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  )roman,ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 است نویسنده با   رمان این محتوای مسئولیت

 

 :رمان های دیگر ما

 دانلود رمان عقرب و پروانه

 دانلود رمان سیاه روشن

 دانلود رمان لیانا

 

 !   نکن باور تو ، کردند شوخی هم را این ولی "!  روزه دو زندگی " که گفتند

 صهدا   اتها   تهوی  رفهت  بهرامهی  کهه  وقتهی  ، دیهد  رو بهرامهی  خشهک  لحهن  کهه  ایمان

 . کرد خم میز روی رو تنش باال کمی و آورد پایین رو

 بههرداره مشههتری شههماره ، مشههتریا دفتههر سههر رفتههه دیههده.  نمیههاد خوشههش صههفدری از

  . بمونههه زیههاد اینجهها نههداره دوسههت.  دیگههه جههای واسههه بفرسههته رو مهها مشههتریای کههه

 جلههو رو سههر .  پوشههید مههی لبهها  تههر اسههتر  و بههود بهرامههی از ظریفتههر و الغرتههر

 زمونهه  جه  ع.  کهرد   مهی  گهو   حرفهها   بهه  و کهرد   مهی  نگهاه  میهز  به و بود  برده

 ! زدن می هم رو مشتری شماره ، بود شده ای

 ؟ کنید نمی پیدا رو دیگه نفر یه چرا

 . ما برای نه ، کنه می کار شرکت برای:      

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%b9%d9%82%d8%b1%d8%a8-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87/
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%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7/
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 داده توضههی  و بههود داده اهمیههت مههن بههه اینکههه ولههی نبههود جههبابی چنههدان موضههو     

 . داشت ارز  برا  ، بود

 ؟ بد  سفار  یا ، آوردید ناهار:      

 . آورد  ممنون نه -     

 اگهر  ، میهار   کهه  بهود  معلهو  .  رفهت  بهرامهی  اتها   سهمت  دسهت  بهه  منهو  و شهد  بلند    

 سهر .  کهرد   مهی  خهر   رو حقهوقم  تمها   بایهد  ، بخهور   آمهاده  غهبای  روز ههر  بود قرار

 . گباشتم مایکروفر توی رو کتلتم ساندویچ و رفتم یخچال

 

 "!  میری زود میای دیر...  یستین!  شده شلوغ سر  که معلومه"     

 آویزونههت کسههی مهراده؟  وفهه  بههر اوضها   خبههر؟ چههه شهما .  زنههدگیم و کههار درگیهر "    

 "!؟ رفتن پیچوندی رو پیچا سه ؟ گلو  بیخه نچسبیده کسی ؟ نیست

 "!  زشته...  بده! ؟ نمیشه ای کینه انقدر دختر!  بندازیا تیکه نشد قرار"     

 کشههونده منههو دسههت ، ظهههر سههر ، دانشههگاه سههل  در جلههوی از ؟ بههود  ای کینههه    

 و کشههیدنا داد از!  مهرنههاز بههرون بلههه بههه مونههده روز چنههد اونههم...  بههود بههرده بههود

!  بهود   نباشهته  دانشهگاه  رو پها   هفتهه  یهه  تها  حتهی  کهه  بهود   ترسهیده  انقهدر  تهدیدا 

 دیگههه ، مشههرو ی تههر  یههه از بعههد کههه بههود کههرده افسههرد  انقههدر! ؟ بههود  ای کینههه

 نگههاهم جهها همههه ، همیشههه ، همههه کههرد  مههی احسهها .  دانشههگاه بههر  نداشههتم دوسههت

 مزخههر  چنههد هههر ، کننههد مههی مسههخر  ، زننههد مههی حههر  مههن ی دربههاره ، کننههد مههی
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 بهود   بچهه  انقهدر  مهن  فقه   چهرا  ؟ بهود  سهالم  چنهد  مگهه  ، بود  بچه ولی کرد  می فکر

 ... دویید پوستم زیر خون...  عوضی! ؟

 " ؟ کنی می چیکارا خبر چه تو...  بگبریم"     

 تههو.  خوبههه... نیسههت بههد ... ای.  زدیههم رادیولههو ی کلینیههک یههه دوسههتا  بهها "    

 " ؟ کنی می چیکار

 االنههم ، خونههد  تغبیههه علههو  رفههتم ، نداشههتم دوسههت کههه رو آزمایشههگاهی علههو  "    

 " ؟ حاال کلینیک  رفاست کدو .  مشغولم داییم شرکت توی

 "! ؟ عزیز  شده خراب دندونت یا ببینمت بیای خوای می چطور "     

 "!!!  عزیز  پرسید  همینجوری "     

 فرسههتم مههی رو سههایتش آدر ... خههوره مههی بههر بهههت زود!  بابهها کههرد  شههوخی"    

 " ببین برو

 مههن و شههد بههاز در سههری  و اومههد زدن در صههدای کههه نکههرده الز  بنویسههم اومههد     

 . میز روی کاغب دسته یه زیر رستمبف رو گوشی کرد  فرصت فق 

 . بنویس ست نامه تا چند یه بیا عباسی خانو  _     

 . میز کنار اومد که شد  خیز نیم جا  توی     

 ؟ کردی آماده کاتالوگ تا چند...  ببینم _     
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 میههز روی سههاعتی نههیم یههه کههه ناهههار از بعههد.  بههود  نکههرده درسههت بیشههتر تهها ده    

 درسههت کاتههالوگ اومههد  تهها بعدشههم و بههود  زده چههر  و بههود  گباشههته رو سههر 

 . داشت نگه صورتم جلوی هوا روی رو کاتالوگا.  بود داده پیا  پویا ، کنم

 ؟ کردی درست تا ده فق  موق  اون از _     

 هههم سههر پشههت دینهه  تهها دو کههه کههنم جههور  و جمهه  جههوری یههه خواسههتم مههی    

 . کرد خراب رو کار ، بود پویا دادن پیا  خا ر به احتماال که گوشیم

 . کشید بیرون ، بود معلو  کاغب ی دسته زیر از صفحش نور که رو گوشیم     

 نبیههنمش!  سههراغش ری نمههی کههار  وقههت آخههر تهها ، کیفههت تههوی نههدازی مههی اینههو _    

 ! دیگه

 بههی کههه " نبههود دسههتم گوشههی " بگههم خواسههتم و کههرد  نگههاهش مالیمههی اخههم بهها    

 . برد  جلو رو دستم.  بود منتظر و من به بود زده زل جدی باز .  شد  خیال

 .من به بدید رو گوشی -     

 احسهها  کههه اومههد بههاال لههبش سههمت یههه و رفههت بههاال ابروههها  حههرفم شههنیدن بهها    

 . شده تفاهم سوء برا  کرد 

 . کیفم توی ببارمش خوا  می -     

 و دسههتم کهه  گباشههت رو گوشههی و دراومههد لجههم کههه گفههت نامحسوسههی " آهههان"    

 و اومههدیم بیههرون اتهها  از هههم بهها.  رو  گباشههت هههم شههده نوشههته آچههار برگههه چنههد

 کههه زمههانی و نرفههت ، نوشههته چههی پویهها ببیههنم بههره کههه داد  لفههتش مههن چقههدر هههر

 . رفت داخل اتاقش در از کیفم توی انداختم رو گوشیم
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 تههازه کههردن نگههاه ربهه  یههه از بعههد.  نبههود خونههدن قابههل اصههال و بههود افتضهها  خطههش    

 شکسههته "ی " حهر   افتهاده  هها  کلمههه بهین  کهه  کولهه  و کهه  خطهای  ایهن  بهود   فهمیهده 

 از  و بههود  رفتههه بههار  چنههد.  خونههد  شههد نمههی بههاز  ، کههه نبههود ایههن فقهه .  سههت

 ایهن  " گفهت  مهی  تعجه   بها  بهار   ههر  " ؟ چیهه  اون "...  " ؟ چیهه  ایهن  " بهود   پرسیده

 هها  برگهه  بهر   رسهید  ذههنم  بهه  دیگهه  آخهر  ربها !  " واضهحه  کهه  ایهن  "...  " معلومهه  که

 رو میخههی خهه  داشههتم انگههار!  " کههن تایتشههون خههود  " بگههم و سههر  تههو بکههوبم رو

 ! کرد  می گشایی رمز

 بههود  شههنیده رو صههدا  ، بههود بههاز اتاقشههون در چههون و بههود رفتههه 4 سههاعت ایمههان    

 تها  چنهد  یهه  گهم  مهی  پگهاه  بهه  بیها  " بهود  گفتهه  و لواسهون  ره مهی  دختر  دوست با که

 خههوب" بههود گفتههه ولههی بهرامههی "!  کههن سههوا خوبشههو یههه بیههاره رو دوسههتا  از

 . " گبره خو  ، داداشم برو...  بابا برو...  ماهشه هشت االن خوبشون

 بشهه  تمهو   سهاعتم  نهیم  ایهن  بهود   منتظهر  و بهود   کهرده  درسهت  کاتهالوگ  بسهته  یه    

 رفتههه مهنم .  گهرد   مهی  بهر  پهن   تها  بهود  گفتهه  و بیهرون  بهود  رفتهه  بهرامهی .  خونهه  بهر  

.  اپههن روی بههود  گباشههته و بههود  ریختههه چههایی خههود  بههرای و آشههتزخونه بههود 

 ولهی .  کهنم  پیهدا  چیهزی  بیسهکوییتی  شهکالتی  شهاید  گشهتم  مهی  رو کابینتها  تهوی  داشتم

 قهههوه و دمنههو  و چههایی اقسهها  و انههوا  از پههر کابینتهها درعههو .  نکههرد  پیههدا هیچههی

 . میوفتاد عطاری یاد آد ...  گاوزبون گل ، نهبابو ، سبز چای.  بود

 ؟ گردی می چی دنبال_     

 اومههده کههی.  کابینههت ی لبههه بههه خههورد سههر  و خههورد  تکههون تههر  از ضههرب یههه    

 ؟ بگیره مچ خواست می ؟ بود اومده صدا و سر بی انقدر چرا ؟ بود
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 مههی نگههارا کههه بههود جههوری صههورتش حالههت.  کههرد  مرتهه  رو مههانتو  و شههد  بلنههد    

 تهها بههود بدجنسههی روی از لبخنههد  نظههر  بههه چنههد هههر.  بخههوره رو لبخنههد  خواسههت

 . مهربونی

 . باشه چیزی بیسکوییتی یه شاید گفتم ، هیچی -     

 نههه ریههش تههه اون بهها ، رو  مههدادی نههو  کههت و بههود پوشههیده کتههونی مشههکی بلههوز    

 . داره عزا همیشه ، کرد می فکر آد  همیشگیش کوتاه چندان

 یههه ، گشههتم مههی کههه جههایی مقابههل درسههت بههاال کابینههت از و اومههد آشههتزخونه داخههل    

 فههرو کابینههت تههوی سههر بهها کههه منهو  اونطههور اینکههه از.  کشههید بیههرون بیسههکوییت بسهته 

 . شیکم این به خورد می کارد.  کشید  خجالت شد  به ؛ بود دیده ، بود  رفته

 

 کههرده تغییههر خیلههی انتظههار  بههرخال  و بههود  برداشههته دیگههه ر  یههه رو ابروههها     

 خهراب  شهبمون  دوبهاره  ترسهید   مهی  و مامهان  جلهوی  بهر   کشهید   مهی  خجالهت .  بود 

 دیههده تههر درشههت و بههود شههده بههازتر چشههمم بههاالی.  بههود  راضههی دلههم تههه ولههی.  بشههه

 بهها و بههود  کههرده انتخههاب مقنعههه و مههانتو فههردا بههرای بیشههتری وسههوا  بهها.  شههد مههی

 هههر.  داشههتم دوسههت رو فههرد روزای.  بههود  کههرده یههزونآو در پشههت لباسههی چههوب

 فکرشههم حتههی.  بههود اومههده خوشههم جههورایی یههه ولههی نبههود جههبابی چنههدان کههار چنههد

 بههر و دور قضههیه ولههی باشههم صههاد  خههود  بهها نداشههتم دوسههت و بههود آور خجالههت

 بهه  سهر   و نهداره  مهن  کهار  بهه  کهاری  کهه  بهود  واضه   چنهد  ههر .  چرخیهد  مهی  بهرامی

 شههده جمهه  حواسههم.  بههود  آنههالیز  مشههغول بههدجوری مههن ولههی ، بههود خههود  کههار

 حسهاب  ذههنم  تهوی  ، شهد  مهی  خهر   کهه  پولههایی  و شهد  مهی  پها   کهه  چکههایی  و بود
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.  نبههود بهد   وضهعش  بهاز   ولهی  بهودن  شهریک  ایمهان  بها  چنهد  ههر .  کهرد   مهی  کتهاب 

 فهمیههده و بترسههم رو ماشههینش بیمههه هزینههه و بیمههه بههزنم زنهه  بههود گفتههه پریههروز

 قسههطی اونههم کههه وداشههتن پههن  و چهارصههد یههه مهرنههاز و حمیههد.  داره گههانم بههود 

 بیشههتر  کههه شههد نمههی بیشههتر پونصههد و دو حقههوقش سههق  حمیههد.  بههودن خریههده

...  بههود بهتههر مامههان و مههن از بههود چههی هههر...  رفههت مههی ماشههین و خونههه قسهه  واسههه

 . کرد  می درست رو چی همه...  کرد  می درستش

 هههیکلم.  بههود  شههده الغههر زیههادی ایسههتاد  رخ نههیم نهههآی جلههوی شههد  بلنههد    

.  میوفتههاد  ریخههت از حسههابی ، کههرد مههی پیههدا ادامههه اینجههوری و بههود شههده اسههتخونی

 . خورد  می غبا بیشتر باید

    … 

 داسهتانش  بهاغ  تهو  کهه  مهن .  دیهدیم  مهی  سهریال  ههم  بها  و بهودیم  نشسهته  مامان کنار    

 خها ر  بهه  کهه  بهود   چسهبونده  بههش  خودمهو  و مامهان  پهیش  بهود   نشسهته  فق  ، نبود 

 ههم  پویها  بهد  شهانس  از.  نهده  گیهر  مهن  بهه  زیهاد  وقهت  چنهد  ایهن  زدنای تیپ و ابروها 

 پیههدا  و داشههت کههار روزا.  کههرد  مههی چههت اونههم بهها زیرزیرکههی و بههود شههده آنالیههن

 مامههان بههود  آورده شههانس.  کههرد مههی پیلههه و شههد مههی آنالیههن شههبا ولههی شههد نمههی

 مامههان بههازوی بههه بههازو ، بههود گرفتههه خنههد .  فهمیههد نمههی فینگلههیش و مبایههل از چیههزی

 و بههود نشسههته متههریش سههانتی چنههد کههه دختههر  از روحشههم  فلکههی و بههود  نشسههته

 ! نداشت خبر بود، دستش توی که ماسک ما  اون

 مهرنههاز و مههن از اون سههن هههم زنهههای!  بابهها مثههل... مهرنههاز مثههل...  بههود خنهه     

.  شههد مههی حالیشههون مبایههل از بیشههتر مههنم از ، بههودن روزتههر هبهه ، بههودن تههر خوشههتیپ

 تههازه شههاگردا از یکههی مههادر...  عکساشههون از بههود پههر تلگههرا  گروهههای و اینسههتا
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 مههادره شههیکم ، کههرد مههی تعریهه  دختههره ، بههود کههرده عمههل رو ههها  سههینه و شههیکم

 نمههی رنهه  موهاشههو ایههن وقههت اون...  تههر صهها    بچههه از بههود شههده صهها  صهها 

 ! کرد

 

 علههو  از حههداقل ، خوبههه کارشههم بههازار ، کههردی انتخههاب هههم رو خههوبی ی رشههته "    

 ". بهتره آزمایشگاه

 . کرد نمی تازه دلمو داغ و کرد می بس کا      

 " ؟ هستی راضی چطوره تو احوال اوضا .  خوبه آره"     

 "!  میاد در دخترا دوست جیبی تو پول ، نیست بد  "     

 " ؟ دی می تو رو جیبیشون تو ولپ مگه!  عج  "     

 قههدر همههون ، بههدی پههول چقههدر هههر...  زمههون اون گبشههت ؟ ده مههی کههی پههس "    

 "!  خوری می آ 

 " نکنی رودل!!! واقعا ؟ خوری می آ  "     

 مهی .  خهورد   مهی  حهر   ولهی  مهن .  ههم  پشهت  تها  چنهد  بهود  فرستاده خنده شکلک    

 خهه  رو پسههری هههر دور مههن سههالها نایهه ی همههه! ؟ وقههی  انقههدر ولههی عوضههیه دونسههتم

 ! مدرن چه ، سنتی چه بود  کشیده

 د  مهی  تهرجی   رو بهره  و گوسهفندی  کبهاب  نیسهت  سهازگار  مهن  معهده  بها  که آ  "    

!" 
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 . کرد  سکو !  بود  گوسفند ، بودند گوسفند گفت می درست     

 "!!  تو با ما داریم بسا ی چه ، توا  حاال خ  "     

 "!!!  ب  ب  "     

 ! رذل ی پسره.  سرهم پشت تا چند دوباره فرستاد خنده شکلک     

 ، داد  مههی ادامههه.  نههداد  بهههش زدن حههر  فرصههت و کههرد  خههامو  رو گوشههیم    

 . کرد می باز سر ها  عقده

 دو بریههزه موههها  تهها کههرد  خههم رو سههر .  بههود  کههرده اخههم و بههود  شههده پکههر    

 پههای وقتههی چنههد یههه!  خهه  هفههت ی سههرهپ.  نبینههه رو صههورتم مامههان و صههورتم  ههر 

 کههه اونقههدر...  رسههید مههی بهههش دسههتم کههه میومههد  راه انقههدر ، میومههد  راه دلههش

 ههم  بها  حسهابی  درسهت  چرتکهه  یهه  کهه  شهد  مهی  بهاز  دسهتم  انقهدر ... شهد  می باز دستم

 ! داد می پس رو بدهیش ، داشت بدهی کی هر به کی هر و نداختیم می

 و سههی  خواسههتم مههی.  کشههید  جلههو رو دسههتی شپههی و کنههار گباشههتم رو گوشههی    

 هسهت  کهه  تنهها  دونسهتم  مهی .  بهد   خهورد   بهه  و بگیهر   پوسهت  مامهان  واسه پرتقال

 . ره نمی خوردن به دلش و دست

 

 وقتههی و بههود  رسههیده خههود  بههه حسههابی ، پوسههتی زیههر و نامحسههو  صههور  بههه    

 حسهابی  ، بهده  حویهل ت پهرو ه  شهرسهتان  رفتهه  بهرامهی  بهود  گفتهه  ایمهان  ، بهود   اومده

 و نداشههتم حوصههله.  بههود شههده خههالی بههاد  بادکنههک مثههل و بههود شههده گرفتههه حههالم

 گوشهی  ههم  لحظهه  یهه  نبهود  بهرامهی  کهه  جهایی  اون از!  قههوه  بهه  بهود   بسهته  رو خود 
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 و بههود گیههر بهرامههی چقههدر هههر.  بههود  وصههل دفتههر اینترنههت بههه و افتههاد نمههی دسههتم از

 مهن  کهار  بهه  کهاری  ایمهان  ، بهره  پهایین  آد  لهوی گ از خهو   آب لیهوان  یهه  ذاشت نمی

 کههه تلفههن تهها دو یهها ، داد  مههی دسههتش و کههرد  مههی تایههپ کههه نامههه تهها دو نداشههت

 سهر   و نداشهت  کهار   بهه  کهاری  سهاعت  یهه  تها  ، کهرد   مهی  وصهل  و میگرفتم واسش

 . بود خود  کار توی

 دار خنههده عکههس کلههی بعههد  و بههود فرسههتاده دلجههویی پیهها  تههایی چنههد یههه پویهها    

 تغییههر رفتههار  عجیهه  ولههی!  بههود  خندیههده دسههتش از کلههی!  کشههی منههت بههرای

 اون سهمت  از اشهتباه  و کهردیم  مهی  کهه  قههر  .  نبهود  کشهی  منهت  آد  پویها  ، بهود  کرده

 . ذاشتم می جلو پا آشتی برای من باز  ، بود

 بهها خههود  چقههدر هههر.  بههزنم حههر  باههها  و بههزنم زنهه  کههه بههود افتههاده دلههم بههه    

 ، بزنهه  زنه   بایهد  کهه  اونهه  و بهزنم  زنه   بههش  نبایهد  مهن  کهه  رفهتم  می کلنجار خود 

 خواسههت تهها و گههرفتم رو شههمار  بههاری چنههد حتههی.  برنمیومههد  خههود  پههس از بههاز 

 . زد می شور دلم عجی .  کرد  قط  بخوره زن 

    … 

 از کههه تیههری مثههل رفتههنش بهها و داره کههار جههایی گفههت ایمههان کههه بههود سههه سههاعت    

 انگههار قلههبم.  گههرفتم رو شههمار  گوشههیم بهها و میههز پشههت پریههد  ، کردنههد ارههه چلههه

 خیههالم داشههت و خههورد زنهه   ههوالنی.  زد مههی ضههربان حلقههم تههوی و بههود اومههده بههاال

 . شد وصل تما  که!  نداد جواب خود  اصال بابا که شد می راحت

 . سال :      

 . کرد یخ بدنم تلفن پشت صدای شنیدن با     
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 ؟ گرفتم تما  مقیمی آقای همراه با من . سال  -     

 . خندید     

 . جان مهسا سال :      

 ؟ شما -     

 . هستم پویا:      

.  کههرد  قطهه  رو گوشههی و رفههتم وا صههندلی روی.  بههود خنههده بهها آمیختههه صههدا     

 . بگیر  اشتباه یا نشناسم رو پویا صدای نداشت امکان.  نبود پویا

 کههه لیههوانی اولههین تههوی قنههد تههایی دوازده ده و رسههوند  آشههتزخونه بههه رو خههود     

 کههس هههیچ خواسههتم نمههی.  کههرد  درسههت غلیظههی قنههد آب و انههداختم رسههید دسههتم

 . ببینم رو خود  نداشتم دوست هم خود  حتی ، ببینه وضعیت این توی رو من

 سههمت و گباشههتم سههینک تههوی خههورده نههیم رو قنههد آب خههورد زنهه  کههه گوشههیم    

 . خورد  سکندری و کرد گیر میز به پا  راه بین یحت.  رفتم میز

 آرومههی ی "الههو " و کههرد  وصههل رو تمهها .  شههناختم نمههی بههود جدیههد ی شههماره    

 . گفتم

 . سال  _     

 تهوی  بهود  زده زنه   مامهانمم  اگهه  حتهی  و بهود  هنه   مغهز   ولهی  بهود  آشهنا  صدا     

 ! بد  تشخیصش تا کرد می معرفی رو خود  باید وضعیت این

 . سال  -     
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 آنالینههی صههب  از! ؟ برسههید کههاراتون بههه و سههرکارتون بریههد کههه چیههه نظرتههون _    

 ! خانو 

 رو مههن!  کههنم ذخیههره گوشههیم تههوی رو بهرامههی ی شههماره کههه نبههود حواسههم چههرا    

 ! ؟ بود کرده چک

 

 و بههود  زده چههت انقههدر ، زد  مههی گههی ...  نبههود خههود  دسههت حههالم دیههروز از    

 کههه بههود  داده ایمههان دسههت جهها بههه جهها هههای برگههه و بههود  گرفتههه یاشههتباه تلفههن

 تههوی سههاعت یههک بههر و دور کههه روز هههر جههای بههه.  بههر  بههود فرسههتاده چهههار سههاعت

 بههه حواسههم و بههود  نشسههته متههرو تههوی.  رسههید  خونههه سههاعت دو از بعههد ، بههود  راه

 دو یکهی  ههر  و بهود   کهرده  عهر   شهبم  تمها  .  نبهود  ، بهود   کهرده  رد که ایستگاههایی

 اگههه.  بههود  شههده بههدتر  ، نداشههتم کههه هههم اخههال .  بههود  پریههده خههواب از سههاعت

 نعههره بهها داد  مههی جههواب کههه هههم وقتههی ، داد  نمههی جههواب کههرد مههی صههدا  کسههی

 بیچههاره...  نبههود خههود  دسههت ولههی باشههم اینجههوری نداشههتم دوسههت.  داد  مههی جههواب

 فکهر  چیهزی  بهه  یها  باشهه  مشهغول  فکهر   کهه  نبهود  اینطهور ...  شهاگردها  بیچهاره  ، مامان

 بهی  از عظیمهی  حجهم  یهه  تهوی  انگهار .  کهرد   نمهی  فکهر  اصهال  کهه  بهود  این مسئله ، کنم

 . بود  معل  وزنی بی و فکری

 

 ههر .  بهود   خوابیهده  مامهان  کنهار  تخهت  روی بهود   رفتهه  و بهود   برداشهته  رو بالشم    

 چشههما  یال از دائههم و رسههید مههی معههبب نظههر بههه و نداشههت عههاد  مامههان چنههد

 احسهها  ، باشههه پیشههم نفههر یههه خواسههت مههی دلههم.  نبههود مهههم ولههی.  کههرد مههی نگههاهم
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 بابههای یههه بهها خواسههت مههی کلفههت گههردن دادا  تهها چنههد دلههم ، کههرد  مههی تنهههایی

 ههر  بها  جهوره  همهه  کهه  پسهری  یهه ...  فهابریکی  رفیه   یهه  حهداقل  ، پولهدار  و کاردرست

 ولههی...  کنههه ور  واسههت دنشگههر رگ بههاز  ، باشههی آورده بههاال کههه کثههافتی و گنههد

 دیههد مههی خههالی رو مههن جههای تهها وقههت بههی و وقههت کههه داشههتم خههواهر یههه...  نداشههتم

 ... کاه زیر آب و کلن  شوهر یه با میومد سوسه

 خههامو  ی صههفحه تههوی کههه خههود  صههور  بههه و بههود  کشههیده دراز مامههان بههه رو    

 نههه ، کههنم روشههن ور گوشههیم نداشههتم دوسههت.  کههرد  مههی نگههاه ، بههود افتههاده مبایههل

 لحههنش...  پویهها  مههن بههود گفتههه وقتههی لحههنش ، بههود کههرده   مسههخره ، بترسههم اینکههه

 چیههز همههه کههه بههود کههی... بههود  کشههیده خجالههت چقههدر کههه آخ...  بههود خندیههده وقتههی

 جههنس اصهال  ؟ دونسهت  مهی  رو مها  بهین  اتفاقها   تههه تها  کهه  بهود  کهی  ؟ دونسهت  مهی  رو

 ، نبهود  پهایین  و نهر   انقهدر  پویها  صهدای  ، ر بگیه  اشهتباه  مهن  کهه  نبهود  جوری صداشون

 عهالم  زدی مهی  حهر   باهها   کلمهه  دو تها  کهه  بهود  دار خهش  و بهم  صهدا   انقدر اصال

 ! گفت می چی شنیدن می آد  و

 بههر خههود  دیگههه ، بههرداره واسههت خههانو  فرزانههه بههریم بشههه پههر ابروههها  بههبار:     

 . کردی نازکش. ندار

 بههه بزنههه زل کههه رو چشههم تهها دو ی حوصههله.  شههکر رو خههدا ، بههود بسههته چشههما     

 . نداشتم من

 . بلد  خود  وگرنه.  میا  باشه ، کنی می رن  موهاتو اگه -     

 میههاد کههی ؟ ریههم مههی کجهها ؟ کههنم رنهه  کههی واسههه! ؟ داری مههن بههه چیکههار تههو:     

 ... خوابیده زهرا بهشت که شوهرمم ؟ خونمون
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 . خندید !  بود شده باز دلش و درد سر امش  مامانم     

 جلوشههون نههدار  دوسههت ، کههنم مههی شههوهر دیگههه روز دو.  کههن رنهه  مههن واسههه -    

.... 

 .کرد نگاهم و شد باز چشما      

 ؟ گوشیته تو همش سر  ؟ گفته چیزی کسی ؟ خبریه مامان جون ، مهسا:      

 ، کمههی خههود !  نههداریم روز و شهه  مهها ، تههو مههادر خههواهر ایههن دسههت از بابهها نههه -    

 شههوهر خههوا  مههی ولههی!  کههردن سرویسههمون مجههازی دنیههای تههوی دختههرتم و خههواهر

 ... کنم

 مهی  کهار  و کهس  دلهم .  کهرد   نمهی  شهوخی  ، گفهتم  مهی  قلهبم  ته از ، گفتم می راست    

 چشههما  اون بههدونم و ببنههد  رو چشههما  کههه خواسههت مههی نفههر یههه دلههم ، خواسههت

 البهد  ، دیگهه  بهود  خهوب  البهد  ، د کهر  مهی  پیهدا  حمیهد  مثهل  داغهونی  االغه یه اصال.  بازه

 . داشت دوستش مهرناز

 ؟ گی می راست مامان جون:      

 معرفههی رو کسههی خههالم و مهرنههاز اگههه ، دیگههه بههده راه بیههاد خواسههت کههی هههر -    

 . بیاد بگو کردن

 پیههدا پههری خالههه کههه مههوردی چنههد داشههت و بههود شههده بههاز دلههش و درد سههر مامههان    

 مههن و کههرد مههی تعریهه  جههزء بههه جههزء ، کنههه فههیمعر خواسههت مههی و بههود کههرده

 کههرد  مههی روشههنش و گوشههیم پههاور ی دگمههه روی بههود  گباشههته رو اشههار  انگشههت

 . بود داده پیا .  بود شده کمتر مامان با زدن حر  از استرسم. 
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 "!  خورد  سرما شده عو  صدا  "     

 "! بابا ای ؟ کردی خامو  رو گوشیت "     

 "!؟ دیگه تو ای بچه چقدر ؟ وشهخام گوشیت هنوز "     

 گوشههی.  لغزیههد مههاهی مثههل دسههتم تههوی از گوشههیم کههه ، کیههه بترسههم خواسههتم مههی    

 . انداخت سر  پشت رو گوشی آلود اخم و بود مامان دست توی

 ؟ زنم می حر  کی ی درباره دار  فهمیدی اصال:      

 دو...  زنههه مههی ر حهه کههی ی دربههاره مامههان دونسههتم نمههی مههن...  نفهمیههد  کههه نههه    

 چههی همههه روزا ایههن...  زنههم مههی حههر  کههی بهها پویهها هههوای بههه دار  خههود  سههت هفتههه

 ...بود شده کی هر به کی هر بدجور

 

 اینهو  " بهود  گفتهه .  کابینهت  تهوی  بهود  گباشهته  و بهود  خریهده  بهاقلوا  بهزرگ  جعبه یه    

 یههه دقیقهها ".  بیاریههد کسههی بههرای خههواد نمههی ، بخوریههد خودتههون.  خریههد  دفتههر واسههه

 اتههاقش تههوی بههود  رفتههه وقتههی و بههود میههز  روی.  بههود اتههاقش تههوی دیگههه جعبههه

 !؟ مگه داشت باقلوا کاشان.  بودند خورده هم رو نصفش ایمان و خود  دید 

 مههالی هههای برگههه و فههاکتور دسههته یههه و بههود درآورده رو نبههود کههه روزی یههه تالفههی    

 خهود   سهمت  بهه  رو مهن  آهنربها  مثهل  و بهود  کهیفم  تهوی  گوشهیم .  بهود  گباشته جلو 

 از.  بههود نباشههته خههورا  و خههواب واسههم کیههه عوضههی اون اینکههه فکههر.  کشههید مههی

 بههرا  انگههار کههه کههنم وانمههود جههوری خواسههتم مههی و بههود  نههداده پیهها  بهههش  رفههی
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 شههد نمههی و شهد  مههی ههار  داد  مههی نشههون حساسهیت  اگههه.  نهداره  اهمیتههی کهوچکترین 

 . کرد مهار 

 

 و شههد  بلنههد.  بههود شههده خسههته گههردنم پشههت و انگشههتها و بههود رسههنمگ ظهههر سههر    

 گفتهه  و بهودن  اتها   تهوی  بهرامهی  و ایمهان .  کوبیهد   کهیس  بهه  حرصهم  از محکمهی  لگد

.  کههرد مههی تحریههک رو   معههده پیتههزا بههوی و بههد  سههفار  پیتههزا براشههون بههودن

 از یکههی ، بههود  داده سههفار  غههبا براشههون بههود  زده زنهه  کههه مههوقعی درسههت

 صهدای  و بهودن  اتها   تهوی  و بهود  اومهده  پهر  تهو   بها  پسهرا   تها  دو با هاشون شتریم

 بههاز رو غههبا  ظههر  هنههوز خههود .  رفههتم آشههتزخونه سههمت.  میومههد بحثشههون و جههر

 . دار  چی دونستم نمی و بود  نکرده

 ".  زد مههی حههر  خههود  بهها.  اومههد بیههرون در از بهرامههی و اومههد اتهها  در صههدای    

 کلههی کنههار  و بههود گباشههته بههرا  ماکههارانی مامههان.  " نفهههم زبههون خههر مردیکههه

 ای رشههته خمیههر هههر از مههن دونسههت مههی خوبههه بههود چیههده خیارشههور و قههار  و گوجههه

 بههرای دلههم تههوی.  آشههغال سههطل تههو کههنم پههر  رو غههبا خواسههت مههی دلههم!  میههاد بههد 

 . گباشتم مایکروفر توی رو غبا.  کشید  نشون و خ  مامان

 ؟ شد چقدر باغ پول خانو  _     

.  کشههید بیههرون میلههی بههی بهها رو پیتههزا جعبهه .  بیههار  رو فههاکتور تهها رفههتم میههز سهمت     

 بههود اومههده اتهها  از کههه بههود کههرده تحریههک رو اعصههابش حسههابی پیرمههرد احتمههاال

 دسههتش کنههار رو فههاکتور.  کشههید مههی رو جههور  داشههت بیچههاره ایمههان و بیههرون
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 غهبا  .  بهود   هال  از نظهر   بهه  کهه  علهی  سهم ا یهه  و بهود  دستش چرمی دستبند.  گباشتم

 . کرد می بازی پیتزا در با.  آورد  بیرون مایکروفر از رو

 ؟ داری دوست پیتزا _     

 . رفت باال ابرو  یه ناخواسته     

 . خوبه تنو  برای -     

 . نمیاورد خونگی غبای اینجا کسی نبودی که شما _     

 و گرفههت اپههن از رو   تکیههه.  کههرد  هشنگهها منتظههر.  گههه مههی چههی فهمیههد  نمههی    

 پیتههزا ی جعبههه بهها و گرفههت مههن از رو غههبا بشههقاب.  اومههد مههن سههمت دسههت بههه پیتههزا

 . زد دستم به آرو 

 ! کنیم عو  غباهامونو بیا _     

 داشههتم و بههود پوشههیده ای سههورمه اسههکی یقههه بلههوز.  گههرفتم دسههتش از رو پیتههزا    

 پیتههزا مههنم.  بههرد آشههتزخونه خههود  بهها ور مههن بشههقاب.  میههاد بهههش کههرد  مههی فکهر 

 باشهه  کهرده  درسهت  خوشهمزه  مامهان  کهرد   خهدا  خهدا  دلهم  تهوی  و برد  میز پشت رو

! 

 اونههی از بیشههتر ، مشههتری کههار.  بههودن رفتههه بههود کههرده نههر  رو ههها مشههتری ایمههان    

 بههدون ، داشههت ایمههان کههه زبههونی بهها ولههی.  بههود کشههیده  ههول بههودن داده قههول کههه

 لبخنههد همیشههه و کههرد مههی صههحبت پههایین صههدای تههن بهها.  کههرد ونراهیشهه دلخههوری

 دقیقهها.  نمیههاورد کههم کههردن صههحبت تههوی وقههت هههیچ و بههود پههبیر انعطهها  و زد مههی

 . بهرامی عکس بر
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 پههن  هههر بههود گفتههه و نظافههت بههرای بیههان شههرکت از بههزن زنهه  بههود گفتههه بهرامههی    

 بههرای بههودن فرسههتاده رو ای سههاله چهههل حههدود مههرد.  بمونههه یههاد  خههود  بایههد شههنبه

 مهرد .  نکنهه  مهالی  ماسهت  کهه  کهنم  چهک  و بهر   دنبهالش  دائهم  مهن  بهود  قهرار  و نظافت

 بیههرون بههود همههراهش کههه ای کهنههه و مشههکی برزنتههی کیهه  از رو رنگههی آبههی لبهها 

 و کههرد  بههاز رو ههها شههوینده کابینههت در بترسههه اینکههه از قبههل.  پوشههید و کشههید

 . داد  نشونش رو وسایلش

 آمههاده رو جدیههد هههای کاتههالوگ هسههت حواسههم کههه همونطههور بههود قههرار  رفههی از    

 سهر  پشهت  دقیقهه  چنهد  ههر .  خهورد  مهی  زنه   تلفهن  پشهت  تلفهن  بهد  شهانس  از و کنم

 جها  همهه  از و داشهت  کهار  حسهابی  انتههایی  اتها  .  نهداختم  مهی  نگهاهی  و رفهتم  مهی  مرد

 . بود تر کثی 

 

 بههود اومههده صههفدری ایآقهه و بههود  کههرده بنههدی بسههته رو کاتههالوگ بسههته دو    

 تمههو  کههار  هههم نظههافتچی مههرد  رفههی از و زد مههی زنهه  دائههم هههم تلفههن.  دنبههالش

 بهه  نسهبت  و بهود   کالفهه .  بهود  پهولش  منتظهر  و بهود  ایسهتاده  میهز  روبهروی  و بود شده

 رو کالهههش صههفدری آقههای.  بههود  شههده حسهها  " عباسههی خههانو  " ی کلمههه دو

 بسهته  و داد  ههل  میهز  ی گوشهه  سهمت  رو کالههش  کهه  مهن  وسهایل  روی بهود  گباشته

 شههلوار و کههت مههرد بهها بهرامههی و ایمههان کههه کههرد  فههرو بزرگههی ی کیسههه تههوی رو ههها

 مههی   بدرقههه داشههتن و اومههدن بیههرون داشههتن جلسههه کههه ای اتوکشههیده پههو 

 گباشههت رو جدیههد قههرارداد هههای برگههه ایمههان.  بههود مهمههی مشههتری احتمههاال.  کههردن

 .من میز روی
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 . کنید سیستم وارد رو اینا سیعبا خانو :      

 . کرد خم رو سر  و اومد جلو نظافتچی مرد     

 . میشه دیر جایی بر  باید بکن رو ما کتاب حساب این خانو :      

 نزنههه زل اینطههور اینکههه بههرای.  کههرد  بههاز رو میههز کشههوی و گفههتم ای باشههه کالفههه    

 رو انگشههتم.  وسههایلش سههراغ بههره فرسههتاد  نکنههه تههر  پاچههه دسههت ایههن از و مههن بههه

 . گرفتم بود وسایلش که آشتزخونه سمت

 ... بیارشون اونجاست وسایلت -     

 چشههمم کهه  بهد   بههش  خواسهتم  و شهمرد   بهود  دسهتش  کهه  ای برگهه   به   رو پهول     

 گباشههته جهها رو کالهههش.  رفههت مههی داشههت ، دسههت بههه کیسههه کههه افتههاد صههفدری بههه

 بههاز دهههنم برگردونههد  کههه رو رو .  داد  دسههتش رو کالهههش و رفههتم سههمتش.  بههود

 رو کههیفش داخههل وسههایل و بههود زده چمباتمههه زمههین روی نظههافتچی مههرد.  مونههد

 . گباشت می زمین روی و میاورد بیرون

 ...خودمه وسایل همش...  کن نگاه خانو :      

 . شد خم ایمان.  بود  نگفته چیزی که من ، فهمید  نمی     

 . کنی می چیه کارا این.  نده خجالت رو ما آقا:     

 اسههمش ، گههن مههی زدن زنهه  روز یههه بعههد بههود  رفتههه   دیگههه جهها یههه آخههه ، نههه:     

 ... نیست مبایلمون آهان...  چیه

 مههی نظههر بههه شخصههیتی بهها و مسههن مههرد کههه بههود شههرکت مشههتری همههه از بههدتر    

 پههایین رو سههر  بعههد و کههرد مههی نگههاهم سرزنشههی بهها آمیختههه حالههت بهها کههه رسههید
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 بهها هههم ایمههان.  رفههت و گفههت آرومههی خههداحافظی بهرامههی سههمت بههه و ختانههدا

 بریههزه داخههل و کنههه جمهه  رو مههرد وسههایل کههرد مههی سههعی و کههرد مههی نگههاه دلخههوری

 خههالی رو کههیفش محتویهها  تمهها  و کههرد رد رو دسههتش اصههرار بهها نظههافتچی مههرد کههه

 مههین نگههاه رو پههایین ولههی بهرامههی.  داد تکههون هههوا تههوی بههرعکس رو کههیفش و کههرد

 از بههود نزدیههک مههن و مههن بههه بههود زده زل رفتههه درهههم صههور  بهها مههد  تمهها  ، کههرد

 . گریه زیر بزنم شعور بی آد  همه این دست

 ؟ گفتم چی بهت من مگه -     

 . کرد خراب رو چی همه بدتر و زد لبخند نظافتچی مرد     

 . نیاد پیش حرفی بعدا نکرده خدا گفتم.  خواهر :      

 دسههتم از رو پههول ایمههان.  شههد پهها و کههیفش تههوی چتونههد سههرعت هبهه رو وسههایل    

 رو دسههتش و گباشههت رو  اسههکنا  تهها چنههد هههم خههود  و گرفههت حرفههی بههدون

 عصههبانی بسههت کههه رو در.  کههرد راهههیش در جلههوی تهها و گباشههت مههرد کمههر پشههت

 . گباشت پیشونیش روی رو دستش ک 

 ... انسش این به لعنت.  رفت معینی جلوی آبرومون!  وای:      

 ! خدا به نگفتم بهش چیزی من رفیعی آقای -     

 . کنم نگاهش و برگرد  ترسید  می ولی بود بهرامی حرفم مخا       

 . اتا  توی بیا شما عباسی خانو  _     

 . نیست مهم ، علیرضا بابا شد تمو :      
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 اتهها  وارد سههر  پشههت.  نبسههت سههر  پشههت در  و رفههت اتهها  تههوی بهرامههی    

 ! بود شده تمییز حسابی جا همه.  شد 

 . ببند درو _     

 . ایستاد  میز  به نزدیک چندان نه و بستم رو در     

 ...خود  ، نزد  حرفی بهش من -     

 ؟ " تو " گی می پدرته سن هم که مردی به چی برای _     

 " تو " نگفتم من -     

 ؟ " بههرو...  بیهها...  بگیههر " گههی مههی بهههش کوچیکتههه دادا  مگههه صههفدری آقههای _    

 " بیهار  وسهایلتو  " گهی  مهی  بزرگتهره  سهال  بیسهت  ده حهداقل  از  کهه  مهردی  ایهن  به یا

! 

 مهی  داشهت  ایمهانم  احتمهاال  کهه  بهود  بلنهد  انقهدر    نکهره  صهدای  و بهود   شده سرخ    

 ... بود نیومده ای دیگه کس اگر تازه.  شنید

 نههداره دلیههل...  دیگههه یههزچ یههه مههن کههار ، چیههزه یههه تههو کههار ، نظافتههه کههار  _    

 . کنی صحبت باها  اینجوری

 عصههبانی خودتههون مشههتری جلههوی آبروتههون و موقعیههت خهها ر بههه االن شههما -    

 . هستی

 مهن  بها  داشهت  علنهی   هور  بهه  دیگهه .  شهد  بلنهد  صهدا   کهه  بود نشده تمو    جمله    

 . کرد می دعوا
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 دار بچههه و زن مههرد ینکشههید خجالههت...  نههده منههو جههواب ، نتههر مههن حههر  بههین _    

 . بیرون ریخته کیفشو نشسته

 رفتهار  ایهن  تحمهل .  کهرد   نمهی  گریهه  جلهو   ههم  مهرد   مهی  و بهود  گرفتهه    گریه    

 . اومد داخل ایمان بند  پشت و اومد در صدای.  بود من تحمل از خار 

 یههارو اون!  خههدا بنههده نگفههت چیههزی بههود حواسههم مههن.  بیهها کوتههاه علیرضهها بابهها:     

 . مردگی مو  به زد وخودش

 کههه رو شههد  سههرد چههایی لیههوان بهرامههی کههه " میههر  مههن ".  گفههتم لهه  زیههر آرو     

 . کوبید میز روی داد می فشار دستش توی موق  اون از

 ! سالمت به _     

 ی دربههاره کههه جدیههدی ا العهها  گوشههش زیههر و بههود نشسههته مامههان کنههار مهرنههاز    

 مههی یههاد و کههرد  مههی گههو  مههنم چنههد هههر گفههت مههی ، بههود آورده بدسههت بههارداری

 دار بچهه  بهرای  بایهد  سهالی  سهه  دو مهرنهاز  مثهل  مهنم  شهاید ! ؟ کهه  نبهود  معلو .  گرفتم

 شهوهر   ههم  و مهرنهاز  ههم  بهود  گفتهه  دکتهر  کهه  چنهد  ههر .  مونهد   مهی  منتظهر  شدن

 بخهار  بهی  مهن  نظهر  بهه .  دیهد   مهی  نکبهت  حمیهد  اون چشهم  از مهن  ولهی  ندارن مشکلی

 دائهم  ولهی  کهرد  مهی  نگهاه  تلویزیهون  مهثال  ، بهود  نشسهته  و نبهود  حمیهد  کنار کسی!  بود

 از مسههخره هههای بهانههه بههه یهههویی و زده سههر بههاری چنههد.  بههود گوشههیش تههوی سههر 

 . کرد می چیکار بود  نفهمیده ولی بود  شده رد کنار 

 و دور وقتهی .  بهود  تیهز  خیلهی  المصه   مهرنهاز  زد  نمهی  گوشهیم  بهه  دسهت  ولهی  من    

 سههراغت میومههد وقتههی ، شههد نمههی حههالیش هههم شخصههی حههریم ، بههود خلههو  برمههون

 مامههان بههرای سههاعت سههه بیچههاره مهرنههاز ، بههود گرفتههه   خنههده!  بههود تمههو  کههار 
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 دوبههاره آخههر  مامههان و بههود داده توضههی  رو ، بههود گرفتههه عطههاری از کههه معجههونی

 دکتههری " خوبههه کههار  خیلههی ترابههی پههیش بههرو نسههخه یههه تههو حههاال ، دختههر  " گفههت

 . گفت می ، بود آورده دنیا به پیشش رو تا دو ما که

 ! رفته در زوار  هم باشه نمرده اگه ، مرده دیگه ترابی مامان -     

 . گباشت پا  روی و گرفت رو مامان دست کالفه مهرناز     

 . نازاییه تخصص فو  خود  دکتر ، کیه ترابی مامان:      

 ایهن .  خوابیهد   پهلهو  بهه  تخهت  روی.  فهتم ر مهرنهاز  خهواب  اتها   سهمت  و شهد   بلند    

 کهار   الکهی  الکهی .  داد مهی  شها   آد  بهه  لقمهه  یهه  تها  گرفهت  مهی  رو آد  جون ، مهرناز

 بوجههود کههه وضههعی اون بهها یعنههی.  نداشههتم دمههاغ و دل و بههود  داده دسههت از رو

 مههرد .  شههد مههی ایههن از بیشههتر شههدنم کوچیههک باعهه  مههن رفههتن ، بههود اومههده

 پهر  دیگهه  جهای  دلهش !  بهود  کهرده  بهازی  دفتهر  وسه   تئهاتری  چهه  بهود  اومده نظافتچی

 تههومنی ده وا  یههه واسههه داشههتم حتههی احمهه  مههن.  بههود کههرده خههالی مههن سههر و بههود

 و بخههر  ماشههین خواسههتم مههی.  بشههه ضههامن بههود  گفتههه خالههه بههه و کههرد  مههی اقههدا 

 . بود  کرده حساب حقو  تا دو روی ماشین قس  و وا  قس  برای

 بههود نکهرده  خهوب  رو حهالم  مهرنهاز   بها  بعهدازظهر  خریهد  حتهی .  نبهود  خهوب  حهالم     

 و آورد  بیههرون رو گوشههیم.  بههود کههرده تمههو  ، نشههده مههاه وسهه  رو پولههها  فقهه . 

 . خوند  ، بود فرستاده مرد  که هایی پیا  دوباره

 "!!!  خوب چه ؟ رسه می نظر به ترسنا  انقدر تلفن پشت صدا  "     

 "!  زدی اشتباه حد  خود  ؟ خنگی انقدر تو چیه من تقصیر "     
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 اتفاقهاتی  تهرین  خصوصهی  تها  کهه  بهود  عوضهی  انقهدر  ؟ بهود  عوضهی  پویها  انقهدر  یعنی    

 خهود   پهیش  ؟ جزئیها   بها  انقهدر  ؟ کنهه  تعریه   کسهی  بهرای  بهود  افتهاده  ما برای که

 . پویا سراغ رفتم می ، داد می ادامه!  عوضی پسرای ؟ بود کرده فکر چی

 پشههت جیهه  تههوی رو گوشههی.  کههرد مههی صههدا  شهها  میههز چیههدن بههرای نههازمهر    

 ، بههود مزخرفههی آد  خههود  چقههدر هههر.  رفههتم آشههتزخونه سههمت و چتونههد  شههلوار 

 ! نداشت حر  دستتختش

 

 ، گفههتن مههی هههم سههر پشههت کههه " عباسههی خههانو  ".  بههود اومههده خوشههم ازشههون    

 نمههی حرصههم پرشههون ایابروههه و لهه  پشههت سههیبیالی از حتههی دیگههه.  داشههتم دوسههت

 چههی خههواین مههی پرسههید  مههی ازشههون وقتههی.  بههودن بههامزه و خنهه  خیلههی.  گرفههت

 کهاری  زیهاد !  بشهیم  عهرو   خهوایم  مهی  گفهتن  مهی  ههم  بها  ؟ بشهین  چیکهاره  ؟ بخونین

 رو کتابشهون  آزمایشهای  فقه   ، بهد   یادشهون  چیهزی  نبهود  قهرار .  نداشهتم  کارشهون  به

 و چیههد  مههی ههها قفسههه تههوی مرتهه  و ییههزتم رو وسههایل روز هههر و دادیههم مههی انجهها 

 ، بهود  مسهیر  ههم  مهن  بها  چهون  و بهود   شهده  خودمهونی  دبیراشهون  از یکی با.  رفتم می

 . خونه نزدیک تا رسوند می رو من

 بههه مههن و بههود شههنبه یههک فههردا.  بههود گرفتههه دلههم و بههود  رسههیده خونههه نزدیههک    

 و شههد مههی خوشههحال ششههنیدن از حتمهها.  نمیههر  دیگههه کههه بههود  نگفتههه هنههوز مامههان

 ! میاورد در رو من کفر بدتر
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 پههیش بههود گباشههته و بههود آورده رو بانههک مههدار  خالههه.  بههود شهه  11 سههاعت    

 روال بههه داشههتم تههازه.  کههرد  مههی نگاهشههون و تخههت روی بههود  نشسههته.  مامههان

 بههی کههه بفرسههتم پیهها  بهرامههی بههرای خواسههتم دفعههه صههد!  کههرد  مههی عههاد  جدیههد

.  کهرد   مهی  پها   ولهی  نهداره  رو خهانو   یهه  بها  کهردن  صهحبت  شهعور  کهه  خودشه ادب

 . بقیه مثل بود یکی هم بهرامی بر  نبود قرار که حاال ولی

 "!  بهرامی جناب گرفتیم یاد شما از هم رو ادب "     

 بهه .  بانهک  رفهتم  مهی  فهردا .  گباشهتم  پوشهه  داخهل  مرته   و کهرد   جمه   رو مدار     

 ! کار دنبال رفتم می دوباره جهنم

 نیمههه رو موههها .  اومههد گوشههی پیهها  صههدای کههه بههافتم مههی شههل رو موههها  داشههتم    

 . کرد  رها بافته

 "!  کردی بیدار  که ممنون خیلی "     

 سههبک خههوابش چقههدر!  کشههید  خجالههت.  کههرد  مهههار نصههفه ، نیمههه رو   خنههده    

 !؟ بود

 بههه دادی نمههی ا پیهه شهه  11 سههاعت ، بههودی گرفتههه یههاد مههن از اگههه رو ادب "    

 "!  مدیر 

 ! بود پررو چه.  داد  فشار هم به رو لبها  و شد خشک   خنده     

 "!  داد  پیا  ، نیستی مدیر  دیگه چون اتفاقا "     

 "! ؟ کنی صحبت چطور بزرگتره از  که کسی با نگرفتی یاد هنوز "     

 ". نداشتید نگه رو من احترا  شما "     
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 بهها کههردن کههل کههل جههای بههه رو انر یههت.  گیههر  مههی نادیههده رو امشههبت پیامهههای "    

 "! دار نگه کار  برای مدیر 

 دیگههه!  بهود   فرسههتاده پیها   کههه شهد  خههوب چهه  ؟ برگههرد  کهه  بههود ایهن  منظهور      

 و شههد  بلنههد.  نیومههد هههم ای دیگههه پیهها .  زد  شههار  بههه رو گوشههیم و نههداد  جههوابی

 نگههه ناهههار  فههردا واسههه شهها  پلههوی لوبیهها از مامههان ببیههنم تهها رفههتم آشههتزخونه سههمت

 ! نه یا داشته

 

 بهرامههی و خههود  بههرای کههه صههب  حتههی و بههود خوشههرو همیشههه مثههل ایمههان    

 تههوی ولههی بهرامههی.  بههود آورده لیههوان یههه مههنم بههرای ، بههود کههرده درسههت نسههکافه

 سههراغ وا  بههرای. نبههود خوشههرویی و معاشههرتی آد  ، نبههود جدیههدی چیههز.  بههود قیافههه

 بههود ای مدرسههه نزدیههک.  داشههت حسههاب اونجهها قههدیم از خالههه کههه بههود  رفتههه یبههانک

 بهود  افتهاده  راه دسهتم .  بهود  نزدیهک  نسهبتا  ههم  اینجها  بهه  و کهرد  مهی  تدریس اونجا که

 کههه ای ریختههه هههم بههه هههای وبرگههه بههود  کههرده درسههت کاتههالوگ ای بسههته چنههد یههه

 انجهها  سههری  رو  کارههها.  بههود  کههرده سیسههتم وارد ، بههودن گباشههته میههز  روی

 مرخصههی سههاعتی یههک ظهههر نزدیههک خواسههتم مههی.  بههود  نشسههته بیکههار و بههود  داده

 روزهههای کههه نبههود اینطههور.  بههد  انجهها  رو وا  بههه مربههو  بههانکی کارهههای و بگیههر 

 کالسههههای بهههین سهههاعتی سهههه دو اتفاقههها ، بهههد  انجههها  رو بهههانکیم کهههار نتهههونم زو 

 زمههان بهین  بهاری  دو یکههی و بهود  دور بانهک  از مدرسهه  ولههی.  داشهتم  زمهان  آزمایشهگاه 

 . بود  آمد و رفت و بدو بدو حال رودر ساعت سه دو تما  بود  رفته مدرسه
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 مههدیر.  خواسههتم مههی هههم اشههتغال گههواهی کههه بههود ایههن قضههیه قسههمت سههختترین    

 نیسههتی اسههتخدا  اینجهها شههما ، بههود گفتههه و بههود نههداده گههواهی ، مدرسههه مزخههر 

 . ست فرمالیته گفتم می فهمید نمی ، خا  زیر بره بود بهتر!!  خانومم

 و بودنههد گرفتههه پرنههد سههمت کههار یههه.  اومههد بیههرون اتهها  از دسههت بههه کیهه  ایمههان    

 خههود .  بههود معینههی مههرد  همههون بههرای کههار.  رفههت مههی ظهههر از قبههل روز هههر

 رو کههار بههه اشههتغال نامههه.  بههود  کههرده درسههت هاشههون پرداختههی بهها رو   پرونههده

 بهرامههی و مههن شههکراب اوضهها  بهها.  کنههه امضهها و مهههر ایمههان کههه بههد  تمخواسهه مههی

 بیههرون اتهها  از ایمههان بههود  منتظههر صههب  از.  کنههه امضهها کههه خههورد نمههی آب چشههمم

 . بیار  گیر  تنها و بیاد

 ... ممکنه اگر خوا  می بانک برای کار به اشتغال نامه یه رفیعی آقای -     

 ... هستید اینجا آزمایشی ماه یه تا شما عباسی خانو :      

 مونههده آفتههاب تههوی قیفههی بسههتنی مثههل   چهههره حالههت و نداشههتم انتظههار از  اصههال    

 قیافهه .  دیگهه  بهود  کهار  بهه  اشهتغال  ی سهاده  گهواهی  یهه  ، ترسهیدن  می چی از!  رفت وا

 ! کنه جمعش کرد سعی دید که رو   گرفته

 . کنیم می صحبت اومد  فردا من حاال بدید اجازه:      

 میههز ی لبههه روی کههه رو کههیفش.  نشسههتم و گفههتم سههردی باشههه و داد  تکههون سههر    

 کههه بههود نبسههته رو در هنههوز.  رفههت و کههرد خههداحافظی و برداشههت بههود گباشههته

 . داخل بر  خواست و داخلی زد زن  بهرامی

 و مههن صههحبت از چیههزی کههه بههود  نگههران و بههود بههاز سههانتی چنههد بهرامههی اتهها  در    

 رو خههود  و بههود  زده رو بخههار  بههی دایههی اون بههه اول از کهها .  باشههه دهشههنی ایمههان
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 کههدو  آخههه.  بنویسههه گفههتم مههی مغههازه سههربرگ روی.  بههود  نکههرده کوچیههک

 . شد  داخل و زد  در! ؟ کرد می کار فروشا آهن بازار توی دختری

 ؟ خوای می بانک کدو  برای _     

 . کرد  نگاهش گی  و نفهمید  رو منظور      

 . گم می رو کار به اشتغال گواهی _     

 . ملی بانک -     

 انجهها  کههاری داشههت و بههود لبتههاپش تههوی سههر .  بشههینم کههرد اشههاره دسههتش بهها    

 ور مههانتو  پههایین ی لبههه بهها ، نشههم خیههره بهههش اینکههه بههرای و بههود  منتظههر.  داد مههی

 . رفتم می

 ؟ چقدره قسطت مبلغ _     

 . نشستم صا  ؟ نوشت می رو گواهی داشت     

 ... کرد  تایپ.  قسطش چهارصده سیصد حدود -     

 مهههی درسهههتش دار ...  کهههردی تایهههپ اشهههتباه.  سیسهههتمت روی از خونهههد  االن _    

 . کنم

 نامحسوسههی لبخنههد و شههد راحههت خیههالم شههد بلنههد کههه میههز  روی پرینتههر صههدای    

 . گرفت سمتم به نامه پاکت یه با رو گواهی.  زد 

 ؟ جایی بر  بگیر  مرخصی ساعتی یک تونم می من بهرامی آقای -     
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 پرونههده ضههمن در.  باشههی بایههد شههما.  بههر  بایههد دار  کههار جههایی مههن االن نخیههر _    

 . نشه تکرار بودی گباشته ترتی  بدون و نظم بی رو کمد توی های

 تکههون سههر چشههم یهها باشههه بگههم ، " نشههه تکههرار " گفههت مههی وقتههی میومههد زور     

 انداختههه راه رو کههار  ولههی داشههت مزخرفههی اخههال  کههه درسههته.  بیههرون اومههد  و داد 

 . بود

 بههاز رو مههدار  ی پوشههه.  بههود  گباشههته پاکههت تههوی و بههود  کههرده تهها رو نامههه    

 بعههد روز چنههد یههه ، بانههک داد  مههی کههه رو مههدار .  انههداختم کلههی نگههاه یههه و کههرد 

 یهه  خریهد  دنبهال  رفهتم  مهی  بالفاصهله  بایهد .  بهود  تمهو   بعهد   و رفهتم  مهی  خاله با باید

 ... قسطی ماشین

 و گباشههتم مههی تههاریخ  بهه  بایههد.  کههنم مرتهه  رو ههها پرونههده کههه رفههتم کمههد سههر    

 . بود  گباشته اشتباه رو یکی فق 

 ؟ بانک بری خواستی می _     

 کههرد تههنش و برداشههت لباسههی چههوب روی از رو پههالتو  ؟ بیههرون بههود اومههده کههی    

. 

 . بله -     

 . برمت می بیا.  دار  کار بانک بر  خوا  می منم _     

 ... خان کریم ی شعبه ملی بانک بر  باید من آخه -     

 . دونم می_     
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 پشههت کههه رو پههالتو .  رفههتم کههیفم سههمت.  خههورد  جهها و نداشههتم رو انتظههار     

 کههه بههار دو یکههی.  کههرد  نمههی آویههزون رو پههالتو .  پوشههید  بههود  گباشههته صههندلیم

 دفعههه ده و ده مههی سههیگار بههوی لباسههت چههرا بههود گفتههه مامههان ، بههود  کههرده آویههزون

 تاکسههی راننههده نکشههید  سههیگار مههن خههدا بههه بابهها کههه بههود  کههرده ههها صههورتش تههوی

 ! کشیده

 !؟ دیگه کردی مرت  االن _     

 ! بود گیر چقدر بابا ای.  کمد سروقت بود رفته     

 ... اینجا بیا_     

 گرفتههه رو کمههد جلههوی فضههای بههدنش حجههم.  ایسههتاد  از  فاصههله بهها و رفههتم جلههو    

 . کشید جلوتر و گرفت رو دستم مچ پالتو روی از.  بود

 !؟ فروردین کنار رفته شهریور...  تیر توی گباشتی رو مهر ماه ؟ مرتبه این_     

 سهانتی  چنهد  بهه  حواسهم  تمها   و بهود  دههنم  تهوی  قلهبم  فقه   دیهد  نمی چیزی چشما     

 نظهر  بهه  حتهی  ، نبهود   خجهالتی .  داشهتم  فاصهله  باهها   کهه  بهود  سهر   پشت فضای رمت

 سههال چنههد دنیههای کههه بههود ایههن قضههیه...  نبههود  هههم حیههایی و حجهه  بهها آد  خههود 

 بیهرون  بهود   اومهده  غهار  از انگهار  اصهال .  بهود  زنونهه  و خلهو   بهدجوری  مهن  ی گبشته

. 

 ! کن مرت  بعدا بریم بیا _     
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 بههه و بههود بهه  رنهه  بههه ماشههین.  بههود کههرده پههار  دفتههر کنههار ی هکوچهه رو ماشههین    

 سههیگار بههوی ماشههین داخههل لباسههها  عکههس بههر.  رفتههه کههاروا  تههازه کههه نظرمیومههد

 فکههر داشههتم و بههود درگیههر ذهههنم.  شههد مههی حههس ، خنکههی و مالیههم بههوی و اومههد نمههی

 اشهت د کهه  ایهن ...  بهود  کهرده  تایهپ  بهرا   خهود   کهه  اشهتغال  گهواهی  این ، کرد  می

 فکهر  یهه ...  بهود  گرفتهه  رو مهن  دسهت  مهچ ...  بانهک  بهرد  مهی  خهود   ماشهین  با رو من

 کوبیهد  مهی  مغهز   بهه !  بچگهی  کارتونهای  تهو  ، درخهت  بهه  دارکهوب  نهو   کوبیهدن  مثل

 رو جهوابش  دیگهه  فکهر  یهه  دیگهه   هر   از "!  داره نظهر  بههت  یهارو  ایهن  " گفهت  می و

 دور وقههت چنههد ایههن کههرد  مههی فکههر هههم  رفههی از.  "!  ای تحفههه کههه نههه " داد مههی

 . بشم خیال ک  و بدبین شده باع  اجتما  محی  از بودنم

 ؟ دیگه نکنیم رد هست حواست _     

 . بودیم رسیده زود چقدر! ؟ بود کور خود  مگه!  نبود حواسم که نه     

 . هست حواسم.  بله -     

 هههر و گرفههت بههتنو بهرامههی.  بههود شههلوغ همیشههه مثههل.  رفتههیم داخههل بانههک در از    

 و گههرفتم نوبههت احتیهها  محهه  ولههی داشههتم کههار تسهههیال  مسههئول بهها مههن کههه چنههد

 نفههر یهه  بههه کهرد   نمهی  اسههتفاده نهوبتم  از اگهر  رفههتن موقه  .  کهرد   مچالههه جیهبم  تهوی 

 بههه بخوابونههه رو چکههش خواسههت مههی!  کههرد  مههی شههاد رو پههدر  رو  و دادمههش مههی

 تسههویه چههک.  بههود  ردهکهه وارد سیسههتم تههوی رو چههک مشخصهها  خههود .  حسههاب

 . بود کاشان کار

 فاصههله بهها بایههد مههن و بودنههد نشسههته بانههک مسههئول میههز جلههوی جههوونی مههرد و زن    

 و بههود نشسههته ههها صههندلی از یکههی روی بهرامههی.  کههرد  مههی صههبر و ایسههتاد  مههی
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 مههی نظهر  بهه  و بهود  خیههره روبهرو   ههای  باجهه  بههه و بهود  انداختهه  پها   روی رو پها  

 یقههه بلوزهههای اون بهها خصههو  بههه میومههد عجیهه  بهههش پههالتو . فکههره تههوی رسههید

 کهه  کهر   مثهل  روشهن  رنه   البتهه .  پوشهید  مهی  رو ا  رنه   یهه  روز ههر  که ای اسکی

 رفهتن  خریهد  ی حوصهله  کهه  فهمیهد  شهد  مهی .  میومهد  بیشهتر  بههش  بهود  پوشیده امروز

 . خره می چیز یه از جین یه و ره می کم ، نداره

 

 کههه بههود  داده فحههش بههودن گرفتههه رو وقههتم کههه مههردی و زن بههه دلههم تههوی انقههدر    

 ای " اجههازه " بهها رفتنشههون از بعههد.  شههده هههرز زیههادی فکههر  زبههون ، کههرد  احسهها 

 تههوی مههن کهها  کههه کههرد  دعهها.  نشسههتم و گفههتم بههود مسههئول کههه مسههنی مههرد بههه

 از رو زنههدگیم تمهها  قبههل ی دفعههه ، وا  زار دو همههین بههرای.  باشههم مونههده خهها ر 

 و گهپ  تهوی  بهرا   ، زههرا  بهشهت  تهو  بابها   قطعهه  شهماره  تها  ای شناسهنامه  مشخصا 

 خیهالم  نشسهت  صهورتش  روی کهه  گشهادی  لبخنهد  اون بها  کهه !  بهود   گفتهه  مفیهد  گفت

 رو پوشههه مههرد کههه ، گباشههتم میههز روی رو   پیمونههه و پههر ی پوشههه.  شههد راحههت

 . کشید بیرون رو برگه اولین و گرفت

 

 صههندلی روی فاصههله بهها مههن بههه رو و بههود شههده تمههو  مههن از زودتههر کههار  بهرامههی    

 بههدون بههار هههر و بههود  چرخونههده پشههت بههه رو سههر  بههاری دو یکههی.  بههود نشسههته

 شهاید  تها  کهرد   نگهاه  سهاعتم  بهه .  سهمت  ایهن  بهه  بهود  زده زل بگیهره  رو نگاهش اینکه

 کهار  اینکهه  نهه .  شهده  دیهر   کهه  بفهمهونم  روبهرو   مسهئول  بهه  مسهتقیم  غیهر  صور  به

 مهی  پها  دیقهه  بهه  د  خهود   کهه  یها  و کهردن  مهی  صهدا   یها  ، باشه زیاد من ی هپروند



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

34 

 

 مهی  مهزه  مهزه  رو چهاییش  فنجهون  کهه  االنهم .  گشهت  مهی  بهر  دوبهاره  و رفهت  مهی  ، شد

 پرونههده بههرای کههه هههایی برگههه حوصههله بهها.  بههود زده زل روبههرو  ورقهههای بههه و کههرد

 پرونههده اخههلد و کههرد پههانچ دونههه دونههه و کههرد جههدا بههود خونههده و خواسههت مههی

 . گباشت

 بههود بههس تهها دو یکههی ؟ گرفتههی ملیههت کههار  و شناسههنامه از کتههی تهها چنههد دختههر :     

 ! دیگه

.  کههرد  وصههله لبخنههدی اسههتر  از پههر صههور  اون بههه ، اجبههار بههه مههنم و خندیههد    

 مههرد!  بههود  آورده کتههی تهها ده چیههزی هههر از احتیهها  محهه  گفههت مههی راسههت

 . گباشت پرونده روی و کرد جدا صورتش از رو عینکش

 . نیوفته عق  روز  یک قسطت ، گفتم دفعه چند ببین دختر :      

.  بههود گفتههه ، بههود  اومههده و بههود  رفتههه کههه بههاری سههه دو ایههن تههوی دفعههه ده    

 ، کمههر  پشههت صههندلی هههای لبههه روی دسههت تهها دو کههه " چشههم" بگههم خواسههتم

 . نشست

 . نداز ا می یاد  خود  من.  نمیوفته عق  نه _     

 بهرامههی بههه مسههئول مههرد.  ایسههتاد  بهرامههی کنههار و شههد  بلنههد جهها  از سههری     

 ، میههز ی لبههه ، نبههود الز  پرونههده بههرای کههه مههدارکی بهها رو مههن ی پوشههه و زد لبخنههدی

 . کرد  فرو پوشه داخل عجله با و تند رو مدار . گباشت من سمت

 جهواب  کهه  دیگهه  روز چنهد .  بهر   مهن  نداریهد  مهن  بها  کهاری  اگر ، اجازتون با پس -    

 . بیا  اومد ضامن استعال 
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 . بزن زن  قبلش دختر :      

 . اجازه با.  حتما چشم -     

 . رفتیم بانک در سمت هم با و داد تکون سری مرد برای بهرامی     

 . شدید معطل ، ببخشید -     

.  ددا تکههون  رو سههر  منفههی  عالمههت بههه  ، برگردونههه رو سههر   اینکههه بههدون    

 سهیگار  داشهت .  زدیهم  مهی  قهد   ، بهود  کهرده  پهار   بانهک  از پهایینتر  کهه  ماشین سمت

 . کرد می روشن

 ؟ گیری می وا  چی برای _     

 ، میومهد  مهن  صهور   تهوی  دقیقها  بهاد  وز  خها ر  بهه  کهه  سهیگار  دود بهه  نگرانهی  با    

 . کرد  نگاه

 . بخر  ماشین خوا  می -     

 . شهبا مستقل باید دختر آفرین_     

 بهود  تمهو   کهار   دیگهه  کهه  بهود  خونمهون  مهرنهاز   اگهر  تهازه  ، کهرد  می کچلم مامان    

 بهها و برگردونههد رو سههر .  رفههتم   دیگههه سههمت و شههد  رد سههر  پشههت از. 

 . کرد  اشاره سیگار  به.  کرد نگاهم تعج 

 ... دود      

 ماشهههین بهههه.  زد کجهههی و جزئهههی لبخنهههد فقههه  ، نکهههرد خهههامو  رو سهههیگار     

 نگرفتههه سههیگار بههوی پههالتو  کههه بههود ایههن بههه حواسههم تمهها .  شههدیم سههوار و سههیدیمر
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 سههمت ، نیوفتههاد راه.  کههرد  مههی بههو رو پههالتو  ی یقههه نامحسوسههی صههور  بههه و باشههه

 ، بههود  نههزده زل چشههما  بههه جاییکههه اون از.  شههد خیههره و برگشههت مههن صههندلی

 دیههد رو نگههاهش متسهه و برگشههتم حتههی.  کنههه مههی نگههاه رو ، رو پیههاده کههرد  فکههر

 نتونسههتم ولههی مههن.  بههود زده زل مههن بههه.  چرخونههد  رو سههر !  کههه نبههود خبههری.  زد 

 . کرد  نگاه داشبرد به ، بشم خیره چشمها  توی

 بههه.  کشهید   ماشهین  در سههمت بهه  رو بهدنم  کههه خهورد  آرومهی  ی ضههربه   شهونه  بهه     

 کههار  ؟ سههتشد تههوی بههود چههی ایههن.  کههرد  نگههاه بههود زده   شههونه بههه کههه دسههتش

 ؟   شونه به بود زده اون با ؟ کرد می چیکار اون دست من ملی

 ! بینی نمی رو ملیت کار  ، بینی می سیگارو دود...  نظم بی...  شلخته _     

 خریهدیم  مهی  شهیرینی  و میهوه  و خهانو   فرزانهه  پهیش  رفتهیم  مهی  مامهان  بها  باید فردا    

 مهی  رو تهرتیبش  بایهد  خهود   خه   هکه  بهود  گیهری  گهرد  و کهاری  تمییهز  هم شنبه پن . 

...  بههر  و دور ههها شههاهزاده...  لشههکر  بهها بیههاد شههاه ، بههود قههرار هههم جمعههه.  داد 

 دادن مثبههت جههواب بههرای فشههاری اهههر  هههیچ دیگههه البتههه!  کههوچیکتر  پسههر واسههه

 رو دایههی زن روی و کههنم تجربههه رو خواسههتگاری خواسههتم مههی فقهه .  نداشههت وجههود

 درشههت هههای قطههره بههه و بههود  ایسههتاده آشههتزخونه ی پنجههره جلههوی.  کههنم کههم

 از پههر پنجههره درز.  کههرد  مههی نگههاه ، بههود شههده د  آینههه مثههل مههن بههرای کههه بههارون

 مشههمئز صههحنه.  بههود شههناور آب سههط  روی خهها  و گههرد و دوده و بههود شههده آب

.  پوشههید  رو پههالتو .  رفههتم لباسههی چههوب سههمت و کههرد  تههر  رو.  بههود ای کننههده

 شهد   بهود   شهده  منتظهر  چقهدر  ههر  مهن  و بهود  گبشهته  کهاری  زمهان  از بشهتر  رب  یه

 آزاد وقهت  فهردا  ، میهاورد   ههم  رو لبها   تهه  و سهر  بایهد  امهروز .  بهود  نشهده  کم بارون
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 رو بهرامههی داخلههی و برداشههتم رو تلفههن و رفههتم میههز سههمت حوصههله بههی.  نداشههتم

 . گرفتم

 . ر  می دار  من اجازتون با -     

 . سالمت به _     

 کههم بههارون شههد  شههاید ، بههود  منتظههر و بههود  ایسههتاده در جلههوی سههایبون زیههر    

 سهری  یهک  رفهتم  مهی  پیهاده  ای دقیقهه  ده اگهه  سهمت  اون.  بشهم  رد خیهابون  از تها  بشه

 دسهت  دو بها  سهینه  تهوی  رو کهیفم  بهود  فایهده  بهی .  بهود  ههم  سهر  پشهت  فروشهی  لبا 

 مهی  قرمهز  داشهت  هرا چههار  سهر  چهراغ .  رفهتم  خیهابون  سهمت  و کهرد   جم  ضربدری

 یهه  کهه  بهود   نباشهته  خیهابون  تهوی  بیشهتر  قهد   دو.  بهود  نمونهده  بیشتر ثانیه ده و شد

 بهها.  گرفههت رو گههاز  ثانیههه چنههد همههین تههوی چههراغ کههردن رد هههوای بههه تاکسههی

 کههر  پههالتوی روی کههه ای گندیههده و سههیاه آب بههه و آورد  پههایین رو سههر  نابههاوری

 حتههی مههرد .  کههرد  نگههاه بههود رسههیده مشههکم زیههر تهها و بههود شههده پاشههیده رنگههم

.  مههن اعصههاب و لبهها  بههه بههود زده گنههد فقهه  و بشههه رد چههراغ از کههه بههود نرسههیده

 . کرد  باز ضرب با رو در  و رفتم تاکسی سمت

 . باال بیا میری مستقیم:      

 . شده جم  آب خیابون ک  بینی نمی ؟ کوری مگه -     

 پسههربچه و زن یههه ، بههود ای داده تههاب سههیبیل و افتههاده جهها مههرد کههه راننههده جههز بههه    

 بههه بودنههد زده زل ، بودنههد نشسههته ماشههین عقهه  کههه هههم ای سههاله هشههت یهها هفههت ی

 . اومد خود  به مرد.  من

 . شد سبز چراغ درو ببند!  خر دختره باباته کور:      
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 . کرد غرغر زن     

 . آقا نده جوابشو شما!  دیگه بارونه دخترجون:      

 . شد شنیده واض  صدا  باز  ولی داد  فشار هم به رو لبها .  کرد  داغ     

 ... خودته بابای -     

 مههانتوی بهها پهالتو   ی یقههه کههه کهرد  بههاز رو ماشهین  در و گفههت چیههزی له   زیههر مهرد     

 سههمت بههه رو مههن درجههه نههود.  رفههتم عقهه  و شههد کشههیده گههردن پشههت از زیههر 

 کههه رو سههر .  دیههد  رو ایمههان ونخنههد صههور  فقهه  مههن و بههود چرخونههده رو پیههاده

 تاکسههی تههوی رو سههر .  بههود دیههد  زاویههه تههوی فقهه  بهرامههی پههالتوی ، برگردونههد 

 رو در ههم  بهرامهی .  بسهت  رو در و نشسهت  ههم  راننهده  کهه  گفهت  چیهزی  و بهود  کرده

 شههده قطههار فحههش سههری یههک و بههود  نههداده رو تاکسههی راننههده جههواب.  بسههت آرو 

 . بود کرده گیر گلو  توی

 پیرمههرد ایههن ، کنههیم تماشهها خواسههتیم مههی ازعمههری بعههد حسههابی دعههوای یههه:     

 . نباشت

 بههود مربههو  چههه بهرامههی بههه.  بههود  کفههری هنههوز.  نشههد ولههی بههزنم لبخنههد زد  زور    

 پهایین  بهه  نگهاه  یهه  فقه   و برگشهت  بهرامهی  ؟ بهود  گرفتهه  پشهت  از منهو  ی یقهه  چرا ؟

 بههودیم شههده خههیس بههارون زیههر مونتهها سههه هههر.  چرخونههد رو نگههاهش و کههرد پههالتو 

 رو پیهاده  داخهل  بهرامهی  سهر  پشهت  ایمهان  و مهن .  بهود  شهده  کمتهر  بهارون  شهد   ولهی 

 . اومدیم

 . پیشت میا  ش  علیرضا:      
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 . بیا _     

 . نکن درست شا :      

 روی ای نقطههه بههه و زد مههی هههم بههه رو   سههاده مشههکی بوتهههای نههیم نههو  بهرامههی    

 ای شههده لهه  و خهورده  خهیس  سهیگار  تهه  شههاید.  کهرد  مهی  هنگها  کفشهها   کنهار  زمهین 

 ایمههان.  میههزد بیههرون داشههت فیلتههر  و توتههون و بههود شههدن پههاره شههکم حههال در کههه

 فقه   کهه  نهو   اون از کننهده  تحلیهل  و تجزیهه  نگهاه  یهه .  کهرد  مهی  نگهاه  بهرامهی  به ولی

 . بندازه دوستش به تونه می ساله چند دوست یه

 . باشه _     

 کههار  رد بههرو کههه کههرد مههی اشههاره داشههت مسههتقیم غیههر صههور  بههه نایمهها یهها    

 یههه بایههد حالههت دو هههر در ولههی.  بههود  شههده بههدبین مههن یهها!  سههت دوسههتانه صههحبت

 ! کار  پی رفتم می و خونه تا گرفتم می دربست تاکسی

 . بر  من اجازتون با.  نبود من تقصیر...  اینطور اگه ببخشید -     

 ههوای  بهه  کوتهاه  ی لحظهه  چنهد .  شهنید   کهه  بهود  چیهزی  اولهین  ایمهان  " خداحافظ "    

 " ، نشههنید  کههه چیههزی.  کههرد  مرتهه  رو لباسههم و کیهه  بهرامههی خههداحافظی شههنیدن

 . چرخید  خیابون سمت به و گفتم آرومی " خداحافظ

 . رسونمت می _     

 . کرد می نگاهم داشت.  انداختم نگاهی نیم و کرد  شک ؟ بود من با     

 . شم نمی مزاحم ممنون هن -     
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 مبههایلش بهها و آورد بیههرون رو گوشههیش.  کههرد نمههی نگههاه کههدوممون هههیچ بههه ایمهان     

 . نیومد خوشش اصال بهرامی پیشنهاد از کرد  احسا .  شد مشغول

 . ر  می سمت همون _     

 خیلهی  شهکر  رو خهدا  کهه  بهارونم .  کهرد  نمهی  روشهن  کهه  ضهبطم .  زد نمهی  کهه  حر     

 مالیهده  ههم  خریهد  ی برنامهه  و شهد   کشهیده  لجهن  بهه  مهن  کهه  زمهانی  قیقها د ، موقه   به

 کهه  دسهتایی  دلچسه   منظهره  و میومهد  بهو   صهدای  فقه  .  بهود  اومهده  بنهد  ، رفهت  شد

 کهه  بیهرون  زد مهی  بنهد   پشهت  ههم  کلهه  یهه  گهاهی  و میومهد  بیرون ماشینها پنجره از

 ! " گوساله دیگه برو ":  کشید می نعره

 . نیستی که معلم _     

 سههمتش بهه  خیهابون  از رو سهر   و خههورد  جها ! ؟ دروغگهو  گفهت  مههی مهن  بهه  داشهت     

 روبههرو  بهه  متفکههر و جهدی  داشهت  ، هسههتم کهه  معلومهه  بگههم خواسهتم .  برگردونهد  

 . بده بهت رو گفتن راست فرصت بار دو که نبود آدمی.  کرد می نگاه

 . دبیرستان آزمایشگاه مسئول -     

 . بود پنجره بیرون به گبرایی نگاه واکنشش     

 خیههابون وسهه  مههونثش نههو  از اونههم معلمهها ، میههاد یههاد  کههه جههایی اون تهها آخههه _    

 ! کشن نمی شونه و شاخ

 جهههای بهههه تهههازه ، کهههرد خهههالی ههههیکلم روی رو خیهههابون کثیههه  آب تمههها  -    

 ... داد فحش عبرخواهی

 . نداد  ادامه.  بود گرفته تمسخر ی مایه ته صورتش حالت     
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 . دید نمی ح  من به وقت هیچ شما -     

 !باالتر هم مرحله یه _     

 بهههش دلخههوری نگههاه نههیم.  زد  بغلههم زیههر و کههرد  فههرو هههم تههوی رو دسههتها     

 ماشههینای و بههو  از خبههری.  بههودیم کههرده رد رو شهههر مرکههز ترافیههک.  انههداختم

 دود تهوی  هکه  خیابونهایی  بها  دیهد  رو بهارون  ی منظهره  شهد  مهی  حهاال .  نبهود  رفتهه  توهم

 . بودند خورده خیس سیاهی و

 

 چنههد ی محههدوده تههوی کههه آدمههی بههه کشههش جههور یههه.  داشههتم خاصههی احسهها     

 نفههوذ هههم شخصههی حههریم بههه متنههاوب صهور   بههه روزا ایههن و بههود نشسههته مههن سهانتی 

 یورتمههه هههم شخصههی ی محههدوده تههوی کههنم عههر  چههه البتههه کههه نفههوذ.  کههردیم مههی

 سههاله 19 – 18 دختربچههه دیگههه ولههی کههنم نگههاهش داشههتم دوسههت!  رفتههیم مههی

 گهاهی  فقه  .  بهد   بهال  و پهر  پویها  مثهل  الشهخوری  بهه  و کهنم  تهابلو  رو خهود   کهه  نبود 

.  کههرد  مههی نگههاهش ، مسههیر رفههتن درسههت و خیههابون سههمت اون زدن دیههد هههوای بههه

 انحنهههای تهههوی کهههوچیکی برجسهههتگی و داشهههت ای اسهههتخونی و پههههن ههههای شهههونه

 داشههت رنگههی ای قهههوه کوتههاه تقریبهها و پههر موهههای و بههود گنههدمی پوسههتش.  گههردنش

 کهل  در.  بهود  دیهد  تهوی  کهامال  بلنهد   پیشهونی  بهود  عقه   سهمت  بهه  همیشهه  چون که

 چنههد هههر.  کههردی مههی حههس رو  و رنهه  از رو گرمهها ، کههردی مههی نگههاهش کههه

 لهوکس  ظهاهر  و کنهه  کنتهرل  رو نگهاهش  اینکهه  نهه .  بهود  سهرد  و خنثهی  بسهیار  نگاهش

 واقعهها نههه.  کنههه گیههره صههورتش روی گونههه  سههت صههور  بههه رو تفههاوتی بههی و سههرد
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 حرارتهی  سهوزن  سهر  یهه  ، شهد  مهی  عصهبانی  کهه  گهاهی  شهاید .  نبهود  هیچهی  نگاهش ته

 . بود ای لحظه اونم ولی دیدی می چشمها  ته

 کههردن پههایین بههاال از بعههد و بههود  کههرده رو اسههتفاده کمههال نزدیکههی همههه ایههن از    

 جههز بههه.  کههرد  مههی نگههاه رو سههیاهش پهههن چرمههی بنههد سههاعت داشههتم ،   قیافههه

 کهربههایی و بههزرگ نگههین بهها انگشههتر.  بههود دسههتش همیشههه کههه ای چرمههی دسههتبند

 بهه  مهن  اگهر .  خهورد  نمهی  سهالش  و سهن  بهه  اصهال  نظهر   بهه  کهه  بهود  دستش هم رنگی

 نمههی بههاز  ، بههود مرحههومم پههدر یادگههاری آخههرین انگشههتر ایههن اگههر ، بههود  جهها 

 تههوی زنجیههر شههبیه چیههزی االن تهها کههه پوشههید مههی اسههکی هیقهه انقههدر!  نههداختمش

 تهها بههود آورده بوجههود رو امکههان ایههن ولههی هفههتش یقههه پلیههور.  بههود  ندیههده گههردنش

 کامههل اشههرا  و بههود از  کوتههاهتر قههد .  بنههداز  سههمت اون هههم مختصههری دیههد یههه

 گههردنش چیههزی نههه.  انههداختم نگههاهی یههه و نشسههتم صهها  صههندلیم تههوی.  نداشههتم

 رد چشههمها  ، نکشههیده لحظههه بههه کههه برگههردنم رو سههر  خواسههتم.  گههاران نبههود

 بههاز رو ماشههین در لحظههه همههون بخههوا  کههه بههود  خجههالتی انقههدر.  گرفههت رو نگههاهم

 ، صههورتم تههوی بههود اومههده کههه رو موههها !  خیههابون وسهه  کههنم پههر  رو خههود  و کههنم

 . زد  زل خود  سمت ی پنجره کنار بغل آینه به و گوشم پشت زد 

 !؟ جون دختر آخه تو گی می چی_     

 هههم گردنههی پههس از مههن بههرای ولههی.  بههود مالیمههی خنههده بههه آمیختههه لحههنش    

 " زد  لهه  ولههی ، گفههتم آرو  حههد از بههیش یهها شههنید دونههم نمههی.  بههود تههر دردنهها 

 . " هیچی
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 فرمههون بههه چههتش دسههت چههون ، کنههه نگههاه تهها بههود شههده اون نوبههت کههنم مههی فکههر    

 . نبود قیافه توی و عن  پیش ساعت نیم مثل.  بود نشسته نم به متمایل و بود

...  بگیههری دکتههری دونههم مههی چههه...  بگیههری فههو  ؟ دی نمههی تحصههیل ادامههه چههرا _    

 . کمه که سنت

 . کرد نمی پایین و باال ، نبود تیز نگاهش     

 . بشی معرفی کار برای باید آخر  باشی داشته که هم دکتری و فو  -     

 نمههی رو دیگههه یکههی دهنههی کههه آد .  مردمههه دهههن حههر  همههش حرفهها یههنا _    

 ! خوره

 ! شد می بلند گر  جای از صدا      

 ؟ چیه تحصیلیتون مدر  خودتون شما -     

 . ذوقم توی بزنه ترسید .  بود  پرسیده تردید با.  بود آرو  صدا  تن     

 . کرد  ول درسمو دانشگاه آخر سال.  خوند  می مکانیک _     

 . چرخید  سمتش به!  بود کرده حماقت من مثل     

 !؟ آخه چرا -     

 حههریم از و کههرد گههری نههواز  و نههر  نگههاه ای لحظههه چنههد.  برگردونههد رو سههر     

 . زد پسم شخصیش

 بههده آدر  بعههد بههه اینجهها از.  بههود یههاد  اسههتخدا  ی برگههه روی از رو اینجهها تهها_    

 ! جون دختر
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 بهود   فکهر  تهوی  و بهود   کهرده  بغهل  رو پاهها   و مبهل  روی بهود   نشسهته  احمقها  مثل    

 بههه " بههود گفتههه و بههود کههرده درسههت سههر پشههت از رو پههالتو  ی یقههه آخههر ی لحظههه. 

 بههود  کههرده رو   کلههه کههه مههوقعی رو پههالتو  ی یقههه خههود  چنههد هههر.  " سههالمت

 سههه دو آوردن یههاد بههه از!  بههود کههرده خههراب و بههود گرفتههه پشههت از تاکسههی تههوی

 . زد  لبخند " جون دختر " ، بود گفته من به که اریب

 بایهد  آد  گفهت  مهی .  کهرد  مهی  نگهاهم  گهاهی  و کهرد  مهی  خهورد  نگینهی  هوی  مامان    

 خونههه هههم کردنههی سههرخ بههوی.  باشههه پرتهها و خههر  اینجههور از پههر فریههزر  همیشههه

 کههدو و بههادمجون خههروار یههه داشههت ، خونههه بههود  اومههده وقتههی.  بههود برداشههته رو

 مهنم .  کهرد  مهی  خیالبهافی  مهن  عروسهی  ی دربهاره  داشهت  مامهانم  البهد .  کهرد  می خسر

 چنههد.  بههود  مونههده بهرامههی هههوای و حههال تههوی دربسههت همینجههوری عصههر از کههه

 مهی  تختهه  بهه  دری تها  و بهود  حسها   کهه  بهس  ؟ زد مهی  بهاال  سهن  انقهدر  که بود سالش

 خیههال بههی و شههنگول انقههدر ، حمیههد ایههن مثههل اگههه.  شههد مههی خههراب اعصههابش خههورد

 27 پسههرای مثههل ولههی بههود سههالش چهههل نزدیههک مردیکههه.  بههود مونههده جههوون ، بههود

 ! بود مونده ساله

 ؟ پوشی می چی حاال نخریدی لبا  مهسا:      

 . ایه سورمه بولیز و شلواری جوراب با لیه سارافون -     

 یدیپوشه  حمیهد  خهواهر  عقهد  کهه  نخودیهه  دامهن  کهت  بتهو   رسهمی !  زشته بابا نه:     

 . بتو  ،
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 آشهناییه  ؟ مگهه  خبهره  چهه .  بهود   شهده  دلقکها  مثهل  ، خهورد  مهی  له   تهنم  توی که -    

 . دیگه

 داری لبهها  همههه ایههن.  شههلواری جههوراب بهها زشههته ، مههبهبین پسههره ی خههانواده:     

... 

 ! هری نیومد خوششونم.  همینم من -     

 . کنم می رو کارا خود  من ، خرید برو مهرناز با فردا:      

 سههر ، کههنم شههوهر دیگههه روز دو ؟ چههه شههماها بههه!  دیگههه نکههن اذیههت مامههان -    

 ؟ خوبه هم ی کله و سر توی بزنیم هی پوشیدن لبا 

 نمههی.  بههرد  تخههتم سههمت و برداشههتم رو بسهها م و بنههد و هنههدزفری و شههد  بلنههد    

 . باشم خود  حال توی دودیقه ذاشت

 

 رو مامههان عسههلی موهههای و مامههان سههر روی ودبهه گرفتههه رو سشههوار خههانو  فرزانههه    

 و سههر بههه و بههود مرتهه  همیشههه کهها .  بههود شههده خوشههگل خیلههی.  داد مههی فههر 

 تههوی بههود زده گنههد چنههد هههر.  بههود خههوب مههو  رنهه  کههار.  رسههید مههی وضههعش

 مرتهه  رو ابروههها  قاجههار هههای شههاهزادده شههبیه مامههان توصههیه بههه و مههن ابروهههای

 بهاال  بهه  رو ، رو تهشهون  ، همیشهه  مثهل  خونهه  رسهید   مهی  اینکهه  محه   بهه .  بود کرده

 . زد  می تیغ با ،

 آورده رو لباسهها  از دسههت ده مامههان ی توصههیه بههه و خونههه بههود رسههیده مهرنههاز    

 کهار  آخهر   مهن  دونسهتن  مهی  دوتاشهون  ههر  ولهی .  کهنم  انتخهاب  و بتوشهم  من تا بود
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 بیارنهد  تشهری   مها  بزرگتهر  عنهوان  بهه  جمعهه  بهود  قهرار  ههم  دایهی .  کهنم  می رو خود 

 تهها دو بههه چشههمش تهها جههوریم یههه المصهه !  کننههد وری سههخن مجلههس را  در و

 نطهه  واردا  و صههادرا  از و نههداخت مههی راه اقتصههادی بحهه  ، خههورد مههی غریبههه

 . ماست دایی دست توی بازار نب  کرد می فکر  ر  ، کرد می

 . کرد نگاهم مردد آینه توی از مامان     

 ؟ شد  روشن خیلی:      

 20 رسههیده مهرنهاز  ایهن  بههریم بیها !  پرسهیدی  بهار  ده ، خوبههه خیلهیم  مامهان  بابها  ای -    

 . زده زن  بار 

 

.  بهود  کهرده  دلهم  بهه  خهون  مامهان .  رفهتم  مهی  راه اتها   تهوی  و کهرد  می درد سر         

 نمهی  مهن  کهه  بهود  انداختهه  راه شهنگه  علهم  و بهود  کهرده  حهس  پهالتو   از رو سیگار بوی

 رو کهی  بایهد  ، بیهاری  خونهه  ایهن  تهوی  پهول  تهو  نخهوا   اگهه  مهن  و کار سر بری تو خوا 

 روز  دو ایههن تههو ، کههنم مههی جههور رو مراسههمت و جهههاز پههول خههود  گفههت مههی.  ببیههنم

 در روز یههه نیسههت معلههو  گفههت مههی!  خههود  زنههدگی خونههه سههر ری مههی ، کههن سههر

 کهشهه و بههود  کههرده نگههاهش فقهه ! ؟ خونههه میههای و قبرسههتون کههدو  ری مههی میههون

 کههرده بلغههور رو مزخرفهها  همههین ، گریههه بهها و مهرنههاز بههود زده زنهه .  بههود  شههده

 . بود

 کههدو  رفههتم مههی مههن ؟ بههود  زیههادی بابهها  ی خونههه تههوی ؟ بههود  زیههادی مههن        

 و شههیکم مشههت یههه بههین ، مضههحک مقنعههه اون بهها صههب  ی کلههه کههه مههن ؟ قبرسههتون

 ی میلههه بههه کههرد  مههی قفههل رو دسههتم هههای پنجههه ، عههر  و عطههر بههوی جههور صههد
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 کههه ای کههرده بههز  صههورتهای بههه نههزنم زل کههه بسههتم مههی رو چشههمها  و و .اتههوب

 فهداکار  مهادر  نقهش  ؟ سهیگار  بهوی  یهه  خها ر  واسهه !  بهود  مهن  صهور   سانتی چند توی

 زرای زر بههه پشههتش ؟ واقعهها ؟ خههانواده نههاخل  دختههر نقههش مههن و کههرد مههی بههازی رو

 ؟ بههده سههاعت و حلقههه پههول و کنههه رجههو جهههاز مههن بههرای کههه بههود گههر  دایههی مفههت

 شهده  رنه   بهه  رنه   دفعهه  صهد  ، حهر   تها  چنهد  همهون  حسهاب  روی زنش بود ندیده

 رو مههن حههد ایههن تهها ؟ بههود مونههده چشههم تههو چشههم ، مامههانش بهها دفعههه ده امیههد و بههود

 خواسههتگاری بههود اومههده کههه بیلههی دسههته اون و مههن فهمیههد نمههی کههه ، شههناخت نمههی

 ؟ بود  اومده راه اینجا تا اون دل خا ر واسه و خوریم نمی هم به رقم هیچ

.  کشههید  مههی نفههس دنههدونها  الی از و داد  مههی فشههار هههم بههه رو دنههدونها         

 رون و شههد  خههم حههر  از.  شههد  مههی منفجههر داشههتم و چکیههد مههی صههدا بههی اشههکها 

.  بههره فههرو پاههها  گوشههت تههوی ناخونههها  کههه محکههم انقههدر ، گههرفتم چنهه  رو پاههها 

 بهها هههم کوچههه سههر تهها کههه خونههه ی گوشههه مههری  مهسههای اون بههه بههود ردهکهه عههاد 

 ؟ خواسههت مههی پ مههرده و مههری  جههور اون رو مههن ؟ رفههت مههی التمهها  و خههواهش

 واسههش بههود  مونههده دیههد  جلههوی ، تههوهم یههه خهها ر واسههه خونههه کههن  کههه همههین

 یههه بهها و دور دور بههر  دوبههار کههه نداشههتم دوسههت تهها دو حتههی کههه منههی ؟ بههود کههافی

 ؟ نمونه تنها که بود  دلش ور ، بود نشده 6 ساعت که منی! ؟ بزنم تیک نگیالد

 و کهههرد  بلنهههد رو کهههامتیوتر مهههانیتور ، کهههرد  قفهههل رو اتههها  در و شهههد  بلنهههد        

 بهود  ههم  چفهت  لبهها  .  تونسهتم  نمهی  ، خواسهتم  مهی  ، زد  نمهی  جیهغ  ، آینهه  به کوبید 

 ، بههود دوییههده ، مههانیتور و آینههه نشههد خههورد صههدای از ؟ نمیومههد صههدایی حنجههر  از و

 مههن ، کشههید  و گههرفتم دسههتها  تههوی رو سههر  موهههای و شههد  خههم.  اتهها  در پشههت

 جلههوی چههرا ؟ بههود ایههن مههن وضهه  چههرا نبههود  اگههر ؟ بههود  عرضههه بههی ؟ بههود  شههو 
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 زده زور چقههدر هههر و بههود دسههتم روی مههو تارهههای ؟ گههرفتم مههی خههون خفههه همههه

.  بههود کههرده تلفههن مهرنههاز بههه.  بکشههم داد کههه ودبهه نیومههده در صههدا  بههاز  ، بههود 

 بیههرون رو کمههد تههوی سههیاه و بههزرگ پشههتی کولههه و شههد  بلنههد.  میومههد صههدا 

 مههدار  ی پوشههه.  چتونههد  کیهه  تههوی و کههرد  گولههه رو   مقنعههه و مههانتو.  آورد 

 کههار  و شناسههنامه و بههود نخههورده دسههت همونطههور ، بههود  آورده بانههک از کههه رو

 و کههرد  پههر  لباسههها  دراور جلههوی رو کولههه.  انههداختم کههیفم تههوی ، بههود هههم ملههیم

 لههواز  و رفههتم آینههه جلههوی ، داد  جهها تههو  ای توخونههه و زیههر لبهها  مشههت یههه

.  کههرد  پههر  کولههه تههوی و کشههید  بیههرون ههها شیشههه خههورده بههین از رو آرایشههم

 روی رو ضههخیمم سههیاه شههال و پوشههید  پههالتو و مههانتو و بسههتم زور بههه رو زیههتش

 تمهها  بهها.  کههرد  بههاز رو دراتهها  و برداشههتم هههم رو دسههتیم کیهه .  انههداختم ر سهه

 . سر  پشت دیوار به خورد که زد  تنه بهش قدرتم

 مههال...  کنههدنش جههون حقههو  ، خههوابم تخههت ، بابهها  خونههه ، خههود  مههال-        

 مسههئولیت بههار...  بههود  زیههادی بابهها  ی سههفره سههر...  لجنههت دختههر اون و خههود 

 تههو یهها ، بههود  تههو دو  روی مههن...  کههرد مههی سههنگینی دوشههت روی مههن از نگهههداری

 یههه ی پاچههه تههو بکنههیمش ، نکههرده خطهها پهها از دسههت تهها گفتههی...  ؟ مههن دو  روی

 ؟ من ؟ میا  و ر  می کجا نیست معلو  من...  خری

 . گرفت دستش تا دو با رو بازو  و اومد سمتم          

 . ببخشید...  کرد  اشتباه ، جان مهسا:           

  بیعههی مههن زور ولههی.  بههود زیههاد هههم زور  و بههود چسههبیده سههفت رو بههازو         

 رو دسههتم.  زد  مههی ولههز جلههز داشههتم اینجهها ، بههود زده آتههیش رو جههونم و قلهه  ، نبههود
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 افتهاد  مامهان  و چههارچوب  تهوی  خهورد   محکهم  کهه  ، کشهید   بیهرون  قهدر   ی همه با

 کههرد  فههرو رو پاههها  و کههرد  بههاز رو خونههه در.  کشههید تیههر   شههونه.  زمههین روی

 جلههوی دسههتش کههه کههرد  نگههاهش ، ریخههتم هههم بههه موهههای الی از و کفههش تههوی

 و برگههرد  کههه لرزیههد دلههم لحظههه یههک بههرای.  کههرد مههی گریههه داشههت و بههود دهههنش

 . بود کرده دلم به خون.  نتونستم ولی کنم بلند 

 

 و سههی  یههه رو  کههه ور قرمههز  گههل چینههی دسههتی پههیش ، بههزرگ مامههان        

 دسههتها .  گباشههت قههدیمی ای قهههوه مبلههی جلههوی میههز روی ، بههود گباشههته پرتقههال

 دو از پرتقههال و سههی  بههود نزدیههک دفعههه ده بههباره رو دسههتی پههیش تهها و لرزیههد مههی

 موههههای و نشسهههت مهههن کنهههار مبهههل روی.  بیهههوفتن و بخهههورن قهههل بشهههقاب سهههمت

 یههه بههود فهمیههده و بههود متعجهه  چشههمها .  گوشههش پشههت داد رو خاکسههتریش

 . بترسه چیزی شد نمی رو  و لنگه می کار جای

 ؟ خوبه مهرناز ؟ خوبه مامانت:           

 ، ر  مههی سههرکار مههن.  مشهههد رفههتن تههایی سههه مهرنههاز مادرشههوهر بهها.  خههوبن -        

 . نرفتم

 مههی فکههر اینجههور مههن شههاید  ، بههود تههابلو صههورتش حالههت.  بههود بههاورنکرده        

 مههانتو  آسههتین و بههود خههونی و بههود شههده زخههم کههی دونههم نمههی بههالم و سههتد.  کههرد 

 . نبینه که بود  کشیده انگشتها  روی تا رو

 ؟ خوابه بزرگ بابا -          
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 ، میشههینم تنههها مههنم.  میشههه سههنگین خههوابش ، خههوره مههی قههر  شهه  سههر آره:         

 ، گلههم دسههته مثههل پسههر...  کههنم مههی پههایین بههاال شهه  نصههفه تهها و تلویزیههون کانههاالی

 ایههن و مههن وقههت اون ، شههد پههر پههر...  بلنههد قههد ، مههاه مثههل صههورتش ، شههونه چهههار

 . دنیاست این به عمرمون پالسیده ، پوسیده ، پیرمرد

 شهده  بهاز  دلهش  و درد سهر  بهاز ! ؟ بهود  مهاه  مثهل  صهورتش  ؟ گفهت  مهی  منهو  بابای        

 گفتههه بهههش چقههدر هههر!  کنههه نفههرین و نالههه منههو مامههان خواسههت مههی تهههش و بههود

 ، بههود گرفتههه قلههبش رگ و نبههوده نههاراحتی و عصههبانیت روی از   سههکته کههه بههودیم

 و چههرب بهههش زنههه ایههن انقههدر گفههت مههی بعههد  تههازه.  زد مههی رو خههود  حههر 

!  بههود مامههان وزن اضههافه هههم ادعهها  شههاهد!  کههرده سههکته کههه داده شههور و چیلههی

 . ادد ادامه و کرد پا  چروکش چشم ی گوشه از رو اشکش

 ایهن  کهه  پیهرزن  و پیرمهرد  ایهن  از حهالی  یهه  ، نهدارن  وفها  کهه  پسهرمم  ههای  بچه:         

 . بترسن افتادن گوشه

 خههون ، نشسههتیم دیقههه دو ، دیگههه نکههن گریههه.  بههزرگ مامههان درگیههر  خههدا بهه  -        

 ! کنی می آد  دل به

 ؟ درگیره اونم ؟ چی مهرناز:           

 ناراحههت ، بههود زده مامههان بههه بههزرگ مامههان کههه حرفهههایی خهها ر بههه مهرنههاز نههه        

 دوره دفعههه ده شهه  آخههر تهها رو حرفههها ایههن بایههد ولههی ، دونسههتا مههی خودشههم.  بههود

 . شد می آرو  تا ، کرد می

 . دربیار  رو مانتو  بر  من -          
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 مههانتو.  رفههتم هههال ی گوشههه ی شههاخه چنههد چههوبی جالباسههی سههمت و شههد  بلنههد        

 . رفتم دستشویی سمت دستها  خون شستن برای و ورد درآ رو

 

 زود صهب   ، بهود   گفتهه  کهه  مهن  خها ر  بهه  و بهود  انداختهه  جها  بهرا   پهبیرایی  توی        

 . بخوابه بود رفته و بود کرده خامو  رو تلویزیون ، کنه بیدار 

 نزدیههک.  خونههد  مههی رو ههها  پیهها  و بههود  گرفتههه صههورتم جلههوی رو گوشههیم        

 . داشتم مهرناز و پری خاله و خونه از پاسخ بی تما  تا صد

 " بیا بده حالش ، حیوون ، شعور بی مهسا "          

 " شده تن  برا  دلشون هم ها بچه ، ما ی خونه بیا ، جون خاله "          

.  لرزونههدی نمههی رو مهها بههدن و تههن انقههدر ، بهودی  مههرده تههو بابهها جههای بههه کها   "        

 ".  کنه می د  داره مامان بیا ؟ کردی شکلی این رو خونه چرا

 . داد  پیا  پری خاله به          

 "!  نموند  خیابون ی گوشه.  بزرگم مامان ی خونه بگو بهشون.  سال  "          

 . کرد  پا  ، نخونده و نکرد  باز رو مهرناز و خاله پیامهای ی بقیه          

 

 مههی  باههها  رو دمههاغم  و بههود  گرفتههه تمدسهه  کههه بههود  دسههتمالی چنههدمین        

 ، هها   شهقیقه  کنهار  از اشهکها  .  انهداختم  مهی  بهالش  کنهار  و کهرد   مهی  مچاله و چلوند 

 فههرود بههالش روی جههایی یههه و شههد مههی رد گوشههم بههاالی از و رفههت مههی موههها  الی
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 بابهها و بههزرگ مامههان ی خونههه قههدیمی پههبیرایی وسهه  ، بههاز  هها  کههه ایههن.  میومههد

 پشههتی کولهه  تههوی رو وسهایلم  اینکهه  ؛ بههود  خوابیهده  ، الکهی  فههر  یهن ا روی ، بهزرگم 

 مههی مههن ، بههود کههرده آرزو خههواهر  اینکههه ؛ بیههرون بههود  زده و بههود  کههرده مچالههه

 ، نبهود  رنه   ، نبهود  درد ؛ یهار  نهه  ، بهود   بهار  داشهتم  کهه  کسهی  تنهها  بهرای  اینکه ؛ مرد 

 روز چنههد.  بههود ردهکهه جیگههر  بههه زنههدگی ایههن کههه بههود خههون ی شههده دلمههه ی لختههه

 پهها از دسههت ؟ کههرد  مههی چیکههار بعههد  ؟ گفههتم مههی بهشههون چههی ؟ مونههد  مههی

 تههوی   خههانواده و عمههو و آورد  مههی شههانس تههازه ؟ خونههه گشههتم مههی بههر ، درازتههر

 آد  مههن ، بههود کههرده ثابههت تجربههه البتههه کههه.  زدن نمههی سههر اینجهها روز چنههد ایههن

 ! نبود  شانسی خو 

 بیشههتر اتهها  یههک و بههود کوچیههک خونههه چههون و کههرد مههی خروپهه  بابههابزرگ        

 در ، خهواب  موقه   کهه  نبهودن  ههم  سهاله  بیسهت  جهوون .  بهود  مهن  گهو   بهیخ  ، نداشت

 خوابیههد مههی جههوری بههزرگ مامههان.  بههود بههاز اتاقشههون در اتفاقهها و ببنههدن رو اتاقشههون

 واسههه حتههی و باشههه داشههته خونههه کههل بههه رو کامههل تسههل  ، در چهههارچوب بههین از کههه

 . بود  معبب هم رفتن تشوییدس

 صهههدای و کهههرد  فهههرو گوشهههم تهههوی رو هنهههدزفری و برداشهههتم رو گوشهههیم        

 بهرامهی  بهرای  کنایهه  و نهیش  از پهر  مهتن  یهه  اومهد   بهار  چنهد .  کهرد   زیهاد  رو موسیقی

 مههتن یههه شههاید تهها ، کههرد  پههایین بههاال رو ههها گههروه ایههن از تهها چنههد حتههی و بفرسههتم

 ایهده  شهرای   ایهن  تهوی .  شهد   مهی  پشهیمون  ولهی  ، سهتم بفر حهالش  مناسه   و زهردار

 ! شد می کامل شبم ، شد  می که بیکار  ، آل

 مههن شهه  ، بههود پربههاری و سههازنده صههحبت ، کنههیم بههاز  کههه بههود الز  واقعهها "        

 "!  ساخت که رو یکی
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 اون ، کههرد مههی رو فکههر  اصههال.  کههرد  ارسههالش بشههم پشههیمون اینکههه از قبههل        

 باشههه زده فنههد  ، انگشههتش تهها دو بههین ذاره مههی و زنههه مههی آتههیش سههیگار هکهه موقهه 

 !؟ من هیجان بدون و ساده زندگی همون به

 نمههی تنهههایی.  رفهت  نمههی بیهرون  سههر  از مامههان خیهال  و فکههر و بهرد  نمههی خهوابم         

 بههدنش ، بههود  داده هلههش وقتههی ؟ بههود نشسههته مبههل روی یهها بههود خوابیههده ؟ ترسههید

 رو ههها شیشههه خههورده.  بههود رفتههه یههاد  و کههرد نمههی گریههه کهها  ؟ بههود نگرفتههه درد

 . باشه کرده تمییزشون خاصیت بی مهرناز اون کا !  بگو

 مامههان.  رفههت ویبههره و شههد قطهه  آهنهه  کههه بههود   سههینه ی قفسههه روی گوشههیم        

 . خونه گشتم می بر شبانه و شد  می راضی شاید...  داد  می جواب شاید ؟ بود

 روی رو پتههو و کههرد  وصههل رو تمهها .  بههود زده زنهه  بهرامههی ، نبههود مامههان        

 ههم  بهزرگ  مامهان  گهو   و بهود  سهنگین  بابهابزرگ  خهواب  کهه  درسهته .  کشهید   سر 

 صهب   تها  شهبها  بهزرگ  مامهان  کهه  خصهو   بهه !  نبهودن  کهه  کهور  ولی ، شنید نمی خوب

 . دستشویی رفت می دفعه ده

 ؟ بله -          

 !؟ بساز  این از بیشتر رو شبت ایخو می _          

 از تهها ، کشههید  مر ههوبم صههور  بههه چسههبیده موهههای روی ، رو دسههتم کهه         

 . بزنم کنارشون صورتم

 ! بتونید کنم نمی فکر ؟ این از بیشتر -          
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 شهد  باعه   ، صهدا   گرفتگهی  شهاید .  کهرد  کهاریش  شهد  نمهی  و بهود  گرفتهه  صدا         

 . کنه سکو  لحظه چند

.  نههدار  رو بچگونههه رفتههارای ایههن ی حوصههله مههن...  نبهها   لبکههار مههن از _        

 گوشههی دسههت کهه  یههه ایههن فهمههم نمههی مههن.  نههدار  رو پهلههو دو جمههال  ی حوصههله

 بلنههد قههدتون انقههدر پشههتش کههه ده مههی تههو قههدای هههم و تههو بههه نفسههی بههه اعتمههاد چههه

 ! دراز زبونتون و میشه زیاد زورتون ، میشه

 محهه  خههدا ی همیشههه کههه اون ؟ اون یهها مههن ؟ بههود   لبکههار مههن.  شههد اکتسهه        

 . کرد  می گو  نفسا  صدای به داشتم من ولی دونم نمی رو اون.  بود

 ؟ خ  _          

 ؟ بگم چی خ  -          

 . کرد باز رو گارد  و کشید عمیقی نفس          

 ؟ جون دختر ، کردی گریه چرا _          

 اشههکها .  آب پههر و بشههه گههر  چشههمها  دوبههاره تهها بههود کههافی جملههه هیهه همههین        

 بههاال ناخودآگههاه رو دمههاغم.  گبشههتن موههها  الی از قبههل مسههیر همههون تههوی دوبههاره

 . کشید 

 ؟ کنی می گریه داری چرا...  اه _          

 خواسههتم نمههی.  کههرد  نمههی بههاز رو دهههنم لحظههه اون تههوی هههم ، مههرد  مههی اگههر        

 . بشنوه رو لرزونم و رگه دو صدای
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.  کهرد  مهی  گهو   مهن  نفسههای  صهدای  بهه  داشهت  کهه  بهود  اون حهاال  کنم می فکر        

 . کشید  ا رافم ، کاغبی دستمال یه کردن پیدا پی رو آزاد  دست

 . کشید  بینیم بعد و چشمها  روی رو کاغبی دستمال          

 . فرستاد  می و نوشتم می رو جمله اون نباید.  ببخشید -          

 . کرد فو  کالفه رو نفسش          

 . خداحافظ... خ  خیلی _          

 صههورتم روی از رو پتههو.  میههاورد  کههم نفههس داشههتم.  گفههتم آرومههی خههداحافظ        

 تهها شههد  بلنههد و کههرد  جمهه  رو بههالش بههر و دور هههای کاغههبی دسههتمال و زد  کنههار

 . بشور  رو صورتم

 کنههار  موهههای و بههود کههرده  بههاد پلکههها .  زد  صههورتم  بههه آب مشههت چنههد        

 کنههار اینجهها بهها اصههال.  اومههد  بیههرون دستشههویی از.  بههودن چسههبیده هههم بههه صههورتم

 . بود خوب ، کرد  نمی د  صب  تا.  بود  نیومده

 . کرد  باز  و نشستم بالش روی.  بهرامی از اونم.  داشتم پیا           

 "!  ساختی منو امش  توا ...  آفرین "          

 دوبهاره  و کهرد   بهاز  رو حسهابم  ی دفترچهه .  بهود  شهده  تمهو   کهه  شهد  نمهی  باور         

 انگهار  ، " همهرا   بهه  خهدا  بهرو  " ، بهود  گفتهه  تسههیال   مسهئول  وقتهی .  کرد  نگاهش

 اون از گهاهی  پهس  ، بابها .  بهود  کهرده  پیهدا  جریهان  بهدنم  تهوی  گرمها  وقهت  چنهد  از بعد

 ؟ بود من به حواست! ؟ انداختی می کوچیکت ردخت به نگاهیم یه ، ور
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 و قسهه  تهها دو زیههر بههر  کههه نبههود گههر  انقههدر پشههتم ، خریههد  نمههی ماشههین        

 روی ؟ برسهه  داد  بهه  بیهاد  بهود  کهی  ، شهد  مهی  پنچهر  ، شهد  مهی  خهراب .  بخهر   ماشین

 ، بههود فهمونههده بهههم دیشهه  دعههوای ؟ مهرنههاز شههوهر یهها ، کههرد  مههی حسههاب دایههیم

 مهمههون ، رسههید مههی کههه تهههش تههه.  نیسههت گههر  کههس هههیچ و چههی یچههه بههه پشههتم

 بههری ، بههبار جیگههر روی دنههدون روز  چنههد یههه ، بههود گفتههه مامههان.  بههودی بههار ، بهودی 

 هههایی امانههت.  نبههود خههود  تخههت ، نبههود خههود  ی خونههه پههس.  خههود  ی خونههه

 سهنگین  و سهبک  ، شهدیم  مهی  بررسهی  کهه  ابهن  از بعهد  کهه  پهدری  ی خونهه  توی بودیم

 . شدیم می خریدار تحویل ، نبودیم که کرمو و دار لک ، شدیم یم

 وسهیدمش .ب مهی  و کهرد   مهی  بغهل  رو مامهان  شهاید  ، خونهه  گشهتم  مهی  بر شاید        

 ولههی...  کههرد مههی پههر رو غههبا  ظههر  تههوی و پخههت مههی شهها  مههن واسههه اون شههاید ،

 خهواب  دیگهه  ، خوابیهد   نمهی  قهر   دل بها   هور  اون دیگهه  ، شهد  نمهی  عو  چی هیچ

 ... دید  نمی خرگوشی

 بایههد و نبههود ناهههار از خبههری.  شههد  بلنههد بانههک فلههزی و سههرد صههندلی روی از        

 آزمایشهگاه  هها  بچهه  3 سهاعت .  مدرسهه  گشهتم  برمهی  و خهورد   مهی  بیهرون  چیهزی  یه

 . داشتن

 ور اون و ور ایههن هههای فههود فسههت بههین داشههتم و بههود  ایسههتاده خیههابون کنههار        

 از.  رفهت  ویبهره  جیهبم  تهوی  گوشهیم  کهه  کهرد   مهی  چههل  ، سهی  ، بیسهت  ، هد خیهابون 

 رو کدومشههون هههیچ جههواب کههه بههودن زده زنهه  خالههه و مهرنههاز بههاری چنههد یههه صههب 

 . بود بهرامی ولی دفعه این.  بود  نداده

 . سال  -          
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 ؟ کاری سر.  سال  _          

 . بانک اومد  نه -          

 ؟ رفتیم هم با که بانکی همون _          

 . بله -          

 . دنبالت میا  ، با  جا همون _          

 ؟ مدرسههه گشههاد و  وسههی مههانتو ؟ داغههون وضهه  و سههر ایههن بهها.  بههود کههرده قطهه         

 لهواز   دسهتیم  کیه   تهوی  کهه  نبهود   آدمهی  ؟ پریهده  رنه   لبهای ...  کهرده  باد چشمای

 رو مقنعههه و آورد  بیههرون قنعهههم زیههر از رو ههها  چتههری فقهه .  بشههه پیههدا آرایههش

 .   کشید  تر عق 

 

 اون از بعهد .  دیهد  نمهی  رو مهن  خواسهته  خهود  و آگاهانهه  کهامال .  دیهد  نمهی  رو من        

 و بههزرگ دسههت کهه  و بههود زده پههس پیشههونیم روی از رو خیسههم موهههای کههه شهه 

   شههده سههیاه افکههار هههای دوده اینکههه از بعههد ، بههود کشههیده   گونههه روی ، رو پهههنش

 شهیطنت  و گلولهه  و بهر   از بزرگهی  حجهم  بهین  بهود  کهرده  پهرتم  و بهود  کهرده  پا  رو

 نمهی  بنهد  دفتهر  تهوی .  ببینهه  خواسهت  نمهی  حهاال  و بهود  کهرده  پهرتم  حوا .  دید نمی ،

 تهوی  همیشهه  فطرتهی  پسهت  و لعنتهی  وجهه .  اومهد  نمهی  ههم  دیهر  و رفهت  می زود.  شد

 وقتهی .  کهرد  مهی  نگهاهم  و گباشهت  مهی  چونهه  زیهر  دسهت  و نشسهت  مهی  که بود ذهنم

 شههاید ، کههرد  مههی فکههر و شههد  مههی خیههره هههیکلم بههه و زد  مههی چههرخ آینههه جلههوی

 و ذاشههتم مههی آینههه میههز روی رو دسههتم وقتههی ؛ پسههنده نمههی رو مههن مههدل هههای دختههر

 کههه گبشههت مههی فکههر  از و شههد  مههی خیههره اسههتخونیم ی گونههه بههه و شههد  مههی خههم
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 تههوی رو   تیههره ای قهههوه موهههای قتههیو ؛ نههداره دوسههت رو اسههتخونیم ی گونههه شههاید

 از شههاید کههرد  مههی فکههر و کههرد  مههی نگاهشههون دلزدگههی بهها و گههرفتم مههی دسههتم

 و کههرد مههی نگههاهم نیشههخند بهها و نشسههت مههی...  میههاد خوشههش روز بههه دختههرای

 و زد مههی کههردن مسههخره و گههرفتن بههازی بههه از حههر  ، کههرد مههی تلخههی هههای زمزمههه

 دیگههه ، گفههت نمههی هههم راه بههی پههر.  زد مههی مصههورت تههوی تحقیههر بهها رو بههودنم منشههی

 جثههه و پههول و شههغل و خههانواده و در  ، گرفههت مههی دسههت چرتکههه هههم آدمههها قلهه 

 ، دل یهک  ، کهرد  مهی  تفریه   و جمه   کهه  رو نکهرده  ههای  جراحهی  احتسهاب  بهه  قیافه و

 پههس و شههد مههی برداشههته ، کالهههش آخههر  چنههد هههر... شههد مههی عاشهه  دل صههد نههه

 . افتاد می معرکه

 

 کههرده یههادآوری رو امههروز هههای چههک خههود .  بههود رفتههه بانههک ، نبههود ایمههان        

 بهود   رفتهه  اتها   جلهوی  تها  پها  نهو   دفعهه  چنهد .  بیهرون  بزنهه  بود  شده منتظر و بود 

 چههی اصههال ؟ گفهتم  مههی چهی  دقیقهها رفهتم  مههی.  بهود   برگشههته و بهود   شههده پشهیمون  و

 زیههادی مهن  افکهار  و وحیهها ر شهاید  ؟ بگهم  کهه  بههود شهده  چهی  اصههال ؟ بگهم  بهود  قهرار 

 معاشهر   ههم  بها  فقه  !  کهه  نبهود  خبهری  ، کهرد  مهی  خیهال  و فکهر  و بود رفته در زهوار

 ... بودیم کرده

 بههرای رو خههود  و کشههید  بیههرون کههیفم از رو چههوبیم قههاب بهها کوچیههک ی آینههه        

 تنخهواه  لیسهت  و کهرد   مهی  تشهکر  شه   اون بهرای  و رفهتم  مهی .  کهرد   نگهاه  آخر بار

 . بیرون زد  می و کنه امضا داد  می رو
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 کهههوچیکی جیبهههی تلفهههن دفترچهههه.  شهههد  وارد شهههنید  کهههه جهههواب و زد  در        

 گههبرا خیلههی.  کههرد مههی نگههاهش و بههود گباشههته جلههو  و بههود کههرده بههاز کههه داشههت

 . داد دفتر به رو حواسش دوباره و کرد کوتاهی نگاه آورد باال رو سر 

 ؟ بله _          

 

 کهه  خطههو  بههه.  شههو  خیههره دسههتها  بههه و کههرد  قههالب هههم بههه رو گشههتها ان        

 دسههتها  کهه  انگههار ، بودنههد چسههبیده هههم کنههار دسههتها  کههه حههاال شههد  خیههره دسههتم

 از رو دسههتها .  زد مههی سههر  بههه ای احمقانههه افکههار چههه.  8118 بودنههد کههرده حههک

 . انداختم  رفم دو و کرد  باز هم

 ... ش  اون خا ر به خواستم می -          

 و برداشههت رو تلفههن و گباشههت دفتههر از ای نقطههه روی رو   اشههاره انگشههت        

 . گرفت می شماره داشت.  گباشت گوشش کنار

 بههبار رو صههالحی کههار ، گفههتم بهههت کههه مههن...  ؟ شههد چههی جههان سههتهر...  الههو _        

 ... همه آخر

.  کههنم تمههو  رو   جملههه دبههو نکههرده صههبر حتههی ؟ زد مههی جههر  تلفههن بهها داشههت        

 بهود   رفتهه  کلنجهار  خهود   بها  ، بهزنم  نهداد  اجهازه  حتهی  کهه  ای جملهه  همین برای چقدر

 ، شههد تمههو  کههه تلفههنش.  بشههه تمههو  صههحبتش کههرد  صههبر ایسههتاده همونطههور. 

 . زد گی  من و تلفن دفتر بین نگاهش پر  حوا  و گباشت رو گوشی

 ؟ بود چی کار  بگو _          
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 . گباشتم چشمش جلوی میز روی رو تنخواه لیست.  بود گفته حوصله بی          

 . کنید امضا  ، کنید بررسی -          

 و خونههد خهه  بههه خهه  و برداشههت هههم خودکههار یههه و گرفههت دسههتش رو لیسههت        

 داشههتم و برگردونههد  رو رو .  گههرفتمش کههه گرفههت سههمتم رو کاغههب.  کههرد امضهها

 . کرد متوقفم صدا  که رفتم می بیرون

 بعههد بههه 4 سههاعت زو  روزای کههال .  کارتههت بههه ریخههتم رو کالسههت پههول _        

 . کن نا  ثبت رو

 . برگشتم سمتش          

 . ممنون.  چشم باشه -          

 مهههی 7 سهههاعت تههها عهههو  در فهههرد روزای ؛ ری مهههی 3 سهههاعت زو  روزای _        

 امضهها و مهههر باشههه د یهها.  میههاری هههم رو نامههت ثبههت پههول رسههید ضههمن در.  مههونی

 . باشه شده

 حتما بله -          

 رو   کههرده یههخ دسههتهای.  رفههتم میههز سههمت و بیههرون اومههد  کههه داد تکههون سههر        

 گههاهی.  شههد  خیههره  وسههیم نههاخون ال  و دسههتها  پشههت بههه و گباشههتم میههز روی

 . شد می عوضی حد از بیش

 

 مههی پهها بهههار ، ذهههنم زمسههتون یتههو داشههت انگههار.  داشههتم ای العههاده فههو  حههس        

 رو خودشههون قههدیمی مههانیتور مهرنههاز.  نههویس خههود و بههود  خریههده کالسههور.  گرفههت
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 نههر  بههرای بههود  کههرده پهها سههر هههم رو کههامتیوتر و بههود آورده و داشههت هنههوز کههه

 . کنم کار بود قرار باهاشون که افزارهایی

 رو آموزشههگاه ورشههورب ی دفترچههه.  شههد مههی شههرو  دیگههه ی هفتههه از کالسههها        

 مههی کامههل رو ههها  دوره.  کههرد  مههی نگههاه رو مههالیش هههای دوره و بههود  آورده

 بههه ، نشسههتم نمههی...  کههرد  نمههی متههوقفش.  گههرفتم مههی هههم مههدر  و گبرونههد 

 خوابیههده رو زنههدگیم کههافی ی انههدازه بههه ، بههود  کههرده اسههتراحت کههافی ی انههدازه

 کوچیهک  ی جعبهه  یهه .  بهود  کالسهها   یشهیرین .  بهود   خریهده  گهز  مامهان  بهرای .  بود 

.  کوچیههک و مربعههی عسههلی مغههز هههای شههکال .  بههود  خریههده شههکال  هههم فلههزی

.  بههود  خریههده بهرامههی بههرای.  بههود  نیههاورده بیههرون کههیفم از اصههال و بههود کههیفم تههوی

.  بهود   قدرشهنا   مهن  و بهود  داده  عهم  مهن  زنهدگی  بهه .  کهرد   مهی  تشهکر  از  باید

 . خوابید  می دغدغه و فکر یب ولی ، خسته چند هر

 خونههده شه   سهر  از و بهود   خریهده  بههود کهرده  معرفهی  آموزشهگاه  کهه  رو کتهابی         

.  کشهید   مهی  کهار  مغهز   از بایهد .  بهود  شهده  ضهعی   و شهل  فکهر   های ماهیچه.  بود 

 . کنم نگاه بقیه و استاد به بز مثل و کال  سر بر  خواستم نمی

 

 بهها و رفههت مههی راه اتهها  تههوی ، بههود اومههده کههه ظهههر از و بههود دفتههر ایمههان فقهه         

 بهه  رو کارهها  تعهادل  ، بهود  شهده  اضهافه  کهه  جدیهد  کهار  چنهد .  کهرد  مهی  صهحبت  تلفن

 هههر.  بههود  بسههته سههر  پشههت محکههم رو موههها .  بودنههد فشههار تحههت و بههود زده هههم

 از.  شههد مههی کنههده موههها  ی ریشههه بهها داشههت سههر  پوسههت ولههی ، میومههد بهههم چنههد

 بیشههتر کههاریم سههاعت آخههر تهها سههاعت دو دیگههه کههه حههاال و بههود شههده کشههیده صههب 
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 کههش سههرویس تههوی بههر  و بشههم بلنههد خواسههتم.  نداشههتم رو تحملههش ، بههود نمونههده

 تلفهن  بها  کهه  ایمهان .  اومهد  تنبلهیم  کهه  ببندمشهون  پهایینتر  و نرمتهر  و کهنم  باز رو موها 

.  اومهد  نمهی  صهدایی   دفتهر  بیهرون  راههروی  از ، اومهد  نمهی  بیهرون  و کهرد  مهی  صحبت

 تهها کههردن خههم رو سههر  و کههرد  بههاز رو موههها  و کشههید  پههایین عقهه  از رو   مقنعههه

 و داد  حرکههت سههر  پوسههت روی رو ههها  پنجههه.  بریههزه صههورتم ا ههرا  موههها 

 بهرامههی.  سههیگار مالیههم بههوی بعههد و اومههد دفتههر در صههدای اول کههه داد  ماسهها  

 کهه  بسهتم  کهش  دور دو بها  رو موهها   وریجه  چهه  نفهمیهد   و شهد   ههول .  ؟ بهود  اومده

 . اومد بیرون هم ایمان

 ... رو پردیس ی پرونده عباسی خانو :           

 رو سههر  شههد نمههی رو  اصههال.  کههرد  مرتهه  رو موههها  و کشههید  بههاال رو مقنعههه        

 . کنم نگاه کدومشون هیچ صور  به و بیار  باال

 ؟ دادا  خوبی.  سال :           

 گوشههم بههیخ تهها کههرد  احسهها  ، شههنید  کههه رو بهرامههی سههنگین و سههرد سههال         

 ، شهد   متوجهه .  رفهتم  کمهد  سهمت  کهنم  نگهاهش  اینکهه  بهدون  و شهد   بلنهد .  شد سرخ

 پوشههه.  رفههت اتهها  سههمت و کههرد آویههزون رو پههالتو  و رفههت لباسههی چههوب سههمت

 . بودند رفته اتا  توی دوشون هر.  آورد  بیرون کمد از رو

 بیههار  بدسههت رو آرامشههم کههرد  سههعی و داد  تکیههه کمههد در بههه ای لحظههه نههدچ        

. 

 گوشههیش و بههود بهرامههی صههندلی کنههار ایمههان.  زد  آرومههی ی ضههربه اتهها  در بههه        

 مههی پهرو ه  عکههس داشهت  کههه داد  تشهخیص  ، رفههتم کهه  جلههوتر.  بهود  بهرامههی دسهت 
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 بههه فقهه  ای لحظههه مههیبهرا.  داد  ایمههان بههه رو پوشههه و کههرد  آرومههی سههال .  دیههد

 .  داد رو سالمم جواب و کرد نگاه چشمها 

 

 چههی حههاال.  بعههدی نههاخون سههراغ رفههتم و کنههد  دنههدون بهها رو نههاخونم ی گوشههه        

 افکههار مسههئول کههه مههن ؟ زد مههی سههر  بههه اشههتباهی فکرهههای نکنههه ؟ کههرد مههی فکههر

 زنگههش صههدای.  زد  پههس دسههت بهها زد مههی زنهه  کههه رو تلفههن کالفههه!  نبههود  اون

 ! لعنتی خورد نمی زن  انقدر کا .  بود اعصابم روی

 ؟ بله -          

 . خانو  سال :          

 ؟ کارتون-          

 بهها و کنههه سههکو  ای لحظههه خهه  پشههت  ههر  شههد باعهه  صههدا  ی کالفههه لحههن        

 . کنه صحبت اکراه

 . بهرامی جناب به کنید وصل رو گوشی:           

 ؟ شما -          

 . هستم واحدی:           

 و اومههد بیههرون اتهها  از ایمههان.  کههرد  وصههل مسههتقیم ، توضههیحی بههدون رو تلفههن        

 . رفت آشتزخونه سمت

 ؟ بریز  هم شما برای خوری می چایی:           
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 ظریهه  مرزههای  و حهد  تمها  ...  رسهید  مهی  نظههر بهه  حهداقل  یها  بهود  خهوبی  انسهان         

 کههرد مههی دلجههویی موقهه  بههه.  شههد نمههی وارد  و کههرد مههی در  رو شخصههیم حههریم

 ضهربه  یهه  دیگهه  پسهر  شهونه  بهه  پسهر  یهه  کهه  بهود  وقتهی  شبیه هم چایی پیشنهاد این و

 . " دادا  خیال بی " بگه و بزنه

 . خورد  تازه ممنون نه -          

 . خورد پیچ دلم پشتبند  و خورد زن  داخلی تلفن          

 . بیار هم رو   شهریه پرداخت رسید...  دار  کار  بیا _          

 . االن بله -          

 نگههاه شههکال  فلههزی و رنهه  آبههی کوچیههک جعبههه بههه و کههرد  بههاز رو کشههو        

 رو کاغههب و کشههید  بیههرون رو جعبههه.  بههود زیههر  هههم شهههریه تسههویه کاغههب.  کههرد 

 اصههال...  دیگههه بههود  گرفتههه کههال  نهها  ثبههت تشههکر بههرای هههم رو شههکال .  برداشههتم

 بیسههکوییتی ی جعبههه ایمههان.  بههود  گرفتههه اسههتر  اینطههور کههه بههود  نکههرده ریکهها

 بلنههد.  خههورد مههی بیسههکوییت و چههایی و بههود گباشههته اپههن روی و بههود کههرده بههاز رو

 . برداشتم رو کاغب و شکال  و شد 

 

 تلفههن خطههو  روی اشههاره انگشههت بهها و بههود نشسههته.  کههرد نمههی خاصههی کههار        

 تلفههن گوشههی روی نگههاهش.  ایسههتاد  و رفههتم میههز  ویجلهه.  کشههید مههی رومیههزی

 . بود مونده

 ؟ کنی می فکر خود  پیش چی _          



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

65 

 

 رو حههرفش تهها کههرد  نگههاهش و نگفههتم چیههزی.  آورد فشههار جعبههه بههه انگشههتا         

 . بده ادامه

 بههد باهاشههون کههه داری  لهه  مههرد  از مگههه ؟ هسههتی کههی کنههی مههی فکههر _        

 ولههی...  گیههر  نمههی تصههمیم احساسههاتی و عجلههه بهها معمههوال مههن.. . ؟ کنههی مههی صههحبت

 ... بگیر  اگه

 بههود  کههرده اشههتباهی چههه.  کههرد سههکو  و کههرد نگههاهم و آورد بههاال رو سههر         

 تههو چشههم...  بههود گفتههه بههد سههر  پشههت ، احمهه  حسههابدار.  بههود  آورده شههکال  کههه

 . کرد  بند میز  به و گرفتم از  رو نگاهم و نشد  چشم

 ؟ چیه اینا _          

 کنههار و کههرد سرسههری نگههاه و برداشههت کههه گباشههتم میههز  روی رو کاغههب        

 . کرد اشاره جعبه به و انداخت دستش

 شکالته -          

 . ببر .  ندار  دوست شکال  من _          

 محسههو  نهها خیلههی رو   سههینه.  گههرفتم گههر عصههبانیت و خجالههت از...  وقههی         

 میههز  روی رو شههکال .  رفههتم ایمههان میههز سههمت و چرخیههد  جهها  تههوی و اد د جلههو

 . گباشتم

 . بود  آورده رفیعی آقای برای.  بود  نیاورده شما برای -          

 کههه رفههتم در سههمت و کههرد  رو پشههتم کههنم نگههاه رو واکنشههش کههه نایسههتاد         

 . شد رفتنم مان  صدا 
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 . لحظه یه کن صبر _          

 بههه اخههم و بههاال بههه رو سههر بهها و برگردونههد  رو رو  کههه بههود  رسههیده در جلههوی        

 اومههد بیههرون میههز پشههت از قههد  ودو صههندلی پشههت از شههد بلنههد.  زد  زل چشههمها 

. 

 ؟ نشد  متوجه _          

 پرسهیدی  مهی  مهن  از اگهر  کهه  غریبهه  انقهدر .  بهود  شهده  غریبهه  و جهدی    چهره        

 ! عمرا گفتم می و خنده زیر زد  می ؟ داشتی صنمی حاال تا یارو این با تو

 مههانتو  آسههتین خواسههته نهها کههه داد تکههون جههواب نشههنیدن عالمههت بههه رو سههر         

 مههی نگههاهم کههه اینطههور.  بههد  ادامههه رو چشههمیمون ارتبهها  نتونسههتم.  زد  چنهه  رو

 پلیههور  ی شههونه سههر روی جههایی.  رسههید نمههی چشههمها  بههه چشههمها  زور ، کههرد

 کههه اومههد مههن سههمت و برداشههت رو جعبههه و رفههت ایمههان میههز سههمت.  کههرد  گههاهن رو

 کوبیههد   سههینه بههه محکههم نسههبتا رو جعبههه.  شهد  ممهها  اتهها  در بههه پشههتم خواسههته نها 

 . گرفتمش شد  سرد دست با که

 . نبینمت _          

 رو بهرامههی دسههتم بهها آرو .  آورد فشههار کمههر  بههه و چرخیههد در ی دسههتگیره        

 شههده بههاز کمههی کههه در الی از و چرخیههد  شههد ایجههاد کههه کمههی فضههای از و زد  عقهه 

 فقهه .  کشههید عقهه  دیههدنم بهها شههد مههی داخههل داشههت کههه هههم ایمههان و شههد  رد بههود

 بههزرگ ی شههده حلقههه اشههک کههه بههود  گرفتههه پههایین رو سههر  انقههدر ، نشههد  متوجههه

 !؟ نه یا نبینه رو چشمها  توی
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 حههدودای احتمههاال.  ببیههنم رو سههاعت نتونسههتم خههوب و دیههد مههی تههار چشههمها         

 و چتونههد  کههیفم تههوی رو جعبههه.  شههاید پههیش و پههس سههاعت نههیم...  دیگههه بههود پههن 

 و بههود ایسههتاده اتهها  در چهههارچوب تههوی ایمههان.  انههداختم کههیفم تههوی هههم رو گوشههی

 و رفههتم لباسههی چههوب سههمت.  کههار  پههی رفههت مههی کهها  لعنتههی.  کههرد مههی نگههاهم

.  بیهههرون گباشهههتم کهههه در از رو پههها .  بیهههرون زد  در از و  زد چنههه  رو پهههالتو 

 از درشههتی هههای قطههره انقههدر تههونن مههی چشههمها  دونسههتم نمههی.  چکیههد اشههکها 

 جلههوی ثانیههه یههک حتههی خواسههتن نمههی ، نههرفتم آسانسههور از ؟ بههدن بیههرون خودشههون

 بههه کههه بیههرون سههرد هههوای.  اومههد  پههایین نفههس یههک رو ههها پلههه.  بایسههتم واحههد در

 چنههد و گههرفتم زانههو  بههه رو دسههتم و شههد  خههم.  اومههد بههاال نفسههم ، خههورد تمصههور

 رفهتم  خیهابون  کنهار  ی زبالهه  سهطل  سهمت  و افتهاد   شهکال   یهاد .  کشهید   عمیه   نفس

 مشههماهای روی و کشههید  بیههرون رو شههکال  ی جعبههه و کههرد  بههاز رو کههیفم زیههپ. 

 جعبههه و کال شهه چههی هههر از.  کوبیههد  معههدنی آب ی نیمههه هههای بطههری و شههده پههاره

 چشههمها  روی رو پههالتو زبههر آسههتین.  بههود  شههده متنفههر آبههی فلههزی کوچیههک ی

 شهد  باعه   چهی  دقیقها  دونهم  نمهی .  بشهه  بهتهر  ا هرافم  و خیهابون  بهه  دیهد   تا ، کشید 

 و بههود بههاز نیمههه پنجههره.  کههنم نگههاه دفتههر ی پنجههره بههه و بیههار  بههاال رو سههر  کههه

 لعنتههی خههود  بههه و گههرفتم رو نگههاهم . کههرد مههی نگههاهم و کشههید مههی سههیگار بهرامههی

 ایسههتاد کههه ای تاکسههی اولههین تههوی رو خههود  و ایسههتاد  خیههابون لهه  و فرسههتاد 

 . شد  دور و کرد  پر 

 

 قهههوه تارهههای بههین ای نقطههه بههه و بههود  کشههیده دراز شههکمم روی ، تخههت روی        

 بههالش ی پارچههه.  بههود  شههده خیههره ، بههود گرفتههه رو چشههمها  جلههوی کههه موههها  ای
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 صههدا  شهها  بههرای و بههود اومههده بههار ده مامههان.  بههود شههده نههو  و خههیس صههورتم زیههر

 گریههه کههه نفهمههه و نباشههه تههابلو کههه کههنم صهها  رو صههدا  کههرد  سههعی.  بههود کههرده

 . کرد 

 . سیر .  خور  نمی -          

.  کههنم پنهههان رو صههدا  گرفتگههی نتونسههتم فهمیههد  ، کههرد بههاز رو در کههه مامههان        

 " ، کههرد زمرمههه و داد گوشههم پشههت و زد کنههار صههورتم تههوی از رو موههها  و شههد خههم

 دسههتش و کههرد  نگههاهش ثانیههه چنههد.  شههد تههازه دلههم داغ انگههار.  " ؟ کنههی مههی گریههه

 . زد  ه  و نداد  اهمیتی صدا  لرز  به.  گباشتم   گونه روی و گرفتم رو

 دیگههه ، کههار سههر رفههت کههه روز اون بابهها چههرا مامههان ؟ مههرد بابهها چههرا مامههان -        

 ؟ برنگشت

 

 رو   شههقیقه کنههار موهههای.  بههود مامههان پههای روی سههر  و بههود  خوابیههده تخههت روی

 نخهوردیم  شها   دومهون  ههر .  وسهید .ب مهی  رو دسهتم  پشهت  گهاهی  و کهرد  مهی  نواز 

 حهر   ؟ خوردنهد  مهی  ناههار  و شها   ، مردنهد  مهی  وقتهی  آدمهها  اصهال  ؟ خهورد  مهی  بابا. 

 بابها  ههوای  مهن  مثهل  اونهم  ، کشهید  مهی  بهاال  رو دمهاغش  مهن  ثهل م گهاهی  فق  و زد نمی

.  رفههتم نمههی فههردا.  بههودیم سههاکت دو هههر کههه بههود خههوب چقههدر.  بههود کههرده رو

 سههمت بههه هههوا تههوی رو دسههتم.  سههاعت 24 تهها حههداقل...  ببیههنمش نداشههتم دوسههت

 . داشتم نگه مامان

 . بده تخت ی لبه شار ر توی از رو گوشیم مامان -          

 . نمیا  گفتم می و داد  می پیا  ایمان به.  گرفتم رو گوشی          
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 لطفهها ، شههده پهها  گوشههیم تههوی از بهرامههی آقههای ی شههماره ، ببخشههید.  سههال  "        

 ".  نمیا  فردا ممکنه اگر من بگید بهشون

 . سرده صورتت.  بخور چیزی یه بریم پاشو:           

 . ندار  اشتها -          

 پاشههو.  گرفتههی مههی رو و رنهه  داشههتی تههازه.  میشههی مههری  ولههی...  نههدار  مههنم:        

 . مادر

 نمههی اگههه اینکههه بههرای ، نشههم مههری  اینکههه بههرای نههه.  نشسههتم و شههد  بلنههد        

 پیهها  کههه بایسههتم و بنههداز  تخههت روی رو گوشههیم خواسههتم.  خههورد نمههی ، خههورد 

 . بود داده پیا  بهرامی ، نبود ایمان از.  اومد

.  کنههی مههی پههر فههر  ، بگیههری خواسههتی مرخصههی.  گفههتم اول همههون دفعههه یههک "        

 " نیا دیگه ، نیومدی

 داد  فشههار   سههینه زیههر رو دسههتم ، کههرد  سههوز  احسهها  کههه   معههده تههوی        

 . شد  بلند و

 . مامان بریم -          

 بهها همیشههگی روال  بهه  و بههود  کههرده بههاز رو در تههاخیر بههدون و وقههت اول        

 راه بههه رو جههو  آب.  بههود  داده ا ههال  رو حضههور  و بههود  گرفتههه تمهها  بهرامههی

 نظافههت بههرای کههارگر 10 سههاعت بههرای کههه بههود  کههرده هماهنهه  و بههود  کههرده

 کههه رو کارهههایی و بههود  داده کمههد و ههها پرونههده بههه سههامونی و سههر یههه.  بفرسههتن

 . بود  داده انجا  ، بود هچسبوند مانیتور به و بود نوشته کاغب روی بهرامی
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 فقهه  ، چشههم دور کانسههیلر سههراغ بههود  رفتههه کههه اولههش البتههه.  داشههتم آرایههش        

 تههر مشههخص ، هههیچ نشههد کههه محههو.  بکههنم پلکههها  ور  بههرای کههاری یههه خواسههتم مههی

 آخههر .  شههد  ریمههل روی ریمههل و چشههم خهه  دامههن بههه دسههت بعههد.  بههود شههده هههم

 از اونهم  ، کهار  سهر  بهرای  فقه   ، بهود  شهده  خهوب    هقیافه  ههم  خیلهی  اتفاقها  و شهد  محو

 ولههی ؛ بههود ظههاهر حفههظ محهه  کههار جههای ایههن تهها.  بههود زیههاد ، نههوعش تههرین ابتههدایی

 مههی جنهه  اعههالن داشههت ذهههنم ، ر  کوتههاه و باریههک قههو ی سههراغ رفههت کههه دسههتم

 صهل   در آدمهها   و ا هرافم  دنیهای  بها  فقه   ، بهود  پرکنهی  دههن  وا ه کهه  جنه  .  کرد

 . ود نب ساز  و

 روی و تیههز صههدای بههه هنههوز.  رفههتم میههز  پشههت و ریخههتم چههایی خههود  بههرای        

 کهرد   مهی  عهاد  .  بهود   نکهرده  عهاد   بهوتم  نهیم  باریهک  و بلنهد  ههای  پاشنه اعصاب

 افسههار بههود بههس.  وارنهه  و رنهه  هههای کههال  و ههها پوشههیدن کتههونی اون بههود بههس. 

 بهود  انداختهه  لگهدی  تها  دو کهم  دسهت  االن تها  ، بهود  اسهبم  اگهه .  دادن اون و ایهن  دست

 آویههزون و لباسههی چههوب بههه بههودمش زده مههنم و نتههو  رو مههانتو ایههن بههود گفتههه! 

 کشههیده بیههرون کمههد از و سههراغش بههود  رفتههه امههروز البتههه.  کمههد تههه بههود  کههرده

 و کنههد  رو بشههقاب تههوی کیههک از کههوچیکی ی تیکههه ، اومههد کههه در صههدای.  بههودمش

 فنجههون دور رو شههد  سههیاه هههای نههاخون و کشههیده ایانگشههته و گباشههتم دهههنم تههوی

 حههس.  کههرد مههی آویههزون رو بلنههد  بههارونی و بههود اومههده داخههل در از.  کههرد  حلقههه

 رو روز  و حههال و بههود زده زل چشههمها  بههه احتمههاال.  کنههه مههی نگههاهم ، کههرد  مههی

 ، خیالبههافی مهسههای و بههود مههن توهمهها  اینههها ی همههه شههاید .  کههرد مههی رو و زیههر

 احسهها  سههر و کههرد مههی کههاله و بافههت مههی عاشههقانه خههزعبال  داشههت درونههم  هنههوز

 کههه میههز  جلههوی از.  کههرد  نمههی نگههاهش حههال هههر بههه.  گباشههت مههی بدیههد  و ندیههد
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 میههز روی فنجههون بههه بههود پههایین سههر .  کههرد  سههال  و شههد  بلنههد ، بشههه رد خواسههت

 نگههاه ، بههود همونههد فنجههون بیرونههی ی لبههه روی پههایینم لهه  از رنگههی هلههویی اثههر کههه

 تههوی آرو  و شههنید  مقههابلم از شههدن رد موقهه  رو آرومههش سههال  جههواب.  کههرد  مههی

 پههایین چههایی سرکشههیدن بهها رو گلههو  راه تههوی مونههده کیههک و رفههتم فههرو صههندلیم

 نگههاهش بهها چطههور کههه رفههت نمههی یههاد  وقتههی تهها حههداقل ، کههرد  نمههی نگههاهش.  داد 

 و بههود کههرده راهههیم گریههون ورچطهه رفههت نمههی یههاد  تهها ؛ بههود کشههیده شههونه و شههاخ

 بهود  گفتهه  کهه  رفهت  نمهی  یهاد   تها  ؛ بهود  کهرده  نگهاه  رو رفتهنم  مسیر ، دست به سیگار

 . دیدمش نمی ؛ " نبینمت "

 

 ای قهههوه چههر  کیهه  و بههود نشسههته میههز جلههوی صههندلی روی واحههدی آقههای        

 عهها ا ال بههردن بههرای.  بههود گباشههته میههز روی مههن از اجههازه کسهه  بهها رو   سههوخته

.  کههرد نمههی بسههنده کههامتیوتری ی شههده ثبههت ا العهها  بههه.  بههود اومههده جدیههد مههالی

.  بههود همههین بههرای دیههروز  تمهها  و خواسههت مههی هههم رو مههالی هههای برگههه کتههی

 خهو   بسهیار  قبهل  ی دفعهه  مثهل  و بهودمش  دیهده  ثانیهه  چنهد  حهد  در قهبال  یکبهار  فق 

 ، چشههمش را ا هه ریههز هههای چههرو  و جوگنههدمیش موهههای وجههود بهها و بههود لبهها 

 اون بها  و بهود  جهوون  سهال  و سهن  کهم  ، روشهن  و سهبز  چشهمهای  اون میهون  از نگاهش

 بههود ای زمونههه و دور.  داشههت آوری چنههد  و مصههحک تضههاد دار سههال و سههن ظههاهر

 هههای جههوون و سههال و سههن کههم پیرمردهههای از بههود پههر چرخونههدی مههی کههه چشههم ،

 کههه ، مههن کفههش ی نهپاشهه مالیههم هههای ضههربه جههز و بههود سههاکت دفتههر.  سههالخورده

 اتهها  در.  نبههود صههدایی ؛ بههود  آمههد و رفههت حههال در کتههی دسههتگاه و کمههد بههین دائههم

 رد جلهو   از ، بهود   شهده  وسوسهه  بهاری  چنهد  اینکهه  وجهود  بها  و بهود  باز نیمه بهرامی
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 بنههد پهها.  بهود   گباشههته خههود  بها  کههه قههراری بهه  ؛ بنههداز  داخلههش ههم  نگههاهی و بشهم 

 . بود  مونده

 لهه   ههر  از گرفتههه رنهه  فنجههون بههه نگههاهش گههاهی مههرد  کههه بههود سههمحوا        

 ، بههود  حرکههت حههال در نشسههتنش جهههت بههرخال  کههه هههم گههاهی و میوفتههاد مههن

 همهین  کارکشهته  ههای  نگهاه  فهر   اصهال .  کهرد  مهی  آنهالیز  پها  تها  سر از رو بدنم نگاهش

 بهتههر خههودتم از.  کههردی نمههی فکرشههم کههه چرخیههد مههی جههایی چشمهاشههون ، بههود

 نگههاه و کمههد دودی ی شیشههه بههه حواسههش فقهه !  شههناختن مههی رو بههدنت ومیآنههات

 و کهرد  مهی  رو رو مهوقر  و موجهه  ظهاهر  اون دسهت  کهه  ، نبهود  ، مهن  انزجهار  از پهر  های

 ظاهرهههای ، بههود شههده عههادتمون ، نداشههت زن و مههرد انگههار.  کشههید مههی گنههد بههه

 موضههو  فقهه  ، پههرداز رویهها و خیالبهها  هههای ذهههن بهها داشههتیم مههوقری و مههودب

 ! بود متفاو  هامون رویابافی

 بهرامهی  کهه  ذاشهتم  مهی  کهت  پها  تهوی  داشهتم  و کهرد   دسهته  مرته   رو هها  برگه        

 . گرفت واحدی سمت رو کوچیکی سیاه فلش.  اومد بیرون

 پههس .  خههود  فلههش روی ریختمشههون.  بعههد بههه مههاه مهههر فههایالی ایههنم _        

 . بعد ی دوشنبه واسه قرارمون

 رو پاکههت.  گرفههت رو فلههش و شههد بلنههد جهها  از و داد تکههون سههر واحههدی        

 . گرفتم سمتش

 . شدید معطل ببخشید.  بفرمایید واحدی آقای-          

 تههوی بهرامههی حضههور شههاید.  گههرفتم هههم رو جههوابش کههه زد  مالیمههی لبخنههد        

 . نبود تاثیر بی لبخند  شدن پررن 
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.  بههود ایسههتاده میههز کنههار هنههوز ، بسههت رو رد و کههرد خههداحافظی کههه مههرد         

 آد .  کهرد  نگهاه  له   ر  اثهر  بهه  و کهرد  که   رو فنجهون  و رفهت  فنجهون  سهمت  دستش

 رههها میههز روی همونطههور رو فنجههون.  کههرد مههی بههازی رو ، نبههود کشههیدن رو رو و زیههر

 برگهه  سهری  .  ریخهت  میهز  روی تههش  ی شهده  سهرد  چهایی  و افتهاد  پهلهو  بهه  کهه  کرد

 . اومد صدا  و رفت اتاقش سمت که کرد  جم  رو ونفنج جلوی های

 . اعصابه روی پاشنت صدای _          

 سههورمه کههار لبهها .  خههود  سههال و سههن هههم شههاید ، بههود جههوونی مههرد نظههافتچی        

 تهوی  بهود  کهرده  رو دسهتها   و بهود  ایسهتاده  در درگهاه  تهوی .  بهود  تهنش  هنهوز  ایش

 منتظههر.  بههود مههن بههه نگههاهش و پهها یههک روی بههود داده رو وزنههش و بههونیفرمش جیهه 

 بهاز  سهر   از و کنهه  مهی  مهالی  ماسهت  بهود   دیهده .  بکهنم  رو کتهابش  حسهاب  بیا  بود

 از پههر یخچههال پهلههوی و پنجههره قههاب و شههده تمییههز آشههتزخونه بههود گفتههه و کنههه مههی

 کهرد   مهی  چهک  رو اونجها  و بهرامهی  اتها   تهوی  بهود   رفتهه .  بهود  خها   و گرد و دوده

 . در  به ، شد می خفه خا  و گرد توی ، بهرامی میز ثناءاست به البته. 

 . کن حساب رو پولشون.  خوبه _          

 بهرامههی روی مههن از نگههاهش نظههافتچی مههرد.  گههرفتم نشههنیده کههامال رو حههرفش        

 چههک رو ایمههان میههز زیههر و شههد  خههم.  برگشههت مههن روی امیدوارانههه بعههد و رفههت

.  بهود  نشهده  خهالی  ههم  زبالهه  سهطل  و بهود  نشهده  یهز تمی میهز  زیهر  ، زمهین  روی.  کرد 

 ذرا  شههد مههی و بههود دوده از پههر هههم اینجهها ی پنجههره قههاب.  رفههتم پنجههره سههمت

 . داد تشخیص بینشون هم رو سیگار خاکستر
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 رو پنجههره چهههارچوب چههرا ، کنیههد مههی تمییههز رو پنجههره ی شیشههه شههما آقهها -        

 میههز  اون زیههر ، داره لههک هههم پنجههره . سههیگاره خاکسههتر از پههر ؟ کنیههد نمههی تمییههز

 . نشده خالی هم زیر  ی زباله سطل.  کثیفه

 و رو  ، محکمههم قههدمهای صههدای داد  اجههازه و گبشههتم بهرامههی میههز کنههار از        

 لیهوان  بهه  نگهاهم  ، کهردن  عبهور  موقه   لحظهه  یهک  فقه  !  بگیهره  آغهو   در رو روانش

.  رفههت بههاال خههونم آدرنههالین ، دز سههر  بههه فکههری از.  افتههاد چههاییش ی خههورده نههیم

 تهها.  نداشههت اهمیتههی واقعهها ، نبههود مهههم ولههی.  محضههه حماقتههه کههه بههود  آگههاه کههامال

 فکههس و رفههتم میههز  سههمت.  بههود مناسههبی زمههان ، بههود اتهها  تههوی نظههافتچی وقتههی

 . کشید  بیرون پوشه توی از ، بود رسیده امروز که هایی

 کههه رو دسههتمال همههون حوصههله بههی و سههتشد بههود گرفتههه دسههتمال یههه نظههافتچی        

 غههر موقهه  ولههی.  کشههید مههی پنجههره قههاب روی بههود کههرده تمییههز رو میههز زیههر باههها 

 دسههتش گوشههیش و بههود گرفتههه خههود  بههه تفههاوتی بههی ی چهههره بهرامههی.  نبههود زدن

 رو کاغههبها.  بگیههره نادیههده رو مههن خواسههت مههی مههثال و بههود مشههغول باههها  و بههود

 دسههتم کوچیههک انگشههت ، بههود دسههتم کاغههبها کههه ونطههورهم و گههرفتم راسههتم دسههت

 انگشههت ، داد  عبههور فنجههون روی از کههه رو وکاغههبها کههرد  بههاز کاغههبها زیههر از رو

 روی دار صههدا و شههد چههپ کههه فنجههون.  داد  فشههار فنجههون ی لبههه بههه رو کههوچیکم

.  گفههتم ناخودآگههاهی آخ و پریههد  ضههرب یههه خههود  واقعهها ، خههورد میههز ی شیشههه

 رو رسهید  سهر  و شهد   خهم .  رفهت  تلفهن  زیهر  بعهد  و منگنهه  و کهارتی  جها  رزی اول چای

 در کهه  رسهید  بهرامهی  ی چههره  بهه  و اومهد  بهاال  نگهاهم .  برداشهتم  بهود  راههش  سهر  که

 . کرد می نگاه من به خونسردی و آرامش کمال

 . نشد  متوجهشون اصال ، ببخشید -          
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 . کرد عبور میز کنار از و شد بلند          

 .کنه تمییزشون بگو _          

 سههمت ایههن کههه نظههافتچی بههه لبخنههد بهها همونطههور و بخههور  رو لبخنههد  نتونسههتم        

 . کرد  اشاره ، کرد می نگاه رو

 . بکشید هم رو میز روی دستمال یه فق  ، نباشید خسته کافیه آقا -          

         

 انتهههایی اتهها  از.  بههود  هکههرد آمههاده بیسههکوییت و چههایی نظههافتچی مههرد بههرای        

 اشههاره بیسهکوییت  و چهایی  بهه .  کنههه عهو   رو کهار   لبها   بههود رفتهه .  اومهد  بیهرون 

 . کرد 

 . بفرمایید.  نباشید خسته -          

 بهرامههی.  گباشههتم دسههتی پههیش کنههار میههز روی بعههد و پاکههت داخههل رو پههولش        

 حواسههم.  بههود دهکههر فههرو جیههبش تههوی رو چههتش دسههت و بههود داده تکیههه اپههن بههه

 چهاییش  مهرد  ؟ بهود  چهی  منتظهر  و بهود  نرفتهه  اتها   داخهل  چهرا  کهه  بهود  بهرامهی  پیش

 بهها اول و برداشههت رو پاکههت.  گباشههت میههز روی ، بههود نخههورده هههم نیمههه تهها کههه رو

 . رفت بیرون در از و کرد خداحافظی من با بعد و بهرامی

 ؟ کردی روی زیاده خورده یه ، امروز برای کنی نمی فکر _          

 میههز روی هههای برگههه بهها رو خههود  و کههرد  مرتهه  رو موههها .  نکههرد  نگههاهش        

 . کرد  مشغول

 . نبود  چاییتون متوجه اصال ، ببخشید -          
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 . کنی می لجبازی داری ای اشتباهی آد  با دونی می _          

 . میومد نزدیک داشت چون شاید.  کرد  نگاهش          

 ... بریزی چایی.  نیستم بستونا بده این آد  من ببین _          

 ی لبههه ، دلیههل بههی چنههد  بههار بههرای و بههاال داد  رو سههر .  بههود رسههیده میههز کنههار        

 . کرد  مرت  رو   مقنعه

 ؟ کردی شکلی این رو خود  کردی لجبازی من با مثال _          

 . بزنم کجی خندلب خود  مثل کرد  سعی.  کرد مک  لحظه چند          

 وقتهها خیلههی کههه بههود خههود  خهها ر واسههه ، نتههو  اینههو گفههتم بهههت اگههه مههن _        

 ابتههدایی تههوی کههه ذار  نمههی دسههت کسههی روی مههن وگرنههه.  مههونی مههی تنههها اینجهها

 . نباشه تایید  مورد هم چیزا ترین

  

 

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

 فکههر کههه ، نههزدیکش انههدازه بههی حضههور یهها بههود شههده باعهه  شحههرف دونههم نمههی       

 . نباید که بود  جایی لحظه این توی االن ، کنم

 . نگرانیتون از ممنون.  میا  بر خود  پس از من -          

.  آورد بههاال صههورتم جلههوی تهها انگشههت دو بهها و گرفههت رو مههانتو  سرآسههتین        

 . بود  کرده مشت رو دستم
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 . کن باز رو تتدس _          

 رههها ضههرب بهها رو دسههتم.  چشههمها  تههوی زد  زل فقهه  و نکههرد  بههاز رو مشههتم        

 . کرد

 از ، میشههه پههایین بههاال فشههار  و کنههی مههی عههو  رنهه  جملههه تهها دو بهها کههه تههو _        

 ؟ میای بر خود  پس

 جملههه یههه فقهه  حرفههها  تمهها  از.  رفههت اتههاقش سههمت و کههرد عبههور کنههار  از        

 . نبود  تایید  مورد من ؛ بود شده ستگیر د

 مههی تحریههک رو حواسههم تمهها  بیمارسههتان و الکههل بههوی و کههرد مههی درد سههر         

.  داشههت ضههربان سههر  مغههز.  بسههتم رو چشههمها  و داد  تکیههه مبههل بههه رو سههر .  کههرد

 سهه  دمههاغ مثههل دمههاغ ایههن اگههه بههود خههوب چقههدر.  بههود  گرفتههه تهههو  زیههاد درد از

 مبههل روی کههه رو وکههتم شههد  بلنههد.  زد   معههده زیههر ادرار بههوی.  ردکهه نمههی کههار

 فلههزی سههیاه ی جعبههه ، داخلههش جیهه  تههوی از و برداشههتم بههود  گباشههته کنههاری

 جلههوی و درآورد  کشههش زیههر از قهههوه سههیگار نههخ یههه و کشههید  بیههرون رو سههیگار 

 کههت پهلههوی جیهه  از رو مبههایلم و انههداختم سههرجا  رو جعبههه.  گههرفتم صههورتم

 رو خههامو  سههیگار.  برگشههتم جهها  سههر گباشههتم سههرجا  رو کههت.  آورد  رونبیهه

 و شههد  بلنههد.  داشههتم پاسههخ بههی تمهها  تهها پههن .  کههرد  بههو و داشههتم نگههه لههبم بههاالی

.  شههد  خیههره بههود پنجههره جلههوی کههه حیهها  داخههل نیمکههت بههه و رفههتم پنجههره سههمت

  جمهه   سههینه زیههر دسههت یههک بهها رو چههادر  و بههود نشسههته نیمکههت روی زنههی

 بهود  تهنش  مدرسهه  یهونیفر   بچهه .  داد مهی  پرتقهال  آب   بچهه  پسهر  بهه  و بهود  کرده

 از تهها سههه.  کههرد  بههاز رو گوشههی قفههل.  نبههود بیشههتر سههالش هشههت ، هفههت احتمههاال
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 دفتههر از یکههی.  بههودیم نکههرده تسههویه باهاشههون کههه بههود کههارگری سههه بههرای تماسههها

 کههرد  مههی اسههتخدامش نبایههد.  گههرفتم رو دفتههر ی شههماره.  ایمههان از هههم یکههی و بههود

 دیهر  همیشهه .  بهود   نگرفتهه  تصهمیم  خرکهی  انقهدر  وقهت  ههیچ  ، مهد   چنهد  این توی. 

 مههی ، شههد مههی تمههو  کههه بسهها  ایههن...  بههار ایههن ولههی داشههت برمههی رو گوشههی

 اور انههس سههاختمون سههمت و بههود گرفتههه رو پسههر دسههت زن.  بیههرون انههداختمش

 . بنویسه رو فردا  مشقای رسید مین احتماال.  بود سبز پشتیش کوله.  برد می

 نههالش صههدای کههه بههود نخههورده زنهه  تهها دو هنههوز. گههرفتم رو ایمههان ی شههماره        

 سههمت.  کههرد  فههرو شههلوار  جیهه  تههوی رو گوشههی و کههرد  قطهه  رو تمهها .  اومههد

 دسههتش و گههرفتم رو دسههتش مههچ.  زد  رو تخههت بههاالی سههفید کلیههد و رفههتم تخههت

 ، کههرد لمههس رو دسههتم پشههت کههه بههاریکش انگشههتای . چرخونههد  چیههه عالمههت بههه رو

 چسههبیده هههم بههه گوشههش کنههار موهههای.  کههرد آرومههی ی نالههه و بسههت رو چشههمها 

.  کههرد  شههونه دسههتم بهها و کههرد  فههرو سههر  کنههار موهههای تههوی رو انگشههتها .  بههود

 . اومد داخل پرستار و شد باز در

   شده چی ؟ بله:           

  )roman,ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 . کنید چک هم رو سوند .  داره درد _ 

.  زد کنههار رو پهها  روی ی مالفههه آرو  و زد کنههار رو پتههو  اومههد جلههو دختههر        

 روزههها شههد مههی کهها .  د دا تکیههه پشههت بههه رو سههر  و نبیههنم کههه بسههتم رو چشههمها 

 رو چشههمها  اومههد کههه در صههدای.  تنههد دور روی زدی مههی حههداقل یهها ، زد جلههو رو

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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..  بهههود چسهههبیده سهههفت رو دسهههتم.  بهههود کشهههیده دوبهههاره رو رو .  کهههرد  بهههاز

 . بست آرو  دوباره و کرد باز یکبار رو چشمها 

 ایمههان کهها .  کههرد مههی تشههدید رو سههردرد  و میومههد آمههد و رفههت صههدای        

 . کرد  می دود نخ یه رفتم می ، میومد زودتر

 ایههن ایمههان فقهه .  شههد بههاز در بالفاصههله و خههورد در بههه کوتههاه ی ضههربه یههه        

 بها  بهود  ههول  همیشهه  وگرنهه  زد مهی  ادب محه   ههم  رو ضهربه  یهه  اون.  میومد جوری

 . رفت می کله با ، میومد کله

 . دادا  سال :           

 . سال  _          

 ، شههد مههی مخلههو  کههه تلههخ عطههر و سههیگار بههوی.  کههرد وسههی.روب و اومههد جلههو        

 یکهی  اون بهه  پهرو ه  ایهن  از.  دوییهد  مهی  اسه   مثهل .  بهود  شهده  خسته.  کرد می اذیتم

 رگههه چشههمها .  کههارگرا بهها یهها زد مههی کلههه سههرو کارخونههه توزیهه  مسههئول بهها یهها... 

 . داشت قرمز های

 . مواظبشه میاد الهه.  بخواب خونه برو جان علی:           

 ؟ دادی خبر الهه به _          

 بیههرون روسههریش از کههه رو موههها  روی و کههرد خههم تخههت روی رو سههر         

 . کشیدمش عق  و شونش روی گباشتم رو دستم.  وسید.ب ، بود

 ؟ گفتی الهه به _          

 . اومد در به ضربه چند صدای          
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 . کشتی خودتو بابا دیگه بسه:           

 ... نگیرید جونمو شماها _          

 ؟ " شماها " میشیم ، بندی می جم  کی با منو:           

 یهه  دسهتش .  دختهره  ایهن  جهز  داشهتم  رو کسهی  ههر  دیهدن  انتظهار  شهد  بهاز  که در        

 چشهما   تهوی  سهرتقی  بها  ایمهان .  بهود  پهاکتی  بهزرگ  آنانها   آب تها  چنهد  بها  پالستیک

 یههه تههو ؛ کههنم مههی تنشههون ، دوز  مههی لبهها  همههه واسههه مههن نسههنا .  بههود زده زل

 !؟ بگیری لقمه من واسه خوای می بچه عل 

 . سال  -          

 . کرد  سال  و داد  تکون سر          

 . میومد و رفت می ایمان و تخت بین نگاهش و بود ایستاده در جلوی          

 . بیاد خواست و شد اتفا  متوجه ، کرد  می صحبت شما با:           

 سههمت نگههاهم.  خونههد تهشههو تهها ایمههان ، شههد متمایههل راسههت کههن  بههه کههه لههبم        

 جمهه  مشههتش تههوی رو لباسههش آسههتین ، بههود نیوفتههاده سههر  از هنههوز.  رفههت مهسهها

 بها  و نداشهت  رو صهدا  ایهن  شهنیدن  انتظهار .  کهرد  صهدا   کهه  اومهد  مامهان  صهدای .  نکنه

 کنهار  و انهداختم  نگهاهی  ایمهان  بهه  عصهبانی .  کهرد  نگهاه  مامهان  بهه  شهده  گهرد  چشمهای

 تنههها.  " ادی " شههبیه کههرد خههار  گلههو  از صههدایی دوبههاره مامههان.  نشسههتم مامههان

 دسههتم تههوی رو دسههتش.  اومههد مههی بیههرون گههرد  و کوچیههک لبهههای از کههه ای کلمههه

 دو و کشههید  بههود شههده خشههک کههه لههبش پوسههت بههه رو   اشههاره انگشههت و گههرفتم

 آب فنجهههون.  داد تکهههون مثبهههت عالمهههت بهههه رو سهههر .  زد  ضهههربه آرو  بهههار
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 داخههل معههدنی آب بطههری تههوی از و برداشههتم تخههت کنههار میههز ازروی رو خههوردنش

 . گرفتم لبها  جلوی رو لیوان و ایستاد  تختش کنار.  ریختم آب یخچال

 ناشنواه _          

 بههه رو ر سهه.  ایسههتاد مامههان و تخههت روبههروی و اومههد جلههو قههد  چنههد مهسهها        

 . کرد خم سال  عالمت

 . بینه نمی چشماشم _          

 .نزدیک بیاد ، کرد  اشاره          

 . اینجا بیا _          

 رو دسههتش.  ایسههتاد کنههار  و گباشههت تخههت جلههوی میههز روی رو ههها آبمیههوه        

 دسههت و کههرد لمههس آرو  رو دسههتش مامههان.  گباشههتم مامههان دسههت تههوی و گههرفتم

 بشههه متوجههه کههه گههرفتم رو مامههان دسههت اول.  چرخونههد کیههه عالمههت بههه رو آزاد 

 مههی و کههرد مههی نگههاهم فقهه  مهسهها.  کههرد  لمههس رو گوشههش ی اللههه بعههد و مههنم

 . بخوره بر بهم که بترسه سوالی ترسید

...  گوشههواره یعنههی ، کههرد  لمههس رو گوشههش ی اللههه.  دختههری گفههتم بهههش _        

 … دید می قبال.  دختر یعنی

 . شد خم گوشم کنار ایمان          

 . مونم می خاله پیش من.  بخور ناهار.  کن استراحت ساعت چند یه برو:           

 . شد  خیز نیم          
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 . میا  زود من با  مامان پیش دیقه پن  یه فق  نه _          

 اومههد داخههل در از کههه گههل ی دسههته.  شههد بههاز در بعههد و اومههد زدن در صههدای        

 . کرد  می داغ موند  می.  کرد  حس صورتم پوست زیر رو گرما

 زنهی  مهی  گنهد  ، کنهی  مهی  غلطهی  یهه .  مهونی  مهی  ده شهیر  مهن  نهه  گاو مثل ایمان _        

 چیز همه به

 . کرد سفت رو رسریش رو گره و داد الهه به رو گل دست خاله          

 ؟ ببینمش ا نی گباشتن پالتین پا  توی ؟ ببینم خواهرمو نیا :           

 داشههت.  گوشههش کنههار شههد  خههم و وسههید .ب رو پیشههونیش و برداشههتم رو کههتم 

 . فهمید  خورد می که تکونهایی از.  کرد می گریه آرو  آرو 

 راه در پشههت  کههه  لشههکریه اون منظههور  .  بههر  قربونههت  نههزن راه اون بههه  خودتههو

 . انداختی

 و دایهی  چشهم  تهو  چشهم  تها  انهداختم  پهایین  رو سهر   و گبشهتم  الههه  ی شهونه  به شونه 

 . نشم زنش

.  کههردی قههایمش سههوراخ تهها هفههت تههوی بههردی ، ببینههیم عممونههو اومههدیم علههی

 . ببینیمش بیمارستان توی مجبوریم

 اومههده.  بههود نشههده خههود  شههبیه.  کههرد  نگههاه بغلههش تههوی ی ماهههه چنههد نههوزاد بههه 

 در درگههاه تههوی.  ببیههنمش نظههر یههه حتههی خواسههتم نمههی! ؟ ببینههه رو عمههش بههود

 مهی  توضهی   واسهش  شکسهته  پها  دسهت  و بهود  گرفتهه  رو مامهان  دسهت  ایمان.  ایستاد 
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 بههود چسههبیده و بههود ایسههتاده تخههت کنههار و بههود گرفتههه بغلههش رو کههیفش مهسهها.  داد

 . رفت می اون پی حواسم ، بود دختره این جا هر.  دیوار به

 . اینجا بیا مهسا

 بههه رو خههود  و شههد رد شههونبین از و پههایین انههداخت رو سههر  کههه خههود  جههز بههه 

 زده زل مهسها  بهه  چشهمی  زیهر  دایهی  مثهل  یها  مسهتقیم  خالهه  مثهل  یها  بقیهه .  رسهوند  من

 . بودن

 مههی هانیههه درد بههه پوشههیدن کفههش جههور ایههن.  بههود پوشههیده بلنههد پاشههنه کفههش بههاز 

 پوشههیده سههانتی دوازده پاشههنه کفههش ، بغلههش تههوی ماهههه چنههد بچههه یههه بهها کههه خههورد

 دائهم  و رفهت  مهی  راه آرو  ، نخهوردن  زمهین  تهر   از کهه  دختهر  ایهن  درد بهه  نهه  ؛ بود

 . بود پا  جلوی به چشمش

 و گباشههتم لههبم کههن  رو سههیگار  ، بیههرون زدیههم کههه بیمارسههتان سههاختمون در از 

 . گرفتم زیر  رو فند 

 . کالستو نرفتی چرا

 هههم از رو دسههتا  اگههر.  شکسههتن رو دسههتا  انگشههتای قلههن  کههرد شههرو  بههاز   

 ؟ کرد می هن  ساعت یه تا دوباره ، کرد  می جدا

 . گیر  می رو   جزوه نبود مهم -          

 ههای  بچهه  بها  فهردا  بگیهر  اجهازه  آموزشهگاه  بهزن  زنه   ؟ چهی  یعنهی  نبهود  مهم _        

 . کال  سر بشینی فرد روزای

 . باشه -          
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.  تکونههد  آرومههی ی ضههربه بهها رو سههیگار خاکسههتر و زد  سههیگار بههه عمیقههی پههک        

 مهی  تماشها  اتها   ی پنجهره  از کهه  بهود  نیمکتهی  همهون .  کهرد   اشهاره  خهالی  نیمکهت  به

 . کردمش

 ؟ بیای گفت ایمان _          

 . نه -          

 کههرد نمههی فرقههی.  گفههتن مههی دروغ کوچیههک چیههزای بههرای ، کوچیههک آدمههای        

 ناامیههد  ونهمشهه ؛ بزنههی رل باهاشههون و کنههی امتحانشههون ، بشناسههی رو چندتاشههون

 زل پنجههره از و بههود کههرده بغههل رو دیگههه یکههی ی تولههه کههه هانیههه مثههل.  کههردن مههی

 مههی شههد مههی دود مزخههر  افکههار ایههن ، کشههید  مههی سههیگار تهها چنههد.  مهها بههه بههود زده

 اون واسههه رو سهیابازیا  ایهن  رفهت  مههی ؟ ببینهه  شهو  عمهه  بههود اومهده  هانیهه  ؟ ههوا  رفهت 

 سههراغ بههود رفتههه ، نیههاورده در مها چشهه کههار از سههر هنههوز کههه کههرد مههی رو خههری

 . پروری نسل

 . افتاده مادرتون برای اتفاقی چه گفت ولی ، بیا  نگفت رفیعی آقای-          

 . گوشش پشت زد می رو موها  مدا  ، داشت عاد           

 مههی راسههت بههودن خودشههون وقتههی همههه.  داشههت بقیههه بهها فرقههی یههه دختههره ایههن        

 کوچولههو بههاز دغههل ایههن.  گفههتن مههی دروغ بکشههن مالههه تنخواسهه مههی کههه بعههد گفههتن

 صههداقت از کههرد مههی سههعی مههن دل آوردن بدسههت بههرای کههه داشههت دروغگههویی ذا 

 تههوی کههه اینطههور.  نیمکههت روی   شههونه پشههت انههداختم رو دسههتم.  کنههه اسههتفاده

 بههازو  حدفاصههل تههوی االن کهه  بههود دلیلههی تنهها  ، شههد مههی مظلهو   و رفههت مههی خهود  

 شههاید.  کههرد مههی جههببم ذاتههیش زبههونی بههی و مظلومیههت ی شههیوه ایههن.  بههود شههده جهها



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

85 

 

 ی شههونه برجسههتگی روی انگشههتامو.  بههود هههم کننههده تحریههک بههرا  گفههت شههد مههی

 رنههه  صهههور  از رو چشهههمها .  جوییهههد مهههی رو پهههایینش لههه .  گباشهههتم الغهههر 

.  خوابیههد  مههی دغدغههه بههی سههاعت چنههد شههد مههی کهها .  بسههتم و گههرفتم   پریههده

 . برداشتم پشتش از رو دستم.  رفت ویبره شلوار  جی  توی که مبایلم

 . بیا بعد بخواب ساعت چند یه.  مونده الهه خونه برو:           

 . دار  کار  بمون خود .  بره الهه بگو _          

 ... منو دهن بیا بعد ، کن استراحت ساعت چند یه خونه برو باشه:           

 . میشه بحثمون ببینمش.  بره خواهر  بگو ایمان _          

 . شد بلند هم مهسا. ایستاد           

 . چی همه برای ممنون _          

 . بود وظیفه نه -          

.  بههره فرسههتادمش نمههی ایمههان بهها.  چرخونههد خروجههی راه دنبههال رو نگههاهش        

 اون و برگههرده ایمههان بهها تهها بههود مونههده ، بههود شههده کههه هههم مهسهها دیههدن محهه  الهههه

 بهودن  پهر  دسهت  خها ر  بهه .  بمهونم  خالهه  پهیش  خهوا   مهی  کهه  بهود  کرده خر رو پسره

 . بیاره در سر ما ی رابطه از خواست می بود که هم هانیه پیش

 خداحافظ.  اجازتون با -          

 . کشید  بیرون رو دو  سیگار کتم جی  توی از          

 . میا  باها  در جلوی تا _          
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 رو "! بفرماییههد شههما ، ممنههون نههه " گفههت مههی کههه رو کردنهها  ار تعهه جههواب        

 . بیوفته راه تا داد  فشار کمر  به آرو  رو دستم و نداد 

 

 و نکههرد  بهههش تههوجهی.  بههود نشسههته کههه دیههدمش بیمارسههتان البههی داخههل        

 کههه رو کههتم آسههتین.  کههرد  حههس سههر  پشههت رو حضههور .  رفههتم آسانسههور سههمت

 . اینکار از میاد بد  دونست می.  شد  کالفه گرفت

 . رفتاراتو این کن بس علی:           

 . کار  پی برو _          

 . ببینمش باید اینجا.  منه ی خاله تو مامان.  کردی شقه دو فامیلو چرا:           

 . الهه برو _          

 هبه  خهورد  نداشهت  آمهادگی  چهون  کهه  برگشهتم  نشهده  بینهی  پهیش  و سهری   خیلی        

 . کشید عق  خودشو قد  یه.    سینه

 داشههته نگههه نوجوونیتههو و بچگههی لباسههای هنههوز مامههان ؟ همینههه مهها حهه  علههی:         

...  دار  دادا  تهها دو مههن کههنن مههی فکههر مههن دوسههتای ی همههه...  بههده بچههت نشههون

 ؟ تو شدی عا فه بی انقدر چرا

 ؟ بیمارستان دیکشون رو اونا چرا.  کمتره اینم از یکی تو ح  _          

 ؟ ببینه خواهرشو نداره ح  دایی:           

 . زد  ابرو  دو بین اشارمو انگشت          
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 ؟ هانیه یا دادی خبر دایی به تو _          

 سههکوتم لحظههه یههک همههون ولههی نههده وا و کنههه جمهه  زود رو خههود  کههرد سههعی        

 . بشم مطمئن تا بود کافی

 ... هعمش ؟ داره فرقی چه:           

 . لطفا گمشو _          

 و ایسههتاد آسانسههور جلههوی.  شههد  آسانسههور وارد دیگههه نفههر چهههار همههراه بههه        

 ... سلیقه بی ی شلخته ی دختره.  بود شده تن  برا  دلم.  کرد نگاهم

 

 چههه.  کشههید مههی دایههی گههل دسههت روی و بههود گرفتههه رو مامههان دسههت ایمههان        

 مهی  لمهس  فقه  .  داد نمهی  پهس  جهواب  ، شهنید  نمهی  ، ددیه  نمهی  مامهان  کهه  بهود  خوب

 کنهار  .  بهود   حسها   بوهها  بهه  انقهدر  مهنم  همهین  بهرای  شهاید .  کشهید  می بو و کرد

 رو دسههتش.  گردونههد بههر سههمتم رو صههورتش.  وسههید .ب آرو  رو گههونش و رفههتم

 رو دسههتم دسههتش یههه بهها.  بههرد  جلههو رو دسههتم.  کههرد بلنههد دسههتم گههرفتن بههرای

 سهههر.  بهههرد  جلهههو رو سهههر .  گشهههت صههورتم  پهههی   دیگهههه دسهههت بههها و گرفههت 

.  چرخونههد چیههه عالمههت بههه رو   دیگههه دسههت و کشههید ریشههم تههه بههه رو انگشههتا 

 گههرفتم رو دسههتش.  اوضهها  ایههن تههوی دادی مهن  ریشههای تههه بههه گیههری چههه.  خندیهد  

 دوسههت ریشههمو تههه یعنههی کههه گباشههتم قلههبم روی بعههد و کشههید  ریشههم تههه بههه اول و

.  داد تکههون نههه عالمههت بههه بعههد و رسههوند قلههبش بههه رو دسههتم و دکههر اخههم.  دار 

 تمییزشههون امشهه  همههین.  بشههم صههورتت فههدای زنههم مههی.  نههدار  دوسههت مههن یعنههی

 . کنم می
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 ؟ رو الهه دیدی:           

 . بزنم حر  خوا  نمی دیگه _          

 . خدا رو تو کن بس:           

 . بود آورده مهسا که پاکتی همون از.  ریختم آنانا  آب مامان برای          

 . کرد  بس _          

 . ایستاد نزدیک و زد دور رو تخت          

 تو چته...  کردی غل :           

 . کرد مزه مزه آرو  بعد کشید بو اول.  برد  لبها  سمت رو لیوان          

 . ایمان ای خسته برو _          

 . گفتم مامان به فق  خدا به:           

 . نزد  حرفی که من باشه _          

 . میشه خراب من سر چی همه آخر  که ببرن منو شور مرده.  اه:           

 . کرد رو پشتش و پنجره ل  رفت          

 ؟ بودی آورده چرا رو دختره اون _          

 ... داری هواشو که توا  ، داره دوست دیگه کن بس:           

 . دار  رو خیلیا هوای من _          
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 مههی زنههدگی تههو  تههو کههه اونجههایی بابهها.  دی نمههی خههود  بههه فرصههت یههه چههرا:         

 بچهه  نهه .  کهردی  گهور  بهه  زنهده  رو خالهه  و خهود   تهو .  نیسهت  خونه ؛ قبرستونه ، کنی

 روی بشههینه کههه بچگونههه دسههت یههه ، زنونههه عطههر یههه...  زنههی نههه ای خههانواده نههه ای

 رو خالهه  دارن همینها  اصهال  شهه  نمهی  کهار  و کهس  کهه  پرسهتار ...  غهبا  بهوی  یه ، دستش

 یههه تههو اصههال ؟ زمههین خههورد خالههه کههه بههود قبرسههتونی کههدو .  کههنن مههی گیههر زمههین

 چههی ، بخههوابی بیمارسههتان هفتههه دو بیههاد سههر  بالیههی یههه میههدونم چههه بشههه چیزیههت

 ... بریدی که برادراشو خواهر پای ؟ میشه

 . شو خفه _          

 تیمارسههتان برنههت مههی ؟ میههاری دوو  دیگههه سههال چنههد بیچههاره.  دهنتههو ببنههد:         

 تهو .  خهوری  مهی  ، خونهه  بهری  مهی  گیهری  مهی  غهبا  ظهر   دو شه   بهه  شه  ...  آخر 

 تههو.  خههونی نمههی کتههابم ، بینههی نمههی فههیلمم حتههی.  بشههه چههی کههه تمرگههی مههی تههاریکی

 . کنی نمی زندگی خیالتم توی ، کنی نمی زندگی واقعیت توی اگه

 ؟ خونه می کتاب ؟ بینه می فیلم ؟ کنه می مامان مگه _          

 ، کشههه مههی بههاال  و قههد بههه کشههه مههی رو  و سههر دسههتی یههه.  داره رو تههو اون:         

 یهه  کهه  نبهود  روزی ، دیهد  مهی  چشهما   کهه  وقتهی  تها .  بینهه  مهی  بهرا   خهواب  تا هزار

 ... نگیره دستش کتاب

 از سههال هشههت کههه اونههی ؟ زنههی مههی تکههراری حرفههای انقههدر شههی نمههی خسههته_        

 مههی نشههون رخ ، اومههده دیگههه خههر یههه ی تولههه بهها االن ، رفههت مههی بههاال مههن کههول و سهر 

 ؟ مونه می مامانم و من پای شناسمش می نیست ماهم هشت که اونی ؛ ده

 . داشت شیشه خورده اولم از اون:           
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 ؟ نداره این _          

 مههی خونههه در جلههو تهها ؟ داری هواشههو قههدران الکههی همینجههوری...  دونههم نمههی:         

 یهه  ؟ کنهی  مهی  خفهه  سهیگار  بها  خودتهو  میشهه  ناراحهت  ؟ فرسهتیش  مهی  کال  ؟ بریش

 دونههه یهه  بهرای  شهو  سهینه  انقهدر  کهه  خالههه اون واسهه  ، خهود   بهرای  نهه .  بهده  فرصهت 

 دور  ، گرفتههه چتتههو دسههت حلقههه انگشههت االن تهها دفعههه چنههد.  ده مههی جلههو پسههر 

 ؟ داده ننشو رو حلقه عالمت

 . بخوابم ، ببند  چشمامو ساعت دو باید من باال بیاد الهه بگو _          

 و زد  گههره رو حولههه بنههد کمههر.  بههره بخهار   تهها گباشههتم بههاز نیمههه رو حمهو   در        

 شهده  خیهره  سهق   تهوی  جهایی  بهه  و بهود  نشسهته  تخهت  روی.  رفهتم  مامهان  اتا  سمت

 ؟ دید می که بود  خوابایی اول نقش نم باز ؟ کرد می فکر چی به داشت.  بود

 پشهههت روی انگشهههت پشهههت بههها آرو  ، کهههنم اعهههال  رو حضهههور  اینکهههه بهههرای        

 دسههتش ؟ ترسههوندمش الهههی بمیههر  ، خههورد مالیههم تکههون یههه.  زد  ضههربه دسههتش

 بههه رو دسههتم.  زد لبخنههد.  کههرد  اصههال  ببینههه کههه زد  صههورتم بههه و کههرد  بلنههد رو

 یههه و بههرد  موههها  سههمت رو دسههتش بعههد و اونههه منظههور  بفهمههه کههه زد    سههینه

 کهردی  کچلهم  تهو  یعنهی  کهه .  کشهید   و کهرد   مشهت  دسهتش  تهوی  رو موها  از رشته

 دسههتش دو بهها رو سههر .  داد تکههون هههوا تههوی سههر  پههی رو دسههتا  و خندیههد. 

 بهها و گههرفتم رو دسههتش اومههد کههه در زنهه  صههدای.  وسههید.ب رو پیشههونیم و گرفههت

 رو دسههتا .  زنههن مههی در یعنههی کههه زد  ضههربه چنههد دسههتش تپشهه انگشههتم مفصههل

 آیفههون سههمت و وبیههرون شههد  بلنههد.  کههرد مرتهه  رو موههها  و بههرد موههها  سههمت

 . بود جوونی زن.  رفتم هال توی
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 ؟ بله _          

 ؟ بهرامی آقای منزل:           

 . بفرمایید _          

 . فرستادن رو من حسینی دکتر آقای ، هستم بیا  من:           

 . باال بفرمایید _          

 صههدای.  کههرد  خشههک حمههو  کههاله بهها رو موههها  و کههرد  بههاز رو آپارتمههان در        

 . گفتم بلند و رفتم اتا  سمت اومد که آسانسور در

 . باشید منتظر لحظه چند بفرمایید _          

 داخههل موقهه  ،  کههرد چههک کههه اتههاقم در بههین از.  شههد داخههل و کههرد بههاز رو در        

 . بتوشم رو لباسم تا رفتم ؛ میاره در کفشهاشو ، شدن

           

 ایسههتاده.  همینطههور هیکلشههم.  بههود خههوب   چهههره.  داشههت کههاملی آرایههش        

 . شد حضور  متوجه.  کرد می نگاه رو دیوار روی های تابلونقاشی و بود

 . خوشبختم.  بیاتم من.  بهرامی آقای سال :           

 . بفرمایید.  همینطور منم سال  _          

 . دارید عالقه مدرن نقاشی به کنم فکر.  قشنگیه تابلوهای:           

 ؟ شد می حالیش نقاشی از چی.  کرد  باز  سر از          

 . ست هدیه _          



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

92 

 

 جلههوی خصههو  بههه.  داد مههی جههواب همیشههه اول جنهه .  بشههینه کههرد  اشههاره        

 دور ایههن تههوی.  داشههتن مهی  بههر گلیمشههون از بزرگتههر همیشهه  رو هاشههونقدم کههه زنهها 

 میشهد  ثابهت  دوستیشهون  اینکهه  مگهر  ، بهودن  مقابهل  جبههه  تهوی  آدمها  ی همهه  زمونه و

 شههرو  صورتشههون روی شههده فههیکس لبخنههدای بهها کههه بههودن کسههایی بههدتر همههه از و

 . کردن می

 . زد  زل مامان اتا  در به و نداد  رو   خیره نگاه جواب          

 کههنم نمههی دخههالتی مههن...  خودتونههه تخصههص در ، پزشههکی مالحظهها  نظههر از _        

 ی شههماره هههم غههبا  بههرای.  بباریههد میههون در داشههت وجههود نیههازی اگههر فقهه  ،

 نیههازتون احتمههاال کههه ای دیگههه هههای تلفههن شههماره و منههه تاییههد مههورد کههه رسههتورانی

 ، مههن نبههودن دسههتر  در ر صههو در ای دیگههه شههخص یهها مههن ی شههماره مثههل میشههه

 چهک  رو خونهه  ، تبلهتم  و مبایهل  بها  خهودمم  مهن .  هسهت  تلفهن  کنهار  ، تلفهن  دفتهر  توی

 . کنم می

 ؟ دارن دوریبن اتاقا ی همه:           

 . بله _          

 . کرد  روی زیاده یعنی که کرد دار معنی رو لبخند  و نگفت چیزی          

 ؟ ببینمشون تونم می:           

 حالهت  تهوی  تغییهری  چهون  و بشهه  بلنهد  کهه  شهد  جلهو  بهه  متمایهل  و نشست صا         

 . نشست صا  ندید من



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

93 

 

  ریهه  از ا ههرافش دنیههای بهها ایشههون ارتبهها  تمهها .  هسههت دیگههه ی نکتههه یههه _        

 شههید مههی اتههاقش وارد وقتههی بالفاصههله ، کههاری هههر از قبههل.  بینییشههه و پوسههتش

 مهی  پوسهتش  بهه  کهه  انگشهتی  سهر  ههر .  کنیهد   اعهال  آرو  تمها   یهه  بها  رو حضورتون

 و مالیمههت بهها همیشههه کردنتههون صههحبت لحههن.  کردنههه صههحبت لحههن یههه ، خههوره

 کمتههرین از ، تماسههید در مههدا  ایشههون بهها چههون ، اینکههه دیگههه و.  باشههه کامههل احتههرا 

 دوسههت اگههر و داره حساسههی مشهها  چههون.  کنیههد اسههتفاده ممکههن عطههر تههرین مالیههم و

 . کنه تحملش دبای باشه نداشته

 . شد بلند و زد لبخند          

 . کنم می راضیتون ، نباشید نگران:           

 . کافیه باشه راضی مادر _          

 تهونیم  مهی  کهه  داد مهی  نشهون  مرحلهه  ایهن . کهنم  معهرفیش  مامهان  به تا شد  بلند        

 . نه یا باشیم تعامل در هم با

 

 در.  بههود  نیومههده کههه بههود ای هفتههه دو.  ومههدمی دفتههر داخههل از صههحبت صههدای        

 خودشهم  و بهودن  ایسهتاده  مهسها  میهز  جلهوی  منتظهر  داداشهش  و جلیلهی .  کهرد   باز رو

 مشهتریا  بها .  شهد  متهوجهم  کهه  بهود  نفهری  آخهرین  مهسها .  داد مهی  جهواب  تلفن داشت

 . داد  دست

 ؟ خوبی بهرامی آقا سال :           
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 رو بیاههها و بههرو خههود .  کشههی قشههون محهه  ودبهه آورده اینبههار رو داداشههش        

 . بزنه پولش ته و سر از که آورد می رو داداشش کتاب حساب موق  و کرد می

 ؟ سعید آقا خوبی.  سال  _          

 انقههدر دفتههر اینکههه بهها سههرمایی ی دختههره.  کههرد سههال .  بههود شههده بلنههد مهسهها        

 کتههاب.  بههود پوشههیده مههانتو  روی تیههره آبههی نههاز  سوییتشههر  یههه بههاز  بههود گههر 

 کههه بههود معلههو  عنههوانش از و بههود مههانیتور جلههوی میههز روی نههارنجی بههزرگ و کلفههت

 مهی  کهه  جلیلهی  بها  و کهرد   سهال  .  بهود  کتهاب  روی مبایلشهم  و بهود  کالسهش  به مربو 

 رو پههالتو  و نشههد  چشههم تههو چشههم ، کنههه بههاز رو زدن چونههه سههر همینجهها خواسههت

 مههی کتههاب حسههاب جمشههید بهها داشههت ایمههان.  تمرفهه اتهها  سههمت و کههرد  آویههزون

 . بود منتظر .  کرد سال  و دید رو من ایمان.  کرد

 تههوی چههک روی از رو سههر  کههه گباشههتم جمشههید ی شههونه روی رو دسههتم        

 . شد بلند.  دید رو من و آورد باال دستش

 ؟ خوبه حالتون.  شده سنگین سایتون ؟ بهرامی آقا سال :           

 ؟ حله ؟ چکتو گرفتی.  قربونت.  جمشید آقا سال  _          

 کههردن کچلههم خههدا بههه بابهها ؟ سههت دیگههه روز بیسههت واسههه اینکههه بهرامههی آقهها:         

 ههای  بنهده  اون ولهی  ، نهدار   عجلهه  زیهاد  خهود   مهن .  پولشهون  واسهه  زدن زنه   انقدر

 . گرفتارن همشون خدا

 . بگو اسمشو ؟ کرده کچلت کی _          

 . بده ادامه رو حرفش که نکرد  نگا .  کرد من من          
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 . همشون:           

 مهها کههار.  نکههن جمهه  بعههدی کههار واسههه رو اکیههپ ایههن جههان جمشههید پههس خهه  _        

 . دیم می رو کارگرا پول ، کردیم کتاب حساب کارفرما با که کار ته ، همینه

 تهو  گفهتم  نگهاهم  بها .  بیها   تهاه کو کهار  تهراکم  ایهن  تهو  یعنهی  که کرد نگاهم ایمان        

 . با  نداشته کار

 . روزه یه واسشون روز  یه ، دارن بچه و زن ، کارگرن آقا:           

 ؟ صرفه نمی برا  اینجوری ؟ کنیم چیکار آقا _          

 . شد بلند.  نگفت چیزی بعدیم ی جمله تر  از و کرد نگا           

 . برکت هبد خدا.  نکنه درد شما دست:           

 عالمهت  بهه  رو دسهتش  و شهد  پها  نیمهه  تها  ایمهانم .  کهرد   خهداحافظی  و شهد   بلند        

 . آورد باال خداحافظی

 . شه سوار خواد می حاال ؛ دادیم حال بهش ، سری دو:          

 از پونصههد ، چهارصههد کههار تهها چنههد سههر دار  خبرشههو.  نههیس اینهها بحهه .  نههه _        

 کههه گباشههتم دسههتش زیههر قصههد از رو مرتضههی.  جیههبش تهگباشهه و زده ههها بچههه پههول

 . باشه حواسش

 . بره کنم رد  نگفتی من به چرا پس.. پفیو مردیکه:           

 امسههال   بچههه...  دزدیهها  دلههه همههین حههد در خالفههش ، نیسههت بههدی بچههه _        

 . ره می مدرسه
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 . شد  بلند ، زد در که جلیلی          

 . میشه بحثم بمونم.  ندار  رو رویا این اعصاب _          

 . داد تکون سر ایمان          

 . حله بیرون برو تو:           

 . کرد باز درو جلیلی          

 . خدمتتون میا  منم بفرمایید شما.  رفیعیه آقای دست کتابا حساب _          

 شههتندا منههو اومههدن بیههرون انتظههار چههون و خونههد مههی رو کتههابش داشههت دختههره        

 و حسههابش بههه زد .  گباشههت کتههابش روی و کههرد بههاز رو سررسههید  و شههد هههول

 . کرد  فو  رو نفسم

 از رو مبههایلم و نشسههتم پنجههره جلههوی صههندلی روی و رفههتم آشههتزخونه سههمت        

 مامههان.  بههود  بیعههی چیههز همههه.  بنههداز  دوربینهها بههه نگههاه یههه تهها آورد  بیههرون جیههبم

 و بههود خریههده ایمههان کههه آناناسههی کمتوتههای از شبههه بیهها  و بههود نشسههته تخههت روی

 مقیههد زیههاد یکههی ایههن قبههل پرسههتار بههرعکس.  داد مههی ، بههود کههرده پههر یخچههال تههوی

 نمههی رو کسههی حسههینی خهه  ولههی.  نبههود سههر  شالشههم و نبههود تههنش مههانتو و نبههود

 بههاالی کابینههت از رو فنجههونم و شههد  بلنههد.  بزنههه ضههربه اعتبههار  بههه کههه فرسههتاد

 انداختههه هههل چههایی تههوی ایمههان و نبههود  مههن بههاز.  ریخههتم چههایی و تمداشهه بههر سههینک

 ... بود

 مههی جهها بههه جهها رو میههز  روی پههالی و پخههش کاغههبای داشههت و بههود شههده بلنههد        

 و آورد  بیههرون ، بههود خریههده ایمههان کههه رو پههولکی ی جعبههه کابینههت تههوی از.  کههرد
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 سههراغ و داشههتم بههر رو چههاییم.  زد  چههایی بههه لبههی یههه و گباشههتم دهههنم تههوی یکههی

 . رفتم میز 

 رو نبههود  کههه روزی چنههد تههاریخ و داشههتم بههر کتههابش روی از رو سررسههید         

 خبههر چههی همههه از تقریبهها.  کههنم چههک رو تماسههها و آمههدها و رفههت لیسههت تهها زد  ور 

 بهود  دفتهر  کهه  ایمهانم  حتهی  ، نمیومهد  نبهود   مهن  وقتهی  معمهوال ...  واحهدی  فق  ، داشتم

 . بیاد تا ، بیا  من تا کرد می صبر ،

 ؟ اومد واحدی _          

 کههافی ای کلمههه دو سههوال همههین معمههوال ولههی اومههده پریههروز کههه دونسههتم مههی        

 . بده کاملی توضی  خود  تا بود

 . بهتون بد  که گباشت پاکت یه ، شده می رد گفت.  بله -          

.  اومههده وقتههی نبههوده ایمههانم پههس.  آورد بیههرون پاکههت یههه کشههو از و شههد خههم        

 . زد  ل  و برداشتم میز روی از رو چاییم!  عج 

 . اینجا نمیاد من ا ال  بدون معموال آخه _          

 اخههم.  شههد منظههور  متوجههه و چرخونههد چشمهاشههو بعههد و کههرد نگههاهم اول        

 . داد جواب و کرد مختصری

 ! اومده چرا نترسید  من دیگه -          

.  بیههاد دسههتش کههار حسههاب و شههد  حسهها  بفهمههه کههه بههود کههافی همینجهها تهها        

 خودکههار و مههداد بهها مالحظههه بههی ی دختههره.  زد  ور  و برداشههتم رو درسههش کتههاب
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 مبایههل و کتههاب بههه.  کشههید مههی خطههو  و خهه  کتههاب تههوی ، میههاورد گیههر چههی هههر و

 . کرد  اشاره

 ؟ اینجا گن می چی اینا _          

 ... بیکاری وقت -          

 ؟ داریم بیکاری وقت ، سرکار  مگه _          

 . کرد  رو کارا ی همه خ  -          

.  بههود  بههر از رو دختههره ایههن میههز تمهها  ، بگههرد  چیههزی دنبههال ، نبههود نیههاز اصههال        

 هههای فکههس و نشههده تایههپ هههای برگههه کههه بههود تلفههن دفتههر زیههر کاغههب تهها دوازده ده

 . بود نشده دیده

 . کنی می تمو  کاراتو مونی می هفت تا ، ری نمی رو امروز  کال  _          

.  داد  تکههون چههی عالمههت بههه رو سههر  ، نگفتههه کههه کنههه اعتههرا  خواسههت        

 مهزه  بها  ، مونهد  مهی  بهاز  نیمهه  دههنش  و کهرد  مهی  نگهاهم  تعجه   و اخهم  با که اینجوری

 ! بود شده تن  خوردنا  حر  ساکت اینطور برای دلم.  شد می

 

 رفتههیم مههی راه کههه حههاال ، کههه حههدی در فقهه .  بههود کههم همیشههه مثههل خونههه نههور        

 مههی بههر کوچیههک قههدمهای و بههود گرفتههه رو دسههتم سههاعد مامههان.  ببینههیم رو مسههیر

 حههس رو موههها  شههامتوی بههوی شههد مههی باعهه  بههود چههونم زیههر تهها قههد .  داشههت

 یادداشهت  بهرا   تار پرسه .  بهود  بهتهر    روحیهه  قبهل  روزای نسهبت  بهه  امهروز .  کنم

.  بههود نوشههته امههروز جزئیهها  و مامههان وضههعیت از مختصههری توضههی  و بههود گباشههته
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 گرفتههه یههاد زود رو مامههان بهها کههردن برقههرار ارتبهها  راه قبههل پرسههتارهای بههرعکس

 رو دسههتش.  میومههد فشههار بهههش داشههت.  کههرد اشههاره پهها  بههه و ایسههتاد مامههان.  بههود

 کهه  اتههاقش سههمت بههه رو مسههیرمون و داد  مههیمالی فشههار باشههه عالمههت بههه و گههرفتم

 . کرد 

 مامههان.  نبههود روشههن نهوری  ، پنجههره نزدیههک کوچیههک آبهی  خههواب شهه  جههز بهه         

 و الهههه و مههن بههرای و نشسههتن مههی خالههه بهها کههه قههدیم.  داشههت دوسههت رو آبههی رنهه 

  می لبا  ، ایمان

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

 آبههی مشههتقا  از همههه ههها  روسههری بیشههتر خههود  و بلههوزا  بیشههتر نمهه ؛ دوخههتن

 صههدا  تیههز تههن مثههل لباسهها  همیشههه و داشههت دوسههت نههارنجی خههود  الهههه.  بههود

 مامههان تخههت کنههار کاناپههه روی.  نبههود بههاغ تههوی اصههال کههه ایمههانم و بههود اعصههاب روی

 نتونسههتم ، بههودیم آورده بیمارسههتان از رو مامههان اینکههه از بعههد.  بههود  کشههیده دراز

 و بههره راه عصهها کمههک بههه تونسههت مههی خههود  چنههد هههر.  بخههوابم خههود  اتهها  تههوی

 ولهی  ، نداشهت  نیهاز  مهن  بهه  رفتهنم  دستشهویی  بهرای  حتهی  و بکنهه  رو شخصهیش  کارای

.  شهد   مهی  خیهز  نهیم  ، خهورد  مهی  کهه  تکهونی  ههر  بها  بهبار   تنهها   تونسهتم  نمی باز 

.  کههرد  مههی مههرور رو فههردا یکههارا و بههود  گباشههته چشههمها  روی رو دسههتم سههاعد

 ایمههان هههای شههونه روی زنههدگیم نصهه .  خههورد مههی هههم بههه چههی همههه نبههود ایمههان

.  انصههافا بههود پههدر ، نبههود بههرادر ولههی بههود کههوچیکتر سههال هفههت.  بههود شههده سههاخته

 . اومد گوشیم پیا  صدای که شد می گر  چشمها  داشت
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 سههاعت ، اول.  داشههتم بههر  و کشههید  پههاتختی روی مبایههل سههمت رو خههود         

 هههر.  بههود مهسهها.  کههرد  بههاز رو پیهها  بعههد و بههود ربهه  و ده کههه کههرد  نگههاه رو گوشههی

 تهوی  تونسهت  نمهی  کهه  چهی  ههر  شهبش  ، خهوردیم  مهی  بهر  مشهکل  بهه  ههم  بها  که دفعه

 . نداشتم دوست اخالقشو این واقعا من و فرستاد می و نوشت می ، بگه رو 

 میهز  روی درسهی  کتهاب  یهه  خها ر  بهه  و کنیهد  ریهمکها  خواسهتید  نمهی  کهه  شما "        

 " ؟ کنم نا  ثبت گفتید اصال چرا ؛ انداختید کالسم از منو ،

 هفتههه دو ایههن تههوی و بههود نشههده روز بههه کههدو  هههیچ سیسههتمش مههالی ا العهها         

 از مهن  کهه  رسهید  نمهی  فکهر   بهه  چهرا .  بهود  کهرده  کهاری  کهم  حسهابی  ، نبود  که ای

 خنهه  ی دختههره ؟ باشههم داشههته کنتههرل سیسههتما  و دفتههر روی تههونم مههی دور  راه

 تلفههن چهارتهها.  کههرد نمههی پهها  رو اینترنههت تههوی گههبار  و گشههت هیسههتوری حتههی

 ذاشهت  مهی  هها  پرونهده  تهوی  و گرفهت  مهی  کتهی  رو فهاکتورا  و رسهیدا  و کهرد  می وصل

 . تمو  و

 " ؟ کردی نا  ثبت که ناراحتی االن ؟ خ  "          

 " ؟ نشدید متوجه منو منظور ناال واقعا "          

 " برسی دوتا  هر به زمان هم تونی نمی...  ناراحتی پس "          

 "!  کرد صحبت نمیشه شما با "          

 "!  شم نمی متوجه چون!  دقیقا "          

 ".  نزد  حرفو این من "          

 ".  باشیم اشتهد هم با رو در رو باید کوتاه صحبت یه ، نیست مشکلی نه "          
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 روی رو دسهههتم دوبهههاره و کهههرد  پهههر  کاناپهههه روی پههها  پهههایین رو گوشهههی        

 سختترشههم دختههره ایههن و خوابیههد  نمههی راحههت هههم همینطههوری.  گباشههتم چشههمها 

 . کرد می

 

 گرفتههه رو تعلیمههیش عصههای و مبههل روی بههود نشسههته مههانتو بهها همونطههور خالههه        

 . چشمش ی گوشه کشید رو کاغبی دستمال.  دستش بود

 میههاد االن کوچیکههه دلههش ایههن بابهها ؟ لطفهها کنههی گههو  حههر  کههم یههه میشههه _        

 تهها میشههینه.  کنههه مههی هههول ؛ کههردی گریههه بینههه مههی ، صههورتت روی کشههه مههی دسههت

 . کنه می خیال و فکر روز چند

 بههه . باشههه مامههان بههه حواسههش و بیههاد بیهها  ، بههود  گفتههه ، بههود جمعههه اینکههه بهها        

 و کههرد مهی  سهر  رو شهالش  مههانتو مهن  جلهوی .  بهودیم  صههل  در ههم  بها  صهامتی  صهور  

 و دوربههین فقهه .  بههود مونههده ، بههود  گباشههته بههرا  کههه حههدودی و حههد و خهه  پشههت

 و ایمههان.  بههود  آورده خههود  کههه رو خالههه.  گرفههت نمههی جههدی رو بسهها  و بنههد ایههن

 خهورده  رو مخهم  ایمهان  انقهدر .  مامهان  عیهاد   بیهان  ههم  بها  بهود  قهرار  ههم  پگهاه  و الهه

 بهزنن  سهر  مامهان  بهه  و بیهان  بیشهتر  کهم  یهه  الههه  و خالهه  فقه   ، بود  داده اجازه که بود

 وجهود  بها  و میومهد  داشهت  عصها  بها  و بگیهره  رو دسهتش  کسهی  نداشهت  دوسهت  مامان. 

 نفسهش  ، میومهد  فشهار  کهه  پها   بهه  بهاز   ولهی  نهده  نشهون  کهرد  مهی  رو سهعیش  اینکه

 بهود  مامهان  بهه  حواسهش  تمها   و بهود  ایسهتاده  متهریش  یهک  بیها  .  کهرد  می حبس رو

. 

 . من به بده رو مانتو  ، عزیز  خاله _          
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 ؟ ببینم خونتو بیا  باید سال همه این بعد من وفا بی ، معرفت بی:           

 . خدا رو تو نکن شرو  _          

 دختههر اون و هشههد گههور بههه گههور مههریم اون تقصههیر ؟ بههود  کههرده چیکههار مههن:         

 ؟ نوشتی منم پای رو هانیه ، سفید  چشم

 و بههود بزرگتههر مامههان از سههال سههه فقهه  ، ایسههتاد مامههان منتظههر و شههد بلنههد خالههه        

 بههه حواسههم انقههدر.  گرفههت مههی دسههت عصهها حههاال از و بههود انداختههه رو خههود  زود

 . داد می نشون جوونتر سالی ده که بود مامان ظاهر و پوست و وزن

 . نزنیم همش...  خوبه مامان.  آرومه االن چی همه _          

 . دفعه صد نداشتم خبر من ، دلم جون ، آقا علی:           

 نمههی صهها  کدومشههون هههیچ بهها دلههم کههردیم مههی دوره کههه اولههم از دفعههه هههزار        

 ، شههد نزدیههک بهههش کههه مامههان.  اولههش همههون از...  مونههد پهها  ایمههان فقهه .  شههد

 بهها و گریههه زیههر زد داشههتم انتظههار کههه همونطههور دقیقهها و رسههوند شبههه رو خههود 

 ی گریههه دیههدن.  درآورد مامههانم اشههک ، کههرد مامههان بغههل تههوی کههه هقههی ههه  اون

 لبهها  تهها رفههتم اتههاقم سههمت و کشههید  موههها  بههین دسههتی.  کههرد عصههبیم مامههان

 . کنم عو  رو بیرونم

 سههمت.  اومههد در زنهه  یصههدا کههه کههرد  مههی آمههاده شههربت خالههه بههرای داشههتم        

 محههی  تههوی شههلوغی از حجههم ایههن بههه اصههال...  بههود  کههرده گیههری چههه.  رفههتم آیفههون

 مههی آشههتزخونه صههندلی روی مامههان عصههر ههها جمعههه همیشههه.  نداشههتم عههاد  خونههه

 . گرفتم می تازه آبمیوه برا  منم و نشست



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

103 

 

 رمکنمگهه جیهه  تههوی رو دسههتا  و ایسههتاد  عقهه  قههد  چنههد و کههرد  بههاز درو        

 ، قههدیمی ترکیهه  یههه.  بههود گرفتههه گههل دسههته الهههه.  شههد  منتظرشههون و کههرد  فههرو

.  گرفههت سههمتم رو گههل و اومههد نزدیههک.  تههزئین بههدون و سههاده...  مههریم و نههرگس

 همههه ولههی داشههت انکههاری قابههل غیههر و پررنهه  نقههش گبشههته بههد اتفاقهها  تمهها  تههوی

 از بعههد روز هههر کههه بههره یههاد  صههدا  ی بچگونههه تههن اون شههد نمههی باعهه  اینهها ی

 ".  اومد علی دادا  " ؛ زد می داد ، بود  نباشته حیا  توی رو پا  ، مدرسه

.  وسهههید .ب رو سهههر  روسهههری روی از و گباشهههتم سهههر  پشهههت رو دسهههتم        

 صههدای.  ندیههدن بههه زد  رو خههود  ولههی ، زد حلقههه چشههمش تههوی اشههک کههه دیههد 

 . شنید  رو پگاه

 . دیگه تو برو بیا ، دختر تعارفی تو چقدر:           

.  بههود تصههوراتم تمهها  از دور واقعهها ،   خونههه در چهههارچوب تههوی مهسهها دیههدن        

 کههرد  سههعی ولههی.  مونههد بههاز میلیمتههری چنههد دهههنم لحظههه یههک بههرای کههه جههوری

 ندیههده مقنعههه بههدون حههاال تهها.  بههود پوشههیده رنگههی شههیری شههال و پههالتو.  بههزنم لبخنههد

 از کههدو  هههیچ.  داشههت کمرنگههی آرایههش و بههود رفتهههگ دسههتش شههیرینی.  بههودمش

 ای دخترونههه و سههاده ترکیهه  ولههی نداشههت ای کننههده خیههره زیبههایی   چهههره اعضههاء

 دیهدن  از بعهد  واکنشهش  اولهین  همیشهه .  بهود  مهن  ی عالقهه  مهورد  کهه  کهرد  مهی  ایجاد

 از رو شههیرینی و کههرد  سههال .  بههود آرومههی سههال  و خیههره نگههاه لحظههه چنههد مههن

 مهسهها پشههت وجههبش نههیم قههد اون بهها پگههاه.  باشههه راحههت گفههتم و گههرفتم دسههتش

 بهها.  زد بههاری شههیطنت لبخنههد و داد تکههون سههال  عالمههت بههه هههوا تههوی رو دسههتش

   جثههه حتههی و اخالقههش.  زد  لبخنههد و کههرد  نگههاهش شههده باریههک چشههمهای

 بههه.  بههود درسههتی آد  ذاتههیش، شههیطنت و پروایههی بههی عههین در ولههی بههود هانیههه شههبیه



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

104 

 

 پگههاه از.  لبخنههد بههدون ولههی انههداختم رو نشههون و خهه  از پههر نگههاه همههون ایمههانم

 . داد  دست ایمان با و گرفتم رو کمتو  پالستیک

 

 کههرد بغلههش وقتههی و بههود نکههرده حههس کنههار  رو الهههه بههود وقههت خیلههی مامههان        

 بهها و گباشههت مامههان دسههت تههوی و گرفههت رو الهههه دسههت خههود  خالههه.  نشههناخت

 سهینه  بهه  رو مامهان  دسهت  بعهد  و کهرد  لمهس  رو مامهان  گهو   ی هالله    دیگهه  دست

 چههون کههه رو ایمههان.  کههرد بغلههش دوبههاره و سههت الهههه فهمیههد تههازه کههه زد خههود  ی

 مههی مزخههرفش عطههر ی سههلیقه اون بهها متههری نههیم از ، بههود اینجهها روز چنههد ای هفتههه

 و دکههر مهی  مرته   رو مامهان  ابروههای  و موههها و میومهد  یکبهار  مهاهی  پگهاهم .  شهناخت 

 دسهتم  فقه   مهن  ، رسهید  مهسها  بهه  کهه  نوبهت .  شهناخت  کهامال  صهورتش  لمس و جثه از

 خیههره مههن بههه کههه چشههمی جفههت شههیش بههه کههرد  سههعی موهههامو تههوی کههرد  فههرو رو

 بههین و بههودن نیههاورده در مهها ی رابطههه از سههر الهههه و خالههه.  نکههنم نگههاه ، بههود شههده

 ؟ خهه  گفههتم مههی چههی ؟ کنجکههاوه انقههدر چههرا بیهها  نگههاه بههود  مونههده مههن همشههون

 کههه کههرد  متههوجهش دسههت کوتههاه لمههس یههه بهها و ایسههتاد  مامههان کنههار و رفههتم جلههو

.  گرفههت دسههتا  تههوی رو مامههان دسههت آرو  خیلههی و تردیههد بهها مهسهها.  کنارشههم

 بگههم کههه چرخونههد بههود  مههن کههه جههایی بههه رو سههر  و زد ای رسههمی لبخنههد مامههان

 دسهتش .  دوسهته  یعنهی  کهه  زد  هگهر    اشهاره  انگشهت  بها  رو   اشهاره  انگشهت .  کیه

 دسههتش ؟ تههوه دوسههت یعنههی کههه چرخونههد سههوالی عالمههت بههه بعههد و زد سههینم بههه رو

.  گرفهههت متفهههاوتی لحهههن چشهههمها .  داد  مثبهههت عالمهههت بهههه مالیمهههی فشهههار رو

 خیلههی و گرفههت خههود  بههه هههم نرمههی مالیمههت ، بههودن جههدی عههین در صههورتش

 روی گباشههت رو دسههتش و کههرد پیههدا رو   شههونه و بههرد جلههو رو دسههتش آرو 
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 نبههود شههیکی و خهها  عطههر ، بههود زده وانیههل بههوی بهها عطههر دوبههاره دختههره.    شههونه

 . بود شیرین خود  مثل ولی

 

 ؟ چی که کنی می رو کارا این _          

 ! علی جد  سر کن ولمون:           

 ؟ بد  وا آمد و رفت بار چهار با ، سالم نوزده پسر من کردی فکر _          

 ... عیاد  اومده همکارته.  گی می داری خود  ، نگفتم چیزی که من:           

 ... ؟ اومد باها  شد پا ، بهرامی خونه بریم بیا گفتی بهش تو _          

 . شدن آشنا هم با من اینستای  ری  از.  من نه گفت پگاه:           

 ... برای پگاه_          

 . ما از بیرون بکش.. . آره.  بابا داد  خ  من:           

 نبهها  و نقههل باحالههه کههرد مههی فکههر کههه چههی هههر.  فهمیههد نمههی رو زدنههش حههر         

 داری کههش ی باشههه و کشههید    چونههه و صههور  روی دسههتمو.  شههد مههی دهههنش

 . بیرون اومد  اتا  از و گفتم

 

 زحمههت جههان مهسهها کههه ای شههیرینی کجاسههت دسههتیا پههیش علیرضهها آقهها:         

 ؟ کنم تعار  کشیده

 . میار  من بشین جان پگاه _          



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

106 

 

 ... کجاست جا  بگید اگه فق  میار  من نه:           

 . ظرفشویی باالی کابینت داخل _          

 ی حلقهههه و بهههود گرفتهههه رو الههههه دسهههت و بهههود نشسهههته مامهههان کنهههار خالهههه        

 بههودن تظههرمن و بههود کههرده نههامزد پارسههال.  داد مههی نشههون مامههان بههه رو انگشههتر 

 از رو اینجهها  تهها زندگیشههون سههر بههرن کههه کنههه جههور و جمهه  رو خههود  پسههره

 تهها کههرد نگههاهم الهههه.  نداشههتم ای عالقههه مههابقیش دونسههتن بههه و بههود  شههنیده ایمههان

 . ببینه رو العملم عکس

 . باشه مبار  _          

 . بیای بود  راه به چشم ش  آخر تا.  عقد  جشن نیومدی:           

 . داد  تکیه مبل پشتی به و گباشتم سر  پشت رو دستم          

 ؟ خوبیه پسر _          

 . نداشتم ارز  برا  انقدر...  داد  پیا  ، زد  زن  بهت:           

 . زد تشر بهش ایمان          

 . کن تمو  الهه:           

 . زد  لبخند.  چشما  توی بود زده زل که الهه به و نکرد  توجه ایمان به          

 . بشی خوشبخت _          

 خالهه  جلهوی  شهیرینی  جعبهه  بها  و بهود  گباشهته  همهه  جلهوی  رو دسهتی  پهیش  پگاه        

 . بود مامان و
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 ؟ تونی می ؟ بیای خوای نمی عروسیمم علی:           

 . کنه نگاهش شاید زد زل الهه به و گفت..  اله ال ایمان          

 دسههت از دقیقههه چنههد یههه و بریههز  چههایی ، رفههتم آشههتزخونه سههمت و شههد  بلنههد        

 هماهنه   خالهه  آمهد  و رفهت  بهرای  رو روزایهی  بعهد  بهه  ایهن  از بایهد .  بشهم  راحهت  الهه

 . نبود  خونه خود  که کرد  می

 و بههود  شههده خیههره چههایی ی شههده پههر نیمههه فنجونههای بههه و بههود پههایین سههر         

 . اومد داخل ایمان که ریختم می روشون آبجو 

 ؟ گیم می چی هم به الهه و من که داری چیکار تو _          

 . کن کنترل زبونتو امروز یه بهش گفتم:           

 ! دیگه گه می راست ؟ مگه گه می چی _          

 . نداد  اجازه که بگیره رو چایی سینی خواست          

 . پبیرایی واسه بیار چیزی یه ، هست چی یخچال توی ببین _          

 رو مامههان چههایی.  نههداد  ؛ بگیههره از  تهها اومههد جلههو کههه پگههاه بههه رو چههایی سههینی        

 کههه بههود مهسهها پههی حواسههم.  کنههه عوضههش کههه بههرد و پررنگههه گفههت و گرفههت بیهها 

 پگههاه و الهههه بههرخال .  بههود پهها  کنههار کههیفش و بههود نشسههته مبههل یههه روی سههاکت

 کههه بههود نفههری ینآخههر.  بههود تههنش بلنههدی ای سههورمه تونیههک و بههود سههر  شههالش

 بههه چسههبیده مبههل روی و گباشههتم میههز روی رو سههینی.  کههرد  تعههار  چههایی بهههش

 . نشستم ، بود نشسته که مبلی

 . اومدی خو  _          
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 ؟ شکر رو خدا ، بهتره پاشون ممنون -          

 ... خوبه _          

.  شههد نمههی چشههم تههو وچشههم شههد مههی معههبب ، کههرد  مههی نگههاهش کههه  ههوالنی        

 . داد می نشون گردتر رو صورتش و میومد بهش شال

 ؟ شدی آشنا که پگاه با_          

 رفیعههی آقههای نههامزد.  شناسمشههون مههی کههه نیسههت زیههادی مههد  البتههه بلههه -        

 . هستن

 . خالمه خانومم اون.  ایمان خواهر ، خالمه دختر ، الهه _          

 . کرد می نگاه بیا  به داشت          

 . بیا  خانو .  مامانه پرستار ایشونم _          

.  داد چهههاییش فنجهههون بهههه و برداشهههت بیههها  روی از باتهههاخیر رو نگهههاهش        

 هههم بهها سههال و سههن هههم و جثههه نظههر از هههم.  گرفههت دسههتش و برداشههت رو فنجههون

 نههه و بههودن مههن ی سههلیقه بههاب درشههت دخترهههای نههه اصههوال ولههی نداشههتیم سههنخیتی

   انتخاب بنای اگر ولی نبود درستی و خوب افکار شاید.  خود  سال و سن هم

  )roman,ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 حههر  هههم کههم خیلههی و بدونههه و بفهمههه کههم کههه کههرد  مههی انتخههاب رو دختههری ، بههود

 ی چهههره بههه.  مهسهها شههبیه دختههری.  پههایین دوز بهها مسههکن یههه شههبیه چیههزی.  بزنههه

 مههن خهر   احسها   انقهدر  بهاز   ، درمیهاورد  افکهار   از سهر  اگهر .  کهرد   نگهاه  آرومهش 

 ؟ کرد می

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ؟ نمیشم متوجه من ؟ بود چی دیش  صحبتای قضیه خ  _          

 شدسههت ی پنجههه.  گرفههت جههدی رو حههرفم ولههی زد  مههی لبخنههد بهههش داشههتم        

 دسههتش.  گباشههتم دسههتش روی رو دسههتم.  داد مههی فشههار مبههل ی دسههته روی رو

 حرکهت  بهی .  داد نمهی  فشهار  مبهل  ی دسهته  بهه  رو دسهتش  دیگهه .  بهود  ظریه   و سرد

 . بود ساکن و

 . نزد  حرفو این من -          

 بحهه  ایههن! ؟ شههد مههی معههبب ، گههرفتم مههی رو کههوچیکش و گههرد ی گونههه        

.  داشههتم دوسههت رو اخمههش.  کنههه اخههم بیشههتر کههم یههه اتهه داد  کههش رو مسههخره

 پشههت و برداشههتم رو دسههتم ، شههد سههردتر دسههتم زیههر دسههتش کههه کههرد  احسهها 

 . گباشتم گردنم

 . بیار  گوشیمو خوای می _          

 رو منفهیش  نیمهه  فقه   ، میشهه  مهن  بهه  مربهو   چیهزی  وقتهی  چهرا  بهرامهی  آقای -        

 ؟ بینید می

 آرو .  نگفهههتم ولهههی ، دار  دوسهههت کردنتهههو اذیهههت چهههون بگهههم خواسهههتم مهههی        

 کهامال  تجهربگیش  بهی  و سهن  اخهتال   سهال  یهازده  ایهن  ی همهه  بها  دختهر  این.  خندید 

 بههود مشهههود انقههدر دیگههه.  جریانههه در بینمههون ای احساسههی جریههان یههه کههه بههود آگههاه

 یهای دن اون و چشهمها   جلهوی  قهد  تمها   و تیهره  ی پهرده  اون وجهود  بها  ههم  مامهان  که

 کنهار  کهه  ایهن  بها  مامهان  دونسهتم  مهی .  شهنید   مهی  ههم  و دیهد   مهی  ههم  ، صامتش

 ایهن  بهه  تهابلویی  صهور   بهه  کهه  ایمهان  و پگهاه .  منهه  پهی  حواسهش  نص  ، نشسته خاله

 . پلکید می زیاد حوالی این نگاهش ولی الهه.  بودن توجه بی سمت
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 اون از پههررو بچههه.  دبههو دلخههور هنههوز ولههی کههرد نمههی نگههاه اخههم بهها دیگههه مهسهها        

 . بودن سوار کولت روی ، خندیدی می تا که بود دخترا مدل

 . بر  دیگه من اجازتون با -          

 . اومدی تازه _          

 مههی حتمهها بقیههه ،   غریبههه مههن.  ببینمشههون بیهها  بیمارسههتان از بعههد گفههتم -        

 . باشن راحت خوان

 نمههی دلههم سههیگار بههود وقتههی حتههی.  بههود  راحههت دبههو کنههار  اینجهها وقتههی اتفاقهها        

 کههاری ، همههه...  نههر  نگههاه اون...   مسههخره عطههر اون...  صههدا  انگههار.  خواسههت

 . جسمم با نیکوتین که کردن می روانم و رو  با رو

 . زوده.  با  دیگه کم یه _          

   شههونه روی رو دسههتم مبههل پشههت از و رفههتم مامههان سههمت و شههد  بلنههد        

 خالههه.  نشسههت دسههتم روی و اومههد بههاال دسههتش باشههه منتظههر  کههه انگههار.  گباشههتم

 اتفها   اون از بعهد  مامهان  و مهن .  گفهت  مهی  رو هانیهه  ی بچهه  سهن  انگشهتا   بها  داشت

 دایهی  زن و دایهی  یها  هانیهه  ی دربهاره  وقهت  ههیچ  ، ناگفتهه  و نانوشهته  قهرارداد  یهک   ی

 بههرا  دونسههتم مههی و کههرد مههی اییههدت رو خالههه لبخنههد بهها فقهه  االنههم.  نههزدیم حرفههی

 مهن  کهه  بهود  ایهن  پهی  حواسهش  تمها   االن.  نبهود  مههم  دیگهه  حهاال  حهداقل .  نیست مهم

 خلههو  انقهدر  مهن  ا ههرا  دنیهای .  همکهار  نههه و بهود   کهرده  معرفههی دوسهت  رو مهسها 

 . باشه چشم توی ، مخال  جنس از اونم وارد تازه یه حضور که بود
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 بههه رو سههیگار تههه.  بههود  شههده دور جمهه  از سههیگار یههه نکههرد دود ی انههدازه بههه        

.  شههد  بلنههد صههندلی روی از و داد  فشههار دسههتم تههوی ای شیشههه سههیگاری جهها کهه 

 . بستم سر  پشت رو بالکن در و شد  اتا  وارد

 ؟ بههود داده میههدون اینجهها تهها بهههش مههن رفتههار ؟ مههن اتهها  تههوی بههود اومههده الهههه        

 . اتا  باالی ا ورماس صندلی روی بود نشسته

 ؟ باشی داشته دوستش انقدر میتونی ؟ داری دوستش هانیه ی اندازه به:           

 بهها کههه سههر  پشههت ای شیشههه دیههوار بههه داد  تکیههه و بغلههم زیههر زد  رو دسههتا         

 . بود سرد هنوز ، حاکستری ضحیم ی پرده اون وجود

 ؟ وس  این گی می چی تو _          

 . بگن ترسن می بقیه.  حساب حر :           

 . پس بنال _          

 . میاد اون ولی عروسیش نیومدی تو:           

 دو  سهها  شههوهر  ، میشههه عههرو  دو  سهها  خههود  ؟   بقیههه خهه _        

 ؟ من

 مهن  بهدون  علهی .  گهرده  مهی  بهر  علهی  گفهت  ، مونهد  منتظهر   پهیش  سهال  سه تا:         

 . نمیاره دوو 

.  کشههید مههی جههونم بههه آتههیش ، گفههت مههی کههه اینجههوری شههر  بههی...  کثافههت        

 . کشید  پیشونیم روی کالفه رو دستم
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 ؟ خ ...  نیست خبرا این از که دید _          

 مههی دلههش ، بههود نگفتههه بهههش دایههی اگههه ، بههود نشههده سههالش دو و سههی اگههه:         

 . کنه بغل شو نوه خواد

 ؛ بجنبههونی زبههون هنههوز تههونی مههی و شسههتین صههندلی اون روی االن کههه ایههن _        

 ؟ دیگه دونی می.  ایمانه خا ر واسه

 کهه  دیهدی  ؟ همهه  زنهدگی  بهه  انهداختی  آتهیش  خواسهتگاری  جلسهه  دو خها ر  به:         

 ... برگشت جوری چه که دیدی...  نتونست

 بههرون بلههه وسهه  بههودن نشههونده ، بدونههه اینکههه بههدون مامههانو ؟ خواسههتگاری        

 ... عروسشه کرد می فکر که کسی

 ؟ بود چی کرد که غلطی واسه توضیحش دونی می _          

 و رفههتم جلههو.  کههرد نگههاه در بههه و گرفههت نگاهشههو ولههی دونسههت مههی رو جههوابش        

 . گرفتم دستشو مچ

 ؟ چی بشه الل و کر بچمون اگه علی ، گفت من صور  توی گریه با _          

 بها  بهود  شهده  متهور   رگهش  و بهود  شهده  سهرخ  دسهتم  شهار ف از کهه  رو دستش مچ        

 . کرد  پر  ضرب

 ؟ شد تمو  حسابت حر  _          

 سههمت رفههت بیههرون کههه در از.  بیههرون بههره کههرد  اشههاره و کههرد  بههاز درو        

 رو  بقههه اون کتابههای ی همههه د  از و کتابهها بههیخ انههداختم رو دسههتم و رفههتم کتابخونههه
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 ایمهان  ؟ وسه   ایهن  کشهید  مهی  کهی  بشهقاب  تهه  نهون  چیهز  همهه  بهی  این.  زمین ریختم

 . کرد باز ضرب با درو

 ؟ اینجا اومد کی الهه ؟ بود چی صدای:           

 رو زیههتش و پوشههید  تیشههرتم روی و کنههد  لباسههی جهها از رو ضههخیمی پلیههور        

 رو پهولم  کیه  .  کهرد  مهی  نگهاه  بهود  ریختهه  ههم  روی کهه  کتابها  بهه  داشت.  باال کشید 

 . انداختم گرمکنم جی  توی و زد  چن  میز روی از

 . بیا  بخر  سیگار بر  من _          

 ؟ شده چی.  دار  سیگار من:           

 . زدمش کنار دستم با          

 . میا  زود _          

 ، میهها  زود مههن ی جملههه گفههتن بهها بشههم چشههم تههو چشههم کسههی بهها اینکههه بههدون        

 . کرد  عبور ازپبیرایی

 

 کههه رو فنههدکی و لههبم ی گوشههه گباشههتم رو سههیگار.  بههود  نیههاورده فنههد         

 کهرد   روشهن  ؛ بهود  بسهته  سهوپر  جلهوی  پفهک  و چیهتس  ی جعبهه  بهه  نهخ  با آقا حسین

 از.  نداشههتم رو خونههه ی حوصههله.  کههرد  خههداحافظی و داد  تکههون بههرا  دسههتی. 

 همیشههه.  میههاورد جهها حههالمو هههوا خنکههی.  کههرد  شههلوغ دورمههو ، کههرد  اشههتباه اولشههم

 چههرکش کههه اینههه ، بشههه خههوب چرکههی جههو  یههه کههه راهههی تنههها.  همینههه قههانونش

 . کنه خالی رو خود  داد  می اجازه اینا از زودتر باید.  بشه تخلیه
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 خیههابون سههمت بههه رو کوچههه و کههرد  مههی عبههور آپارتمههان جلههوی از داشههتم        

 ذاشهتم  مهی  بایهد .  اومهد  بیهرون  امهسه  و شهد  بهاز  سهاختمون  در کهه  زد  مهی  قد  اصلی

 گوشهیش  نیومهده  بیهرون  در از.  نشهد  مهن  متوجهه .  بهره  خواسهت  مهی  کهه  موقه   همون

 تهها ایسههتاد  جهها  سههر.  کههردن تایههپ چیههزی کههرد شههرو  و آورد بیههرون کههیفش از رو

 . رفتم سر  پشت و کرد   ی رو کوچه عر  و برسه من به

 . گبشت بد بهت _          

 سهههوال.  گباشهههت جیهههبش تهههوی رو گوشهههیش و خهههورد جههها.  شهههد متهههوجهم        

 . داد جواب اون ولی بود  نترسیده

 . اصال نه -          

 . خودشه تو زیادی کرد  احسا           

 . بتر  بترسی داری دوست چیزی _          

 بخهواد  شهاید  زد  حهد  .  گهبره  مهی  چهی  ذههنش  تهوی  بفهمهم  کهه  گفتم رو این        

 . بیماریش ای بترسه مامان از

 ؟ هستن کنارشون روز شبانه مادرتون پرستار -          

 حسههودی داشههت.  بههود بینههی پههیش قابههل و سههاده حههد از بههیش دختههر ایههن دنیههای        

 . نیار  خود  روی به و نزنم لبخند کرد  سعی.  کرد می

 . باشم کنار  خود  تونم نمی یا.  نیستم من وقتی فق  نه _          

 . کرد نگاهم و آورد باال رو ر س          
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 . باشه داشته شما سن هم پسر خوره نمی مادرتون به -          

 پهالتوی  ایهن  بها  خصهو   بهه .  داد مهی  شهکال   ی مهزه .  نبهود  مسهکن  شهبیه  دیگه        

 آورده بهرا   نسهکافه  بها  کهه  داد مهی  رو شهیری  شهکال   همهون  ی مهزه  ، شهیری  شال و

 . بود

 ؟ سالمه چند من همگ پررو بچه _          

 مامههانتون کههه بههود ایههن منظههور  ، زیههاده سههنتون شههما کههه نبههود ایههن منظههور -        

 . موندن جوون

 تههه و زد  رو آخههر پههک.  فهمیههد نمههی رو شههوخی و جههدی فههر  چههرا بابهها ای        

 . کرد  له پنجه نو  با رو سیگار

 ؟ بترسم دیگه سوال یه -          

 نمهی  کهه  نگهاهش .  شهد   خیهره  جلهو  بهه  و داد  تکهون  مثبهت  تعالمه  بهه  رو سر         

 . شنید  می رو صدا  و زد می حر  بیشتر ، کرد 

 ؟ کردن فو  پدرتون -          

 رسههیده کوچههه سههر.  نداشههتم دوسههت کههه رفههت مههی مسههیری تههوی داشههت دیگههه        

 . بودیم

 ؟ برسونمت خوای می.  ست زنده نه _          

 . ممنون نزدیکه خونه دارید مونمه شما نه -          
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 و گههرفتم دربسههت تاکسههی بههرا  کههه مههدتی تمهها  کههه انقههدر.  بههود تعههارفی        

 ممنههون نههه ، گفههت مههی و کههرد مههی تعههار  داشههت ، کههرد  حسههاب و گفههتم رو آدر 

! 

 

 روی و بههود ندیههده آسههی  کههه مامههان پههای اون روی بههود  گباشههته رو سههر         

 انگشههتا  بهها رو سههر  پوسههت و بههود موههها  بههین دسههتش.   بههود کشههیده دراز کاناپههه

 ، بههود  ناراحههت و بههرد نمههی خههوابم وقههت هههر ، بههود  بچههه وقتههی.  کههرد مههی نههواز 

 ترفنههد ایههن از ، پههدریش ی خونههه کوچیههک اتهها  اون تههوی ، کوچیههک تخههت اون تههوی

 و چهههره حالههت نتههونی و نبینههه چشههمها  وقتههی.  داد مههی جههوابم و کههرد مههی اسههتفاده

 کسهی  تنهها  صهدای  تهن  نتهونی  و نشهنوه  گوشهها   اگهر ...  ببینهی  رو نفهر  یهک  هایچشم

 رفههتن از بعههد بههود زده حههد  حههاال و بزنههی حههد  مجبههوری...  بشههنوی رو داری کههه

 چشههمم کنههار و پیشههونی روی رو انگشههتا  سههر.  نههاراحتم مههن   خههانواده و خالههه

 پیهدا  کهه  یچیهز  گشهت  مهی  احتمهالی  چهرو   یها  چهین  دنبهال  داشهت .  داد مهی  حرکت

 رو دسههتش پشههت و آورد  رو دسههتش.  شههد آرومتههر قشههنگش چشههمهای.  نکههرد

 چهی  دیگهه  بهود  کهه  عشهقم  ایهن  دسهتای  ؟ جهونم  از خواسهتن  مهی  چی بقیه.  وسید .ب

.  مههرد  نمههی دل بههه آرزو بههاز  کشههید مههی تههه لحظههه همههین اگههر دنیهها ؟ خواسههتم مههی

 رو دسههتش.  بههود بزرگتههری دنیههای خههود  انگشههتا  سههر.  بههود چیههز همههه دسههتا 

 بغههل عالمههت بههه رو دسههتا  بعههد.  تههو یعنههی کههه   سههینه بههه زد درآورد دسههتم از

 سهوال  عالمهت  بهه  رو دسهتش  بعهد  و کهرد  اشهاره  قلهبم  بهه  بعهد  و داد تکهون  بچه کردن

 اصههال...  چیکههار خواسههتم مههی بچههه نههه ؟ دار  دوسههت بچههه بههود پرسههیده.  چرخونههد

 حسهود .  کهه  نداشهتم  بچهه  اعصهاب  مهن  . کهرد  مهی  روانهیم  بچهه  ی گریهه  صهدای  تصور
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 دار بچههه حههر  خالههه حههاال میشههد چههی.  بههود شههده حسههودیش دایههی زن بههه خههانو 

 ؟ کشید نمی پیش رو هانیه شدن

 بچهه  شهکل  بهه  رو دسهتا  .  تهو  یعنهی  کهه  زد    سهینه  بهه  و گهرفتم  رو دستش        

 خههود  تههو یعنههی کههه کههرد  اشههاره خههود  بههه دسههتم بهها بعههد و داشههتم نگههه هههوا تههوی

   خنههده از.  سههاخت مههی رو شههبم خندیههد مههی کههه اینطههوری.  خندیههد.  منههی ی بچههه

 . زد  لبخند

 انگشههت بعههد و زد گوشههش ی اللههه بههه رو انگشههتش ، شههد تمههو  کههه   خنههده        

 دسههتش دوبههاره بعههد و دوسههت یعنههی کههه زد گههره   اشههاره انگشههت بهها رو   اشههاره

 دوسههتمه بههود  گفتههه دخترکههه اون ، بههود پرسههیده.  چرخونههد سههوالی عالمههت بههه رو

 نشههون بهههش فقهه  دوبههاره سههاده خیلههی.  دیگههه دوسههته ؟ گفههتم مههی چههی خهه  ؟ کیههه

.  گفههت مههی اینطههور بههراقش چشههمای نبههود کههن ول ولههی خههانو  ایههن. دوسههت کههه داد 

 پرسههید دسههتها  زبههون بهها.  پرسههید رو ممکههن سههوال تههرین صههری  و تههرین سههاده

 و کههرد  اشههاره خههود  بههه اول و گههرفتم رو دسههتش و رفههتم  فههره ؟ داری دوسههتش

 سهوالش  و کهرد  اخهم .  دار  دوسهت  رو تهو  مهن  یعنهی .  قلهبم  بهه  بعهد  و خهود   به بعد

 دسهتا   تها  دو.  کنهه  خهراب  رو مها  شه   کهه  بهود  یکهی  همیشهه  بابا ای.  کرد تکرار رو

 رفههت اخمههش.  بخههوابیم بههریم یعنههی کههه گباشههتم سههر  کنههار و کههرد  هههم کیههپ رو

  فههره بههود فهمیههده.  شههد بلنههد مههن کمههک بههه و گرفههت مبهمههی حالههت چشههمها  و

 . رفتم
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 هههم برگشههت چههک  رفههی از و کههردیم خههر  رو چکههش بههود فهمیههده صههالحی        

 از رو چههک دسههته هنههوز کههه تههو خههوب پسههر آخههه.  زد مههی زنهه  مههدا  و بههود خههورده

 مههی ایمههان بههه بایههد ؟ کشههی مههی چههک چههرا دی نمههی تشههخیص یادداشههت دفترچههه

 داد  مههی زمههان یههه ، خودمههون دسههت برگردونههه کارخونههه دفتههر از رو چههک ، گفههتم

 . کنه پر رو حسابش

 سههرما و بههود داده دسههتم کههار ، پلیههور و گههرمکن یههه بهها سههرما تههوی روی پیههاده        

 رو پرنقههال آب لیههوان.  بههود شههده کیههپ گوشهها  و کههرد مههی درد سههر  و بههود  خههورده

 و بههود شههده ولههو صههندلیش تههوی انایمهه.  گباشههتم میههز روی و کشههید  سههر کمههی

 . بود گرفته جدید کار هماهنگی بدون باز.  دستش بود گرفته رو گوشیش

 ! کش پیش کارجدید ؛ کنیم بزرگ ، زاییدیم که همینایی بیا جون پسر _          

 رو گوشههیش و نشسههت میههز وروی اومههد سههمتم و شههد بلنههد و گفههت بابههایی بههرو        

 . گرفت سمتم

 . گرفته دفتر توی آخرشو عکس.  ست دختره این اینستای:           

 تهها صههب  روز هههر خههود .  داد  تکیههه صههندلی پشههتی بههه و گههرفتم رو گوشههیش        

 عکههس آره! ؟ چیکههار خواسههتم مههی رو عکسههش ، دیگههه بههود چشههمم جلههوی عصههر

 گرفتههه سههلفی خههود  از و بههود داده تکیههه میههز  بههه.  بههود گرفتههه همینجهها آخههرو

 مگههه.  نبههود میههز روی چیههزی رسههید سههر و تلفههن و   نسههکافه لیههوان جههز بههه.  بههود

 کههه هههم رو شههرکت اینسههتای!  کههرد مههی تمییههز رو میههز  گههرفتن سههلفی بههرای اینکههه

 چیهز .  انهداختم  عکهس  زیهر  کامنتهای  بهه  نگهاه  یهه .  بهود  کهرده  ته   ، بهود  ساخته ایمان

 . کرد مشغول رو فکر  کامنت یه فق  نبود خاصی
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 "! ؟ پس کوزه توی گباشتی رو تغبیه علو  مدر  ، جان انشگاهید هم "          

 زرد عینههک یههه و فههر موهههای بهها مهسهها خههود سههاالی و سههن هههم پسههر یههه عکههس        

.  بههود بردیها  اسمشهم  و بههود پروفهایلش  عکهس  ، گوشهش  پشههت خودکهار  یهه  و درشهت 

 ؟ دیگه بود چی   قضیه تغبیه علو 

 . ایمان سمت گرفتم رو وشیگ ، خورد زن  که داخلی تلفن          

 . اومدن معینی آقای -          

 . داخل بفرست _          

 دانشههگاهی هههم " و بههود تغبیههه علههو  پههیش فکههر  معینههی بهها جلسههه  ههول تمهها         

 پههردیس پههرو ه تحویههل تههاریخ سههر داشههت ایمههان و کنههار بههود  کشههیده مههن!  " جههان

 حههاال و مههرد  بههه بههود داده عههدمو از زودتههر قههول مردیکههه.  زد مههی چونههه باههها 

 قههرارداد گفههت و گرفههت رو مهسهها داخلههی ایمههان ؟ خههوردیم مههی بایههد مهها چوبشههو

 . رفتم بیرون و شد  بلند.  بیاره رو پردیس

 روی و شههد  رد کنههار  از کههه رفههت مههی داخههل داشههت دسههت بههه پرونههده مهسهها        

 فیشههای کتههی و کههرد مههی ثبههت رو مههالی ا العهها  آخههرین داشههت.  نشسههتم صههندلیش

 . بود جلو  حساب به بود  ریخته که صب  امروز

 . ایستاد میز و اتا  در فاصل حد و بست درو و اومد بیرون اتا  در از          

 . بیار  براتون خواید می چیزی -          

 . بیار رو کارشناسیت مدر  فردا _          
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 دروغههی یههه بههاز بفهمههم هکهه بههود کههافی نگههاه یههه همههون و زد  زل چشههما  تههوی        

 . میوفته پس داره که کرده هم سر

 ؟ چرا -          

 . کرد می ناامید  واقعا دختر این.  شد  بلند          

 . گم می من چون _          

 . بیار  بودین نگفته حاال تا چرا خ  -          

 ناخواسهته  ابهرو  .  اومهد  مسهیر   جلهوی  ، قهد   یهه  بها  کهه  بهر   اتها   سمت خواستم        

 . انگار بود  گباشته مهمی موضو  روی دست.  رفت باال

 ؟ خ  شده چی -          

 . زد  کنار  دستم با و زد  حرصی پر لبخند          

 . مدرکتو بیار فردا.  ببینم کنار برو _          

 جهها یههه از کاراشههون گنههد بههوی دائههم کههه آدمههایی از متنفههر  چقههدر دونسههت مههی        

 . شد  اتا  داخل و کشید  عمی  نفس! ؟ دش می بلند

 

 اکیههپ.  شههدیم مجبههور کههه گباشههت فشههارمون تحههت انقههدر سههر  آخههر مردیکههه        

.  کنههه تمههو  رو پههردیس کههار بفرسههتیم ، روز دو یههه دیگههه کههار سههر از رو جمشههید

 . میز رو کوبید کالفه رو پرونده ایمان

 .بنداز بساز مردیکه:           
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 . شد  گزیده دوبار سوراخ یه از که احمقم خود به لعنت          

 . دوباره بیار رو دختره این آخر پست ایمان _          

 دسهتش  رو گوشهیش  بعهد  و آوردیها  گیهر  وقهت  تهوا   یعنهی  کهه  کهرد  نگا  جوری        

 . گرفت

 . آخرشو پست کرده پا :           

 دختههره و دفتههر ی لهحوصهه.  دهههنم و گههردن دور بههود  پیچیههده رو گههردن شههال        

 نشسههته کههه همونطههور و بههود  کههرده پههار  دفتههر جلههوی رو ماشههین.  نداشههتم رو

 سههیگار و بههود خیههابون کنههار جههدول روی پهها  یههه و بههود  کههرده بههاز ماشههینو در ، بههود 

 خهها ر بههه صههب  از.  سههوزوند مههی بیشههتر دردنههاکمو گلههوی دود .  کههرد  مههی دود

  اقهت  و بهود   شهده  نسهخ  نسهخ  بهود  ظههر  نزدیهک  کهه  حهاال  و بهود   نکشهیده  مریضیم

 ؛ شهد  نمهی  دوال دوال کهه  سهواری  شهتر .  کهرد   نگهاه  دفتهر  ی پنجهره  بهه .  بود  نیاورده

 دوال دوال یعنههی.  خههود  حههال بههه کههرد  مههی ولههش یهها و مونههد  مههی باههها  بایههد یهها

 . خورد نمی یکی من ی قواره و قد به رفتن

 . جوب توی کرد  پر  روسیگا ته و کوبید  درو و شد  پیاده          

 مههی سههرفه چههی مثههل و پنجههره د  بههود  وایسههاده کههه مههن بههه بههود زده زل ایمههان        

 . کرد 

          : 

 (1roman.ir)است شده ساخته رمان یک سایت در کتاب این
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 مصهبو  سه   ایهن  بنهداز .  داره رو خالهه  ههوای  کهی  بشهی  مهری   تهو  ، کنهی  می ل  چرا 

 . کنار

 !؟ پس گه می چی جیبت ته مارلبروی ؟ تو جون بچه یگ می چی _          

 . روز دو توی تو.  کنم می تمو  روز ده تو پاکتو یه من:           

.  بگیههره کههار مخمههو کمتههر پسههر ایههن و بریههز  جههو  آب لیههوان یههه شههد  بلنههد        

 دیگهه  مهردیم  مهی  هممهون  تههش .  بهود  کهرده  عصهبیش  خشهدار   و عمیه   ههای  سرفه

 ! اونور ، اینور روز دو یه ،

 . کرد چیکار ببین جمشید بزن زن  حرفا این جای به _          

 زده رو خههود  ، بههود  اومههده کههه مههوقعی از و میههز  پشههت بههود نشسههته مهسهها        

.  نیسهت  تهو  بهه  حواسهم  و کهار   مشهغول  سهخت  مهن  یعنهی  کهه  چهپ  علی کوچه به بود

 بهود  لنه   کهار   جهای  یهه .  تمگهرف  سهماور  شهیر  زیهر  و برداشهتم  کابینهت  از لیوان یه

 بههدونم کهه  شهناختمش  مههی انقهدر .  راه اون بهه  زد نمههی خودشهو  کهه  نبههود لنه   ، دیگهه 

 بههه حهه  ی قیافههه یههه و میههز  روی ذاشههت مههی مدرکشههو خههود  ، نبههود مشههکلی اگههر ،

 حههر  بهها و شههد  رد جلههو  از.  رفههت مههی و کههرد مههی پشتشههو و گرفههت مههی جانهه 

 و کمههد تههوی بههود کههرده کلشههو دختههره.  ختسههو حلقههم تههه کههه بیههرون داد  نفسههمو

 . نمیومد بیرون

 

 نسههکافه یههه ایمههان.  بههود آورده رو مههالی وضههعیت صههور  و بههود اومههده واحههدی        

 بهود  آنتالیها  تهو  ملهک  خریهد  از صهحبت .  کهردن  مهی  اخهتال   ههم  با و بود ریخته برا 

 تگفهه مههی واحههدی و ارزه نمههی گفههت مههی محتهها ش ی روحیههه نسههبت بههه ایمههان و
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 مهی  ، بهار  چنهد  سهالی  مهرد  .  نیسهت  بهد  نزنهی  دسهت  بههش  فعال و بخری اینکه واسه

.  کههرد مههی نههو  رو دنیهها روز دو خههود  قههول بههه و آنتالیهها تههو خههود  ویههالی رفههت

 ولههی شههه خههور د  باههها  نمیومههد بههد  و بههریم بیهها بههود زده تعههار  هههم بههاری چنههد

 کهار  رو ایمهان  مثهل  ای تجربهه  بهی  و خها   مهخ  یهه  و داد  نمهی  راه ، بهود   رفهه  یه جاده

 . بشه عو  اتا  هوای که کرد  باز رو پنجره الی و شد  بلند.  گرفت می

 . شرکت واسه گرفتی منشی وقت همه این بعد شد چی مهند  راستی:           

 ای شههبیه گفههت مههی چیههزی چشههما .  چیههه منظههور  ببیههنم کههه کههرد  نگههاهش        

 ! کلک

 . بود زیاد کار _          

 . کشیده باال شرکت سود ، ماهه سه این توی ، انگار بوده خوب قدمشم:           

 سههوالی ، خونههه مههی حسههابداری داره مهها عباسههی خههانو  ، مسههعود آقهها راسههتی:         

 . با  داشته هواشو ، داشت چیزی

 سههوال مههرد  ایههن از کههرد مههی بیجهها مهسهها ؟ پرونههد ایمههان کههه بههود چههی ایههن        

 . داد  خیابون کنار پارکبان به گرفتمو گاهمون.  بترسه

 . اعتمادترن قابل ها تجربه کم ولی ست تجربه کم مشخصه:          

 پشههت از خودکههارو پارکبههان.  زد  لبخنههد و نگفههتم چیههزی!  الشههخور مردیکههه        

 بیههرون پههار  تههوی از داشههت کههه سههمند جلههوی پیچیههد و درآورد کههاله زیههر ، گوشههش

 . شتنو قب  و میومد
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 و گرفههت مبههل از رو   تکیههه و انههداخت مچههیش سههاعت بههه نگههاهی واحههدی        

 . شد بلند

 . بشی خوب زودتر انشاهلل.  بر  دیگه من ، مهند  آقای:           

 همهههون از.  زد  لبخنهههد!  مههها خیهههک بهههه بسهههت مهههی مهندسهههی ، مهنهههد  چهههه        

 مههی خیههرا ...  و فروشههنده و کارفرمهها و کههارگر بههه بههار هههزار روزی بایههد کههه لبخنههدها

 . داد  تکون سر.  کرد 

 . کرد کم رو شر  و داد دست ایمان با          

 کههاری اگههر.  ببیههنمش کههه بههود  نخواسههته ولههی بههود.  بههودمش ندیههده صههب  از        

 زیههاد وقههت چنههد ایههن.  ایمههان بههه بههود  داده پاسههش ، بههود دفتههر ایمههان تهها هههم داشههت

 پهرو ه  ایهن  از رونهد  مهی  انقهدر  بهود  شهده  کشهیده  ایمهان  ر .  دفتهر  بهه  بود  چسبیده

 سهرفه  کهه  انقهدر  سهر  .  کهرد   مهی  جبهران  ، شهد  مهی  خهوب  کهه  مریضیم.  یکی اون به

 قاشهه  بهها و بههودن گباشههته عکههس بههر کههه بههود شههده مسههی کاسههه شههبیه ، بههود  کههرده

 فههرو رو پیشههونیم و میههز روی گباشههتم دسههتهامو آرنهه .  رو  کوبیههدن مههی هههی

 . دستها  توی کرد 

 و نکههرد  بلنههد رو سههر .  اومههد داخههل بعههد  مهسهها و اومههد در بههه ضههربه صههدای        

 . بگه کارشو شد  منتظر حالت همون توی

 ؟ داری کار چی _          

 . گباشت میز روی چیزی و شد میز نزدیک کفشا  صدای          

 . کرد  بلند رو سر           
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 ؟ چیه این _          

 . داغ رشی -          

 . بیاری بود قرار دیگه چیز یه ؟ خواستم شیر تو از من مگه _          

 . نیاورد  -          

 رفتههه بههاال ابروهههای بهها و کههرد  بلنههد سههرمو.  مههن واسههه بههود شههده پههررو چههه        

 . کرد  نگاهش

 ؟ نیاوردی که _          

 . داد  انصرا  آزمایشگاهی علو  سو  سال -          

 بههود زده زل و بههود وایسههاده تههازه سههرت .  سههاکت و  ههوالنی.  کههرد  نگههاهش        

 . کرد باز رو پنجره و رفت پنجره سمت و شد رد میز کنار از.  چشما  توی

 . کشه نمی سیگار مریضه که کسی -          

 ؟ مگه داشتیم شیر _          

 . خرید  رفتم نه -          

 ؟ بخری شیر بری کنی ول میزتو داد اجازه بهت کی _          

 . کی هیچ -          

.  کهرد  مهی  پها   رو پنجهره  ی لبهه  کاغهبی  دسهتمال  یهه  بها  داشهت .  گرفهت  خند         

 و بهود  کهرده  بهاز  کهه  پنجهره  فضهای  بهین .  ایسهتاد   و رفهتم  سهر   پشهت  و شهد   بلند

 . بود داده جواب اینجوری که بود خود  تقصیر.  بود شده محصور من



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

126 

 

 ! خندیدما بهت خ  دو _          

 . نخندیدید -          

 ... دیگه بخند  ، اینی نخندیده _          

 . میاد بد  سیگار از من -          

 . میاد بد  منم _          

 ؟ کشید می چرا پس -          

 کمههر  گههودی روی تهها کههنم کنترلشههون کههه جیبهها  تههوی کههرد  فههرو دسههتامو        

 . نشه فیکس

 . ندازه می چشمم از بدجوری رو آدما دروغ _          

 االن.  انگههار داشههتم دوسههتش.  نگفههت چیههزی و کههرد نگههاهم و چرخیههد آرو         

 و بههود شههده کههم ای احمقانههه صههور  بههه سههردرد  و بههود ایسههتاده سههانتیم چنههد کههه

 . گمونم به داشتم دوستش...  نبود هم وریم هیچ به دنیا خیاالی و فکر تما 

 مثلهه  ایههن تههوی داری دوسههت خههودتم کههه وقتههی تهها.  نگههو بعههد بههه یههنا از _        

 . نگو دروغ ، بمونی

 . رفت ور ناخونا  ی گوشه با و انداخت پایین رو سر           

 شههیش ولههی سههت بسههته آدمهها ی گبشههته روی چشههمم مههن ، جههون دختههر ببههین _        

 . هست حاالشون به حواسم دن 

 . آورد  باال چونشو   اشاره انگشت با          
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 مامهانمم  جهای  گهرفتم  یهاد  مهن  ؟ خهوابن  مهی  بهاز  چشهم  بها  گرگها  کهه  دونی می _        

 . ببینم

 بعههد و گههردنم روی اول نگههاهش و کنههه نگههاه چشههما  تههوی نتونسههت دوبههاره        

 . خورد سر شونم روی

 شههیر تهها رفههتم میههز  سههمت.  نشههه مههری  نزدیکههی ایههن از کههه رسههید ذهههنم بههه        

 . برسونمش خشکم گلوی به نشده سرد

 بها .  بهود  ته   خها ر  بهه  شهاید  .  بهود  گهر   زیهادی  نظهر   بهه  خونهه  و داشتم عر         

 چنههد یههه   روزانههه حقههو  کههردن برابههر دو ازای در بههود  کههرده صههحبت بیهها 

 حسههابی ، بههود کههرده تجههویز درمانگههاه دکتههر کههه مسههکنی.  باشههه مامههان پههیش روزی

 تها  بهود  گفتهه  بیها  .  کهنم  نگهاه  مامهانو  دور از تها  شهد   بلنهد  . بهود  کهرده  مهنگم  و گی 

 نگرانمههه دونسههتم مههی.  ضههعیفه شههدن مههری  بههرای بههدنش چههون نههر  متههریش چنههد

 . ببینم افتادنشو تخت توی و کردن ت  خواستم نمی ولی

 بههود سههن  روی سههبزی و میههوه کههردن خههورد ی تختههه.  بههودن آشههتزخونه تههوی        

 . بود تخته کنار ، سینی توی هم خیار تا چند و کنار  رگبز بلور ی کاسه یه و

 ؟ گرده می چی دنبال _          

 . کنیم درست ساالد خوایم می.  گوجه:           

 پشههت از رو شههالش سههمت دو و بههود تههنش پوشههیده و سههاده شههلوار بلههوز یههه        

 . بود انداخته  رفش دو و بود داده عبور گردنش

 . بلده جاشو.  دو  ی  بقه ذار  می همیشه رو گوجه سبد _          
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 و کنهههه اسهههتفاده دسهههتا  و بویهههایی از خهههوا  مهههی.  داد  تغییهههر  خهههود :         

 . کنه پیداشون

 ... خوبه _          

 کنهیم  درسهت  خودمهون  بعهد  بهه  ایهن  از ههم  ناههارو  خهوایم  مهی  بدیهد  اجازه اگر:         

 . نخریم بیرون از. 

 . زد  لبخند.  بود خوبی دختر          

 . بخر  بگید خواستید چیزی.  دونید می صال  جور هر _          

 . کنید حساب شما د  می فاکتورشو.  خر  می خود  نه:           

 . داد  تکون سر          

 ؟ بهتره حالتون:          

 ممنون.  خوبم _          

 ... میاد بر من از کمکی اگر:           

 . رفتم اتاقم سمت و داد  تکون نه عالمت به رو سر           

 . خوبم منم باشه سرحال مامان _          

 یههه شههاید ... سههو  کاسههه یههه...  آبجههو  لیههوان یههه.  خواسههت مههی مراقبههت دلههم        

 میههوفتم ای سههرفه چنههان بههه کشههید  مههی.  بههود تعطیههل دیگههه کههه سههیگار .  فرنههی کههم

 دکتههر.  زنههه مههی بیههرون دهههنم از تیکههه هتیکهه االن کبههد  و ریههه کههرد  مههی فکههر کههه
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 هههای ریههه و افرا ههی کشههیدن سههیگار ایههن بهها سههاده سههرماخوردگی یههه بههود گفتههه

 . آورده سر  بالیی همچین داغون

 در و برداشههتم بههود شههده روشههن پیهها  خهها ر بههه   صههفحه کههه رو گوشههیم        

 ههوا  سهرمای  بها  بهدنم  حهرار   تها  انهداختم  صهندلی  روی خودمهو  و کهرد   بهاز  رو بالکن

 . بشه تعدیل

 " ؟ چطوره حالتون.  سال  "          

 . نخوره جم و بمونه مثل  اون توی بود گرفته تصمیم دختره این پس          

 " ؟ بود چطور کالست.  خوبم "          

 " ؟ رفتید دکتر.  نبود بد "          

 ".  رفتم ، عزیز  نبا  نگران "          

 رو سههر  شههد باعهه  خههورد سههر  پشههت ی شیشههه بههه کههه ضههربه چنههد صههدای        

 . شد باز در پشتبند  و برگردونم

 ؟ کنی می چیکار اینجا تو _          

 . لجباز.  نیست تو تن توی خاله موی یه.  ببینم تو بیا:           

 هههم دیگههه نفههر یههه کههه کههرد مههی ایجههاب مامههان شههرای .  داشههت رو خونههه کلیههد        

.  برسههونه مامههان بههه رو حههود  بتونههه ، اومههد پههیش مههن بههرای مشههکلی اگههه کههه باشههه

 . بود دستش هم شیرین لیمو پالستیک یه و بود تنش مشکیش کاپشن هنوز
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 یههه ، بههود دادا  گههاهی.  بههود خههوب وجههود  چقههدر.  رفههتم داخههل و شههد  بلنههد        

 . شد می پدر حاال مثل وقتاییم یه و شد می رفی  وقتای

 . جون بچه که ستنی چیزیم _          

 . سازمت می خود  االن.  بخواب بگیر:           

 . کرد  باز رو پیا  و کشید  دراز.  بود اومده پیا  دوباره          

 " ؟ خوبه حالشون ؟ نشد مری  که مادرتون "          

 مههی بههر گههرمکن لباسهها  کشههوی از و میههاورد در رو کاپشههنش داشههت ایمههان        

 . گمونم به خواست می صحبت هم دلش شبا دختر این.  داشت

 ".  مونده پرستار .  شم نمی نزدیکش.  نه "          

 " ؟ ست خونه توی االن یعنی "          

 "!  دیگه آره "          

 "! ؟ مونه می شبم "          

 " ؟ مشکلیه "          

 ".  خو  ش !  دونم نمی "          

 و انههداختم کنههار رو گوشههی!  ترسههید مههی زچیهه یههه از فقهه  خنهه  ی دختههره        

 مههی جمهه  خهها ر.  نبههود خیههالی بههود کههه ایمههان.  کههرد  فههرو بههالش تههوی رو صههورتم

 . خوابید 
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.  بمههونم خونههه تههوی کشههید نمههی   حوصههله.  دفتههر بههود  اومههده ظهههر از بعههد        

 سههو  بههرا .  بههود  خههورده رو مامههان پخههت دسههت ناهههار امههروز.  بههود بهتههر حههالم

 بههه چنههد هههر...  داد نمههی رو قههدیمش سههوپای ی مههزه چنههد هههر.  بههود کههرده درسههت

 رو مامههان پخههت دسههت کههه ایههنم فکههر ولههی... بههود کههرده درسههت پرسههتار  کمههک

 بههین چطههوراز کههه بههود  کههرده نگههاه و بههود  ایسههتاده کنههار .  بههود دنیههایی خههورد 

 تهها چشههه مههی رو فلفههل و نمههک ، روبههرو  بههود چیههده بیهها  کههه ای ادویههه ظههرو 

 دستهاشههو بههود نشههده و بههود  مههری  کههه حیهه  فقهه .  بریههزه ای ادویههه چههه بفهمههه

 پههونزده از دقیقهها.  بههود  نخههورده پختشههو دسههت کههه بههود وقههت خیلههی.  وسههم.ب 

 . داد دست از رو بیناییش که سالگیم

 مهسهها و بههودن مهسهها میههز جلههوی دیگههه نفههر دو و صههفدری و بههود شههلوغ دفتههر        

 داشههت تههازه رو کاتالوگهها و بههود خههورده بههاد پشههتش وقتههه چنههد ایههن عههاد   بهه  هههم

 انتظههار  از دور البتههه.  کههرد سههال  سههنگین سههر.    جعبههه تههوی بههباره شههمرد مههی

 لههی بهدبینیا  ایهن  واسهه  و کههرد  نمهی  خهورد  خهرابش  فکههر واسهه  تهره  زار دو ولهی  نبهود 

 بهها دادن دسههت بههدون و خواسههتم عههبر مریضههی خهها ر بههه.  ذاشههتم نمههی الال  بههه لههی

 سههرکارگر کتههاب حسههاب داشههت ایمههان.  رفههتم اتههاقم سههمت ، مشههتریا و فدریصهه

 . خورد جا دیدنم از که کرد می رو مسکن تعاونی ساختمون

 ؟ اومدی چرا پس:           

 . نشستم میز  پشت          

 . خوبم _          

 . گرفتم رو مهسا و برداشتم رو گوشی          
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 ؟ خوبی_          

 ؟ هستید خوب ماش.  بله -          

 ! بود ور این نامحسو  خیلی حواسش ولی شمرد می تراول داشت ایمان          

 ؟ نمونه زمین کار  با  هماهن  صفدری با.  نگفتم شما به من مگه _          

 ! که نمونده کاری -          

 . داخل بفرست رو مشتریا...  خ  خیلی _          

 

         … 

 

 خواسههتم مههی چنههد هههر و بههود شههده هفههت سههاعت و پههرو ه سههر بههود رفتههه ایمههان        

 مهی  بیشهتری  ارتبها   دلهم .  برسهونم  ههم  رو مهسها  ، بهود   کهرده  صهبر  ولهی  بر  زودتر

 کههنم صههحبت   دربههاره نداشههتم دوسههت حتههی.  بههود هههم سههخت بههرا  ولههی خواسههت

 مههی انقههدر عقلمههم و نداشههتم اصههال کههه بههازی بچههه ی حوصههله.  بههود خههالی ذهههنم... 

 وقتههی از.  داره نیههاز بیشههتری خیلههی زمههان بههه مهسهها و مههن ی رابطههه بههدونم کههه یدرسهه

 حهس  یهه  و زدیهم  مهی  ههم  ی کلهه  و سهر  تهوی  و بهود  هانیهه  بهود   کهرده  بهاز  چشهم  که

 ههم  حهاال ...  محه   ء خهال  یهه .  بهود  شهده  خهالی  زنهدگیم  یههو  بعهد  و  رفهه  دو مالکیت

 زدن در صههدای.  کههرد مههی سههختتر رو چیههز همههه کههه بههود آرو  و سههاکت انقههدر مهسهها

 . شد باز در پشتبند  و اومد

 . میر  دار  من اجازتون با -          
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 . بود پوشیده رو سفید  کوتاه کاپشن و بود شده آماده          

 . رسونمت می _          

 . شم نمی مزاحمتون -          

 رفتههارو نایهه حوصههله حالههت دو هههر در ، کههرد مههی تعههار  یهها بههود قیافههه تههو یهها        

 . شد  بلند.  نداشتم

 . بیا داری دوست اگه.  راحتی جور هر _          

 از و کههرد  قفههل رو اتهها  در و اومههد  بیههرون مههنم و رفههت کنههار در جلههوی از        

 جلههوی و بههود دسههتش کههیفش.  کههرد  نگههاهش و برداشههتم رو پههالتو  لباسههی چههوب

 مظلههو  کههه اینطههور.  سههایید مههی هههم بههه رو کفشههها  نههو  و بههود ایسههتاده دفتههر در

 قابهل  کهرد   سهعی !  مصه   ال کهرد  مهی  پشهیمون    نکهرده  و کهرده  از آدمهو  ، شد می

 . باشم تحمل

 . جون دختر بریم _          

 

 تههرجی  رو بینمههون سههکو  ولههی سههت قیافههه تههوی کههه بههود معلههو  و بههود سههاکت        

 رونههد و کشههمن کههه کههرد  مههی کنتههرل خودمههو و خواسههت مههی سههیگار دلههم.  داد  مههی

 . کنم تسری  رو بهبودی

 رو پنجههره کمههی.  داشههتم دوسههت رو گههرفتگیش و بههود بههارون از قبههل هههوای        

 داره بههود معلههو  و رفههت مههی ور ناخونهها  بهها داشههت.  بخههور  هههوا تهها کشههید  پههایین

 . بگه چیزی یه زنه می زور
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 . بود زده زن  واحدی آقای امروز راستی -          

 . کرد  شنگاه          

 ؟ نگفتی زودتر چرا پس _          

 . نداشت کار شما با آخه -          

 ! شد جال           

 !؟ پس داشت کار کی با _          

 تههو حههر  ، کجههم لبخنههد دیههدن بهها کههه ببینههه رو حههرفش اثههر کههه کههرد نگههاهم        

 . ماسید دهنش

 ... خیابون همین انگار شرکتش -          

 ! بده آدر  شما به خواست می انگار.  عزیز  دار  درسشوآ من _          

 ... بر  خواستم اگه کارآموزی برای گفت می -          

 ! برو خوبیه پیشنهاد _          

 دو.  داشههت ای دیگههه برخههورد انتظههار انگههار و کههرد نگههاهم و نگفههت چیههزی        

 مهی  تحهریکم  اشهت د ، ممکهن  شهکل  تهرین  بچگانهه  بهه  یها  ، بهود  احمه   یا داشت حالت

 انگههار نههه.  بههود کههرده انتخههاب رو اشههتباهی زمههان و آد  حالههت دو هههر در.  کههرد

 مههی مههرور بچههه ایههن کههه درسههایی.  داشههت نیههاز بیشههتری خیلههی زمههان بههه مهها ی رابطههه

 ! بود  کرده پا  سالگی نوزده من ، کرد

 . داد  رپایینت رو شیشه و آورد  بیرون جعبه از سیگاری ، ریه بابای گور          
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 ... می بدتر سرفتون -          

 نگههه بینههیم جلههوی سههکو  عالمههت بههه و گههرفتم انگشههت دو بههین رو سههیگار        

 . بمونه ساکت نتونست زیادی مد .  شد ساکت که داشتم

 ؟ زد  بدی حر  من -          

 دود بههه و بشههه رد تهها داد  راه ، زد مههی چههراغ سههر  پشههت کههه ماشههینی بههه        

 یههاد کههار وردسههتش بههره بههود داد پیشههنهاد بهههش الشههخور پههس.  شههد  خیههره  سههیگار

 . داد  می بهش تمییز حال یه فرصت سر!  بگیره

 "! ؟ مشکلیه " ، خودتون قول به -          

 کههرده روی زیههاده!  بههود پرسههتار مونههدن ی دربههاره دیشهه  گفتگههوی منظههور         

 روی زد  و اومههد  یههک الیههن دبعهه و وسهه  الیههن تههوی سههبقت الیههن از آرو .  بههود

 و چههپ سههمت.  برگشههتم سههمتش و انههداختم بیههرون پنجههره از رو سههیگار  تههه.  ترمههز

 مههی.  بههود گرفتههه رو کاپشههنش زیههپ دسههتا  بهها و بههود شههده متمایههل در نزدیههک

 و تههر  بهها کههه اینطههور ولههی ، چشههمم جلههوی از گمشههه بگههم و کههنم بههاز درو خواسههتم

 لههم صههندلی تههوی.  گرفههت مههی رو جلههو  ؛ کههرد مههی نگههاهم ، هههم بههه آمیختههه لجبههازی

 . زد  زل خیابون به و داد 

 

 بیههرون بههه اونههم.  کههرد  نگههاهش و برگشههتم شههد  ههوالنی کههه بینمههون سههکو         

 یهه  کهه  مهن  مثهل  آدمهی  بهرای  ، پریهدن  سهال  و سهن  کهم  دختهر  بها .  بود زده زل پنجره

 ایههن از و بههود دهکشههی سههیگار عههین رو زنههدگی تههر اضههافه خههود  سههن از سههالیم چنههد

 رو چیههزا همههین ؛ بههود شههده نصههیبش گرفتههه دود و زخمههی ی سههینه یههه فقهه  زنههدگی
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 بهرای  بهود  حاضهر  یعنهی ...  و اتوبهان  کنهار  ماشهین  تهوی  نشسهتیم  مهی  بایهد .  داشت هم

 مثههل پیرسههگی یههه بههال و دسههت تههو بنههدازه رو خههود  مههن بهها کههردن مثههل بههه مقابلههه

 بهها و برگردونههد مههن سههمت رو سههر  کههرد حههس کههه رو نگههاهم سههنگینی! ؟ واحههدی

 . فرمون به زد زل اخم

 یههه و بههاال بزنههه هورمونهها  ، باشههه چشههمش جلههوی گوشههتی هههر کههه اونههی _        

 ... من مثل یکی حداقل نه...  مرد نه الشخوره ؛ بزنه بهش توکی

 . کند بود شده خشک که پایینشو ل  پوست و باال برد رو دستش          

 تنههها مههن بهها و دادی مههی جولههون مههن چشههم جلههوی روزا کههه مههد  نایهه تههوی _        

 چقههدر هههر ؟ دسههتیم د  انقههدر ؟ هسههتم چرکههی آد  انقههدر مههن کههردی حههس ، بههودی

 کهردی  بهدتر  ؛ باشهی  خهود   حهال  بهه  گباشهتم  ، اومهدی  ادا و قیافهه  مهن  واسهه  ظهر از

 ذهههنم مههن کنههی نمههی در  ؟ نههدار  حوصههله مههن فهمههی نمههی...  دادی کشههش. 

 ... مریضه جسمم ، درگیره

 نگههاهم کههه آورد  بههاال انگشههتم بهها چونشههو و زد  کنههار لههبش روی از دستشههو        

 . بود موها  روی نگاهش.  کرد نمی نگاه چشما  به.  کنه

 بها  ههم  کلمهه  دو کهه  مهن  شهرکت  منشهی  بهه  بایهد  واحهدی  چهرا  کردی فکر اصال _        

 داده بههت  کهه  پیشهنهادی  بهه  ؟ یکهارآموز  مهن  شهرکت  بیها  بگهه  ، نداشهتن  مراوده هم

 ؟ کنی می تعری  من واسه ، جلو دی می سینتو که کنی می افتخار

 کههیفش بنههد   دیگههه دسههت یههه بهها و گرفههت در ی دسههتگیره بههه رو دسههتش یههه        

 . زد زل چشما  توی و زد چن  رو
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 ، مههن روز و حههال از سههوال تهها دو ی انههدازه بههه ، پیهها  تهها چنههد ی انههدازه بههه -        

 شهما  ، دار  ، کشهی  مهی  کهه  سهیگارایی  نهخ  بهه  نهخ  آمهار  مهن ...  نیسهت  من به حواستون

 بگههم بهتهون  خواسههتم فقه   ؟ داری یخچههالو تهوی  ی نههزده دسهت  غههباهای آمهار  ؟ چهی 

 خههر  بقیههه بههرای هههاتونو حوصههله.  نیسههت مههن واسههه ، االن واسههه " ؟ مشههکلیه " ،

 . بیارید  کم برسید من به وقت هر که نکنید

 تههوی حههداقل.  کههرد  روشههن ماشههینو و زد  رو قفههل ، کنههه بههاز درو اینکههه از قبههل        

.  زدیهم  مهی  ضهربه  خودمهون  بهه  ؛ شهدیم  مهی  عصهبانی  وقتهی  ، داشهتیم  اشترا  چیز یه

 بههه شههد خیههره و کههرد فههرو جیبهها  تههوی دستاشههو و کههرد رههها پهها  روی کیفشههو

 . روبرو

 

 د  اینکههه جههای بهه  مهها و بهود  8 سههاعت هاینکه  بهها حتهی  زد نمههی حهر   و بههود قههر         

 گباشهتم  رو دسهتا  .  بهودیم  ماشهین  تهوی  رسهتوران  یهه  جلهوی  ، باشهیم  مهسها  ی خونهه 

 خیههره کههاپو  بههه و کههرد نمههی نگههاهم لجبههازی بهها.  کههرد  نگههاهش و فرمههون روی

 . کرد  باز رو در و رفتم ماشین ی دیگه سمت و شد  پیاده.  بود شده

 . سیر  -          

 ! بری ر ه من اعصاب روی باشی داشته جون ، بخور چیزی یه بیا _          

 کههیفش بنههد بهها و پههایین انههداخت رو سههر .  نههداد گههو  حههر  بههاز  سههرت         

 بشهه  بیشهتر  عملهش  سهرعت  کهه  کهنم  چیکهار  دونسهتم  مهی  مهن  ، چنهد  ههر .  کرد بازی

 رقطهه.  گههرفتم رسههید مههی کههتفش بههه کههه جههایی از رو بههازو  و بههرد  رو دسههتم. 

 . بشه جا دستم توی که بود کم انقدر بازو 
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 مهی  رو ههم  زبهون  دختهر  ایهن  و مهن  تها .  گرفهت    خنهده  سهریعش  شدن پیاده از        

 . ایستاد کنار .  اون تن به گوشتی نه ، موند می من واسه ای ریه نه ، فهمیدیم

 ... کرده درست شا  مامان -          

 چیهزی  خونهه  بهره  کهه  بهود  معلهو   ؛ بهود  گرفتهه  ماشهین  تهوی  کهه  گهاردی  ایهن  با        

 . خوره نمی

 . باشه بهت حواسم بعد به این از خوا  می _          

 ... که نبود این منظور  -          

 هههای پلههه از هههم بهها و شههد سههاکت کههه گههرفتم رو ظههریفش و سههرد دسههت        

 بههه چسههبیده سههالن انتهههای ، نقطههه تههرین گوشههه دنبههال چشههمم.  رفتههیم بههاال رسههتوران

 کاناپهه  یهه  میهز  ههر  سهمت  دو جها   بهه  و نداشهت  تکهی  صهندلی  میزهها .  گشت پنجره

 و داد  تکیههه کاناپههه پشههتی بههه و نشسههتم پنجههره کنههار.  بههود نفههره سههه نههارنجی ی

 مقهابلش  انگشهت  دو بها  رو غهبا  منهوی .  نشسهت  فاصهله  بها .  بشهینه  کنهار   کهرد   اشاره

 جههز بههود  میههل بههی بههویی و  عههم هههر بههه.  نداشههتم اشههتها.  داد  سههر میههز روی

 صههورتش از رو نگههاهم...   عههم هههم کمههی و دختههر ایههن وانیههل عطههر بههوی مختصههری

 . گرفتم

 . خود  ی سلیقه به.  کن انتخاب منم برای تو امش  _          

 ماشههین تههوی سههخنرانیش اون از بعههد بههار اولههین بههرای و برگردونههد رو سههر         

 بهودنش  مظلهو   زبونیاشهو  بهی  ایهن  ی همهه  بها  دختهر  نایه  کهه  ایهن  فکر از.  کرد نگاهم

 . زد  لبخند ، برمیود من پس از
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 کههه رو پیشههونیم چههپ سههمت ی شههقیقه آرو  و داد  تکیههه میههز روی رو آرنجههم        

 جوجههه کههه کههرد  گههو  و بسههتم رو چشههمها  و داد  ماسهها  نبههود دیههد  تههوی

 . داد سفار 

 حههد  بسههته چشههمهای بهها همونطههور و شههد بلنههد کنههار  از کههه کههرد  احسهها         

 . رفته سرویس شاید که زد 

 میههز از.  کههرد  بههاز رو چشههمها  ، شههنید  کههه رو میههز بهها چیههزی برخههورد صههدای        

.  بههود گباشههته جلههو  و بههود ریختههه سههو  کاسههه یههه ، سههالن وسهه  مخلفهها  و اردور

 و کشههید  جلههوتر رو سههو .  بههود آورده خههود  بههرای سههاالد  دسههتی پههیش یههه

 ظههر  بههه و   چونههه زیههر بههود زده رو مههن سههمت مخههال  دسههت.  شههد  مشههغول

 بههزرگ هههای تیکههه و گوجههه بهها   دیگههه دسههت تههوی چنگههال بهها و بههود خیههره سههاالد

 . ذاشت می دهنش توی خیار بر  یه گاهی و کرد می بازی کاهو

 ؟ تحمله قابل غیر اخالقم _          

 . کرد نگاهم          

 . بده خیلی ولی...  حد اون در نه -          

 روی.  داد مههی خههر  بههه رو صههداقت نهایههت ، گفههت مههی دروغ بایههد کههه جههایی        

 . زد  آرومی ی ضربه   گونه برجستگی

 ! هست که همینه _          

 انداختههه راه ای شههنگه علههم چههه " مشههکلیه " ی کلمههه یههه سههر ببههین.  زد لبخنههد        

 بههود زده زل  ههوالنی انقههدر کههه االن خصههو  بههه ، داشههتم دوسههت رو لبخنههد !  بههودا
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 روی چشههمها  از تههر پههایین و بههود خههورده سههر ولههی مههن نگههاه.  چشههمها  تههوی

 بههاال رو انگشههتم خواسههت مههی دلههم.  بههود مونههده ، صههورتش قسههمت رنگتههرین خههو 

 نهو   بها  تها  بهود   گرفتهه  یهاد  مامهان  از مهنم .  کهنم  لمهس  رو لهبش  باالی انحنای و ببر 

 وقههت هههیچ دیگههه ، کههردی مههی نگههاه انگشههتها  سههر بهها وقتههی.  نمببیهه انگشههتها 

 افههراد تشههخیص تههوی ، نداشههت امکههان کههه مامههان مثههل.  کههردی نمههی فراموشههش

 اجهههزای ، آرو  آرو  ، ذره ذره روزا همهههین تهههوی روز یهههه.  بکنهههه اشهههتباه خهههانواد 

 . چشمها  با نه البته ؛ کرد  می نگاه رو صورتش

 

 همههراهیش ، بههود کشههیده مههیلم کههه جههایی تهها مههنم و دبههو خههورده رو غههبا         

 ههر  و بهود  کهرده  درگیهر  رو ذههنم  سهوال  یهه  و بهودیم    خونهه  نزدیهک .  بهود   کرده

 مثهل .  نمیومهد   بهر  خهود   پهس  از ، بعهد  بهه  کهنم  موکهولش  کهه  کهرد   می سعی چقدر

 برگشهتم  سهمتش  و کهرد   پهار   شهون  خونهه  از سهاختمون  تها  چنهد  فاصهله  با ، همیشه

 . گباشتم   شونه برجستگی روی رو دستم و

 . کلمه به کلمه...  گفتی چی واحدی به تو بدونم خوا  می _          

 ی قفسههه مالیههم حرکههت و شههد مههی گردتههر چشههمها  شههد مههی هههول کههه کمههی        

 صههحبت تههر راحههت کههه گههرفتم چشههمها  از رو نگههاهم.  شههد مههی تههر تنههد   سههینه

 . کنه

 .".  ندار  توجهتون به نیازی من ولی ، نیتتون حسن از ممنون " گفتم -          
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 رد سههیبیلی زیههر رو چیههزا خیلههی روزا ایههن...  نبههود حواسههم گفههت مههی راسههت        

 خهه  سهر  ، کشههید پهیش  رو منشههی صهحبت  واحههدی کهه  روز همههون بایهد .  بههود  کهرده 

 ... دستش داد  می رو

 

 حههین همههین.  تمانههداخ داخلههش رو گوشههی شههار ر و کههرد  بههاز رو کیهه  در        

 . کرد  چک رو اومده پیا  ایستاده که شد خامو  روشن گوشیم

 مههونیم مههی شههما منتظهر  پاسهها  سههو  ی  بقهه  ی کافههه داخههل اومهدیم  هههم بهها مها  "        

 ".  برسید تا

 . نوشتم رو جوابش.  بود راحتتر خیالم کافه داخل          

 ".  میرسم منم بخورید چیزی یه شما تا.  خوب هم خیلی "          

 . گباشتم میز روی ایمان جلوی رو فرو  فاکتور دفترچه          

 کههار سههر ر  مههی ظهههر  از بعههد.  دار  ناهههار قههرار پرسههتار  و مامههان بهها مههن _        

 . شهران

 از صههب  کههه حسههاب پرینههت هههای برگههه بههه داد رو حواسههش و داد تکههون سههر        

 . بود  گرفته بانک

 لبههه کههاله و بههود نشسههته میههز جلههوی جههوون مههرد یههه کههرد  کههه بههاز رو اتهها  در        

 ول و شهههل شهههر  سهههوییت و بهههود گباشهههته فهههر  و مجعهههد موههههای روی رو داری

 رو پهها  و بههود برداشههته رو مهسهها میههز روی کاتههالوگ.  بههود پوشههیده رنگههی خههاکی

 هکههال کنههار از و آورد بههاال کمههی رو سههر .  کههرد مههی نگههاه و بههود انداختههه پهها  روی
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 نظههر  بههه نشسههتنش فههر .  نههداد  رو لبخنههد  جههواب.  زد لبخنههد و کههرد نگههاهم

 پشهت  کهه  رفهت  مهسها  پهی  حواسهم .  بهود  راحهت  عمهومی  مکهان  یهه  بهرای  حهد  از بیش

 . رفتم میز  جلوی.  زد می ور  رو سررسید و بود ایستاده میز

 ؟ تو نفرستادیش چرا ؟ مشتریه _          

 . نداختم می نگاهی یه نکاتالوگاتو به داشتم:           

 سههر .  نیومههد خوشههم نبههود مخهها بش اون کههه داد رو سههوالی جههواب کههه ایههن از        

 . داد  تکون سر و انداختم بهش نگاهی و برگردوند  عق  رو

 . کنن می راهنماییتون داخل بفرمایید _          

 گرفههت لیصههند از رو   تکیههه خاصههی آرامههش بهها و کههرد نگههاهم ای لحظههه چنههد        

 بههه رنگههی آبههی فههریم بهها بزرگههی ی مسههخره عینههک و بههود بلنههد قههد .  شههد بلنههد و

 ؟ بد  رو مضحکش لبخند ابن جواب داشت انتظار واقعا.  بود چشمش

 از و بسههتم رو رسههید سههر.  داد  مهسهها بههه رو نگههاهم ، بسههت کههه رو اتهها  در        

 . رفت می  فره نگاهم از چشمها .  برداشتم دستش جلوی

 ؟ جون دختر شده چی _          

 . نمیومد فر  روی و سرحال نظر به          

 . خوبم -          

 کالفههه.  خواسههت مههی کوتههاه و روشههن جههواب یههه ، ای کلمههه دو و صههری  سههوال        

 دیهر  االنهم  همهین  تها  رفهتم  مهی  بایهد .  برداشهتم  رو پهالتو   و رفهتم  لباسهی  چهوب  سمت
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 سههر  پشههت دقیقهها ، کههنم خههداحافظی باههها  تهها برگردنههد  رو سههر .  بههود  کههرده

 . کرد می خراب اعصابمو داشت دیگه ، برگشتم.  بود ایستاده

 ؟ آخه کردی بغ  چرا _          

 ی لبههه و بیههرون داد  کالفههه رو نفسههم.  بههود پههایین سههر  و گفههت نمههی چیههزی        

 . بیرون کشید  دستش از رو پالتو 

 . کنی می روانیم مهسا _          

 ؟ بیا  منم -          

 خههالی وقههت سههاعت یههک انههدازه بههه فقهه .  دونسههت مههی رو امههروز  ی برنامههه        

 بیهها  ی قضههیه.  بخههور  ناهههار مامههان بهها مههرگم خبههر خواسههتم مههی روز یههه...  داشههتم

 دسهتم  بها  ؟ بهود  امهروز  قهرار  واسهه  گرفتنها  بهانهه  ایهن  ی همهه  ؟ بهود  نشهده  حل برا 

 . فرستادمش لباسی چوب سمت

 . بریم بتو  _          

 . گرفتم رو ایمان داخلی و برداشتم رو گوشی و رفتم تلفن سمت          

 ؟ بله:           

 . میر  بعد دفتر رسونمش می ناهار از بعد.  میاد من با هم مهسا ، ایمان _          

 . گباشت رو گوشی و گفت ای باشه          
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 رفههت بههاال صههدا  خواسههته نهها.  بهود  فکههر تههوی و بههود زده زل بیههرون بههه پنجهره  از        

 . نداشت انتظارشو که

 . بده جواب اول بار همون ، چته پرسم می وقتی _          

 . کرد زمزمه آرو  و کرد نگاهم و برگردوند رو سر           

 ؟ زنی می داد چرا -          

 رو سههیگار.  بههزنم یشآتهه سههیگار کههه پههایین داد  رو پنجههره و گفههتم بابههایی بههرو        

 کنههار از رو سههیگار کههه برداشههتم داشههبرد روی از رو فنههد  و گباشههتم لههبم ی گوشههه

 جهون  بهه  بنهدازی  روشهن  کبریهت  یهه  کهه  انگهار .  کهرد  جمه   مشهتش  تهوی  و کشید لبم

 محکههم رو دسههتش سههاعد.  شههد داغ سههر  پوسههت تهها...  با لههه روزنامههه دسههته یههه

 . داد  فشار و گرفتم

 . وقت هیچ...  نکن حرکتو این وقت هیچ دیگه _          

 بههود کههرده فکههر.  کههرد  پههر  پهها  روی رو دسههتش اومههد کههه آخههش صههدای        

 ؟ کشید می من ل  از سیگار ؟ سنشم هم من

 انگشههتا  سههر بهها داشههت کههه نکههنم نگههاهش و بکشههم عمیهه  نفههس کههرد  سههعی        

 . گرفت می رو ها  م ه روی نم

 

          ... 
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 نههه کههه بههود فهمیههده و بههود  رفتههه مهسهها بهها اینکههه از بههود کههرده تعجهه  امههانم        

 بهرای  بهود  رفتهه  بیها  .  بکنهه  جهیمم  سهین  بهود  قهرار  شه   احتمهاال  و خبریه واقعا انگار

 کههرده بسههنده پههرورده زیتههون مصههر  یکبههار ظههر  بههه مههن و بریههزه سههاالد مامههان

 میههز روی آبلیمههوی و فلفههل و نمههک سههت بههه و خههورد نمههی چیههزی ولههی مهسهها.  بههود 

 داد مهی  تکهونش  میهز  زیهر .  شهد   بهود  مهن  سهمت  کهه  راسهتش  پهای  متوجه.  بود خیره

 . شد آرو  که گباشتم زانو  روی رو دستم. 

 ؟ کرده نگرانت چی _          

 و بیهها  قضههیه.  گفههت دروغ و مههن بههه زد زل لعنتههیش چشههمای اون بهها دوبههاره        

 ... نبود ورا و شر این و حساد 

 . نیستم نگران -          

 ایههن افکههار از سههر کههه کشههید نمههی  ههول زیههاد همیشههه...  نداشههت اشههکال        

 و کهههرد  بلنهههد میهههز روی از رو دسهههتش سهههاعد.  میهههاورد  در کوچولهههو دروغگهههوی

 بهههش کههه شههد راحههت خیههالم سههفید  پوسههت دیههدن از.  زد  عقهه  رو آسههتینش

 . بکشم غبا پیش و ساالد برا  تا شد  بلند و نزد  آسی 

 

 کهار  بهه  سهر  یهه  بهر   و برسهونمش  بهود   اومهده .  بهود   کهرده  پهار   دفتر جلوی        

 پشههتی بههه رو سههر  و بههود مههن سههمت بههه رو .  بههزنم بههودیم گرفتههه کههه ای تههازه

 . بود داده تکیه صندلی

 ؟ کنی استراحت ، خونه بری خوای می _          
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 . داد جواب انر ی بی و کرد نگاهم          

 . دار  مونده عق  کار هم خورده یه.  زیاده کارا نه -          

 . کن استراحت خورده یه خونه برو.  سر  فدای _          

 . گشت در دستگیره دنبال دستش          

 ؟ نمیای شما.  میر  نه -          

 و شههد  خههم...  آخههه بههود شههده چههش.  نداشههتم رو کههردنش نگههاه اینطههور  اقههت        

 . بستم بود کرده ازب که رو در

 . گیر  می آ انس برا  _          

 سههرمو.  بههود  گرفتههه بغلههم تههوی رو بههازو  و بههود  نشسههته مبههل روی کنههار         

 . گباشتم شونش روی

 ؟ ری می کافه رفیقت با ، پزی می قیمه ، خوشگله شدی زرن  _          

 بیههرون دسههتم از رو دسههتش کههه کههرد  مههی نههواز  رو دسههتش پشههت داشههتم        

 تههوی دسههتش بهها و دوسههت یعنههی کههه زد گههره هههم بههه رو   اشههاره انگشههتای.  کشههید

.  چرخونههد رو دسههتش سههوال عالمههت بههه سههر  آخههر و داد نشههون رو قههد ارتفهها  ، هههوا

 تهها ده بههار دو و گههرفتم رو دسههتا  ؟ سالشههه چنههد دوسههتت کههه بههود ایههن منظههور 

 ا مینههان بههرای.  داد  نشههون رو انگشههت تهها چهههار سههو  بههار و داد  نشههون رو انگشههت

 کههرد  تاییههد  دسهت  بهها کههه داد نشهون  دسههتا  بهها رو چههار  و بیسههت عههدد خودشهم 

 . زد لبخند. 
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 بههه سههر دوبههاره مههنم و نههه یهها دار  دوسههتش ، پرسههید مههی کههه بههود دو  بههار بههرای        

 مبههل از رو   تکیههه و شههد عصههبانی کههه دار  دوسههت رو تههو مههن کههه گباشههتم سههر 

 اخههال  کههه گفههت مههی چههر  ایمههان.  گرفههت   خنههده.  برگشههت مههن سههمت و گرفههت

 . بود افتضا  خود  عین اخالقش.  نرفته مامان به من

 . دیگه دار  دوستش البد خ  _          

 پشههتی بههه دوبههاره.  آره یعنههی کههه کههرد  پههایین بههاال تاییههد عالمههت بههه رو دسههتش        

 . کشید دست ونروش و رسوند موها  به رو دستش و داد تکیه مبل

.  کشههیدمش بیههرون شههلوار  جیهه  تههوی از کههه شههد بلنههد گوشههیم پیهها  صههدای        

 ! دختر این بود هم حاللزاده چه

 " ؟ بترسم سوال یه "          

 ؟ نتر  نه ، بگم که بود ممکن اصال ؟ بگم چی داشت انتظار          

 " بله "          

 " ؟ شه نمی ن ت برا  دلت ؟ بینی می رو پدر  "          

 . شد زائل خوبم حال ناخواسته          

 " ؟ چطور "          

 " ؟ دی می جواب سوال با سوالو "          

 " ؟ خ !  کنی می همینکارو داری توا  "          
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 مههی بخهواد  دلههت موقه   ههر ...  هسههت پهدر   کههه حالهت  بهه  خههو !   هور  ههیچ  "        

 ". ببینیش تونی

 عههو  اون و مههن جههای مههورد یههک ایههن تههوی داد  مههی تههرجی .  زد  نیشههخند        

 . داد پیا  دوباره که نگفتم چیزی!  شد می

 " ؟ بترسم دیگه سوال یه "          

 . کرد  تایپ و شد  عصبانی          

 "!  نگیر اجازه پرسیدن سوال برای دیگه "          

 " ؟ بوده جدی ی رابطه یه زندگیت توی وقت هیچ "          

 " ؟ اینجوری اونم ؟ االنه سوال این پرسیدن زمان کنی می فکر "          

 . کرد  تایپ که نگفت چیزی          

 الز  اگههه مههنم چههون.  بتههر  ، چشههم تههو چشههم حضههوری بههبار رو سههواال  "        

 ".  کنم می کارو همین باشه

 خههواب از قبههل شههیر لیههوان تهها شههد  بلنههد و بههود کههه جههایی فرسههتاد  رو گوشههی        

 . بیار  رو مامان

 

.  بهود  شهده  گرفتهه  وقهتم  تمها   مالیهاتی  و بهانکی  کهار  تها  چنهد  خها ر  واسه صب  از        

 و برداشههتم رو خریهد  ی کیسهه  و کهرد   پهار   رو ماشهین  کهه  بهود  یهک  حهدود  سهاعت 

 . دفتررفتم سمت
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 شههد  کههه میههز  نزدیههک.  بههود گوشههی تههوی سههر  ، کههرد  بههاز کههه درو        

 دو بهها مههنم و کههرد سههال  و ایسههتاد.  گباشههت میههز روی رو گوشههی و شههد متههوجهم

 . کرد  سال  و آورد    چونه به مالیمی فشار و انگشت

 کههه بههود حههرکتش پههیش فکههر  کههرد  مههی آویههزون رو پههالتو  کههه زمههانی تمهها         

 داشههت و بههود رفتههه اپههن کنههار.  بههود گباشههته میههز روی دی سههی ال سههمت از رو مبایههل

.  آورد مههی بیههرون کیسههه از رو بیسههکوییت و چاکلههت ههها  و نسههکافه یههها بسههته

 کههه کیسههه تههه کوچیههک آبههی فلههزی ی جعبههه تهها دو بههه چشههمش.  ایسههتاد  کنههار 

 بهرا   کهه  شهکالتی  همهون  عهین  دقیقها  تها  بهود   گشهته  رو جها  چنهد .  کهرد  مکه   ، افتاد

 . کنم داپی ، خیابون کنار ی زباله سطل توی بود انداخته سر آخر و بود خریده

 . آورد  بیرون کیسه از.  خود  برای یکی و بود  خریده مهسا برای یکی          

 . میوفته یاد  میشه بد حالم...  ندار  دوست اینا از من -          

 . دار  دوست ولی من _          

 . زد کنار رو ها بسته و کرد نگاهم و کرد اخم          

 . خود  مال تا  دو پس -          

 . داد  حرکت سمت دو به و گرفتم رو کوچیکش دماغ نو           

 ! کنی می روی زیاده گاهی فق ...  خوبیا _          

 آشههتزخونه داخههل.  شههد  رد کنههار  از و برداشههتم رو شههکال  هههای بسههته        

 ارتفهها  همههون از رو ههها بسههته و داد  فشههار رو سههطل پههدال کفههش نههو  بهها و رفههتم
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 کهردن  ایجهاد  زیهادی  صهدای  فلزیشهون  ههای  جعبهه  خها ر  بهه  کهه  انهداختم  سهطل  توی

. 

 . رفتم اتا  داخل و برداشتم رو کیفم میز  روی از          

 

 باههها  کههه بههس از بههود کههرده داغ گوشههیم.  بههود شههده سههه نزدیههک سههاعت        

 و بههرد  سههر  پشههت رو دسههتا  و گباشههتم میههز روی رو گوشههی.  بههود  زده حههر 

 مهسهها و اومههد زدن در صههدای کههه بههود  بسههته ای ثانیههه چنههد رو چشههمها .  کشههید 

 . نمیومد جلو زیاد بود  ناراحت دستش از حاال مثل که وقتایی.  کرد باز درو

 ؟ خوری نمی ناهار -          

 . نه _          

 . بیار  شما  برای زیاده کرد  گر  غبامو -          

 !؟ شما شد  می من ، نبود نفعش به اوضا           

 . خور  نمی _          

 ؟ خ  چرا -          

 . کنم صحبت تلفن با خوا  می ببند در  برو لطفا _          

 

          ... 
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 نخههورده دسههت غههبا  ظههر .  کههال  سههر بههود رفتههه و بههود نخههورده ناهههار        

 آموزشههگاهش جلههوی بههود  کههرده پههار  رو ماشههین و بههود پههن  سههاعت.  بههود مونههده

 کههه سههواالیی از یکههی جههواب کههه جههایی ببههرمش خواسههتم مههی.  بیههاد ، بههود  منتظههر و

 . بخوریم هم چیزی یه و بگیره ، بود پرسیده

 رسههید مههی نظههر بههه.  زد  زل آموزشههگاه در بههه و گههرفتم ضههرب فرمههون روی        

 از خبههری بههود  رسههیده کههه دقیقههه ده ایههن تههوی چههون ، باشههه شههده تمههو  کالسههش

 . بیرون میومدن نفری چند داشتند زهتا االن و نبود آمد و رفت

 بهها کههه.  گههرفتم رو شههمار  و برداشههتم رو مبههایلم ، نشههد از  کههه خبههری        

 . داد جواب تاخیر

 . سال  -          

 ؟ کجایی.  جان مهسا سال  _          

 . شده تمو  کالسم تازه-          

 ؟ آموزشگاهی هنوز یعنی _          

 . خونه بر  که بگیر  تاکسی  اومد االن نه -          

 . نبود از  خبری.  انداختم نگاه رو خیابون ا مینان مح  و شد  پیاده          

 ؟ هنوز دفتری شما -          

 . فعال بر  باید من.  نه _          
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 چههوب داشهت  دیگهه  نظهر   بهه .  رفههتم آموزشهگاه  سهمت  و کهرد   قفهل  رو ماشهین         

 . شد می پر خطش

 

 بههه بههود  شههده خیههره و بههود زمههین روی پاههها  و بههود  کههرده بههاز رو ماشههین در        

 تههه.  شههناور نورهههای بهها خیههابون و بههر  و آپارتمههان مشههت یههه.  روبههرو  ی منظههره

.  جعلهی  رنه   و نهور  عالمهه  یهه  بها  فلهز  و سهیمان  و بلهو   مشهت  یهه  ، بهود  همین تهش

 بیههرون ، لبههها  بههین از رو دود و گههرفتم ، گرفتههه دود آسههمون سههمت بههه رو صههورتم

 افتههاده موجههه و معصههو  هههای چهههره بهها جههانی و قاتههل و دزد مشههت یههه.  فرسههتاد 

 چههه.  بیههرون کشههیدیم مههی ذره ذره ، نههم نههم رو هههم زنههدگی و هههم جههون بههه بههودیم

 هههای زبههون ویزویههز یهها مههردی مههی اسههقا ی ماشههینای اگههزوز دود بهها داشههت فرقههی

 وقههانونی مجلسههی و شههیک لههیخی یهها گزیههد مههی رو مغههز  هههای نههورون نیشههدار

 تههر شههرافتمندانه ، مههردی مههی خههود  سههیگار دود بهها اگههر پههس.  کههردن مههی غارتههت

 . بود

 در توشههون از حسههابی آد  یههه تهها ، کههرد  مههی تسههت بایههد رو دیگههه نفههر چنههد        

 ههم  دومهی  همهین .  نبهود   آدمها  کهردن  مهزه  مهزه  آد  مهن  کهه  بهود  اینجا مسئله ؟ بیاد

 اگهر  ، بهود   بهده  آد  اگهر  مهن .  بهود   کهرده  زیهادی  غله   ، بهود   رسهونده  اینجها  تا که

 و نبههود  فکههر روشههن اگههر ، ذاشههتم نمههی کسههی الالی بههه لههی لههی و بههود گنههد اخالقههم

.  نبههود  کشههیدن رو و زیههر اهههل ، بههود روشههن ههها عتیقههه زنبههوری چههراغ ایههن بهها مخههم

 بنهد  الیخه  و نهاتو  چهی  ههر  کهه  بهود  چهی  حکمهتش  خهدا ...  نبهود   رفهتن  آبهی  زیهر  اهل

 ؟ خورد می من تور به بود
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 ! المص  بکش کمتر د!  خودتو کردی خفه علی بسه:           

 . خورد می بستنی سرما این توی و ماشین به بود داده تکیه          

 ؟ خوبیه ی بچه ؟ خوبه دختره این با   رابطه:           

 رو فیلتههر و زد  دیگههه عمیهه  پههک یههه و داد  تکههون مثبههت عالمههت بههه رو سههر         

 و داد  فشههار کیههک ی شههده مچالههه روغنههی کاغههب روی و کههرد  آشههغاال پاکههت تههوی

 . کرد  خامو 

 . داره دوستش مامانم.  ببینمش خونه بیار  روز یه ؟ خوبه پگاه _          

 . خندید          

 ایههن...  هها  میهزه  ریههزه ایهن  از نهه .  خریههده پشهت  ال  مهن  واسههه رفتهه  مسهخره :         

 ! داد فحشم کلی دید  که مامان.  اندازه

 . بود کرده باز سانتی سی ، بیست رو دستش          

 ؟ کنین نمی رسمیش چرا _          

 خونههه از مههن بهها کههولش بنههدازه و پشههتیش کولههه صههب  بههه صههب  نههدار  حوصههله:         

 . بعد شد تمو  درسش.  دانشگاه بره بیرون بزنه

 سههر بههره...  درسشههو بههده ادامههه بخههواد شههاید!  زنیهها مههی قجههری عهههد حرفههای _        

 کار

 و مهن  پهس  از کهه  پگاههه  اگهه ...  مهن  سهمت  کهردی  گهرد   و بحه   سهر  خوب:         

 ! میاد بر آباد  و جد هفت
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 انههداخت رو   شکسههته و شههده جوییههده بسههتنی چههوب و شههد خههم و اومههد جلههو        

 . داد تکیه ماشین در به و پاکت تو

 ؟ جدیه برا  که اینه منظور  ؟ کنی می فکر بهش داری واقعا :          

 سههمت و شههد  بلنههد!  نههه امشههبو حههداقل ، نداشههتم دادن پههس جههواب ی حوصههله        

 . رفتم ماشین ی دیگه

 . بخوابم خوا  می.  کن رانندگی خود  _          

 و چشههمها روی دسههتم سههاعد و بههود  کههرده خههم عقهه  بههه رو ماشههین صههندلی        

 . برداشتم رو دستم.  کرد  حس شکمم روی چیزی یه که بود پیشونیم

 . زنه می زن  گوشیت:           

 . کرد  وصل رو تما           

 ؟ جانم _          

 . سال  -          

 ؟ عزیز  خوبی.  سال  _          

 ؟ خونه نرفتی هنوز ؟ خوبی شما.  ممنون -          

 . بیرونم نه _          

 ؟ هنوز دفتری یعنی...  ربعه و نه که ساعت -          

 . شد ک  ای مسخره حالت به لبا ! ؟ کرد می چک منو داشت          

 ؟ داشتی کار .  دفترنیستم نه _          
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 . داد جواب و کرد سکو  ای ثانیه چند          

 ؟ بیا  ظهر از بعد فردا من میشه -          

 . کرد  سکو           

 . بگیره عکس پا  از صب  ببر  مامانمو خوا  می -          

 . بست می خالی حساب بی!  بست می و بود آورده گیر منو مثل خلی...          

 . بگیر مرخصی ساعت سه یا دو بری خواستی اگه بعد دفتر بیا صب  _          

 ؟ ناراحتی دستم از هنوز -          

 ؟ دیگه یمتوجه.  جداست ما کاری ی رابطه _          

 . بله -          

 . بود داده جواب سنگین و سرد          

 . خداحافظ فعال _          

 ولههی بههود سههاکت ایمههان.  کههرد  قطهه  رو گوشههی و نشههد  خههداحافظیش منتظههر        

 داشههبرد روی رو گوشههی.  سههت مهسهها و مههن سههمت فکههر  تمهها  کههه بههود تههابلو

 . تمگباش چشمها  روی رو دستم دوباره و انداختم

 

 فرمهون  پشهت  صهندلی  ایهن  روی اینجها  االن کهه  بهود  ایهن  دنیها  کهار  تهرین  احمقانه        

 احسهها  از زیههادی حجههم.  بههود  زده زل دفتههر سههاختمون در بههه و بههود  نشسههته

 ههم  تسهویه  چهک  یهه  و بهاال  بهر   خواسهت  مهی  دلهم .  زد مهی  مهو   وجود  توی حماقت
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 کنهه  پیهدا  بازیها   سهیاه  واسهه  رو دیگهه  االغ یهه  و کهار   پهی  بهره  بگهم  و دستش بد 

 و پریههده رنه   اون درگیههر ، بهود  درگیههر  دلهم  ، بهود  مفههت حهر   همههش اینها  ولهی . 

.  دروغگهههو  و کهههار پنههههون چشهههمای اون درگیهههر...  اسهههتخونش پهههاره دو هیکهههل

 . بود دفتر از.  خورد زن  گوشی

 . سال  -          

 . زد می مو  استر  صدا  توی          

 ؟ جانم _          

 ؟ دیگه ساعت نیم یا االن داره فرقی چه ؟ بر  میشه -          

 . ری می داد  مرخصی بهت که ساعتی همون را  _          

 ؟ کنی می ل  من با همش داری چرا -          

 . نده ادامه _          

 نههیم یهها بههره االن کههه نداشههت فرقههی.  انههداختم جلههو  و کههرد  قطهه  رو گوشههی        

 فرمههون روی رو سههر .  بریههز  هههم بههه رو زمههانش خواسههتم مههی فقهه ...  دیگههه سههاعت

 . بد  آرامش ذهنم به و ببند  رو چشمها  تا گباشتم

 

 تههر عقهه  متههر چنههد رو ماشههین.  شههد پیههاده و کههرد بههاز رو آ انههس ماشههین در        

 و نگرفههت رو پههول ی بقیههه کههه بههود هههول و عصههبی انقههدر.  داد  جهها ماشههین تهها دو بههین

 حتههی ، نبههود شههون خونههه آدر .  بههرو گفههت و داد تکههون هههوا تههوی رو دسههتش

 آب لیههوان یههه انگههار رفههت کههه پزشههکان سههاختمان یههه سههمت.  نبههود خونشههونم حههوالی
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 عکههس مامههانش پههای از خههواد مههی بههود گفتههه بچههه.  باشههم کشههیده سههر جهها یههه یههخ

 نماشههی سههوار دوبههاره خواسههتم.  بههود منتظههر  اینجهها االن مامههانش شههاید.  بگیههرن

 چههرا.  شههد  پشههیمون کههه کههنم تمههو  رو آور خجالههت گریههز و تعقیهه  ایههن و بشههم

 داد  لهه  زیههر فحشههی و کوبیههد  رو ماشههین در ؟ بههود اومههده خونشههون از دور انقههدر

 . افتاد  راه ساختمون سمت و

 ، بههود شههده روشههن آسانسههور بههاالی دی ای ال روی کههه ای  بقههه ی شههماره از        

 . رفته ای  بقه چه شد  متوجه

 و ایسههتاد  در جلههوی.  بههود شههلوغ و بههود چهههار ی  بقههه تههوی رادیولههو ی یههه        

.  بههود رفتههه ای دیگههه ی  بقههه و بههود  کههرده اشههتباه شههاید.  نبههود اینجهها کههرد  نگههاه

 کههه انههداختم نگههاهی آخههر بههار بههرای کههه رفههتم آسانسههور سههمت و بههر  خواسههتم

 اتههاقی از و بههود گرفتههه رو تشدسهه مههچ کشههیده و الغههر و جههوون مههرد یههه.  دیههدمش

 قههدی بلنهد  و کشهیده  زن بنهد   پشهت  و رفههتن ای دیگهه  اتها   سهمت  و اومهدن  بیهرون 

 . رفت اتا  داخل سرشون پشت

 

 ، بههود رفتههه نفههر آخههرین کههه زن.  رفههتم داخههل و نکههرد  رو چیههزی ی مالحظههه        

 زن ، نشههیم.  بههود بههاز سههانتی چنههد و بههود نشههده بسههته کههه بههود داده هههل رو اتهها  در

 کههرد داخههل رو سههر  و اومههد بیههرون کههانتر پشههت از کههه بههود ای جثههه ریههز و کوتههاه

 . اومد زن یه تیز صدای که

 . بیایم ما تا بیرون بفرستشون برو ، اتاقن داخل نفر دو:           
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 جلههوی.  رفههت کنههاری اتهها  سههمت و زد کنههار رو مههن و کههرد غرغههری منشههی        

 و کههنم بههاز کامههل درو خواسههتم.  کههرد  بههاز بیشههتر نتیسهها چنههد رو در و رفههتم اتهها 

 . شنید  رو مهسا صدای که بر  داخل

 ... برما می آبروتو خدا به.  نخوره من به کثیفت دست -          

 ؟ بری کنم می ولت من کردی فکر.  خوری می گه تو:           

 . رفت آبرمون پویا آرومتر!  سیس:           

...  دهههنش تههوی نههزد  اول ی دفعههه کههه خودمههه تقصههیر...  همشههون بابههای گههور:         

 . نشکوند  پاشو قلم

 ههالوی  همهون ! ؟ کنهی  مهی  فکهر  خهود   پهیش  چهی  ؟ مهن  دههن  تهوی  بزنهی  تو -        

 ؟ دانشگاهم دوران

 ... رو تنگا ادای ، بودی خطا هفت اون از موقعم همون:           

 ؟ اینجا میای شی می پا آخه خوای می چی.  جفتتون شین خفه:           

 مهن  جهون  از خهواین  مهی  چهی  شهماها  ؟ نمیومهد   قهبال  چهرا  ؟ خهوا   مهی  چی من -        

 ؟ کنههه خههراب خههواد مههی آینههدمو   پسههرخاله حههاال ، کههردی خههراب گبشههتمو تههو ؟

 . فطر  پست عوضیای

 . شد سکو  ای ثانیه چند          

 . بگیر تحویل...  میشه ندبل بردیا گور از همش گفتم بهت دیدی:           
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 بههرای رو چیههزا تههرین خصوصههی تهها رو چههی همههه کههه شههرفی بههی چقههدر -        

 ... کردی تعری  پسرخالت

 ؟ جلو  دادی گا  چرا.  احمقته خود تقصیر:           

 ببههین...  بشههه پیههدا  مههن بههر و دور دوبههاره اگههه خههدا بههه ؟ جلههو  داد  گهها  -        

 تهو  سهر  روی رو دنیها  مهنم  ، کنهه  خهراب  ، مهمهه  بهرا   کهه  یکسه  جلهوی  منهو  بخواد اگه

 . کنم می خراب

 بهین  نیومهدی  خهود   مگهه .  کمتهه  بیهاد  سهر   بالیهی  ههر .  ببیهنم  کهار   پی برو:         

 ؟ بودی کرده هم سر دروغایی چه ؟ بزنی بهم رو سمیه و من

 ؟ آورده رگی کجا از رو تو بردیا ، دختر خ .  توا  دیگه پویا کن بس:           

 ی گوشهه  کهن  سهرد  آب سهمت .  بهود   گهی  .  بهود  زیهاد   همینجها  تها .  بهود  کافی        

 آب تههش  ی انهدازه  بهه  فقه   و کشهید   بیهرون  مصهر   بهار  یهه  لیهوان  یهه .  رفتم سالن

 کنههار  سههطل تههوی و کههرد  مچالههه دسههتم تههوی رو لیههوان.  کشههید  سههر و ریخههتم

 . رفتم آسانسور سمت و انداختم

 خبههری بههی.  بههود آوری خجالههت گریههز و تعقیهه .  بههود  کههرده فکههر سههتدر        

 بهدون  ، کهردن  مهی  زنهدگی  ههم  کنهار  روز ههر  آد  همهه  ایهن .  بهود  خبهری  خو  عین

 مثههل شههد  مههی احمهه  یههه مههنم.  کههنن مههی زنههدگی کثههافتی چههه بهها دارن بههدونن اینکههه

 دهکشههون خههود  جههون بههه کههه زهههری ایههن از بههود بهتههر بههودن احمهه .  دیگههه خیلیههای

 . خورد می وجودمو ذره ذره داشت و بود 

 از رو سههیگار جعبههه.  شههد کههم کههرختیم از ، خههورد پیشههونیم بههه کههه بههاز هههوای        

 درازهههای ایهن  بههودن غشهی  و غههل بهی  و نههازنین رفیه   چههه.  آورد  بیهرون  بغلههم جیه  
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.  کههرد  عبههور ماشههینم از حتههی و رفههتم زنههان قههد .  سههوختن مههی پهها  بههه پهها.  کاغههبی

 ، لبهو  ، قههوه  ، چهایی  بخهار ...  چهی  بخهار  نداشهت  فرقهی .  خواسهت  مهی  بخهار  کمهی  دلم

 چهرخ  یهه  و بهود  خیهابون  تقها    نهبش  بزرگهی  ی داروخانهه  جلهوتر !  باقهالی  حتهی  شاید

 روی رو سههرخی شههربت مالقههه بهها و بههود ایسههتاده جههوونی پسههر.  باقههالی و لبههو دسههتی

 . کرد نگاهم و داد پایین پیشونیش وس  تا رو بافتنیش کاله.  ریخت می لبوها

 ؟ بد  لبو ؟ بد  باقالی:           

 . زد  لبخند          

 . بده لبو _          

 ؟ کوچیک یا بزرگ:           

 ! دیگه بده چیزی یه _          

 . دستی پیش توی چیدن و کردن تیکه رو لبوها کرد شرو           

 ؟ رفی  خوبه کاسبی _          

 کنههی دل و درد خههوای مههی ، پرسههه مههی داره انگههار کههه نگاههها اون از.  کههرد نگهها         

 ؟

 . بریم می زنمون واسه حالل نون لقمه یه.  شکر رو خدا:           

 . گرفت   خنده          

 ؟ داری زنم مگه _          

 . داد دستم رو لبو ظر           
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 ؟ نداری شما مگه!  چی پس:           

 جههون بههه رو لبههو ظههر  داغههی و داد  نههه عالمههت بههه سههر  بههه مختصههری تکههون        

 . کشید 

 ! شیا می پیر داری:           

 آمتههول یههه انگههار.  رو  دورانههی شههیارهای و لبههو قرمههز هههای تیکههه بههه زد  زل        

 گیههر حسههی بهی  و وزنههی بهی  یههه تهوی .  بههودن کهرده  تزریهه  مغهز   بههه قهوی  حسههی بهی 

 دخههل روی و کشههید  بیههرون پههولم کیهه  از یتههومن ده اسههکنا  تهها دو.  بههود  افتههاده

 زنههون قههد .  داد  تکههون سههری لطفههش ابههراز و خههداحافظی بههه و گباشههتم چههوبیش

 یکبههار ظههر  کههه زمههانی تهها.  رفههتم بههاال سههمت بههه رو خیههابون و شههد  رو پیههاده داخههل

 زبالهه  سهطل  تهوی  بعهد  و داشهتم  نگههش  دسهتا   تهوی  داشهت  بخهار  و گرمها  لبو مصر 

 . کرد  پرتش

      

 روی سهههاعت و چرخونهههد  رو سهههر .  رفهههتم داخهههل و کهههرد  بهههاز رو دفتهههر در        

 بیههار  در اتههاقم تههوی رو پههالتو  داد  تههرجی .  بههود 5 سههاعت.  کههرد  نگههاه رو دیههوار

 قهها ی فکههس دسههتگاه صههدای بهها سههالمش صههدای.  کههنم آویههزون صههندلیم پشههت و

 رفتههه زودتههر امههروز ایمههان.  رفههتم اتههاقم سههمت و داد  رو سههالمش جههواب.  بههود شههده

 صهههندلی روی و آورد  در رو پهههالتو .  داشهههتن کنسهههر  ی برنامهههه پگهههاه بههها ، بهههود

 بههاز نیمههه رو در شههد  بلنههد.  کههرد مههی خفههه رو خلقههم اتهها  ی بسههته در.  گباشههتم

 از قبههل اینکههه بهها.  داد  بههاال آرنهه  تهها رو آسههتینها  و کههرد  کههم رو شههوفا  و کههرد 
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 ههوای  و روی پیهاده  دلهم  بهاز   ، بهود   کهرده  روی ادهپیه  سهاعتی  یهک  بیها   دفتهر  اینکه

 . خواست می تازه

 بههار چنههد مههرد  ایههن.  برداشههتم میههز روی از خههورد مههی زنهه  کههه رو گوشههیم        

 ؟ زد می زن 

 . بله _          

 . صالحیم.  مهند  آقای سال :           

 . آورد  جا به بله _          

 ... داد  تونبه که آخری چک این آقا:           

 !؟ توایم ی مسخره ما مگه مرد  _          

 مههی حههس رو بههدنم دمههای ی درجههه درجههه رفههتن بههاال و بههود رفتههه بههاال صههدا         

 . کرد 

 . دیگه میاد پیش کسی هر واسه...  دیگه گرفتاریه.  کاسبی خود  شما:           

 . زد  می داد داشتم دیگه          

 ... رفتاریگ که جهنم به _          

 . رسه نمی زمین به که آسمون ، دار نگه دست روز دو یه خ :           

 . کرد  خر  چکتو _          
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 هههم بههه منههو اینطههوری مهسهها دیههدن.  انههداختم میههز روی و کههرد  قطهه  رو گوشههی        

 تهههوی و برگشهههتم کهههه کهههرد  مهههی بهههاز رو پیهههرهنم بهههاالی ی دگمهههه.  بهههود ریختهههه

 . کرد می نگاهم داشت و بود ایستاده که دیدمش در چهارچوب

 ؟ شده چیزی -          

 ؟ باشه شده باید چیزی _          

 ؟ زدی می داد چرا -          

 ؟ کرد  می بح  چی سر نفهمیدی تو وقت اون ، زد  می داد داشتم من _          

 ؟ کنی می خالی من سر عصبانیتتو چرا حاال -          

 مههی خههالی دیگههه یکههی سههر رو مهسهها عصههبانیت داشههتم مههن.  گرفههت   خنههده        

 . کرد 

 . نداشتم منظوری_          

 . داد  تکیه دستم به رو پیشونیم و نشستم صندلی روی میز پشت          

 . شد میز نزدیک و اومد جلوتر در چهارچوب از          

 ؟ خوبی -          

 . داد  تکیه صندلی پشتی به ؟ بیرون رفت نمی چرا          

 . خوبم _          

 . نشست میز جلوی مبل روی          

 ؟ خوردی ناهار.  نیستی خوب -          
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 . داد  تکون نه عالمت به رو سر           

 ؟ بگیره عکس پا  از بردی مامانتو _          

 . داد تکون سر          

 . کنه می درد خیلی پا  -          

 ؟ رفته دکتر _          

 . میره خواهر  با فردا -          

 ؟ نرفت خواهر  با چرا امروز _          

 . نداشت وقت خواهر  -          

 آرومههی هههای ضههربه میههز ی پایههه بههه کفشههم نههو  بهها و پههایین انههداختم رو سههر         

 . زد 

 ؟ رفتن کجا پگاه و ایمان آقا دونی می -          

 ؟ رفتن کجا _          

 . بیا گفت منم به اهپگ.  کنسر  -          

 . رفتی می _          

 ؟ تنهایی -          

 سههمت و شههد  بلنههد و زد  لبخنههد! ؟ ببههرمش کنسههر  داد مههی پیشههنهاد داشههت        

 دسههت ، بمههونم اتهها  تههوی اگههر کههه نداشههت وجههود تضههمینی هههیچ.  رفههتم آشههتزخونه

 . نکنم بلند رو 
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 . برو زودتر داری دوست اگر امروز _          

 ؟ چی واسه -          

 . گفتم جا  به ولی.  نباشی چشمم جلوی اینکه برای بگم خواستم می          

 . نداره خاصی دلیل _          

 . دار  کار نه -          

 . بخور  چیزی یه ر  می من _          

 مفیههدی کههار هههیچ تقریبهها و بههود  نههداده دل کههار بههه.  بههود هفههت نزدیههک سههاعت        

.  مطلهه  صههداقت بهها آدمههی و فضهها.  خواسههت مههی رو خونههه محههی  دلههم.  بههود نکههرده

 دنیههای از اون تاریههک دنیههای.  رو دلههش تههه از و دغدغههه بههی لبخنههدای اون بهها مامههان

 کنهار  سهفید  تهار  تها  چنهد  تونسهت  نمهی  کهه  بهود  خهوب  چهه .  بهود  تهر  رنگهی  من نور پر

 شهها  یههه!  یشههمم پیههر دار  بگههه لبههوفرو  اون مثههل و بشههمره و ببینههه منههو ی شههقیقه

 دسههتی کیهه  و پوشههید  رو پههالتو  و شههد  بلنههد.  میههاورد جهها رو حههالم نفههره دو

 . برداشتم رو کوچیکم

 شهده  دقیه   مهانیتور  روی و بهود  شهده  خهم  جلهو  سهمت  بهه .  اومهد   بیهرون  اتا  از        

 هشهت  تها  رسهوندمش  نمهی  اگهه  ترافیهک  و شهلوغی  ایهن  تهوی  و بهود  تاریهک  هوا.  بود

 . بود بیرون نه ی رفا یا نیم و

 . بریم شو پا _          

 رو جدیههد مشههتریای ا العهها  کلههی!  شههده خههل کههامتیوتر ایههن.  کههن صههبر -        

 . ریخته هم به ها نوشته فرمت ولی ، کرد  وارد
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 . کشید  گردنم پشت رو دستم و گباشتم میز روی رو کیفم          

 . بریم پاشو   خسته مهسا _          

 . االن -          

 دیههوار سههمت!  نیسههت خیههالش عههین نههه دیههد  کههه زد  زل بهههش ای ثانیههه چنههد        

 . کشید  رو بر  کابل و شد  خم و رفتم

 . گباشت ها  گونه روی رو دستا  ک  و شد بلند زده بهت          

 ... بود  نکرده ذخیره وای -          

 ؟ نه یا میای _          

 . بود کرده بغ           

 ؟ کردی اینکارو چرا کرد  می تایپ چی مثل داشتم ساعت دو -          

 . کشید  داد سر  ؟ گرفت می انر ی انقدر چرا          

 ! زود مهسا _          

 رفهت  لباسهی  چهوب  سهمت  ، کهرد  مهی  نگهاهم  کهه  همونطهور  و بگهه  چیزی ترسید        

 . اومد ونبیر دفتر از سر  پشت و برداشت رو کیفش.  پوشید رو کاپشنش و

 از رو صههدا  کههه کههرد  مههی قفههل رو دفتههر در داشههتم و بههود  انداختههه کلیههد        

 . شنید  کنار 

 ! رئیس جناب ممنون خیلی ر  می خود  من -          
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 نههاز کمههی دلههش فقهه .  کههرد مههی نگههاهم منتظههر کههه کههرد  نگههاهش و برگشههتم        

 نگههاهش خسههته!  بههود کههرده انتخههاب هههم رو زمههان بهتههرین و خواسههت مههی کشههیدن

 . کرد 

 ! نتیچ من پای و پر به امشبو یه _          

 . افتاد راه و انداخت   شونه روی رو کیفش ناراحتی و دلخوری با          

 

 و بههود  گباشههته پنجههره ی لبههه رو دسههتم و بههود  داده پههایین کامههل رو شیشههه        

 . بود معل  هوا توی روشن سیگار یه با دستم

 . سردمه -          

 مههی نگههاهم دلخههوری بهها و بغلههش زیههر بههود زده رو دسههتا .  کههرد  نگههاهش        

 ای درجههه هشههتاد و صههد چههرخش یههه مههورد  در فکههر   ههرز کههه درسههته.  کههرد

 عصههبانی خههود  از شههد مههی باعهه  ایههن و بههود نخههورده تکههون احساسههم ولههی ، داشههت

 . بشم

 . باال بده آخر تا رو کاپشنتو زیپ _          

 . کنی خالیش من سر هستی عصبانی وقتی نداری ح  -          

.  "!  نههداری حهه  " ؟ کنههه مههی روی زیههاده گههاهی بههود  گفتههه بهههش.  زد  لبخنههد        

 . زد بازو  به آرومی ی ضربه

 ! کنی خالی من روی رو منفیت انر ی که نیستم بکس کیسه من -          



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

168 

 

 داخههل رو دسههتم و کههرد  رههها رو رسههیگا.  نگفههتم چیههزی و کههرد  نگههاهش        

 . داد  باال رو شیشه و آورد 

 پیههدا بههر  و دور کههه هسههتم آدمههی تههرین دسههتی د  و تههرین ارز  بههی مههن -        

 ؟ کنی می

 صههورتش پوسههت واقعهها.  کشههید    گونههه روی رو   اشههاره انگشههت پشههت        

 . بود سرد

 . نده ادامه _          

 بههه ولههی.  بههود عیههار تمهها  تهدیههد یههه   گونههه روی  نههواز و مههن ی جملههه        

 داد  مههی رو گوشههی دیگههه جههور یههه بههود بهتههر شههاید!  بههود گباشههته دلجههویی حسههاب

 . دستش

 ؟ بگیری چیزی ویسی ، ای جزوه همکالسیا  از زدی زن  _          

 . کرد نگاهم تعج  با          

 ؟ جزوه ؟ همکالسی -          

 ! نرفتی که دیروز کال  دیگه آره _          

 چیههزی خواسههت.  کههرد تغییههر تههر  و بهههت بههه نگههاهش دلخههور و  لبکههار رنهه         

 ولههی کههرد بههاز حتههی رو دهههنش و رفهت  ور   مقنعههه بهها و آورد بههاال رو دسههتش و بگهه 

 . شد ساکت ، اومد پایین لبخند  روی که چشمش

 !؟ پیچونی می منو ؟ ری نمی کال  پس _          
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  )roman,ir1(ساخته شده است یک رماناب در سایت این کت

 نگههاهش و چرخونههد  رو سههر .  گههرفتم رو گههاز  و گههرفتم راه جلههویی ماشههین از  

 روی کههه چشههمها .  ببیههنمش مستاصههل و ترسههیده اینطههور خواسههت نمههی دلههم.  کههرد 

...  داد  پنجههره بیههرون بههه رو نگههاهم ، افتههاد   سههینه ی قفسههه ی شههده تنههد حرکههت

 !؟ میومد  وحشی و ترسنا  نظر  به انقدر من.  بود  کرده روی زیاده

 ... دیروز...  من -          

 ؟ خواستم توضی  از  من _          

 . بود کرده یخ.  گرفتم بود پا  روی که رو چتش دست          

 . خستم ؛ بود زیاد کاریم فشار.  نبار من سر به سر امشبو _          

 

 اون بههه پههرو ه ایههن از.  بههود  کههرده خفههه کههار بهها رو خههود  کههه بههود روزی دو        

 و بههود  زده کلههه و سههر خههود  بههود الز  کههه هههم کسههی هههر بهها.  بههود  رفتههه پههرو ه

 عههو  و هها  ریمشهت  تها  گرفتههه خودمهون  کهارگرای  از.  ایمهان  بههه بهود   نهداده  پاسهش 

 . بود  درآورده ، بود  متمرکز کار روی نیمه و نصفه که رو مد  این تما 

 داره بههود نگفتههه و بههود نگرفتههه تمهها  خههود  معینههی اگههر هههم چهههار سههاعت        

 . دفتر نمیومد  باز  ، دفتر میره

 پههرو ه از دیگههه یکههی بههرای.  برداشههت جلههو  میههز روی از رو کههیفش معینههی        

 . بودیم کرده امضا قرارداد اختمونیشس های

 . اولویت توی ببار منو کار مهند  آقای پس:           

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 دسههت باههها  تهها اومههد  بیههرون میههز پشههت از و شههد  بلنههد و داد  تکههون سههر        

 . کنم   بدرقه و بد 

 میهههز روی و کهههرد  یادداشهههت کاغهههب روی رو پهههرو ه مشخصههها  و جزئیههها         

.  بههود یههادآوری محهه  ولههی ، دیههدمش مههی امشهه  کههه درسههته.  چسههبوند  ایمههان

 اومهده  نظافهت  بهرای  کهه  جهوونی  نسهبتا  مهرد .  شهد  بهاز  در و اومهد  در بهه  ضهربه  صدای

 تها  بهود  مونهده  منتظهر  ههم  موقه   اون از.  کنهه  تمییهز  رو داخهل  بیهاد  گرفهت  اجهازه  بود

 تمنداشهه خهها  و گههرد ی حوصههله.  کنههه تمههو  اتههاقم ایههن و بشههه تمههو  مههن ی جلسههه

 . میاورد جا رو حالم چایی لیوان یه.  رفتم آشتزخونه سمت و شد  بلند

.  کنههد مههی دنههدون بهها رو نههاخونش ی گوشههه و بههود ایسههتاده میههز پشههت مهسهها        

 و زد مههی زنهه .  بههود  نههزده حرفههی کههاری مسههائل جههز باههها  روز دو ایههن عههین

 جملههه یهه  و ردکه  مههی یهادآوری  رو قهراری  و تمها   یهها گفهت  مهی  رو خهروجش  و ورود

 . داد  نمی مجال بهش ، بگه خواست می تر اضافه

 کههه  ریخههتم  مههی  آبجههو   رو  و بههود  گرفتههه  رو چههایی  فنجههون  ی دسههته        

 . اومد سر  پشت از صدا 

 ؟ کنی می اینجوری چرا -          

 . برگشتم سمتش دستم توی فنجون با همونطور و بستم سماورو شیر          

 ؟ ریجو چه _          

 . نرفتم کال  چرا که بد  توضی  برا  نباشتی حتی-          



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

171 

 

 مههی مفههت گههو  یههه.  بههود بههدهکار مههن بههه دیگههه دروغ یههه انگههار دختههر ایههن        

 ! احم  آد  یه و خواست

 . شنو  می بگو _          

 شههاید .  کههرد نگههاه تردیههد بهها.  بههود زده ذوقههش تههوی جههدیم و سههرد لحههن        

 . کرد می بندی جمله ذهنش توی رو دروغش داشت

 باعهه  نخههوردن ناهههار و بینمههون بحهه  یعنههی ، نبههود خههوب حههالم روز اون مههن -        

 ایسهتگاه  ، بهود  بهد  خیلهی  حهالم  ولهی  رفهتم  کالسهم  سهمت  حتهی .  بگیهر   درد معده شد

 . برگشتم و کرد  عو  رو مترو

.  نکههنم بههاور رو   معصههومانه لحههن ایههن بههود محههال ، بههود پههیش روز سههه اگههر        

 خواسههت مههی دلههم نگههی بگههی و بههود  ایسههتاده شههدن خههر مههرز روی هههم حههاال حتههی

 ! نداشت خوبیت من سن واسه حماقتا این ولی بشه دراز گوشا 

 ! عج  _          

 . زد  کنار مانتو  ی دگمه روی از رو دستش          

 و کنههی هههانپن مههن از بایههد رو بههد  حههال کههه کههردی فکههر چههرا وقههت اون _        

 ؟ بگی دروغ

 . نکرد هم من من.  نکرد فکر          

 . گیر  نمی جدی رو کالسم کنی فکر خواستم نمی -          

 . آورد  پایین و زد  ل  رو چای          
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 . بود  زده رو حرفم ، گفتن دروغ ی درباره قبال کنم فکر _          

 . کرد نگاهم اخم با فق  و نگفت چیزی          

 . کار  سر برو خوردی ناهارتو.  کنم می حساب رو نظافتچی پول خود _          

 . بیرون بره که برگردوند رو رو  لجبازی با          

 ! خور  نمی -          

 بههود گرفتههه یههاد کههار.  داد  هلههش آرو  یخچههال سههمت و گههرفتم رو   شههونه        

 پههن  داشههت سههاعت.  دکههر مههی غههبا اعتصههاب ، خههورد مههی تختههه بههه دری.  مههن واسههه

 . رفتم بیرون آشتزخونه از.  بود نزده دست غبا  به هنوز و شد می

 . بیرون بیا خوردی ناهارتو وقتی _          

 . بنداز  نظافت اوضا  به نگاهی تا رفتم اتا  سمت          

 لههب  واقعهها جههون کههم آفتههاب ایههن زیههر و خنههک هههوای ایههن تههوی روی پیههاده        

 پهار   رفهتم  مهی  کهه  جهایی  ممها   رو ماشهین  نداشهتم  دوسهت  وقهت  ههیچ .  بود بخش

 . کرد  می بخشش و ببل خود  به روی پیاده کمی همیشه.  کنم

 فههرو جیههبم تههوی رو دسههتها  و کههرد  گههردنم کیههپ رو پههالتو  ی یقههه ی لبههه دو        

 صهب   ی کلهه  از مهنم  و مامهان  دیهدن  بیهان  دایهی  و خالهه  بهود  قهرار  و بهود  جمعه.  کرد 

 بهها سههاعته یههک گههوی و گفههت یههه اسهها  بههر قههرار ایههن البتههه.  بیههرون بههود  هزد

 از مامههان ی روحیههه خها ر  بههه کههه بهود   شههده متقاعههد و بهود  شههده گباشههته پرسهتار  

 . بیا  کوتاه موضعم
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  ههاوو  تخههت هههای کوچههه از یکههی تههوی قههدیمی رسههتوران یههه داخههل ایمههان بهها        

 و بههودن کههرده اضههافه هههم رو صههبحانه ی وعههده بههود وقتههی چنههد یههه.  داشههتم قههرار

 بهد   همچهین  امتحهانش  گفهت  مهی  و بهود  اومهده  دوسهتا   بها  ههم  ای دفعهه  چند ایمان

 . نیست

 الی دسههتی.  بههود  نکههرده عههاد  کههامال هنههوز و بههود  کههرده کوتههاهتر رو موههها         

 . رفتم باال رو ها پله و رفتم تو رستوران در از و کشید  موها 

 سههری ، کنههه راهنمههاییم میههز یههه سههمت تهها بههود اومههده جلههو کههه رگریکهها بههرای        

 ، بههود نشسههته دیههوار کنههار نفههره چهههار میههز یههه دور کههه ایمههان سههمت و داد  تکههون

 دور رو دسههتا .  بههود شههده راه زابههه صههب  سههر مهن  خهها ر بههه هههم پسههره ایههن.  رفهتم 

 د ز   شهونه  پشهت  دسهت  یهه .  کهرد  مهی  نگهاهم  و بهود  کهرده  حلقهه  چهاییش  فنجون

 . نشستم و

 ؟ بخوابی نتونستی تعطیلم روز یه این من خا ر به _          

 ؟ بخوابم جمعه صب  من ذاره می مگه پگاه بابا نه:           

 ... میاوردیش _          

 . میشه پیدا   کله و سر کم کم.  میاد:           

 . ریخت چایی برا  و برداشت رو میز روی سفید قوری          

 . هست بت حواسم ؟ دفتر شدی پیدا کم:           

 . هست حواسش که دونستم می.  زد  لبخند          

 . بهتره ، باشم کار سر باال خود  _          
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 ... برو ، داداشم برو:           

 دسههتی پههیش روی و زد  ای ضههربه چنههد فنجههون بههه چههایخوری قاشهه  پشههت بهها        

 . داد  تکیه و گباشتم

 ؟ نه یا آره دختره این ؟ چندی چند خود  با باالخره ؟ چیه مشکل یعل:           

 . چایی بخار به شد  خیره و زد  ل  و برداشتم رو چایی          

 . بگم چیزی بود منتظر و کرد می نگاهم          

 ؟ نه یا آره چی _          

 ! کن بازی کلمه با همش ، بابا برو:           

 بههه چشههمم کههه بههزنم بیهها  بههه زنهه  یههه تهها آورد  بیههرون جیههبم از رو گوشههی        

 بههه چیههزی داشههت و بههود ایسههتاده رسههتوران ورودی تههوی مهسهها بهها کههه افتههاد پگههاه

 . رفت می ور شالش با داشت و بود پایین سر  که گفت می مهسا

 ! میارین در شورشو تا دو شما ایمان _          

 . خورد جا و افتاد دخترا به نگاهش و آورد باال رو سر           

 . دونستم نمی من:           

 کهه  گفهت  چیهزی  و بهرد  سهر   کنهار  رو صهورتش  پگهاه  کهه  شهد   خیره مهسا به        

 راه میهز  سهمت  پگهاه  بها  ، دیهد  کهه  رو نگهاهم .  کهرد  نگهاه  مهن  بهه  و آورد باال رو سر 

 . افتاد

 . شد متمایل من سمت به و کرد خم رو سر  ایمان          
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 ؟ هم تا  و تیپ به زدین :          

 ، بههودن رسههیده میههز کنههار کههه دختههرا بههرای و داد  تکههون نههه عالمههت رو سههر         

. نشسههت مههن روبههروی و ایمههان کنههار پگههاه.  داد  رو سالمشههون جههواب و شههد  بلنههد

 . لبخند و مک  با کمی ، کرد  نگاهش

 وقهتش  تمها   مهسها  لهی و.  بهباریم  قهرار  یهه  ههم  بها  خواسهتیم  مهی  بود وقت خیلی:         

 علههی فهمیههد  کههه امههروز ، خالیههه ههها  جمعههه فقهه  ایمههانم کههه جههایی اون از.  بههود پههر

 . مناسبیه زمان گفتم ، هستن هم آقا

 شهاید  ولهی  کهنم  صهحبت  کنایهه  و نهیش  بها  خواسهتم  نمهی .  داد مهی  توضهی   داشت        

 . بود نشده مهار که بود درونم هنوز  ای فروخورده عصبانیت

 . شده فشرده هاشون برنامه خیلی ، کالساشون خا ر به خانو  مهسا بله _          

 از کههرد مههی پشههیمونم کههه نگاهههها اون از.  کههرد نگههاهم و آورد بههاال رو سههر         

 . حرفم

 ؟ میز سر بریم!  دیگه شد ظهر خ  خیلی:           

 دیگهه  بیها  گفهت  کهه  پگهاه  تشهر  بها  ههم  مهسها  و شهدن  بلنهد  زمان هم ایمان و پگاه        

 رو   تکیههه کرختههی بهها.  رفتنههد سههالن وسهه  ی شههده چیههده میههزای سههمت و شههد بلنههد ،

 . شد  بلند و گرفتم صندلی از

 

 رفتهه  ایمهان  و بهود  ریختهه  عدسهی  مهسها .  بهودیم  ریختهه  حلهیم  همهه  مهسا جز به        

 احسها   البتهه  مهن  و بیهاره  مخلفها   و نهون  تها  بهود  رفتهه  پگهاهم  و بیهاره  املهت  تها  بود
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 شههل و بههاز خیلههی رو ای سههاده و مشهکی  شههال.  گباشههتن تنههها ههم  بهها رو مهها کههرد  مهی 

 نشسههته بهههش متمایههل.  بههود دیههد  تههوی بههاریکش گههردن و بههود انداختههه سههر  روی

 و کههرد نمهی  نگهاهم .  کهرد   مهی  بهازی  حلههیم و قاشه   بها  و کهرد   مهی  نگهاهش  و بهود  

 . منه به حواسش دونستم می ولی بود زده زل وس  میز به

 ؟ نداری دوست حلیم _          

 . داد تکون نه عالمت به رو سر  و دلخوری با کرد نگاهم          

 ؟ هستم منم دونستی نمی _          

 . داد عدسیش ی کاسه به رو نگاهش          

 . دونستم نمی -          

 گفهتن  دروغ حهال  در دائهم  کهه  بهود   کسهی  مهن  انگهار  کهرد  مهی  رفتهار  جهوری  یه        

 تحقیرآمیههز اونطههور کههه مههرد  اون صههدای کههه بههود اینجهها مسههئله!  بههود پیچونههدن و

 کههه بههار هههر و بههود شههده ضههب  شههنیداریم ی حافظههه تههوی ، بههود زده حههر  باههها 

 رو خرخههر  ، ای نشههده ابههراز خشههم و عصههبانیت و شههد مههی پلههی ، کههرد  مههی نگههاهش

 رو  دسههت مههن کههه دختههری کههه بههود هضههم قابههل غیههر و سههنگین بههرا .  چسههبید مههی

 کههه دونسههتم نمههی حتههی مههن و بگیههره قههرار کسههی مخا هه  اینطههور ، بههود  گباشههته

 حرفهی  ههیچ  خواسهتم  نمهی  مهن  کهه  بهود  اینجها  نکتهه  ؟ نهه  یها  بوده رفتار این ی شایسته

 محههال مههن و بههره بههین از مهسهها و مههن بههین حرمههت و بشههه زده رابطههه ایههن در مهها بههین

 بهه  رابطهه  ایهن  بهه  ، بشهه  دریهده  بهود  مها  بهین  کهه  لطیفهی  و نهاز   ی پهرده  این اگر بود

 . بد  ادامه...  و رسمی و رسمی غیر شکل هیچ
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 ، بشهههینم کهههه خهههورده یهههه.  کنهههه مهههی ناراحتهههت حضهههور  کهههه دونهههم مهههی -        

 . ر  می و کنم می عبرخواهی

 . کنی می بیخود _          

 دلهم .  رنگهش  دسهفی  بلهوز  گهرد  ی یقهه  و افتهاد  گهردنش  پهایین  گهودی  بهه  چشمم        

 شههکر و داد  پههایین رو نگههاهم.  خواسههت مههی رو کوچیههک گههودی اون نههواز  کمههی

 . ریختم حلیم روی قاشقی چند و کشید  جلو رو

 . کن درست شالتو _          

 . خورد عدسیش از قاش  یه و کرد تر جم  رو شالش          

 ؟ نگفتی که بدی چیز پگاه پیش رابطمون یا من از _          

 . کرد نگاهم          

 ، زمینههی روی آد  تههرین دل سههن  و تههرین وحشههتنا  تههو کههه ایههن اگههر -        

 . نگفتم نه ، نیاد حساب به بدی حر 

 ! کرد شد نمی کاریش و داشتم دوست رو پررو بچه این.  زد  لبخند          

 المحهه ایمههان.  زدیههم مههی قههد  کوچههه تههوی و بههودیم اومههده بیههرون رسههتوران از        

 حسههاب رو میههز بههود رفتههه ، مههن از قبههل رفههتن سههرویس ی بهانههه بههه و بههود گرفتههه رو

 . موند می یاد  سالمون هفت سنی تفاو  نبود بد وقتایی یه.  بود کرده

 بیهههرون رو سهههیگار  جعبهههه ، پهههالتو  بغهههل جیههه  داخهههل از و بهههرد  رو دسهههتم        

 . برداشتم نخ یه و کشید 
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 ؟ یر نمی خونه علی:           

 پگهاه  ؟ ر  نمهی  کهه  دونهی  نمهی  تهو  گفهت  مهی  نگهاهم  کهه  جهوری  ، کرد  نگاهش        

 نکنههه رسههید فکههر  بههه کههه بههود کههرده حلقههه ایمههان بههازوی دور جههوری رو دسههتش

 ! بزنه جیم پسره این قراره

 . ر  نمی که دونی می _          

 . کرد دراز سمتم رو دستش.  رفت فکر توی و انداخت پایین رو سر           

 . بده منم به نخ یه:           

 . شنید  رو پگاه زدن غر صدای که میاورد  در سیگار نخ یه داشتم          

 ریهه  ؛ سهت  آلهوده  کهه  ههوا .  نکشهی  اصهال  ههم  تها  دو یکهی  همهین  نبود قرار مگه:         

 . بشه چی که کنی می دود پر هاتم

 سههمت و آورد  در رو سههیگار نههخ . کههرد نگههاهم و زد داری معنهها لبخنههد مهسهها        

 کههه کشههید  کنههار سههانتی چنههد رو دسههتم کههه بگیههره خواسههت ایمههان.  گههرفتم پگههاه

 . کرد نگاهم پگاه. نه تو یعنی

 . بده بهش خود  خواستی اگه _          

 کهرده  اخهم  کهه  رو ایمهان  پگهاه .  بکشهه  سهیگار  بچهه  ایهن  نداشهتم  دوست خودمم        

 . زد پس رو دستش ایمان که ، گرفت سمتش رو سیگار و کرد نگاه بود

 . خوا  نمی:           

 . گم می خود  واسه خ :           
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 دوسههت هههم رو الهههه قههدیم کههه ای انههدازه بههه شههاید.  داشههتم دوسههت رو پگههاه        

 کنهی  صهحبت  ایمهان  و خهود   بها  هها  سهاعت  تونسهتی  مهی .  نداشهت  ناخالصهی .  داشتم

 رو مرزههها و حههد.  بههده خهه  بهههش یهها بیههاد ابههرو و چشههم ایمههان واسههه اینکههه بههدون ،

 تربیههت خهها ر بههه اینههها ی همههه البتههه و بههود رو چیههز  همههه و شههناخت مههی خههوب

 و بههود نیومههده ایمههان کههردن قبضههه بههرای.  بههود بههودنش سههیر دل و چشههم و خههوب

 . بود خیلی هم همین

 . سمتی یه بریم هم با بیا نمیری خونه اگه دادا :           

 . پرید حرفش بین اهپگ          

 . بیا هم تو مهسا...  هست دار خنده فیلم یه خوبه هم سینما:           

 . زد لبخند و کرد نگاهش مهسا          

 . ممنون.  خونه بر  خوا  می من نه -          

 و کهههرد مههی  صههحبت  آرو  مهسهها  ، پگههاه  شههاد  و بلنههد  صههدای  تههن  بههرعکس         

 . داد نمی بروز رو احساساتش

 نبههود  حاضههر حتههی.  بههبار  رو پهها  بههود ممکههن کههه بههود جههایی آخههرین سههینما        

 . کنم فکر بهش

 هسههت مههاهی چنههد.  ببیههنم وثوقههو جدیههد هههای نقاشههی تههابلو بههر  خههوا  مههی _        

 . نزد  سر بهش

 کشههید بیههرون پگههاه دسههت از رو سههیگار.  کالفههه و  ههوالنی.  کههرد نگههاهم ایمههان        

 . کرد زمزمه گوشم کنار و کرد روشن و
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 ! بابا جد  سر کن ول:           

 . انداختم کنار رو رسیده فیلتر به سیگار و زد  لبخند          

 ؟ بریم ایمان...  نقاشیم عاش  منم وای:           

 . ببینیم داشتی دوست که فیلمی همون بریم.  نه:           

 بخهر   تهابلو  یهه  اتهاقم  واسهه  خهوا   مهی  مهنم  بهریم  آقها  علهی  بها  هم ما.  کن ولش:         

. 

 . اخم پر و مک  با کرد نگاهش ایمان          

 . نه:           

 بهود  فکهر  تهوی  و بهود  پهایین  سهر   ایمهان .  بهودیم  رسهیده  ایمهان  ماشهین  جلوی        

 . نداشت رو قبل سرزندگی و بود خورده ذوقش توی پگاهم و

 ؟ مگه داری کار چی دیگه ست جمعه ؟ نمیای تو مهسا:           

 و باریهههک انگشههتای .  کهههرد نگههاه  پگهههاه بههه  مهههردد و کههرد  مرتههه  رو شههالش         

 یههه ی انههدازه بههه.  بههود کههرده مکهه  کمههی و شههال ی لبههه بههه بههود گرفتههه رو ظههریفش

 . خواستش می دلم ، ببینمش بود  نخواسته که ای هفته

 . خونه ر  می.  شم نمی مزاحمتون -          

 . کرد نگاهش و آورد باال رو سر  نایما          

 . شیم می خوشحال ؟ مزاحمتی چه:           
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 مههن! ؟ ببینههه رو مههن واکههنش خواسههت مههی مههثال.  کههرد نگههاهم گههبرا خیلههی مهسهها        

 . داد  نمی نشون العمل عکس ابرو و چشم با معموال

 . میاد من با _          

 . من به زد زل هم مهسا و کرد نگاهم تعج  با ایمان          

 ؟ بریش می گالری:           

 . شد ماشین سوار و گفت ای کالفه ی باشه.  داد  تکون سر          

 . فعال پس:           

 . گرفت رو مهسا دست و کرد نگاه ایمان به تعج  با پگاه          

 . بگبره خو  ، خ  خیلی:           

 جیهه  تههوی رو دسههتها  و گههرفتم هفاصههل ازشههون و کههرد  خههداحافظی پگههاه بهها        

 و کنههه خههداحافظی پگههاه بهها مهسهها تهها برداشههتم آرو  هههای قههد  و کههرد  فههرو پههالتو 

 . بیاد

 . خونه ر  می من ، همایونی دعو  از ممنون خیلی -          

 . رفتم ماشین سمت به بعد و رفته باال ابروی با.  کرد  نگاهش          

 فاصههله خواسههتی موقهه  هههر.  بکنههی رفتههارو ایههن نمهه بهها د  نمههی اجههازه مههن -        

 . بشی نزدیک خواستی موقعم هر و بگیری

 . کنم باز درو تا رفتم ماشین کنار و بده ادامه داد  اجازه          

 ؟ خ  _          
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 ایسهتاد  درماشهین  بها  ممها   و مهن  بهین  و رسهوند  مهن  بهه  قهد   چنهد  با رو خود         

. 

 د  انقههدر کههه منههه تقصههیر.  کههرد  رو بههرا  دلمههو دسههت کههه خودمههه تقصههیر -        

 . دستیم

 !؟ اینطور که _          

 . زد ضربه   سینه ی قفسه به دست ک  با و شد کالفه          

 دلههت موقهه  هههر و بههری دادن توضههی  بههدون نههداری حهه  ؟ بههدی انقههدر چههرا -        

 ... برگردی خواست

.  بههود اومههده دیههد  تههوی سههفید  بلههوز گههرد ی یقههه و گههردنش گههودی دوبههاره        

 حلقههه گههردنش دور و بههرد  شههالش تههوی رو دسههتم.  کنههه درسههتش بههود  گفتههه بهههش

 و کشههید  گههردنش جلههوی انحنههای تههوی رو شصههتم انگشههت.  شههد سههاکت.  کههرد 

 رو حرکهههت ایهههن انتظهههار.  کهههرد  نهههواز  رو زیهههر  اسهههتخون برجسهههتگی آرو 

 . کشید دهن توی میلیمتری چند رو پایینش ل  و نداشت

 و داشههت ضههربان دسههتم پوسههت زیههر گههردنش انحنههای کنههار کوچیههک نههب         

 . بود بخش لب  برا  ریز  های ضربه کردن حس

 رفتههار  ایههن اگههر.  بههدتر  کنههی مههی فکههر کههه چیههزیم ایههن از.  همیههنم مههن _        

 دروغ اگههر گیههری مههی یههاد بعههد بههه ایههن از...  بههودی مسههتحقش چههون کههرد  باههها 

 رو احساسههت وقتههی تههو ، جههون دختههر ضههمن در.  میشههه باههها  رفتههاری چههه ، بگههی

 مههن قواعههد بهها و بمههون یهها پههس ؛ شههد راحههت مههن ی عالقههه از خیالههت کههه دادی نشههون

 . بگیر فاصله من از یا بیا کنار
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 شههونش  روی ول و شههل  کههه رو شههالش  و برداشههتم دورگههردنش  از رو دسههتم        

 از و انههداختم   دیگههه ی شههونه روی و کههرد  رد گههردنش پشههت از ، بههود افتههاده

.  کههرد  روشههن رو ماشههین آرامههش بهها و شههد  ماشههین سههوار.  زد  کنههار  در جلههوی

 رو شیشههه.  کههرد  نگههاهش و زد  لبخنههد.  کههرد مههی نگههاهم و بههود ایسههتاده جهها همههون

 . داد  پایین سانتی چند

 . شو سوار _          

 وسهه  هههم مشههتی یههه و زد دور رو ماشههین و کههرد نگههاهم اخههم بهها ای ثانیههه چنههد        

 . شد سوار و زد کاپو  روی راه

 

.  بههود  کههرده پههار  وثههو  ی مغههازه بههه نزدیههک کوچههه یههه داخههل رو ماشههین        

 االن حرفههی هههیچ بههدون شههده باعهه  کنجکههاویش دونسههتم مههی و بههود پکههر مهسهها

 یهه .  نبهود  تهاثیر  بهی  کنجکهاویش  حهس  تحریهک  تهوی  قطعها  ایمهان  رفتهار .  باشه کنار 

 بههاال کههه رو سههر  و بههود هنههر ی دانشههکده بههه نزدیههک بسههیار کههه فرعههی خیههابون

 . متفاو  و خا  تیتای با پسرایی و دختر از بود پر بر  و دور ، میاوردی

 ! اصال نمیاد بهت هنریت روحیا  -          

 . حسی هیچ بی.  کرد  نگاهش          

 . ندار  روحیاتی همچین چون _          

 ؟ اینجا اومدنت ، خونت دیوار روی نقاشی تابلوهای اون پس -          
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 همیشههه مثههل.  بههره داخههل کههه کههرد  اشههاره خیههابون نههبش بههاریکی و سههیاه در بهه         

 رو معکههو  شههمار  حکههم مههن بههرای و زد مههی آد  دمههاغ زیههر عههود مزخههر  بههوی

.  یههر گ مههی سههردرد شهه  تهها ، بیههرون نههزنم دیگههه سههاعت نههیم تهها اگههه کههه داشههت

 . گرفت رو پالتو  آستین

 . سرخ صندل...  صندله کنم فکر.  عود  بوی عاش  من -          

 ! واقعا داشتیم تشابه و تفاهم هم با ما چقدر          

 . متنفر  از  من_          

 اصهههطال  بهههه اون ی محو هههه وارد و رفتهههیم بهههاال رو باریهههک و تنههه  راههههروی        

 خهها ر واسههه ایمههان و مههن و بههود مغههازه یههه ، بههودن کههه گههالری.  شههدیم گههالری

 نقاشههی تابلوهههای بهها سههالن دیههوار از بزرگههی قسههمت.  گههالری گفتههیم مههی تابلوههها 

 مشهت  یهه .  فروخهت  مهی  دسهت  کهار  جدیهدا  سهالنم  انتههای  و بهود  شهده  پهر  دیوار روی

 جوجههه مشههت یههه از کههه...  و دریههایی و بههومی آال  زیههور و تزئینههی کههار و جعبههه

 واسهه  درشهت  پهول  کسهی  معمهوال .  فروخهت  مهی  و خریهد  مهی  پهول  بهی  نره دانشجوی

 پههول ، تههه پنههزرای خنههزر اون بابههت بقیههه تههو  و تههک مشههتریای جههز و داد نمههی تههابلو

 ایسهتاده  تهابلو  ههر  کنهار  کهه  هنهری  پسهرای  و دختهر  از بهود  پهر  دور تها  دور.  دادن می

.  بههافتن مههی شههعر... خههزعبال  ایههن و سههبکش و نقهها  منظههور ی دربههاره و بههودن

 محههال.  بههود غریهه  و عجیهه  تیتههای روی هههم گههاهی و ههها تههابلو روی چشههمش مهسهها

 ههودی  رابهین  کهاله  و کمهر  رو تها  موههای  بها  لنهدهور  یهه  یها  فهر  ی کلهه  یهه  و بیهای  بهود 

.  نمیومههد در صههاحبش واسههه تههو  از نههونی.  بههود شههده پههاتو  بیشههتر اینجهها.  نبینههی
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 بهها رو تهههش و سههر ، هنههری فضههل ظهههارا و سههخنرانی همههه ایههن از بعههد ، چنههد هههر

 . میاوردن هم مغازه ته از ، جعبه یا ، دستبند یه خریدن

 مغههازه تههه اون چههوبی صههندلی یههه همیشههه مثههل.  گشههتم دنبههالش نگههاهم بهها        

 رو مههن.  بههود نشسههته روشههنش رنهه  و رسههمی شههلوار و کههت اون بهها و بههود گباشههته

 دسهتها  .  اومهد  سهر   پشهت  ههم  مهسها  و رفهتم  سهمتش .  ایسهتاد  و شهد  بلنهد  دید که

 گفههتم و آورد  جلههو نههه عالمههت بههه رو دسههتم کههه کههرد بههاز کههردنم بغههل بههرای رو

 . میشی مری  ، مریضم

 ! پیدایی کم ؟ پسر  خوبی!  آقا سال :           

 . هستیم!  وثو  حا  سال  _          

 . زد شونم روی و خندید.  میاد بد  حاجی لفظ از دونستم می          

 ! پدرته حاجی:           

 . زد  ای ناخواسته و ک  لبخند          

 ؟ اینجایی ای جمعه ظهر نداری بچه و زن _          

 امههروز کههه دختههر ایههن.  بچمههی تههو.  هههامن بچههه همشههون ؟ بینههی مههی رو اینهها:         

 . هامن بچه تابلوها این.  بچمه اینم ، اومده باها 

 و بهود  شهده  سهفید  تقریبها  موهها  .  انهداختم  پهایینی  تها  بهاال  از نگهاه  و زد  لبخند        

 ر  و شهه  هنههوز ولههی.  بههود افتههاده عمههودی چههرو  تهها دو الغههری از ههها  گونههه روی

 . ایستاد می

 ؟ نکشیدی جدید تابلوی _          
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 نقاشههش.  آورد  خههوبی و جدیههد اثههرای ولههی. نقاشههی بههه ره نمههی دسههتم دیگههه:         

 . خریدی قبال کارا  زا ، شناسی می رو

 سههالن وسههطای نقاشههی یههه سههمت کههه کههرد  حرکههت دنبههالش و داد  تکههون سههر        

 چیهزی  گفهت  نقاشهی  ی دربهاره  کهه  چیزایهی  از نهه  و بهود  یهاد   نقاشهش  اسهم  نه.  رفت

 خیلهی .  رفهت  مهی  فهرو  مشهامم  تهوی  متهه  مثهل  داشهت  دیگهه  عهود  بهوی .  شد می حالیم

 . کرد  قط  رو حرفش توضیحاتش به رب  بی

 ؟ خرن می رو نقاشیا ؟ چطوره دخل اوضا  _          

 . بخونم رو تهش تا که کرد نگاهم جوری یه و زد لبخند          

 خریههد تههوی مههرد .  سههت بسههته ملههت بههال و دسههت.  پسههر  نیسههت خبههری:         

 . بستن چشماشونو ، شستن مغزشونو.  موندن شون یومیه

 مهسهها بههه داد  و گههرفتم از  رو نگههاهم.  خالیههه بههالش و دسههت دونسههتم مههی        

 رو کهه  مهرد  و زن یهه  از  رحهی .  بهود  دیهوار  تهابلوی  روی چشهمها  .  بهود  سهاکت  که

 حصههار ی میلههه بههه دستهاشههون و بههودن ایسههتاده هههم روی روبههه رودخونههه روی پلههی

 . بود پشتشون

 ؟ قشنگه _          

 سههمت ، نشههنید وثههو  از صههدایی کههه بعههد ، اونههه مخهها بم کههه نشههد متوجههه اول        

 . کرد  می نگاهش که برگشت من

 . خیلی بله -          

 . برگشتم وثو  سمت به          
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 . بر  می همینو _          

 بههردن بههرای تهها بههرد و کههرد جههدا دیههوار از دقههت بهها رو تههابلو و داد تکههون سههر        

 . شد نزدیکم مهسا.  کنه آماد 

 دوسههت خههودتم ؟ خریههدی چههرا.  گفههتم آقهها اون ویجلهه همینجههوری مههن -        

 ؟ داشتی

 !؟ داشت رو من جی  هوای.  زد  لبخند          

 . دیگه از  بود اومده خوشت _          

 پهول  برابهر  دو.  بهود  ایسهتاده  و بهود  کهرده  آمهاده  رو تهابلو  کهه  رفهتم  وثو  سمت        

 گهر   اسهتقبال  ایهن  مها  ت اصهال  و کهرد   مهی  همینکهارو  همیشهه .  کشهید   کهار   نقاشی

 مهی  بیهرون  پهوز  دسهتگاه  از کهه  بهود  سهفید  کاغهب  تیکهه  یهه  همهین  واسهه  خا  توجه و

 . داد  می دستش و زد

 

 کهه  کهرد   مهی  تهه  و سهر  رو ماشهین  و بهود   گباشهته  عقه   صهندلی  روی رو تابلو        

 . بشم خیابون وارد

 ؟ بیاد پگاه شتنبا و نیومد ایمان چرا ؟ اینجا بودیم اومده چرا -          

 . بگیری رو سوالت جواب اومدیم _          

 . کرد نگاهم گی           

 ؟ سوال کدو  -          
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 ؟ بودی نترسیده پدر  از مگه _          

 ؟ خ  -          

 . شد من به متمایل که رسید ذهنش به چیزی و کرد فکر          

 ؟ بود پدر  -          

 . داد  تکون سر          

 . کرد نگاهم گی           

 ! اصال نکردی معرفی بهش منو...  فامیلیش آخه -          

 ! کرد  می معرفی بهش خودمو باید قبلش _          

 ؟ دونه نمی چطور ؟ چی یعنی -          

 . بترسی نباید من از دیگه اینو _          

 . داد نمی ادامه رو سواال  کا           

 ؟ اون ولی ناسیشش می تو چطور -          

 از بعههد کههه بههود مامههان دور فههامیالی از.  پههیش سههال پههن .  کههرد پیههدا  ایمههان _        

 . کردن رابطه قط  هم با ها خانواده ، کرد ول رو مامان اینکه

 ؟ داره بچه دونه می اصال ؟ رفت که بود سالت چند -          

 . سال چهار _          

 ؟ اینجا میای اصال چرا پس ؟ کنی نمی یمعرف بهش خودتو چرا -          
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 . مونن می تنها ، قصه ته عوضیا بمونه یاد  که میا  _          

 . داد ادامه رو سواال  دوباره و کرد نگاهم و شد ساکت ای ثانیه چند          

 ؟ نیومد   بچه سراغ چرا ؟ کرد ازدوا  اصال چرا خ  -          

 . دهنده اراخط و جدی.  کرد  نگاهش          

 . لطفا کن تمو  پرسیدنو سوال_          

 ناراحههت مههن بههرای زیههادی حههدود تهها و گفههت مههی اینطههور نگههاهش.  بههود نگههرانم        

 ولههی نترسههه پههدر  از هههی و بههرداره سههر  از دسههت کههه بههودمش آورده.  بههود شههده

 . کرد  نگاهش.  کنه دلسوزی من برای خواستم نمی

 . با  ر کنا ش  تا امروز _          

 سههمت دو بههه و گههرفتم رو دمههاغش نههو .  سههاکت و حههر  بههی کههرد نگههاهم        

 . داد  تکون

  ؟ خ  _          

 

 رسههتوران بههاغ یههه بههاز ی محو ههه تههوی چههوبی میههز یههه دور و بههود عصههر حههوالی        

 کههابین تههوی مهها عمههال چههون بههود بههاز ی محو ههه اسههمش کههه البتههه.  بههودیم نشسههته

 دیهوار  و در بهه  بزنهی  زل اینکهه  جهای  بهه  کهه  بهود  ایهن  خهوبیش  ولهی .  بودیم ای شیشه

 سههبز فضههای یههه.  روبههرو  سههبز فضههای بههه زدی مههی زل ؛ دیگههه آدمههای ی چهههره یهها ،

 . کوتاه پرچینای با پلکانی
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 بخههوریم دیههر انقههدر رو ناهههار تهها بههود شههده باعهه  دیروقههت و مفصههل ی صههبحونه        

 بهود  شهده  الغرتهر .  بهود  نباشهته  بهرا   تهاییاشه  ، ههم  وثهو   ی چههره  دیهدن  چند هر. 

 شههبیه ، بههود زده حههر  بریههده آدمههای شههبیه.  مریضههه نکنههه بههود رسههیده فکههر  بههه و

 مهسهها.  بگیههره بههرا  رو آمههار  گفههتم مههی ایمههان بههه بایههد.  دادن رد کههه کسههایی

 رو دسههتم.  بههود خیههره روبههرو فضههای بههه و   چونههه زیههر بههود زده رو دسههتها 

 وجههود بهها ، لحظههه ایههن تههوی االن.  کشههیدمش خههود  سههمت شههوصندلی زیههر گباشههتم

 مسههکن یههه حکههم بههرا  ولههی ؛ بههود کههرده مخههدو  کههامال رو ذهههنم هفتههه یههه کههه ایههن

 . داشت رو باال دوز

 بههه کههه بههود روزی چنههد یههه.  داد  تکیههه و گباشههتم میههز روی رو دسههتها  کهه         

 . باشه خوبی زمان رسید می نظر به و بد  فرصت بهش بود رسیده فکر 

 ... سوالی هر ، بترسی سوال تونی می ، نشستیم اینجا که وقتی تا االن _          

 انگشههتهای دور   اشههاره انگشههت سههر بهها.  دسههتها  و کههرد مههی نگههاه میههز بههه        

 . کشید فرضی خ  میز روی دستم

 ؟ انگشتته توی انگشتر این همیشه چرا -          

 . داشتم دوست رو زیاد  دقت ولی داشتم تظاران که نبود سوالی          

 بههرا  پههدرو نقههش کههرد مههی سههعی ولههی ؛ نبههود زنههده زیههاد.  پدربزرگمههه بههرای _        

 . بود خوبی مرد.  کنه بازی

 ؟ بترسم تونم می سوالی هر -          

 . زد کنار صورتمو انگشت نو  با آرو  که کرد  نگاهش          
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 . شم می هول ، کن نگاه روبرو به فق .  نکن نگا  -          

 . شد  خیره روبرو به و گباشتم سر  پشت رو دستا  و زد  لبخند          

 . بتر  _          

 . میومد چاه ته از انگار صدا           

 ؟ داری دوست منو ، تو...  یعنی خ ...  منو ، تو -          

.  کهههرد  مهههی حهههس ورتمصههه روی رو نگهههاهش.  زد  پلهههک آرو !  پهههررو بچهههه        

 . داد  جواب صری  و ساده

 . بله _          

 دسههت بههه چههایی سههینی کههه رسههتوران کههارگر بههه زد  زل مههن و شههد سههاکت        

 . شد می داخل

 و کههرد  فههرو چههایی داخههل رو نبهها  ی شههاخه و ریخههتم چههایی دومههون هههر بههرای        

 . چرخوندمش چایی لیوان توی دورانی و آرو 

 ؟ بوده زندگیت توی کسی من از قبل -          

 . کنم حس رو عطر  تا گرفتم صورتم با مما  رو چایی فنجون          

 . بله _          

 و گباشههتم میههز روی و زد  لهه  رو داغ چههایی.  تههر  ههوالنی اینبههار و شههد سههاکت        

 فکههر تهوی  و بههود شهده  خیههره میهز  بههه.  کهرد   نگههاهش و گباشهتم  جلههو  رو چهاییش 

 . بود
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 ؟ بوده رسمی ی رابطه یه -          

 . نه ، باشه شده ای شناسنامه که اینه اگر رسمی از منظور  _          

 ؟ داشتی دوستش -          

 . رسید نمی سرحال نظر به که کرد  نگاهش          

 . اوهو  _          

 ؟ داری دوستش هنوز  -          

 از خههالی آخههری همههین مثههل یا بعضهه و بههود احساسههاتی سههواال  ی همههه        

 . منط 

 ؟ کنی می فکر  پرسی می که سوالی به _          

 . چرخوند  رو نگاهم و خورد  چاییم از.  نداری پس کرد زمزمه          

 . کنیم می عو  زمینو و تو  حاال.  خ  خیلی _          

 . زد زل چشما  توی و نشست من به رو          

 ؟ چی یعنی -          

 . من دست ولی تو  ، تو زمین توی دفعه این یعنی _          

 ؟ بترسی سوال خوای می -          

 یهه  بههش  تها  بهودیم  اینجها  االن اصهال .  شهده  ههول  کهه  نهده  نشهون  کهرد  مهی  سعی        

 . بد  زدن حر  برای فرصت
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 مهن  الزمهه  میکنهی  فکهر  کهه  رو چیهزی  ههر  خهود  .  پرسهم  نمهی  سهوال  مهن  نه _        

 . بگو بهم مبدون

 ؟ چی -          

 رو خههود  چههرا پههس نبههود خنهه .   ههوالنی مکهه  و لبخنههد بهها.  کههرد  نگههاهش        

 !؟ دیگه راه به زد می

 . خود  پای گباشتم رو انتخابش _          

 تههو سههبز هههای بوتههه بههه داد  رو نگههاهم.  زد زل بلههوز  کیههپ و بلنههد ی یقههه بههه        

 . باشه احتر تا روبرو وحشی و رفته هم

 بههود نخههورده رو چههاییش.  بههود شههده ای دقیقههه چنههد شههاید ،  ههوالنی بههود سههاکت        

 . بود کرده حلقه محکم فنجون دور رو دستا  فق  و

 مههن...  پههدر  فههو  ؛ تمههومم نیمههه در .  دونههی مههی هسههت کههه چیههزی هههر -        

 . ندار  و نداشتم ای پیچیده زندگی

 . سرکشید رو چاییش از کمی          

 پههیش دلههم یعنههی...  بگههم بخههوا  از  کههه نبههوده زنههدگیم تههوی هههم کسههی -        

 بخههوا  کههه چیههزی نههه ولههی گههبرا و رنهه  کههم حضههور یههه شههاید.  نبههوده درگیههر کسههی

 . بد  توضی 

 بههود کههرده تههر سههخت رو چیههز همههه خههود .  گفههتم ای کشههیده " خهه  خیلههی "        

 . کرد  تنم رو پالتو  و شد  بلند. 

 . میشه ش  داره ، خونه برسونمت _          
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 . شد بلند گباشت رو   خورده نیم فنجون          

 و بههود خههود  تههوی و بههود سههاکت ، کههرد  مههی حسههاب رو میههز کههه زمههانی تمهها         

 . ریخته بهم که بود حواسم

 مههچ دور آسههتین روی از دسههتش کههه زدیههم مههی قههد  رو پارکینهه  تهها بههاغ مسههیر        

 . شد حلقه دستم

 ؟ نترسیدی سوال چرا تو -          

 . شد  خیره پا زیر فر  سن  به و زد  لبخند          

 . نکردی استفاده خوب فرصتت از _          

 ؟ رئیس آقای بگیری اضافه وقت میشه -          

 سههر مثبههت عالمههت بههه ؟ بههود  بیههزار گفتههنش رئههیس ایههن از چقههدر دونسههت مههی        

 . داد  تکون

 . نیار رو  به امشبو وقت هیچ -          

 . داد مالیمی فشار رو دستم مچ که داد  ادامه رفتنم راه به و نگفتم چیزی          

 . کن صبر -          

 پهها نههو  روی.  ایسههتاد  و شههد  خیههره بههود متریمههون چنههد کههه پارکینهه  در بههه        

 صههدا ممکههن ی جهههدر تههرین پههایین بهها و آورد گوشههم کنههار رو سههر  و ایسههتاد

 . کرد زمزمه

 . دار  دوستت منم -          
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 . افتاد راه جلو سمت و کرد رها رو دستم مچ          

 

 ته   اون از.  ببینهیم  رو معینهی  جدیهد  ی پهرو ه  تها  بهودیم  رفتهه  ایمهان  بها  صب  از        

 روزی گنجشههک کارمنههد مشههت یههه تعههاونی هههای پههرو ه ، بههود کلفههت گههردن کههارای

 ، ممکهههن زمهههان سهههریعترین تهههوی کیفیهههت کمتهههرین بههها و گرفهههت مهههی دسهههت رو

 انجهها  خودمونههو کههار مهها.  نداشههت دخلههی مهها بههه خهه  کههه.  داد مههی تحویههل سههاختمون

 هههم بههاری دو یکههی و بههود مههن همههراه و بههود نیههاورده رو ماشههینش ایمههان.  دادیههم مههی

 . میریم کجا بود پرسیده

 رو پنجههره.  دادنههش توضههی  واسههم بههود سههخت.  کههرد  پههار  سههاختمون جلههوی        

 . گباشتم لبم کن  سیگار نخ یه و داد  پایین

 . ببینمش خوا  می که هست یکی _          

 . نشست من به رو.  داد می دردسر بوی لحنم و فیگور .  کرد نگا           

 مهی  کهار  تهو   پویها  اسهم  بهه  پسهره  یهه  کهه  رادیولو یهه  یهه  اینجا چهار ی  بقه _        

 . کنه

 ؟ هس کی علی:           

 مههی اونههو.  بردیاسههت اسههمش کههه داره خالههه پسههر یههه ، نههه رو پویهها پسههره ایههن _        

 . ببینم خوا 

 ؟ کیه گم می خ :           

 . بزنم حر    درباره خوا  نمی _          
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 . کشید بیرون نخ یه و برداشت رو داشبرد روی سیگار جعبه          

 کنههیم اسههتخدا  منشههی گفتههیم خههوردیم گهههی چههه.  کردیهها مههی زنههدگیتو داشههتی:         

! 

 . نداره رب  اون به.  لطفا کن بس _          

 که   تهو  زنهدگی .  نتیچهون  منهو  ، شناسهی  مهی  منهو  تهو  ؟ احمقهم  مهن  ؟ خهر   من:         

 . منه دست

 . خیال بی _          

 . نباشت که کنم روشن ماشینو خواستم          

 ؟ نه لنگه می کار  جای یه دختره این.  با  میزنم  دار حر :           

 . کرد  روشن ماشینو و زد  لبخند! ؟ بیرون بود زده غیرتش رگ          

 … خواد نمی تو ، زنه نمی تبر منو گردن پسرجون _          

 داخههل کههه کههرد  نگههاهش.  کوبیههد درو و شههد پیههاده و کههرد بههاز ماشههینو در        

 عقه   متهر  چنهد  کهه  لبهوفرو   گهاری  بهه  نگهاه  یهه  جلهو،  آینهه  ویت از.  رفت ساختمون

.  رفههتم سههمتش و شههد  پیههاده.  انگههار بههود اینجهها پههاتوقش.  انههداختم ، بههود تههر

   شههونه روی دسههتی.  خههورد مههی پوسههت بهها باقههالی داشههت و نبههود مههن بههه حواسههش

 . زد 

 ؟ رفی  چطوری _          
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 کههم ولههی.  اومههد یههاد  چیههزی کههه کههنم نمههی گمههون.  کههرد نگهها  و برگشههت        

 . داد دست و زد لبخند.  نیاورد

 ؟ شما حال.  دادا  سال :           

 . بده لبو ظر  یه.  قربونت _          

 ؟ بزرگ یا کوچیک:           

 !؟ بود لبو تیکه چند فرقش ؟ آخه بود سوالی چه          

 . بزرگ _          

 مههی قهها  رو لبههو هههای گههردی دقیهه  چقههدر کههه کههرد  مههی نگههاه رو پسههر داشههتم        

 صههدا  ایمههان کههه ریخههت مههی رنهه  قرمههز ی شههیره اون از روشههون و چیههد مههی و کههرد

 . بود برگشته زود خیلی.  بود ایستاده ماشین کنار.  زد

 جلهههو  رو لبهههو ظهههر  و شهههد  ماشهههین سهههوار.  بهههود ایمهههان مشهههغول فکهههر         

 . صامت و  والنی ، کرد  نگا  و گباشتم

 . شد مشغول و برداشت داشبرد روی از رو لبو ظر           

 ؟ دیگه بود بردیا اسمش!  دیگه برو ؟ چیه:           

 . کرد  نگاهش و نداد  جوابی          

 . داریم قرار 2 ساعت.  بریم.  میار  گیر :           
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 بیههاد کههه آموزشههگاه در بههه بههود  شههده خیههره و بههود  نشسههته ماشههین تههوی        

 نفههری پههونزده ده حههدود.  خواسههتش مههی دلههم و بههودمش ندیههده اصههال امههروز.  نبیههرو

 و شهههد  کفهههری ، نشهههد مهسههها از خبهههری بهههاز و زدن بیهههرون آموزشهههگاه در از کهههه

 امکههان ، بههود پیچیههده کههال  ی بهانههه بههه امههروز  اگههر.  آورد  بیههرون رو گوشههیم

 کههال  از.  دیههدمش کههه گههرفتم مههی رو   شههماره داشههتم.  بگههبر  از  کههه نداشههت

 سههمت ایههن سههالنه سههالنه و کههرد فههرو گوشههش تههوی رو هنههدزفریش.  اومههد بیههرون

 مههن و شههده پههار  ماشههینای بههه هههم نگههاهی اصههال.  بگیههره تاکسههی کههه اومههد خیههابون

 . گرفت می تاکسی داشت.  گرفتم رو   شماره!  اصال بود مست.  ننداخت

 . سال  -          

 . عزیز  سال  _          

 ؟ دفتر نیومدی امروز اچر -          

 ! ها بکنه کار  یکی وسطا این باید اینکه مثل...  ؟ چیه خود  نظر _          

 ! فرمایشا  خورده از امروز شیکست گردنم ؟ کنم نمی کار من ؟ یکی -          

 . ماشین توی نشست می داشت و بود گرفته تاکسی یه          

 . دختر شو پیاده _          

 ؟ یچ -          

 . اینجا  _          

 دو و ایسههتاد.  شههنید  تلفههن پشههت از رو خههواهیش عههبر صههدای و شههد پیههاده        

 بههود سههر  پشههت چرخیههد چشههما  کههه جههایی آخههرین و زد دیههد رو خیههابون سههمت



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

199 

 

.  شههد  پیههاده و انههداختم داشههبرد روی رو گوشههی.  اومههد جلههو دیههد کههه رو مههن. 

 . ایستاد جلو  و کرد سال  دوباره

 ؟ خود  دیدن واسه یا اومدی گیری مچ واسه -          

 . زد    شقیقه روی آرومی ی ضربه انگشت نو  با          

 . بیاریم زبون به رو فکرامون ی همه نداره لزومی _          

 دگمهه  بها  و کهرد  بنهد  کهتم  ی لبهه  بهه  رو دسهتش  و کهرد  نگهاه    سهینه  ی قفسه به        

 و آورد  بهههاال رو صهههورتش شهههو گونهههه روی مگباشهههت رو دسهههتم.  رفهههت ور کهههت ی

 . کشید  لبش روی رو شصتم انگشت

 یههه خههوردن ، نیسههت فنهه  و دنهه  همههه ایههن بههه نیههازی مچههت گههرفتن بههرای _        

 . کنه می کفایت کنار  چایی فنجون

 . کرد نگاهم و آورد باال رو چشمها           

 ؟ داری اعتماد من به تو -          

 . د ز لبخند          

 . کامال نه _          

 . کرد فروکش چشمها  توی چیزی.  نداشت رو حر  این انتظار          

 . دار  اعتماد تو به من ولی -          

 . کرد  فرو جیبم توی و آورد  پایین صورتش روی از رو دستم          

 . کنن می جلبش ، کنن نمی بستون بده رو اعتماد _          
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 گرفههت مههی رو دومههون هههر حههال تهههش کههه رو مزخههر  بحهه  ایههن خواسههت        

 . شد  مانعش که بده ادامه

 . عزیز  بریم _          

 

 و خههورد  شههیر لیههوان از.  کههرد  مههی چههت ایمههان بهها و بههود  داده لههم تخههت روی        

 . گباشتم پاتختی روی

 " ؟ کنه می مصر  چیزی نکنه.  بود شده الغر خیلی وثو  "          

 " ؟ شده عو  جاتون ؟ شی نمی خیالش بی چرا.  جهنم به "          

 ".  نیست آد  خود دست چیزایی یه.  تونم نمی "          

 "...!  رو ما دهن تو چیزای این "          

 ! بددهن احم .  خندید           

 . داد پیا  مهسا          

 "!  آنالینی عج  چه "          

 ". جون دختر ریندا خواب که شما "          

 " کن نگاه اینو "          

.  نفههره یههه تخههت یههه پشههت دیههوار یههه عکههس.  کههرد  بههاز فرسههتاد کههه عکسههی        

 ی شهده  گولهه  صهورتی  پتهوی  بهه . بهود  کهرده  آویهزون  بهود   خریهده  برا  که تابلویی

 . من نارنجی ناز  ی دختره.  کرد  نگاه تخت پایین



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

201 

 

 "!  لحداق کن مرت  تختتو روی "          

 " من حال توی بزن فق !  ذو  بی "          

 "!  د  می ترجی  رو پروفایلت عکس توی لو  فیگور اون کردن تماشا "          

 . کرد  باز رو ایمان از رسیده پیا           

 عوضههیای اون از نظههر بههه.  رو اینسههتا  پروفایههل.  آورد  گیههر رو پسههره ایههن "        

 " اعصابه روی

 . نشستم صا .  نداشتم هم رو اعصابش و حوصله که البته.  نداشتم اینستا          

 " ؟ بیاری گیر  تونی می ببین.  خوا  می شمارشو "          

 خههدمتتون بههودن آورده تشههری .  داریههم دفتههر تههوی شمارشههو.  نیسههت نیههازی "        

 !" 

 موهههای ی یشهههر روی.  کههرد  حههس رو گرمهها جریههان پوسههتم زیههر و کههرد  داغ        

 ی گوشهه  و کنهد   حرکهت  یهه  بها  رو تیشهرتم .  بهود  زده ههم  ر هوبتی  نهم  گرمها  از سر 

 ؟ من یا بود اومده مهسا دیدن.  کرد  پر  اتا 

 " ؟ مطمئنی "          

 تصمیمشهههو بهههود قهههرار.  کهههرد  وارد مشهههتری دفتهههر تهههوی رو مشخصهههاتش "        

 "!  پس بود دهنیوم کار واسه.  کرد کنسلش که بده خبر و بگیره

 . کرد  باز رو مهسا پیا           

 "! ؟ لوسه کجا  "          
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 ".  دی نمی جواب که کنی می صحبت کی با "          

 . داد  رو پیامها  جواب          

 ". ندار  حوصله االن ، بخواب بگیر "          

 " ؟ داری چیکار من به ، بکن خودتو صحبت تو "          

 " ؟ باشم نداشته بهت کاری داری دوست پس "          

 " باشی راحت که میر  من باشه ؟ باز شد چت "          

 ".  زود "          

.  انهههداختم صهههندلیم روی و درآورد  رو پهههالتو .  بهههود  دفتهههر صهههب  هشهههت از        

 . برداشتم رو ها مشتری دفتر و داد  باال رو آستینا  و نشستم ایمان میز روی

 و اومههد در صههدای کههه انههداختم مههی نگههاه رو شههده پههر تههازه هههای برگههه اشههتمد        

.  دسههتش کیفشههم و بههود تههنش پههالتو .  شههنید  رو مهسهها صههدای ثانیههه چنههد از بعههد

 . بود کشیده سر  در چوب چهار توی نیمه نصفه

 ! اومدی زود چه.  سال  -          

 . ببند درو برو...  سال  _          

 . گفت بلند که اومد صدا  و بست محکم نسبتا درو          

 . کن رفتار درست من با -          

 از.  بگیههر  خودمههو جلههوی کههرد  سههعی ولههی سههروقتش بههر  کههه شههد  خیههز نههیم        

 تشههابه خهها ر بههه ایمههان.  داد  کههار  بههه حواسههمو و داد  فشههار هههم بههه لبههامو حههر 
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 " تهها چنههد ومههدمی پههیش خیلههی.  نوشههت مههی  رفههو کوچیههک اسههم همیشههه فههامیلی

 اسههم فقهه  همههین بههرای.  باشههیم داشههته " احمههدی " یهها " غفههاری " یهها " حسههینی

 بههه کههه بههود  نکههرده نگههاه بیشههتر رو بهرگ  سههه.  خونههد  مههی رو ههها مشههتری کوچیهک 

 ذخیهههره رو   شههماره  و آورد  بیههرون  جیههبم  از رو گوشههیم .  رسههید   بردیهها  اسههم 

 عقهه  بههرگ چنههد.  اشههتد هههم رنههدی ی شههماره و بههود شههریفی فههامیلیش.  کههرد 

 تههاریخ ایههن حههوالی تههوی بردیهها یههه فقهه  بشههم مطمههئن کههه کههرد  نگههاه هههم رو تههر 

 . داره وجود

 بههه زد  مههی زنهه .  زد  زل دورانههش بههه و چرخونههد  میههز روی رو گوشههیم        

 مهسها  پهس  ؛ بهود   نفرسهتاده  نامهه  دعهو   واسهش  کهه  مهن  ؟ بشهه  چهی  کهه  پسره این

! ؟ کههه بههود نشههده وحههی بهههش.  داشههت رو اینجهها  آدر کههه بههود ارتبهها  در باههها 

 بههرای زدنهها  مردگههی مههو  بههه و ا ههوارا و ادا تمهها  ؟ بههود آورده گیههر خههر رو مههن

 رو کههال  ؟ داشههت مههد   ههوالنی برنامههه یهها ؟ بههود مههن از سههواری و رفههتن کههال 

 کههه زد مههی حههر  یههارو ایههن بهها ؟ بیههرون بزنههه الههدن  ایههن بهها کههه بههود پیچونههده

 ؟ میز روی ذاشت می رو و پشت رو گوشیش

 تههوی از رو مردیکههه اون عکههس بههود  گفتههه ایمههان بههه.  داشههتم جدیههد پیهها         

.  نههه یهها هسههت خهها ر  تههوی   چهههره ببیههنم تهها بفرسههته بههرا  و کنههه کتههی اینسههتا 

 کههه لشههی همههون.  اومههد یههاد  تهها کههرد  تمرکههز   چهههره روی ای لحظههه چنههد

 و فههر موهههای اون!  بههود دراز گهها لن و بههود نشسههته کشههتی مثههل مهسهها روبههروی

 ؟ باشه متداول اینجا مشتریای بین که نبود چیزی القید لبا  و درشت عینک

 بهزنم  قهد   اتها   تهوی  تها  شهد   بلنهد  و انهداختم  میهز  روی و کهرد   قفهل  رو گوشی        

 چقهدر  ههر  و بیها   کنهار  بهود  شهده  باهها   کهه  رفتهاری  ایهن  بها  تونسهتم  نمهی  رقهم  هیچ. 
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 نمههی بلنههد دود جههز مخههم از هیچههی بههاز  کشههید  مههی بههاال رو فکههریم شههنرو ی فیتیلههه

 . شد

 زد  زل و داد  تکیهههه چههههارچوب فلهههزی اسهههکلت بهههه و رفهههتم بیهههرون اتههها  از        

 کیبههورد کنههار کیکشههم و نسههکافه و کههرد مههی مرتهه  رو میههز  روی داشههت کههه بهههش

 . زد زل جلو  مانیتور به بعد و کرد نگاهم اخم با.  بود گباشته

 چشهم  وایسهادی  اونجها  تهازه  ، میشهه  چهت  بهار  یهه  وقهت  چنهد  ههر  نیست معلو  -        

 ! بخور منو بیا ؟ ری می هم غره

 تهها قههد  یههه فقهه  و فقهه  ، قههد  یههه انههدازه بههه.  بههود گفتههه آرو  آخههرو ی جملههه        

 قههد  یههه ایههن برداشههتن تههوان و داشههتیم فاصههله کوتههاه نسههبتا ی رابطههه ایههن خهه  آخههر

 مههی منههو چشههمی زیههر و بههود کههرده قهههر احمقانههه اینطههور کههه االن حههداقل.  شههتمندا رو

.  رفههتم صههندلیم سههمت و گههرفتم چهههارچوب از رو   تکیههه.  تونسههتم نمههی ، پاییههد

 . بیرون زد  و گرفت دستم رو مبایلم و پالتو

         … 

 ای ضههربه دسههتم کهه  بهها.  کههرد  مههی دود سههیگار و بههود  نشسههته ماشههین تههوی        

 جههواب دیههر.  گههرفتم رو بردیهها ی شههماره و برداشههتم رو گوشههیم و زد  فرمههون بههه

 . آلود خواب و داد

 ؟ بله:           

 . هستم بهرامی _          

 ! بهرامی جناب بود  خواب:           
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 ؟ تیپ خو  ، نیومد خوشت ما ی پتینه های نمونه از _          

 . کرد سکو           

 . زنم می زن  بهت خواستم اگه خود  شم لود کن صبر:           

 . بود کرده قط  رو گوشی          

 تههه سههیگار .  کههرد  پههار  دیههد  کههه سههوپرمارکتی اولههین جلههوی ماشههینو        

.  زد زنهه  مبههایلم کههه ذاشههتم مههی پیشههخون روی سههیگارو پههول داشههتم.  بههود کشههیده

 . بود بردیا

 . داد  جواب و بیرون  زد مغازه از و برداشتم سیگارو جعبه          

 . بله _          

 . نیست من ی سلیقه باب کارتون گفتم قبل ی دفعه کنم فکر:           

 ؟ بودی اومده ما کار دیدن واسه مطمئنی _          

 ! اوپس:           

 . بود ساکت ای لحظه چند          

 ؟ برد خود  با هم رو دختره اون ، بیرون زد می داشت که همونی تو:           

 . کرد  روشن فند  با و ل  ی گوشه گباشتم سیگارو          

 ؟ دید  میشه _          

 ؟ حاال داری چیکار!  نزنی شیش قبل دفعه مثل اگه:           
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 سه   تولهه  یهه  بها  نبهود   مجبهور  االن کهه  زد  نمهی  شهیش  دیگهه  گفهت  می راست        

 . شد  کالفه کردنش بتصح فر  از.  بزنم چونه ساله پن  ، چهار بیست

 ! بچه برو.  زد ال  باید تو با ، زد حر  نمیشه تو با _          

 نیمههه تهها کههه سههیگار کههرد  صههبر.  رفههتم ماشههین سههمت و کههرد  قطهه  رو گوشههی        

 ماشههینو داشههتم.  شههد  ماشههین سههوار و کههرد  خاموشههش کفههش نههو  بهها ، رسههید

 . اومد پیامش که کرد  می روشن

 همبرگههرا .  جلههو  بیهها نههه سههاعت.  فههوده فسههت یههه ، دفتههر  خیههابون تههه "        

 "!  عالیه کردن مسمو  واسه

 

 کههار یههه ظهههر   رفههای و بههود  زده واحههدی دفتههر بههه سههر یههه ظهههر از قبههل تهها        

 صهحبت  ایمهان  بها  بهار  یهه .  خونهه  بهود   رفتهه  ظههر  از بعهد  از و بهود   داده انجها   بانکی

 از بعههد ، مهسهها کههه تلفنههی بههار دو جههواب و بههود جریههان در جههورایی یههه و بههود  کههرده

 . بود  نداده ، بود زده دفتر از ظهر

 دوران تههوی سههیاه ی نقطههه یههه مثههل ابههد تهها نظههر  بههه کههه احمقانههه ی قضههیه ایههن        

.  کهرد   مهی  تمهومش  بایهد  و بهود  تمهو   نیمهه  کهار  یهه  ، بهود  ، احساسهیم  و فکهری  بلوغ

 وقتههی از.  بههود کههرده مختههل هههم رو بقیههه و مامههان بهها ارتبهها م حتههی و زنههدگی و کههار

 د  فقهه  و بههود  نرفتههه مامههانم دیههدن و اتهها  تههوی بههود  چتیههده خونههه بههود  اومههده

 تهها کههنم توجیههه رو بیهها  کههه بههود  نشسههته آشههتزخونه تههوی ای دقیقههه چنههد غههروب

 خواسههتم مههی اگههر.  انههداختم سههاعت بههه نگههاه یههه.  بمونههه بیشههتر سههاعت چنههد امههروز

 . میوفتاد  راه باید ، باشم بود گفته که جایی نه ساعت
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 تههوی از.  کههرد  پههار  جلوشههون.  بههود پههار  ماشههین تههایی چنههد مغههازه جلههوی        

 کههه بههود اینجهها تههابلو احمهه  یههه فقهه .  انههداختم نگههاه پشههتی ماشههینای بههه بغههل آینههه

 سههاندویچ و بههود کههرو  و ا  بههی یههه کههه ماشههینش کههاپو  روی بههود گباشههته پشتشههو

 . بود نوشابه دار نی و بزرگ لیوان یه   دیگه دست توی و زد می ازگ

 دیگههه ی نوشههابه و سههاندویچ بههه و داد تکههون سههر.  رفههتم سههمتش و شههد  پیههاده        

 . کرد اشاره بود کاپو  روی که ای

 . هنوز گرمه:           

 بههاال سههرمو و زد  جههدول بههه آرومههی ی ضههربه کفشههم نههو  بهها و داد  تکههون سههر        

 گههرمکن سههت یههه.  مههن بههه بههود زده زل و بههود پههر دهههنش.  کههرد  نگههاهش و آورد 

 زمهین  روی شهدن  کشهیده  خها ر  بهه  و بهود  زمهین  روی کهامال  شهلوار  پهایین  کهه   وسی

 . بود تنش ، بود شده ساییده

 ؟ داییشی:           

 ؟ گفته بهت اینجوری _          

 . کنه می کار داییش پیش گفت می نه:           

 . بست می خالی حساب بی چه.  زد  لبخند          

 ؟ دفتر بودی اومده چرا _          

 ! ببینم کاراتونو نمونه:           
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 ... تند و تیز.  کرد  نگاهش          

 . زد حر  تو با نمیشه گفتم _          

 نگهههم ، کشههوندنم حههر  بههه بهها خواسههت کههه گشههتم برمههی ماشههین سههمت داشهتم         

 . داره

 ؟ نترسیدی خود  از چرا:          

 ؟ داره فرقی چه تو برای _          

 روی خههالکوبی متوجههه تههازه و خههورد از  و کههرد دهههنش تههوی رو نوشههابه نههی        

 بها  احتمهاال  کهه  بهود  انگلیسهی  حهر   یهه  انگشهت  ههر  روی.  شهد   دسهتش  انگشتای بند

 . داد می نشون رو کلمه یه هم

 . پرسید  کنجکاوی روی زا.  نداره فرقی:           

 ؟ خ  _          

 . ببارمش فشار تحت تا اومد :           

 . داد  تکون " چی " عالمت به رو سر  و رفت هم توی اخما           

 ! بفهمی معنیشو خوای می چطور.  پرسی می داستان وس  از تو خ :          

  ههر  اون متههر نهد چ بههزرگ سههطل تهوی  حرکههت یههه بها  رو سههاندویچش ی نصهفه         

 . انداخت تر

 . ماشین تو بشین بیا!  بود آشغالی چه:           

 . گباشتم باز رو در و نشستم          
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 . بفهمی اینو اومدی اگر نداره تریتی من با رفیقت:           

 ! شد راحت خیالم گفتی که خوب چه _          

 . خندید          

 و منههو چشههم پههای بزنههی بهها  مشههت یهه  تههوا .  دیگههه بههود همههین تهههش!  عجبها :         

 . بری بباری نشون و خ  از بعد

 ! بودا ای بچه عج           

 ؟ شنگولی انقدر زدی چیزی _          

 . کرد کوتاهی ی خنده تک دوباره          

 . هنوز نه:           

 ختانههدا بیههرون پنجههره از رو خههالی لیههوان و کههرد هههور  رو   نوشههابه دوبههاره        

. 

 مههی.  پههیش سههال چهههار سههه.  پریههد مههی خههالم پسههر بهها کوتههاهی ی دوره یههه:         

 بنههدازمش کههه کههرد  تحههریکش.  داره کینههه از .  شههکاره پویهها دسههت از دونسههتم

 . پویا جون به

 ؟ آوردی کجا از کارشو محل آدر  _          

 . اینستا  از...  بود کرده ت  شرکتو پی :           

 . کرد  شنگاه          

 ؟ حاال بود چی واسه بازیا بچه این ی همه _          
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 . بازی.  دیگه گفتی خود :           

 . واسش کنم جم  بازشو نیش اون خواست می دلم!  بود عوضی خیلی          

 . ندار  حرفا  از درکی هیچ _          

 گرفتههار  تهها کنهی  بههازی دسهت  یههه بایهد .  کنههی درکههش تها  گههود تهو  بیههای بایهد :         

 تههو.  پویهها بههه بههود  زده زل بههز مثههل و بههود  نشسههته تههو عههین روز یههه مههنم.  بشههی

 ؟ کنی بازی داری دوست

 . کرد  روشن و درآورد  سیگار.  گرفت خند           

 ! جون بچه برو _          

 ! دیگه ادبیا  یه با البته.  گفتم همینو بهش منم:           

 ؟ خود  یا گفت می مهسا از داشت.  کرد  نگاهش          

.  خهههود  ی شهههیوه بهههه البتهههه فرسهههتاد دعهههو  کهههار  واسهههم پویههها بعهههد :         

 . شد شرو  اول دست که شد اینجوری

 . اینجا  اینا شنیدن واسه من نظر  به _          

 کههار  یههه.  داشههت دعوتههو کههار  حکههم اونههم ، عباسههی...  دختههره اون!  دقیقهها:         

 . پویا واسه نم  ر  از دعو 

.  داد مههی کینههه بههوی حرفهها .  بههود گرفتههه گههارد احمقانههه لبخنههد ایههن پشههت        

 . پرسید سوال و گرفت ضرب فرمون باالی

 ؟ حاال کنی چیکار خوای می:           
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 . بکنم کاری که اینجا نیومد  _          

 ؟ رابطته منظور :           

 ؟ مهمه واست ؟ داره ربطی بهت _          

 مههی ولههز و جلههز خیلههی ، دفتههر اومههد  اینکههه از بعههد آخههه!  بابهها کنجکههاوی رو از:         

 . زد

 ! کنی عصبانیم خوای می آگاهانه _          

 و رفتارهههها  تمههها .  داشهههت وجهههدان عهههباب.  نگفهههت چیهههزی و زد نیشهههخند        

 . داد می خودزنی بوی حرفا 

 ؟ ارتبا ی در باها  هنوز _          

 . گفتم رو خواستی می که چیزی اول همون...  نبود ارتبا ی اولشم از:           

 ، پرسههید  مهسهها خهها ر واسههه.  نبههود ابههزاری آدمهها بههه احمهه  ایههن مثههل مههن نگههاه        

 . خود  واسه نه

 ؟ بشی نزدیک بهش نباید کنم یادآوری بهت که هست نیازی نظر  به _          

 ! بکشی نشونتو و خ  که اینه روتینش خ :           

 . نداری بهش نیازی تو _          

 . کرد  خم کمی فق  رو سر  و شد  پیاده          

 ! جون بچه نکن خودزنی انقدر _          
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 بهها و برداشههتم ، بههود خریههده مههن بههرای کههه سههاندیچی و نوشههابه کههاپو  روی از        

 و آورد  بیههرون جیههبم از گوشههیمو.  انههداختم سههطل تههوی ، رسههیده فیلتههر بههه سههیگار

 . رفتم ماشین سمت و کرد  پا  شمارشو

 

 ایههن از و بههود زده بیههرون سههانتیش چنههد مقنعههه زیههر از و بههود  بافتههه رو موههها         

 ظهههر از بعههد.  میومههد خوشههم ، بههد  تههاب و بگیههر  دسههتم رو سههانت چنههد همههون کههه

 دیهروز  از علهی  کهه  نایه  بها .  خهورد   نمهی  ناههار  ، رفهت  مهی  ضهع   دلم که این با و بود

 ببینههه و بیههاد امههروز بههود  امیههدوار ؛ بههود نشههده پیههدا  دفتههر ، بههود رفتههه کههه صههب 

 روز یههه اگههر کههه آخ.  بگیههره درد   کشههیده تههه وجههدان اون و نههزد  غههبا  بههه دسههت

 . میاورد  در سر  رو روزا این تما  تالفی ، میوفتاد من دست بازی

 احسهها  اسههم و بههود داشههتن دوسههت ، تداشهه مههن بههه اون کههه احساسههی اسههم        

 بهود  کهرده  روانهیم  ؟ دروغگهو  گفهت  مهی  مهن  بهه  وقهت  اون ؟ بهود  داشهتن  دوسهت  منم

 دسههتش ، مههن خههود حتههی شههاید ، رابطههه ایههن چیههز همههه افسههار.  بههود کههرده مریضههم ،

 مهی  کهه  وقهت  ههر ! ؟ وایسهاد   کجها  االن اصهال  دونسهتم  نمهی  پرسهیدی  مهی  من از.  بود

 همهون  بها  مهن  و شهد  مهی  نزدیهک  کشهید  مهی  عشهقش  قهت و ههر  و رفهت  مهی  خواسهت 

 ! بود  شده خر ، اول نگاه همون ، نه که تما 

 آشههغال کاتالوگههای اون تهها رفههتم سهالن  تههه اتهها  سههمت میلهی  بههی بهها و شههد  بلنهد         

.  بهد   میومهد  امهروز  کهه  بهک  گنهده  صهفدری  اون تحویهل  و کهنم  بنهدی  بسهته  رو لعنتی

 ، داشههتن دعهها التمهها  بههودن زده زنهه  کههه بههود ز رو دو کههه نداشههت خبههر علههی تههازه

 . کنم آماده رو کاتالوگا تا بود نکشیده عشقم من و کاتالوگ خا ر واسه
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 کههه برگشههتم میههز  سههمت و گباشههتم بههزرگ ی کیسههه یههه تههوی رو ههها بسههته        

 رفتههه تههازه کههه رو مشههتریایی هههای پرونههده و اومههد بیههرون اتهها  از ایمههان همزمههان

 هههم پشههت بههار چنههد پرونههده جلههد روی کههه نههاخونش بههه.  گباشههت یههزم روی ، بههودن

 ثانیههه چنههد از بعههد و آورد بههاال رو سههر .  گبشههتم کنههار  از و کههرد  نگههاه ، کوبیههد

 ایههن.  رفههت اتههاقش سههمت ؛ ندیههد  تهههش آمیههزی صههل  حههس مههن و کههرد نگههاهم کههه

 !؟ بود مرگش چه دیگه

 جههز.  شههنید  رو در صههدای کههه رفههتم کمههد سههمت و برداشههتم رو ههها پرونههده        

 رو ههها پرونههده و کههرد  بههاز رو کمههد در.  زدن مههی زنهه  ورود بههرای بقیههه علههی

 نمههی.  کههرد  مشههغول دیگههه هههای پرونههده بهها الکههی خودمههو و گباشههتم سرجاشههون

 ! معرفتو بی بشم چشم تو چشم باها  خواستم

 ای گهههدی قههد  چنههد و کههرد  گههو  ، رفههت لباسههی چههوب تهها کههه قههدمی چنههد بههه        

 یههه مثههل و کههرد  مهههار کههردنش نگههاه بههرای رو تمههایلم.  سههکو  بعههد و برداشههت کههه

 نیمههه پرونههده یههه.  چسههبید  سههفت بازیگوشههمو احسهها  دسههت ، سههختگیر مههادر

 کشههیده مههو  بافههت ی دنبالههه کههه.  زد  زل ههها  برگههه بههه و کشههید  بیههرون نصههفه

 . شد

 !؟ کنم صدا  بریده گیس باید دیگه ، ببر  اینو االن من اگه _          

 بیههرون دسههتش از رو مههو .  بههود ایسههتاده پشههتم.  چرخیههد  صههدا  سههمت        

 . کرد  نگاهش اخم با و آورد 

 . زنم می ته از موهاتو ، موزر با وقت اون منم -          

 . خندید          
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 ؟ مونه می حرفش پای کی ببینیم کنیم امتحان خوای می!  اوهو _          

 پلیههور! ؟ بههود  مسههخر  مههن مگههه ؟ بههود شههده وارد آشههتی در از االن مههثال        

 وقتههی از.  بههود زده عقهه  هههم رو موههها  و بههود پوشههیده اسههکی یقههه سههفید کشههبافت

 . گفتم ل  زیر آرو .  داشتم دوست بیشتر مدلشونو ، بود کرده کوتاهشون

 ! کار  پی برو -          

 . نکرد  شوخی _          

 لبخنههد وقتههی.  کههرد مههی نگههاهم لبخنههد بهها و آرو  کههه کههرد  نگههاهش عجهه ت بهها        

 . ها  شیوه این از امان و شد می مهربون خود  ی شیوه به ، زد می

 ؟ چیو -          

 . بریدمش قیچی با ، نتوشونی موشو د  اون اگر _          

 . کرد  اخم          

 ! ره نمی یاد  کارا این با -          

 دیههد  دسهتش  کههه رو قیچهی .  رفههت میهز   سههمت و گفهت  ای کشههیده خه   یخیله         

 دیهههوونگیش از ههههم.  دوییهههد  تهههر  هههر  اون متهههر چنهههد و انهههداختم رو پرونهههده ،

 . بود گرفته خند  هم و ترسید 

 . زد  حر  بریده بریده خنده خا ر به          

 . مانتو  توی کردمشون!  دیوونه بیا -          
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 قیچههی و زد لبخنههد کههه کههرد  نگهها  و فرسههتاد  مههانتو  تههوی رو  مههو ی دنبالههه        

 ! شر  بی شد می سیاستمدار باید.  رفت اتا  سمت و گباشت میز روی رو

 هماهنهه  و گههرفتم رو صههفدری ی شههماره.  بههود اومههده کههه بههود خههوب چقههدر        

 بایههد علههی کههه شههده تلنبههار کاغههبای دسههته.  سههت آمههاده   بسههته و بیههاد کههه کههرد 

 واقعهها.  کههردن مههی بحهه  و جههر.  رفههتم اتهها  سههمت و کههرد  دسههته ، کههرد مههی مضههاا

 مههن بههه دعواشههون تههرکش و داخههل بههر  ترسههید  مههی.  نبههود وایسههادن گههو  هههدفم

 . بخوره

 . هس حواسم چشمی چار ولی من ؛ بستی چشماتو تو:           

 ؟ خوردی چی ناهار _          

 کهاری  ؛ زد  حهر   یهارو  خهود  بها  رفهتم  نمه  گهم  مهی  بهت  ؟ منهو  کهردی  مسخره:         

 . کردی می باید تو که

 . خود  پای ببار و کرد  می باید من که کاری _          

 بگههم بههبار!  وسهه  ذار  مههی چیمههو همههه تههو واسههه مههن االغ.  کههن گههو  حههداقل:         

 . گفت می چی

 . شنید  رو علی بلند صدای          

 . داخل بیا مهسا _          

 چشههمای بهها ، کننههده سههرزنش.  رفههتم میههز  سههمت و کههرد  بههاز درو آرو         

 سههمت رو صههندلی و شههد بلنههد صههندلی روی از ایمههان.  کههرد مههی نگههاهم شههده باریههک
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 بههه و گههرفتم ایمههان خههالی صههندلی از نگههاهمو.  رفههت بیههرون اتهها  از و داد هههل دیههوار

 . داد  علی

 !؟ نکن اینکارو ، بگم بهت دفعه چند _          

 ! خ  تو بیا  شد تمو  که بحثتون گفتم -          

 . نمون منتظر اتا  در پشت بحثمون شدن تمو  برای بعد به این از _          

 ؟ حاال شده چی -          

 . گرفت سمتم دستشو و رفت باال ابروها           

 ! پررو بچه رو اونا ببینم بده _          

 ، بههود  نفهمیههده حرفاشههون از چیههزی اینکههه بهها . گههرفتم سههمتش رو ههها برگههه        

 . بود شده مشغول فکر 

 ؟ در  پشت فهمیدی کجا از -          

 مههی عمههل رادار شههبیه تههو واسههه ، کاربردیههه خیلههی کفشههت هههای پاشههنه ایههن _        

 ! کنه

 

 سهیگار  تها  سهه  ، ریهه  تهوی  بفرسهتم  کهه  زد  مهی  زور و بهود  دسهتم  که نخی این با        

 خواسههتم مههی وقتههی.  نبههود  اینکههاره مههن.  نداشههت ای فایههده و بههود  کههرده ددو    

 تههوی اشههک کههه سههوخت مههی کشههیدنم نفههس راه جههوری یههه بفرسههتم داخههل رو دود

 پنجهره  له   صهندلی  روی بهود   نشسهته  چههارزانو  همهین  بهرای .  شهد  مهی  جم  چشما 
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 مههی سههیگار هههر تههه کههه گسههی ی مههزه بههه و بیههرون بههود  کههرده گههردن تهها رو سههر  و

 رد پنجههره جلههوی از کوچههه تههوی کههی هههر و کههرد  مههی قناعههت زبههونم روی نشسههت

 چشههم ؛ میوفتههاد پنجههره لهه  بلنههد  و پریشههون موهههای و مههن بههه نگههاهش و شههد مههی

 یههه و " ؟ خههورد  بابههاتو ارث مگههه ؟ چیههه " گفههتم مههی بلنههد و رفههتم مههی ای غههره

 ههیچ  دسهتم  تهوی  سهیگار  ایهن .  شهنید  نمهی  خه   کهه  گفهتم  مهی  له   زیر هم پدرسگی

 چشههمه شههدن خشهک  و گیههر نفهس  ی دلشههوره اومهدن  بنههد و کهردن  آرو  تههوی نقشهی 

 حالههت تههو بابهها آره " کههه کههرد مههی خههو  رو دلههم فقهه  و نداشههت روونههم اشههک ی

 حالیههت کههردی نمههی امتحههانش تهها کههه المصهه  داشههت ای افههه یههه و "!  خرابههه خیلههی

 . شد نمی

 فههین یههه دقیقههه چنههد هههر و بههود  گباشههته کنههار  رو کاغههبی دسههتمال ی جعبههه        

 سههترد  مههی رو شههده مر ههوب دسههتمال بههاال همههون از و کههرد  مههی هههم صههدایی پههر

 بههدیش فقهه  و آسههفالت کهه  میوفتههاد کنههان رقههص و خههوران تههاب و پههی  و بههاد دسههت

 شهه  نصهه  دو سههاعت ، دسههت بههه جههارو شهههرداری مههامور اون کههه بههود ای لحظههه اون

 بههدتر ، سههر بههر خهها  تهها صههد از کههه بههود دهدا تکههون واسههم تاسهه  روی از سههری یهه  ،

 . بود کرده جم  بود شده پر متری چند شعا  تا که رو هایی دستمال و بود

 گریهه  مهسها  " بهود  پرسهیده  و بهود  زده در دفعهه  ده کهه  بهود  مامهان  بهدتر  همه از        

 رگههه دو و بلنههد صههدای بهها بههار هههر مههن و " ؟ میههاد سههیگار بههوی چههرا " و " ؟ کنههی مههی

 لنههدهور ، مردیکههه ایههن " ؛ " ؟ کنههه مههی گریههه کههی " ؛ "! ؟ زدیهها تههوهم " بههود  گفتههه

 گفههت مههی و داد مههی فشههار درو ی دسههتگیره بههار هههر خههدا بنههده...  و "! بغلیههه همسههایه

 . "!  کن باز درو خ  "
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 ،   خههورده گههره هههم بههه پاهههای بههین فضههای تههوی بههود  انداختههه کههه رو مبایههل        

 شههده بههدل و رد ایمههان و مههن بههین کههه هههایی پیهها  هههزار  بههار بههرای و کشههید  بیههرون

 . کرد  باز ، بود

!  کشهم  مهی  بهد  پهاتو  زیهر  یها  ، بهرو  بکهش  صهدا  و سهر  بهی  راتو یا!!!  خانو  دختر "        

" 

 کههه بههود  خونههه نزدیههک و کوچههه تههوی هنههوز ، خونههه بههود  رسههیده کههه غههروب        

 مهن  بهرای  اینهو  ایمهان  آقها  " کهه  بهود   هداد جهواب  مهنم  و بهود  رسهیده  دسهتم  پیا  این

 . " ؟ فرستادید اشتباه یا فرستادید

 "!  خدمتتون رسوندن سال  مقیمی جناب راستی!  خودته خود واسه "          

! ؟ تهها چنهد  تها  چنهد  " ، بهود  گفتهه  کهه  بعهدیش  پیها   و بهود   هر   یهه  اینها  ی همهه         

 واسههه رو علههی مثههل ، کشههیده د  ، افتههاده جهها یههه هههم ؟ میزنههی سههبزی قورمههه پیتههزای

 رو بردیها  لهش  تهن  اون مثهل  پترونهی  و استایسهی  یهه  ههم  ، داشهتی  نگهه  شه   آخر شا 

 "! ؟ زنی می غبا پیش برای

 و هواپیمهها حالههت روی بههود  زده رو گوشههی کههه بههود پیهها  همههون رسههیدن از بعههد        

 مههی دهاسههتفا پلیههر تههری پههی ا  و سههاعت و د  ی آینههه عنههوان بههه فقهه  گوشههی از

 . زد  می زار و کرد  می گو  رسید می دستم که مصیبتی آهن  هر و کرد 

 خهری  ههیچ  بهه  دیگهه  کهه  بهود   رسهیده  نتیجهه  ایهن  بهه  و بهود   کهرده  فکهر  خیلی        

 سههگدونی رادیولههو ی اون از.  رفههتم نمههی هههم ای شههده خههراب هههیچ و زد  نمههی زنهه 

 کهه  بردیها  و پویها  سهراغ  بهود   رفتهه  و بهود   زده دور رو علهی  همهه  ایهن .  دفتهر  تا بگیر

 رو سههیفون خههود  خیههال بههه و نشههه بلنههد بههود   گبشههته تههوی کههه گنههدی اون بههوی
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 فاضههالب بههه بههود و .کههاب و خهها ره و انهه  و بههدنامی چههی هههر کههه بههود  کشههیده

 در فاضههالبی کانههال و بههود حرفهها ایههن از خرابتههر اوضهها  اینکههه از دریههغ و بریههزه زمههان

 رو دنیهها کههه گنههد  بههوی و بههود زده بههاال و گرفتههه هچهها یههه صههحبت و نبههود کههار

 رو سهینه  شهد  مهی .  بهود  رسهیده  ایمهانم  مثهل  نگهبهانی  سه   تیهز  دمهاغ  تها  بود برداشته

!  هههس کههه همینههی گفههت و وایسههاد کههرد گبشههته تههوی کههه غلطههی هههر پههای و جلههو داد

 آدمهش  مهن  خه   ولهی .  هسهتم  برگشهته  خه   ور اون از متنبهه  یهه  االن و بهود   ایهن  من

.  ایسههتاد  نمههی وای خههود  پههای هههم نشههده مههال بههر و عههادی همینجههوری مههن.  د نبههو

 ... شده رو دست اینطور به برسه چه

.  کهرد   نگهاه  بهود  افتهاده  بلهوز   آسهتین  روی کهه  پنجهره  له   خها   و گهرد  رد به        

 ی لبههه دختههر " ؛ گفههت مههی ، کههرد  مههی کههه گردگیههری کههه بههار هههر مامههان چقههدر

 باشههه خونههه پنجههره پشههت اگههه کثیفههی و دوده ، بکههش هههم رو پنجههره پشههت و بیرونههی

 کههه درسههته ، گفههت مههی راسههت همیشههه.  ".  کنههه مههی بههاز هههم خونههه تههو راهشههو ،

 جملهه  یهه  فقه   کهه  وقهت  چنهد  ایهن  مثهل .  خهال  تهوی  زد مهی  ولی بود مخ روی حرفا 

 . "! ؟ کیه بگو منم به خ  ":  گفت می

 چقههدر.  زد  زار دل تهه  از و نشهه  بلنههد قهم ه هه   تها  گههرفتم دههنم  جلهوی  دسهتمو         

 پشههت داد  موههامو ...  ندیههدنش بهه  کهرد   مههی عهاد   جهوری  چههه...  داشهتم  دوسهتش 

 از بههود  شههده خسهته .  بسههتم رو پنجهره  و کههرد  جمه   رو پههرده و شهد   بلنههد و گوشهم 

 زدن مههی حهر   ههم  بهها و بهودن  روبرویهی  خونههه در جلهوی  کهه  پسههری تها  دو اون نگهاه 

 . من به زدن می زل باز نیش با ، بار یه هدقیق چند هر و

 بغلههش و نشسههتم و کههرد  بلنههد رو تخههت بههاالی تههابلوی و رفههتم تخههت روی        

 واسههش و نمیومههد خوششههم از  حتههی و نبههود علههی نقاشههش کههه درسههته.  کههرد 
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 بهه  علهی  کهه  بهود  چیهزی  تنهها  ایهن  ولهی  ، کهرد  مهی  زنهده  لیقاتشهو  بهی  بابای اون تصور

 بهها رو   گونههه روی ر وبههت.  مونههد مههی هههم یادگههاری تنههها حتمههاالا و بههود داده مههن

 تههابلو روی رو صههورتم سههمت یههک و نگیههره تههابلو بههه کههه کههرد  خشههک دسههت کهه 

 کهه  رو علهی  بهزرگ  و پههن  دسهت  که   جهای  کهه  درسهته .  کهرد  مهی  آرومهم .  گباشتم

 رو وضههو از بههدل تههیمم حکههم االن ولههی.  گرفههت نمههی ، صههورتم روی ذاشههت مههی

 . داشت

 کههرد  سههمتش رو رو  و داد  تکیههه دیههوار بههه و گباشههتم تخههت روی رو تههابلو        

 شهه  ، پهنها  و  هول  نظهر  از امشه   کهه  درسههته.  کشهید   بهاال    چونهه  زیهر  تها  رو پتهو  و

 . نبود گریزی از  ولی ؛ ذاشت می کوچیکش جی  توی رو یلدا

 

 و بیههرون بهود  زده جغههد مثهل  چشهما   و بههود  شهده  بیهدار  صههب  شهیش  سهاعت  از        

 تههوی رودخونههه لهه  هههم دسههت در دسههت کههه مههرد و زن اون بهها بههود روشههده در رو

 تهو  و بهدن  تکیهه  پهل  حصهار  بهه  بهودن  مجبهور  ابهد  تها  و بهودن  افتهاده  گیر نقاشی تابلوی

 . بزنن زل هم چشم

 رو   مقنعههه مههانتو و بمههونم خونههه بههود  نتونسههته ، بههود  کههرده کههه کههاری هههر        

 حتههی و میههز زیههر و میههز روی هههای گزینههه تمهها .  بیههرون بههود  دهز و بههود  پوشههیده

 بهتههری جههای ، بابهها  قبههر سههر جههز و بههود  کههرده بررسههی هههم رو میههز کشههوی تههوی

 و بههود مکروههها  جههزو کههه خالههه و مهرنههاز ی خونههه.  بههود  نکههرده پیههدا رفههتن بههرای

 رو پها   کهه  بهود  مهین  میهدون  شهبیه  و بهود  ممنوعهه  منطقهه  تهوی  کهه  هم دایی ی خونه

 ی مهههره ، بههزرگم بابهها و بههزرگ مامههان ی خونههه و بودنههت ترکونههده ذاشههتی مههی تههو 
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 جهانم  بابها  قبهر  و زههرا  بهشهت  و بهود   مونهده  مهن  خالصهه  و میومهد  حسهاب  به سوخته

. 

 زده حلههوا و دانمههارکی ، سههرکار بیسههکوییت و نسههکافه جههای بههه هههم صههبحونه        

 و کهرد  مهی  تعهارفی  یهه  ، کهرد  یمه  خیهرا   کهه  کسهی  ههر .  شهدن  خفهه  حهد  در ؛ بود 

 خهدا  " یهه  ، دیهد  مهی  کهه  رو زار  روی و رنه   و سهاوید  مهی    شهونه  بهه  ههم  دستی یه

 . رفت می و کرد می   حواله هم " بده صبر 

 کهار  و کهس  نهه  کهه  تهو  مهن  پهدر  کهه  زد  مهی  غهر  بابها  به و قبر روی بود  نشسته        

 و بلنههد قههد و سههبز چشههم و درمههون درسههت ی قیافههه نههه و گباشههتی واسههمون حسههابی

 تههه پههول بیههامرزد  خههدا کههه مههردنم موقهه ...  گباشههتی ارث چیههزی بههوری مههوی

 یههه دنیهها اون از حههداقل ؛ رفههت شسههتی خههود  بهها پههامونم زیههر ماشههین تهها جیبمههونم

 سهری  بهاال  بها  کهال  شهکر  الههی  کهه  مهن  ارتبها  .  بفرسهت  وری ایهن  نگهاهی  نیم ، دعایی

 انگههار کههه بههود خههود  و خههود  بههین ی پالسههیده پههل اون بههه امیههد  ، بههود دیسههکانکت

 رو دوسههتی بچههه و زن و خههوری حههالل ی نتیجههه و گرمههه حسههابی ور اون سههر  تههوا 

 ! ور این خیال بی و رو  بدن به زنی می سوبل و دوبل

 بههاالی بههود سههاعت نههیم و بههود دسههتش کوچیههک کتههاب یههه کههه جههوونی پسههر بههه        

 . زد  تشر ، بود وایساده سر 

 باشم تنها خوا  می...  بخونی قرآن خوا  نمی!  دیگه برو بیا -          

 همشهههری روزنامههه دسههته یههه وجههود بهها.  نگفههت چیههزی و رفههت و گرفههت راهشههو        

 وسه   تها  شهد  مهی  بهدنم  وارد پشهتم  از سهرما  ، بهود   گباشهته  زیهر   و بهود   خریده که

 بههرای.  آورد  رونبیهه رو گوشههیم.  پههالتو  جیهه  تههوی از.  زد مههی سههوز اسههتخونا 



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

222 

 

 اسههتر  و هیجههان از و کههنم فعههال رو کههار  سههیم خواسههتم مههی دیشهه  از بههار اولههین

 مههی خههدا و رسههید پیهها  تهها چنههد کههردن روشههن محهه  بههه.  کهه  اون بههود افتههاده قلههبم

 . کرد  بازشون لرزونی دست چه با دونه

 از تههایی چنههد.  بههود پاسههخ بههی تمهها  ی دهنههده نشههون همههه یدونشههون جههز بههه        

 . خودمون خونه از هم یکی و دفتر از هم تایی چند و علی مبایل

 . بود علی  ر  از که کرد  باز رو پیا  یه اون          

 دسههتر  در و نگههرفتن تمهها  و امههروز نیومههدن بههرای کههه ای بهانههه امیههدوار  "        

 مههی چقههدر بکنههی فکرشههم تههونی نمههی...  موجههه خیلههی ، باشههه موجههه میههاری ، نبههودن

 ".  کنم تا بد باها  ونمت

 

 مبههایلمم و گشههتم مههی دستشههویی دنبههال و دوشههم روی بههود  انداختههه کیفههو بنههد        

 سههر  پشههت از رو کسههی صههدای.  گههرفتم مههی رو خونههه ی شههماره و بههود دسههتم تههوی

 . شنید 

 ... خانو :          

 نارگیههل  پههودر  و شههده چیههده  خرماهههای از پههر  سههینی  یههه و برگشههتم  عقهه         

 بههه رو دلههم کردنشههونم تماشهها حتههی.  بههود   سههینه قفسههه ممهها  دقیقهها ؛ شههده پاشههیده

 و  وسههی ی زده گههره روسههری بهها زن یههه.  بلعیدنشههون بههه برسههه چههه زد مههی هههم

 چشههمم فقهه  و بههود  ندیههده صههورتش از هیچههی.  مشههکی شههلوار و خردلههی پههالتوی

 فشهههایک بههه و بههود گرفتههه رو شههده سههوار هههم روی رنگهههای نامتناسهه  جریههان

 هها  کفهش .  بهود  رسهیده  ضهخیمش  ههای  مشهکی  جهوراب  و تمییهز  چنهدان  نهه  تابستونی
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 انقههدر کههه بههود شههده پههری شههکم بههادمجون شههبیه و بههود پهههنش پاهههای از تههر ظریهه 

   سهینه  بهه  سهینی  تیهز  ی لبهه ! بهود  انحطها   مهرز  در کهه  بهودن  چتونهده  تهو   مخلفا 

 ای " بیههامرزه خههدا " یههه و بههردار  خرمهها یههه کههه بههود ایههن درسههتش.  آورد فشههار

 و اوضهها .  خههور  نمههی گفههتم و زد  پههس رو سههینی فقهه  ولههی ؛ کههنم بلغههور چیههزی

 و مهربههون مقبههولی و دلچسهه  ی انههدازه بههه ، بههود اکههی کههه حالههت!  نبههود اکههی احههوالم

 روی نشسههتن خهها ر بههه کههه ادراری شههد  از.  شههدی مههی چههاپلو  و دار مههرد 

 بههه و کههرد  منقههب  رو پهها  عضههال  ، بههود شههده جمهه  شههکمم زیههر ، سههرما و سههن 

 . برگردوند رو سر  که زد  زن ی شونه به رو دستم.  داد  فشار هم

 ؟ کجاست بهداشتی سرویس خانو  -          

 . وره اون...  دونم نمی:           

 پشههت از.  کههرد  نگههاه ، بههود داده تکههون هههوا تههوی رو دسههتش کههه سههمتی بههه        

 ی شههماره.  بههود پیههدا سههختی بههه کوچیههک سههاختمون یههه شههمایل ، قبرههها و درختهها

 ! زد  پر دستشویی سمت و گرفتم دوباره رو خونه

 جههواب اینکههه بههدون تمهها  دو  بههار بههرای کههه بههود  رسههیده دستشههویی نزدیههک        

 تمهها  حههد در فقهه  گوشههکوب مبایههل یههه ؟ بههود رفتههه بیههرون.  شههد قطهه  ، بشههه داده

 ی گیهههره و سهههر سهههنجا  سهههفالی هکاسههه تهههوی کهههه داشهههت دادن جهههواب و گهههرفتن

 و گههرفتم رو   شهماره .  کههرد مهی  خهامو   ، بههود خونهه  اگهر  و ذاشههت مهی  روسهریش 

 . رفتم جا در دو ، بود  ایستاده که همونجا

 و گوجههه و خیههار خریههد واسههه معمههوال.  خههورد مههی بههو  و بههود روشههن تلفههنش        

 مهرنهاز  ی خونهه  کهه  داشهت  مهی  بهر   وقتهایی  فقه  .  بهرد  نمهی  مبایهل  ، پنیهر  و ماست
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.  داد جههواب دیههر.  باشههه مههن دسههتر  در خواسههت مههی و رفههت مههی داداشههش یهها

 . بزنه حر  نداد  مهلت

 ؟ چرا نیستی خونه ؟ پس کجایی -          

 ؟ کجایی تو مهسا:           

 ؟ رفتی کجا ، سرکار  من.  میریزه داره زودبا  -          

 . ار ک دفتر اومد  من ؟ میریزه چی:           

 . شد محو ای ثانیه به فشار همه اون و شد  زمین میخ سرجا           

 ؟ داخل رفتی ؟ اونجا رفتی چرا -          

 گوشههی لحظههه چنههد " ، گفههت کههه شههنید  مامههان متههری چنههد از رو علههی صههدای        

 سههرویس در از کههه زنههی کنجکههاو و چشههمی زیههر نگههاه بهها.  " ؟ دیههد مههی مههن بههه رو

 بههاز بهههت از کههه رو لبههها  ، کههرد مههی بههاز رو آسههتینها  تههای داشههت و اومههد بیههرون

 درخههت نزدیکتههرین ی تنههه بههه و گههرفتم فاصههله دستشههویی از و بسههتم ، بههود مونههده

 خها  .  رفهت  پهایین  گوشهی  بها  دسهتم  ، شهنید   کهه  رو گفتهنش  الهو  صهدای .  داد  تکیه

 رکنهها رو گوشههی.  بههود  داده مامههان بههه درسههت رو شههرکت آدر  کههه سههر  بههر

 . گرفتم گوشم

 . سال  -          

 ؟ مهسا کجایی _          

 ... مهسا نگو مامانم جلوی -          
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 ؟ کجایی گم می! ؟ تو گی می چی _          

 ... نزن حر  اینجوری من با مامان جلوی...  وای -          

 ! بود افتاده راه بینیم آب ، اشکم از زودتر و بگیره   گریه بود نزدیک          

 ؟ اونجا اومده کی از ؟ گفتی چی بهش -          

 صههدای احتمههاال اونههم و شههنید  رو نفسهها  صههدای ثانیههه چنههد و کههرد سههکو         

 . منو کشیدن باال دماغ

 . بابامم پیش! ؟ بر  دار  رو کجا -          

.  کههرد قطهه  رو گوشههی.  "...  ی دختههره " گفههت کههه شههنید  رو آرومههش صههدای        

 . دویید  دستشویی سمت و کرد  پر  جیبم توی رو گوشی

 

 داریههم مامانههت بهها " بههود گفتههه کههه بههود گبشههته علههی دادن پیهها  از سههاعتی یههه        

 زدن بههال بههال جههواب در اونههم و مامههان بههه بههود  زده زنهه  بالفاصههله بعههد .  " میههایم

 مهی  د حه .  میهایم  داریهم  بهرامهی  آقهای  بها  بهود  گفتهه  ، خونهه  بهرو  گفهتم  مهی  کهه  من

 بهههش کههه هههم   مادرانههه گیههری مههچ حههس اون و کههرده گیههر رودربایسههتی تههو زد 

 . نبوده تاثیر بی ، مسئولیت احسا  گفت می

 قبههر سههن  روی اجبههار بههه و بههود زمههین سههط  هههم تقریبهها و کوتههاه بابهها سههن         

 و بهود  وجیههه  اسهم  بهه  مسهنی  خهانو   بهه  متعله   کهه  بهود   نشسهته  رنگهی  مشکی و بلند

 مههی قبههر رو دسههتی گههاهی از هههر و بههود  خونههده فاتحههه واسههش بههار دو سههمتر از

 زده زل!  بهود  احتیها   محه   و فرمالیتهه  البتهه  کهه  گفهتم  مهی  ههم  ببخشهیدی  و کشید 
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 چنههد از کههن گههور کههه میههرفتن قبههری سههمت دو  بههه مههرده کههه جمعیتههی بههه بههود 

 مههی رنظهه بههه قطعههه شههماره از کههه جههور ایههن.  کههرد مههی   آمههاده داشههت قبههل دقیقههه

 و سههن زن بههه تههوجهم.  کههردن مههی خههاکش خویشههش و قههو  قبههر دو  ی  بقههه رسههید

 ی لبهه  یهه  و بهود  شهونش  روی چهادر   بهود  جمعیهت  دنبهال  کهه  شهد  جله   داری سال

   دیگههه دسههت بهها و دنههدون بههه رو دیگههه ی لبههه و بههود گرفتههه دسههت بههه رو چههادر

.  خهورد  تلهو  تلهو  گهرد   هیکهل  اون بها  و مونهد  پها   زیهر  چهادر .  زد مهی  سهر   توی

 جیههغ صههدای.  کههرد حههوالم ی "شههعور بههی " مغههز  تههوی صههدایی کههه گرفههت   خنههده

 بههرای مها .  کههرد مهی  سههیخ رو تهنم  موهههای میومهد  بینشههون از هرازگهاهی  کههه ای زنونهه 

 و ریخهت  مهی  اشهکامون  فقه   صهدا  بهی  کهه  مامهان  و مهن .  بهودیم  نهزده  جیهغ  بابا مردن

 . بودن کرده مویه و بودن دهز زجه دومون هر جای بزرگم مامان و مهرناز

 ؟ نشستی مرد  قبر روی چرا:           

 نفههس.  بههود تنههها.  کههرد  نگههاه مامههان بههه و گههرفتم عههزادار جمعیههت از رو نگههاهم        

 بابها  بهرای  سهمت  اون داشهت  کهه  افتهاد  علهی  بهه  چشهمم  کهه  شد  بلند و کشید  راحتی

 رو ذهههنم تههوی سههوال تهها هههزار و زد  زل مامههان چشههم تههوی.  خونههد مههی فاتحههه

 . کرد  بندی اولویت

 ؟ گفت بهت چی -          

 بود؟ این پس:           

 ؟ خ  گفتم می چی.  شد  خیره کفشا  به و گرفتم از  نگاهمو          

 ! حاال کن ول -          
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 کههه نگاهههها مههدل اون از.  کههرد نگههاهم و برگشههت مهها سههمت و ایسههتاد علههی        

 مامههانو چههادر.  بمههونی چشههم تههو چشههم باههها  تونسههتی ینمهه لحظههه چنههد از بیشههتر

 . گرفتم

   ؟ بریم -          

 

 مههی نگههاه چشههمها  بههه ماشههین بغههل ی آینههه از فقهه  و گفههت نمههی چیههزی مامههان        

 سهوزن  سهر  یهه  شهد   مهی  کهه  دقیه   کهه  البتهه .  فهمیهد   نمهی  نگهاهش  از هیچی و کرد

 بهه  رو ذهنهیم  معهادال   مها  ت مهربهونی  و دلسهوزی  ی رگهه  یهه  کهه  دیهد   مهی  سرزنش

 کلمهه  و بهود  نداشهته  بهر  سهمتم  قهد   از قهد  .  بهود  نهزده  حهر   مهن  با علی.  زد می هم

 ماشههین سههوار و بههود خونههده فاتحههه مامههان بههود کههرده صههبر فقهه .  بههود نگفتههه هههم ای

 وضههعیت.  بههودیم هههم کنههار سههکو  تههوی کههه بههود ای دقیقههه چهههل و بههودیم شههده

 قهههاب تهههوی کهههه بهههود  کهههرده تنظهههیم ریجهههو عقههه  صهههندلی روی رو نشسهههتنم

 تههوی از خههودمم و باشههم دیههد  تههوی ، صههورتش بههاالی کوچیههک ی آینههه چهههارگو 

 ههم  عقبهی  ههای  ماشهین  دیهدن  بهرای  و کهرد  نمهی  نگهاه  ولهی .  بهش بود  زده زل آینه

 بههدونم کههه شههناختمش مههی انقههدر و بههود فکههر تههوی.  کههرد مههی اسههتفاده بغههل آینههه از

.  نداشههتنش و داشههتن مههرز روی دقیقهها داشههت مههی نگهههم همینجهها همیشههه.  ناراحتههه

 و بههود داده دسههتم    رفههه یههک ی مسههخره قواعههد اون از رونوشههت یههه کهها 

 پشههتی روی   شههونه بههه مونههده سههانت چنههد بالتکلیهه    اشههاره انگشههت اینطههور

 عطههر بههوی از کههرد  سههعی و انههداختم پهها  روی رو دسههتم.  مونههد نمههی صههندلیش

 . کنم جم  غنیمت صبور  و آرو  چشمهای تماشای و سیگار 



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

228 

 

 . شکست رو سکو  مامان          

 کههارتون از.  کردیههد لطهه  رسههوندید کههه هههم همینجهها تهها.  ازتههون ممنههون خیلههی:         

 . شدید

 . زد لبخند و برگشت مامان سمت علی          

 . ست وظیفه کنم می خواهش نه _          

 .  زد ای کننده امید نا پای و دست          

 . دارید جلسه هم سه ساعت.  شیم نمی مزاحمتون -          

 حتههی و نگفههت چیههزی و شههد متمایههل سههمتی بههه ای ذره فقهه  لههبش ی گوشههه        

 تههوجهیش بههی از.  کههرد نمههی کهها  کههه کههرد نگههاهم مامههان فقهه .  نکههرد نگههاهمم

 . رفتم فرو صندلیم توی و کشید  خجالت مامان جلوی

 

 منتظههر مههن و کههرد مههی تشههکر داشههت مامههان و بههودیم رسههیده خونههه در جلههوی        

 " بمهون  تهو  " یهه  گفهتن .  بگهه  مهن  بهه  چیهزی  بخهواد  شهاید  و بشهه  پیهاده  مامان تا بود 

 تمهها  تهها بههود کههافی...  مهربههون و نههر  نگههاه یههه حتههی ، " مسههخره ی دختههره " یههه ،

 در بهها نهسههال سههالنه مههن و شههد پیههاده مامههان.  بیههاد بیههرون بههدنم از قبرسههتون سههرمای

 خیهره  فرمهون  بهه  و بهود  پهایین  سهر   ولهی  کهرد   بهاز   حتهی  و رفهتم  مهی  ور ماشین

 . بود شده

 . با  زود _          
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 کههرد  بههاز و در.  بههود داده وعههده پیههامش تههوی کههه همونطههور ؛ بههود کههرده تهها بههد        

 پشههت و نکههرد  هههم خههداحافظی ، بههود  نکههرده سههال  کههه همونطههور و شههد  پیههاده و

 . رفتم خونه سمت انمام سر

 

 کهه  نبهود  بهار   اولهین  کهه  منهی  بهرای  حهداقل .  کهرد  شهرو   اول از شد می همیشه        

 سهر  ، بهود  منتظهر    زده بیهرون  نهیش  اون بها  مهار  ی کلهه  کهه  رسهید   مهی  ای خونه به

 نردبههون یههه از رفههتن بههاال هههوای بههه بههاره دو و بلغههز  تههر پههایین ردیهه  چنههد و بخههور 

 دسههت بههود افتههاده مهههره یهها.  رفههتم نمههی بههار  زیههر بههار یههنا ولههی.  بریههز  تهها 

 بههه دیگههه یکههی یهها ، بههودن کههرده بههازی مهن  جههای بههه کههه پویهها و بردیهها مثههل عوضهیایی 

 . بود ریخته تا  من جای

 " و " نههدار  اشههتها " و " بخیههر صههب  " اگههر البتههه.  زد  نمههی حههر  مامههان بهها        

 سههر صههب  بههه صههب .  کههردیم نمههی حسههاب زدن حههر  جههزو رو " بخههوابم ر  مههی مههن

 بهها و کههرد  مههی درسههت نسههکافه فنجههون یههه و شههد  مههی بیههدار شههیش سههاعت

 سههمت بههه شههده رو و پشههت تههابلوی روبههروی ، تخههت روی و میههاورد  بیسههکوییت

.  بههود زده رو دلههم نقاشههی تههوی دادن قلههوه و دل تماشههای.  داد  مههی پههایین ، دیههوار

 حماقهت  بهه  کشهیدن  نقاشهی  لحظها   تمها   هکه  بهود  متهوهم  ی نشهئه  یهه  نقاشش احتماال

 هنههری پولهههای و کههردن مههی هنههری پورتههای و هههار  کههه نفههری چهههار چشههمای تههوی

 رفتههار  دونسههتم مههی.  بههدن بههه بههوده زده و بههوده کههرده فکههر ، کههردن مههی خههر  هههم

 هنههوز و نبهود  مهرگیم  ههیچ  یعنهی  دونسهتم  مهی  کهه  همهین  و  بیعیهه  غیهر  و هیسهتریک 

 علیههه بههر رنگههی کههم خشههونت ، روانههی رفتارهههای همههین فقهه  بههود  نشههده چههل و خههل

 بههه عکههس قههاب پشههت و بههود  برداشههته مههداد.  مامههان از نرمههی انتقهها  و بههود خههود 
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 بهود   کشهیده  امهروز  کهه  خطهی  بها  و بهود   کشهیده  خه   بهود  گبشهته  که روزایی تعداد

 یهه  ، کهال  مهیس  یهه  از دریهغ  و بهود  گبشهته  کهه  بهود  روز یهازده .  بهود  شهده  خه   یازده

 . نشون و خ  یه حتی ، ا پی

 پیههازداغ بههوی صههب  ی کلههه از و بههود حمیههد و مهرنههاز منتظههر مامههان و بههود جمعههه        

 گباشههتم تخههت زیههر رو بیسههکوییت و نسههکافه دسههتی پههیش.  بههود انداختههه راه قیمههه و

 و نانوشههته خهها را  دفتههر و رفههتم کمههد سههر.  شههد  بلنههد و نخههوره بهشههون پهها  کههه

 بیهرون  کهرد  مهی  بهازی  رو گهاه  مخفهی  ، نقهش  فقه   پویها  از عهد ب کهه  ای شده خطی خ 

 رسههید دسههتم جلههوی کههه وشههالی پههالتو اولههین.  آورد  بیههرون رو پاکههت و کشههید 

 و ای سههورمه شههال و کههر  پههالتوی از ای احمقانههه ترکیهه  شههد   نتیجههه کههه پوشههید 

 رو پاکههت و برداشههتم ، بههود رنهه   وسههی و بههود تههو  وسههایلم کههه کیفههی آخههرین

 کمهونی  رنگهین  بهه  شهد  مهی  سهبز  جلهو   کهه  کسهی  ههر  امهروز   احتمهاال .  داختمان تو 

 بهود  آشهتزخونه  تهوی  مامهان .  رو  و رنه   بهی  صهور   تها  زد مهی  زل بهود   سهاخته  که

 . ایستاد  هال در جلوی.  شست می خوردن سبزی داشت انداختم که نگاه و

 ".  گرد  برمی ناهار واسه "          

 د  مشههکی کتههونی.  ر  مههی کجهها بترسههه تهها نههداد  مهلههت و بههود  گفتههه بلنههد        

 . زد  بیرون و پوشید  بود در جلوی هنوز که دستی

 

 بههی و بلنههد درخههت بههه بههود  داده تکیههه و بههود  ایسههتاده سههاختمون روبههروی        

 شناسههنامه و بیشههتره مههنم مثههل خاصههیتی بههی یههه از ارزشههش گفههتن مههی کههه ای قههواره

.  کههرد مههی مههیلش و حیهه  مههن مثههل یکههی و بیههرون ددا مههی اکسههی ن اون.  داره
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 وقهت  ههیچ  عوضهی .  بهردار   قهد   از قهد   نداشهتم  جرئهت  خهدا  بهه  و بهود  افتاده فشار 

 چنهد  بهود  صهب   هشهت  سهاعت  کهه  االن کهه  حهد  ایهن  تها .  بهود  نهداده  پهر  و بهال  مهن  به

 بههود ربعههی یههه.  بههر  جلههوتر قههد  یههه نداشههتم جرئههت و بههود  وایسههاده خههونش متههری

   خونهه  سهمت  دسهت  بهه  پنیهر  کهه  مسهنی  زن چهپ  چهپ  نگهاه  و بهود   ایسادهو اینجا

 وریهم  ههیچ  بهه  ، بهود   کهرده  جله   رو تهوجهش  ههم  رفهت  مسهیر  تهوی  و گشت می بر

 گهر   تها  کهرد   هها  لهرزونم  و کهرده  یهخ  دسهت  بهه  و رفهتم  خونهه  در سمت آرو .  نبود

 و دو  مههی خیههابون سههمت ، کههنم معطلههش بیشههتر ثانیههه چنههد اگههر دونسههتم مههی.  بشههه

.  داد  فشههار رو زنهه  کنههه کههار مخههم اینکههه از قبههل پههس.  گیههر  مههی دربسههت یههه

 آیفهون  گوشهی  برداشهتن  صهدای  کهه  کشهید   هول  ای ثانیهه  چنهد .  حهر   پهر  و  والنی

 . شد باز در پشتبند  و نشد زده حرفی ولی اومد

 خیهههره آسانسهههور در بهههه و زد  بغهههل زیهههر دسهههتهامو و زد  رو  بقهههه ی دگمهههه        

 ولههی.  بههود  کههرده کههه بههود غلطههی سههختترین کههه دونههه مههی خههدا ، بههود سههخت.  شهد  

 بههاز کههه آسانسههور در.  مونههد  مههی بههدهکار خههود  بههه زنههدگیم تمهها  کههرد  نمههی اگههر

 در.  رفههتم بیههرون و انههداختم نگههاهی آینههه تههوی نههافرمم سههرتاپای بههه ناامیههدی بهها شههد

 موههها .  سههفید ر شههلوا و تیشههر  یههه بهها.  بههود ایسههتاده در جلههوی و بههود بههاز

 بیهدار   خهواب  از بهود  معلهو   و نبهود  ههم  ریختهه  ههم  بهه  البتهه  و نبهود  مرته   چندان

 رو دمتهههایی بهههه و ایسهههتاد  در جلهههوی فقههه  و نکهههرد  نگهههاه رو چشهههمها .  کهههرد 

 . زد  زل سیاهش های فرشی

 ... دیوونه ی دختره _          

 شههد  کشههیده بغلههش تههوی کههه کشههید و گرفههت رو   شههونه رو پههالتوی ی پارچههه        

 و بهود  پلکهها   بها  ممها   تیشهرتش  گهرد  ی یقهه  ی لبهه  و بهود    سهینه  روی صورتم. 
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 دونسههتم نمههی و بههود  شههده گههر .  کههرد  مههی بههو  داشههتم ولههی بههود آور خجالههت

 گرمهای  یها  ، هورمهون  سهری  یهه  ی ناخواسهته  شهدن  پهایین  بهاال  یها  بهود  خجالت از دقیقا

 و گرفههت فاصههله آرو  و وسههید.ب رو شههالم از مونههده بیههرون موهههای روی.  بههدنش

 . بست سر  پشت رو در

 

 . بیار در کفشاتو _          

 دیههوار کنههار شههده جفههت ی زنونههه فرشههی رو دمتههایی جفههت یههه پهها  پهلههوی بهها        

 . پوشیدمشون و آورد  در کفشهامو.  داد هل پاها  سمت رو

 بههه و گرفههت انگشههت دو بهها رو ههها  شههقیقه و شههد خههم و نشسههت مبههل روی        

 پهها  رو ر وبتشههون و کشههید  ههها  گونههه روی دسههتمو پشههت.  شههد خیههره زمههین

 کههرد  سههعی.  قبههل ی دفعههه مثههل مرتهه  و تمییههز.  کههرد  نگههاه خونههه بههه و کههرد 

 وداشههتم بههود خههود  دسههت خهه  ولههی بشههم گههرفتنم آبغههوره مههان  و کههنم تمرکههز

 کهرد   مهی  تخلیهه  ممکهن  حالهت  صهداترین  بهی  بهه  رو وقتهه  چنهد  ایهن  فشار و هیجانا 

 . پایین تا باال از.  کرد نگاهم و آورد باال رو سر . 

 تههرجی  رو کنههاریش مبههل مههن ولههی.  بشههینم کههه کههرد اشههاره روبههرو  مبههل بههه        

 . رفتم سمتم همون و داد  می

 مکهه  بهها رو صههورتش.  کههرد  نگههاه چشههمها  تههوی و نشسههتم بهههش متمایههل        

 فشههار   سههینه بههه رو   اشههاره انگشههت نههو .  کههرد منگههاه و برگردنههد مههن سههمت

 . داد 

 . خیلی...  بدی خیلی تو -          
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 ؟ خوردی صبحونه _          

 . خور  نمی هیچی تو دست از -          

 . رفت آشتزخونه سمت و شد بلند          

 پوشههیده لبهها  اگههه.  بیههار در پههالتوتو!  بههبار  دهنههت لقمههه مههن نیسههت قههرار _        

 . کن پیدا چیزی گرمکنی ، پلیوری یه اتا  اون توی ، خواستی

 داخههل.  اینجهها میومههد  بههار ده مههاهی انگههار ، اتهها  اون بههود گفتههه جههور یههه        

 روشههن رو رنهه  شههیری تتههل و بههزرگ کتههری زیههر کههه همونطههور و رفههت آشههتزخونه

 . کرد نگاهم و برگشت ، کرد می

 . نیومد  خوردن صبحونه واسه روز یازده از بعد.  راحتم -          

 . زدن چونه نه دار نگه کردن صحبت واسه فرصتتو پس _          

 دوبههاره کههه میههاورد بیههرون رو آبمیههوه بههزرگ پاکههت یههه یخچههال از داشههت        

 بها  نفهره  دو تخهت  یهه .  رفهتم  بهود  گفتهه  کهه  اتهاقی  سهمت  و شهد   بلنهد  کهه  کرد نگاهم

 کتابخونهه  یهه  و سهیاه  ماسها ور  صهندلی  یهه  . تخهت  پهایین  شهده  جمه    وسهی  لحا  یه

 سههفید  بههالش سههمت.  کههرد جلهه  نگههاهمو کههه بههود چیزایههی اولههین پیمههون و پههر ی

.  داد  نشههون خههود  از رو احمقانههه و مسههخره حرکههت ایههن چههرا دونههم نمههی و رفههتم

 لباسههی چههوب بههه و کههرد  بههاز رو پههالتو  هههای دگمههه.  کشههید  رو  رو دسههتم ولههی

 تههنم و برداشههتم بههود آویههزون کههه ای سههورمه گههرمکن و د کههر آویههزون اتهها  گوشههه

 بههاال.  بههود شههده گههم آسههتینها  تههوی دسههتها  و بههود بههزرگ و بلنههد کههامال.  کههرد 

 . رفتم بیرون اتا  از و انداختم نگاهی اتاقش به آخر بار برای و کشیدمشون
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 نلیههوا ی لبههه رو   اشههاره انگشههت و بههود نشسههته آشههتزخونه تههوی میههز کنههار        

 ایسهتاد   آشهتزخونه  درگهاه  تهوی .  بهود  فکهر  تهوی  و کشهید  مهی  بهود  ریختهه  که شیری

 . نیاورد باال رو سر . 

 . بشین بگیر _          

 . نشستم و کشید  بیرون رو روبرو  صندلی          

 ؟ کنی می چیکار اینجا _          

 . نداد  نشون صورتم توی ولی.  بود برخورده بهم          

 . کنم صحبت باها  اومد  -          

 . کنی صحبت من با باید چی مورد در _          

 مههی اصههال و دونههه مههی چقههدر و چههی از دونسههتم نمههی.  بگههم چههی دونسههتم نمههی        

 . دادن خورد  به دروغ مشت یه یا چیه قضیه دونه

 ؟ بود  منتظر  چقدر دونی می ؟ نگرفتی سراغمم و رفتی چرا -          

 ؟ گرفتم می سراغتو باید راچ _          

 اون و کشهههید  دسهههتش از شهههیرو لیهههوان.  داشهههت زور واسهههم حرفههها  دیگهههه        

 . گباشتم سمتتر

 ؟ بود کاری ی رابطه فق  ؟ نبود ما بین هیچی ؟ چی یعنی -          

 . کرد نگاهم و کرد گره هم توی دستهاشو و داد تکیه          

 ؟ داشتی ینمونب ی رابطه از تعریفی چه_          
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 ! ؟ باشم داشته باید تعریفی چه -          

 . گرفت سمتم انگشتشو          

 . نبر باال من واسه صداتو.  زنیم می حر  داریم _          

 و رو  بهها کههردن بههازی ؟ نبههر بههاال صههداتو گفههت مههی و کههرد مههی روانههیم داشههت        

 ؟ بود این جز مگه نفر، یه روان

 ؟ بود ما بین ای هرابط چه _          

 . کرد  نگاهش گی           

 ؟ سوالیه چه این -          

 آبجههی تههو یهها ؟ بههودیم ا  جههی ا  بههی یهها ، بههودیم فرنههد جاسههت یعنههی _        

 ... کوچیکه

 . کن بس علی -          

 . میز روی کوبید دستشو ک           

 . کن بس مرضو _          

 یههه کنههاری کابینههت از و برداشههت رو قههوری . رفههت گههاز سههمت و شههد بلنههد        

 از و گرفههت کتههری شههیر زیههر و ریخههت خشههک چههای پیمونههه یههه و آورد بیههرون قههو ی

 و گرفههت منههو صههندلی گههاه تکیههه و اومههد مههن صههندلی پشههت.  کههرد پههر  آبجههو 

 . داد تکیه پشتش کابینت به خود  و کشید عق 

 ؟ بود ما بین ای رابطه چه...  گفتی می _          



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

236 

 

 . نگفتم چیزی و کرد  نگاهش فق .  بود  کرده بغ           

 ؟ دیدی می چی منو تو ؟ سواله واسم واقعا نه _          

 . شد  بلند          

 . کنیم دعوا اینکه نه بزنم حر  اومد  من -          

 . بشینم کرد اشاره مو شونه روی گباشت دستشو          

 . بشین بگیر.  کنم نمی دعوا دختر یه با ماون ، مدلی این معموال من _          

 . زد  کنار دستشو          

 ... وایسادی سر  باالی اینجوری.  بشین توا  پس -          

 بخههور  کههرد اشههاره و گباشههت جلههو  رو شههیر و آبمیههوه لیههوان و زد دور رو میههز        

. 

 ؟ دار  ذهنت توی عنوانی چه من االن _          

 ؟ بد  جواب باید چی.  ذاری می فشار  تحت داری -          

 . کرد  فرو هم توی دستامو و گرفتم دقیقش و آرو  نگاه از نگاهمو          

 تههوی دوسههت یههه از بیشههتر جایگههاهی یههه مههن کههه فهمههی مههی انقههدر پههس _        

 . دار  زندگیت

 شههنید  رو صههدا  حالههت همههون تههوی و رفههت بیههرون آشههتزخونه از و شههد بلنههد        

. 

 ! فهمیش نمی کرد  فکر آخه _          
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 مههی.  رفتههه بیههرون چههرا شههد  متوجههه ، اومههد دیههد  ی زاویههه تههوی کههه مههادر         

 بزنگهاه  سهر  کهه  ههایی  بچهه  حهس .  شهد   بلنهد  ولهی  شهنوه  نمهی  و بینهه  نمی که دونستم

 مههادر  ی اشههاره انگشههت و گرفههت رو دسههتش علههی.  داشههتم ، انههداختن گیرشههون

 رو انگشههتش دو بعههد و گرفههت آشههتزخونه  ههر  بههه رو دسههتش و کههرد لمههس رو

 کمههر و کشههید بلنههد  موهههای بههه دسههتی مههادر .  گباشههت مههادر  چشههم روی

 از چیهههزی.  چرخونهههد سهههوال عالمهههت بهههه رو دسهههتش و زد گهههره رو پیهههراهنش

 . کشید  سر آرو  رو پرتقالم آب و نشستم و نشد  متوجه حرکاتشون

 

 زن.  بههود کههرده بغلههم آرو  بههار یههک فقهه  و بههود نشسههته میههز کنههار مههادر         

 ریختهه  چهایی  علهی .  بهود  مشههود  غهرور  کمهی  و آرامهش    چههره  تهوی  و بود زیبایی

 . کرد می کامل رو صبحونه میز و تا سه بود

 . مادرته شبیه   چهره ته -          

 بههو اول و برداشههت رو جلههو  شههیر لیههوان مههادر .  زد لبخنههد و نگفههت چیههزی        

.  چیههزی هههر خههوردن از قبههل افتههاد  علههی عههاد  یههاد مههن و زد لهه  بعههد و دکههر

 حلقههه میههز روی رو دسههتا .  کههرد لمههس رو   شههونه آرو  و مههادر  کنههار نشسههت

 . کرد  می تماشاشون و بود  گباشته بازوها  روی رو سر  و بود  کرده

 . بخور صبحونه بشین درست _          

 .   خسته -          

 گرفههت صههورتم نزدیههک رو کههوچیکی ی لقمههه.  رفههت فکههر تههوی و کههرد سههکو         

 بههه.  گههرفتم از  رو لقمههه و کشههید  بیههرون سههر  زیههر از رو دسههتم کرختههی بهها. 
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 خیلههی.  ببههر  خههود  بهها و کههنم پنهههان یواشههکی رو لقمههه داشههتم دوسههت بههود خههود 

 ودبهه مسههخره.  گباشههتمش دهههنم تههوی ولههی.  بههود نقاشههی تههابلوی اون از تههر عاشههقانه

 یههه.  خههورد  مههی هفتههه چنههد ایههن تههوی حههداقل کههه بههود چیههزی تههرین خوشههمزه ولههی

 . آسمون تا زمین قد داشت تفاوتی

 . خوا  می باز  -          

 هههم رو خههود .  دونسههتم مههی داشههت دوسههتم.  گرفههت لقمههه دوبههاره و زد لبخنههد        

 دوسهتش  نمه  کهه  حهدی  از کمتهر  شهاید .  داشهت  دوسهتم  واقعها .  بهود   نهزده  خریت به

 . داشت دوستم ولی ؛ داشتم

 

 بههود  کههرده جمهه  پاهههامو و بههود  نشسههته صههندلی یههه روی اتههاقش بههالکن تههوی        

 صههندلی روی کههه کههرد  مههی نگههاهش و بههود  نشسههته بهههش متمایههل و شههکمم تههوی

 آرو  تکههون یههه بهها رو سههیگار  خاکسههتر و بههود انداختههه پهها  روی پهها و بههود نشسههته

 . ریخت می ایش شیشه سیگاری جا توی

 . میشه سرد  اینجوری -          

 تههوی چیههزی.  شههد  خیههره نگههاهش مسههیر بههه.  داد تکههون سههر نههه عالمههت بههه        

 . قواره بی و بلند ساختمون یه جز نبود نگاهش مسیر

 . بدیم ادامه صحبتمونو _          

 . بود آرو  صدا           

 . با  همیشه تو...  مباشی خوب هم با.  ندیم ادامه نه -          
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 . کرد ناراحتش حرفم.  نزد لبخند ولی کرد نگاهم          

 ؟ اومدی که بگی خواستی می چی _          

 . زد می بیرون وجود عم  از که هایی اون از ، اراده بی کشید  آهی          

 نترسههی حتههی ؟ نگیههری سههراغمم کههه بشههی ناراحههت از  انقههدر شههد باعهه  چههی -        

 . نیومد  که بود رگمم چه

 . دونی می دلیلشو چون اینجایی تو_          

 ؟ فق  منه واسه اعترافا.  بد  انجا  سختو کارای ی همه باید من چرا -          

 روی پاهههامو و گههرفتم صههندلی از تکیمههو.  کههرد نگههاهم منتظههر و نگفههت چیههزی        

 ی قهههواره بهههی نسهههاختمو همهههون بهههه.  کهههرد  نگهههاه روبهههرو بهههه و گباشهههتم زمهههین

 پهها  رو روشههون ی دوده و کههرد مههی گردگیههری رو ههها سههاختمون کههی.  خاکسههتری

 ؟ کرد می

 ؟ گفته چی بهت-          

 و داد فشههار سههیگاری جهها تههوی سیگارشههو.  کههرد  نگههاهش نههداد کههه جههواب        

 . گباشت روبرو  کوچیک و گرد میز روی و کرد خامو 

 تفهاهم  سهوء  دچهار  مهن  اینکهه  خها ر  بهه  کهه  گفهتم  ابردیه  ، پسره اون قضیه سر _        

 تکههرار  وقتههی ولههی.  ترسههیدی مههن واکههنش از گفههتم.  کههردی کههاری پنهههون نشههم

 . بیایم کنار هم با تونیم نمی تو سیستم این با ما...  کردی

 ... که چیزی اون اصال ببین ، گفته بهت چی بردیا -          
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 نمهی  و کشهید   قضهیه  اون جلهوی  خه   یهه  مهن  کهن  فکهر .  بکنهیم  کهاری  یه ببار _        

 . بنداز بعد  به نگاه یه.  کنم باز  خوا 

 . تفاهمی سوء دچار من مورد در تو ؟ کنی باز  خوای نمی چرا خ  -          

 جههز کسههی خههوا  نمههی مههن چههون ؟ کههنم بههاز  خههوا  نمههی چههرا دونههی مههی _        

 . خود  حتی ، کنه قضاوتت خود 

 . گباشتم دستش ساعد روی دستمو          

 . نیست کنی می فکر که جوری اون اصال علی -          

 . کرد نگاه بود دستش روی که دستم به          

 ؟ زندگیتم کجای من که فهمی می اینو گفتی _          

 چههی داشهت  انتظهار .  کههرد مهی  کهه  بههود آوری خجالهت  بحه   چههه مهن  خهدای  وای        

 . کرد اشاره دستم به ؟ بگم

 ؟ کجا  بینی می _          

 . زد  بغلم زیر و برداشتم دستمو          

 . االن نه بودی می اینجا باید ، داد پیا  بهت ایمان وقتی _          

 . شد  خم سمتش          

 . زد حر  سر  پشت ؟ گفت بهت چی -          

 ؟ فهمیم نمی همو زبون یا گم می چی من فهمی می _          

 هن -          
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 ؟ فهمیدی االن.  شد  خسته کاریا  مخفی از من _          

 ؟ گفت چی بهت -          

 و علههی بههین جههایی سههرعتی چههه بهها نفهمیههد  کههه تههو بههره خواسههت و شههد بلنههد        

 . بود  ایستاده دربالکن

 انقههدر چههرا دونههم نمههی.  " پههررو بچههه " زد غههر.  نخندیههد ولههی گرفههت   خنههده        

 دیهر  ولهی  چشهمم  جلهوی  اومهد  مامهانمم  گهرد  صهور   آن یهه  حتهی  و بهود   شهده  وقی 

 . بود  گرفته دستشو.  بود شده

 . شدی ناراحت چی از بگو خ  -          

 . کرد زمزمه صدا تن ترین پایین با گوشمو کنار آورد سرشو          

 . کنی نمی پنهان من از رو هیچی دقیقا هیچی بعد به این از _          

 بههه دسههتم بهها آرو  کههه داد تکههون جههواب عالمههت بههه و بههرد عقهه  رو سههر         

 . بره تر عق  که آورد  مالیمی فشار   سینه

 . خ  -          

 . خندید          

 . چشم بگو! ؟ خ  _          

 داغ خجالههت از.  رفههتم بههالکن کوتههاه ی دیههواره کنههار و رفههتم کنههار جهها  از آرو         

 . بود  کرده

 . چشم گم نمی تو به من -          
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 . عزیز  کنی می خوب _          

 ؟ گفتی چی بهش تو ؟ فهمیدی خود  یا گفت بهت خود  ایمان -          

 . نتر .  شه نمی مربو  تو به کدومش هیچ _          

 . بود داده تکیه بالکن ای شیشه در به.  برگشتم سمتش          

 ؟ تونی می تو ولی کنم پنهان رو چیزی نباید من چطور -          

 . دیگه دیگه _          

 جلههو  و رفههتم جلههو.  خواسههت مههی شههیطنت کوچولههو یههه فقهه  کههم یههه دلههم        

 ی لبههه بههه دسههتمو.  دار تهه  و شههده باریههک چشههمای بهها.  کههرد مههی نگههاهم.  ایسههتاد 

 . گرفتم تیشرتش آستین

 ؟ گویی زور انقدر چرا -          

 لبههها  بههه چههون شههاید اومههد در دهههنم از چیههزی ینهمچهه چههرا دونسههتم نمههی        

 ایسههتاده نقطههه ایههن تههوی االن زورگههوییش همههین واسههه مههن اصههال.  بههود شههده خیههره

 . بود  زده زل لعنتیش چشمای اون به بود 

 . بیا کنار باها  _          

 " گفههت آرو  کههه شههنید  صداشههو مههن و کههرد بههاز بههالکنو در و زد کنههار  آرو         

 . " شر  بی

 . برسونمت شو حاضر.  بیرون میر  من _          



                 
 

 

 mim_sin|  رمان المسه

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         ای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبر 

 

243 

 

 اومهد   داخهل .  بسهت  سهر   پشهت  کهه  اتها   در و کهرد   نگهاه  رفتهنش  مسهیر  به        

 بهشههون ولههی ، بههود سههخت دادنههش توضههی .  رفههتم تخههتش سههمت.  بسههتم بههالکنو در و

 دراز و رفههتم تخههت روی.  پنبههه و پارچههه تیکههه تهها چهههار ایههن بههه.  کههرد  مههی حسههودی

.  بههود گههود کمههی هنههوز کههه بالشههی همههون.  گباشههتم بههالش روی سههرمو و کشههید 

 پهها  زیههر کههه مونههد مههی منتظههر انقههدر.  خوابیههد  مههی.  کشههید  رو  رو  وسههی لحهها 

 وانیههل عطههر وقتههی تهها ، بههود نشههده پههر بههو  از مشههامم کههه وقتههی تهها.  شههه سههبز الهه 

 . خوابید  می ، ذاشتم نمی جا لحافش و بالش روی رو   مسخره

 یههه زنههدگی از کوتههاه بههر  یههه المسههه.  سههادگی همههین بههه...  شههد تمههو  المسههه        

 صههفحه یههه واسههتون المسههه پایههان موقهه  کههرد  مههی فکههر.  آد  تهها چنههد و بههود رابطههه

...  و دوسههتا  و خودمههون و خودتههون از تشههکر خهه  چنههد و باشههم داشههته دل و درد

 مهی  کها  .  نهزنم  حهر   خهواد  مهی  دلهم  کهه  نهدار   دوسهت  رو پایهان  انقهدر  واقعها  ولی

 ولهی  نوشهتید  مهی  قشهن   نظهرای  واسهم  شهما  و نوشهتم  مهی  ازشهون  واسهتون  ابد تا شد

   نه و داشت عطر نه جوشیده چایی مثل وگرنه.  شد می تمو  همینجا باید المسه

 اسههم و تههاریخ و پایههان ی کلمههه نوشههتن از.  جههانم دنیهها خصههو  بههه ممنههونم همتههون از

 . نویسمش می ولی.  متنفر  صحبتا این و

 :رمان های پیشنهادی انجمن

 مهدیه احمدی |رمان عرو  شیطان 

  | (.8nazy رمان جنگجویان گور  )و اتحاد با شیا ین

   |jasmineرمان جنگل خیال 

  )roman,ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

https://forum.1roman.ir/threads/30115/
https://forum.1roman.ir/threads/25634/
https://forum.1roman.ir/threads/30740/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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