفههت : اره .. واتههی تههو خیههابون دعههوا کههردیم ...

 زمان همون را متواف بشه .. اهی کشید : کاه دنیا

 ! همونها تموب میشد

اشههره ی اشههک ب روی سههینه ه فههرود اومههد : اینقههدر تههو ر*ش*و*شههت اروب بههودب     

 که دلم نمی اومد ازت ردا بشم .. منی که تا اون مواا

اب دستم به دسهت ههیا مهردی ناهورده بهود ، از ر*ش*و*ه تهو کهه ههیا نسهبتی باهه          

 ... نداشتی لذت می بردب

 : گریه اب با هق هق همراه شد .. دست ه روی کمرب به ررکت در اومد

مههواعی ب ههزاد .. مههواعی ب*ش*ل ب کههرد ...سههرمو تههو سههینه اه مافههی کههردب : نمههی  

 ... تونستم کاری کنم

مههی دونههم دیگههه دوسههتم نههداری ...مههن یههه دختههر بههی دسههت و پهها و بههدبات ب .. از اول 

 .. شم بودب

ولی تو یه مهرد خهوب بهودی .. هنهوزب هسهتی .. مهی تهونی بها ههر دختهری کهه باهوای             

 .. ازدواج کنی

 ... من

..رتههی واتههی تههو  سههرب رو بلنههد کههردب و تههو چشههمای امگههین و سههرخش ادامههه دادب  

 ماشین بودیم ..نمی
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مههن ُ عروسههک ه*و*و   خواسههتم اونقههدر بههی عرضههه باشههم کههه ب ههش ارههازه بههدب     

 .. بازیاه کنه ولی نتونستم

 گونهه مهو  ی دنهدوناه فشهار داد .. درد ب اومهد .. دیگهه نمهی تونسهتم مقاومهت کهنم          

.. 

اگه خاله فریبا سهر نمهی رسهید شهاید رلهوترب مهی رفهت .. مهن داشهتم مهی مهردب اون            

 .. پی ه*و*و ه بود

دب کهه تهو نف مهی ب هزاد باههاب      دست ب رو ، روی گونه اب گذاشهتم : ایهنم بها چهااو بریه     

 .. چی کار کرده .. ولی ا ن خودب ب ت می گم

هق هق ب شدید تهر شهد : مهن دیگهه نهیهد نیسهتم .. خهودب بهرات یهه دختهر خهوب و            

 .. نهید پیدا می کنم

 .. من ب با خاله اب و شوهره میرب .. تو هم رارت اینها بمون

ورهدان اومهدی دنبهال ب .. ولههی    اصهال بهه مهن فکهر نکهن .. مهی دونههم یهه خهاتر عهذاب          

 ... هی ی تقصیر تو نبود

خهههودب رو از روه کنهههار کشهههیدب و روی تاهههت نشسهههتم .. چهههادرب رو ، برداشهههتم :  

 اصال اشتباه کردب اومدب ... منو ببر خونه ی خودب ..نمی

 ! خواب مزارم تو باشم

 ! با صدای گرفته اه زمزمه کرد : نازگل

ر کههرده بههود : چیههه   اگههه روصههله ی مههن رو  سههرمو بههر گردونههدب ، بیههر گلومههو پهه 

 ! نداری خودب میرب

پشت سهرب نشسهت و دستاشهو دورب رلقهه کهرد : از لبهاو ههای تهو کمهد بهردار .. یهه            

 .. لباو خوب ب وه

با ترو نگهاهش کهردب ، فکهر نمهی کهردب ررفهامو رهدی بگیهره : منهو کهها مهی بهری             

 د ،  من تو خونه تن ا می ترسم .. بزار رال ب که خوب ش
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 .. بعد میرب ... اول میدب

*** 

لباو ب رو با مهانتوی مشهکی ب کهه تهو کمهد بهود ، عهو  کهردب .. چهادرب رو دسهت ب           

 .. گرفتم و از اتاق بیرون اومدب

 .. روی مبل نشسته بود ...سره رو با  گرفته بود .. متوره من شد..

 .. د و رلوب ایستادبلند ش

چههادرب رو از دسههت ب گرفههت و کشههش رو روی پیشههونیم کشههید و پیشههونی ب کههه بههه   

 *سید : بریمب.وخاتر شستن صورت ب خیس بود رو اروب 

  

 صداب هنوزب بیر داشت : می خوای من ُ از اینها ببری  

ب ههزاد راسههت مههی گفههت .. تههو دیگههه مههن ُ دوسههت نههداری .. نبایههد ب ههت مههی گفههتم ..   

 یلی پستی امیرعباو .. ب زاد تو رو خوب شناخته بودخ

 .. ولی من ارمق

 .. عضالت صورت ه سات شد و با اخم نگاب کرد

 با گریه هق زدب : تو فکر می کنی من .. من

 .. با خشم نگاه کرد .. ررف تو دهنم ماسید

ولههی مصههرانه رلههو اومههد بهها دسههتای سههرده صههورتم رو اههاب گرفههت و اریههد : چههرا   

 می خوری  ررفت ُ 

 من چی فکر می کنم  

 لباب از بیر لرزید .. چرا با من اینهوری ررف می زد  

 .. پایین پاه به دیوار تکیه دادب و نشستم .. ولی دل ه براب نسوخت

بازوهههامو گرفههت و بلنههدب کههرد و تههو صههورت ب اریههد : ررفههت ُ بههزن قب ههزاد چههی      

 گفته  
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رف دل مهو زدب : تهو دیگهه مهن رو     چشمامو بها دسهت پوشهوندب .. بها بیهر و گریهه ره       

 دوست نداری .. چون من نهید نیستم.. ب زاد گفت تو

 ..دیگه دوسم نداری چون من .. من دستمالی ب زا

دسههتش رو بهها اههیر روی لههد ب فشههار داد ُ فریههاد زد : خفههه شههو نازگههل تهها خفههه ات   

 .. نکردب

** 

 .. شیشه ی گالب رو دست ب داد : منتظرت می مونم

 .. هش کردب : نرو .. من می ترسم .. همین را بمونبا ترو نگا

 .. با اخم های در همش کنارب نشست . نفس اسوده ای کشیدب

چههرا م ربههون نمههی شههد .. تههو ماشههین واتههی مسههیر ب شههت زهههرا رو دیههدب ، تههازه        

 تونستم نفس بکشم .. ردی ردی باورب شده بود می خواد

 ! من رو ببره خونه خودب

پههدر مههادر امیرعبههاو هههم رفتههیم .. دوبههاره تههو ماشههین       بعههد از اینکههه سههر خههاک  

 .. نشستیم

 .. بازب ساکت بود

 .. خیره به رلو ، رانندگی می کرد

 من مقصر بودب با امیرعباو  

 اروب لد زدب : امیرعباو  

 سوالی نگاهم کرد : ران ِ امیرعباو

 .. شیدلباند به لد ب اومد .. انگار تازه ف مید چی گفته ق اخم هاشو تو هم ک

 ! رتی تو ا ر هم می گفت ران امیرعباو

 با همون اخم های الکی نگاهم کرد : چیه  
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دلههم مههی خواسههت بههرای پههدرب عههذادار باشههم ... چ ههل روز ق : بههراب لبههاو مشههکی مههی  

 گیری  

 ..هنوز به رلو خیره بود : اره عرو

 پوفی کشید و با ررص گفت : اره می گیرب

 ! ا ر بودا از ته دلم بلند خندیدب ..مثال

با بی تهور ی ه مهثال مهی خواسهت رهالِ  مهن رو بگیهره .. امها رهال مهن خهوب بهود ..             

 ! خیلی خوب

 ! در خونه با دیدن ماشین راج علی رال خوب ب پرید

امیرعبههاو پههوفی کشههید .. رههاج علههی بههه ماشههین ه تکیههه داده بههود . شههمیم هههم       

 .. کناره بود .. دلم لرزید

 دوباره  

** 

زه گونههه اب ، از تههرو خواسههتم ریهه  بههزنم کههه کنههار گوشههم گفههت :  بهها ارسههاو نههوا

 .. نازگل ب

چشههماب اروب بههاز شههد ..روب خههم شههد و لبانههد ارومههی زد : صههبح شههد خههانمی .. نمههی    

 خوای به ااای خونه یه صبحونه مفصل بدی  

 !با تعهد و خواب الود گفتم : من صبحانه درست کنم  

 .. مگه شما خانم ِ خونه نیستی  *سید : اره عزیزب ب.وبین ابروهامو 

 .. از لفظ شیرین خانم خونه لباند به لد ب اومد

 ! *سید : بلند شو گل بانو ی منب.وخندمو 

** 

 .. میز اش زخانه کامل و مفصل چیده شده بود

 .. بوی نان و چای هوه از سرب برد .. امیرعباو رو به روب نشست

 .. ی یه ساعتی بود ، بعد رفتچای رو شیرین کرد و رلوب گذاشت : راج عل
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اومده بود بگه از این بهه بعهد بهرب نمایشهگاه .. نمهی دونهم .. شهاید ههم یهه رهور اشهتی            

 .. کردن بود

لقمه تهو دههن ب مونهد .. دیهروز کهه رهاج علهی امهد ، مهن رفهتم تهو اتهاق ب و بعهد ههم               

 .. خواب ب برد

 اروب پرسیدب : ابول کردی  

 ! .. خودب یه کاری دست و پا می کنمشونه هاه ُ با  انداخت : نه 

 دلم ارص شد .. لقمه ی نون و پنیرب رو اورت دادب : شمیم چرا اومده بود  

 ! پوزخند زد : دل ه برای عمویی ه تن  شده بود

 چااو رو ، روی پنیر ررکت دادب : باشیدیشون  

دل ب باهاشههون صههاف نمههی شههه .. دیشههد تهها صههبح تههو خههواب ترسههیدی .. تهها صههبح   -

 ب*ش*ل ت کردب ُ فکر کردب من و تو اگه ازشون بگذریم خدا چه

 توری می گذره  

اب دهنمههو بهها صههدا فههرو بههردب : واتههی بابههاب رو زیههر یههه خههروار خههاک دیههدب ، دلههم     

 سوخت ..رال ب بد بود .. یه رسرت بزر  تو الد ب نشسته

تنهه   امیرعبههاو .. تهها ابههد هههم از بههین نمههی ره ..بهها همههه پههدر نبودنههاه دلههم بههراه   

 .. میشه

خیههره تههو صههورت مردونههه و دوسههت داشههتنی ه گفههتم : نمههی خههواب تههو هههم یههه روز   

 مثل من این رسرت ُ تهربه کنی .. شاید به این زودی ها

نتونی بباشهیش .. امها یهه روز ..یهه روز کهه از دسهتش بهدی ، تهازه بهه خهودت میهای ..            

 همه ی بدی هاه یادت میره و فقط خوبی هاه تو

 .. رهذهنت رژه می

مههن نمههی خههواب هههیا واههت بهها بههرادرت و خههانواده رو بههه رو بشههم ولههی تههو از رههاج   

 .. علی بگذر
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 .. به میز خیره بود

 : این که نگاه ب نمی کرد باعش میشد رارت تر ررف بزنم

 .. دیشد ف میدب تا صبح بیدار بودی ..می دونم چشمات رو هم نرفته

 .. بیر گلوب صدامو می لرزوند و چشماه دل ب رو

 .. ایندفعه من نگاهم رو به میز دوختم : من هنوزب همون دختر بی کس و کارب

 ! خاله هم که رفت و معلوب نیست دوباره برگرده یا نه

مههن خیلههی دوسههت دارب امیرعبههاو .. امهها مههن یههه دختههر مههریر ب .. اصههال .. اصههال       

 شاید هیا وات خوب نشم .. شاید همیشه مثل دیشد

عتههادا اههرص باههورب ..مثههل روانههی ههها ریهه  بکشههم و از سههایه  رههال ب بههد بشههه ..مثههل م

 خودب هم بترسم ..من ..من

 .. نمی خواب اویزون تو باشم

اگههه ارههازه بههدی یههه هفتههه پیشههت بمههونم .. بعههد بههرب خونههه بابههاب .. اونههها یههه رههوری   

 زندگی می کنم ... تو هم بی درد سر به زندگیت میرسی

 .. بیرونشبا رارت می خوابی .. روزا میری  ..

 ..سرمو تکون دادب : اصال .. اصال هر دوتامون می تونیم ازدواج ک

لیهوان رو بهه زمههین کوبیهد .. صهدای شکسههتن لیهوان و فریهاد نازگههل گفهتن ه تههنم رو        

 لرزوند .. دستامو روی گوشم گذاشت ب و بیر ب که به

سههاتی تهها ا ن رلههوی شکسههتن ه رو گرفتههه بههودب ، شکسههت و صههورتم خههیس شههد   

 تاشو روی میز فشار داد و خم شد .. از  ی.. دس

دندونای کلیهد شهده اه گفهت : یهک دههم اونقهدری کهه مهن دوسهت دارب ، اگهه ب هم            

 عالاه داشتی اینقدر رارت من ُ پیشکش نمی کردی و

 ! از ردایی ررف نمی زدی

 .. دیروز براب دختر نهید پیدا می کردی .. امروز ب که
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 ! : به من نگاه کنپوزخندی زد و با خشم فریاد زد 

چشههمای خههیس ب رو بههه چشههمای نارارههت ه دوخههتم : درد مههن زن نهیههد نیسههت .    

 ! درد من تویی

 من تو رو می خواب ..یه تهار مهوت ُ بها همهه ی دختهرای نهیهد شه ر عهو  نمهی کهنم          

.. 

چههون تههو از همههه نهیههد تههری بههرای دل مههن ...اینهها رو مههی دونههی ُ بههاز خههودت ُ بههه      

 ! خریت می زنی

ز کنههارب رد شههد و بهها رههرص دسههتش رو بههه پیشههونی ه کوبیههد : خههاک برسههر    اروب ا

 ! من که اینقدر عاشقتم

 .. بی توره به چشمای بیر کردب ، از اش زخونه بیرون رفت

سههرمو روی میههز گذاشههتم .. صههدای گریههه ی بلنههد ب بهها بسههته شههدن در خونههه یکههی     

 ! شد

** 

 ... پشت در خونه نشستم ..دو ساعتی گذشته بود

 نمی اومد  چرا 

مههن فقههط خواسههتم ب ههش رههق انتاههاب بههدب .. داشههتم از خههودب و ارسههاو ب مههی        

 گذشتم .. گرچه به امیرعباو و عشق ه ایمان داشتم

اصههال شههاید نیایههد اون ررفهها رو مههی گفههتم ...بهها اصههه زمزمههه کههردب: نمههی خواسههتم   ..

 ! نارارت ه کنم

 میشم   با ررص سرب رو تکون دادب : ای خدا .. من کی زن زندگی

با فکری که به سهرب رسهید ، لبانهد بهه لهد ب اومهد .. فقهط یهه راه داشهت کهه از دلهش            

 .. در بیارب

 ! تقاضای ازدواج

 ! باید ازه می خواستم با من ازدواج کنه
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 یعنی ازه خواستگاری می کردب

 .. تی شرت بنفشی رو با شلوار سفید انتااب کردب

 ! شاری بستمموهامو بعد از شونه زدن به روه خودب اب

رلقههه هههامون رو کههه بهها وسههایل دیگههه اب از بیمارسههتان گرفتههه بههودیم ، رو از تههو سههاک 

 .. ب برداشتم

 .. رلقه ی خودب رو به انگشت ب کردب

 .. اریش نصف و نیمه ای در ردی که یاد داشتم ، روی صورتم پیاده کردب

یرعبههاو رو از گلههدون گوشههه ی خونههه ، گههل رز مصههنوعی رو برداشههتم ُ رلقههه ی ام    

 .. بین گلبرگای سرا ه ارار دادب

 .. دوساعت بیشتر بود ، که رفته بود

 "! می ترسم"گوشی مو برداشتم و براه نوشتم : 

 ! نمی خواست ب نارارت یا نگران ه کنم .. اما راه دیگه ای به نظرب نرسید

 .. بیست دایقه بعد در خونه با ضرب باز شد و نگران صداب زد : ناز

دیههدن مههن کههه وسهط هههال ، روی یههه زانههو نشسههته بهودب و مثههل فههیلم هههایی کههه   امها بهها  

 پسر عاشق پیشه رلوی دختر زانو می زنه و در خواست

 ! ازدواج میده ، ررف تو دهن ه موند

 . خندمو خوردب . گل رو به سمتش گرفتم

بهها تعهههد ونگرانههی رلههو اومههد ... رو بههه روب نشسههت .. انگههار گههل و ژسههت مههن رو      

 .. نمی دید

 .. چشمای سیاه دوست داشتنی نگران به صورت ب خیره شد

 .. دل ب براه ضعف رفت

 اروب پرسید : خوبی  

 ! ال ی بمیرب براه که فکر کرده وااعا ترسیده بودب
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چشمامو بهازُ  بسهته کهردب .. نفهس اسهوده ای کشهید .. تهازه متورهه گهِل تودسهت شهد            

 .. .. نگاهش به رلقه خیره موند ..لبش یه وری شد

 ! داشت سعی می کرد نانده

 .. سرتا پامو خیره نگاه کرد

 .. رس گرب شدن ب م دست داد

بلنههد شههد و ایسههتاد .. دستاشههو ب*ش*ل گرفههت .. رههدی بههه نظههر مههی رسههید : ایههن     

 کارا چه معنی میده 

 ! سرب ُ کد کردب و با ردیت گفتم : با من ازدواج کن

 ! : دوباره بگو لباشو محکم ب م فشار داد .. با لذت نگاب کرد

 ! رلقه رو کف دست ب گذاشتم : با من ازدواج کن

 .. بی تامل رلقه رو برداشت و به انگشتش زد

 منتظر چشم به لد ه دوختم که ردی شد و گفت : پس ررفامون چی میشه  

 با ترو شونه هامو با  انداخت ب : کدوب ررفا  

پهدرت .. مهی گفتهی بهراب      خم شد و با اخهم گفهت : تهو کهه مهی گفتهی مهی ری خونهه ی        

 یه دختر خوب پیدا می کنی ...چی شد پس  

چشههماب بههه سههرعت بههه اشههک نشسههت .. فکههر نمههی کههردب رههواب ایههن ررکههت ایههن    

 ... باشه

 ! با عصبانیت گفت : نازی یه اشره اشک بریزی من می دونم ُ تو

 نفسی کشید : چرا از دیروز این همه چرت و پرت گفتی  

صهداب لرزیهد : خهد .. خهد فکهر کهردب بایهد اونها رو ب هت بگهم            سرمو پایین گرفتم ..

 .. نمی خواستم رس اویزون بودن داشته باشم ..می

 .. خواستم .. می خواستم ب م بف مونی که

 که من رو .. چیزه .. من رو
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 خندید : یعنی داشتی ناز می کردی  با اون ررفات   

 ! ختم : نمی دونم .. شایدسرمو تکون دادب و بال تکلیف شونه هامو با  اندا

 انگشهتش رو بهه پیشههونیم زد : نهاز کردنههت ههم مثهل ارایههش کردنتهه دردونههه ی مهن       

! 

 لباب به خنده وا شد : را  با من ازدواج می کنی  

ابههروه بهها  رفههت .. راسههت ایسههتاد و بهها بدرنسههی گفههت : ارههازه بههده چنههد روز فکههر   

 ! کنم

 ... رب رد شدبی توره به چشمای گشاد شده اب ، از کنا

روی مبههل رلههوی تلویزیههون نشسههت ...بهها اههیظ نگههاهم رو ب ههش دوخههتم ...نازگههل       

 ! نیستم اگه بزارب تو واسم ناز کنی

 ! با کف دم ایی اب به سرامیک کوبیدب و همزمان فریاد زدب :اااااااا .. افتادب

 .. مثل مار تو خودب پی یدب و ناله می کردب

 .. نشستدواانیه نشد که با عهله کنارب 

 نگران نالید : چی شد عزیزب   نازگل ران .. اخه چی شد یه دفعه 

 .. سرمو از روی زمین بلند کرد و به سینه اه چسبوند

 کالفه می گفت : چی شده اربونت برب  

 .. دستامو از روی صورت ب کنار زد

 .. نیشم رو تا ته باز کردب و دندونامو نشونش دادب

گههید نگههاهم کههرد ..دسههتامو دور گههردن ه رلقههه کههردب : تهها تههو باشههی واههت بههرای    

 ! فکر کردن ناوای

 .. با ررص گفت : خیلی .. خیلی

 .. انگار کلمه ای در رد من پیدا نمی کرد

 تییه اه ررکت دادب : خیلی چی عزیزب  6دست ب رو ، روی گونه ی 
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 .. روب خم شد .. لباند یه هویی ه ترسوندب

 تاشو دو ترف بدنم ، ستون کرد : خیلی می خواستمت  دس

 .. با تعهد زمزمه کردب : می خواستی   یعنی ا ن

 گونه مو نوازه کهرد : اونقهدر فاصهله گرفتهی کهه از خواسهتنت بهه پرستشهت رسهیدب         

! 

 ... با لذت خندیدب

 ! نگاب کرد و اروب گفت : هی ی مثل خنده هات ارومم نمی کنه

 شد : امیرعباو  خنده از لد ب محو 

 تو صورتم نفس کشید : ران امیرعباو  

 با نگرانی که یه دفعه تو ورودب نشست گفتم : ب زاد .. اگه بیاد ..اگه

 . دستشو روی لد ب فشار داد : هیس ... ب زاد برای همیشه رفته

 ! اشره ی اشک از چشمم بی اختیار چکید : ولی من ازه می ترسم

کنههار گوشههم گفههت : دیگههه نمههی زارب هی ههی نههازی ِ محکههم در ر*ش*و*شههم گرفههت و 

 ! امیرعباو رو بترسونه .. اول می دب

** 

 .. فصل اخر : زندگی

 سال بعد 5

 .. مدرک خودب و امیرعباو رو روی صندلی عقد گذاشتم

بهها خره مههدرک کارشناسههی مههون امههاده شههده بههود .. مههی خواسههت ب خوشههحالی مههو بهها 

 ..امیرعباو رشن بگیرب

 .. وشن کردب و به سمت شرکت راه افتادبماشین رو ر

 .. دو سال پیش تونستیم یه ماشین دیگه هم بگیرب

امیرعبههاو اینهههوری خیههالش از بابههت رفههت و امههد هههای مههن رارههت مههی شههد ..         

 ماصوصا ا ن که امیررسین هم داره به خانواده ی دوتایی
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 ! مون اضافه میشه

س کههرد و امیرعبههاو هههم  سههال پههیش شههرکت وارداتههی ه رو تاسههی  5ارتههاب همههون 

 شد معاون شرکت .. دوسالی تول کشید تا وضا

شههرکت رو بههه راه بشههه .. روزای بههد مههالی رو هههم تهربههه کههردیم امهها امیرعبههاو بهها     

 همه ی اصرار های راج علی و رابشه ی نسبتا ترمیم شده شون

دیگههه بههه نمایشههگاه بههر نگشههت و کههاره رو تههو شههرکت انهههاب مههی داد و موفههق هههم   

 .. شد

البتههه مههن هههم دوبههاره تههو الم یههاد برنامههه نویسههی شههرکت کههردب و سههوب شههدب .. رتههی 

 بورسیه هم گرفتم اما دل بستگی هامون ارازه ی رفتن

 .. نداد

 .. من و امیرعباو اینها خوشبات بودیم .. خونه مون رو دوست داشتیم

ه هر هفته بهه پهدر و مهادرامون سهر مهی زدیهم ..دوسهتای خهوبی مثهل ارتهاب و همسهر           

 تناز که خانم فوق العاده م ربون و دوست داشتنی

بود ، داشتیم و همهه ی ایهن دل بسهتگی هها باعهش شهد از بورسهیه بگهذرب .. البتهه بعهد           

 از گرفتن مدرک کارشناسی ب می تونم با ورود

همههین سهه میه تههو موسسههه هههای خصوصههی و یهها رتههی دانشههگاه بههه عنههوان اسههتاد یههار   

 .. برنامه نویسی تدریس کنم

 .. راه بیسکوییت کرب دار هم خریدب سر

مههی دونسههتم ارتمهها  اگههه ارتههاب ببینههه کلههی ب مههون مههی خنههده ولههی خههد بههه اههول      

 امیرعباو این بیسکوییت خوردن هامون رزئی از زندگی

 ! شاصیمونه و به ارتاب ربشی نداره

 .. با اسانسور به تبقه ی چ ارب رسیدب

 ! منشی با دیدنم بلند شد : سالب خانم معتمد
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 لباندی زدب : سالب .. می تونم ااای معتمد رو ببینم  

 ! با دست در اتاق امیرعباو رو نشون داد : البته

 از اونهههایی کههه مههن نههازی امیرعبههاو بههودب ، بههدون همههاهنگی ارههازه ی ورود داشههتم

.. 

 ! بدون در زدن وارد شدب ...مدرکامون رو ، رلوب گرفتم و گفتم : امیرعباو

 ز بلند کرد و با تعهد به من نگاه کرد : نازگل  سرشو از روی می

 .. تبق معمول سالب هم ندادیم

 ! مدرک رو نشون ه دادب : گرفتمشون

بهها رههرص اومههد تههرفم .. موهههای سههفید شههقیقه اه و عینههک اههاب مشههکی ه دلمههو    

 .. براه لرزوند ولی رسابی ردی بود

 .. با اخم گفت : مگه صبح نگفتم هوا گرمه از خونه بیرون نرو

 ! خندمو کش دادب : خد با ماشین رفتم ااایی

 *سید : امروز چندمه  ب.وپیشونیمو 

 متعهد گفتم : بیست و هشتم ق چرا  

 ! دستمو گرفت و به ترف میز کشوندب : امروز نوبت مشاوره داری خانومم

 .. پوفی کشیدب : من که خوب شدب

ز نشههوند و رو بههه  دستاشههو زیههر ب*ش*لههم گرفههت و بلنههدب کههرد .. مههن رو روی میهه    

 روب روی صندلی ه نشست : بله خوب شدی و ارصات رو هم

 ! دکتر اشا کرده ولی ارار نیست مشاوره هاتم ترک کنی

بههه هههیا ورههه روصههله ی رههر و بحههش کههردن و بههه نتیهههه نرسههیدن رو نداشههتم .. پههس 

 بی خیال شدب و با ذوق گفتم : با خره مدرکامون اماده

 ! شد

 ! نمم شد استادخندید : با خره خا
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 ! ذوق زده گفتم : وای نمی دونی چقدر خوشحالم

 ! با لذت نگاب کرد : منم خوشحالم عروسکم

 نگاهش روی شکمم نشست : امیررسین بابا خوبه  

 ! دستم رو روی موهای شقیقه اه کشیدب : اوهوب ... سه ماه دیگه میشی بابایی

 .. ره پسربنگاهش رو تو چشماب دوخت : چه مامان ِ خوشگلی دا

 امیرعباو  -

 لباند زد : ران امیرعباو  

 مواعی ب ه به دنیا اومد .. اومم .. راج علی رو دعوت کنیم خونه مون  

دسههتامو تههو دسههتش گرفههت : رههاج علههی و شههمیم کههه چنههد بههار اومههدن خونههه مههون     

 ! خانمم

ه شههونه هههامو بهها  انههداختم : یعنههی .. چیههزه .. مههنم مههی خههواب پیششههون بشههینم .. نهه     

 ..اینکه مثل هر دفعه برب تو اتاق

 ردی نگاب کرد : من گفتم بری تو اتاق  

 ! نه ... اصال ولش کن یه وات دیگه صحبت می کنیم -

 !! بیسکوییت رو از تو رعبه اه خارج کردب : ببین چی خریدب

 .. بیسکوییت رو ازب گرفت و از وسط بازه کرد

عبههاو بهها دو لقمههه کههال بیسههکوییت کههرب بیسههکوییت رو هنههوز زبههون مههی زدب کههه امیر

 .. رو خورد

بهها تعهههد نگههاه کههردب .. لبانههدی زد و سههره رو روی شههکمم فشههار داد : اا ..       

 ! چقدر دلم می خواد امیررسین مون رو زود تر ببینم

 .. دستامو دور سره گذاشتم : خد سه ماه دیگه

و دسهت اچه  با بهاز شهدن ناگ هانی در ، رهرف تهو دههنم مونهد .. ههم مهن ههم امیرعبها           

 شدیم .. سر امیرعباو رو محکم به خودب فشار دادب و
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تقههاله بههرای رهههایی از ایههن وضههعیت بههی نتیهههه مونههد .. منشههی بهها دهههان بههاز داشههت  

 نگامون می کرد .. هر کاری می کردب که دستامو از دور

 !!! سره بردارب نمی شد که نمی شد

 .. د بیرون رفتمنشی بی اره سرا شده ، با خره به خوده اومد و تن

بهها رفتههنش رارههت نفههس کشههیدب ..و دسههتاب بههاز شههد .. امیرعبههاو ببهها صههورت سههرا   

 شده از شرب و عصبانیت نگاب کرد : چرا سر من رو ول

 نمی کنی تو هم ین وضعیتی  

 با کالفگی گفتم : نمی دونم چم شد اصال .. خیلی بد شد  

ه مها داشهتیم چهی کهار مهی      ازلحنم خنده گرفهت : ابرومهون رفهت .. ا ن فکهر مهی کنه      

 ! کردیم

 ! ب گانه گفتم : ما که کاری نمی کردیم

 ! صدای خنده بلند شد ، زد به پیشونیم : دیوونه ی من
 

 :رمان های پیشن ادی انهمن

 م دیه ارمدی |رمان عروو شیشان 

  | (8zy.na رمان رنگهویان گورج )و اتحاد با شیاتین

   |jasmineرمان رنگل خیال 
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