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 نازان  :رمان نام

 کیمیا ذبیحی  :نویسنده

 298: صفحات تعداد

 یاسائی پریسا: جلد طراح

 محمدی سحر: آرا صفحه
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 1396 هریورش :انتشار تاریخ

  www.nevisadl.com :اینترنی پایگاه

 .باشد می محفوظ نویسا سایت برای اثر این رایت کپی حقوق کلیه

 

  ...خدا بنام

 تر دلتنگ عاشقی از یا عاشقترم دلتنگی از نمیدانم

 باشی آنکه بی منی، آغوش در میدانم فقط

  .نباشی آنکه بی رفتی، و

  دلتنگم خیلی! خدایا

 میبـارد کـه باران

 شـود می تـر تنـگ بـرایت دلـم

 افتم می راه

 چـتـر  ِبـدون

http://www.nevisadl.com/
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 کنـم می بـغض من

  ...گـریـه آسمـان

 !!خدایا 

 آن در که ای جاده  در بودن قاصدک دلتنگ است سخت چه

  ...وزد نمی بادی هیچ

 

 باید. کشیدم عمیقی نفس و شدم خارج دادگاه از جلسه، ختمِ  اعالم با"

 .نشه قفل منفورش و خواستنی هایچشم تو چشمم دوباره تا میرفتم زودتر

  وایسا نازان-

 به دوباره و بمونم واستمخنمی. دادم ادامه راهم به و کردم تند پا

 دیگه دفعهاین اما بگه میخواد چی دونستممی. بدم گوش هاشحرف

 و شد کشیده عقب سمت به بازوم. پیشش برگردم و ببخشمش تونستمنمی

 .سمت برگشتم

 وایسا؟ نیستم تو با-
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 شده حاال اما بودن، دنیام روزی که هاییچشم کردم، نگاه هاش چشم تو

 !کردمی القاء بهم رو گمر حس رنگش، بودن

 هر دونینمی داری؟برنمی زورگوییت از دست هم موقعیت این تو حتی-

 کنه؟ ترخراب هست، که اینی از رو وضعیتت میتونه اتکلمه

 بستم رو هامچشم داِدش، صدای با

 از اسم یه فوقش میشه، االن از ترخراب وضعیت که درک به-

 از میتونی آسونی همین به کردی فکر دیگه؟ میخوره خط اتشناسنامه

 شی؟ خالص شرم

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 برمیدارم؟ سرت از دست بنظرت-

 اطراف شده مشت رو هاشدست. بودن شده رنگ قرمز هاش،چشم سفیدی

 .بده انتقال هاشمشت به رو خشمش تموم کردمی سعی و داشته نگه بدنش

 .باهات دارم حرف شو ماشین سوار بیا-

 طوری بردم، باال کمی رو صدام. کشید ماشین سمت به و گرفت رو دستم

 و ریختم صدام تو رو عصبانیتم تموم. نشه دعوامون متوجه کسی که

 :غریدم
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 .نمیرم ایدره جهنم هیچ تو با من لعنتی، کن ولم-

 کشیدم بیرون شدت با دستش از رو دستم ندادم، زدنش حرف برای مهلتی

 بوق صدای که بودم شده دور کمی. خالفم سمت به کردم تند قدم و

 تر آهسته رو هامقدم کمی اما برنگشتم. شنیدم سرم پشت از رو ماشینی

 .کردم جا به جا ام شونه روی رو کیفم و کردم

 اعتمادی؟ خانوم-

 روی آسودگی سر از لبخندی دیدنش، با و برگشتم! بود آشنا صداش چقد

 حداقل بشم، خالص ها چشم اون صاحب شر از تونستم می. نشست هاملب

 !االن همین

 .رسونمتونمی منزل تا شید، سوار بفرمایید-

 و بازکردم رو جلو در رفتم، رنگش سفید ماشین طرف به تعارف بدون

 ماشینش به عصبانی. شد قفل نگاهش تو نگاهم اخر، یلحظه. شدم سوار

 دتخو. "میکرد نگاهم نشسته، خون به هاییچشم با و بود داده تکیه

 "...داشتم دوستت من مهیاد، بود خودت تقصیرِ ... کردی

 فرار دستش از داشتید که دیدم شد؟ بحثتون ارامش آقای با خوبه؟ حالتون-

 .کردیدمی
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 "میپرسی؟ دوباره چر میدونی رو چیز همه که تو" گفتم خودم با

  …کوچیک بحث و جر یه نبود، چیزی نه-

 احتیاجش واقعا. برگردوند سمتم به رو اشدریچه و کرد روشن رو کولر

 به رو سرم بکنه، امدرباره فکری چه ممکنه اینکه به توجه بی. داشتم

 سنگین ی جلسه بعد. بستم رو هامچشم و دادم تکیه صندلی بالشتکِ

  ...داشتم استراحت به احتیاج شدیدا امروز،

 مشغول آسانسور. شدم ساختمون داخل و کردم خداحافظی بزرگمهر از

. کرده دعوت مهمون مامان باز بود معلوم. رفتم ها پله سراغ به پس بود

 بود؟ ساختمون این تو کی ما بجز مگه

 راه ی حوصله حتی رفتم، باال و گذاشتم قدم ها پله روی خرامان خرامان

 ریخته هم به رو اعصابم کلی به امروز ی جلسه. نداشتم هم رو رفتن

  .بود

 خواستنی چشم جفت دو اون ببرم یاد از تا فشردم هامچشم روی رو دستم

 دست شد، سوزشش باعث که گلوم ته به ام معده محتویات هجوم با... رو

 در به سریع رو خودم و بردم فرو رو دهنم آب. برداشت کردن فکر از

 .رسوندم خونه ورودی
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 راه بقیه، به کردن نگاه بدون. شدم داخل و چرخوندم قفل داخل رو کلید

 به توجه بدون و انداختم تخت روی رو خودم. گرفتم یشپ در رو اتاق

 صورتم، و دست شستن و هاملباس تعویض بر مبنی مادرم های غرغر

  ...کنم استراحت کمی کردم سعی و بستم رو هامچشم

 سیاهی بین اومد منفورش خواستنی هایچشم هم، روی هامپلک گذاشتن با

 پرده پشت های سیاهی و نمبمو من و بزنم پسش خواستم. پلکم پشت های

 سبز؟ چشم جفت یه اون ذاشتنمی تنهام مگر اما هام،چشم نازک ی

. شدن زنده و گرفتن جون هامچشم جلوی خاطراتش هاش،چشم دیدن با

 اون از کند دل شد نمی... شد نمی. کنم باز رو هامچشم کردم سعی

  ...خاطرات

 سرم روی رو رنگشهم الش. داشتم تن به نمایی بدن و رنگ سفید مانتوی

 و مادرم به توجه بدون. مالیدم هاملب به رنگی قرمز جیغ رژ و انداختم

  .رفتم خروجی در سمت به بهش، دادن اطالع بدون

 و کشیدم پوفی. چیدم بر لب حرکتش، با که آسانسور طرف به کردم پاتند

 از جخرو موقع و رفتم پایین تا دو یکی. گرفتم پیش در رو ها پله مسیر

. مالیدم هم به رو هاملب و انداختم ام چهره به نگاهی ساختمون، اصلی در

 گفتن اخ صدای ببندم، رو در میخواستم وقتی و شدم خارج ساختمون از
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 تو تونستممی خوبی به رو قلبم های تپش صدای. شنیدم رو مردی

 !بشنوم هامگوش

 صدای با و داختمان پایین به رو سرم کردم، که کاری از پشیمون و نادم

 :گفتم ضعیفی و آروم

  ...من آقا ببخشید-

  دارید؟ دستمال-

 رو دستم. کردم نگاه اش خونی دماغ به بهت با و اوردم باال تند رو سرم

 :گفتم وار استرس و گرفتم دهنم جلوی

 انقدر که در اخه اما! بشه اینطوری نمیخواستم من... من متاسفم واقعا-

 !. .نخورد محکم

 :گفت سریع و باال برد استپ ی نشونه به و باال برد رو اش یگهد دست

 !حساسه یکم من دماغ نبود، صورتم تو در کوبیدنِ  از مشکل نه نه-

 هاییچشم با و گرفتم صورتش جلوی و اوردم در کیفم از رو دستمالی

 معلوم رنگش دقیق. بودن آسمون به رو که هاییچشم تو زدم زل نگران،

 !کمی از بیشتر کمی شاید کمی؟ فقط. بود روشن یکم... اما نبود
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 و اورد پایین رو سرش. گرفت بینیش جلوی و گرفت دستم از رو دستمال

 هاشچشم خواستنی سبز های تیله. کنم نگاه هاشچشم تو تونستم خوب

  ...شب تاریکی میون شبرنگ گوی تا دو مثل درست. میزد چشم تو شدیدا

 :گفت میشد شنیده زور به دستش، تو دستمال پشت از که صدایی با

 حساسه، بازم عملم از گذشتن چندسال بعد. خوبه حالم نباشید نگران-

 .نیست شما تقصیر

 و بست رو هاشچشم. کردم نگاهش مغموم و دهنم داخل کشیدم رو هاملب

 از زیادی خون. داشت سرگیجه کمی کنم فکر. گرفت در به رو دستش

 . .بود شده قرمز ستمالد تموم و بود رفته اش بینی

 ی گوشه یه. کردم راهنماییش ساختمون داخل سمت به و گرفتم بازوش از

 دکوراسیون تعویض و تکونی خونه اخرین از که ایکهنه مبل پارکینگ،

 رو سرش و نشست مبل روی. خورد می چشم به بود، مونده جا به مامان

  .گرفت باال به رو و داد تکیه مبل پشت دیوار به

 هاشچشم الی آروم. کردممی نگاهش و بودم ایستاده سرش باالی راننگ

 .کرد نگاهم خمارش، های چشم با و کرد باز رو

 .میشه بهتر حالم دیگه دقیقه چند منم، برس کارت به برو-
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  .کنم نگاه دماغش به پایین، همون از کردم سعی و زدم زانو پاش جلوی

 ندارم مهمی زیاد رِ کا برم بعد شه خوب حالتون تا مونم می-

 زانو. نشستم زمین روی و زدم تکیه مبل پایینی قسمت به و برچیدم لب

 نبود مهم برام. زدم حلقه دورش رو دستم و کرد جمع شکمم تو رو هام

 اون خونالود بینی بود، مهم که چیزی تنها االن نه، یا میشه کثیف هاملباس

 . .بود سبز چشم مرد

  میکنی؟ زندگی طبقه کدوم-

 :پرسدم تردید با و اوردم باال رو سرم

  چطور؟-

 !بدونم دوستدارم... همینطوری-

  ماست برای تا سه هر اما هستیم سوم طبقه-

  .ببینم بهتر رو اش چهره تونستم و برداشت دماغش جلوی از رو دستمال

  خانومی؟ ستاره دخترِ -

 :گفتم و چرخوندم چشمی. خورد می گوش به تر واضح صداش

  چطور؟.. .اره-
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  کرد پاک دستمال با رو لبش باالی ی جامونده خون و خندید آروم

 سفارشات بودم اومده هم امروز. مادرمه یخاله دختر خانوم، ستاره-

 ...که برم و بدم رو مامان به خانوم ستاره

  .کرد نگاهم شیطون و کشید دماغش به دستی

 کنید تمیز رو دماغتون باال بریم بفرمایید... خب-

 میکنم تمیزش و مغازه میرم زود... نیست الزم نه نه-

 بلند مبل روی از و انداخت اطراف به گذرایی نگاه و کشید عمیقی نفس

 رو مانتوم پشت تند، تند و کندم زمین سرد کف از رو بدنم زور به. شد

  .کردم تمیز

  برسونمتون؟ نیست، نظرتون مد خاصی مقصد اگه-

 کردم نگاهش کنکاو با و کردم ریز چشم

 !شد کثیف مانتوم. کنم عوض رو لباسم باال میرم... ممنون نه-

 نگاه، نیم یه اندازه به دوباره تا برنگشتم حتی و ها پله سمت به کردم تند پا

 خواستنیِ  های تیله اون دست از میشدم خالص زودتر باید. کنم نگاهش

  ...لعنتی
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 مون دونفره عکس. تمبرداش خاطراتم مرور از دست در، تق تق صدای با

 ی چهره دیدن با و کردم باز. رفتم در طرف به و کردم قایم تختم زیر رو

 :گفتم خسته و کشیدم هم تو رو هام اخم مامان عصبی

  داشتی؟ کاری مامان؟ جانم-

 که یادت مرادی، خانوم پیش میرفتی باید امروز. ته معاینه وقت... نه-

 نرفته

 کردم پرت روش رو خودم و رفتم تخت سمت به و کردم رها رو در

 ندارم شو حوصله-

 برگردوند رو جونم کم جسم و گرفت ام شونه از. ایستاد دستم کنار و اومد

 :گفت و

 کارهات این با برسی کجا به میخوای اخرش نداری؟ حوصله چی یعنی-

  نازان؟

 کردم مخفی دستهام بین رو سرم و نشستم تخت روی

 !دونممین هیچی... مامان دونمنمی-

 . .میکرد آرومم تنش، بوی. کشید اغوش در رو سرم و نشست کنارم
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. مامان جونِ  نیار فشار خودت به زیاد... الهی بشم فدات عزیزکم، نازانم،-

 و حال این به من غفلت بخاطر که حاال... اما نکردم مادری واست میدونم

  .بشم غافل ازت نمیخوام افتادی روز

 :گفت محبت با و وسیدب پرمهر رو موهام روی

 که میشناسیش. شهر این و اومدن تازه... زدم حرف ام دخترخاله با-

 کمک به اگه گفت... واسش گفتم تو وضعیت از. روانشناسه رو؟ مهناز

 پیشش بری داشتی احتیاجی

 کردم نگاهش غمزده و کشیدم بیرون بغلش از رو خودم

  ام؟ دیوونه من مگه جان مامان-

 بغض به تبدیل تا میرفت که لبخندی. کنه آروم لرزونش ندلبخ با کرد سعی

 . .بشه

 واسه خوبی مرهم نمیتونم من! زدم؟ رو حرف این ِکی من... ُگلکَم نه-

 واسه باشی داشته احتیاج صبور سنگ یه به شاید گفتم اما باشم دردات

  ...هات ناگفته گفتن و دردهات کردن خالی

 و گرفتم فاصله ازش کمی. فشردم هم روی تایید ی نشونه به رو هام چشم

 هاش،دست مهربون و آروم نوازش با. گذاشتم زانوش روی رو سرم
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 چه میدونستم که خوابی دیدن برای رفتمی و شد خواب گرمِ  هامچشم

  ...دیده برام خوابی

 دره دم دوستت... بیدارشو عزیزم؟ نازان؟-

 موهام به دستی. رفتم اتاق در طرفبه و کندم دل خوابم تخت از رخوت با

 .کردم باز رو در ظاهرم به توجه بدون و کشیدم

 با فشرد، خودش به رو من محکم و کرد رها آغوشم تو رو خودش شیفته

 :گفت گرفته صدایی

  ...بودم دلتنگت تو، بودی کجا... نازانم الهی بشم فدات-

 تخت طرف به دادم هلش. گذاشتم کمرش پشت رو دستم و زدم تلخی لبخند

 :گفتم آروم و

  ...عالیه چی همه. خوبه چی همه خوبم، من-

 .کرد نگاهم مغموم، و کرد قالب بدنش پشت رو دستش

 نمیاری؟ زبون به رو حرفات چرا دلت؟ تو ریزیمی چرا چی؟ همه-

 رو ام گونه آهسته اومد، تر نزدیک و کرد باز رو هاشدست ی گره

 :گفت و کرد نوازش
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... خواهری بگو اسرارت؟ محرم بشه که ارید رو کسی من جزبه مگه-

  ...کن سبک رو خودت

 به من. کشید دراز کنارم هم خودش و داد هل تخت روی آروم رو من

 حالت همون تو. امگونه آروم نوازش به و کرد شروع پهلو به اون پشت،

 :گفت

  ...کاه سبکیِ  به پر، سبکیِ  به کن، سبک رو خودت-

 خیلی زد، می ذوق تو زیادی یکدستش، سفیدی دوختم، چشم سقف به

 سفیدی شخص هیچ نداشت، وجود دنیا تو سفیدی چیز هیچ. بود مصنوعی

 ...خاکستری شاید و بودن، سیاه همه نداشت، وجود

 پدرم،... دارم خاطر به وقتی از شایدم. بودم عمه خونه کردم، باز چشم-

! کرد فوت سال یه بعد. بود کرده ازدواج و بود داده طالق رو مادرم

 مادرم از رو من ام عمه... رو ترمکوچیک برادر و داشت رو من مادرم

 و داره نگهم خوادمی گفت می! برادرشم یادگار تنها گفت می گرفت،

 شهر یه برد رو من و برداشت باالخره و میزد هاحرف خیلی کنه، بزرگم

 بگیره، پس ازش رو من بخواد مادرم روز یه کهاین ترس از. دیگه

 که بود سالم ُنه! نرفتم هم مدرسه حتی برم، بیرون خونه از گذاشتنمی

  ...و شکایت و دادگاه زور با البته گرفت، عمم از رو من مادرم
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 کرد می نگاه هاملب به مشتاق، هایباچشم. برگردوندم سمتش به رو سرم

 !تلخ اما خندیدم، گرفت، ام خنده. اش ادامه شنیدن برای

  بشنوی؟ رو اش دامها مشتاقی خیلی-

 !بدونم رو پایانش دارم دوست رماناست، مثل دقیقا اره،-

 بزنم لبخند کردم سعی و کشیدم رو لپش

  کردم؟می چیکار نداشتم رو تو من-

 !دیگه کن تعریف! میذاشتی بیابون و کوه به سر-

 هم االن نداشتم، زیادی دوست! اول کالس مدرسه، رفتم که بود سالم ُنه-

 ازدواج مادرم که بود هاسال همون تو. ندارم ایدیگه دوست و،ت جز به

 تازه که هاسال اون تو. شد کمتر و کمتر من به نسبت توجهش و کرد

 !شدم مادر بی... گرفتن ازم رو مادرم چشیدم،می رو محبت طعم داشتم

. رفتممی بیرون و پوشیدممی خوردم،می گشتم، می راحت شدم، آزاد من

 فوت پدر کنه؟ تنبیهم خواستمی کی بگیره؟ رو جلوم تخواسمی کی

 فرقی براش خونه تو من نبود و بود که مادرم یا کوچیکم؟ داداش ام؟شده

 !میدونی خودت اشم بقیه... و شدم آشنا مهیاد با تا گذشت و گذشت نداشت؟

 !داشت درد داشت، غم نگاهش. کردم نگاه هاشچشم تو و کردم سربلند
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 بی پدرم نداشتم، مادر هم من... نازان کردی انتخاب رو اشتباهی راه-

 از حتی رو خودم کردم سعی ننداختم، گودال تو رو خودم اما! بود توجه

  ...دادیمی رابطه این به تن نباید! کنم دور هم کوچیک های چاله

. داشتم دوست رو مهیاد... من! زخم پر درد، پر. کشیدم عمیقی نفس

 دوست فقط" چیدپی ذهنم تو صدایی بشم؟ خیالشبی بکنم؟ میتونستم چیکار

  "داشتی؟

 به رو لبخندی داشتم؟ دادن جواب برای هم چیزی دادم؟می جواب چی

. کردم بلندش و گرفتم رو دستش و شدم بلند. پاشیدم شیفته درهم صورت

 :گفتم مستاسل و آروم

  بریم؟ باهم میای. دارم دکتر وقت... امروز شیفته-

  .کرد نگاهم کنجکاو، و انداخت باال رو وشابر تای یه

  دکتری؟ چه-

  بریم؟ میای. زنان-

 :گفت کالفه و فرستاد بیرون به رو نفش

  ...بعد بگه بابا به بدم خبر عمه به بذار-
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 تنم شلوار. رفتم کمد سمت به و شدم بلند تخت روی از و دادم تکون سری

 زیر از رنگی مشکی نتویما! بود مونده تنم تو دادگاه روز از بود، خوب

 حوصله،بی! شد کج دهانم هاش،چروک دیدن با و کشیدم بیرون هاموسایل

 سرم روی آزادانه رو بزرگی مشکی شال و کردم تن به رو مانتوم

 :گفت بدخلقی با و ایستاد روم به رو اومد شیفته. انداختم

 !کن دقت هاتلباس به یکم نازان؟ پوشیدنه لباس وضع چه این-

 :گفت مانندی جیغ صدای با و انداختم صورتم به اهینگ

 !بنداز؟ اتقیافه به نگاه یه بیرون؟؟ بریم اینطوری-

 :گفتم تلخی با و کشیدم عمیقی نفس

 .کنار بزار لباس واسم بشورم، رو صورتم میرم-

  .نشست هاشلب روی رضایت سر از لبخندی

 !خودم نازان شدی حاال-

 :گفت و داد هل وییشدست سمت به و گردوند برم

 هم من بشوری، رو صورتت و دست تا! نره یادت بزن هم مسواک-

  .تخت روی زارممی رو هاتلباس
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 :غرید دندونهاش الی از حرص با و خوردمنمی تکونی دید

 !میکنم دق دستت از سر اخر من خــدا ای... دختر دیگه کن عجله دِ -

 ...رفتم دستشویی سمت به و زدم لبخندی

** ** ** 

 خانوم داخل بفرمایید-

 :گفتم مرتعشی صدای با و کردم شیفته به رو

 میای؟ باهام توام-

 سیاه در اون و من هایچشم بین نگاهش و انداخت اتاق در به نگاهی

 :گفت ترس با سر آخر. چرخید

 و نیاد مهیاد وقت یه که باشه حواسم و بمونم بیرون این میدم ترجیح-

 !نکنه خفتمون

 دستش و دادم تکون سری. گرفت ام خنده  استرس، پر ی حظهل اون تو

  .رفتم دکتر اتاق سمت به و بهش دادم رو ام گوشی و کیف. فشردم رو
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 سعی. پیچید مشامم تو الکل بوی شدم، داخل و کردم باز آروم رو در

 الکل بوی به... قبال اخه. نیارم باال تا بکشم نفس تر سطحی کمی کردم

  .داشتم حساسیت

  .عزیزم داخل بیا. جان نازان سالم-

 کنارِ  صندلی روی و رفتم میزش سمت به. شدم داخل و زدم لبخندی

  .نشستم میزش

  شده؟ چیزی. عزیزم بگو خب-

 :گفت و انداخت شکمم به نگاهی لبخند با

 خوبه؟ کوچو اون حال. داری معاینه به احتیاج گفت و زد زنگ مادرت-

  اومد؟ سرم به که بالهایی از میدونست چی اون. هاشچشم به شدم خیره

 ببینید کنید اممعاینه خواستممی. نیازی خانوم شد سقط ام بچه... راستش-

  نیومده؟ پیش برام که مشکلی

 :گفت ایدلجویانه لحن با و زد تلخی لبخند گرفت، غم رنگ هاشچشم

 .تخت رو بیا... عزیزم متاسفم-
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. کردم شلوارم آوردن در به وعشر و تخت روی رفتم و دادم تکون سری

 :گفتم حالت همون در

 دنیا، این بیاد نبود قسمتش... بچه اون. نیازی خانوم چی برای تاسف-

  ...رفت که بهتر همون

 تو بیشتر هاشاخم لحظه هر. نگفت چیزی و کردن معاینه به کرد شروع

 که اتاقش ی گوشه کوچیک اتاقک سمت به گرفته صورتی با. رفتمی هم

  .رفت باشه، بهداشتی سرویس میزدم دسح

 پشت و اومد بیرون کرد می خشک دستمال با رو هاشدست که درحالی

  .نشست میز

 آروم و نشستم صندلی روی روش به رو اومدم و پوشیدم رو لباسم

 :پرسیدم

  بگید؟ چیزی خوایدنمی... خب-

  رفت هم در هاشاخم

  نازان؟ کردی سقط رو معصوم طفل اون چرا-

  من؟ زندگی از میدونست چی دکتر. انداختم پایین به رو سرم

 .دنیا این بیاد نبود قسمتش که، گفتم-
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 هم جنسیتش حتی! ام معاینه اخرین تو بود ماهش نیم و چهار اون-

  دختر؟ اومد دلت چطور... بود شده مشخص

  ...کردم بغض و کشیدم عمیقی نفس کالفه

 !دبای... نیازی خانوم رفت می باید-

 :گفتم و اوردم باال رو سرم

  ندارم؟ که مشکلی شد؟ چی... خب-

 :گفت و کرد مشغول ها پرونده با رو سرش گرفته، و حوصله بی

 هم اون بود اولت ی بچه چون. بگیرم ازت هم دیگه آزمایش چندتا باید-

 .نشی دار بچه دیگه ممکنه کردی، سقطش هم تو و کم سن این تو

 امگونه روی آروم آروم لرزونی، اشک قطره. فتمگر دهانم جلوی رو دستم

 !وای... مهیاد وای. گذاشت جا به ناچیزی رطوبت و کرد حرکت

! جالب چه. خورد نمی هم به الکل بوی از حالم دیگه. کشیدم عمیقی نفس

 کرده فراموش شاید... ندارم بطنم تو جنینی دیگه بودم کرده فراموش شاید

 هم به الکل بوی از حالم نباید دیگه... تمنیس باردار زن یه دیگه بودم

  ...بخوره
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  عزیزم؟ خوبی جان؟ نازان-

 کردم سعی. کردم نگاه دکتر نگران ی چهره به مات، و کردم بلند سر

 بنشونم هاملب روی جونی بی لبخند

 .خوبم کنم فکر! اره... اره-

  ....آبـ بگم نیستی خوب اگه. شدم نگرانت-

 !خوبم نه،-

 .برداشتم میز روی از رو کیفم و شدم بلند

 خانوم نکنه درد دستتون-

 آتیش سرماش، تا کنم لمسش خواستم و بردم دستگیره سمت به دست

 :ایستاد حرکت از دستم دکتر، صدای با که کنه فروغ بی کمی رو وجودم

 بعد کردی، که کاری برای کردیمی فکر کمی باید زدی، آب به گداربی-

 .گرفتیمی تصمیم

 تا دادن هم دست به دست چیزهمه و شده گرفته تصمیم که چیزی یبرا-

 موند؟می باقی هم من تصمیم برای جایی بشه، انجام
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. بستم رو در و شدم خارج اتاق از بدم، زدن حرف ی اجازه که این بدون

 سمت برد و گرفت بازوم زیر از. اومد طرفم به و شد بلند سریع شیفته

 :پرسید استرس با و دنشون صندلی روی ها، صندلی

 .پریده بدجور رنگت نازان؟ شده چی-

 گذاشتممی نباید. بود نگرانم و بود ترسیده شدیدا کردم، نگاه هاشچشم تو

 !باشه نگرانم که بود یکی حداقل کنه، رخنه وجودم تو تنهایی و غم

 .کنم تحمل رو اینجا فضای تونمنمی بریم؟ میشه-

  خونه؟ بریم-

 و دادم تکون نفی ی نشونه به رو سرم. شدم بلند و برداشتم رو کیفم

 :گفتم وار زمزمه

 بریم. چمه بفهمه زارم روز و حال از مامان میترسم خونه، برم نمیخوام-

 .بزنم رو هامحرف راحت منم خلوت، جای یه

 به ساختمون، از شدن خارج با. رفتیم ها پله سمت به و گرفت بازوم از

 نفس اونجا مهیاد روزی که هوایی تو فستن. کشیدم عمیقی نفس زحمت

  .بود سخت کمی برام کشیده،
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 داشتیم شیفته با هدف، بی و پیاده. نداشتیم چندانی ی فاصله بیمارستان، تا

 :پرسیدم تعجب با و کردم بلند سر که زدیممی قدم

  بیمارستان؟ میریم؟ داریم کجا-

 !بیمارستان پشت... نه-

 سمت به پیاده پای رو من هم باز برم راه زیاد تونمنمی دونستمی اینکه با

 !کشوند بیمارستان پشت

 بود نرسیده فکرم به بحال تا چرا. کردم نگاه اطراف محیط به تعجب با

  کنم؟ چک رو بیمارستان پشت

  کردی؟ پیدا چطور رو اینجا-

 و کرد جالب معماری با رنگ کرمی ساختمون کمی به ای اشاره سرش با

 :گفت

 وقت بعضی راستش... هم پارک این. اینجا میام خوندن کتاب سهوا گاهی-

 !بستنی جااین اومدیممی ها بچه با مدرسه بعد ها

 انداختم، پارک به نگاهی! بود عجیب واقعا دختر این زدم، پررنگی لبخند

 رو من و داشت وجود پارک داخل فراوونی ی شده آرایش های درختچه

 :گفت آروم و کشوند ها رختچهد بین باریک راهروی یه سمت به
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 !نکنم دیر میدم قول برگردم، تا بشین جاهمین تو-

 سوپرمارکت طرف به و شد دور. باشه گفتم لب زیر و دادم تکون سر

 به دقت، با و گذاشتم امچونه زیر رو دستم. رفت خیابون طرفاون

 شبیه هاش، شیشه روی کاغذی طرح. کردم نگاه سوپرمارکت هایشیشه

  ...بود اون ی مغازه های یشهش به

 نگاه هاششیشه به دقت، با و شدم رد ای مردونه لباس بوتیک جلوی از

. بود پوشونده زیبایی دارطرح های کاغذ با رو پایینش سانت چند. کردم

 :کرد پچ پچ به شروع گوشم در و شد آویزون بازوم از شیما

 تو بریم بیا! ونگ که خوشگله انقدر صاحبش بینی؟می رو بوتیک این-

 !کرده عمل دماغشم تازه،. ببینش

 :گفتم سرخوش و خندیدم

  داریم؟ چیکار پسرونه بوتیک تو. بریم شیم رد بیا! دختر بیـخیال-

 .دیگــه بریم بیا! بخریم پیرهن تولدش بمناسبت من داداشِ  واسه ریممی-

 و کنم ظاهر حفظ حداقل کردم سعی. شدیم بوتیک داخل و کشید بازوم از

 !نره باد بر پیش، لحظه چند ی وحشیانه ورود خاطربه آبروم کل
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 بودم مونده بوتیک وسط جا،همون من و شد هالباس زدن دید مشغول شیما

 و بود زوج یه با زدن حرف مشغول فروشنده. کنم چیکار دونستمنمی و

 برگشت و گرفت جلوشون و اورد در رگال از لباسی. بود من به پشتش

  .سمتم

 امکان چطور این... این. زد خشکم افتاد، هاشچشم تو هامچشم که ینهم

  !دماغش؟ تو کوبیدم در با که ست پسره همون این! داره؟

 جلو. بود گرفته ام خنده دیگر، طرفی از و بودم شده دستپاچه طرف یه از

 :گفت آرومی صدای با. نشوند هاشلب روی محوی لبخند و اومد

  میاد؟ بر من دست از کمکی. اومدی خوش اعتمادی خانوم سالم-

 :گفت ریزان عشوه که شنیدم کنارم از رو شیما صداش

 کمکمون میشه. بپسندیم خوشگل پیرهن یه داداشم واسه اومدیم... سالم-

  کنی؟

 طرف این از بفرمایید. حتما-

 :گفت جذابی لبخند با و برگردوند سمتم به رو روش

 !خودته ی زهمغا نکن تعارف صندلی، روی بشین-
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 صندلی روی! نبود عجیب هم زیاد چند، هر. بود شده خودمونی زود چه

 خنده و عشوه کلی بعد. شدم شیما انتخاب منتظر و نشستم بوتیک ی گوشه

 :گفت و کرد انتخاب گرونی نسبتا و زیبا پیرهن الکی، های

  ...کنه پرو نیست که خودش. میکنم انتخاب رو این من-

 :گفت و انداخت اندامش به نگاهی

 چطوره؟؟ خورش تن ببینم بپوشید خودتون میشه-

 این میکرد فکر خودش با حتما. چرخید شیما و من بین نگاهش تعجب با

 !هستن کی دیگه نفر دو

  .البته....  الـ-

 و رسوند من به رو خودش شیما. رفت پرو اتاق به و برداشت رو لباس

 :گفت زده هیجان

 !سبزه سبزِ  اشهچشم خوشگله؟ چه دیدیش-

 :گفتم ای رفته تحلیل صدای با و صندلی روی رفتم وا

  !ماست دور هایفامیل از فروشنده این شیما-

 :گفت ترس با و پرید نامحسوس رنگش
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 .بردم هم تورو آبروی! میگه؟ اینا مامانت به یعنی خدا یا-

  باشه لق دهن هم قدرهااون نکنم فکر. نداره اشکالی... نه نه-

 صندلی روی صاف هم من و ایستاد راست شیما در، شدن باز یصدا با

  .نشستم

 :گفت و برداشت جلو به قدم دو

  پسندین؟می چطوره؟-

 :گفت و داد تکون رو سرش تند تند شیما

 !شد زحمت هم شما برای ببخشید! میدارم بر رو همین آره.. آ-

 .زحمتی چه نه-

 زد چشمکی و کرد من به رو

 . مشتریه به خدمات ارائه ما ی وظیفه-

 !زد؟ چشمک بهم چرا... اون. ایستاد حرکت از ثانیه چند برای قلبم

 مارکت سوپر های شیشه از چشم و اومدم خودم به شیفته، صدای شنیدن با

  .گرفتم

  خبریه؟ نکنه سوپری؟ شیشه به زدی زل اینطور چرا-
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 بعد. کرد کنکاش خوب و کرد نگاه سوپرمارکت سمت به و برگشت

 زمین روی رو خودش بیخیال نبود، نظرم مد کسی کهاین از شدن مئنمط

 خنکی احساس. انداخت پاهام روی رو دستش آویزون نایلون و کرد پرت

 صورتم جلوی و برداشت پام روی از رو کیسه سریع و کردم سوزناکی

 :گفتم تعجب با و گرفتم

  شیفته؟ چیه این-

 !فهمیمی کن، باز-

 جلوی و اوردم در رو بستنی خنک و نازک ظرف تعجب، و خنده با

  .گرفتم صورتم

  بخوریش؟ تنها قراره خبره؟چه-

 بزرگ نسبتا مصرف باریک قاشق دوتا و کشید دستم زیر از رو نایلون

  .درآورد

 !بیاریم رو دخلش دوتایی قراره نه،-

 بستنی روی رو ها قاشق. گذاشت دوتامون جلوی و کرد باز رو بستنی در

 :گفت و گذاشت

 !هللا بسم خب-
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 :شیفته صدای به سپردم گوش و کردم بستنی پر رو قاشقم و زدم لبخندی

 پیش کم خیلی و بستنی واسه اینجا میایم ها بچه با کالسام، و مدرسه بعدِ -

 همون به بشه، زیادیشون میترسم. بگیرم واسشون ها انقدی بستنی از میاد

 !میکنم راضیشون چاکلت دابل

 :گفتم خنده با و کشیدم بیرون هانمد از رو قاشق

  دوستات؟ همه با میای؟ همیشه-

  .رفت فرو فکر توی و زد عمیقی لبخند

 !نه درمون اما دارن درد یا... ناراحتن دوستام که وقتایی... نه راستش-

  میای؟ زیاد ها کی با-

  خندید تلخ

 !تو و من پاتوق بشه بعد به این از کنم فکر! کردنامه مهمون عاشق سپیده-

 رو بغضم بردم،می فرو که بستنی قاشق هر با و خندیدم تلخ خودش مثل

... شیطنت... فراموشی برای بود خوبی جای. دادممی قورت هم

  ...بازیگوشی
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 گاهی اگر که کارهایی. بدم انجامشون نگرفتم یاد هیچوقت من که کارهایی

 دختر یه های شیطنت گفتمی کی. دادممی انجام اشتباه دادم،می انجام هم

 این دخترانه شیطنت مخالف؟ جنس توجه جلب برای ریختن کرم یعنی

 داشت؟ معنایی چه من امثال نظر از فراموشی بود؟ این بازیگوشی بود؟

  منفور؟ هایچشم اون کردن فراموش برای خودت ی بچه بردن بین از

 راموشیِ ف برای دنیا کجای کردن؟می سقط بچه فراموشی، برای دنیا کجای

  ذاشتن؟می خودشون دل روی داغ یه درد، یه

 .دیگه بخور باش زود! الزمیم ِنی شد، آب بستنی نازان؟ کجایی-

  ...دختر این بدون. زدم محبتی پر لبخند

** ** ** 

 باریک. رفتم تلفن سمت به خورد، اعصابی با و گرفتم کتاب از چشم

 !شد مزاحم تلفن و بخونم درس اومدم

 خواستم و کرد تعلل. چیدپی گوشم تو زنگ، صدای و رسیدم فنتل پای به

 جواب تلفن به میزد داد که آشپزخونه از مامان صدای با که ندم جواب

 دوباره. بردم تلفن سمت به رو دستم و فرستادم بیرون به رو نفسم بدم،

 و کرد مشت تلفن روی رو دستم. فشردم هم به رو هامچشم و کردم مکث
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 آسودگی سر از عمیقی نفس. شد قطع زنگ صدای که دوندمبرگر رو روم

 به مامان صدای که بشم دور تلفن میز از تا برداشتم قدمی و کشیدم خیال

 :رسید گوشم

  نازان؟ بود کی-

  .شدم خیره هاشچشم به و بردم فرو رو دهانم آب

 .شد قطع بدم، جواب اومدم تا... راستش-

 با و اومد پایین ها پله از الید،م می رو هاشچشم که درحالی نورهان

 :گفت بدعنقی

 .مامان بخوابم نذاشت تلفن صدای-

 .کشید اغوش در رو نورهان و رفت سمتش به مامان

  ...تو بخواب برو. بشم پسرم فدای الهی-

 ی دوباره زنگ با! مادرم ی ساله سیزده ی نازپرورده این بود لوس چقدر

 از مامان که بگیرم، فاصله تلفن از خواستم پاچهدست و شدم هول تلفن،

 :گفت بلندی صدای با فاصله، همون

 .نازان بده رو تلفن جواب-
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 تلفن مخترع به فحشی لب، زیر! داشت رو مرگم ناقوص حکم تلفن صدای

 :برداشتم رو گوشی و دادم

  الو؟-

 چند بودم، شنیده رو صداش که باری اخرین. شنیدم رو صداش هم باز

 تنگش دل نه، نه... صداش برای دلم چقدر. بود اهدادگ جلوی پیش روز

  ...نبودم

  خودتی؟ نازان؟ الو-

 خیره روم به رو نامعلوم ی نقطه به ترس، با و بردم فرو رو دهانم آب

  زدم؟می حرف باهاش باید. شدم

  ...بزن حرف جان؟ نازان-

  ...بود زده صدام که باری اولین درست... جان نازان

 جواب تلفن به زد می داد اتاقش تو از که رسید وشمگ به مامان صدای

 گوشی حوصله، بی. رفتم تلفن سمت به و شدم بلند تلوزیون پای از. بدم

 :غریدم ام، شده کلید های دندون بین از و برداشتم رو

 الــو؟-

  خوبی؟ جان نازان سالم-
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  بود؟ شده صمیمی باهام انقدر چرا بود؟ کی این. کردم هنگ لحظه یه

  نشناختم؟... ممنون المس-

 میای. برم و بدم رو مادرت لباس تون،خونه در دم اومدم. مهیادم من-

  بگیریش؟

 چشم پسر اون نکنه... نکنه. گشتم" مهیاد" ی چهره صاحب دنبال ذهنم تو

 :گفتم تند و زدم پیشونی به دست کف با بود؟ سبز

 .میام االن مهیاد، اقا نشناختم ببخشید-

 . .منتظرم نیست، مشکلی-

 .حال به برگشتم تلفن، پشت مهیاد بلند کمی صدای با

  نازان؟ نمیزنی؟ حرف چرا-

 تو رو نفرتم تموم... رو لعنتی سبز های تیله اون کنم فراموش کردم سعی

 :غریدم و ریختم صدام

 نسبتی هیچ دیگه هفته چند تا شما و من. نشید مزاحم دیگه میکنم خواهش-

 شکایت که نمیکنم تضمینی هیچ وگرنه نشید زاحمم. داشت نخواهیم باهم

 .خداحافظ نکنم،
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 هقم هق صدای. زدم زانو تلفن میز کنار جاهمون و کردم قطع رو تماس

. کنم فراموشش بودم نتونسته هم هنوز. کرد پر رو خونه ساکت فضای

. گرفتنمی جون هامچشم جلوی خاطرات تموم صداش، شنیدن با هم هنوز

  ...دنمیز صدام خندونش و رنگ سبز چشمهای اسمش، دنبر با هم هنوز

  ...خدایا

 سمت به جون، بی و کردم بلند زمین روی از رو ام خسته و رنجور تن

. کرد عبور ذهنم از سوال کلی راه، قدم چند همون تو. برداشتم گام اتاق

 کشید؟ گند به رو هردومون زندگی چرا کرد؟ رو کار این باهام مهیاد چرا

 بهش نبودم؟ عاشقش کردم؟ کارچی مهیاد، داشتن دوست از یر به من مگه

  ندادم؟ گوش حرفش به کردم؟ خیانت

  ...وای... مهیاد وای

 بغل رو زانوهام و خوردم سر همونجا. دادم تکیه در به و شدم اتاقم داخل

 هیچ. شدم خیره رو به رو به و دادم دستهام ی تکیه رو ام چونه. کردم

  ...گذاشتم باهاش رو قرارم اولین که رو روزی رفتنمی یادم وقت

. رفتم پایین سمت به سریع، و انداختم آینه داخل از خودم به گذرایی نگاه

 شدم آسانسور سوار. رفتم بیرون خونه از شوهرش، و مامان به توجه بی

... که بود باری اولین. شدم رسیدن منتظر و زدم رو پارکینگ ی دکمه و
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 هایلباس تا پایین رفتم وقتی پیش ی هفته چند. رفتممی نبیرو مهیاد با

. باشه باهام میخواد که گفت. داره دوستم که گفت بهم بگیرم، رو مادرم

 . .دزدید رو من دل و گفت و گفت... شده هامچشم مسخ گفت

 ...دری هر از زدیم، حرف باهم و زدم زنگ بهش شب همون

 ست خانواده آخر ی بچه. داره تادبیا لیسانس و سالشه شش و بیست گفت

 توش که بوتیکی اون گفت. داره متاهل برادر و خواهر یه خودش بجز و

  .برادرشه و خودش واسه کرد،می کار

 من اما دونستمی چیزهایی یه خودش چند، هر. پرسید هم من از و گفت

. گفتم براش هم قبلیم های پسر دوست از حتی. گفتم بهش رو چیز همه

 !دونستمی من ی درباره رو چیز همه که شنیدم وقتی مکرد تعجب

 خارج کوچیک ی کافه یه تو. گذاشتیم رو قرارمون اولین هفته دو از بعد

 یه حتی. ببینه هم با رو ما کسی خواستم نمی بود، خودم خواست. شهر از

 !غریبه

. رفتم ماشینش سمت به و کردم تند پا. دیدم منتظر رو ماشینش کوچه، سر

 خیره. کرد نگاهم و پاشید روم به لبخندی. نشستم و کردم باز رو وجل در

 هرآن و بستم رو هامچشم. شد خم صورتم روی و اومد جلو هام،چشم به
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 قیلی دلم. کرد لمس هاشلب با رو چشمم روی که بودم اش بوسه منتظر

  .نشست هاملب روی شیرینی لبخند و رفت ویلی

 رو هاتچشم و بشه هاتلب به خیره وقتی بود شیرینی حس چه "

 " !...ببوسه

 :گفت خنده با که کردم، نگاهش لبخند با و کرد باز رو هامچشم الی

 !کارها این واسه زوده یکم-

 ذوب و شرم از شدم سرخ من و کرد، روشن رو ماشین و زد چشمکی

  ...گاهشبی و گاه هاینگاه زیر شدم

 و مهربون صدای. شتگذا دنده روی دستش، زیر و گرفت رو دستم

 :چیدپی گوشم تو خندونش

 !خب تر اینطرف بیا یکم-

 های شیشه آوردم شانس! در به بودم چسبیده. رفتم سمتش به و خندیدم ریز

 به رو راپورتم سریع فضولمون های همسایه وگرنه بود دودی ماشینش

 !میدادن مادرم

  دی؟کر چیکار هفته دو این تو... جان نازان کن تعریف... خب-
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 :زدن حرف به کردم شروع و برگشتم سمتش به ذوق با

 و عربی درس واسه گرفتم معلم یه کردم، ثبتنام گریآرایش کالس-

 پرت و خرت کلی و خرید رفتم پیش ی هفته راستی اهان ریاضی،

 !خریدم

 که همونطور و کردم باز رو زیپش و برداشتم آزادم دست با رو کیفم

 :گفتم آوردم،می در رو شده پیچکادو کوچیک ی جعبه داشتم

 !بیاد خوشت امیدوارم. گرفتم کوچیک کادوی یه هم تو واسه-

 بود، جاده به خیره که همونطور و نشست هاشلب روی خوشگلی لبخند

 :پرسید

  خریدی؟ چیا بگو. میدی بهم بعدا رو کادو-

 به کردم شروع بعد، و کردم مکث ای لحظه نبود؟ زشت یکم گفتم؟می باید

 :تعریف

 . .لباسِ  ست چند... و خوشگل تاپ و تیشرت کلی مانتو، یه راستش-

 مشغول رو خودم الکی و بردم کیفم داخل به رو سرم و موندم ساکت

  .کردم نگاهش و کردم بلند سر اش، خنده صدای با. دادم نشون
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 :گفت خنده با و انداخت صورتم به نگاهی نیم

 !الهی فداتشم! شهمی سفید و سرخ چطور ببین! جانم ای-

 سمت به رو روم و کردم ای سرفه تک! کردنمی آب قند کیلو کیلو دلم تو

 محبت برای رفت غنج دلم. زدم نمایی دندون لبخند و برگردوندم شیشه

  ...کردمی نصیبم که خالصی های

 :گفتم آروم و برگشتم سمتش به دقیقه چند بعد

  دادم؟ پیشنهاد که همونجایی میریم-

 .دیگه جای یه میریم نه،-

 :گفتم بعد و موندم، ساکت ای لحظه

  کجا؟-

 !سوپرایزه-

 فقط و کرد سکوت میریم، کجا اینکه بر مبنی هامسوال جواب در و خندید

 تو که میشد ساعتی نیم حدود انداختم، ساعتم به نگاهی. انداخت باال شونه

 تا و رفت رس ام حوصله. بود نگفته بهم چیزی هنوز مهیاد و بودیم راه

 :گفت خنده با و کرد پارک ای کنم،گوشه باز دهن اومدم
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 !نزن غر رسیدیم،-

 به و کردم آویزون ام شونه از رو کیفم. شدم پیاده و زدم بازوش به مشتی

 پوشیده زیبایی و بلند سرو های درخت از جاده کنار. افتادم راه به دنبالش،

 طرفش به صداش، شنیدن با که بودم، اطراف تماشای محو. بود شده

 با و گذاشتن دهنم روی رو دستم دو هر. رفتم جلو زده، حیرت و برگشتم

 :گفتم ذوق

  !کردی؟ کار چی تو... تو مهیاد-

  .اومد سمتم به خنده با و برد فرو جیبش داخل رو هاش دست

  اومد؟ خوشت-

 عالیه اینجا وای-

 :گفت خنده با و انداخت باال ابرویی تای

  !جدا؟-

 !دارم دوِست خیلی! ای العادهفوق مهیاد-

 من واقعا.  انداختم پایین رو سرم و گذاشتم دهانم روی رو دستم دو هر

 !بود کرده سوپرایز رو
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 تکیه گیتار یه و نیک پیک سبد و انداز زیر ها درخت میون خالی جای یه

 قانهعاش فضای یه کشیده قد های درخت زیباییِ  با درخت، به بود شده داده

 بی که بودم شده زده هیجان انقدر. بودن آورده بوجود رو العاده فوق

 !دارم دوسش گفتم بهش بار اولین برای و اختیار

  حرف؟ این گفتن برای نبود زود کمی

 و آروم. کرد بلند رو سرم و گذاشت ام چونه زیر رو دستش و شد نزدیکم

 :گفتو خندید مهربون

  کن؟ تکرار دوباره گفتی؟ چی-

  ...راستش-

 :گفتم سریع و افتاد سبد کنار بادکنک به چشمم

 !دارم دوست بادکنک خیلی من-

 :گفت وار شیطنت و کشید، و گذاشت انگشتش دو بین رو دماغم

 !باالخره میکشم زبونت زیر از که من. نگفتی رو این مطمئنم-

  ...رفتم انداز زیر سمت به و خندیدم ریز
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 شاید. رفتم تختم طرف به و شدم بلند زمین روی زا حوصله، و حال بی

 جزو بود، کهچی هر خاطراتش... اما بود رنجم و درد سبب مهیاد خود

  ...فرهاد با خاطراتم از تر شیرین حداقل بودخاطراتم ترین شیرین

 کامپیوترم میز کنار که کوچیکی کتاب ی قفسه سمت به زدم خندی زهر

 میز به پشت صندلی روی و کشیدم بیرون فتیکل نسبتا کتاب. رفتم بود،

 پام آروم. قطور کتاب صفحات زدن ورق به کردم شروع هدف بی نشستم

 بود قرار. آوردم در چرخش به رو صندلی و دادم حرکت زمین روی رو

 مهیاد بود، پسر اگر و بذارم من رو اسمش بود دختر مون بچه اگر

 ویترین جلوی هام کردن تلف قتو و عالفی روزهای یاد. کند انتخابش

  ...بخیر سیسمونی

 و بارها رو خط یه. اوردم در حرکت به کتاب های خط روی رو هامچشم

 !اش کلمه یه فهمین از دریغ اما خوندم بارها

 من و میکرد حرکت ها پاراگراف روی هامچشم هدف، بی همونطور

 حرف گوِشت، رِ د عجنبی یک که بود این مثل درست. میشدم گیج بیشتر

 نمیتونی اما میشی، کلماتش معنای متوجه هرچند،! بزنه عاشقانه های

 این و کنی، تحلیل خودت برای رو آلودش راز ی عاشقانه های جمله

  ...خواب برای کالم بی الالیی یه میشه دقیقا نجواها
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 کتاب. پریدم خوب از در، صدای با که میشدن گرم کم کم داشتن هامچشم

. رفتم در طرف به و کشیدم لباسم به دستی. گذاشتم قفسه داخل و مبست رو

 :گفت سریع و شد اتاق داخل مامان سر که کردم باز رو در الی

  .بزنه حرف تو با میخواد گفت. منتظرته اومده، جاریت-

  :گفتم خشم با و فشردم دستگیره روی رو دستم

 .بیرون هکن گم من خونه از رو گورش بگو بهش برو مامان-

 .مهمونه باشه هرچی! نازان زشته-

 :کردم زمزمه و برگوندمرو سرم زدم پوزخندی

 داده راه وساطت و زور با منو! کنیمی داری مهمون خوب خیلی که نه-

  ...وقت اون خونه

 :غریدم امشده کلید های دندون الی از و کردم پرت بیرون به رو نفسم

 !پنجره از کنم پرتش و بیام خودم یا نبیرو بره میگی میری یا مامان-

 .میرم باشه، باشه-

 :کردمی غر غر لب زیر شد،می دور که طورهمون

  بدی؟ دقم تونیمی ببین! ذارممی بیابون و کوه به سر من تو، دست از-



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 45

. کردم فکر غرغرهاش به و نشستم تختم روی. بستم رو در خندیدم تلخ

 مونده دلم روی شنیدنشون حسرت زندگیم طول تموم در که هایی غر غر

 من، و بود محبت روی از بوده، عشق روی از که هایی زدن غر... بود

  ...نداشتم هم رو اون حتی طالق، فرزندِ  یه نازان،

 بزنه، غر سرش که مادر یه خواست؟می دنیا از چی من مثل دختری

 ونبیر کارهاش، تک تک بخاطر... بخواد جواب ازش بکنه، دعواش

 ی خواسته این. کنه بازجویش هاش، پیام و ها زنگ حتی و هاش رفتن

  بود؟ زیادی

 واسه زیادی درخواست این بود؟ نازانِ  منِ  برای زیادی درخواست این

 رو سرم رو؟ مادرش مهر نه دید رو هاشمحبت و پدر نه که بود کسی

 باد غم بودن، کس بی بودن، تنها بود سخت چقدر. گذاشتم زانوهام روی

 یک که راهی تو گذاشتن پا بود سخت چقدر... شدن نشین گوشه و گرفتن

 اما بودم شده له اطرافش های کوه درشت و ریز های سنگ آوار زیر بار

  ...جاده همون راه، همون واسه کشید می پر دلم هم باز

 کوه اون چی؟ آینده چی؟ گذشته... اما بودم عشقش خواهان وجودم تموم با

 نیستن؟ مهم چی؟ هست، ریزششون امکان آن هر که جاده طرف دو های
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 به فقط اما پرسیدم رو سوال این خودم از باز چندین مهمه؟ عشق فقط

  .رسیدم" هیچ"

  ...ها قبل همون به برگردم میشد کاش

 و داره نگه خودش پیش رو من! نده مادرم دست رو من بگم ام عمه به

 من خوام، نمی دوست من ام،خو نمی مادر من! برم مدرسه نذاره حتی

  ...نمیخوام عشق

 به  هم فاصله این از حتی. رفت باال عاطفه و مامان بحث جرو صدای

 :شنید رو بحثشون و جر صدای شد می راحتی

 راه هوار و داد چرا خب! ببینتت نمیخواد اون مادر، جان، عاطفه-

 .برو بیا... دخترم برو بیا انداختی؟

  .نمیرم جایی نبینم رو نازان تا ،خاله نمیرم جا هیچ من-

 . کن درکش یکم ببینتت، نمیخواد نیست، که زور من عزیِز، آخه خب-

 :رفت باالتر عاطفه صدای

 بیرون؟ زده خونه از پوچ و هیچ سر خانوم که این کنم؟ درک رو چی-

 اسم میخواد که این کرده؟ سقط رو مون خوانواده وارث تنها که این

  بکشه؟ لجن به بیشتر نای از رو خوانواده
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 حیایی بی چرا میزنی؟ چیه ها حرف این دختر بگیر گاز رو زبونت-

  میکنی؟

 اتاق تو راحت خیلی صداش که جوری قبل، از تر بلند عاطفه صدای و

  :شد پیچید، می

 با ازدواج که طالقه بچه اون تر حیا بی من از اما! حیام بی من آره-

 اومده خانواده اسم کردن دار لکه برای نبود، کافی واسش مهیادم داداش

 !بگیره میخواد هم طالق تازه و کرده، سقط رو بچش

  زد؟ می رو ها حرف این حقی چه به. شد تموم طاقتم دیگه

 وارد و کردم بازش آروم. رفتم در طرف به و شدم بلند تخت روی از

 باید مامان زدممی حدس و بود ایستاده من به پشت عاطفه،. شدم پذیرایی

 خوابوند، گوشش در مامان که محکمی سیلی صدای با. باشه روش به رو

  ...زد خشکم لحظه یه

 که همین. ایستادم عاطفه پشت و برداشتم قدم سمتشون به آروم آروم

 به محکم و گرفتم رو دستش مچ پشت از ببره، باال رو دستش خواست

 جاش عجبت. کرد می نگاهم تعجب و بهت با. برگردوندمش خودم سمت

 کرد نگاهم پایین تا باال از تمسخر، با و داد پوزخند آخر، در و اخم به رو

 :گفت و
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 !شدن بیدار خواب از خفته زیبای عجب چه-

. بودم کرده اخم که همونطور. کشیدم هم در رو ابروهام و شدم نزدیکش

 :...برام بود شده عقده که هایی حرف گفتن کلمه کلمه به کردم شروع

 بچه من باز. میگم چی من کن گوش و کن باز رو هات گوش خوب-

 تو. کرده ازدواج مادرم و قبرستون سینه پدرم. روشنه تکلیفم و طالقم

  !میدونی من از بهتر رو این خودت! آره هم همه با داره یکی پدرت چی؟

 :گفتم اخم همون با و بردم باال رو صدام تن

  تو؟ یا من ه؟کرد دار لکه رو مهیاد خوانواده آبروی کی-

  .کردممی حس رو صورتش رنگ پریدن وضوح به

 زده گند الکچریش های عکس و اروپایی های سفر و ها ولخرجی با کی-

  تو؟ یا من خوانواده؟ آبروی به

 سینه به رو ام اشاره انگشت. شدم تر نزدیک و کردم ول رو دستش مچ

 :زدم داد تر، بلند و کوبیدم اش

 و نباشه تا کردم سقطش که خوشحالم و بود خصمش من ی بچه پدر باز-

 نگذشته هم همسرش های پسرعمو از حتی کی... نیستم عقیم من. نبینه

  تو؟ یا من حیاست؟ بی کی وارث؟ یه آوردن بدنیا و داری بچه واسه
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 زبون از هارو حرف این شد نمی باورش. کرد نگاهم خیره و برد ماتش

 پر پوزخند. بشنوه" احمق" دشخو قول به و رحم دل و ساده نازانِ 

  :زدم آخرو تیر و زدم غروری

 به هم تو حتی ببین! تو نه منم نه حیاست، بی که اونی عاطفه، میدونی-

 بی کیه؟ حیا بی میدونی! نیستی حیا بی حیاست، بی مهیاد که اندازه اون

 رو درونش عطش نتونسته بازهم فرزندش و همسر وجود با که اونیه حیا

 میزنی؟ سینه به و مهیاد سنگ اتقد چرا اصال... دنبال بره و بخوابونه

  !اونه؟ بعدیت آزمایشگاهی موش نکنه

 خروجی در سمت به و گرفتم بازوش از که زمین رو بیوفته خواست

 :زدم داد و کشوندمش

 !بیرون گمشو من خونه از االن همین-

 اشک برق آخر، ی لحظه. کوبیدم صورتش روی رو در و کردم پرتش

 هاملب روی تلخی لبخند. ببینم هاشچشم توی تونستم می خوبی به رو

 :کردم زمزمه و نشست

  ...میکشم چی ببین و باش من مثل شده که هم شب یک برای-

  ...برداشتم اتاق طرف به رو لرزونم و سست های قدم
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 دونستمی خدا فقط. دونستمی خدا گذشت من برای چی روزها این تو

 .افتاد برام کسیبی چندروز این تو بالیی چه که

 پارک تو زدن گشت و دکتر مطب به آمد و رفت با شدمی سپری روزم

 ...ها بودن مهیاد با خاطرات از بود پر که خونه، از دورتر کمی خلوت

 و. کردمی نابودم ذره ذره و بود افتاده جونم به خوره یه مثل که خاطراتی

 ...بودن عشق بی بود تلخ چه

 روی رو شالم. برداشتم ها چمن روی از رو کیفم و زمین به زدم چنگ

. کردم حرکت اصلی خیابون طرف به حواس، بی و کردم مرتب موهام

 باال رو سرم شد باعث اومد،می نزدیکیم از که ماشینی بوق ممتد صدای

 .بیارم

 ...رنگش مشکی و نافذ هایچشم تو شدم خیره و اوردم باال سر

 و زد کوتاهی بوق و رفتم کنار سریع. اومدم خودم هب سرش، یاره اشبا

 به و کرد مرتب رو کتش شد، پیاده. کرد پارک رو ماشینش جلوتر، کمی

 :گفت بود، خودش مختص که لبخندی با و ایستاد روم به رو. اومد سمتم

 خوبید؟. اعتمادی خانوم سالم-

 .نیستم بد... هی. روزبخیر بزرگمهر، آقای سالم-
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 :گفت کنجکاوی با و انداخت فروغم بی هایمچش به نگاهی

 بزنیم قدم یکم... نباشید خسته اگه خونه؟ برمیگشتید داشتید-

 رو خودش. برگشتم پارک سمت به و دادم تکون سر نامحسوس، و آهسته

 شدمی هاشکردن من و من از. برداشت گام باهام، قدمهم و رسوند بهم

 .بیاره زبون به تونهنمی اما بگه میخواد چیزی یه که فهمید

 صدای بزنه، حرفی خواست تا و کرد تازه نفسی باال، برد رو دستش

 .بود گرفته امخنده اوضاع، اون تو. شد بلند کیفم داخل از گوشی زنگ

 که گوشی یصفحه به. کشیدم بیرون رو گوشی و کردم باز رو کیف زیپ

 بودم کرده بتعج. شدم خیره کرد،می خودنمایی صفحه روی" مامان" اسم

 کهاین دونستن برای بود شده کنجکاو کهاین از. بود شده نگرانم کهاین از

 ...هستم کی با و میکنم کارچی کجام، من

 زنگ این انتظار چشم که روزهایی چه. نشست هاملب روی تلخی لبخند

 !بودم ها خوردن

 نگران صدای. دادم جواب رو تلفن و فشردم سبز یدکمه روی رو دستم

 :چیدپی گوشی توی مامان،

  جان؟ مامان کجایی نازان؟ الو-
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  .ترم پایین خیابون دو پارک شده؟ چیزی مامان، سالم-

 مهم بود خوبی احساس چه... شدن نگرانت بود خوبی احساس چه

  ...بودن

  ...راستش خونه، بیا زود دخترم-

  .رفت هوا به و شد دود املحظه چند اون احساس تموم

  افتاده؟ اتفاقی مامان؟ شدهچی-

 ...مهیاد... راستش-

  ...خوندم رو خط ته تا

 .مامان رسونممی رو خودم ایدقیقه ده-

 با و کردم بزرگمهر به رو. انداختم کیف داخل و کردم قطع رو گوشی

 :گفتم عجله

  .خونه برگردم سریع باید من بزرگمهر آقای-

 :گفت و فرستاد رونبی به رو نفسش و کشید موهاش میون دستی کالفه

  برسونمتون؟ تونممی... باشه-

 !نباشه زحمتی اگه-
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 صورت دهنده تسکین کولر خنکای هم باز. شدیم ماشین سوار و برگشتیم

 گل لپهام که بزنم حدس آینه به کردن نگاه بدون تونستممی. شد داغم

 !انداخته

 شطرف به و گرفتم شیشه پشت تارِ  فضای از چشم بزرگمهر، صدای با

  .چرخیدم

 اعتمادی خانوم رسیدیم-

 رسیدن جنون، حد به رسیدن مثل درست! رسیدن این بود تلخی رسیدن چه

 این... زندگی تو شرایط بدترین به رسیدن زندگی، و مرگ بین مرز به

  .بود تلخ هم رسیدن

  .رسوندید رو من جااین تا کردید لطف. بزرگمهر آقای ممنون-

 :گفت و شد خیره هامچشم تو. کرد خوش اج هاشلب روی محوی لبخند

  .ست وظیفه نیست، لطفت-

  .کشید عمیقی نفس کالفه، و دزدید رو هاشچشم

  داخل؟ بیام منم هست مشکلی اگر-
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 تلخ تلخِ ! نشد اما. بدم هاملب روی یخنده به شیرینی یمزه کردم سعی

  .شکر ایذره بدون تلخ، یقهوه فنجون یک تلخی به... بود

 هیچ تو. بود تونوظیفه از خارج که بهتون دادم زحمت کلی هم جااین ات-

 رو شخصی راننده یا بادیگارد نقش باید وکیل که نشده ذکر قراردادی

 !کنه ایفا تواسه

 :گفت و کرد ایمردونه یخنده تک

  ...مشکلـ اگر باز. میرم من... پس باشه-

 !بزرگمهر آقای-

 به و داد تکون خنده با رو سرش رد،ب داخل سمت به رو پایینیش لب

 .کرد نگاه بیرون

 داخل فضای از خوشی بوی. شدم پیاده ماشین از و کردم خداحافظی

 یه. دادمی بویی یه ماشین، داخل فضای. اومدنمی بزرگمهر ماشینِ 

 این و دادمی رو داشتندوست نای اشبوی... آور عذاب و نا اشبوی

 درگیر رو بزرگمهر تونستممی چطور. دنبو آیند خوش اصال من، برای

 خودم هایخوشی به فقط تونستممی چطور بکنم؟ زندگیم کور هایگره

  کنم؟ فکر
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  ..." کرد فکر خودش به فقط مهیاد که همونطور درست"  گفتم خودم با

 باهاش پله راه تو ترسیدم می. رفتم ها پله سمت به و شدم ساختمون داخل

 به دستی و گذاشتم پله اخرین روی پا زنان نفس نفس! بشم رو به رو

 بابت امدلهره این پس بردم؟ می حساب ازش هم هنوز. کشیدم هاملباس

 در سردرگم، بود؟ چی برای نیست، سرم روی چادر دید می مهیاد کهاین

 کیف یدسته دور رو امزده یخ هایدست. موندم شدنش باز منتظر و زدم

 مهابا بی و تند هایقدم صدای. کردم حبس هسین تو رو نفسم و کردم محکم

 باز در. بشنوم خوبی به تونستم می رو شد می کوبیده ها کاشی روی که

 کوتاهی سالم زیرلب. شد ظاهر در چهارچوب تو نورهان قامت و شد

 مامان بحث و جر صدای و سر. شدم داخل و زدم کنار رو نورهان و دادم

 ورودی راهروی آویز رخت از رو کیف. اومد می پذیرایی از مهیاد و

  .پذیرایی سمت به بردارم قدم محکم کردم سعی و کردم آویزون

 هایچشم تو. کردن نگاهم و چرخیدن طرفم به هردوشون من، دیدن با

 پشیمونی شد می. کرد حس وضوح به رو دلتنگی و خشم شد می سبزش،

 چقدر... "چقدر... چقدر که خوند هاشچشم از شد می. دید راحتی به رو

 " دلتنگه؟ چقدر پشیمونه؟ چقدر نازان؟ چی
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 جا هاملب روی تلخی لبخند. برداشتم گام سمتشون به و دادم تکون سر

  .بود گرفته نقش هاملب روی... روز همون از که لبخندی. کرد خوش

 قورت تند تند رو دهانم آب. کردم حس گلوم ته رو اممعده محتویات هجوم

  .ام معده ناچیز محتویات اون با همراه رو بغضم ببرم فرو تا دادم

 .نازان سالم-

 به احترامی بی دادم؟ می سالم باید مهیاد به اما بود واجب سالم جواب

  نبود؟ خودم غرور

  میکنی؟ کار چی جااین تو-

 :لرزید می صداش وضوح به

 .بزنیم حرف هم با... اومدم-

 :گفت آروم و داد تکون سری مامان

 .بزنید رو حرفاتون میذارم تنهاتون-

 دور سریع بزنم، حرفی من بده اجازه کهاین بدون اما دارم نگهش خواستم

 سعی و کشیدم هم در رو ابروهام. ایستادم روش به رو و رفتم تر جلو. شد

  .کنم نگاه هاشچشم از غیر جایی به کردم
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 لیتحا چرا جا؟این اومدی باز چرا ندارم؟ باهات حرفی من نگفتم مگه-

 ندارم؟ دوستت نمیشه

 به کرد شروع و شد نمایان هاش دندون. اومد کش باال به رو هاشلب

 :گفت حین، همون در و شد تبدیل قهقه به اشخنده. خندیدن

 !میگی دروغ من به داری تو... میگی دروغ تو-

 بهت ایعالقه هیچ... من. مهیاد نمیگم دروغ وجه هیچ به باره این در-

 وکیلم حضور با و قانون چهارچوب در تونیممی داری فیحر هر. ندارم

 !بزنیم

 سمت به و گرفت رو دستم. گرفتم پیش در رو اتاقم راه و برگردوندم رو

 عطر بوی... آغوشش تو رفتن فرو با شد مصادف برگشتنم. کشید خودش

  ...که بود عطری همون. کرد نوازش رو مشامم شیرینش، و خنک

 را فضا دکنمی پر شیرینت عطر"

 بندممی چشم

 ها فاصله بر پوشممی چشم

 تنت بوی در شوممی غرق

  هافاصله وجود با گفته که
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 داد؟ تشخیص را تنت بوی تواننمی

 هم قلبمان بین دورِ  فاصله وجود با حتی

 " ...کنممی احساست خوبـ خیلی

 عقب به و گذاشتم اشسینه روی رو دستم و داد تکون تند تند رو سرم

 مهیاد. بود افتاده اتفاق که رو اونچه کنم فراموش تونستمنمی. دادم هلش

 عطرِ  خنکای از شدم می مست هم هنوز احمق، منِ  و کرد بد حقم در

  ...شیرینش

 مهیاد میزنی دست بهم باشه آاخرت بارِ -

 بگه، چیزی خواست تا و کرد نگاه تعجب و اخم با و انداخت باال ابرو

 :گفتم سریع

 بوی استشمام از بودن، تو کنار از میشه چندشم. نکن گاهمن طوری اون-

 !میخوره هم به حالم صدات اون از حتی... وجودت از تنت،

  ...نگو دروغ من به. نازان کنمنمی باور کنم،نمی باور-

 !بود ترشیرین تلخم، هایپوزخند از حداقل. زدم شیرینی زهرخند
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 خورِ  سری تو نازانِ  اون ردمُ . کنی باور باید نخوای، چه و بخوای چه-

 باز رو هاتچشم یکم بهتره. بودی گرفته بازیش به عمری یه که احمقی

 قبلی نازان اون با تشابهی هیچ ایستاده روت به رو که اینی ببینی و کنی

 !اسم یه جز نداره

 بودم ساده احمق نازان همون هنوز... هم هنوز من... میگفتم دروغ داشتم

 هم هنوز من. دادممی باد به رو دینم و دل معشوق، هایجانم شنیدن با که

 فشرده دلم گوشیم، یصفحه روی عکسش دیدن با که بودم نازانی همون

  ...شدمی

  ...مهیاد نشو امخانواده و من مزاحم دیگه... ازت کنممی خواهش-

 برگشت آخر یلحظه. افتاد راه به در، طرف به و انداخت پایین رو سرش

 باید... رفتمی باید. بست رو در و خندید تلخ انداخت، گاهین نیم و

 نفس اونجا مهیاد که هوایی تو تنفس. کشیدممی نفس من تا رفتمی

 و بردممی پناه اتاقم به بود بهتر شاید! بود سخت واقعا برام... کشیدمی

 !کشیدممی نفس راحت، خیال با اونجا

 هایشب و کسی بی هایروز مهمد بود شده که اتاقی به بردم پناه باز

  .تنهاییم

  ...اما... مهیار از جا،این از شدم می دور باید رفتم می باید
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 چطور بود؟ چی تکلیفم موندن تاب نه و داشتم رفتن پای نه که منی اما

 آوردم؟ می دووم چطور کردم؟می سر باید

 گرم رو نفسم گرفتم دهانم جلوی و زدم گره هم به رو امزده یخ هایدست

 یخ هایدست. نداشت اثری هم باز ولی. کردم فوت هامدست به و کردم

. میشد گرم من هایکردن" ها ها،" با که بود اونی از تر سرد امزده

 به رو مهیار و مامان بحث و جر صدای. شد قبل از بیشتر دستام لرزش

 مگر کمی تا فرستادم بغلم زیر به رو هامدست. بشنوم تونستممی خوبی

 باالتر و باال ها صدا. بازوهام حصار میون کردم اسیر رو خودم. بشن

 لرزش و سردی کردم فراموش و کرد سوزش به شروع اممعده. رفت

 گوشم به مامان عالقه مورد چینی گلدون شکستن صدای. رو هامدست

 کاشی به چینی گلدون شدن کوبیده داد تشخیص شد می راحت خیلی. رسید

 هامگوش. گذاشتم اممعده روی و آوردم در بغلم زیر از رو دستم. رو ها

  ...خدایا! کردمی گریه داشت کناری اتاق تو نورهان کردم، تیز رو

! نکردم رحم هم خودم به حتی اعضاش؟ و خونه این سر آوردم بالیی چه

 جا از. اومد مامان گفتن آخ صدای اون، تبع به و در شدن کوبیده صدای

  ...میشد چیزی مامان به اگه کردم، پرواز اتاق رد سمت به و پریدم

  خوبی؟ مامان مامان؟-
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 رو سرش. گذاشتم مامان هایشونه روی رو دستم و رفتم جلو ناباوری با

  .بودم ایستاده سرش باالی مضطرب، و نگران چنانهم من، و نکرد بلند

 مامان؟؟-

 خودم به و کردم حلقه هاش شونه دور رو ودستم زدم زانو کنارش

 دلم. کنم احساس تونستممی خوب رو هاش شونه خفیف لرزش. فشردمش

 دلم. خودم پناهی بی و مامان هایچارگیبی این از لرزید دلم گرفت،

. مامان هاینزدن دم و خانواده مداوم هایبدبختی و ها سختی این از لرزید

 گفتنمی بیاره؟ دووم تونستمی چقدر کنه؟ تحمل تونستمی چقدر زن این

 خوب من اما... اما گذرونیه خوش و عیش فکر به خوش سر زن یه

 دونستممی. نیست طور این که دونستممی خوب و شناختممی رو مادرم

 پاسخ در و کنهمی سکوت. خندهمی مشکالت به رو و زنهنمی دم من مادر

 امروز اما... اما زنهمی لبخند فقط رسهمی گوشش به که ی هایحرف به

 آغوش در فقط. کنم تماشاش تونستم فقط من و شکست من مادرِ  وضوح به

 ...بزنم صدا لب زیر رو اسمش گاهی، گاه و بکشمش

 گرفت طالق هاش بچه وجود با. بود گذاشته سر پشت رو سختی هایروز

 بچه شدیم نورهان و من مثل کسی و این شد هاش بچه روز و حال و
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 بالیی همچین یه گرفتم،می طالق مشکم توی یبچه با هم من اگر... هاش

  اومد؟می سرشون

. بشن متحمل رو دردی همچین یه هام بچه خواستمنمی من... نه

 طالق یبچه تلخ طعم که باشن داشته وجود هم کسایی من بعد خواستمنمی

 مثل زری کاکل یه من کوچولوی که بود قرار چند هر. بچشن رو بودن

 !من از ترخوشبخت کمی و بشه نورهان

 این شاید. کردم نگاهش مهربونی، با و کردم مادرم معطوف رو حواسم

 انجام کردنش آروم برای تونستممی که بود کاری ترینکوچک نگاهم

  ...بدم

 خوردنمی ُسر هاش گونه روی از که اشک بلوری و کوچیک هایدونه

  .آورد درد به رو دلم افتادن،می ها کاشی روی و

 چقدر. گرفت نفسم ایلحظه فقط ای، لحظه که بود یقعم اونقدر دردش

 مادر هم زن این. زدنمی خوشی سر و خیالی بی انگ زن این به راحت

 در به در و بود گرفته بود، خورده رقم براش که تقدیری از دلش بود،

  .بود مهلکه این از زندگیش نجات برای راهی کردن پیدا دنبال

... ولی کرد رو تالشش یهمه مادرم مد؟اومی بر دستش از هم کاری اما

 یعنی مادرم؟ مثل شدممی یکی باید هم من شد؟ اینطوری من زندگی چرا
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 من چرا بود؟ تباه امماهه پنج چهار، طفل ُکشَتن بود؟ تباه کردم که کاری

  دادم؟ انجام رو ممکن  کار بهترین کردممی فکر

  کن استراحت کمی اتاق بریم پاشو جونم؟ مامان-

 راه به خواب اتاق طرف به شد بلند جاش از من کمک به و حرف بی

 شدمی کاش. کرد رها رو دستم و نداد مجالی اما کنم کمکش خواستم. افتاد

 پردردت دل اون تو چی بفهمم میذاشتی کاش مامان، بزنم حرف باهات

 در شاید. شدمی ترسبک دوِشت روی بار کمی اینطور حداقل. گذرهمی

 مادر هنوزم تو... اما نبود میلت باب حاال که دادی انجام هاییارک گذشته

  ...بودی من

 از پیام یک کردم، نگاهش حوصله، بی و برداشتم رو همراهم تلفن

 سر دقیقه، چند از بعد خوندن به کردم شروع و کردم باز. داشتم بزرگمهر

 نشده متوجه چرا. کردم نگاه تقویم به تعجب، با و آوردم در گوشی از

 همون و دادم تکون تاسف روی از سری! دارم؟ دادگاه وقت فردا که بودم

 مرور به شروع و گذاشتم زانوهام روی رو سرم. نشستم زمین روی جا

 بزرگمهر هم شاید دارم؟ جلسه فردا دونستمنمی من چرا. کردم اطالعاتم

 ترتیب مهیار و من برای بازی پارتی و نوبت بدون رو یهویی جلسه این

 !بود داده
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 گوشی صفحه سمت به رو دستم. دادم تکون رو سرم و کشیدم عمیقی نفس

 رو من بود، داده که پاسخی. دادم حرکت صفحه روی آروم، و بردم

 :کرد متعجب پیش از بیشتر

 توجه با. بشه بخیر ختم قائله این زودتر تا گرفتم وقت براتون صبح فردا"

 ترطوالنی محرمیتتون مدت ستنی جالب زیاد نظرم به امروز، قضایای

 " بکنه خوادمی که کاری هر هم آرامش و بشه

 بزرگمهر رفتار. گرفتم هامدست بین رو سرم و انداختم کناری رو تلفن

... اما خوادمی چی و گهمی چی فهمیدممی کردم،می درک خوبی به رو

 ستمخوامی من که اونطور قضایا این انگار. بدم جوابی بهش تونستمنمی

 !افتادممی جدید وکیل یه فکر به باید من، و بود نرفته پیش

 به حماقتم، هایلحظه به. کردم فکر و گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 !عاشقیم هایلحظه

 شاید. عواقبش به اندیشیدن و کارهام به کردن فکر بودن دیر کمی شاید

 باقی کسیچه برای نه و من برای نه برگشتی راه که بود شده دیر انقدر

 تا کردممی فکر و کردممی فکر. کردممی فکر باید اما... اما بود نمونده

 ...کنم مرتب رو ذهنم داخل افکار تونستممی شاید

 نازانم؟-
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 عزیزم؟ جانم-

 شده تنگ واست دلم بوتیک؟ بیای عصرت، کالس بعد تونیمی... میگم-

 ...ها میشه دیر خیلی اونموقع کنم فکر عصر؟ کالسِ  بعدِ -

 میای؟. گردونمتبرمی خودم نداره، اشکالی-

 وایسا لحظه یه-

 شلوغش الکی که نبود سختی زیاد درس. انداختم رومبهرو کتاب به نگاهی

 !رفتممی کالس بخاطرش و بودم کرده

 خوبه؟. پیشت بیام رو کالس تایم تونممی-

 نکنه؟ دعوات مادرت نمیشی؟ اماده کالس سر پس کالس؟ تایم-

 نام به چیزی اصال اون دعوا؟ و من مادر. زدم حرفش به دلم ته خندیپوز

 :کردم زمزمه خودم با آروم میشناسه؟ دعوا

 کرده؟ زندگی من با چندسال شناسه؟می رو من اصال اون-

 نازان؟ گفتی چیزی-

 ۴ ساعت امروز نمیگه؛ چیزی مامان. شد پرت حواسم لحظه یه نه، نه-

 .باش منتظرم
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 ...ها نکنی دیر-

 باید. شدممی بهترین امروز باید. کردم قطع رو تماس و کردیم خداحافظی

 توجه جلب تونهمی که نیست خودش فقط بفهمه تا اومدممی چشمش به

 !بکنه

 شال. مشکی کتان شلوار با موشیدم رنگی کرمی کوتاه نسبتا  مانتوی

 هک رو ایقهوه رژلب. کردم محوی آرایش و انداختم سرم رو کرم-مشکی

 روی محکم و برداشتم زدمی چشمک بهم و بودم خریده بود چندروز

 .کشیدم هاملب

 داخل کردن نگاه بدون. داخلش انداختم رو همراهم تلفن  برداشتم رو کیفم

 رو مسیر ها پله از بیشتر، احتیاط برای. رفتم خروجی در سمت به آینه،

 نگاه طرفاون و طرفاین به و احتیاط با. شدم کوچه وارد و کردم طی

 .شدم ماشین سوار و رسوندم کوچه سر به رو خودم کردن،

 .زشت هایحرف و زننده هاینگاه از ترسیدممی هم هنوز شاید

 "!نبودم بد هم ها قدراون هنوز شاید"

 .رسیدیم خانوم-

 !زود چه-
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 ربع یک انداختم، ساعت به نگاهی. شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه

 !بودم اومده زود

 این با و روز وقت این. رسیدم بوتیک در جلوی به و شدم رد خیابو از

 .نداشت رو اومدن بیرون یحوصله کسهیچ بهاری، تند افتاب

 یکه شیما دیدن با. شدم بوتیک داخل و نشوندم هاملب روی نمکینی لبخند

 دراز دست مصنوعی، لبخند با و رفتم جلو. نباختم رو خودم اما خوردم

 .دادم تدس و کردم

 ام،چهره دیدن با. بگه آمدخوش بهم تا اومد بیرون میز پشت از مهیاد

 :گفت متعجب

 شده؟ چیزی جان، نازان سالم-

 با من که روزی هم اون شیما اومدن شاید. شدممی مسلط خودم به باید

 !بود شانس داشتم قرار مهیاد

 که، یدونیم. هم به خورد اعصابم گرمه هوا نشده، هیچی نه عزیزم سالم-

 !نمیاد خوشم گرما از

 من. فهمیدم ها بعد رو این و بودم گرما عاشق من... گفتممی دروغ"

 گرمای که فهمیدم! چندسال بعد فهمیدم، االن رو بودن گرما عاشق
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 گرمای خوردن،می گوشم کنار که هایینفس هرم گرمای آغوشش،

 به ارزیدندمی ،ها گرما این... نشستنمی امپیشونی روی که هاییبوسه

 "!برف از پر زمستونی روز یه سرمای تموم

 عزیزم بشین بیا-

. بشینه کنارم کردم تعارف هم شیما به و نشستم میزش کنار صندلی روی

 :پرسیدم نباشه، معلوم هامحرف میون حسادتم اصال که طوری

 شیما؟ داشتی خرید-

 طرز هب رو آدامسش که درحالی و انداخت بوتیک به اجمالی نگاه

 :گفت تریمزخرف لهجه با جوید،می مزخرفی

 ...اومد خوشش قبلی پیرهن از کنم خرید داداشم واسه بودم اومده آره-

 :بده ادامه رو حرفش تا ندادم مجالی

 نیومد؟ خودش چرا-

 !نداشت رو آدرس-

 .کردیمی همراهیش-

 ...که دونیمی! نداره خرید وقت-
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. میگفت دروغ داشت واضح خیلی. نشوندم هاملب روی محوی پوزخند

 دروغین و تقلبی برادرهای اون اگر البته! نداشت برادری اصال که شیما

 ...گرفتمنمی نظر در رو

 چند از بعد. کرد نگاه رو پیرهن دقت با و موند ثابت نقطه یه رو چشمش

 به رو کرد،می اشاره بهش که درحالی و گرفت پیرهن از چشم لحظه

 :گفت مهیاد

 ببینم؟ رو پیرهن اون نمتومی-

 باز رو بود اشسینه روی که هاشدست گره و گرفت میز از رو اشتکیه

 خارج مانکن تن از رو لباس صدا، و سر بی و رفت لباس سمت به. کرد

 .کرد

 :گفت و گرفت جلوش رو پیرهن و اومد شیما طرف به

 چطوره؟-

 از چشم .کردمی فکر چیزی به داشت گویی کرد؛ مکث ایلحظه شیما

 :گفت و شد خیره مهیاد هایچشم به و گرفت پیرهن

 ببینم؟ کنید پرو خودتون میشه-
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 رو ابروهاش گره سریع اما. شد جمع ایلحظه که کردم نگاه مهیاد قیافه به

 :گفت نصفه و نیمه لبخندی با و بازکرد

 ...البته-

 خودم سمت به و گرفتم شیما بازوی از. بره پرو اتاق به تا چرخید مهیاد

 :نزنم نامربوطی حرف تا کردم کنترل رو خودم خیلی. برگردوندمش

 کاریه؟ چه این شیما-

 کاریه؟ چه کارم کدوم-

 .کنه پرو رو لباس بری گفتی بهش که همین-

 :گفت و زد پررنگی پوزخند و انداخت باال ابرویی تای

 باشه تو دست پسرت دوست کار اختیار نکنم فکر-

 دستش بدی رو لباس باید تو. ستغریبه اون نک فکر شیما؟ چی یعنی-

 غریبه؟ پسر یه با کنه؟ پرو بره بگی

 ...دوســـ نیست، غریبه که اون خب-

 .شد هامونحرف دادن ادامه مانع مهیاد، صدای

 چطوره؟-
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 اما. کنم خنک رو خودم دل و بگم شیما به چیزی خواستمی دلم خیلی

 کسی با گفتممی داره؟ نسبتی چه تو با من پسر دوست گفتممی میگفتم؟ چی

 گیری؟می گرم قدراین چرا ستغریبه من با که

 کنم؟می حسادت دارم کردنمی فکر من؟ از شدنمی دلخور

 بود گفته مهیاد. کردممی حسادت هم خیلی. کردممی حسادت چرا، دروغ

 من انگار نه انگار که کردمی رفتار طوری شیما چرا... منه برای فقط

 دارم؟ دوست رو مهیاد

 هم خیلی. داشتم دوستش من... اما بود نشده ثابت هم هنوز مهیاد به شاید

 ...داشتم دوستش

 و موندم من مهیاد، و موندم من. رفت و خرید رو پیرهن شیما

 از گرفته دلی و خورد اعصابی و موندم من چندروزم، این هایتنگیدل

 .شیما رفتار

 درست، رو من و کرد بلندم صندلی ویر از. گرفت رو دستم و اومد جلو

 به رو دستش بعد، و انداخت در به کوتاهی نگاه. داد قرار روشروبه

 از افتاده بیرون موی تار چند اش،اشاره انگشت با. آورد صورتم سمت

 هایچشم تو شدم غرق و زد گیرایی لبخند. گوشم پشت فرستاد رو شالم

 ..خواستنیش سبزِ 
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 دلگیری؟ دستم از-

 بگیره؟ تو دست از دلم باید راچ-

 طوراون گذاشتم و دادم بها دوستت به کهاین بخاطر شاید... دونمنمی-

 کنه رفتار

... اگر منه، دوست اون. مهیاد نیست تو و من دست دیگران رفتار کنترل-

 و دلیل ازش تونستمنمی من باز گفتمی حرفی یا کردمی کاری اگر

  ...خودشه رفتار دارِ  اختیار هرکسی. بخوام برهان

 :گفت و کرد نگاهم نافذ. شد ترعمیق لبخندش

 و آهان،! بلده درازی زبون فقط که تخسی و شر   دختر یه کردممی فکر-

 !خیالبی کمی

 کسهمه و چیز همه خیالبی باید گاهی. نیست بد هم آنچنان بودن خیالبی-

 ذهنت وقتی. نکنی تمرکز روشون و بسپری فراموشی دست به باید. بشی

 ممکنه چون باشی هم عواقبش فکر به باید کنی،می مسئله یه درگیر رو

 افراد تریننزدیک دادن دست از گرونی به. بشه تموم گرون واست

 !زندگیت
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 خیلی مسائل بعضی از نمیشه گاهی. نیست خوب خیالیبی هم همیشه-

 .کرد عبور راحت

 کنی تمرکز روشون اام. گذشت راحت چیزها بعضی از نمیشه درسته،-

 تمرکز تو با شیما رفتار رو من اگه کنی؟ داغون رو خودت که ؟چی که

 داغون و خراب روان جزبه چی کنم، زوم شما روی ظنسوء با و کنم

 میشه؟ من نصیب

 روی و کرد بلندم و گرفت کمرم از. برد میز سمت به و گرفت رو دستم

 :گفت مهربونی با و کرد مرتب رو سرم روی شال. گذاشت میز

 کنممی فکر گاهی! بچه بدم عقیده تغییر افکارت و تو درباره باید شاید-

 !ِسِنتی از تربزرگ چیزی

 :گفتم شوخی با و کشیدم درهم رو ابروهام

  ...نیســ سن به که بزرگی-

 !شعوره و عقل به که واقفم کامال بنده بله-

 پیشونیم به رو پیشونیش. کرد صورتم نزدیک رو صورتش و خندیدم

 :آورد پایین رو صداش تن و چسبوند
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 چی تابستون گدازجان گرمای و کاری بارِ  کسالت روز یه بعد گفتی اگه-

 !میچسبه؟

! داشت دوستم بودم مطمئن... داشتم دوستش. هاملب به دوخت رو نگاهش

 :گفتم و کشیدم پس سریع که آورد تر جلو رو سرش

 !!بستنی-

 قورت رو امخنده. کرد نگاهم پریده باال اییابروه و درشت چشمهایی با

 :باشم جدی کردم سعی و دادم

 !خواممی بستنی من-

 :گفت و انداخت باال شونه. کرد نگاهم خنده و بهت با و اومد خودش به

 !بتازون تونیمی تا... خانوم نازان باشه-

 دوست رو مرد این من چقدر. داشتندوست غرق شدم، خوشی غرق

  ...داشت دوستم مرد این دچق... داشتم

 واقعا. نازان باشیم روراست خودمون با کمی بیا داشت؟ دوستم واقعا"

 " ...و داشت دوستمون مهیاد داشت؟ دوستمون
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 دادگاهمون روز که فردا تا. کردم باز رو هامچشم و زدم پس رو افکارم

 تا داشتم کارچی کردم؟می کارچی باید... باید. داشتم ناکرده کار کلی بود،

  ...و خوردن تهمت و شنیدن زور حرف و خوردن غصه جز بدم؟ انجام

 پرتگاه به چیزی! نازان کنی تحمل باید. دادم تکون محکم رو سرم

  ...نمونده

 در موجود های همهمه و دادگاه راهروهای صدای و سر از بودم متنفر

 گاه، و آمیزتحقیر گاه نگاه و مردها هیز و خیره نگاه از بودم متنفر. اون

  ...هازن ترحم با توام نگاهی

 و طالق و خیانت بوی که راهرو صدای و سر و شلوغی از بودم متنفر

 .دادمی فساد

 کارچی جااین ما مامان" متداولِ  هایپرسش از خوردمی همبه حالم

 حرف این مدام و گرفته مادرشون چادر یگوشه از که هایی بچه" کنیممی

 .دنکرمی تکرار رو

 بهم نگاهی نیم. کشید پیشونیش به دستی کالفه، و نشست کنارم بزرگمهر

 :گفت انداخت
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 هم هنوز من. کنیمی متشنج رو خودت اعصاب نکن، زوم فضا رو زیاد-

 !کنم هضم و درک رو فضا نتونستم دادگاه تو کار سابقه چندسال با

 نه؟ آورهشکنجه خیلی-

 چی؟-

 :گفتم و کردم نگاه هاشچشم تو مستقیم و آوردم باال رو سرم

. بشناسنت بیوه اسم به همه و بخوره تشناسنامه تو طالق مهر کهاین-

  ...تبچه رو بمونه" طالق بچه" آورهننگ اسمِ  کهاین

 :گفت حالت همون در و شد انگشتهاش با بازی مشغول

 به دونی،می. سخته بکنی رو فکرش که چهاون از بیشتر و بدتر خیلی-

 همه بینیمی و کنیمی باز چشم بعد و کنیمی عادت داشتی که ندگیز این

 عمر یک که ایزندگی کل بینیمی. پاشیدن هم از رویاهات و آرزوهات

 و خطیخط چندتا با و شبهیک کنی، جورش و جمع تا کردی تالش

  .رفته باد به شونهمه سیاه، ُمهری و ساده امضای

 شما کردممی فکر هستین وکیل ونستمدنمی اگر که زنیدمی حرف طوری-

 !داشتین رو تلخ تجربه این هم
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 تلخ هم رو من کام که تلخ قدراون. زد تلخی لبخند و آورد باال رو سرش

  ...کرد

 !بودم بابا بشم، وکیل کهاین قبل... بخوای رو راستش-

 داره؟ بچه بزرگمهر. شدن گشاد ممکن حد تا هامچشم

  ...دیگه یعنی بودین؟-

 رو به رو دیوار به رو هاشچشم بعد، و انداخت مچیش ساعت به گاهین

 :گفت آهسته. دوخت

 دارید؟ شنیدن حوصله. داریم ساعتی نیم دادگاه وقت تا هنوز-

 زندگی درباره بودم نشده کنجکاو تابحال چرا. دادم تکون سر اشتیاق با

 !بزرگمهر؟

  ...بشنوم دارمدوست بگید،-

. داییم خان های دختر از یکی با کردم، ازدواج که بود سالم یک و بیست-

. بود مهم که چیزی تنهام. نبود مهم برام عشق و عالقه زیاد ها موقع اون

 خوب و دارم کامل اعتماد بهش که دارم زن یه من که بود این

 دختر یه مون بچه. شد حامله رها ماه چند از بعد و گذشت. شناسمشمی

  .بود تپل و سفید و خوشگل
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 تونستممی. دوخت همش به خورده گرده هایانگشت به چشم و خندید تلخ

  .ببینم هاشچشم رو اشک برق

 کارخونه تو و بودم کرده ترک رو دانشگاه. بودم اوج تو روزها اون-

 و بودم کارم مشغول و بود شلوغ حسابی سرم. بودم کار مشغول پدرم

 کم دارم حقشون رد که کردممی حس هم خودم. دخترم و رها از غافل

  .کنم کاری تونستم نمی... خب اما کنممی لطفی

  .داد سوق رو به رو دیوار سمت به رو نگاهش و آورد باال سرش

... داشت احتیاج محبت و عشق به اون بود، محبت بی رها بود، تنها رها-

 من دست از کاری و باخته دل فهمیدم شدم مشکوکش های رفتار متوجه

 خودم پیش زور به تونستمنمی اما داشتم دوستش رستهد. نمیاد بر هم

  .دارم نگهش

 :گفتم طلبکارانه و کشیدم هم در رو ابروهام. کردم نگاه بهت و تعجب با

 کنید؟ شکایت کرده اغفالش که مردی اون دست از و برید تونستیدنمی-

  بمونه؟ باهاتون که نکردید قانع چرا رو رها

  .ببینم هاش چشم تو تونستممی رو خاصی خِ تل دردِ . زد زل هام چشم تو
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 مسافرتشون تو اما. رفت دخترمون پدر با و داد طالق خواست در رها-

 بود، خوب داداشم فرمون دست. کردن تصادف... دیگه شهر یه به

  ...کردن تصادف که شد چطور دونمنمی

  .بود باور قابل غیر برام هاشحرف. گرفتم دهانم جلوی رو دستم

 اشتون؟داد-

 دونستممی خوب. دوخت هاشدست به چشم دوباره و زد خندی زهر

  ...مثلِـ دقیقا. بزنه حرف همسرش خیانت درباره شدمی شرمش چشه،

 من. داشتن رابطه باهم و بودن دیگههم عاشق رها و اون. داداشم آره-

 رابطه به همچنان اونا اما. کردم جداشون هم از و رابطشون میون پریدم

 تو. رویا شد رابطشون انجام سر و دادن ادامه خودشون یانهمخف

  .شد نخاع قطع رها اما شدن فوت جا به جا داداشم و رویا تصادفشون،

  شماست؟ پیش االن؟ ستزنده-

 :زد گره نگاهم با رو نگاهش دوباره

 برام حدی تا. دارم غرور هم من دارم، غیرت هم من نازان، َمردم من-

  ...تحمله قابل
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 دونستممی. اومدم خودم به سریع اما زد خشکم زدنش صدا" نازان" زا

 ساعت به رو آخرش نگاه. نیست خودش دست هاش گفته و ها حرف

 :گفت فرستاد بیرون به رو نفسش و انداخت مچیش

  داخل بریم باید وقتشه،-

 داخل و کرد باز رو در بزرگمهر. کردم مرتب رو مانتوم و شدم بلند

 در روی تابلوی به حتی بودم؟ نپرسیده حال به تا رو شاسم چرا. شدیم

. کردم نگاه برم دورو به و نشستم صندلی روی! نکردم دقت هم اتاقش

 قاضی دست ی پرونده به چشم و بود کشیده هم در رو هاش اخم مهیاد

 :گفت آروم و نشست کنارم بزرگمهر. بود دوخته

 !نیست راه به رو زیاد انگار آرامش آقای حال-

 :شدم نگرانش کوتاه لحظه یک فقط

   شده؟ چیزی-

 !نیومده خوش مزاجش به زیاد انگار. بود شما و من زدن حرف شاید-

 :پرسیدم لحظه چند از بعد. کردم فوت رو نفسم و دادم تکون سر

 هستیم؟ چی منتظر-
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  آرامش آقای وکیل-

 مانندش زمزمه صدای. نگفتم چیزی و شدم خیره قاضی میز به مسکوت

 :شنیدم گوشم کنار از رو

  اعتمادی؟ خانوم-

  .کردم نگاهش و چرخوندم سر

  بله؟-

  بذارید؟ دل و درد مبنای بر رو پیشم ساعت نیم های حرف میشه-

 نگه راز یه مثل خودتون پیش رو حرفام همه شما که همونطور البته،-

 !هستم امینی دوست. کنممی رو کار همین هم من داشتید

 و آلود غضب و خشمگین نگاه متوجه که زدم لبخند المتقاب زد لبخندی

 !بودم ترسیده کمی ، چرا دروغ. شدم مهیاد یشده مشت دست

  ...شد شروع دادگاه ی جلسه و اومد هم مهیاد وکیل

 با. اومد در صدا به همراهم تلفن لحظه همون و شدیم خارج اتاق از

 عمیقی نفس انمام اسم دیدن با. کشیدم بیرون رو تلفن خورد اعصابی

 :دادم جواب و کشیدم
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 مامان؟ جانم-

  نازان؟ شده چی خوبی؟ دخترم سالم-

 !سالم شرمنده،-

 :دادم ادامه و نشستم در کنار صندلی روی

 چه و کنیم فکر تصمیممون درباره داد وقت قاضی بشه، خواستیمی چی-

  زندگیمون خونه سر برگردیم دونممی

  دونست؟نمی رو شرایط گهم بود؟ خوب قاضی حال چی؟ یعنی-

 جونم به دقیقه چند همین تو بدی سردرد. گذاشتم پیشونیم روی رو دستم

  .بود افتاده

  ...فکرکنم. دونستمی خوب هم خیلی چرا-

  .فشردم مشقیقه روی رو دستم

 دوست از هم شاید هاشون، فامیل از یکی شاید. بود مهیاد آشناهای از-

  پدرش های

  شه؟می چی االح... نازانم آخ-

  خواممی طالق و نرسیدیم تفاهم به بگیم و برگردیم دیگه ماه دو-
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 بیا... گذرهمی باد و برق مثل هم دوماه این. نداره اشکالی عزیزم، باشه-

  .عزیزم خونه

 بشم، بلند خواستم تا. انداختم کیفم داخل رو تلفن و کردم قطع رو تماس

 مهیاد دیدن با. شدم پرت دلیصن روی و شد کشیده شخصی توسط دستم

 :گفتم خشم با و کشیدم هم در رو ابروهام

 داری؟ کارم چی کن، ول رو دستم-

 سینه  روی رو، هاشدست و دوخت عبور حال در هایآدم به رو نگاهش

  .کرد جمع

  نه؟  کنیمی شماری لحظه داری جداشی؟ من از خوادمی دلت قدر اون-

  بدم؟ پس جواب بهت باید چرا-

 !شوهرتم من چون-

 .نیستی دیگه دوماه تا-

 بشی؟ جدا من از ذارممی نظرت به... بعد دوماه تا-

 :داد ادامه و چرخید سمتم به

 هم؟ رو بریزی بزرگمهر با ذارممی و میشم خیالتبی من نظرت به-
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 کرد؟می خودش با فکری چه مهیاد. آوردم جوش

  .همین وکیلمه، فقط بزرگمهر میگی؟ پرت و چرت چرا-

 اششدهکلید هایدندون الی از و هامچشم تو زد زل. چرخید سمتم به

 :غرید

 و شیدمی جیک تو جیک باهم! تو داری صمیمی و گرمخون وکیل چه-

  ...نازان نکن فرض خر رو من! خندیدمی و گیدمی هم جلسه داخل

 یخیره هاینگاه و آورخفقان راهروی فضای. بود غیرممکن برام تحملش

 .ببندن رو من تنفس مسیر تا بودن داده هم دست به دست دیگران،

. باشه داشته ربطی تو به من کارهای از کدومهیچ کنمنمی فکر-

 .نداشت ربطی من به تو کارهای که طورهمون

 !کنهمی فرق موضوع این-

 :زدم داد و شدم بلند صندلی روی از

 کم چی من دارن؟ باهم وتیتفا چه قضایا دو این هان؟ کنه؟می فرقی چه-

 بهت دستی دو که خواستی من از چی واست؟ گذاشتم کم چی مهیاد؟ داشتم

 نکردم؟ تقدیم



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 85

 از ترس و خشم با مهیاد نگاهِ  نبود مهم. کننمی نگاهم چطور نبود مهم

 مهم چیزهیچ دیگه. چرخهمی دورم مردم و من بین آبروش شدن ریخته

  ...نبود

 ترسی دیگه من ولی آبروت؟ از ترسیمی ؟هان زنی؟نمی حرف چرا-

  ...ریختی تو آبرومم خوردهیه اون. مهیاد ندارم

 .گرفتم صورتش جلوی و درآوردم کیف از رو امشناسنامه

 تو شوم یسایه شر از تا کنم خطیشخط اوردم امروز بینی؟می رو این-

 شد؟ نصیبم چی اما. دربیام آرامش مهیاد یسلطه زیر از تا. بشم خالص

 ذارینمی راحتم چرا. عالیجناب آشناهای سوی از پرت و چرت مشت یه

 خوای؟می جونم از چی خودم؟ حال به

 سمت به و گرفت بازوم از چادری خانوم یه و اومدن سمتمون به مامورها

 شکالتِ  چادری، زنِ  و کردن پراکنده رو مردم. کرد هدایتم صندلی

 .گذاشت دهانم تو شیرینی

 دادممی تسکین باید. اتفاقات از بشم دور کمی تا گذاشتم مه روی پلک

  ...رو سردردم
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 بعد. دادم تکیه دیوار به رو سرم حرف، بی و بردن جااون از رو مهیاد

 و ایستاد سرم باالی اومد بود، شده تموم کارش که بزرگمهر دقیقه، چند از

 .زد صدام

 !انداخته راه دعوا رامشآ باز شنیدم ها نگهبان از خوبه؟ حالتون خانوم؟-

 صندلی روی از. کردم نگاهش گنگ ثانیه، چند و کردم باز رو هام چشم

 :گفتم جونی، بی لبخند با و شدم بلند

 .ازتون ممنونم خوبم، بله-

 که شنیدم رو صداش برم، خواستم تا و کردم مرتب امشونه روی رو کیفم

 :گفت

 منزل؟ تا برسونتمون-

 .کافیه بودید همراهم که هم جاهمین تا ممنون، نه-

  ...منـ حرفاشه، و آرامش آقای مشکلتون اگر-

 :گفتم سریع و گرفتم صورتش جلوی رو دستم

 خوب هم خودتون. نیست گفتمی اون که طوراون دونممی نه، نه-

 .بزرگمهر آقای نیست توضیح به احتیاجی پس. نیست که دونیدمی
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 :گفت و اومد جلوتر نگران

 خوبه؟ لتونحا مطمئنید-

 .دادم تکون سر

 همراهیم و کردید لطف هم  جا همین تا. خوادمی روی پیاده کمی دلم-

  ...بفرمایید نمیشم، کاِرتون مزاحم. کردید

  ...راستش-

 :داد ادامه و گرفت عمیقی نفس

 .بریم پیاده شما خونه تا باهم باشید، مایل اگر. ندارم خاصی کار-

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 چی؟ ماشینتون پس-

 !نباشید نگران امنه، جاش. برمشمی و دنبالش میام تاکسی با فردا-

 :دبر باال کمی رو صداش و افتاد راه من از جلوتر

 !بفرمایید-

 بودم معذب کمی. بشه بدل و رد بینمون ایکلمه کهاین بدون زدیم قدم کمی

 .آورد عذاب و طوالنی سکوت این از
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 :گفت سریع که شد من سح این متوجه هم خودش

 نرفته؟ سر که تونحوصله-

  ...راستش نه-

 !کشید سوزجان و عمیق نفسی

 پیدا موقعیت با مناسب رفتار تونمنمی اصال. طورهاین واقعیم شخصیت-

 هم چندان انگار اما بشم، موفق هم زمینه این تو کردم سعی خیلی. بکنم

 !نبوده کارساز

 :گفتم و خندیدم آروم

 و ضعیف خیلی سطحی، یه تو و میکنه پیشرفت سطحی یه تو هرکسی-

 بود قرار اگر! باشن نقص و عیببی همه که نیست قرار. مونهمی ناتوان

 یا نقصبی  موجودِ  یه شدیممی. نبود انسان اسممون دیگه که باشه طوراین

 !خدا عبارتی، به

 :گرفت رو حرفم دنباله و داد تکون رو سرش

 فکر به نباید ضعیفه، زمینه یه تو شخصی اگر ولی. بهجال تفکرتون طرز-

 تا بگیره رو اشترق ی جلوی" کامله خدا فقط" یجمله با بیوفته؟ پیشرفت

 باشه، کامل و بشه کامل تونهنمی درسته برسه؟ آسیبی اعتقاداتش به مبادا
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 اون در یکم، باشه شده رو خودش تا کنه تالش که تونهمی حداقل اما

 .بده سوق سربلندی رفط به زمینه

 حرف باهم مسیر طول در. بود شده آب بینمون یخ و بود جالبی بحث

 خیابون، طرفاون فروشی بستنی دیدن با. کردیممی بحث و زدیممی

 :گفت سریع و درخشید هاشچشم

 !باشید داشتهدوست رو جاده تو خوردن بستنی امیدوارم-

 !کرد پرواز فروشی ستنیب طرف به بشه، من پاسخ منتظر کهاین بدون

 .دوختم جاده به رو نگاهم و زدم کمرنگی لبخند

 و طرفاین و بودن گرفته رو مادرشون دست که کوچیکی هایبچه

 .رفتنمی طرفاون

 شد؟می هااین سال و سنهم ،بود زنده هم من پسر اگه

 زنگ ها،مامان از یکی تلفنِ . کردممی نگاهشون باری حسرت لبخند با

 و سنگین ماشین بین نگاهم. شد مشغول خیابون وسط ،هم اون و دخور

 راه خودش برای داشت و کرده رها رو مادرش دست که ایپسربچه

 .چرخید زد،می حرف و رفتمی
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 ما دیدن با مادرش. دویدم پسربچه سمت به و کردم رها جاهمون رو کیفم

 روی کرد پرت رو خریدهاش یهمه و زد بلندی جیغ وضعیت، اون تو

 بغل رو طفل. بود اعصاب روی شدیدا   و زدمی بوق تند تند ماشین. زمین

 باید چرا کشتم، رو شونیکی که من. کردم ماشین به رو پشتم و کردم

 هرچند غریبه، هرچند بشه؟ پرپر هامچشم جلوی دیگه طفل یه گذاشتممی

  ...ناآشنا

 و پی در پی هایجیغ صدای و شدمی بلندتر هرلحظه ماشین بوق صدای

 .تر خوردکناعصاب زن، کذایی

 .شد کشیده شدت با و گرفته کسی توسط بازوم لحظه، یک در

  .فشردم آغوش تو ترمحکم رو طفل و کشیدم خفیفی جیغ

 یکسان خاک با که هایی بستنی متوجه و کردم باز رو هامچشم الی آروم

 درواقع. ناجیم یهاچشم تو شدم خیره و آوردم باال سر. شدم بودن، شده

  ...طفل اون و من ناجیِ 

 صداهای یهمه. شنیدممی سرم توی راحتی به رو قلبم ضربان صدای

 هایلب حرکت حتی رو چیزهیچ. بودن شده گنگ و نامفهوم برام اطرافم

  ...شدمنمی متوجه هم رو بزرگمهر
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 نشد؟ که طوریت خوبه؟ حالت-

 گیر ما میون که گریون و نلرزو طفل به بهت، با و گرفتم فاصله ازش

  .کردم نگاه بود کرده

 یگونه روی رو دستم باشه، خودم دست رفتارم و حرکات کهاین بدون

 محبت با. بردم فرو آغوشم تو رو سرش ناگهانی، و گذاشت پسربچه

 .بوئیدمشمی و بودم کرده بغلش خاصی

 و مگرفت رو قسمت و تقدیر جلوی خودم هم شاید. بشم مادر نشد قسمت

 هم من نداشتم؟ داشتم، که مادرانه احساس اما. باشم مادر خوامنمی گفتم

 شدم؟نمی محسوب مادر

 :کردم تکرار خودم با

 هایدست با رو طفلش که احمق و تنها مادرِ  یه... فرزندبی مادرِ  یه البته"

 " ...ُکشت خودش

 :اومدم خودم به بزرگمهر صدای با

 ؟بهش دیدمی. اومده بچه مادرِ -

 بار انگار! بود خودم برای بچه، که انگار. فشردمش آغوش تو ترمحکم

 !بگیرن من از رو امبچه تا بودن اومده زور به دیگه،
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 بهش حواسش داشت دوستش اگر مادرش. دمشنمی کسیهیچ به نه،-

. خدا امون به خیابون وسط کردنمی ولش. شدمی مراقبش بیشتر. بودمی

 !باشه مادر یه تونهنمی اون. باشه مادر تونهنمی زن اون

 خوبه؟ حالتون اعتمادی؟ خانوم-

 بزرگمهر اگر پیش چندلحظه که بود تصادفی شوک بخاطر دونستممی

 .افتادمی اتفاق نبود،

 تو بودن از گویی پسرک. کردم شل رو دستم و دادم تکون سر آروم

. بود هکرد بغلم محکم و سفت هم اون نبود، ناراضی هم چندان من آغوش

 که بود این مهم. محبت درخواست یا ترس بود، چی دلیلش دادمنمی اهمیت

 حس رو پسرکی کشیدن درآغوش طعم کوتاه، هرچند ای لحظه هم من

  ...کردم

 نگاهی. گذاشتمش زمین روی رو بچه و نشوندم هاملب روی تلخی لبخند

 و جک هاییقدم با و آهسته. چرخید مادرش طرف به و انداخت من به

 .کرد بغل رو مادرش پاهای و رفت سمتش به معوج،

 با و گرفت هاشدست بین رو دستم. اومد سمتم به و برداشت قدم زن

 :گفت قدردان لبخندی
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  ...نبودین شما اگر. کنم تشکر ازتون چطور دونمنمی-

 دست از یدرباره زدن حرف حتی کردم،می درکش. کرد مکث ایلحظه

 !دبو سخت هم فرزند دادن

 رو کار همین مطمئنم بودید من جای هم شما اگر. خانوم نکردم کاری-

 .کردیدمی

 .انداختم مشکی، هایچشم با خیره پسرک سمت به رو نگاهم

 .باشید مراقبش-

 لبخند. گذاشت اشگونه روی و گرفت کوچیکش دست دو بین رو دستم

 داشت امکان آن هر. شد تر کمی هام،چشم. نشست هاملب روی پرمهری

  ...گریه زیر بزنم

 دکترا. بزنه حرف تونهنمی اما سالشه نیم و سه حدودا. ماهانِ  اسمش-

 ابراز طوریاین... اللِ  میگن... امخانواده اما میاد حرف به دیر میگن

 .کنهمی داشتن دوست

 .کرد اشاره بود گرفته قرار ماهان صورت روی که دستم به سرش، با و

 :گفتم و کردم ماهان مادر به ور. شد تر پررنگ لبخندم
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 و ندید اهمیت هم دیگرون هایحرف به. خانوم باشید پسرتون مراقب-

 که کنه جدا تونبچه از رو شما چیزی بذارید مبادا. بکنید رو تونزندگی

  ...رنج و درد و پشیمونی عمر یه جز نیست چیزی حاصلش

 .شد دور من از و کرد تشکر دیگه بار

 نفس بزرگمهر. شدن متراکم کم کم هم بودن زده حلقه دورمون که مردمی

 :گفت آرومی صدای با و کشید عمیقی

 اونجا؟ بریم. بخوریم بستنی خیابون تو نبود قسمت انگار-

 .کرد اشاره خیابون سمت اون یکافه به سر با و

 !پیش لحظه چند بخاطر. کنم نگاه هاشچشم تو شدمی شرمم کمی

 به کافه سمت به و دزدید رو نگاهش سریع هک فهمید هم خودش کنم فکر

 .افتاد راه

 آوردن تا. شدیم مشغول کدام هر  میز پشت مسکوت و دادیم هارو سفارش

 کالم هم بزرگمهر با تا کردم همراهم تلفن معطوف رو حواسم ها، سفارش

 :شنیدم رو بزرگمهر صدای بود، گوشی تو سرم که طور همون. نشم

 پیش لحظه چند که کاری بخاطر  بدهکارم، هیخوا معذرت یه... راستش-

 .کردم
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 نگاه هاشچشم تو و بزنم لبخند کردم سعی کردم نگاهش و آوردم باال سر

 .نکنم

 و لطفتون بابت کنم، تشکر ازتون باید من واقع در نداره، اشکالی-

 .بچه اون و من جون نجات همچنین

 پیش دستِ  که هامون سفارش حاوی سینی به رو نگاهش و زد لبخندی

 و شدیم مشغول میز، روی ها سفارش گذاشتن از بعد. دوخت بود، خدمت

 میداد، تکون بستنی ظرف داخل رو قاشقش که طور همون بزرگمهر،

 :گفت

 دارید؟ دوست بچه خیلی-

 عمیقی نفس و انداختم ظرف داخل رو قاشق. شد خشک دستم تو قاشق

 .کشیدم

 میشدم، مادر داشتم خودم که شد تربیش وقتی بهشون ام عالقه... خیلی آره-

  ...رو مهیاد کنه لعنت خدا

. شد خم جلو به و زد کنار رو بستنی ظرف زد، گره هم در رو هاشدست

 :گفت و گذاشت میز روی رو هاشدست

 !بود تون بچه اون گرفتید می طالق اگه حتی دادید،می دستش از نباید-
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 !همیشه مثل خندیدم، تلخ

 .کردم سقطش همین برای داشتم، دوستش. بود من ی بچه بچه، اون-

 :دادم ادامه و شدم خیره هاشچشم تو

 تلخ حتی. بود تلخ خیلی. چشیدم رو بودن طالق ی بچه طعم دونید، می-

 .بشه تلخ منم ی بچه کام خواستم نمی! زهر از تر

 نشه؟ تلخ کامش اینکه بخاطر فقط-

 بودید؟ طالق ی بچه شما-

 کرد نگاهم تعجب با و انداخت باال ابرو

 !نه-

 روز هر هرچند. رو من مشکالت نه و من نه. کنید درکم تونید نمی پس-

 هایی بچه درد تونید نمی وقت هیچ اما زنید می کله و سر مشکالت این با

 اون های محبت بدون اما برعکس، و مادر، نزدیک و پدر از دور که

 !کنید درک رو هستن

 :گفت و کرد صاف رو شصدا. شد جمع کمی و خورد یکه
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 شغلم که ایزمینه بر بنا. هستم که مطلقه مرد یه... اما نیستم طالق یبچه-

 !نبود موجه دلیلت هم باز. شوندرباره دونمنمی کم هم کنهمی ایجاد

 بشه؟ هامحرف متوجه مرد این شدنمی چرا

 مرد شمای! بزرگمهر آقای بره یادتون عاشقی که نکشیدید گرسنگی-

 بودید؟ تونبچه فکر به طالقتون از قبل یا بعد ه،مطلق

 به نشد فرصتی یعنی. کردممی فکر رها و خودم به فقط! نه... راستش-

 .کنم فکر رویا

 ای؟لحظه برای حتی-

 کردنمی ایجاب شرایط-

 فکر به داشتید انتظار من از وقتاون! کردنمی ایجاب شرایط جالب، چه-

 بهتر این از چی بود؟ بهش لطفم نهایت این که درحالی باشم امبچه

 بازهم پسرمه، دارداغ دلم هم هنور. درست پشیمونم، بدم؟ بهش تونستممی

 مثل یکی. خودم مثل یکی بکنم و بیارمش دنیا به تونستمنمی ولی. درست

 طفل اون به شما ظلم مثل درست... حقش در بود بزرگی ظلم این! نازان

 .معصوم
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 باید بود، حقش ولی! بودم رفته تند کمی انگار. انداخت پایین رو سرش

. کردمی گناه احساس کمی اون هم و شدممی سبک من هم تا گفتممی

 زیاد بود، پدر اما الکی، هرچند قبال که مردی برای بودن خیالبی همهاین

 .نبود خوب

 شده بهتر حالم کمی. شدیم خارج شاپکافی از و خوردیم رو هامونبستنی

 .مهیاد با جدلم از بعد دادگاه تو و صبح امروز از اقلحد بود،

 که ایصفحه یکی، کاش. نداشت وجود دنیا تو طالق نام به چیزی کاش

 تو شوم اتفاق این وقتهیچ کاش. زدمی آتیش رو بود توش لغت این

  ...نبود مادرم سرنوشت تو نبود، من سرنوشت

 جمعِ  حواسش مادرم شدمی چی گرفت؟نمی طالق مادرم اگر شدمی چی

 مرد پدرم شدمی چی گرفت؟نمی رو مجدد ازدواج ِپی و بود هاشبچه

 بود؟ متعهدی

 :زدم تشر خودم به... کردنمی ازدواج مادرم اگر

 داد؟می هدر ما پای رو اشجوونی باید اون نازان؟ چی یعنی-

 :دادم پاسخ بودم، دل دو

 بود؟می ما فکر به نباید. بودیم هاشبچه ما خب-
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 طفل اون و خودت برای سرپناه یه برای بود زنده تبچه اگه چی؟ خودت-

 شدی؟نمی کار به دست

  ...کردم سکوت

 بود؟ انصاف ولی. گرفتممی ازش رو حق اون نباید داشت، حق مادرم

 مادرم های محلیبی بخاطر فقط بشم بند و قیدبی دختر یه من بود انصاف

 دست آتوئی بشه من هایبندی و قیدبی این دبو انصاف پدرم؟ اشتباهات و

 استفاده سوء من سادگی و پاکی از طوراین بود انصاف بده؟ بازیم و مهیاد

 بکنن؟

 .نبود انصاف اصال نبود، انصاف این

 زندگی این من حق بود؟ این رسدمی دارحق به گویندمی که حقی خدایا"

 گذشت، که من از! مبود محبوبت بنده پس کشیدم، زجر زندگی در بود؟

  ..."!نکنی محبوبت هایبنده به ها،لطف این از دیگر دهممی قَسمت اما

 هیچ بدون بالشتی، هیچ بدون. کشیدم دراز اتاق وسط یقالیچه روی

 سردیِ  به. خاموش آغوشِ  یه سردی به شاید بود، سرد هوا. ایملحفه

 هم تو غیر به کسی برای دونستیمی اما خواستن از بود داغ که آغوشی

 سرما و سوز از پر جهنمی مثل... تو برای اما بود داغ که آغوشی. هست

 !بود
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 فکر داشتم و شدم جمع خودم تو جنین مثل جهنمی همچین تو حاال، من و

 نامعقول یخواسته به دادم تن که روزی اولین به کردممی فکر. کردم می

 به دادم تن... خودم یها لجبازی به دادم تن... مهیاد عشقِ  سر از اما

 .کرد ویرونه و وارونه رو دنیام که ای،ناخواسته های خواسته

 !همین بود، پسرم دوست فقط مهیاد... بودم رفته تند کمی

 کنه؟ توجیهم رسیدنمی عقلش اون! بودم احمق بودم، نادون ،بودم بچه من

  ...کرد؟ رو کاراین چرا اصال

 که عشقی و داشتندوست احساس هر از بودم خالی. پوچی از بودم پر

 وجودم بند بند با که احساسی از بودم خالی. زدمی موج وجودم تو قبال  

 جنینی مثل احساسی، هر از تهی نازان، االن،... االن و کردممی حسش

 منتظرم و شدم جمع خودم تو کشه،می رو شدن سقط انتظار آن هر که

 خالص تیر! بنگ و بکشه رو ماشه یکی... کنه ساقطم دنیا این از یکی

  ...بزنه رو

 ترینبزرگ یادآوری با. ریختم هم به چنین این هویک چرا دونستمنمی

. چیدپی گوشم تو مانندی مرگ ناقوس صدای هم باز... زندگیم اشتباه

 رو وجودم ذره ذره اش،کننده کر و بلند های بنــگ بنـگ با که صدایی
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 نزدیکم. شمع مثل من و بود آتیش لمث درست ناقوس صدای. کردمی آب

  ...ریختممی فرو و شدممی ذوب اون، گرمای و حرارت از و شدمی

 تلفن زنگ صدای به شد تبدیل و شد کمتر... شد کمتر ناقوس صدای

  ...همراهم

 زنگش منتظر که بود وقت خیلی دادم، جواب رو گوشی حالیخوش با

 .بودم

 !سالم مهیاد؟ الو-

 دختر؟ تو کجایی خوبی؟ نازانم، سالم-

 امروز که داشتم امید ندیدن، هفته دو از بعد. بود صدام تو زیادی شوق

 .ببینیم رو دیگههم و بذاره قرار

 رفته سر خیلی امحوصله! پیامی نه زنگی؟ نه کجایی؟ خودت. امخونه من-

 !...مهیــاد

 :گفت بعد و شد ساکت ایلحظه

 شده؟ تنگ واسم دلت-

 :گفتم زده ذوق! برداشت دوشم روی از رو سنگینی بار
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 .شاید کوچولو یه... راستش! نه یعنی... آره-

  ...کردممی هاشخنده صدای فدای رو هستیم تموم که آخ

 هوم؟ بگردیم، یکم بریم شو اماده. بشم دلت فدای-

 االن؟-

 :گفت زدمی موج خنده دِرش که صدایی با

 !نداری میل خیلی که نه-

 خوبه؟. زنممی زنگ بهت میشم اماده! هباش بابا، باشه-

 نازان؟ راستی. منتظرم-

 جانم؟-

 میری؟ کجا پرسهنمی... مادرت-

 ده؟نمی اهمیت مادرم که گفتم؟می چی. کردم حبس امسینه تو رو نفسم

 زنممی زنگ بهت سرکوچه میام من. نباش نگران نیست خونه مامان-

 خب؟. بیای

 منتظرم. دخترگل باشه-
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  ...میشم ادهام زود-

 این اما چرا، دونستمنمی. حموم داخل پریدم سریع و کردم قطع رو تماس

 !بود قرارهامون یبقیه از تر متفاوت کمی شاید قرار

. بافتمشون و گرفتم رو موهام نم. اومدم بیرون و گرفتم ربعی یک دوش

 مشکی جلوباز مانتوی. پوشیدم کلفتی مشکی ساپورت و صورتی تیشرت

. انداختم موهام روی رو اممشکی حریر روسری و کردم تن به رو رنگم

 !شده خیس کمی کردممی حس

. برداشتم رو امورنی مشکی-صورتی کفش و کیف و کردم محوی آرایش

 طوری بود، عشقم مهیاد ناسالمتی... خب اما بود زننده زیادی کمی شاید

 !که شدنمی

 متوجه مامان کهاین بدون و آهسته و انداختم کیفم داخل رو همراهم تلفن

  ...شدم خارج خونه از بشه،

 تو؟ کجایی مهیاد؟ الو-

 جلوتر بیا قدم دو-

 :گفت که برداشتم دوقدم

 راست سمت بچرخ حاال-
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 رفتم ماشینش سمت به. دادم تکون و بردم باال رو دستم زده ذوق دیدنش با

 بلندی سبتا  ن صدای با و کرد باز برام رو در که زدم شیشه به تقه دو و

 :گفت

 .خانوم بفرمائید-

. حرکت به کرد شروع و کرد روشن رو ماشین. شدم سوار و خندیدم

 در رو ماشین فضای عطرش بوی کشیدم، عمیقی نفس و بستم رو هامچشم

 خودت نزدیک هم کشیدن نفس با حتی بود خوب چقدر. بود گرفته بر

 !کنی احساسش

 بریم؟ کجا-

  ...لعنتی های سبز اون تو شدم محو. مکرد نگاهش و برگردندم سر

 !دونمنمی... امــم-

 شهربازی؟ بستنی؟ فود؟ فست خرید؟ بریم-

 .آروم و ساکت جای یه نه،-

 :گفت و کرد نگاهم عجیب

 !خلـوت؟ جای یه-
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 بلند ام،قیافه دیدن با. زدم لرزونی لبخند و بردم فرو ترس با رو دهانم آب

 :گفتم و زدم بازوش با مشتی. مکشید راحتی نفس که خنده زیر زد

 !ها نکنی من با ها شوخی این از دیگه-

 :گفت و داد تکون سر خنده با

  ..مادرم به کنم معرفیت امروز قراره شوخی؛ از دور حاال-

 :گفتم بهت و جیغ با

 بگی؟ بهم باید االن تو وقتاون! چــی؟؟-

 :زدم جیغ دوباره و دادم سوق هاملباس سمت به رو نگاهم

 چه این دیگـه، پوشیدممی سنگین و خوب لباس یه گفتیمی زودتر مهیــاد-

 !اخــه وضعشـه

 اگه... خدا وای. نشستم محکم و کوبیدم صندلی روی رو خودم حرص با

 چی؟ بیرون بندازنم

 مشکی نمای. کردم نگاه روم به رو ساختمون به و بردم فرو رو دهانم آب

 با داشت بدجنسی و سیاه دیو انگار .انداخت جونم تو بدی لرز سفیدش و

 !کردمی نگاهم خشم و اخم
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. کردم منصرفش که داد رو آسانسور پیشنهادِ  مهیاد و شدیم ساختمون وارد

 .بودم ترراحت ها پله با نداشتم، آسانسور از خوشی دل

 زانوهام روی رو دست. ایستادم شونخونه در جلوی زنان، نفس نفس

 :گفتم و گذاشتم

 !نفسم وای هفتم؟ طبقه یاد؟مه جدا  -

 ورودی در بگه، چیزی خواست تا و گذاشت کمرم پشت رو دستش مهیاد

 نه قامت و شد خشک کمرم پشت مهیاد دست. ایستادم راست من و شد باز

 .شد پدیدار در چهارچوب تو مادرش، یمیزه ریزه چندان

 !سالم-

 سر و کرد نگاهم سر فرق تا پا نوک از باالرفته ابروی تای همون با

 .داخل برم کرد دعوتم کجی، لبخند با و داد سالم لب زیر. داد تکون

 که درحالی کردم نگاه مهیاد به زیرچشمی و کردم حبس امسینه تو نفس

" داخل برو" معنای به رو سرش نخنده، تا فشردمی هم به رو هاشلب

 زن. برداشت کمرم روی از رو دستش و شدیم وارد هم با. داد تکون

 :گفت و کرد دراز رو دستش ناز، و عشوه با و اومد جلو وونیج

 .اومدی خوش جان، نازان سالم-
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 .زدم لبخند و دادم تکون سر

 !ممنون سالم،-

 دادممی احتمال که جوون زن و کردن راهنمایی پذیرایی طرف به رو من

 :گفت باشه، مهیاد خواهر

 .جااین بشین بیا-

 زن صدای. نشست رومبهرو مبل روی هم مهیاد مادرِ  و نشستم کنارش

 اون به رو نگاهم و گرفتم مادرش از چشم رسید، گوشم به که جوون

 .دوختم

 رو من شناسیمی دونمنمی. مهیاد بزرگ داداش زن ست،عاطفه من اسم-

 .بختمخوش حال هر به اما نه، یه

 :گفتم صمیمیت با و فشردم رو دستش

 .طورهمین هم من-

. انداخت مادرش گردن دور رو دستش و نشست رشماد کنارِ  مهیاد

 :گفت عمیقی لبخند با و کاشت مادرش یگونه روی ایبوسه

 مامان؟ چطوره عروست-
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ه چشم)!(  مادرجان  پای روی رو چپش پای و رفت مهیاد به غلیظی یغر 

 :گفت ستگرفته کردممی حس که صدایی با. انداخت راستش

 .بدم نظر که هستم کی من کردی، رو انتخابت که توئی مهم-

 من وجود از کال  . نیست راضی زیاد من اومدن از کردممی حس

 که هم ها قدراون شاید گفتم؛می چیزی باید. رسیدنمی نظر به حالخوش

  ...نبودم فکربی و بچه کرد،می فکر

 یرابطه یخالصه و هستید تربزرگ شما. جان خاله نیست طوراین-

  ...نباشید راضی و موافق شما اگر. شما نظر به یشهم منتهی ما کوچیک

 نظر به ناراضی هم چندان. زدم گره نگاهش به رو نگاهم و کردم مکث

 :گفتم و زدم لبخندی. رسیدنمی

 دیگه؟ بکنم صداتون خاله تونممی-

ه چشم  طوالنی راهی انگار. برگردوند رو سرش و رفت کوچیکی یغر 

 احساسش و مادرش اوضاع این با! داشتم رو پیش مهیاد به رسیدن برای

  ...بره پیش خواممی که طوراون چیزهمه کردمنمی فکر... من به

 زنهمی داره زود به بود معلوم که یلبخند با و گرفت رو دستم عاطفه

 :گفت
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 هستن؟ خوب اینا مادرت... نازان بگو خودت از-

 بردم فرو رو دهانم آب. شدممی ذوب داشتم مهیاد مادر یخیره نگاه زیر

 :گفتم و

 !دارن سالم خوبن،... آره-

 :گفتم آهسته و انداختم بود، اومده باال کمی که شکمش به نگاهم

 بارداری؟ جان عاطفه-

 :گفت و زد مغروری لبخند و کرد نگاه شکمش به

 .ماهشه سه آره،-

 :گفت سریع و شد بلند

 .آشپزخونه برم سر یه من-

 با. کشیدم پاهام روی رو مانتوم و کردم جور و جمع رو خودم معذب

 :کردم نگاهش و کردم سربلند مهیاد، مادرِ  صدای شنیدن

 خونی؟می درس-

 :گفتم لرزونی لبخند با

 .هستم سوم سال بله،-
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  ...اهان-

 :داد ادامه و کرد مکثی

 مادرت؟ یا کنیمی زندگی پدرت با-

 بود آسون بشجوا. بود همین پرسیدنمی ازم همه که سوالی ترینسخت

  .بود سنگینی سوال... اما

 !دارید خبر مادرم از کردم فکر. مادرم با-

 :گفت حوصلهبی

 یا خودشه با دخترش نپرسیدم ازش ولی دیدمش پیش چندوقت آره-

 .شوهرش

  .پیش چندسال شده، فوت پدرم-

  .کردم نگاه بودم، کرده کوتاهشون تازه که هامناخن به گرفته و مغموم

 کنی؟می زندگی راحت ناپدری، وجود با-

 .خندیدم تلخ

 وجوت هم هااون نباشه، مهم برات نبودش و بود کافیه. نیست سخت آره-

 .نیست مهم براشون
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 بود کرده درکم انگار. شدم مادرش دست روی مهیاد دست فشار متوجه

 !نبردم چندانی لذت مصاحبه این از که

 :فتگ مهیاد به رو آهسته و داد تکون سری مادرش

 خوبه؟. باشه میلت خالف که پرسمنمی چیزی دیگه باشه،-

 برم، باشه بهتر شاید کردم فکر. برگردوند سر قهر، حالت با هم بعد

  ...رسیدنمی نظر به جایز موندنم

 :گفتم و شدم بلند مبل روی از

 خدمت ترمناسب موقع یه. برم باشه بهتر کنم فکر... توناجازه با-

 .رسممی

 :گفت و شد بلند سریع هم مهیاد

 .رسونمتمی من-

 خطوط رسم مشغول که همونطور و کشید دامنش به دستی مهیاد، مادر اما

 :گفت بود، پاش روی نامشخصی

 .برو بعد و کن تر گلویی یه بمون-
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 مادرش کنار مبل روی رو خودش هم مهیاد و نشستم سرجام باالجبار

 :گفت و برد باال رو صداش مادرجان. کرد پرت

 موندی؟ کجا عزیزم؟ عاطفه-

 بلند کهاین معنای به کرد اشاره آشپزخونه به و داد تکون سر بهم رو مهیاد

 به که طورهمون. شدم بلند و دادم تکون سری. عاطفه کمک برم و بشم

 یخونه. گذروندم نظر زیر از هم رو خونه رفتم،می آشپزخونه سمت

 بیشتر و بود سفید و الییط شونخونه ست. داشتن مجللی نسبتا و بزرگ

 خونه دکوراسیون از چشم. رسیدمی نظر به قدیمی و عتیقه هاشونوسایل

. ایستادم کنارش و رفتم عاطفه سمت به. شدم آشپزخونه داخل و گرفتم

 :گفتم بهش رو و زدم لبخندی. بود چای های فنجون کردن پر مشغول

 کنم؟ کمکت خوایمی-

 :گفت محوی لبخند با. کرد نگاهم و برگردوند سر

 .نکش زحمت بشین برو نه،-

 .جااین بده آخه؟ زحمتی چه-
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 فنجون و زیرش بردم رو لیوان. گرفتم دست تو رو فنجون و زدمش کنار

 عاطفه. گذاشتم سینی داخل و کردم پر هم رو آخر فنجون. کردم پر رو

 :گفت و گذاشت ینی داخل رو قندون

 .برمشمی خودم خانومی، نکش زحمت دیگه تو-

  ...اما-

 :کرد جلب خودش به رو توجهمون جان، خاله صدای

 .بیار من برای آب لیوان یه نازان-

 .االن جان، خاله باشه-

 برداشتم یخچال از رو آب پارچ. بهم داد و برداشت کمد از لیوانی عاطفه

 رو در و برگردوندم یخچال داخل به رو پارچ. کردم آب پر رو لیوان و

 :گفتم اطفهع به رو و بستم

 دیگه؟ بیاری تونیمی-

 .زد لبخندی

 .برو تو آره،-
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 بلند نسبتا بلندی روی از هو،یک. رفتم پذیرایی سمت به و دادم تکون سر

 روی کمی لیوان، داخل محتوای اومدم پایین بود آشپزخونه درگاه تو که

 .ریخت دستم و ها کاشی

 مانتوم با رو مدست پشت! نشد خالی لیوان داخل از زیادی آب شد خوب

 .دادم ادامه راهم به و کردم خشک

 همون. دیدم مادرش با زدن حرف مشغول رو مهیاد و رسیدم پذیرایی به

 حدس و بود مسن یکی و جوون یکی که مرد دو و شد باز در لحظه،

 روشون به رو دست، به لیوان و زد خشکم. شدن داخل پدرشه، زدممی

  پدرش با و دادم مادرش به رو آب وانلی سریع مهیاد، صدای با. ایستادم

 همین تونستممی کاش. دادم سالم برادرِش، نداشتم شک که جوون مرد و

 !بگم مهیاد به میاد در دهنم از هرچی االن

 .انداخت باال شونه لبخند، با که کردم نگاهش حرص با

 :گفتمی که اومد عاطفه صدای و نشستن هم برادرش و پدر

  ...اومــ خوش باباجان، سالم-

. اومد شکستن و افتادن مهیب صدای و کشید بلندی جیغ و شد قطع حرفش

 دهانم جلوی رو دستم. رفتن عاطفه طرف به عجله با و شدن بلند همه
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 من تقصیر یعنی. کردم نگاه روم به رو صحنه به ناباوری با و گذاشتم

  ...خدا وای بود؟

 خوبه؟ حالت عاطفه؟-

 مهیاد پدرِ  که افتاد گوشه یه خاله. بود هرشپدرشو و همسر نگران صدای

 :گفت سریع

 بیمارستان بریممی رو عاطفه ما اتاقش، ببر رو مادرت مهیاد-

 :گفت و برداشت اشپیشونی روی از رو دستش عاطفه

 .خوبه حالم من نه،-

 یقه از که افتادمی داشت و رفت گیج سرش دوباره که بشه بلند خواست

 .گرفت پدرشوهرش

 و پدر و برد باال طبقه سمت به و گرفت رو مادرش بغل زیر مهیاد

  ...رفتن خروجی در سمت به و کردن بلند رو عاطفه برادرش،

 من تقصیر. کردم نگاه عاطفه خالی جای به و نشستم زمین روی جاهمون

 شد؟ طوراین ریختم، هاکاشی روی من که آبی بخاطر بود؟

 مهیاد خونه، رفتن فرو سکوت به قع،دروا و شدن ترآروم و همه رفتن بعد

 :گفت آروم و نشست کنارم اومد. اومد بیرون مادرش اتا از
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 نه؟ زدم، گند-

  ...من نکردی، کاری تو-

 :گفت ایگرفته صدای با و گذاشت امگونه روی رو دستش

 هماهنگ تونهمه با قبل از باید کنم فکر. نکردی کاری که تو بشم فدات-

 .جااین آوردمتنمی یهویی قدراین و کردممی

  ....آبــ من نه-

 :حرفم میون پرید و گذاشت بازوم روی رو دستش

 و دادم رو داروهاش مامان به. نیست چیزی که انشاهلل نخور، غصه حاال-

 .خوابید

 انداخت بودن پله هشت-هفت درواقع، که باالیی طبقه یپله راه به نگاهی

 :گفت و

 باهاش تورو خواستممی مثال. ریخت هم به هام برنامه همه. خوابید مامان-

 !کنم آشنا

 :گفتم و انداختم پائین رو سرم مغموم

 خوبه؟. میام دوباره و کنیمی هماهنگ دیگه روز یه نداره، اشکالی خب-
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  ...آخه-

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند

 بعد هایجلسه انشاهلل. نبود جالب و جذاب هم چنانآن اول جلسه نظرم به-

 !کنیممی برانج

 که کردم نگاهش گرپرسش. کرد بلندم و گرفت دستم از و داد تکون سر

 :گفت

 بدم؟ نشونت میای. ببینی رو من اتاق خواستمی دلت-

 که بکنه باهام خواستمی کارچی مهیاد مگر... خب اما. بودم مردد کمی

 !ترسیدممی قدراین

 به و رفتیم باال ها پله از. بزنم لبخند و بریزم دور رو افکارم کردم سعی

 تعارف و موند در درگاه تو و کرد باز رو در. رفتیم پلهراه ته اتاق سمت

 .بشم داخل کرد

 اتاق به شبیه بیشتر. کردم نگاه اطراف به کنجکاوی با و شدم وارد

 !بالغ مرد یه تا بود هاپسربچه

 :پرسیدم و مکرد مهیاد به رو. کنم مهارش کردم سعی اما بود گرفته امخنده
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 ماشینی؟ تخت آبی؟ و نیلی دکوراسیون! مهیاد؟ واقعا  -

 نخنده، کردمی سعی که درحالی طورهمون. بود گرفته اشخنده هم خودش

 :گفت

 خواستمی دونم،می چه. بدم تغییر رو دکوراسیون نذاشت مادرم راستش-

 !باشه داشته یادگاری تغاریش ته از

 :داد ادامه و نشست روش و رفت تخت سمت به

 امسال همین درواقع یا سالگی، ۲۶ و رفتم خونه از سالگی ۱۸ من تازه،-

 .بودم شده قبول دیگه شهر یه تو رو دانشگاه. برگشتم

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 دانشگاه؟-

 :گرفت رو حرفم دنباله و خندید ریز

 !سوادم؟بی یفروشنده یه کردی فکر نکنه چیه-

 :پرسیدم کنجکاوی با و منشست تخت روی کنارش

 ای؟رشته چه رفتی؟ دانشگاه-

 :گفت مکثی، بعد و کرد ریز کمی رو هاشچشم
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 تو رو همون داشتم، عالقه فلسفه به چون شدم، قبول دولتی دانشگاه-

 .خوندم دانشگاه

 مقطعی؟ چه تا-

 جوجه؟ داری کارچی-

 .فشرد هاشانگشت بین رو امبینی نوک

 !بگو-

 .شهرمون برگشتم و گرفتم رو ارشدم-

 رو نگاهم بعد انداختم، اطراف به نگاهی دوباره. دادم تکون سر تحسین با

 :گفتم باخنده و دادم سوق مهیاد سمت به

 !شکلیه این فیلسوفمون اتاق پس-

 :گفت و سمتم به برگشت سریع، و کرد تکرار رو من کار هم خودش

 بمونه، طوریمینه اتاق این قراره گفت مامان... نازان چیه میدونی-

 !پسرمون... من پسرِ  برای
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 کمی. زدم پهنی لبخند و بردم فرو رو دهانم آب. کرد نگاهم عشق با و

 سعی و کردم نگاهش ترس با. شد نزدیکم متقابال مهیاد که شدم دور ازش

 :گفت و گرفت اشخنده. کنم مخفی رو وهمم کردم

 !ارید مراقبت به نیاز خودت... نازان ایبچه هنوز تو-

 و دادمی بازی رو هاشانگشت که درحال و زد گره هم در رو هاشدست

 :داد ادامه بود، کرده هاشانگشت قفل رو نگاهش

  ...زوده اینا و بچه و ازدواج درباره کردن فکر هنوز شاید-

 بود، مرد هم مهیاد خب... گرفت دلم کمی. گذاشتم اششونه روی دست

  ...من اما. داشت من از نتظاراتیا یه دوستی چندماه بعد مسلما  

 "نداری؟ دوستش مگه نازان؟ چی تو اما"

! درست بودم، مهیاد عاشق من. کردممی خفه لحظه این در رو وجدانم باید

  ...که شدنمی دلیل این ولی

 بنداز، دوستات به نگاه یه درمیاری؟ بازی موندهعقب چرا نازان"

 هم خودت هم چرا چی؟ تو! داشتن رو بوسیدن تجربه حداقل شونهمه

 "کنی؟می محروم رو مهیاد

 !شدمی خفه باید... شدمی الل باید وجدانم
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 قرار مهیاد صورت چندسانتی فاصله در صورتم، دیدم و اومدم خودم به

 از داشتم کم چی من مگه دادم؟می گوش وجدانم حرف به باید. داره

 هام؟دوست

 نخورده دست و پاک رو عشقم ماا. بودم عاشق من نبودم، مونده عقب من

  ...داشتمدوست

 انداختم گردنش دور دست هم من گرفت، قرار هام شونه سر روی دستش

 ریش ته تماس از... نزدیک خیلی نزدیک، کردم، نزدیکش رو خودم و

 فاصله. کردم تجربه رو بخشیلذت حس پوستم روی شدنش کشیده و هاش

 .اختماند پایین رو سرم خجالت با و گرفتم

 شور و عشق با. کرد بلند رو سرم و گذاشت امچونه زیر رو دستش

 :گفت و کرد نگاهم خاصی

  ...نازانم دارمدوستت خیلی-

  ...کرد پر رو بینمون فاصله آهسته، و نرمی به و اومد جلوتر

 به. کردم نگاه اشبسته هایچشم به و برداشتم بازوش روی از سر

. کردن شروع رو مهیاد و من داستان و بودن داستان گرآغاز که هاییچشم
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 که هاییچشم. من خواهدل رنگِ شد رنگشون امروز، که هاییچشم به

  ...کردن غرقم و خودشون سبز مرداب بین کردن اسیرم

 ترینشیرین امروز. باختم عشقم به رو داراییم ترینمهم امروز من

. کردم تجربه مهیاد با ور باشم داشته بعد سالچندین بود ممکن که ایلحظه

  ...و کردم مهیاد تقدیم رو داراییم ترینارزش با و لحظه بهترین

 باید شاید. نگیرم وجدان عذاب تا کردممی متقاعد رو خودم باید شاید

 .شده خونده هاآسمون تو عاشق دو عقد که کردممی فکر طوراین

 .شدمنمی قانع اما... اما گرفتممی آروم کمی طوریاین

 !وای... مهیاد وای

 اشگونه طرف به رو دستم. زدمنمی پلک و بود صورتش مات هامچشم

 رو مرد این من چقدر. کردم نوازشش گونه،نوازش حالتی با و بردم

  ...داشتم دوست

 زرشکی به آبی، از اتاق دکوراسیون. شد خالی تخت و شد کمرنگ مهیاد

. کردم سقوط تخت روی از من و شد عوض چیز همه. دادن رنگ تغییر

  ...اتاق وسط کوچیک قالیچه روی کردم سقوط



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 123

 و رنگکم خاطراتم و رفت آهسته مهیاد. شد خشک هوا روی هامدست

 .شدن تررنگکم

 که ایلحظه درست کنارمه، مهیاد کردممی باور داشتم که ایلحظه درست

 عاشقی خوب حس به تبدیل داشت بدم احساس و افتادم حماقتم یاد

  ...شدیم

 داشتم؟ دوستش هم هنوز

 نفرت، یا بود عشق دونمنمی که نفرتی حس از. نبودم مطمئن احساسم از

 .نبودم مطمئن

 !وای... مهیاد تو به وای

 اگر م،نگیر درنظر را بعدش هایغصه اگر... بود زیبایی شب چه"

 مرگِ  احساس و خاطرات تمام اگر ببرم، یاد از را فردایش هایسرکوفت

 "!بود امزندگی شب ترینزیبا شب، آن... کنم فراموش را آن بعد

 منِ ... اما بدم فحشش و کنم نفرینش بفرستم، لعنت بهش میخواست دلم

 حس از کوچیکی یشعله دلم هایگوشه گوشه اون هم هنوز احمق،

 .بودم داشته نگه روشن رو داشتندوست
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 با که راتیخاط تموم و سبز هایچشم اون کرد فراموش شدمی کاش

 عذابی و هاغصه یهمه برد یاد از شدمی کاش. داشتم هاچشم اون صاحب

 سبز هایچشم اون با... مهیاد اما. ساختممی نو زندگی یه و کشیدم که

 .داشتندبرنمی سرم از دستم... لعنتی

 کردن فراموش راه تنها. بستم رو هامچشم و زدم صورتم پهنای به لبخندی

 هرچند تلخ، هرچند. بود زدن لبخند همین هام،دقیقه اون یهاغم و هاغصه

  .کج

 دادم حرکت رو هامچشم. دوختم سقف به چشم و کشیدم دراز پشت، به

 و عجیب های طرح این. سقف روی هایکاریگچ و هاطرح روی

 دیدن بعد چیز هیچ نبود، خودم دست. زدنمی زشت نهایت بی دلنشین،

 .نبودن زیبا هاش،چشم

 مداد با. کردم ترسیم رو اشچهره سقف، سفید و صاف قسمت یرو

 اجزای کشیدن. کشیدم رو موهاش سپس و صورت گردی سفیدم،

  ...بود سخت کمی صورتش

 دیدم،می نباید. گذاشتم هامچشم روی رو هامدست و فشردم هم رو چشم

  ...نباید آوردم،می یاد به نباید

 !دبو پسرم قاتلِ  مرد اون... مرد اون
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 سیلی به کم کم ها قطره این. زد بیرون کوچیکی نم هام،پلک الیالبه از

 .کردن خیس رو دستم کف و شدن تبدیل اشک از

 !شدممی دیوانه داشتم. خندیدم هام،اشک میون

 که خندیدم خودم نگون بخت به و ریختم اشک حالت همون تو قدراون

  ...برد خوابم

 با و وضوح همون به کذایی روزونا خاطرات دیدن. بود غریبی خواب

 .زجرآورد هم و بودن عجیب هم... جزئیات همون

 خبر پیام، چند و تلفنی تماس چند جز. گذشتمی ای هفته دو روز، اون از

 سر هم شاید. بود من از تقصیر شاید دونم،نمی. نداشتم مهیاد از خاصی

  ...بود شلوغ زیادی مهیاد

 از وگرنه. میزدمسر بهش و رفتممی باید ،گرفتم رو خودم تصمیم باالخره

  ...شدممی دیوونه محبتی،بی همه این

 گرفتم دربست ماشین. شدم خارج خونه از و پوشیدم باعجله رو هاملباس

 با دیدنش، برای بودم تاببی. کردم پرت ماشین داخل به رو خودم و

 .ترس و دلشوره کمی چاشنی
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 در دم. شدم پیاده ماشین از و کردم بحسا رو کرایه بوتیک، به رسیدن با

 آب. زد خشکم شیما دیدن با کنم، باز رو در خواستم تا و ایستادم بوتیک

 .داشت برم دلهره و ترس و خشم آن، یه و دادم قورت رو دهانم

 برای تاب و آب و عصبانیت با داشت رو چی داشت؟ کارچی جااین شیما

 کرد؟می تعریف مهیاد

 هاشصحبت به همچنان شیما. کردم نگاهشون و دممون دیوار یگوشه

 .کشیدمی موهاش به دستی گاهی هم مهیاد و دادمی ادامه

 بعد و داد تکون شیما جلوی تهدید نشونه به رو دستش و نیاورد طاقت

 .برگردوند رو روش

  ...مهیادم وفاداری و مردونگی این به شد، گرم دلم ته

 رو دستم. گذاشت مهیاد یشونه روی رو دستش و رفت سمتش به شیما

 کرد؟می کارچی داشت دختر این. کشیدم هینی و گذاشتم دهانم جلوی

 خوب اما برد باال رو صداش. کرد اخم دوباره و برگشت سمتش به مهیاد

  .میگه چی بفهمم نتونستم

 نفسم. آورد فرود شیما صورت روی و برد باال لحظه یک در رو دستش

 زد؟ رو شیما چرا اون. کردم شنگاه بهت با و شد قطع



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 127

 ما رابطه از شیما نکنه گفت؟می بهش چی شیما یعنی. رفت راه هزار دلم

 مهیاد نکنه... نکنه بمونه؟ باهام کردمی تهدید رو مهیاد و بود شده خبر با

 بود؟ زده رو شیما همون برای و خوادنمی رو من دیگه که بود گفته بهش

  ...خدایا وای

 نزدیکی همون در ایکافه سمت به و شدم دور بوتیک جلوی از آهسته

 .رفتم

 دو اون از کسی نباید. نشستم جاهمون ربع، یک و دادم بستنی سفارش

 خودم یا گفتن،می بهم خودشون یا باید. دیدم رو چیزی من که فهمیدمی

 .آوردممی در سر

 رو بماعصا همین و دادنمی جواب.زدم زنگ مهیاد به و برداشتم رو تلفن

 .بود کرده متشنج

 چیزی نباید اون باشم، آروم کردم سعی. داد جواب که زدم زنگ دوباره

  ...فهمیدمی

 خوبی؟ جان، مهیاد سالم-

 :داد جواب. بود خسته و کالفه صداش

 کجایی؟. خوبم آره... آره-
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 هستی؟. پیشت بیام میخواستم راستش-

  ...منتظرم. دارم کارت هم خودم. بیا آره،-

 بدی ی شورهدل. کرد قطع رو تماس من، به دادن پاسخ یاجازه دونب و

 داشت؟ کارمچی... گرفتم

 یدلشوره هی راه بین. بیرون زدم کافه از و کردم حساب رو بستنی پول

 که هاییحرف. بود خواهند چی دونستممی شاید که داشتم رو هاییحرف

  ...من و شد خواهند مهیاد و من فرسخی شدن دور باعث

 دنبال چشم، با و شدم داخل. کردم باز احتیاط با و رسیدم مغازه در به

 .بود گذاشته میز روی رو سرش و نشسته میز پشت. گشتم مهیاد

 :گفت آهسته. داد کوتاهی سالم و زد جونیبی لبخند دیدنم با

 .بشین صندلی روی برو-

 .کرد اشاره میزش رویروبه صندلی به سر، با و

. کردم نگاه داغونش و خسته یچهره به وحشت، و ستر با و نشستم

 ورای هاشحرف خداکنه. نگه داشتم رو انتظارش که چیزی اون خداکنه

  ...باشه من تصورات

 :کردم نگاهش و اوردم باال سر صداش، شنیدن با
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 .شیما بود، جااین دوستت-

 نهایتبی سبزش رنگ امروز، که هاییچشم تو دوختم چشم. کردم نگاهش

 بشه مشکوک خواتمنمی. راه اون به زدم رو خودم. ترسوندنمی رو نم

 .شنیدم یا دیدم چیزی من که

 خرید؟ بود اومده خب؟-

 .رفت و گفت هاییحرف یه... راستش نه،-

 !هایی؟حرف چه-

 :گفت حوصلهبی و کشید عمیقی نفس

 باشه؟ خواستیمی چی. پرت و چرت سری یه-

 :تمگف اصرار با و کردم فشاری پا

 !کردی جونم نیمه مهیاد، دیگه بگـو-

 باشه؟. ایناها و فالن و میگم دروغ دارم نه نگی بعد بدونی؟ خوایمی-

 .بگو باشه،-
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 دونم،می چه گفت. نیست درستی دختر نازان گفتمی و بود اومده-

 پسر دوست با گفت... گفت. هستی هم دیگه نفر چند با من، با زمانهم

  ...نیستی دختر گفت. داشتی طهراب... فرهاد قبلیت،

 چی مهیاد. کشیدمی سوت داشت مخم. شد درشت ممکن حد تا هامچشم

 گفت؟می

  ...تو مهیاد-

 میگم؟ دروغ چی؟ من-

  ...اما... نه-

 با طورهمین و بود شده خشک دهانم. کلمات بیان از بود قاصر زبونم

 .بودم شده خیره بهش بهت،

 :گفت جزع با و برد موهاش بین دستی

 از هاروحرف اون وقتی کنینمی باور. بودم شکلی همین هم خودم-

 شدم حالی چه شنیدم، دوستت

 :گفت ناراحت و کرد نگاه هامچشم تو
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 تو، حماقت خاطر به... ها این و باشم داشته شک بهت کهاین خاطر به نه-

 که کسی دوست؟ گذاشت رو اسمش میشه... خوب دوست کردن پیدا توی

 دوست؟ میگی بهش تو بزنه رو آدم زیراب وریطاین

  ...دختر باهام کردی کارچی... شیما وای

 :گفت آهسته و انداخت بهم ایدیگه نگاه نیم

 رو ها دوربین ضبط همین برای کنی،نمی باور رو هامحرف دونستممی-

 .کردم فعال

 :داد ادامه و چرخوند سمتم به رو لپتاپش

  ...دوستت ارشاهک از هم این کن، نگاه-

 امکان هم کابوس تو حتی که چیزهایی از شکستم و دیدم کردم، نگاه

  .نبود دیدنشون

  ...این-

 .شیماست این متاسفانه آره،-

 توی پیچیدمی که بود مرگ ناقوس مثل درست شیما، یشده ضبط صدای

 :...سرم
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 ولی آره؟ دادی دل بهش و شدی خر فرهاد مثل توام البد نه؟ نداری خبر-

 .بوده تو از ترزرنگ فرهاد شاید دونی،می

 بیرون گمشو من مغازه از کن، تمومش-

 :گفت و زد پوزخندی

 گرم خیلی فرهاد با شرابطه که نگفته بهت اینم حتما شد؟ تلخ کامت چیه؟-

 هوم؟. بوده صمیمی و

 :گفت و داد تکون شیما صورت جلوی تهدیدوار رو دستش

 هم به ها پرت و چرت این از بخوای دیگه بار یه. کن تمومش گفتم بهت-

 .کنممی رو نباید که کاری ببافی

 :گفت و شد خم مهیاد صورت تو و شد نزدیک کمی زد، کمر به دست

 اون... که نگفته بهت و هوم؟ داشته رابطه باهاش که نگفته بهت هم این-

 .نیست دختر یه

 شیما ورتص روی محکم خیلی و برد باال رو دستش و گرفت ُگر مهیاد

 :زد داد بلندی صدای با. آورد فرود

 نکردم پرتت خودم تا بیرون گمشو من مغازه از-
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 کش باال سمت به هاشلب که درحالی و کرد نگاه مهیاد به چشم گوشه از

 :گفت اومدن،می

 هم اون قائلی، ارزش براش تو که قدریاون کاش نه؟ برخورد غیرتت به-

 .پریدنمی اون و این با و دادمی اهمیت بهت قدرهمون

 کنی؟می ناراحتی و گرفتی گر ما رابطه از چرا تو-

 :گفت نفرت تمام با و کرد اخم ایستاد، مهیاد روی به رو شیما

 ابروی و چشم داشتن بخاطر فقط چیز همه بی طالق بچه اون چون-

 بهترین همیشه. گیرهمی ازم رو خواممی من که چیزایی تموم خوشگلش

 دارم؟ کم اون از چی من رسه؟می من به چی اما یشهم نصیبش ها

 رو هاشچشم. گرفت دستش تو رو شیما ی چونه و شد نزدیکش مهیاد

 :گفت آهسته و کرد ریز

 تو و میشه انتخاب اون همیشه چرا دونیمی داری؟ کم چی دونیمی-

 اسم به چیزی. نداری تو و داره اون که هست چیزی شاید شی؟نمی

 .انسانیت نام به چیزی شاید یا ذاتی، نجابت اسم به چیزی احساس،

 به که درحالی و برگردوند رو روش و کرد ول شدت با رو اشچونه

 :گفت رفت،می میز سمت
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 رو یکی تو حوصله و حال اصال که بیرون گمشو من مغازه از حاال-

  ...ندارم

 ور دستش دو هر و بود گذاشته میز روی رو سرش. کردم نگاه مهیاد به

 لبخند و گذاشتم اششونه روی رو دستم. بود زده گره موهاش داخل

 :گفتم و زدم غمگینی

 مهیاد؟ کنینمی باور رو هاشحرف که تو-

 :گفت آهسته و کرد خم دستم روی رو سرش

 تونرابطه و بودید باهم چقدر دونمنمی خریه، کدوم فرهاد دونمنمی من-

 تو. نکردی فرهاد با کاری تو که دونممی رو این... اما بود عمیق چقدر

 نه؟ مگه... آرامش مهیاد خانوم... شدی من خانوم

 امچونه زیر رو دستش. انداختم پایین رو سرم خجالت با و شد داغ هاملپ

 :گفت و زد زیبایی لبخند. آورد باال رو سرم و گذاشت

 شک بهت وقتهیچ وقتِ هیچ بدون، رو این... دختر دارم دوستت-

  ...کنمنمی
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 یه فقط شکر رو خدا. کردم نگاه اطراف به هراسان، و پریدم خواب از

 اتفاقی هر که شکر رو خدا. زمان همون به بودم برنگشته و بود خواب

 .افتادمی هامونزندگی تو باریک فقط

. نداشت امکان هم کابوس تو حتی شیما، هایحرف شنیدن کردممی فکر

 رو تکرارناپذیر واقعیت این شدمی هم خواب تو حتی که دیدم امروز اما

 .کرد تجربه دوباره رو چشیدم که دردی داغ و کرد تکرار

 منتهی چشمانت و تو به که هاییوقت... ها اندیشیدن این بودند تلخ چه"

 " ...شدندمی

 حتی که خشک قدراون. بود شده خشک دیشبم، خواب خاطر به بدنم تموم

 دونه دونه و رفتم حموم سمت به. نداشتم هم رو سرم چرخوندن توان

 رو داغ آب و رفتم آب شیر سمت به. سبد تو ریختم و کندم رو هاملباس

 منتقل وجودم به رو خاصی آرامش آب، شر شر صدای. کردم باز

  ...کردمی

 از که صورتی. کردم نگاه صورتم به دقت با و رفتم حموم آینه طرف به

 چیزی کرده، پف و قرمز هاییشمچ و استخونی هایگونه جز زیبایی،

 .بود نمونده باقی
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 و هرکسی از بردمی دل ابروش و چشم زیبایی روزی که صورتی

 .بود اومده در ممکن حالت ترینزشت به... حاال

... دارم و داشتم بهت نسبت که عشقی تموم به لعنت... مهیاد تو به لعنت

 خاطراتی تموم به لعنت ...شدنمی ختم تو به که هامخواسته تموم به لعنت

 هایبدبختی یهمه مسبب که تنهایی به لعنت... شدنمی شروع تو با که

  ...بود من االن

 بخار قدراون رو حموم. کردم باز رو سرد آب و رفتم دوش طرف به

 .ببینم رو شیرآب تونستمنمی حتی که بود گرفته

 باال رو سرم و بستم رو هامچشم. آب دوش زیر رفتم و کردم ولرم رو آب

 پر دهانم تو ولرم آب. موندم پرشدنش منتظر و کردم باز رو دهانم. گرفتم

 .خودم خیاالت تو شدم غرق من و شدمی خالی و

 که حموم سرامیکی سرد کف روی. نیاورد رو وزنم سنگینی طاقت پاهام

 رو هامدست. زدم زانو بود سرد سردِ  هم هنوز داغ، آب ریختن وجود با

  .انداختم پایین رو سرم و کردم رها طرافما حالبی

. نیست درستی کار رفتن راه راست راست و کردن سربلند اوقات گاهی

 و بندازی پایین رو سرت باید. خیالیبی و مرفه و شاد خیلی کننمی فکر

  ...خط ته به رسیدی کنن باور تا کنی عبور کنارشون از
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 اصال. انداخت جونم تو دیب والی و هول پدرجون، یهویی و خبربی زنگ

 مادر برخالف. نداشتم خبری ازش بود وقت خیلی و بزنه زنگ نبود قرار

. داشتمدوست رو پدرش نهایتبی نداشتم، ازش خوشی دل که مهیاد

 نکردم حس رو پدر یه داشتن طعم وقتهیچ کهاین بخاطر شاید دونم،نمی

 .بچشونه بهم رو داشتن پدر طعم تونست محبتش، و وجود با مرد اون و

 زدم بیرون شونخونه از که روزی از. ترسیدممی العملشعکس از کمی

 از ترسیدممی. نداشتیم باهم ها کوچیک ارتباط یه حتی برنگشتم، دیگه و

 دم، به دم که هاییپتک از ترسیدممی. دوباره هایسرکوفت و هاسرزنش

 کردن سکوت و تنانداخ زیر به سر جز کاری من و شدمی کوفته سرم به

 .نداشتم

 قرار رستوران یه تو. شدم خارج خونه از و کردم تن به مناسبی لباس

 نگاه وجود با خونه فضای دونستمی چون شاید. باهام بود گذاشته مالقات

 .بود تحمل قابل غیر برا شوهرش، تلخ هایپوزخندی و مامان تیز های

 .گذاشتم هم روی چشم مقصد، به رسیدن تا و شدم ماشین سوار

 مرد. رفتارش چه و اخالق چه. بود مهیاد برخالف درست پدرجون

 رو اوقاتش بیشتر و بود بازنشسته و کردهتحصیل. بود آرومی و مهربون

  .کردمی صرف ها دبیرستانی برای تقویتی هایکالس یا کتابخونه تو
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 سر. ریاضی معلم هم، اون قبل و بود مدرسه یه مدیر بازنشستگیش، قبل

 .کردمی کار ریاضی باهام و رسیدمی دادم به ترم امتحانات

 یهمه ناخواسته که دادمی توضیح شمرده شمرده و قدم به قدم قدراون

 .شدمی ثبت ذهنت تو هاشحرف

 دسته شدم، رستوران داخل. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه

 لبخند دیدنش، با. مگشت پدرجون دنبال چشم، با و فشردم محکم رو کیفم

 .رفتم طرفش به و زدم جونیبی

 موهای و درشت هیکل. بود کرده تن به ایپارچه شلوار و طوسی کت

 .بود کرده تردلنشین رو اشچهره که داشت سفیدی دستیک

 و گذاشتم میز روی رو کیف. نشستم میز پشت و دادم آرومی سالم

 صدای. پرسیدم رو حالش کردم،می بازی هامانگشت با که درحالی

 :لرزوند رو دلم لرزونش، و مهربون

 بابا؟ انداختی پایین رو سرت چرا دخترم؟-

 این چرا. بودم چشیده بحال تا که هاییغصه تموم از ترتلخ. شد تلخ لبخندم

  ...شدمی لعنتی مهیاد اون پدرِ  باید مرد
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 لبخند هم اون دیدنم، با. کردم نگاهش نمناک هایچشم با و کردم بلند سر

 :گفت و گرفت میز روی رو دستم و زد غمگینی و خسته

 ناراحتی؟ هم پیرمرد منِ  از بابا؟ شدهچی-

 :گفتم زود و دادم تکون سر زدم، پس آزادم دست با رو هاماشک

  ...راستش باشم؟ ناراحت شما از میشه مگه نه،-

 چی؟ راستش-

 :گفتم بغض با و انداختم پایین دوباره رو سرم

 .کنم نگاه هاتونچشم تو تونمنمی... ناراحتم خودم ستد از-

 به ال شدمی رو خاصی غم. فرستاد بیرون به کالفگی سر از رو نفسش

 :دید کالمش الی

 سرزنش باید که اونی. تو نه باباجان، منم بندازه زیر به سر باید که اونی-

  ...منم بشه

 .کردم نگاهش و کردم سربلند

  ...شما و کارم خطا من چرا؟ شما-

 :گفت و زد صورت پهنای به لبخندی
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 این با منم اصلی خطاکار دادن؟ دل جز کردی خطایی چه خطاکاری؟ تو-

  ...اشتباهم تربیت

 :داد ادامه و زد گره هم به رو دستش هردو و کرد رها رو دستم

 جاهااین به کارش روزی یه من پروایبی پسر کردممی رو فکرش باید-

  .بکشه

 :گفت و شد خیره هامچشم تو

 به رو زحماتم نتیجه. کرد پول یه سکه تو، خصوصا همه، پیش رو من-

  ...پسر این کرد آبرومبی... داد باد

 باید. بود بالغ و عاقل مرد یه خودش اون. پدرجون نیست هم شما تقصیر-

 بهش دیگرون کهاین نه کرد،می درک و سنجیدمی رو شرایط خودش

  ...کنه شنوی حرف هم این و بگن چیزی

 بینمون حرفی ها، سفارش اومدن تا. شدیم ساکت هردو و اومد گارسون

 .نشد بدل و رد

 مشغول کهدرحالی. بشم مشغول کرد اشاره پدرجون و آوردن رو غذاها

 :گفت بود، غذاش با بازی
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 یخانواده که داد یاد بهم. داد بهم بزرگی درس کرد، که خطایی بر عالوه-

 دلیل عالی تحصیالت داد یاد بهم. نیست ازدواج برای اسبیمن مالک خوب

 رو باید که چهاون انتظار نباید همیشه داد یاد بهم... نیست بودن خوب بر

 و خانواده و باشه درست ذاتا   باید خودش آدم یه داد یاد بهم... باشم داشته

  .دخترم ستبهونه شونهمه... و ثروت و تحصیالت

 .دیدخن تلخ و کرد نگاهم

. کردم کوتاهی کجا و گذاشتم کم چی هابچه این تربیت تو دقیقا   دونمنمی-

  ...کردم محدودشون و نکردم برطرف رو نیازشون کجا

 دهانش داخل رو غذاش از قاشقی. زد لبخند دوباره و داد تکون سر

 :گفت و گذاشت

 .میشه سرد بخور، رو غذات-

 .خوردم قاشقی چند بیش، و کم و گذاشتم هم رو پلک

 به کهدرحالی و کردم تمیز دستمال با رو دهانم دور ربع، یک از بعد

 رو پدرجون و کردم نگاه بودم، زده ناخنک بهش کمی فقط که بشقابم

 :دادم قرار مخاطب

 .نکنه درد دستتون-
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 بگیری جون یکم بخور دختر؟ خوردیچی-

 مهیاد از رفح... اما بود داشتنیدوست برام واقعا مرد این. کردم نگاهش

  ...رو هاداشتندوست تموم بیارم باال خواستمی دلم شد،می که

 که متحرک مرده یه شدم... نمونده برام جونی. پدرجون گرفتن رو جونم-

  ...امخالصی برای راهی بدنبال

 رو دستمال. کرد پاک رو دهانش دور و گذاشت بشقاب داخل رو قاشق

 :گفت کنه، نگاهم هکاین بدون و چرخوند هاشدست بین

 پشت شده، که شرایطی هر تحت من،. بگم بهت رو این جااین بودم اومده-

 .توام

 :شدم جمع خاطر که محکم نگاهی. کرد نگاهم

 هیچی نگران. بکنه خوادمی هرکاری و بگیره خوادمی تصمیمی هر بذار-

  ...پدرت میشم خودم من نباش،

 این از. داشتن دوست و محبت این از شد قرص دلم ته. زدم گرمی لبخند

  ...داشتنیدوست حمایتِ  حس

  ...که کردمنمی هم رو فکرش. چیز همه بخاطر... ممنونم-



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 143

. گرفت رو گلوم آیندیخوش بغض. ندادم ادامه و انداختم پایین رو سرم

 .بود پدرجون محبت و داشتندوست ابراز ینشونه که بغضی

 چی گذاشتی امخونه تو پا وقتی دتهیا باباجان کنم؟ حمایت تو از من که-

 چطور. شدم خودت پدرِ  باشم، شوهرت پدرِ  کهاین قبل من گفتم گفتم؟ بهت

 آینده که بگیرم رو مردی پر و بال زیر و نکنم حمایت دخترم از تونممی

 کرد؟ تباه رو دخترم

  ...مهربونش قلب این با مرد این. شد ترشدید بغضم

 خنده، و بغض میون حالتی با و گرفتم دستم دو میون رو دستش من باراین

 :گفتم

 و نکردم کردم،می تجربه باید که هاییحس همه... چیز همه خاطر به-

 نصیبم که خالصی محبت و داشتندوست بخاطر... فهموندید بهم شما

  .بدهکارم بهتون کلی... کردید

 :دادم ادامه و فشردم هم به رو هامچشم

 رو؟ محبتتون و لطف همهاین کنم جبران تونممی چطور-
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 احساس تو شدم غرق. کشید سرم روی و آورد باال رو دستش یکیاون

... خورد رقم مادر و پدر بدون که کودکی دنیای تو شدم غرق. خوش

  ...بود پدر یه عشق و داشتندوست از مملوء که حسی تو شدم غرق

 .کرد حساب رو ناهار هزینه پدرجون، و بلندشدیم میز سر از

 آهسته زدیم،می قدم هم کنار که درحالی و شدیم خارج رستوران از

 :پرسید

 بکنی؟ خوایمی کارچی... طالق بعد-

 زندگی کی با رفتم؟می کجا کردم؟می کارچی. کشیدم سوزناکی آه

 بگیره؟ رو پرم و بال زیر که داشتم رو کی دیگه کردم؟می

. کنم پا و دست کار یه داقلح تونستممی کاش. پدرجون دونمنمی هیچی-

 حتی که مطلقه یدیپلمه یه به کی... گرفتم رو دیپلمم تازه من اما

 کنه؟می قبولش و میده کار ندارن قبولش هم اشخانواده

 :گفت ناراحت و رفته تحلیل صدای با

 تا فکری یه حاال. نمیاد خوش رو خدا دخترم، نزن رو حرف این-

  ...کنیممی موقعاون

 :گفت که رسیدیم ینشماش به
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 .بزنیم حرف ماشین تو هم کلوم دو یه بشین بیا... دخترم بیا-

 ناراحت رو پدرجون اشتمد سعی که لحنی با و کردم اطراف به نگاهی

 :گفتم نکنم،

 نه شما، واسه نه. بیام باهاتون من نداره خوبیت. برید شما پدرجون نه-

 االف هایزن داغ وعموض بشم من فرداپس فردا خوامنمی. من واسه

  ...شد پیاده غریبه ماشین از فالنی دختر گنمی دارن که همسایه

 :گفت جوابم در و زد لبخندی

 غریبه؟-

... بودید حداقل یا. هستید من یکارهچی شما دونننمی که هااون... خب-

 .که شناسیدشمی... مادرم برای اما نیست مهم من برای هاشونحرف

 :گفت و زد پرمحبتی لبخند. گذاشت امشونه روی دست و داد تکون سری

 تو داشتی، باهام کاری هروقت نره، یادت. رممی من پس باباجان باشه-

 باشه؟. کنی خبرم داشتی، کمک به نیاز یا افتادی مشکل و دردسر

 و کردیم خداحافظی. زدم لبخندی متقابال   هم من و گذاشتم هم روی پلک

  ...گرفتم یشپ در رو خونه راه پیاده،
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 دونستمنمی حتی. رفتممی راه داشتم هستم، که مکانی و زمان به توجهبی

 از چشم کیفم، داخل همراه تلفن لرزیدن با. چنده ساعت و هستم کجا

 کیف از و کردم پیدا رو تلفنم. گشتم رو کیفم و گرفتم آسفالت خاکستریِ 

 دیدن. زد شور دلم گوشی، یصفحه روی بزرگمهر اسم دیدن با. درآوردم

  ...دادمی دردسر بوی همیشه حضورش و مرد این اسم

 :دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس

 سالم-

 هستین؟ خوب اعتمادی، خانوم سالم-

 شده؟ چیزی. راهم به رو ممنون سالم،-

 یادآوری زدم زنگ. داشتین وقت امروز... قانونی پزشک نه، که چیزی-

 .کنم

 :گفتم مبهوت و زدم مپیشونی به آهسته دست، کف با

 تو االنم و داشتم قرار پدرجون با امروز. بودم کرده فراموش پاک-

  ...کنم کارچی حاال. خیابونم

 پدرجون؟-
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 .مهیاد پدر... بله-

 :گفت بعد، و کرد من من

 نیوفتاد؟ که خاصی اتفاق-

 .نبود چیزی شد زده معمولی هایحرف... نه-

 ...دنبالتون بیام بدید آدرس. اهان-

  ...بود غریبه برام خلوت و تنگ خیابون این. انداختم بر و دور به نگاهی

 به رو آدرس. درخشید هامچشم تابلوئی، دیدن با و چرخیدم خودم دور

 .شدم اومدنش منتظر و دادم بزرگمهر

 ایستگاه صندلی روی از و برداشتم رو کیفم ماشینی، بوق صدای شنیدن با

 .شدم بلند اتوبوس

 آخرین داشت و بده تابستون به رو خودش جای تا رفتمی اریبه هوای

 .باروندمی رو خودش بارون

 طرفش به دیدنش، با و بزرگمهر ماشین پیداکردن برای گردوندم چشم باز

 .رفتم

 :گفتم و کردم سالم آهسته. نشستم جلویی صندلی روی و کردم باز رو در
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 .انداختم دردسر به هم رو شما ببخشید-

 .زد مالیمی لبخند و چرخید طرفم به

 .ستوظیفه دردسری، چه نه سالم،-

 نظر، مورد مکان به رسیدن تا. کرد هدایت جاده سمت به رو ماشین

 .نشد بدل و رد بینمون حرفی

 دو، با و کرد پارک ایگوشه رو ماشین. شدم پیاده ماشین از و رسیدیم

 کتش نپایی کردن صاف مشغول که طورهمون. رسوند بهم رو خودش

 :پرسید آروم بود،

 بعد و کنید فکر کنید سعی. پرسممی ازتون شدن داخل قبل سوال چندتا-

  .بدید جواب

 بدی استرس ناخودآگاه،. دادم تکون سر و زدم گره هم در رو هامدست

  ...بودم گرفته

 درخواست و اومدید بیرون آرامش آقای یخونه از چندماهه... خب-

 :دیدکر ثبت رو خودتون طالق

 باقی و کردم رو طالق درخواست هم بعدش روز چند... ماه سه حدود-

 .ماجرا
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 شد؟ شروع ِکی از... شما به جسمیش ضرب... خب-

 :گفتم و کشیدم آهی... گرفت دلم

 بعد به موقعاون از. تنها دید، رو شیما دوم بار برای که وقتی از-

 .شد شروع هاشزدن کتک و داد دست از رو بهم اعتمادش

 زد؟می حدی چه تا-

 .شکوند رو دستم... پیش ماهپنج به گردهبرمی که بار آخرین-

 بردم فرو رو دهانم آب. نشست گلوم تو روزها اون یادآوری با بدی بغض

 صدام شدیم منتظر و نشستیم صندلی روی... اما بره پایین هم بغضم تا

 .اتاق داخل کنن

 داخل بیاید اعتمادی؟ خانوم-

 مانتوم به دستی. گذاشتم صندلی وی و کیفم و شدم بلند یصندل روی از

 .شدم اتاق داخل و کشیدم

 داشت میز، روی که بودم خانومی بازگشت منتظر و نشستم تخت روی

 و زد خشکی لبخند و برگشت متم به. کردمی جا به جا رو هایی وسایل

 :گفت
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 خوبه؟ حالتون سالم،-

 .ممنون... بله سالم،-

 :گفت که بودم نشسته حرف بدون

 دربیار رو مانتوت-

 سفیدی شرتتی مانتوم، زیر از. اوردم در رو مانتوم و دادم تکون سر

 لباسی. کرد نگاهش دقت با و آورد باال و گرفت رو دستم. بودم پوشیده

 رو لباسم و برم تا کرد اشاره اتاقکی طرف به و گرفت سمتم به رو

 گفت و برد دستگاهی سمت به رو من لباس، تعویض بعد. کنم عوض

 دستگاه کردن روشن مشغول که درحالی و آهسته. بکشم دراز تخت روی

 :گفت بود،

. نه یا هست بدنت روی شدگی له یا شکستگی رد ببینم کنممی آزمایش-

 که تصادفی... خوردی اخیر چندماه تو که ضرباتی قبل... چیزی یه فقط

 نداشتی؟

 شکستگی یه فقط نه، یا کردید عهمطال دونمنمی رو پزشکیم پرونده نه،-

 سال ده حدود تصادف برای. دارم راستم پای تو قدیمی و جزئی خیلی

 .پیش
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  ...فرستاد دستگاه داخل به رو من و داد تکون سر

 کناری اتاق طرف به. اومدم پایین تخت روی از و کردم باز رو هامچشم

 دستی به ایگهدی کوتاه نگاه و اومد زن. کشیدم دراز تخت، روی و رفتم

 له نشونه و بود مونده آثارشون از کمی که هایی کبودی و بود شکسته که

 رو سفیدش روپوش که درحالی. رفت و کرد بود، بدنم از قسمت اون شدن

 :گفت آهسته آورد،می در

 .وکیلتون دست میدم فردا رو هاآزمایش نتیجه بپوشید، رو هاتونلباس-

 لباسم تعویض مشغول و رفتم اتاقک همون سمت به و گفتم ای باشه

  ...شدم

 صندلی روی از رو کیفم. شدم خارج اتاق از و کردم عوض رو لباسم

 قدم مشغول جلوتر کمی. گشتم بزرگمهر دنبال چشم، با و برداشتم در کنار

 گاه، و بردمی باال رو صداش ُتن گاهی. بود تلفن با کردنصحبت و زدن

 خداحافظی و کشید عمیقی نفس. کردمی رسم رو حرکاتی آزادش دست با

 که چرخید خودش دور به و کشید موهاش بین دست کالفه،. کرد کوتاهی

 .اومد طرفم به و زد گنگی لبخند من، دیدن با

 کردم؟ معطلتون ببخشید-
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  .معاینه اتاق از دراومدم االن منم نه، نه-

 :گفتم و کردم نگاهش نگران. بود پریده کمی رنگش

 بشینید بیاید نیست؟ وبخ حالتون-

 و داد تکون رو سرش حرفی هیچ بدون. کردم اشاره صندلی به دست با و

  .کرد پرت صندلی روی رو خودش

 جلوی. درآوردم داخل از رو کوچیکی شکالت و کردم باز رو کیفم

 :گفتم آهسته و گرفتم صورتش

 افتاده فشارتون کنم فکر بخورید، بیاید-

. نکرد باز هم رو هاشچشم حتی من رفح با و بود بسته هاشچشم

 نزدیک شکالت. انداختم کیفم داخل و کردم باز رو شکالت روی روکش

 داخل رو شکالت. داد فاصله هم از رو هاشلب کمی که بردم دهانش

 .کشیدم سریع رو دستم برخوردی، هر قبل و گذاشتم دهانش

 شطرف از حرفی منتظر و نشستم کنارش صامت، و بست رو دهانش

 من طرف از حرفی هر مانع بود، اشپیشونی روی که غلیظی اخم. شدم

 :اومد حرف به دقیقه چند از بعد باالخره. شدمی



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 153

 حتی. شده تنها داداشم، فوت بعد گفتمی. بود زده زنگ... قبلیم همسر-

 به امیدی کال   نداره، امیدی خودش به گفتمی... داده دست از هم رو رویا

... باشه من کنار رو زندگیش آخر چندروز خوادمی و نداره زندگی

  ...گیجم گیجِ  پاک کنم، کارچی دونمنمی

 مرد این به تونممی چی من... خدایا. بود قاصر کلمات، بیان از زبونم

 های خم و پیچ تو هم خودم حتی که منی کنم؟ راهنماییش چطور بگم؟

 این از اومدن البا بجای اما زنممی پا و دست. کردم گیر خودم زندگی

  ...میرم فرو و میرم فرو بدتر منجالب،

 گفتید؟ بهش چی-

 آخرین من گفت. باشم دیگه خیانت یه شاهد و برگردم تونمنمی گفتم-

 نداشت، دوستم اون... بده دست از هم رو من خوادنمی و هستم امیدش

 امشده له غرور. کردن فرار برادرم با که وقتی تا کرد تحملم رو چندسال

 قلب تکلیف سقف؟ یه زیر کنم تحملش چطور بدم؟ ترمیم چطور رو

  ...خدا میشه چی امشکسته

 دلم. گذاشت صورتش روی رو دستش دو هر و شد خم جلو سمت به

  ...بود بدتر هم من از حتی وضعیتش. سوختمی براش
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 طوراین نداشتید، اگر. دارید بهش احساس کمی هم اتفاق اون بعد حتی-

 آقای نیست خوب حالش که اون پیشش؟ گردیدبرنمی چرا. ریختیدنمی بهم

 .باشید کنارش رو آخرش هایروز این و برید... بزرگمهر

 بعد وقتی دونیمی چی؟ خودم حال. بشه بهتر اون حال تا کنارش برم-

... روز یه تو من افتادم؟ حالی چه به دیدمش، وضعیت اون تو تصادف

 من با دلش همسر اون هرچند. دادم دست از رو برادرم و دخترم همسرم،

  ...نبود من دخترِ ... دختر اون هرچند نبود، یکی

 بشه زخمیش دل مرهم تا بزنم حرفی شدمی کاش... براش سوخت دلم

 مسکن شدمی که گفتممی چی خورده؟ زخم مرد این به گفتممی چی... اما

 اش؟شکسته دل

 آقای نمیشه درست چیزی کردن خاطرات تجدید و آوردن یاد به با-

 ببخشیدش، باید. نمیشه حل چیزی گرفتن کینه با که طورهمون. بزرگمهر

 درک تونممی و دونممی کشید،می زجر دونممی. باشید کنارش و برید باید

 دارچرخ صندلی اون روی دختر اون... اما تحملش سخته براتون که کنم

  ...شماست به امیدش تموم

 باز رو هاشچشم الی آهسته. داد تکیه دیوار به و کرد صاف رو کمرش

 :گفت بود، سقف به خیره که درحالی و کرد
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 برگردید بگم شما به من اگر. اعتمادی خانوم یکسانه باهم شرایطمون-

... ها شکستن دل ها،خیانت وجود با شرایط، اون وجود با... آرامش پیش

 کنید؟ تحملش سقف یه زیر حاضرید باز پیشش؟ گردیدبرمی بازم

 ادعا همهاین که منی... شد تموم گرون برام حرفش واقعا. شدم ساکت

 یهمه یا پیشش برگردم و ببخشم رو مهیاد تونستممی هم خودم کردم،می

 بود؟ هوا باد فقط هامحرف

 رو همدیگه مهیاد و من. بزرگمهر آقای متفاوته کمی شرایط-

 این درنهایت و نداشتیم خیانت رانتظا همدیگه از کدومهیچ. داشتیمدوست

 دونستیدمی نیست، باهاتون دلش داشتید خبر شما. اومد سرمون بال

 حسم هرروز که منی چی؟ من اما بره و بذاره روزی یه قراره باالخره

 بود، سخت من برای چی؟ گرفتمی جون و شدمی ترقوی مهیاد به نسبت

  ...عذاب از پر و بود دردآور

 :کرد زمزمه آهسته. سقف به زد زل و داد تکیه ردیوا به رو سرش

 ببخشیدش؟ حاضرید. بکشیم قرمز خط یه هردومون رو برگشتن دورِ  پس-

 و جوب تو بریزید رو تونناراحتی و کینه تموم و ببخشیدش دلتون ته از

 ببره؟ آب

 .کرد ترمیمش نمیشه جوره هیچ رو شکسته که دلی-
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 حتی که وقتی تونمنمی من. مادیاعت خانوم نیست درست انتظارتون پس-

 یه زیر و کنم بازی رو پیشهعاشق همسر یه نقش نیست، صاف باهاش دلم

  ...کنم زندگی باهاش سقف

 بدون. شده خیره رومبهرو سفید دیوار به مسکوت، و انداختم زیر به سر

 :گفتم کردممی نگاه دیوار به که طورهمون زدن، پلک

 عواقب دونیممی که کنیممی کارهایی و گیریمیم تصمیماتی گاهی آدما ما-

 که بریممی پی تازه مدتی بعد و دیممی انجامش باز و دونیممی. داره بدی

 کور باعث که داشتنهدوست حس گاهی. شدیم مرتکب اشتباهی چه

 یا شخص اون به نسبت خشونتمون و نفرت حس گاهی میشه، شدنمون

 به زنیممی رو دل ما باز و ندارن خوشی عاقبت ها شدن کور این... کار

  ...برسم مقصودم به من که اینه مهم باد، بادا هرچی گیممی و دریا

 و شدم بلند صندلی روی از اضافه، ایکلمه گفتن بدون چندلحظه بعد

 آهسته و زدم سرسری لبخند. فشردم هامانگشت بین محکم رو کیفم یدسته

 :گفتم

 .میشه مدیر داره برم، کم کم دیگه من-

 رو حواسش کردمی سعی که درحالی و گرفت روبهرو دیوار از چشم

 :گفت و کشید هم در رو ابروهاش کنه، جمع
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 .مسیریم هم کنم فکر دفترم، برگردم میخوام منم. برسونمتون وایستید-

  ...من... راستش نه-

. بشم کالمهم بزرگمهر با دوباره موقعیت، این در و االن خواستنمی دلم

 !رفتممی در و کردممی سرشبهدست طوری باید

. اینا پدرجون یخونه مونده کتابام از چندتا بشه، شروع قراره ترم امتحان-

 باشه یکی مسیرمون نکنم فکر. بیارمشون برم باید

 جلو چندقدم. کرد پرت بیرون به شدت با رو نفسش و داد تکون سر کالفه

 :برد پایین رو صداش تن و برداشت

 برسونمتون جایی یه تا تونممی-

  ...اما ممنونم-

 .کارمبی گفت میشه تقریبا ندارم، مهمی زیاد کار-

 لبخند. پیشش میرم فهمیدمی تا دادممی پیامی پدرجون به زودتر باید

 :گفتم و زدم تصنعی

  ...بشه شر و ببینن ترسممی ها، کوتاه مسیر یه تا فقط. باشه... پس-
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 هم من. رفت ماشینش سمت به و شد خارج ختمونسا از و گفت ایباشه

 .شدم ماشین سوار و رفتم دنبالش به تبع، به

 تا ترسریع هرچه بود بهتر. کردم خداحافظی سریع و شدم پیاده ماشین از

 بود نزدیک بسا چه که ایغریبه اون ماشین از ندیده، آشنایی یا همسایه

 .شدممی دور بهم،

 که انگار پدرجون. رسوندم ساختمون لویج به رو خودم زنان نفسنفس

 :گفت و برداشت رو آیفون سریع باشه، منتظرم

 .بازه در دخترم، باال بیا. جان بابا سالم-

  ...میام دارم. پدرجون سالم-

 شگوشه گوشه از که منفور یخونه اون به بذارم قدم هم باز خواستمنمی

 داخل بعد و گرفتممی رو امبینی باید. شدمی بلند خیانت بوی و نفرت حس

 کردم؟نمی استشمام رو خیانت گند بوی صورت اون در یعنی شدم؟می

 چیزی و رفتمی بین از داشتم، که خاری و انگیزنفرت حس دیگه یعنی

 کردم؟نمی احساس

 زیر از راحت هانکردن استشمام این با فقط شدمی کاش... شدمی کاشس

 .گذشت هااین یهمه تیغ
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 عظیم، ساختمون این یگوشه گوشه. دادم هل رو در و زدم زهرخندی

 روز اون یاد رو من ابهت، و زیبایی همه این با خونه این یگوشه گوشه

 .انداختمی نفرت، و خیانت بوی و تاریکی از بود پر که کذایی

 باالتر هرچی. رفتم باال رمقبی و آهسته رو هاپله و شدم ساختمون داخل

. رقصیدنمی هامچشم جلوی و گرفتنمی جون تخاطرا رفتم،می

  ...رفتمی گیج سرم که چرخیدنمی قدراین و میچرخیدن و رقصیدنمی

 کار مطمئنا بود، باز نیمه هم ورودی در. شدم داخل و زدم رو در

 .بود پدرجون

 با. بود هاکانال کردن عوض مشغول و بود نشسته تلوزیون رویروبه

 و برگردوند سر بود، شدنش باز از حاکی که در قیژ صدای شنیدن

 شدمی باعث که مهربونش لبخند همون با. زد صورتش پهنای به لبخندی

 :گفت بره، بین از وجودم در شده جمع منفی هایانرژی تموم

 .نمون در دم داخل بیا. جان بابا اومدی خوش-

 :گفت سریع که کردم اطراف به نگاهی مردد

 عاطفه و عیال و من فقط. تو بیا نباش نگران کارن، سر هردوشون پسرا-

 .هستیم
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 هردو من، اومدن بخاطر حتما نبود؟ پیدا شونکله و سر کدومهیچ چرا

 نداشتن من از خوشی دل دونستم،می. بودن شده قایم گوشه یه بودن رفته

 چشم تو چشم حتی خواستنمی دلشون که بودن متنفر من از حدی به و

  ...بشیم

 اتاق در. رفتم مهیاد با مشترکمون خواب اتاق طرف به و بستم رو در

 داخلش از اصواتی و بود بازنیمه بود، مهیاد قبلیِ  اتاق که ما اتاق کنارِ 

 در. رفتم نظرم مورد اتاق طرف به و انداختم باال شونه خیال،بی. اومدمی

 ها، خوشی خاطرات، تموم شدنم، داخل و در شدن باز با و کردم باز رو

 به همه و همه... ها زدن کتک و ها رنج ها، درد ها، غم ها، دهخن

  ...آوردن هجوم سمتم به بارهیک

 در رو خونهکتاب یقفسه راه بسته، چشم طورهمون و بستم رو هامچشم

 .گرفتم پیش

 موردنظرم که چیزهایی. هاکتاب به دوختم چشم و کردم باز رو هامچشم

 .کردم حرکت خروجی در سمت به و دادم جا بغلم تو و برداشتم رو بود

 تای. زد خشکم عاطفه دیدن با گذاشتم، بیرون اتاق از رو پام که همین

 لبش روی مضحک پوزخند اون با سینه، به دست و انداخته باال ابرویی

 .کردمی نگاهم
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 به و گرفت رو بازوم که بشم، رد کنارش از خواستم و برگردوندم سر

 .کشید خودش طرف

 !اومدی خوش-

 شد مانعم دستش با که بدم ادامه راهم به خواستم و گرفتم ازش رو نگاهم

 :گفت قبل از تندتر و

 .حاال بودی عجله؟ این با کجا-

 .ندارم بحث و جر یحوصله عاطفه، کنار برو-

 از رو من چطور نداری؟ بحث و جر یحوصله رسیدی که من به-

 .داشتی رو اشحوصله خوب انداختنی بیرون اتخونه

 تن بشنوه، رو صدامون مادر یا پدرجون کهاین از نگران و حوصلهبی

 :گفتم و آوردم پایین رو صدام

 ازم که دارم چی بگیری؟ ازم مونده چی. عاطفه بردار سرم از دست-

 بگیری؟

 رو بازوم که کنم رها دستش از رو خودم خواستم دوباره و چرخوندم چشم

 :گفت و کرد نگاهم عصبی. برگردوند  خودش سمت به و گرفت
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 حسودیم بهت هم برانگیزت ترحم شرایط این تو حتی چیه؟ دونیمی-

 ما یخانواده سر از دست چرا دارن؟ دوستت قدراین چرا. میشه

 تو خواهان خانواده این قدراین که داری چی طالق بچه توئه برنمیداری؟

 هستن؟

 اشانوادهخ سر از دست من. حرفش از گرفتم گر. گرفتم آتیش

 داشتم؟برنمی

 من هان؟ شماها؟ یا من دارم؟برنمی اتخانواده سر از دست من مطمئنی-

 به راضی که جونت برادرشوهر اون یا دارمبرنمی شماها سر از دست

 و رفتن آسته به که تو یا دارمبرنمی سرتون از دست من نشد؟ طالقم

 گیری؟می خرده هم من اومدن

 :گفتم و زدم ضربه اشسینه به آهسته و آوردم باال رو کتابم

 بعد یدفعه وگرنه. عاطفه پیچیمی من پای و دست به باشه بارآخرت-

 .کنم رفتار باهات مالیمت با چنین که کنمنمی تضمینی

 بلندی صدای با و کشید و گرفت محکم بازوم از برم، خواستم که همین

 :گفت

 عجله؟ این با کجا ببینم وایسا ِهــــی-
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 سر. اومد پلهراه سمت از کسی هایقدم صدای بگم، چیزی خواستم تا

 دعواها که گذاشتمنمی وقتهیچ. زد خشکم پدرجون دیدن با و برگردوندم

 جوری یه همیشه و بکشه پدرجون پیش عاطفه و من هایجروبحث و

 هم در رو هاشاخم سمتمون، به اومد. آوردممی رو تهش و سر خودم

 :گفت بود، خودش مخصوص که صالبت و تداراق همون با و کشید

 گرفتید؟ معرکه چرا خبره؟ چه جااین-

 رفت پدرجون طرف به. گرفت خودش به مظلومی یچهره سریع عاطفه

 :گفت بود، آورده پایین نهایتبی رو صداش ُتن که درحالی و

 با بحث و جر مشغول مدام باال اومده وقتی از نیست، من تقصیر باباجون-

 .رسیدید موقع به که خداروشکر... بود کردنم تهدید مشغول هم النا. منه

 :پرسید من به رو تردید با و انداخت باال ابرویی تای پدرجون

 میگه؟ راست عاطفه! نازان؟ آره-

 بهش و کنهنمی باور رو خال و خط خوش مار اون هایحرف دونستممی

 ناباورانه. شد تموم رونگ برام هم پرسیدنش سوال این اما... اما دهنمی بها

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

 !میگه دروغ بهتون داره اون... عاطفه... پدرجون نه-
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 :گفت و اومد جلو طلبکارانه و زد کمر به دست کرد، اخم

 تو؟ یا من میگم؟ دروغ من-

 سرش عاطفه، سر پشت از پدرجون. کردم نگاهش شده گرد هاییچشم با

 هایاصول ادا این خیالبی باید... اما داد تکون کن ولش ایمعن به رو

 شدم؟می عاطفه

 نذاشتم و گرفتم رو جلوت من مطمئنی منم؟ گوئه دروغ که اونی مطمئنی-

 به و بودن طالق بچه مهر که بودم من برسی؟ زندگیت به تا پایین بری

 زبا رو دعوا سر و بری نذاشتم و کردم تحقیرت و کوبیدم اتپیشونی

 کردم؟

 کهدرحالی و ایستاد ما میون اومد پدرجون که بگه چیزی خواست تا

 :گفت دادمی قرار ما بین حائل رو دستش

 دخترا بکشید خجالت سنتون از حداقل خبرتونه؟چه. ببینم بگیرید آروم-

 .نازانه تقصیر همش باباجون-

 :گفتم و بردم باال کمی رو صدام

 میگی؟ دروغ چرا من؟-
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 با و اومد سمتم به عاطفه. اومد ورودی در بازشدن صدای لحظه همون

 :گفت داد

 بافی؟می هم به پرت و چرت چرا-

 خواست و زد پس رو دستش عاطفه که بگیره رو جلوش خواست پدرجون

 عقب. خورد سر هاپله روی پاهاش و رفت ترعقب پدرجون که بیاد جلوتر

  .غلتید هاپله روی و رفت عقب

  .بگیریمش که دویدیم پدرجون طرف به دوره و کشیدیم جیغ

 هیچ بدون و بودم خیره رومروبه یصحنه به دقیقه، چند از بعد

  جلوی رو دستم. ریختمی هامچشم از اشک فقط خاصی، العملعکس

 پدرجون خونِ  در غرق و جوننیمه بدن به طور،همین و گذاشتم دهانم

 و امخونه من بود برده بو که مهیاد حتی خانواده اعضای که کردممی نگاه

 .بودن ایستاده سرش باالی بود، اومده

 انداخت مبل روی رو خودش. گرفت رو سرش و شد خراب حالش مادر

 .رفت هوش از و

 رفت آشپزخونه طرف به نگران، و و زد زنگ آمبوالنس به سریع عاطفه

 .بیاره مادر برای قندآب تا
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 و پدرجون خالی جای بین هامچشم و بودم ایستاده خونه وسط مستاصل

 رفته پدرجون همراه عاطفه و مهیاد برادر. گشتمی مادر هوش نیمه جسم

. شد قفل مهیاد قرمز چشم تو چشمم. موندیم خونه مهیاد و من و بودن

 گرفته بر در رو سبزش هایتیله ناکی،وحشت طرف به هاشچشم سفیدی

 .بودن ساخته رو ناکیوحشت نگاه و

 یه حتی زدن حرف جرات. کردم نگاهش خیره و بردم فرو ور دهانم آب

 صدای شنیدن با که مهیادی بود، برگشته سابق مهیاد. نداشتم هم رو کلمه

  ...بود برگشته گشتم،می شدن پنهان برای گوشه یه دنبال دادش

 روم به رو. اومد طرفم به محکم هاییقدم با و شد بلند مادرش کنار از

 رو دستش. کرد نگاهم آلود غضب و کشید درهم رو ابروهاش و ایستاد

 بود، گرفته نظرم زیر نافذش نگاه با که درحالی و برد فرو جیبش داخل

 :گفت و کرد خم چپش یشونه روی رو سرش

 نازان؟ چرا بگیری؟ ازم رو پدرم که جدیدته؟ بازی اینم-

 :زد داد بلند

 بزرگ گناهم قدراون چی؟ برای بپاشی؟ هم از رو زندگیم خوایمی چرا-

 بکُشی؟ رو پدرم بخوای که بود
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 بود آورده باال رو دستش... ُبرید نفسم شد، تموم گرون برام خیلی حرفش

. دادمی تکون بدنش کنار داد،می خشم بوی که هاییحرف با همزمان و

 رو هامچشم سریع که صورتم تو بزنه خواست و آورد باال رو دستش

 که هایی ضربه طاقت نداشتم، رو هاش زدن کتک طاقت دیگه. بستم

  ...نداشتم دیگه رو زدمنمی دم و خوردممی

 کنار و کرده مشت رو دستش که شدم ومتوجه کردم باز رو هامچشم الی

 .انداخته بدنش

 جلوی و برگشت سمتش به سریع مادرش، یناله و آه صدای شنیدن با

 میز روی از آبرو انلیو. زد زانو بود، کشیده دراز مادرش که ایکاناپه

 به رو لیوان و کرد بلند اشدیگه دست با رو مادرش سر و برداشت عسلی

 .کرد نزدیک دهانش

 :گفت جونبی و خورد آب ایجرئه

 محمد پیش ببر منو-

 نیست خوب حالتون شما مامان-

 سرش روی روسری که درحالی. شد بلند و گرفت کمک مهیاد یشونه از

 :گفت کرد،می درست رو
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 .خوبه حالم بیمارستان، ببر منو-

 مانتوی و رفت در طرف به. کرد بلند و گرفت مادرش بغل زیر از

 :گفت و گرفت مادرش طرف به و برداشت رو رنگی مشکی

 .مامان بریم بپوش بیا-

 و شدم خیال بی مهیاد، یغره چشم با اما کنم کمکش تا رفتم طرفشون به

 من امروز کابوس چرا شد؟نمی متمو کابوس این چرا. ایستادم ایگوشه

  ...باش پدرجون مواظب خودت... خدایا بود؟ تلخ قدراین

 و رفتم پله راه سمت به. رفتن آسانسور طرف به و پوشوند رو لباسش

 اومدنشون کمی. رسوندم خیابون بعد و خروجی در به رو خودم سریع

  بودن؟ چی منتظر دادن؟ لفتش چرا. گرفتم استرس که کشید طول

 گفتم و گرفتم آژانس سرشون، پشت و شدم مادرش و مهیاد رفتن منتظر

 ساختمون داخل و شدم پیاده ماشین از سرشون پشت. دنبالشون بره

 راهرویی سمت به و پرسیدن رو آدرسی دوشون هر. شدم بیمارستان

 در پشت خانواده کل. رسیدم عمل اتاق به و افتادم راه دنبالشون. رفتن

 و شدم نزدیکشون کمی. بودن دوخته چشم در به نگران، و بودن ایستاده

 مهیاد مادر کنار که کوچولویی دختر به بهت، و تعجب با. چرخوندم چشم
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 این شاید. دوختم چشم بود، گرفته مانتوش یگوشه از و بود ایستاده

  ...باشه همون دختر این... دختر

 موهای. دمکر نگاه معصومش یچهره به و دادم تکون سر باورانه نا

. بود گرفته قاب رو سبزش هایچشم و سفید صورت لختی، و مشکی

  ...خدایا. بود پدرش به شبیه چقدر

 نگاهم و گرفتم سبز چشم دخترکِ  از چشم کسی، های قدم صدای شنیدن با

 پلیس چندتا با همراه پرستار. دادم سوق قدم صداهای صاحب سمت به رو

 هاپلیس برای سری و کرد اشاره ما طرف به. اومدنمی مون سمت به

 که مهیاد طرف به و اومد جلوتر ارشد پلیس. برگشت و داد تکون

 سرد و خشک لحنی با و ایستاد روش به رو. رفت بود، نزدیکشون

 :پرسید

 آرامش؟ آقای. سالم-

 نفسش. دوخت مرد چشم به رو هاشچشم و کرد سربلند مرد، صدای با

 :گفت و فرستاد بیرون به رو

 .بفرمایید خودم، بله. مسال-
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 تصادف اثر بر پدرتون کرده گزارش ما به پرستار. هستم همتی سرگرد-

 درسته؟. اومده سرشون بال این

 :گفت محکم و انداخت من به نگاهی نیم

 درسته بله،-

- ََ   ...یا بود عمداَ

 :گفت و زد کجی پوزخند

  ...جناب بود عمدی-

 اده؟د هل رو پدرتون کی دونیدمی مطمئنید؟-

  ...بله-

 مضحک پوزخند همون با و گرفت سمتم به انگشت و آورد باال رو دستش

 :گفت لبش روی

 مضنونم ایشون به-

 :گفت و کرد عاطفه به ایاشاره سر با

 .شد پرت ها پله از پدرم وقتی بودن باال هم خانوم اون-
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 انگشت با و برد ریشش سمت به باال رو دستش و داد تکون سری سرگرد

 با بود، همراهش که زن هایپلیس به. خاروند رو ریشش کمی اش،رهاشا

 :گفت و کرد اشاره عاطفه و من به دستش داخل سیمبی

 .کنید دستگیرشون هستن، متهم دو این-

 :گفت ترسیده سریع عاطفه

 زدم حرف نازان با من. ندارم اتفاق این تو دخلی هیچ من اما ببخشید-

 ها پله از و اومد پدرجون داد صدای دیدم یهو که اتاقم سمت رفتممی داشتم

 شد پرت

 داد؟ هلش که نبود اون مگه نکرد؟ کاری عاطفه. کردم نگاه بهش بهت با

 روی آهسته، و گرفتم دیوار به دست. چرخیدمی سرم دور داشت راهرو

 هم رو دهانم کردن باز نای. زمین روی نشستم و خوردم ُسر زمین

 چادری پلیس اون توسط دستم گرفتن متوجه که بستم رو هامچشم. نداشتم

 بازوی و دیوار کمک با بعد، و موندم کمی و بردم فرو رو دهانم آب. شدم

 من و بود هم سر پشت هاشدروغ چیدن مشغول عاطفه. شدم بلند زن

 و گرفت عاطفه جلوی رو دستش سرگرد. بودم دهانش به خیره مسکوت،

 :گفت حوصلهبی و تند

  ...بازجویی برای بذارید رو اظهاراتتون-
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 هلمون بیمارستان خروجی در طرف به و زدن دستبند رو هردومون دست

 تو بدی لرز آهنی، دستبند خنکای. کردم نگاه دستبندها به ناباورانه. دادن

 یبسته در به و برگردوندم سر دوباره و شد پر هامچشم. انداخت جونم

 پدرجون برای اتفاق اون که بود نشده باورم هنوز. کردم نگاه عمل اتاق

 حداقل برام که زندگیم فرد عزیزترین که بودم نکرده هضم هنوز. افتاده

 داشت دکترها دست زیر و بیمارستان تخت روی بود، قائل ارزش ایذره

 و گرفتم عمل اتاق یبسته در از چشم. کردمی نرم پنجه و دست مرگ با

 که رسیدم راهرو سر به. تمبرداش گام رمق،بی و برگردوندم رو سرم

 :گفت که شدم مادر صدای متوجه

 سرگرد جناب وایستید لحظه یه-

 که طورهمون سبز، چشم دخترک. کردیم نگاه سمتش به و برگشتیم همه

. داد نشون رو خودش و اومد جلو کمی بود، چسبیده مادر مانتوی پایین از

 راه طرفشون هب. کرد زمزمه چیزی زیرلب و کشید مادرجون مانتوی از

 :پرسید آهسته سرگرد و افتادیم

 شده؟ چیزی-

  ...راستش-

 :داد ادامه و انداخت دخترک به نگاهی نیم
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 بهتون بگه چیزی خوادمی بود، اونجا اتفاق اون وقوع موقع هم امنوه-

 .انگار

 بغض تا دادم قورت رو دهانم آب"... نوه" ی کلمه شنیدن از شد ریش دلم

 تو اشک هایقطره کردم سعی. نگیره رو تنفسم جلوی گلوم، تو بد

 بتونم بهتر تا کنم کمترشون کردن، نگاه باال و زدن پلک با رو هامچشم

 .رو روم به رو یصحنه ببینم

 سردش یچهره. زد زانو پاهاش جلوی و رفت دخترک سمت به سرگرد

 :گفت هاشلب روی مهربون لبخند همون با و شد خندون

 عمو؟ بگی میخوای چیزی-

 :پرسید دوباره سرگرد. برچید لب و داد تکون رو سرش

 .شنوممی جون عمو بگو-

 :گفت و انداخت نفر دو ما به نگاهی-

 .بودم باال اون من-

 خب؟-

 .افتاد باباجون... شد چی دیدم-
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 :پرسید تردید با و کرد ریز رو هاشچشم

 دادن؟ هلش یا افتاد-

 .دادن هلش و زدمی حرف داشت باباجون. دادن هلش نه،-

 داد؟ هلش کی دونیمی-

 :گفت و کرد ما به اشاره دوباره دستش داخل سیمبی با

 بود؟ ها خاله از کدوم-

 :گفت آهسته و رفت عقب سمت به کمی

 من... کشهمی موهامو زنه،می کتکم دوباره عموزن... بود کی بگم اگه-

 ...گمنمی چیزی

 :پرسید و برگشت مهیاد فطر به و شد بلند. کرد نگاهش تردید با

 هستن؟ دخترتون دختربچه، این-

 .درسته بله،-

 دارن؟ باهاتون نسبتی چه ها خانوم اون-

 :گفت هرکدوم، به سر یاشاره با و کرد نگاهمون مهیاد
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 .همسرم... هم اون و برادرم زنِ  اون-

 :گفت و کرد نگاه دخترک به دوباره و داد تکون سر سرگرد

 کنه؟می دعوات چرا زنعموت-

 :گفت ناراحتی با و برچید لب دخترک

 زنهمی رو من یا بگم مادرجون به خواممی و بینممی رو چیزی هروقت-

 .گیرهمی نیشگونم و کشهمی رو موهام یا

 :داد ادامه و کرد نگاه عاطفه به ناراحتی با

  ...ُکشتی تو جونمم بابا. بدی خیلی تو عاطفه، ندارم دوِست-

 هایزن پرتیحواس از عاطفه. برگشت عاطفه طرف به و شد تیز سرگرد

 به سریع سرگرد که برداشت عقب به قدم آهسته و کرد استفاده کنارش

 :گفت و زد سیمبی و سمتش برن کرد اشاره هازن

 .کنید مسدود رو خروجی درب-

 کرد طرفش به مهیاد برادرِ . آوردن ما طرف به و گرفتن رو عاطفه سریع

 نگاهش بشن، خالی نذاره داشت سعی که پر هایچشم با و ناباورانه و
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 دست که درحالی و شد پشیمون زدنش از اما برد باال رو دستش. کرد

 :گفت انداخت،می پایین رو اششده مشت

  ...نداری هم رو من سیلی ارزش حتی-

 طرفم به سرگرد. رفتن خروجی در سمت به و گرفتن عاطفه بازوی از

 :گفت کرد،می باز رو دستبندم فلق که درحالی و برگشت

  ...که ببخشید. شد دستگیر واقعی مقصر که شدم خوشحال-

 :گفتم و کشیدم باال رو امبینی آب

  .نیست مشکلی نه، نه-

 :گفت رفته، تحلیل صدایی با و داد تکون سری

 کنم، می کار دارم چندساله که منی برای هم اتفاقات این باور حتی-

 ها بازجویی ثبت و اداری مراحل انجام برای نداره، مشکلی اگر. دشواره

 .اداره بریم

 ...میام نیست، مشکلی نه،-

 پایین رو سرش که زدم عمیقی پوزخند و انداختم مهیاد به نگاهی نیم

 هایچشم با و شده قایم مادر پشت که افتاد دخترک به چشمم. انداخت
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 به دوباره و دمپاشی روش به تلخی لبخند. کردمی نگاهم خیره سبزش،

 :گفتم آهسته. کردم نگاه سرگرد

 باشم؟ داشته درخواستی یه میشه-

 .بفرمایید بله،-

 باشم، کنارش من خواممی... بیرون میاد اتاق از سالم پدرجون که انشاهلل-

 .زد بهم آرامش آقای که اتهامی عوض در

 :گفت و کرد نگاهم تردید با

 نیستید؟ همسرش شما مگه آرامش؟ آقای-

  ...میشیم جدا داریم خیر،-

 خودش به تکونی کهاین بدون. دوخت چشم مهیاد به و داد تکون سری

 :گفت کرد،می نگاه من به کهدرحالی بده،

 مرخص وقتی تا و پدرتون اومدن هوش به بعد خانوم این آرامش، آقای-

 شما به نسبت ای گالیه و شکوه ایشون طرف از اگر. هستن پیششون بشه

 .کنممی ممنوع رو پدرتون با مالقاتتون شه،ب گزارش
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 صورتش روی رو دستش. داد تکیه دیوار به و کشید عمیقی نفس مهیاد

 بزنم، پوزخند که بود من نوبت حاال. اومد پایین و خورد ُسر و گذاشت

 کردی آوار هم رو امیدم یمونده ته همون... بریزم زهر که بود من نوبت

 کور هم داشتم بهت نسبت که نوری سوی کور ذره یه همون... مهیاد

  ...شد

 رو مادر. برگشتم ها، بازجویی ثبت از بعد و پاسگاه رفتیم سرگرد همراه

 برادر و سبز چشم دخترکِ . کردن بستری بود، روش که فشاری بخاطر

 بد حالم قدراون. مهیاد و موندم من راهرو تو و رفتن، مادر با هم، مهیاد

 کنار بودن به کردن فکر فرصت حتی که ودمب پدرجون فکر به و بود

 .نداشتم هم رو خلوت و تنگ راهروی یه تو مهیاد

 نفس. شدمی قطع کم کم تنفسم راه و گذشتنمی هم سر پشت ساعات

 اکسیژن تا کردممی حبسش هام ریه تو چندثانیه برای و کشیدممی عمیقی

 .برسه مغزم به کافی

 رو اش تکیه هم مهیاد و شدم بلند یصندل روی از دکتر، اومدن بیرون با

 :پرسید من از جلوتر مهیاد و گرفتیم سمتش به. گرفت دیوار از

 چطوره؟ پدرم دکتر؟ آقای شدچی-

 :گفت آهسته و داد تکون سری دکتر
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  ...منتهی. شد انجام موفقیت با عملش-

 چی؟ منتهی-

 یه .هست بیهوش فعال بیمار... شده وارد سرش به که ای ضربه بخاطر-

  ...جورایی

 :گفت رفته تحلیل صدایی با

 کما؟-

 مهیاد. شد رد و کوبید مهیاد یشونه روی دوبار دست، با و داد تکون سر

 در طرف به ناباور. خورد ُسر و داد تکیه دیوار به و رفت عقب عقب

  ...اما شدنمی معلوم چیزی. کردم نگاه داخل به و رفتم عمل اتاق

 طورهمون من و دادن انتقال ویژه هایتمراقب بخش به رو پدرجون

 مالقات. بودم دوخته چشم ها جایی به جا و ها دادن انتقال به حرف،بی

 .پیشش برم تونستممی من اما بودن کرده ممنوع فعال رو

 سرگرد که کردن تاکید هم هااون و گرفتم پرستارها از رو شاجازه

 .گفته چیزهایی بهشون

 از دادم، تکیه در به و بستم رو در. شدم خلدا و رفتم اتاقش سمت به

  ...بود تاریک تاریکِ تاریکِ هوا کردم، نگاه پنجره به فاصلههمون
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 و باشه تخت روی پدرم شدمی مگر. بیدار هنوز من و بود صبح دمای دم

 ببره؟ خوابم من

 تونستممی چطور. دادنمی رضا دلم... اما خونه بفرستنم خواستن پرستارها

 پی برم و  کنم ول اومد سرش بال این من بخاطر که رو رمردپی این

 زندگیم؟

 :کردم زمزمه آهسته. نشست هاملب روی تلخی لبخند

 داری رو کی تخت، روی پیرمرد این جز برات؟ گذاشتن هم زندگی مگه-

 کنه؟ حمایت ازت که

 تلخ و عمیق لبخند. نشستم کنارش صندلی روی و رفتم تختش طرف به

 خیلی دستگاه، ممتد صدای. دوختم اشپریدهرنگ صورت به چشم و زدم

  ...بود اعصابم روی بد

 :گفتم لب زیر و زدم کنار رو اشپیشونی روی موی تار چند

 خوبید؟... پدرجون سالم-

 !بلند کمی... خندیدم

 دلم... راستش پدرجون! نیستید که معلومه پرسم؟می من سوالیه چه این-

 یک ی فاصله همین تو... ساعت چند همین وت. شده تنگ براتون خیلی
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 من حامی گفتید پدرجون... شدم دلتنگتون سال چندین ی اندازه به روزه

 بگیره؟ رو پشتم قراره کی کنه؟ حمایت من از قراره کی حاال... میشید

 :دادم ادامه و گذاشتم دستش روی رو سرم

 به که داشتم ها ناگفته خیلی. بزنم بهتون خواستممی که بود هاحرف خیلی-

 که بود کارها خیلی. کرد سنگینی و شد عقده دلم روی و نگفتم کسی

 پدرجون؟ االن چرا... بدم انجام پشتمه، گفت که جدیدم پدر با خواستممی

 نبودید؟ راه نیمه رفیقِ  که شما زود؟ قدراین چرا

 و خورد ُسر آروم آروم چپش چشم از کوچیکی اشک قطره کردم، نگاهش

 :گفتم و  خندیدم تلخ. اومد پایین

 روزگار نامردی از داره دلتون هم شما ناراحتید؟ من مثل هم شما-

! هستم که من نیستید، پشتم شما... پدرجون نباشید ناراحت ترکه؟می

 و بشید بلند خودتون که وقتی تا کنمنمی خالی میدون ذارم،نمی تنهاتون

 مگه مونه،می پدرش پشت حال همه در و همیشه دختر... بگیرید رو پشتم

 نه؟

 گیرنفس فضای که سکوت و بود سکوت فقط... حرکتی نه... حرفی نه

 روی ماسک به دوختم چشم و کشیدم عمیقی نفس. کردمی ُپر رو اتاق
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 داربغض و کشدار و کردم خم راست سمت به کمی رو سرم. صورتش

 :گفتم

... میشن همتوج... شنونمی خوب خیلی کما میرن که کسایی میگن-

 و ورن ژول هایداستان نه اما پدرجون، بگم داستان براتون میخوام

 داستان خواممی... ایرانی یعاشقانه و کالسیک هایرمان نه... دانشور

 هستید؟ شنیدنش آماده. کنم تعریف رو خودم زندگی

 :دادم ادامه! کمی فقط شدن، تند کمی دستگاه ممتد صداهای

 سبک من هم... پدرجون کشیده چی وچولوتونک دختر بشنوید هم شما-

 چه رو خدا... شده هوشیارتر ذهنتون و شنیدید داستانی یه شما هم میشم،

 .بشه بیدارشدنتون مسبب واقعی داستان این شاید دیدی،

 سر هامچشم از اشک، کوچیک هایقطره. گذاشتم دستش روی رو سرم

 رو هامچشم و شیدمک باال رو امبینی آب. ریختن دستش روی و خوردن

  ...بدم استراحت امخسته ذهنم به کمی کردم سعی و گذاشتم هم روی

 

** ** ** 
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 بخیر صبحتون اعتمادی خانوم سالم-

 بودم، پدرجون اتاق مهمون که ایچندهفته این تو. پاشیدم روش به لبخندی

 .داشت رو هوام خیلی

 ری؟می داری. نباشی خسته بخیر، هم شما صبح عزیزم سالم-

 :گفت و کشید بیرون پدرجون سرم از رو سرنگ سر و داد تکون سر

  خوبی؟ تو. شد تموم شیفتم آره-

 :گفتم لبخند با و کشیدم گردنم به دستی

 .خوبم آره،-

 گرفتی؟ درد گردن باز-

 :گفت و گذاشت امشونه روی رو دستش و اومد طرفم به

 بخواب تخت روی بگیر حداقل دختر؟ کنیمی کارچی خودت با-

  ...راحتم جاهمین. تونمنمی نه،-

 :گفت و پاشید روم به لبخندی

 .نوبره تو مثل عروس-
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 :کردم زمزمه و انداختم پیرمرد یتکیده و خسته یچهره به نگاه

 همیشه خودش... گفت خودش. دخترشم نیستم، عروسش که من-

 .دخترشم گفتمی بهم... گفتمی

 .کشید عمیقی نفس و داد تکون سر

 میشه، شلوغ بیمارستان روز شیفت. کن استراحت کناری تخت رو برو-

 هست پدرجونت به حواسشون همه

 :گفت و سمتم به چرخید

 کن استراحت روزها کمی حداقل نیست؟ شب برای مگه هاتداستان-

  ...دختر

 با که کناری تخت طرف به و دادم تکون مثبت ینشونه به رو سرم

 نشستم روش. رفتم بودن، گذاشته من برای و پدرجون از دوری یفاصله

 مشغول که طورهمون. کردم جمع رو پاهام بعد، و درآوردم رو کفشم و

 :گفتم پرستار به رو بودم،

  ...باشن مراقبش بسپرید-

. شدنمی بیدار اما بود نرمال حیاتیش وضعیت. بخش بودن داده انتقالش

 کردم شکایت ازش و فتمگ چیز همه از... گفتم و گفتم و زدم حرف باهاش
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 کرد اکتفا کردن سکوت به بهم، نگفت هیچی اما... نمیاد هوشبه چرا که

 .داد گوش فقط بسته، چشم و

 و گذاشتم تخت روی سر. بیرون رفت اتاق از بعد و کرد تنظیم رو سرم

 تعویض بخاطر هم اون و بار چهار فقط هفته، این تو. بستم رو هامچشم

 مادرم های پرسیدن سوال به جوابی. خونه شتمبرگ حموم و هاملباس

 رفتنم کجا درباره من از سوالی بودم مجرد وقتی بودم، تنها وقتی. دادمنمی

 رو جوابش باید چرا دردآورم وضعیت این تو و االن... پرسیدنمی

 دادم؟می

 از بیمارستان، بیرون بوق صدای با که بود نگذشته خوابیدنم از کمی

 !آزار مردم مردمِ  این به تلعن. پریدم خواب

 از تا چرخوندم سر سریع. کشیدم صورتم به دستی و نشستم تخت روی

 ترس با خوابیدم،می که هردفعه. بشم مطمئن تخت روی پدرجون وجود

 نیمه هرچند هم رو پیرمرد این مهیاد ترسیدممی. شدممی بیدار نبودنش

 دستم کار تداش وابستگی این نبود، خودم دست. بگیره ازم جون،

  ...دادمی

 اوقات گاهی"

 دارم مبرم نیاز
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 بکشم آغوش در را خود کهاین به

 کنم زمزمه خود گوش در آهسته

 !زن نباش نگران

 خوری؟می غصه چرا

 " ...دیوانه هستم کنارت که من

 رفتم پدرجون تخت سمت به. کردم پا به رو هامکفش و نشستم تخت روی

 رو بودم گذاشته تخت کنار میز ویر که کوچیکی معدنی آب بطری و

 سرم و کردم پرت صندلی روی رو خودم. کشیدم سر الجرعه و برداشتم

 :دادم قرار مخاطب رو پدرجون آروم، صدایی با. دادم تکیه دیوار به رو

 کهاین از کردید تعجب هم شما دونممی خوبید؟... پدرجون بخیر ظهرتون-

 و نازانه کنم؟ چه اما. مزنمی حرف باهاتون دارم روز وقت این

 اید؟آماده. براتون کنم تعریف رو داستانم بقیه خواممی... هاشدلتنگی

. کردم قفل شکمم روی رو هامدست و دادم صندلی روی خودم به تکونی

 :...کردن تعریف به کردم شروع و نشوندم هاملب روی کوچیکی لبخند

 داستان دخترکِ  از غیر خدا، سیاهِ  آسمون این زیر نبود، یکی بود یکی-

 که بود کسی وجود مهم نبود، مهم هم بقیه نبود و بود حاال. نبود کسهیچ
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 حامی تخت، روی پیرمرد این مثل باید که کسی... نبود و بودمی باید

 بگم؟ بهش تونممی چی... خب اما شد،می ما قصه دخترک

 قصه کپسر باالخره که جاییاون... آهان شد؟ تموم کجا داستانمون

 برن کنه شونراضی و بزنه حرف اشخانواده با گیرهمی تصمیم

 یبچه بود، بند و قید بی بود، یتیم که دخترکی. دخترک خواستگاری

  ...سرش تو کوبیدمی پسر مادرِ  دائما که پتکی بود شده این و بود طالق

 رو دخترک دست کرد،می بودن مرد ادعای که ما مردِ  پسرکِ  و اومدن

 و برادر زد،می غر کمی مادرش... هرچند. باباش یخونه برد و گرفت

 چندان یهویی عقد این از هم خودش و بودن ناراضی برادرش زن

 چرا. کردمی ِسیر آسمونا تو ما یقصه دخترک... خب ولی نبود خوشحال

 چهار توی که داشت سر باال سقف یه بود، رسیده باید که اونی به نکنه؟

 اتفاقاتی از خبربی و شاد و خوشحال دخترک. بودن مادر و پدر دیواریش،

 زندگی این اما. کردمی زندگی آسوده خیال با بیوفته براش قراره که

  ...نکرد پیدا دووم چندان خوشش

 با که درحالی و شدم خم جلو به رو. زدم پوزخندی و کردم باز چشم

 :گفتم کردم،می بازی هامانگشت
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 بود افتاده که ایخوره بود شده شیما شد، زیاد ادمهی با دوستم دیدارهای-

 مهیاد. داشتبرنمی ما سر از دست و مهیاد و من زندگی جون به

 بهش چی کردم؟می کارچی. تر نگران هم من و شد تراعصاببی

 مهیاد به شیما قبل؟ مثل باشه داشته اعتماد نکنه؟ شک بهم که گفتم؟می

 حتی و بودم دوست چندنفر با ََ قبالَ  من که بود گفته... بود گفته

. بود داده شرح مهیاد برای تک تک هم رو قرارهامون و مکالماتمون

 .کرد پیدا بزن دست و شد متعصب... شد خشن مهیاد

 کشیدم،می روش آهسته رو دستم کهدرحالی و دوختم دستم ساق به چشم

 :گفتم

 به محدود رو خونه از بیرون به آمدم و رفت کرد، پوشیده رو هاملباس-

. نداد هم خرید به رفتن حق حتی بهم و گرفت سرویس برام کرد، مدرسه

 فرهاد اتفاقی و گشتمبرمی سرویس بدون و مدرسه از داشتم که روز یه

 پدرجون... بود گرم نظاره و مونده منتظر دورتر کمی مهیاد دیدم، رو

 داره؟ دردی چه دست شکستن دونیدمی

 بود؟ سالم بدنش کجای تخت یرو پیرمرد. گرفت ام خنده

 دارید؟ خبر مهیاد مجردی یخونه از راستی... بود کبود و سیاه بدنم تموم-

 من... شکست دستم جاهمون... داره تر طرفاون چهارراه چندتا خونه یه
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 مهیاد... پدرجون کنم محوشون رو بدنم هایکبودی باید چطور دونستمنمی

 دروغ داشت ام؟عمه یخونه رفتم ماه یه گفت بهتون یادتونه. کرد حبسم

 ذاشتنمی بود، شکونده رو دستم بود، شکسته دستم... پدرجون گفتمی

... کنید بیرونش خونه از یا بگید چیزی بهش ترسیدمی. ببینم رو شما

 تقاص... کشیدم رو جهنمم چندساله زجر ماه یه اون تو من پدرجون

  ...دمدا پس رو کردم بازی باهاشون که هاییدل

 مهم برام زدم،می حرف هق هق با. گرفتم دست کف با رو هامچشم اشک

  ...بود کافی برام هم رسیدمی پدرجون گوش به صدام که همین. نبود

 از دست مهیاد باز بود گچ تو دستم که این وجود با ماه، یه اون تو-

 و دنده شکوندن و تعرض تا بگیر شکنجه و کتک از. برنداشت کارهاش

 پله از گفت بهتون یادمه، خوب رو برگشتنمون بعد اشبهونه... و گشتان

 که منی فقط رو این و بود شده روانی پاک مهیاد. گچه تو دستم و افتادم ها

 هامکبودی... کردممی درک بودم، روانی اون هایشکنجه زیر ماهیک

 دل تکلیف اما... اما. شد خوب هم امشکته دست.پدرجون شدن خوب

 اومدم؟می کنار چطور اون با بود؟ چی امهشکست

 اون یادآوری با. نشستم صندلی روی صاف و دادم خودم به تکونی

 :گفتم هاملب روی لبخند همون با. نشست هاملب روی لبخندی روزها،
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... مامانش کوچولوی فندق اون نگیرم؟ طالق شد باعث چی دونیدمی-

 دنیای وارد رو من من، شیطنت و کودکی دنیای به گذاشتنش پا با که اونی

... رفتنش با و شد رنگارنگ دنیام اومدنش با که اونی. کرد هابزرگ آدم

 داره؟ حسی چه بچه ُکشتن دونیدمی... کرد تیره و سیاه رو دنیام رفتنش

 به رو قلبت چقدر وجودت از کردنش خارج و کردنش تیکه تیکه دونیدمی

 دم و سوختممی داشتم... درجونپ گرفتممی آتیش داشتم میاره؟ درد

 خون جیگرم و کردم تیکه تیکه مهیاد حماقت بخاطر رو پسرم. زدمنمی

  ...افتادم؟ روز این به گفتممی کی پیش کردم؟می گالیه کی پیش... شد

 خسته قدراون. گرفتم دستم با رو هامچشم زیر خیسی و کشیدم عمیقی نفس

 .نداشتم هم کردن گالیه یحوصله حتی که بودم

 اشپیشونی. برگشتم پدرجون طرف به و برداشتم تخت روی از رو کیفم

 :گفتم آهسته و بوسیدم رو

  ...باشید خودتون مراقب. بیام و بگیرم دوش یه خونه برم من-

 

** ** ** 
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 دستم با رو موهام. انداختم تخت روی و برداشتم سرم روی از رو حوله

. شدم موهام کردن خشک مشغول و کردم روشن رو سشوار و دادم عقب

 آینه جلو دیدنم با. گشت دنبالم نگاهش، با و شد وارد و زد در مامان

 :گفت و پاشید روم به لبخندی

 خوبی؟ جان، نازان سالم-

 :گفتم آهسته بودم موهام مشغول که طورهمون

 شده؟ چیزی. ممنون آره، جان مامان سالم-

 :فتگ سریع خودش که انداختم بهش نگاهی نیم

 جااین میاد داره اتعمه-

 سمتش به. گذاشتم میز روی و کردم خاموش رو سشوار. خوردم جا

 :گفتم بهت با و چرخیدم

 کدومش؟ عمه؟ چی؟-

  ...سمیرا-

 چرا. گذاشتم میز روی رو سرم و فرستادم بیرون به شدت با رو نفسم

  بود؟ کرده پیدا وقت اومد؟می حاال باید عمه



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 192

 کرده؟ ستونهند یاد باز فیلش-

  ...و کوچیکه پسر و عروس و بزرگه پسر با قراره. واال دونمنمی-

 بودم، موهام کردن خشک مشغول کهدرحالی و کردم روشن رو سشوار

 :گفتم

 .کن پذیرایی ازشون شوهرت با و بمون تو. بیرونم رو هفته روز کل من-

 و ردمک خشک رو موهام. رفت بیرون اتاق از و بست رو در ناراحتی با

 یشونه همراه رو مرطوبم دستمال یجعبه و ناخنگیر. پوشیدم رو لباسم

 و انداختم کیف داخل هم رو کارتم. ریختم کیف داخل و برداشتم کوچیکی

 .شدم خارج خونه از

 عمه. کشیدم کارتم از پول کمی و زدم خوانکارت باجه به سری راه، سر

 نداشت، ایبچه هیچ خودش و داشتمی نگهم بودم بچه وقتی که امبزرگه

 واقعا کارش این بابت. ریختمی نورهان و من حساب تو پول کمی هرماه

 !بودم ممنون ازش

 مسبب که مادرم نوجوونی دوران دوست و بود آخرم یعمه سمیرا، عمه

 نه نداشتم، ازش خوشی دل راستش. شد فرارشون و پدرم با مادرم آشنایی

  .پسراش از نه و خودش از
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 سال و همسن پسر یه و دختر دوتا که بود مسنی زن هم وسطیم یعمه

 ما از و کردنمی زندگی شهری تو هرکدوم. بود بیوه و داشت نورهان

ََ  فاصله  .داشتن زیادی نسبتاَ

 جمع رو بارم کوله آورده، سرم رو بال اون مهیاد اینکه فهمیدن بعد وقتی

 به زار حال با .بود اموسطی عمه که سهیال عمه پیش رفتم و کردم

 گفتم. کردم تعریف براش رو چیز همه اول شب همون و رفتم دیدارشون

 و بخت از و مادرم های محلیبی از مهیاد، خیانت و زار حال از گفتم، و

... بندازم رو پسرم خواممی که گفتم بهش... گفتم پسرم یتیره سرنوشت

 .کرد مخالفت شدید هم خیلی کرد، مخالفت اول

 برای دلیلی چه گرفت؟می رو جلوم چطور بکنه؟ تونستمی کارچی اما 

 حتی چیز، همه... بودم باخته رو چیزم همه من داشت؟ امبچه داشتن نگه

  ...رو مادرم یخونه کذایی زندگی اون

 هردو یخانواده از کردنم پنهان و من یماههیه یشکنجه بعد مهیاد

 فحشش و کرد دعوا اهاشب. کرد باز جدل و جنگ سر مادرم با طرف،

  .گرفتم رو مهیاد طرف برگشتم بعدِ  من... من و داد

 !بودم دیوانه من بودم، عاشق من
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 نادیده هم رو مادرم اندک محبت همون. گذشتم امخانواده از عشقم بخاطر

 .کردم خوش جدیدم یخانواده و مهیاد وجود به رو دلم و گرفتم

 بودن؟ کرده طرد رو من که ایخانواده بگیره؟ رو جلوم خواستمی کی

 بود؟ هامبدبختی یهمه مسبب خودش که همسری

 و کشیدن درد بود سخت. شدم پیاده ماشین از و کشیدم باال رو امبینی آب

  ...بود سخت. خندیدن و خوردن غصه بود سخت. نزدن دم

 سالم و دیدنشون. شدم رد کنارشون از و دادم پرستارها به کوتاهی سالم

 و زار حال از هم هااون حتی. هرروزم کار بود شده هشونب کردن

 !داشتن خبر من زندگی بار اسف وضعیت

 پدرجونف اتاق تو مهیاد دیدن با. شدم داخل و رفتم پدرجون اتاق طرف به

 میز روی رو وسایلم و رفتم میز طرف به بهش، توجه بدون. خوردم جا

  .گذاشتم

 بودم کرده تهیه پدرجون برای که ناخنگیری و شونه و مرطوب دستمال

 گوشم کنار از رو صداش که بستم رو کیفم زیپ و چیدم میزش روی رو

 :شنیدم

 نازان؟-
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 من اما. کردمی دود آن یک در رو نفرتم و کینه یهمه لحنش با لعنتی

  ...گذاشتمنمی

 قدراین بود زندگیم اخیر بالهای همهاین مسبب که مردی گذاشتمنمی

  ...بگیره بازی به هم رو مونده باقی برام که وچیپ زندگی راحت

 دنیایم که بود روزی"

 نگاهش در شدمی خالصه

  شد،می دور که قدم دو

 باختممی را دنیایم همه

  کرد،می که صدایم

 گرفتمی بازی به را روانم و روح

  ...و شدممی صدایش غرق

  حاال، ولی

 وجود تمام با

 " ...متنفرم هاچشم و صدا آن از
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. شدم مشغول همراهم تلفن با و نشستم صندلی روی بهش، توجه بدون

 کنار و بود انداخته زیر به سر جیب، تو دست که کردم نگاهش زیرچشمی

 خودم کار به رو سرم و زدم محوی پوزخند. بود ایستاده پدرجون تخت

 انتظامات به و گیرممی جبهه سریع بگه، چیزی اگر دونستمی. کردم گرم

 اتاق از حرفی هیچ بدون همین برای ببرنش اتاق از و بیان تا دممی خبر

   .شد خارج

 صدای با و داد تکیه در به. بست رو در و شد داخل و شد باز در سریع

 :گفت آرومی

 بزنیم؟ حرف باهم کمی میشه... نازان-

 تغییر طوراین هویک چرا. کردم نگاهش کارش، از مبهوت و متعجب

 داد؟ رفتار

 .ندارم تو با حرفی من-

 .کرد نگاهم ملتمس

 .توروخدا نازان-

 زنممی زنگ وگرنه بیرون برو. ندارم باهات کاری که گفتم نده، قسم-

 .انتظامات
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  ...اما-

 .نباشه حرف-

 و کردم کارم مشغول رو سرم. باریدمی نگاهش از افسوس و حسرت

 ید،د که رو من توجهی بی. زدم زنگ بزرگمهر به بهش، توجه بدون

 بزرگمهر چندبوق، از بعد. شد خارج اتاق از و انداخت پایین رو سرش

 :گفت بارید،می ازش خستگی که صدایی با. داد جواب

 بخیر عصرتون... سالم-

 شده؟ چیزی خوبه؟ حالتون. بزرگمهر آقای سالم-

  ...راستش نه،-

 صدای همون با. شد شنیده تلفن پشت از خشی خش صدای و خورد تکونی

 :گفت آلودشخواب و خسته

 ظهری سر. بخوابم نتونستم و داشتم ذهنی درگیری صبح خود تا دیشب-

 .خوابیدم بود

 مهیاد حرص درآوردن برای و مورد بی چرا. شدم عصبی خودم دست از

 کردم؟ بیدار خواب از رو چارهبی این
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 .شدم تونشرمنده واقعا ببخشید-

 کاری بفرمایید. مونده ارامک میشدم بیدار باید دیگه چیه شرمندگی نه-

 داشتین؟

 کمی رو دادگاهم یجلسه کنم درخواست ازتون خواستممی... راستش-

 میشه؟. بذارن زودتر

 :شدمی حس خوبی به صداش تو تعجب

  ...نرسیدین تفاهم به اگر میشه، که شدنش به-

 بشه جاری جلسه زودتر هرچه خواممی. وجه هیچ به نه-

 .کارهاش دنبال افتممی وقت اسرع در صبح فردا من باشه-

 مدیونتونم کلی. ممنونم-

 .هستش اموظیفه خانوم، میکنم خواهش-

 سریع. افتادم همسرش یاد که کنم قطع خواستم و زدم کوتاهی لبخند

 :پرسیدم

 همسرتون بخاطر تونذهنی درگیری... اما هست فضولی دونممی ببخشید-

 بود؟
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 :گفت کالفه و فرستاد بیرون به شدت با رو نفسش

 خوامنمی که گفتم بهش. حجت اتمام برای بودم داییم یخونه دیشب... بله-

  ...و برادرم پهلوی بره تونهمی دخترش که گفتم دخترش، پیش برگردم

 نکردید؟ روی زیاده یکم! وای-

 رویا اگر شاید... ولی کردم برخورد تند کمی دونممی. بود همون لیاقتش-

 خانواده ضعف نقطه همیشه ها بچه. اومدممی پایین مموضع از کمی بود،

 .هستن

 بگیرید؟ طالقش خوایدمی چیه؟ تصمیمتون-

 و بودم افتاده شک به اشخواسته خاطر به اما بودم داده درخواست قبال-

 بعد یهفته. انداختم راهش به دوباره امروز اما. بستم رو پرونده

  ...گیریممی طالق هم از غیرحضوری

 .بدونید صالح خودتون هرچی. بگم چی دونمنمی-

 ام سینه روی رو تلفن. کردم قطع رو تماس و کردم کوتاهی خداحافظی

 بازی این سرنوشت چرا. دوختم چشم رو به رو به ناراحتی، با و گذاشتم

 بازیمون طوراین که فروختیم بهش تری هیزم چه کرد؟می باهامون رو

 داد؟می
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. کشیدم بیرون داخلش از دستمالی و برداشتم رو مرطوب دستمال یبسته

. کشیدم صورتش روی آهسته رو دستمال و شدم خم پدرجون طرف به

 دستمال. گرفتم رو صورتش روی رطوبت و برداشتم ایدیگه دستمال

. انداختم تخت یگوشه سطل داخل و کشیدم هم گردنش زیر رو مرطوب

 و کردم پهن دستش یرز کوچیکی کاغذی دستمال و برداشتم رو ناخنگیر

 آهسته بودم، مشغول که طورهمون. هاشناخن کردن کوتاه به کردم شروع

 :زدن حرف به کردم شروع

 دوش یه خونه رفتم. کردم دیر کمی ببخشید خوبه؟ حالتون پدرجون سالم-

 خودم به نه بود چندروزی دونممی. پیشتون اومدم سریع و گرفتم

 متوجه پدرجون. بوده من از کوتاهی ببخشید،. شما به نه و رسیدممی

... اما دونمنمی شمارو گفت؟ بهتون چیزی شدید؟ اتاق داخل مهیاد حضور

 دونممی. بیرون بره اتاق از گفتم ندادم، محل بهش. داشت کار من با

 باهاش کمی دارید انتظار من از و هست پسرتون باالخره باشه هرچی

 کرد، متهم رو من چطور دیدندی پدرجون، نبودید شما. باشم مهربون

 دیدن با و کرد دراز سمتم به اتهام انگشت چطور زد، پوزخند چطور

 بزنه، کتک رو من تونستنمی. زد عمیق لبخند دستم، روی سرد دستبند

 جونم به تیز شالق پوزخندش و نگاه همون با اما. نبودیم مناسبی جای

 .زدمی
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 صندلی. انداختم زباله طلس داخل و برداشتم دستش زیر از رو دستمال

 دستش زیر ایدیگه دستمال. بردم پدرجون یدیگه طرف به و برداشتم رو

 :گفتم هم حال همون در. شدم مشغول و کردم پهن

 هیجانی بخش. کنم تعریف براتون رو داستان مهم بخش خواممی امشب-

  ...پدرجون امشب داستان برای کنید آماده حسابی رو خودتون! رو داستان

 ملحفه. زدم دستش به ریزی یبوسه و کردم مچاله و برداشتم رو دستمال

 نباید. گذاشتم کنارش رو دستش دو هر و کشیدم اشسینه زیر تا رو

 وقتهیچ اون. رسیدممی بهش همیشه باید بشه، نامرتب پدرجون گذاشتممی

  ...اومدنمی خوشش نامرتب ظاهر از

 .گرفتم پیش در رو بیمارستان ینهنمازخو راه و رفتم بیرون اتاق از

 کور و سوت و ساکت چقدر. انداختم بر و دور به نگاهی و شدم داخل

 چادرسفیدی و رفتم بود آویزون آویزرخت از که چادرهایی طرف به! بود

 ُمهر سمت به و کردم سرم. برداشتم صورتی، و نارنجی ریز هایگل با

 .گشتم قبله جهت دنبال و برداشتم رو کوچیکی مهر. رفتم ها

 تاریکی به رو هوا و بود غروب دمِ . دونستمنمی خوندم؟می چی نماز

 وضو و رفتم شدمی دستشویی به منتهی که دری طرف به. رفتمی
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 اذان منتظر و نشستم قبله به رو ایگوشه برگشتم، نمازخونه به. گرفتم

 .گفتم ذکر زیرلب و برداشتم تسبیحی اذان، گفتنِ  تا. موندم

 هامچشم الی کهاین بدون. درآورد لرزه به رو وجودم بند بند اذان، ایصد

  ...کردم موذن همراه اذان یزمزمه به شروع آهسته هم من کنم، باز رو

 اکبر هللا اکبر هللا

 هللا اال اله ال ان اشهد

 .کردم مرتب سرم روی رو چادرم و شدم بلند زمین روی از

 هللا رسول محمد ان اشهد

  ...نشست هاملب روی تلخی لبخند شد، تر هامچشم

 هللا ولی علی ان اشهد

 تا رو چادر و گرفتم بود، چادر با پوشیده که دستم پشت با رو اشک نم

 رو امچهره خواستمنمی خدا، از بودم شرمسار. آوردم پایین امبینی روی

 یادش به و کردم گناه کلی بودم، کارش خطا یبنده من. بدم نشونش

 یادش تنهایی، از پر و بودم مشکالت غرق که ایلحظه... حاال و ادمنیافت

  ...کردم

 اکبر هللا اکبر هللا
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  ...هللا اال اله ال

  ...نماز خوندن به کردم شروع و بردم گوشم کنار رو هامدست

** ** ** 

 (  www.nevisadl.com نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 

 لبخند. زدم کنار اشپیشونی روی از رو موهاش و نشستم کنارش

 :گفتم آرومی صدای با و پاشیدم روش به مهربونی

 هستید؟ خوب. بخیر شبتون پدرجون سالم-

 :دادم ادامه و کشیدم باالتر رو ملحفه

 یه البته. بشه بد یکم حالتون شاید... امشب اما. خوبه حالتون که دونممی-

 این اما بشنوید، رو داستان یبقیه کنجکاوید دونممی! کوچولوها

  ...نه یا بیاد خوش مزاجتون به دونمنمی. تلخه کمی هاشقسمت

 اما مهیاد، تحمل بود سخت کمی. تونخونه برگشتم من و گذشت ماهیک

... برم آخه داشتم رو کجا رفتم؟می کجا و انداختمشمی کردم؟می کارچی

 ضعیف بدنم. شد شروع هامرفتن حال از و هامتهوع حال چندهفته، بعد

 متوجه مهیاد! بچه به برسه چه نداشت، رو خودم داشتن نگه طاقت بود،

http://www.nevisadl.com/
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 و ماهیک اون تو. آزمایش برای بیمارستان برد رو من و شد من بد حال

 از بود مطمئن حاال و کرده رو کارش مخفیش، مجردی یخونه تو

 رو جواب باالخره. نبود دلش تو دل آزمایش جواب اومدن تا. اشنتیجه

 یادتونه. ناختشنمی پا از سر شد، وارد وقتی. خونه برگشت و گرفت

 کنایه و نیش و خورد حرص چقدر عاطفه یادتونه کرد؟ خوشحالی چقدر

 زد؟

 که وقتی شد بدتر هاشکنایه و نیش. دادم ادامه و نیاوردم خودم روی به

 این و بود من از شما پسری ینوه اولین. پسره امبچه فهمیدم و سونو رفتم

  ...عاطفه وجود تو بزرگ درد یه شد

 و زدن در زنگ که روزی پدرجون، رهنمی یادم وقتهیچ رو روز اون

 در، دم برم گفت و کرد صدا رو من اومد بعد. داد جواب و رفت عاطفه

 .داره کار باهامون و اومده غریبه یه

 سردی رحمانهبی زمستون،. کردم تنم گشادی بافت و کردم سر شال

 زیاد رفتن راه خهآ رفتم، پایین زور با هاپله از. دادمی سوز و کردمی

 اون که رفتممی آسانسور با باید. بود شده ممنوع برام هاپله از خصوصا

 !خب بودم ترسو کمی... هم
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. کردم باز رو در و کردم تازه نفسی. افتادم نفس از حیاط در به رسیدن تا

ََ  زن  نگاهش همون با. کردمی نگاهم طلبکار و ایستاده در دم ُمسن ی نسبتاَ

  .کنم صدا رو بزرگترم برادر تا خواست من از اون، از بدتر لحنی و

 همون برادرم، گفت که پرسیدم رو منظورش نشدم، منظورش متوجه

 خوادمی گفت داره، باهاش کارها خیلی گفت بلند، قد و سبز چشم پسرک

 از داشته، نگهش که هم سالی سه همین گفت بره، و بده پس رو اشبچه

 االن و بوده سالیک فقط شونصیغه دتم گفت بوده، زیادی هم سرش

 روش بندازه رو اشتوله میخواد و نداره رنگی چشم پسرک گردن به ِدینی

 ازش و میره نگیره، ازش رو بچه برادرم اگه گفت... آزادیش ِپی بره و

 حاضره گفت کنه،می نیست به سر رو بچه و میره کنه،می شکایت

  ...دهب نشون رو اشنامه صیغه و بده آزمایش

 رو مهیاد اسم بلند زد، داد. کنم صدا رو داداشم زد داد دوباره و گفت

 فقط و گذاشتم شکمم روی دست. شد خالی و پر هامچشم من و زد فریاد

 بین چشمش کرد،می نگاهم بهت با زن. نیست داداشم مهیاد بگم تونستم

ََ  بود شکمم روی که دستی و هاملب  دست بود، حرکت درحال دائماَ

 این که گفت ناراحت و نادم. آورد بیرون پشتش از و گرفت رو اشچهب

 و گفت. هست خواستی سبزِ  چشم پسرکِ  همون دخترِ  سبز، چشم دخترکِ 

  ...خوردم زمین و گفت شد، ترکم و کم هوشیاریم و گفت شد، بد حالم من
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 جوشآب بزرگ، دیگ یه با کردممی حس چرخید،می سرم دور دنیا

 هایقطره. روم ریختن یخ آب اندازه همون به بعد و مسر روی ریختن

 فقط هامچشم رفتن،می پایین و خوردنمی ُسر اممهره ستون روی از عرق

  .بس و دیدمی رو سبز چشم خجالتیِ  دخترکِ 

 جز چیز هیچ صدای بود، سیاه سیاهِ  سیاهِ  برام دخترک، اطراف فضای

 هم اون انگار... شنیدمنمی رو دخترک هایگفتن" مامان مامان" صدای

 نباید بود کرده حس هم اون بوده، بال این باعث وجودش بود کرده حس

  ...باشه جااین

 سبزِ  چشم مردِ  به دل فکر، بدون و سادگی کمال با که منی بود؟ کی گناه

 اختیار در قانونی و شرعی رو تنش پیش چندسالِ  که زنی یا دادم؟ بلندقد

 رو سالیک بود، بطنش تو که ایبچه و آینده از خبربی و گذاشت شوهرم

 زندگیش؟ زخم به بزنه و بگیره پولی تا آورد دووم

 سبز چشم دخترکِ  که دونستنمی زن این شاید بودم، احمق من شاید

 اون که دونستیمنمی کدومهیچ شاید... بود خواهد زخمش ترینبزرگ

 حاال و کرده، مزدنا بعد و کرده ولش و کرده صیغه زنی قد، بلند پسرکِ 

  ...شدنه پدر درحال دوم بار برای
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 پسرم و خودم پای گرفتم تصمیم روزاون پدرجون، شکستم روزاون من

 انتقام، برای موندمی باید مونیکی... اما... برم و بُبرم دنیا این از رو

 گرفتم تصمیم من... نامرد مردِ  اون زجردادنِ  برای موندمی باید مونیکی

 هاییسختی نوجوونیم اوج تو من... بره نیومده بهتره گفت پسرم بمونم،

  ...پدرجون بود نکشیده هم بالغ زن یه که کشیدم

 شهر یه رفتم. شهرم از رفتم و کردم جمع رو امبقچه کردم، فرار خونه از

 بتونه بلکه باشه، من درد برای مرهمی بتونه اون بلکه. امخاله پیش دیگه،

 به هم طفلم خود اگر حتی دونید،می اما. کنه نصرفم تصمیمم از رو من

 و خونه نه برام کرد، داغونم مهیاد. شدمنمی منصرف باز اومدمی حرف

 هامغصه شدن شریک برای ایخانواده نه و گذاشت سرم باالی سقفی

 کردن تیکه تیکه جز بکنم تونستممی کارچی کردم؟می کارچی. باهاشون

 طفل؟ اون

 از که جنینی هایتیکه و خون بین زدنم پا و دست و فریادها و ناله میون

 بهم مهیاد که زجرهایی تک تک انتقام خوردم قسم کردن،می خارج من

 ترک رو عرشش... لحظه چند فقط که رو خدا دادم قسم... بگیرم رو داد

 تیکه غیرقانونی رو امبچه که زیرزمینی تو بذاره پا بیاد، زمین به و کنه

 و درد از قلبم، تو درد از درد، از زدممی جیغ من و کردنمی تیکه
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 جز کاری و کشیدمی بیرون رو وجودم آروم آروم که تیزی قیچی خنکای

 .اومدنمی بر دستم از ریختن خون و زدن فریاد

 میون خدا... نداشت ایفایده خوردنم قسم پدرجون، نیومد پایین خدا اما

 چهار بود قرار که طفلی. گذاشت امتنه وجودم، هایتیکه و خون و عرق

 شهری تو هم اون خاک آغوش به سپردمش و بگیرم آغوش به دیگه ماه

  ...برگشتم و غریب

 تعریف بودم، بسته رو هامچشم و بودم داده تکیه صندلی به که طورهمون

 :کردم زمزمه آهسته. ریختممی اشک و کردممی

 شکایت... اما کنم شکایت تیعدالبی این از و بزنم داد خواستمی دلم-

 برای بودن، کرده خدا برای هم کاری که بود هاییبنده برای فقط کردن

 بر زندگیم کل که منی نه داشتن، رو خدا بودن علیم ترس که بود کسایی

 یبنده چون کرد؟می کمک من به باید چرا خدا... گذشت عمل آزادی پایه

 ُکشتم، که ایبچه کردم، هک کارهایی از بودم شرمگین بودم؟ ناخلفی

 درد هامعمل از دلم پدرجون، گرفته خودم از دلم... و داشتم که روابطی

 میاره؟ درد به رو دلم چیز همه از بیشتر چی دونیدمی اما سوزه،می داره،

 هم من و آورد سرم اون که بالهایی... کرد باهام پسرت که کاری

  ...دادم ادامه داشتنشدوست به وارانهاحمق
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 هامچشم زیر و گونه روی از رو هاماشک و بردم صورتم سمت به دست

 مهم برام شده، تند کمی دستگاه ممتد بوق صدای که نبود مهم برام. گرفتم

 احساس رو حضورش خوبی، به من و داره حضور اتاق تو کسی که نبود

 کمی خواست،می خواب کمی دلم. نبود مهم چیز هیچ برام کنم،می

  ...کردن فراموش و فشردن هم روی پلک کمی ،استراحت

 جلوی که کردم باز رو هامچشم الی. رفت گیج سرم که بشم بلند خواستم

  ...خوردم زمین هوا،بی و شد تار دیدم

 

** ** ** 

 

 و تابیدمی هامچشم به مستقیما   نور. گرفتم چشمم جلوی و بردم باال دست

 باز پلک. کردم حس دستم ویر رو خیسی و خفیف سوزش. کردمی اذیتم

 بود، شده جابهجا کمی و بود وصل دستم به که سرمی دیدن با و کردم

 بعدش... رفتم حال از افتاد؟ اتفاقی چه دیشب. بستم درد با رو هامچشم

 شد؟چی

 روی که پدرجون دیدن با. کردم نگاه بر و دور به و کرد باز چشم سریع

 باز متوجه. گذاشتم بالشت روی سر و بستم جشم راحت خیال با بود، تخت
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 و نکردم باز رو هامچشم. شدم کنارم کسی حضور هم بعد و در شدن

 .شدم العملشعکس منتظر

 صورتم روی افتاده تارموی چند. کردم حس امگونه کنار رو دستی گرمای

... لرزید دلم. کشید امگونه روی رو اشاشاره انگشت پشت و زد کنار رو

 بود؟ کی این

  ...مرد یه. زدمی بزرگ و زمخت کمی دستش

 کشیدم ایخمیازه. دادم تکونی خودم به کم، کم و بردم فرو رو دهانم آب

 .داد بدی صدای صندلی و کرد پرت صندلی روی رو خودش سریع، که

 بزرگمهر دیدن با. کردم باز رو هامچشم الی و دادم بدنم به قوسی و کش

 زد،می لبخند و کردمی نگاهم ربمضط و بود نشسته صندلی روی که

 سعی و برگشتم خودم طبیعی حالت به زود اما. شد گشاد کمی هامچشم

 .کرده کارچی فهمیدم و بودم بیدار که ندم نشون کردم

 و داد سالمی متقابال   هم اون. دادم سالم لب، زیر و زدم کمرنگی لبخند

 :گفت سرش پشت وقفهبی

 ؟کردم بیدارتون بخیر، ظهرتون-

 !مرد این از هاشدن هول این بود بعید. گرفت امخنده
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 مگه؟ ظهره راستی. شدممی بیدار باید دیگه نکردید، بیدارم نه. ممنون-

 خوابیدم؟؟ چقدر

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی

 شونزده حدود چیزی... کنیم حساب شدید هوشبی که وقتی از اگر-

 .ساعت

  آخه؟ چطور... وای-

 :گفت و کشید هم در ابرو کرد، نگاهم

 اتاق داخل شما گفتن که آرامش آقای مالقات اومدم ۹ ساعت حدود دیشب-

 اجازه و هستم وکیلتون گفتم که داخل، بیام نذاشتن. دارید کار و هستید

 غرق چنان... بودید تلخ ایخاطره تعریف غرق شدم، که داخل. دادن

 برید و بشید بلند یدخواست! نشدید هم من حضور متوجه حتی که بودید

 و کردم خبر پرستار. زمین خوردید و رفتید حال از... که تختتون بطرف

. کردن وصل سرم بهتون تخت، روی گذاشتنتون و کردن بلندتون اومدن

 !ظهره یک حدود که االن همین تا خوابیدید دیشب از

 :پرسیدم سریع. کردم نگاهش باتعجب و انداختم باال ابرو

 نه؟ یا هست جااین هم مهیاد که نشدید متوجه... اومدید وقتی-
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. شد رد کنارم از اون گذاشتم، راهرو تو پا من که لحظه همون راستش-

 !نیومد خوش میلش به چندان که شنید رو چیزی خاطراتتون الیبهال شاید

 شال کهدرحالی. کندم دستم از رو سُرم و دادم تکون تاسف روی از سری

 :گفتم بزرگمهر به رو کردم،یم مرتب رو سرم روی

 برم خواممی. بگیرم ماشین تا خیابون سر تا برسونید رو من کنید لطف-

 .خونه

 .نیست خوب حالتون که شما... اما-

 :گفتم مصمم و کردم نگاهش

 در تا ببرید رو من. برم راه و بایستم پا سر تونممی خوبه، حالم من-

 .ممیر خودم رو اشبقیه بیمارستان، خروجی

 زمین انتظار آن هر. رفت گیج سرم شدم، بلند تخت روی از که همین

 دور بزرگمهر دست که داشتم رو زمین با محکمم برخورد و خوردن

 نجوا گوشم زیر و کشید خودش سمت به رو من آهسته. شد حلقه امشونه

 :کرد

 .ببین رو وضعیتت خوبه؟ حالت داری اصرار چرا-
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 به دقت با فاصله، این از تابحال. شدم خیره هاشچشم تو و کردم باز چشم

 !بودم نکرده نگاه صورتش

  ...کنیـ لطف. که گفتم خوبم، من-

 رو پرستار من بکش، دراز تخت روی یکم برو... نباشه حرف شـــْش-

 .کنه وصل رو سرمت بیاد کنم خبر

 رو دهانم آب. کرد رهام مبهوت، و مات و گذاشت تخت روی رو من

 چند این اتفاقات هضم. دوختم چشم در، به خیره و دادم قورت صدادار

 !بود سنگین کمی برام دقیقه

  ...کشیدنش درآغوش و ها زمزمه... زدنم صدا... آرومش لحن

 بودم؟ احمق و ساده قدراین چرا. دادم تکون اطراف به محکم رو سرم

 و گذشتنمی خوردم مردها از که ایضربه تعریف از چندساعتی هنوز

 !بودم شده احساس غرق... االن وقتاون

  ...بزنم دامن حسم این به خواستمنمی. کردممی اشتباه داشتم مطمئنم

 "!نشو احمق... دختر کن فراموشش"
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 رو هامچشم کهاین بدون. موندم پرستار اومدن منتظر و بستم رو هامچشم

 حضور. رفت صدایی و سر هیچ بدون و کرد وصل رو سرمم کنم، باز

 بره؟ نداشته تصمیم مرد این. کردممی حس سرم باالی رو مهربزرگ

 :کردم زمزمه بود، بسته هامچشم که طورهمون

... کردید عیادتش که حاال خب دیگه، بودید اومده پدرجون دیدن برای-

 موندید؟ چرا

 :گفت و شد ترنزدیک کمی و خورد صندلی روی تکونی

 ای؟ناراضی بودنم از-

... این و خوردمی صورتم به هاشنفس هرم. دادم قورت رو دهانم آب

 !نبود خوشایند زیاد برام

 تو جااین نکنید تلف رو وقتتون وقت یه میگم... اما نه راستش-

  ...و دارید کار کلی دونممی. بیمارستان

 باشم؟ داشته کوچیک خواهش یه میشه... درضمن. نمیشه تلف وقتم-

 بوی و هانفس داغ هرم این خواستم،نمی رو نزدیکی این. بود شده گرمم

  ...خواستمنمی رو عطرش



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 215

 .بگید بله-

 !لطفا... نزن صدام شخص سوم طوریاین کاری حیطه از خارج-

 من از. کردم باز آروم رو هامچشم الی و بردم فرو رو دهانم آب دوباره

 بین رو راستش دست. شد بلند صندلی روی از کالفه، و گرفت فاصله

 :گفت زیرلب آهسته. فرستاد بیرون به شدت با رو نفسش و کشید موهاش

  ...بیام و بردارم ماشین از رو تلفنم برم من-

 آزاد رو امشده حبس نفس. رفت بیرون اتاق از کنه، نگاهم کهاین بدون

 از و سوزنش اومد پرستار سُرم، شدن تموم بعد. بستم چشم دوباره و کردم

 موهام روی رو شالم و بلندشدم تخت روی از. رفت و کشید بیرون دستم

 !بودم شده ترسرحال و بود شده بهتر دیدم کمی. کردم مرتب

 رو داخلش وسایل. برداشتم میز روی از رو کیفم و رفتم میز طرف به

 اشپیشونی آهسته رفتم، پدرجون طرف با. بستم رو زیپش و کردم چک

 همین و رفتم اقات خروجی در طرف به. زدم کمرنگی لبخند و بوسیدم رو

 انداختم پایین رو سرم. شدم بزرگمهر یسینه به سینه کردم، باز رو در که

 !کشیدممی خجالت ازش کمی چرا، دروغ. دادم آرومی سالم و

 :گفت ایکننده مجذوب لحن با
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 برید؟می تشریف کجا-

 .خونه گردمبرمی دارم... دارم-

 :گفت سریع و داد تکون سری

 .رسونمتمی بریم، باهم بیا-

 ...نکشید زحمت نه،-

 گفتن بدون و زدم پراسترسی و کوتاه لبخند. کرد نگاهم و کشید درهم ابرو

 سوار خواستم که همین و رسیدیم پارکینگ به. افتادم راه به ای،کلمه

 دیدن با و شد پیاده ماشین از. پارکینگ تو پیچید مهیاد ماشین بشم، ماشین

 امشده خشک گلوی. کوبید محکم رو ینماش در هم، کنار بزرگمهر و من

 از کاری ساختمون داخل. برگردوندم رو روم و کردم تر دهانم آب با رو

 این چی؟ جااین. کنم دور خودم از رو مهیاد تونستممی و اومدمی بر دستم

 گرفت؟می رو پشتم کی بیرون

. شدم پنهون پشتش تقریبا و کردم نزدیک بزرگمهر به کمی رو خودم

 :گفت سریع بزرگمهر بگه، چیزی خواست تا و اومد سمتمون به دمهیا

 .بریم زودتر باید شده، دیرومون شرمنده آرامش، آقای سالم-

 :داد ادامه و گرفت آستینم یلبه از
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 .نازان بیا-

 زد؟ صدا رو اسمم طوراین مهیاد جلوی چرا. کردم نگاهش زدهبهت

 کردمی کاری اگر... یادمه اگر. برگرفت در رو وجودم ترس چرا، دروغ

 چی؟

 روی. کردم باز رو در و دویدم ماشینش طرف به بزرگمهر از جلوتر

 مشغول چشم، با. شدم بزرگمهر سوارشدن منتظر و نشستم جلویی صندلی

 بیاد که زدم شیشه به تقه دو مضطرب، و نگران. بود مهیاد کردن تعقیب

 چیزی ترسیدممی یدم،ترسمی مهیاد العملعکس از. کنیم حرکت و داخل و

 .بره بزرگمهر پیش آبروم که کنه کاری یا بگه بزرگمهر به

 آدم مهیاد کنه کاری اگر چرا، تو آبروی نگرانی؟ آبروت بخاطر مطمئنی"

 " ...یا اینه بخاطر نگرانیت. تو نه میشه، بده

 لعنتی صدای این. گرفتم هام دست میون رو  سرم و بستم رو هامچشم

  ...کسی به حسی من... نداشتم کسی به حسی من. تذاشنمی راحتم

 به وحشت، با و کردم باز رو هامچشم مهیاد، دادِ  و برخورد صدای با

 و بود گرفته بزرگمهر ی یقه از مهیاد. دوختم چشم روم به رو یصحنه

 بود تشخیص قابل هاشحرف هم شاید. گفتمی بهش نامفهومی هایحرف

 .شدمنمی متوجه که ودمب شده سردرگم قدراون من و
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. شدم پیاده ماشین از و خوردم تکونی که زد بزرگمهر دهان به مشتی

 دهانش به ایدیگه مشت مهیاد و شد کوبیده ماشین کاپوت به بزرگمهر

 :گفت و کوبید

  ...من زن با حقی چه به تو-

 سمت به و کشیدم مهیاد بازوی از. رفتم طرفشون به و کشیدم خفیفی جیغ

 صدایی با و مضطرب و کردم بزرگمهر سپر رو خودم. دادم هلش عقب

 :زدم داد مهیاد سر لرزون،

 مگه ذاری؟می نمایش به جااین چرا رو دیوونگیت کنی؟می کارچی-

 روانی؟ چیه بزرگمهر گناهِ  داری مشکل من با تو جنگه؟ میدون

 و فرستاد بیرون به شدت با رو نفسش. زدنمی سرخی به رو هاشچشم

 به بعد، و زد خودش دور به دوری. انداخت پایین رو اششده مشت دست

 :گفت عصبانیت با و چرخید سمتم

 هنوز تو هان؟ بگردی؟ مرتیکه این با نمیاد خوشم من نیست حالیت چرا-

 .رو این بفهم... نازان منی زن

 خیلی رو من که روزی اون از. محترم آقای ندارم تو با نسبتی دیگه من-

 روز همون از زدی، پوزخند روم به و دادی جلوه ممته مطمئن،
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 یپرونده. ُمرد روز همون بود، احساسی اگر. شد قطع باهم روابطمون

 این دست از که فرداست و امروز همین. انداختم جریان به رو طالقمون

 .خودم زندگی پی میرم و میشم خالص هم کذایی نسبت

 هر برو نمیدم طالقت من. بگیری طالق خوایمی کردی غلط خیلی تو-

 .بخور خوادمی دلت هی*گو

 دو هر و بود بسته رو هاشچشم. انداختم بزرگمهر به نگاهی و برگشتم

 اشبینی از. بود داشته نگه رو خودش و داده تکیه کاپوت به رو آرنجش

 باز هم ابروش یگوشه کمی. بود خونی هم لبش یگوشه و اومدمی خون

 .بود کرده ورم و بود شده

 به سریع و زدم کوتاهی لبخند. زدم پلکی که شد قفل نگاهم تو نگاهش

 رویی ترش با و کشیدم هم در رو هاماخم دوباره. برگشتم مهیاد سمت

 :گفتم

... بسازم نو از رو زندگیم خواممی. بردار زندگیم و من سر از دست-

 با که نیست مربوط هم تو به! کردم ازدواج هم شاید. باشم آزاد خواممی

  ...میام کی با و میرم کی

 و داد موضع تغییر سریع. کرد نگاهم بهت با و پرید باال ابروهاش جفت

 سریع که برد باال دست دوباره. زد باال گردنش رگ و کرد شدیدی اخم
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 آروم. بودم امگونه روی دستش اومدن فرود منتظر هرآن. بستم رو چشمم

 دست اسیر که کردم نگاه دمهیا دست به و کردم باز رو هامچشم الی

 مونده سرم پشت که شدم بزرگمهر متوجه و برگشتم عقب. بود قدرتمندی

 :غرید هاشدندون الی از. کردمی نگاه مهیاد به غلیظی اخم با و

 تجاوز جرم به راحت خیلی وگرنه. میشی نازان نزدیک باشه آخرت بار-

 خنک آب دونیحلف اندازمتمی حرمت هتک و خصوصی حریم به

 شد؟ شیرفهم. بخوری

 :داد ادامه و گرفت دستم مچ از

 .نازان بریم شو سوار بیا-

 و برگشتم. داد حرکت خیابون سمت به رو ماشین و شدیم ماشین سوار

 خالی جای به و ایستاده خیابون یگوشه زدهمات که مهیاد به نگران،

 نگرانی با و بزرگمهر سمت به برگشتم. دوختم چشم کرد،می نگاه ماشین

 :گفتم

 چرا. کنیم تمیز رو دماغت و دهن کن پارک رو ماشین خلوت جای یه-

 ماشین سوار باید. ذاشتیمی محلش نباید آخه؟ کردی درگیر رو خودت

  ...رفتیممی و شدیمی
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 :گفت جوابم در و خندید تلخ کرد، نگاهم

 دختر؟ کردممی درگیر نباید چرا کردم؟ درگیر چرا-

 :دکر زمزمه لب زیر

  ...نذاشتی باقی دیوونه یه جز چیزی مرد این از-

 :گفتم زود... حس همون هم باز. دادم قورت رو دهانم آب

 همون هم شما باشم؟ موکلتون همون... نگرفتم طالق که موقعی تا میشه-

 بمونید؟ باقی بزرگمهر آقای

  ...همونم هنوزم-

 خندید و کرد نگاهم

 !تر مبتال یکم-

 رو روم و زدم استرسی پر لبخند. بشه سرخ تا رفتمی هامگونه

 .کردم نگاه شیشه بیرون فضای به و برگردوندم

 کنه؟ می تغییر روابطمون چی؟ طالقت بعد-
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 و بودم کرده گم رو پام و دست شدت به. بود عاجز دادن پاسخ از زبونم

 خیابون، یگوشه خلوتی پارک دیدن با. بگم چی بهش پاسخ در دونستمنمی

 :فتمگ سریع

 .کنید پارک گوشه همین-

. کرد پارک رو ماشینش حرف،بی و داد تکون سر که کردم نگاهش

 بیرون دستمالی، و کردم خارج کیفم از رو مرطوب دستمال یبسته

 پام روی رو کیف و گذاشتم کیف داخل طورهمون رو جعبه. کشیدم

 رو خون آهسته. بردم اشبینی طرف به و آوردم باال رو دستمال. گذاشتم

 به رو اشگوشه و زدم تا رو دستمال. کردم پاک لبش روی و بینی زیر از

 پاک هم رو لبش کنار خون لرزون، هاییدست با. بردم لبش کنارِ  سمت

 !بکنه برداشت بد بود ممکن... نشم هاشلب به خیره کردممی سعی. کردم

 داخل رو دستمال. کشیدم عقب بعد و کشیدم ابروش روی رو دستمال

 چشم یگوشه از. بستم رو زیپش و انداختم بود کیفم داخل که نایلونی

 برگردوندنم سر. کردمی نگاهم خیره همچنان شدم متوجه که کردم نگاهش

 :کردم زمزمه و طرفش به

 نکنی؟ نگاهم طوریاین میشه بزرگمهر-
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 نگاهش گرانهپرسش. خندید آروم و شد تبدیل خنده به لبش روی لبخند

 :تمگف و کردم

 خندی؟می چرا شده؟ چیزی-

 !دارن جالبی تناقض خیلی فامیلیم همراه شخصت اول زدن صدا-

 خندید؟نمی بهم بگم چیزی-

 .باشه چی داره بستگی-

 پیچوندم،می انگشتم دور رو شالم که درحالی و انداختم پایین رو سرم

 :گفتم

َ   دونم،نمی رو اسمت- ََ ََ ََ  وکنجکا براش راستش و نکردم دقت اصالَ

 !نشدم گیرپی اما شدم

. نده نشون رو اشخنده کرد سعی و گرفت دهانش جلوی رو دستش پشت

 :گفت مهربونی با و چرخید سمتم به

  ...بزرگمهر یزدان هستم، یزدان-

. کردم معطوفش رو حواسم و دادم تکون سر! جالبی اسم چه... یزدان

 :گفتم و زدم لبخندی متقابال  
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 !وقتمخوش-

 که درحالی. کرد هدایت جاده سمت به و کرد روشن رو نماشی و خندید

 :پرسید بود، دوخته جاده به چشم

 ببرمت؟ کجا-

 مربوط من به گفتم مامان به... هرچند. داریم مهمون خونه، برم خواممی-

 دست بذارم نباید. زشته باالخره... اما کنه داریمهمون خودش و نیست

 .بشه تنها

. نزد حرفی مقصد، به رسیدن تا و داد تکون فهمیدن ینشونه به رو سرش

 خواست تا. کرد نگاهم برگشت و کرد پارک ساختمون جلوی رو ماشین

 :گفتم زود و حرفش میون پریدم بگه، چیزی

 دردسر تو که خواممی معذرت و رسوندی، رو من که ممنون-

  ...انداختمت

. گرفت رو بهتش جای لبخندش بعد، و کرد نگاهم پریده باال ابروهای با

 :گفت و کرد قفل فرمون روی رو دستش

 !بود وظیفه نبود، دردسری کنم،می خواهش-
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 طرفش به. افتاد یادم طالقم موضوع که بشم پیاده ماشین از خواستم

 :گفتم و چرخیدم

 دیگه بندازی؟ زودتر کمی رو طالقم دادگاه جلسه میشه... چیزی یه فقط-

 .ندارم تحمل

 خودش یا اومدمی مهیاد از اسم هروقت. کشید هم در اخم و داد تکون سر

 هم رو این حال، به تا بودم نکرده دقت! کردمی اخم طورهمین دید،می رو

 !فهمیدم امروز اسمش مثل

 .کنممی رو سعیم باشه،-

 موقعی تا. بستم رو ماشین درب و کردم خداحافظی و شدم پیاده ماشین از

 کردم اشاره سر با. کردمی نگاهم و مونده جاهمون نشدم، وارد در از که

 .درآورد حرکت به رو ماشین و کرد اکتفا بوقیتک و لبخند به و بره که

 در و رسوندم خونه به هاپله از رو خودم سریع. شدم داخل و بستم رو در

. کرد نگاهم شوق با و کرد باز رو در جوونی زن لحظه، چند از بعد. زدم

 !عروسش؟ یا بود امهعم این کردم، نگاهش تعجب با

 چندان نه لحنی با و کردم روبوسی. شدم خونه داخل و دادم کوتاهی سالم

 :گفتم مصنوعی، لبخندی و صمیمی
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 !نیاوردم جا به... اما ببخشید-

 :گفت ذوق با و گرفت دستش دو میون رو دستم

 نازان بودنم دیدنت مشتاق. اتبزرگه پسرعمه حمید، زنِ  هستم، ترانه-

 .جان

 :گفتم بشه، پوزخند به تبدیل تا رفتمی که لبخندی همون با

 .طورهمین هم من-

 نشدن، دیدارم مشتاق هم باریک سالبیست این تو نبودن، دیدار مشتاق قبال  

 دارن؟ نازان نام به خویشی و قوم افتاده یادشون تازه سالبیست بعد

 و میوه ندنک پوست مشغول و نشسته میز پشت. گشتم امعمه دنبال چشم با

 .بود شوهرش و مادرم با زدن حرف

 تلفن با بازی مشغول و نشسته ایدونفره مبل روی پسرهاش، از یکی

 وارد. دادمی قورتم نگاهش با داشت اش،دیگه پسر و بود همراهش

 تموم گرون برام پسر اون یخیره های نگاه شدم، معذب نشده جمعشون

 .شد
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 به و شد بلند پام به عمه. دادم بلندی نسبتا   سالم و رفتم جمعشون طرف به

 روی رو اشدیگه دست. فشرد اشتیاق با و گرفت رو دستم و اومد طرفم

 :گفت بعد، و کرد نگاهم خوب و گذاشت امگونه

 .هستی پدرت شبیه دقیقا... دخترم شدی بزرگ چقدر ماشاهلل-

 به دمر اون یخیره هاینگاه از حالم خورد،می هم به تظاهرش از حالم

 دلم... خوردمی هم به مادرم شوهرِ  هایپوزخند از حالم خورد،می هم

  ...رو بدم هایاحساس تموم بیارم باال خواستمی

 .بشینید بفرمایید. اومدید خوش ممنونم،-

 لبخند. نشست بود، نشسته نفره دو مبل روی که مردی کنار و رفت ترانه

 :گفتم و زدم عمه به رو مصنوعی

 .کنیم زیارتتون که نداشتیم رو اقبال این که ما-

 :دادم ادامه و کردم مردها به ایاشاره

 توسط معرفی به احتیاج که هستن کوچیک قدراون انگار پسرهاتون-

 !دارن رو مادرشون

 تای با و زدم عمیقی لبخند. ندادم محل اما شدم مادرم رنگ پریدن متوجه

 .کردم نگاه بود بهم رهخی ورود بدو از که مردی به باالرفته، ابروی
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 اشاره بود نشسته ترانه کنار که مردی به که درحالی و شد پاچهدست عمه

 :گفت کرد،می

 .حامد منه، کوچیک پسر این-

 :داد ادامه و کرد اشاره هم هیز مرد به و

 .ترانه همسر جان، حمید بزرگم، پسر هم این و-

 پیش ترانه ن؟بود طوریاین هااین چرا. پرید باال ابروهام جفت

 مشغول هم شوهرش و بود نشسته صمیمانه قدراون برادرشوهرش

 !بود چرونیچشم

 و برگشتم مادرم طرف به لحظه، چند بعد و کردم اکتفا سرم دادم تکون به

 :گفتم

 ندادی؟ خبر من به چرا مامان؟ اومدن ِکی اینا عمه-

 :گفت و کرد چپ چشمی و گزید رو لبش

 خیالبی هم آخرسر که، دادینمی جواب زدممی زنگ بهت هرچی واال-

 اینا اتعمه که میشی متوجه خودت خونه، بیای امشب اگر گفتم و شدم

 .اومدن
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 :کنم نگاهش و برگردم سمتش به شد باعث حمید، صدای

 مونه؟می کجا مگه خونه؟ بیاد شب-

 :گفت ناراحتی با و کرد چپ چشمی دوباره مامان

 .هگنمی بهم واال، دونمنمی-

 آزارم پیش از بیش که اشخیره هاینگاه و حمید غلیظِ  پوزخند متوجه

 بلند سر حامد بگم، چیزی کهاین قبل و کردم نگاه مامان به. شدم داد،می

 :گفت مادرم به رو و کرد

 دلیل دنبال نباید که حتما نمیگه، که داره دلیلی شاید جانزندایی خب-

 .گشت کننده نگران

 :دادم قرار مخاطب رو مادرم و زدم مدحا روی رو لبخندی

. هستم اون پیش ستچندهفته. کماست تو بستریه، بیمارستان تو پدرجون-

 لوازم برداشتن و نظافت برای خونه، اومدممی که بارییک روز هرچند

 اون پیش از هم االن. پیشش رفتممی دوباره و گشتمبرمی خونه از

 گرفتم تصمیم بعد و زدن جونم به مسرُ  یه. نبود خوب زیاد حالم برگشتم،

  ...رسیدم دیر کمی انگار اما. اینا عمه پیشواز خونه بیام
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 اومد،می در چاه ته از انگار که صدایی با. شد گرفته کمی مامان حال

 :گفت

 .بود خوبی آدم... چارهبی مرد کما؟ تو رفت که شد چی-

 :گفتم اعتنایب و انداختم هامناخن به نگاهی و کردم بلند رو دستم

 .داد ُهلش هاپله از عاطفه-

 با چندلحظه، بعد. گذاشت دهانش جلوی رو دستش و کشید هینی مامان

 :گفت ناراحتی

  ...دیگه ریخت خانواده اون به رو خودش زهر باالخره-

 به کنجکاوی با که شدم عمه متوجه که برگردوندم رو و دادم تکون سر

 :گفتم و زدم بخندیل. دادمی گوش دوتا ما یمکالمه

 .شیدمی غرق نکنید، مسائل این درگیر رو ذهنتون زیاد-

 بود؟ سابقت شوهرِ  پدرِ  همون پدرجون-

 هرچند نورهان، انگشت رد که ایشیشه میز به دوختم چشم و کشیدم آهی

 .کردمی خودنمایی روش کمرنگ،
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 دبع چندهفته تا اما. متاسفانه هست شوهرم هم هنوز نه، سابقم شوهر-

 پدرشوهرم فقط... تخت روی پیرمرد اون و. گیرممی رو امقطعی طالق

 .بود پدر یه برام اون نبود،

 :گفتم مادرم، شوهرِ  به شدم خیره کهدرحالی و آوردم باال سر

  ...باشه برام نتونست کسهیچ که چیزی-

 :گفت نادم و انداخت سرپایین. برگشتم عمه سمت به دوباره و

  ...اما... نازان کرده بد دوتا شما حق در برادرم دونممی-

 :گفت و زد مهربونی لبخند و کرد نگاهم

 .کنم جبران که اومدم-

 روی از سریع مامان که کردم نگاهش سوالی و نشدم منظورش متوجه

 :گفت و شد بلند مبل

 .بچینم رو میز کنید کمکم بیاید نازان، ترانه،. ستآماده شام کنم فکر-

 :گفت و شد بلند صندلی روی از هم حمید

 .زندایی کنممی کمکت هم من-
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 حتی هاش،چاپلوسی و نگاه بر عالوه. نداشتم دوست رو هاشچاپلوسی این

 !بود آورتهوع و منفور هم رفتارش و صدا

 گاه نگاه و ترانه یمزهبی هایشوخی همراه به شام و شد چیده هم شام میز

 خودش به رو توجهم میز سر هک چیزی تنها. شد کوفتم حمید، گاهبی و

 بود رنگش" سبز" هایچشم همچنین و متانتش و حامد سکوت کرد، جلب

 حسی چه دیدنش با دونمنمی. بود مهیاد هایچشم به شبیه نهایت،بی که

 مرور یا تلخ عاشقی یتجربه یه حس... درد یا نفرت حس... داشتم

 میز اون سر حضور برای دلیلم تنها بود، هرچی اما... شیرین خاطرات

 .بود

 و آورد باال سر غذاخوردنش، میون که شد نگاهم متوجه انگار هم خودش

. شد مواجه من تلخ لبخند و غمگین نگاه با که زد لبخندی. گرفت رو مچم

 بلند میز پشت از ای،کلمه گفتن بدون. نگفتم چیزی و کرد نگاهم متعجب

 .رفتم اتاقم سمت به و شدم

 رو بالشتم و نشستم تخت روی. رسوندم تخت به رو خودم و بستم رو در

 بغض و نفرت و خشم تموم داشتم سعی. فشردم خودم به و کرده بغل

 بودم مطمئن. کنم خالی نفهم زبون جونِ بی بالشت این سر رو امدلتنگی
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 بهم ناسزا و دادمی فحشم کلی بزنه، حرف تونستمی و داشت جون اگر

 !گفتمی

 جلو صفحه به صفحه. برداشتم رو امشناسنامه و مکرد باز رو کشو در

 لبم روی کذایی لبخند با. کردم مکث و رسیدم ازدواج یصفحه به و رفتم

  ...بشه سیاه تا رفتمی که ایصفحه به کردم نگاه تر، هاییچشم و

 رو صدام. انداختم تخت روی و بستم رو شناسنامه سریع و شد زده در

 :گفتم و کردم صاف

 ییدبفرما-

 با. شد داخل حامد و شد باز در که کردم مرتب رو موهام روی شال

 و شد وارد. شدم بلند تخت روی از و زدم شیرینی چندان نه لبخند دیدنش،

 روی لبخندی و برگشت طرفم به. کرد نگاه اطراف به کنجکاوی با

 :گفت و نشوند هاشلب

 .شدم مزاحم ببخشید-

  ...نه-

 :گفتم و کردم نگاهش. گرفتم رو هامچشم یرز خیسی و کردم کج رو سرم

 بشین بیا. نیستی مزاحم-
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 بر و دور به نگاهی دوباره و نشست تخت روی. کردم اشاره تخت به و

 :گفت آروم. کرد نگاهش و برداشت. شد شناسنامه متوجه که انداخت

 آدمیه؟ چطور-

 حد ازبیش گاهی... عاشق زیادی اوقات گاهی... متعصب... خودخواه-

  ...کارخیانت و منفور مرد یه گاهی شاید و. احمق

 و شناسنامه به و انداخت پایین سر دوباره. کرد نگاهم و انداخت باال ابرو

 :پرسید حال درهمون و کرد نگاه مهیاد اسم

 کردی؟می نگاهم طوریاون... میز سر چرا-

 باز رو اولی وکشوی رفتم توالت میز طرف به. صدابی خندیدم، تلخ

 و گرفتم سمتش به و درآوردم رو مهیاد و خودم یدونفره عکس. ردمک

 :گفتم

  ...هاشهچشم شبیه نهایتبی... هاتچشم-

 آروم. کرد من معطوف رو نگاهش دوباره و کرد نگاه عکس به عمیق

 :گفت

 ندارهه رو برق اون هاتچشم دیگه-
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 .داشت نخواهد رو برق اون هامچشم وقتهیچ دیگه-

 :گفت. کرد نگاه عکس به دوباره و فرستاد بیرون به رو نفسش

 .رسهمی نظر به خوبی پسر-

 و معصوم ظاهرش شاید. نکن قضاوت دیگرون ظاهر از وقتهیچ-

  ...باطنش اما باشه مظلوم

 بود؟ چطوری-

 تاریکِ تاریکِ... سیاهی و سیاهی میون چیزی. نبود هم خاکستری حتی-

 .تاریک

 :گفت شرمنده. کرد منگاه باالپریده ابروهای با

 کنهمی اذیتت هامچشم اگه شرمنده-

 تلخ یخاطره نتونستم هم هنوز که منه تقصیر نیست، هاتچشم تقصیر نه-

 !سخته خیلی دیدن شبیه. کنم فراموش رو هاچشم اون صاحب

 بگیری؟ طالق قراره ِکی-

 تازه رو دلم داغ دیدنش، هربار. ندارم رو دیدنش طاقت... زود خیلی-

 .دهمی خراش رو روحم و کنهیم
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 و شد بلند تخت روی از. برگردوند سرجاش به رو عکس و زد لبخندی

 :گفت و کرد صاف رو پیرهنش

 .شمنمی مزاحمت دیگه، برم من-

 .شدم سبک... بود خوبی گویوگفت-

 بعد و گفت بخیری شب لب، زیر. رفت در طرف به و زد ایدیگه لبخند

 .بست رو در جوابش، گرفتن

. درآوردم رو عکس و کردم باز رو قابش کنم، نگاه کهاین بدون رو عکس

 !بود آزاردهنده برام هم عکس پشت سفید یصفحه دیدن حتی

 و کردم تبدیل ترکوچیک و کوچیک هایذره به رو عکس آروم، آروم

 زباله سطل داخل جاهمون ها،عکس خرده لیاقت. ریختم زباله سطل داخل

  ...بود

 گرفته رو تصمیمم. خالی خالیِ  گذاشتمش، میز روی و بستم رو قاب پشت

 طورهمون بودم، نشده مطمئن عکس صاحب از که وقتی تا قاب این بودم،

 .موندمی باقی میزم روی خالی

 هم کمی و... بودم تاببی کمی. خزیدم پتو الی و رفتم تخت طرف به

  ...خواببی
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 بخاطر چی؟ برای... بخاطر ابتبی و بعدازظهرم خوابِ  برای خواببی

 کی؟

 درست هم بهش کردن فکر حتی. دادم تکون تند تند رو سرم و بستم چشم

 اون بود، پایبند مرد اون بود، متاهل مرد اون داشت، زن مرد اون! نبود

  ...من مثل درست داشت؛ بهم حسی شاید مرد اون... مرد

  دخترک، بخواب"

 نکن را چیزهیچ فکر

 بندب را هایتچشم

 هم مرد آن شاید کهاین امید به

 دارد دوستت

 بگذار هم روی را هایتپلک آرام

 " ...بخواب تخت، و

 خوابیدم،. داشت شدن خالی در سعی که ذهنی با و راحت خیلی خوابیدم،

 آشنایی یچهره دنبال پلک، پشت سیاهی اون میون که هاییچشم با

 جفت اون صاحب یرهچه دنبال مشکی، چشم جفت یک دنبال... گشتمی

  ...هاچشم
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 هم از رو هامپلک. کشیدم بلندی یخمیازه و شدم بلند تخت از رخوت با

 بود؟ تاریک هنوز هوا چرا. انداختم اطراف به نگاهی و کرد باز

 !بود صبح نیم و پنج ساعت افتاد، میز روی ساعت به چشمم

 شوییدست طرف به تختم، کردن مرتب بعد و دادم گوشم پشت رو موهام

  ...نماز خوندن برای کردم راست قامت و گرفتم وضو. رفتم

. بود خوب حس و شادی از سرشار دوید، پوستم زیر که خاصی آرامش

 باال، اون که گاهیتکیه داشتن به بودن مطمئن و خوشی حس از مملو

  ...هست بهت حواسش

 هردو و کردم تا هم رو سجاده. کردم تا و برداشتم سر روی از رو چادر

 .گذاشتم کمد داخل باهم، رو

 زود شاید کمی. شدم صبحونه کردن اماده مشغول و شدم خارج اتاقم از

 !خوردنش و صبحونه کردن اماده برای بود

 درخواست ازم عمه میز، کردن جمع بعد و شد خورده هم دور صبحونه

 .خرید برای بازار، ببرم رو" هابچه" تا کرد

 که درحالی. بذارم تنهاش تونستمنمی... زدممی سر پدرجون به باید امروز

 :دادم قرار مخاطب رو عمه بودم، چایی ریختن مشغول رو خودم
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 شرمنده بزنم، سر پدرجون به باید دارم،  کار کمی امروز من جان عمه-

 .کنم همراهی رو هاتونبچه تونمنمی که

  ...آخه-

 :پرسید طلبکارانه و شد آشپزخونه وارد مامان

 داری؟ کارچی-

 :گفتم روییترش با و هاشچشم تو زدم زل. سمتش به برگشتم

 .بزنم سر پدرجون به باید که، گفتم-

 تکیه اپن به و زد پوزخندی. شد آشپزخونه وارد مادرم شوهرِ  لحظه همون

 :گفت و داد

 .خودته پدر کنهمی فکر ندونه آدم کنی،می پدرجون پدرجون طوری-

 باال سمت به رو هاملب. انداختم باال ابرویی ایت و گردوندم سمتش به سر

 :گفتم آمیزیطعنه لبخند با و دادم کش

 !داشته لطف بهم ها پدرنما از بیشتر حداقل نکرده، پدری کم برام-

 جبهه سریع مامان. کنم ُپر رو هالیوان سرَ  تا چرخیدم سماور طرف به

 :گفت و گرفت
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 .بزن حرف درست بزرگترت با نازان-

 دستم روی لیوان، محتوای از کمی که کوبیدم کابینت روی رو لیوان

  ...بود دلم سوزشِ  مهم سوخته، دستم نبود مهم برام. ریخت

 :غریدم دندون الی از

 رو دهنش حرف هم خودش که زنم می حرف درست بزرگتر با وقتی-

 بهش که کرده کارچی برام بزرگتر؟ کدوم بزرگتر؟ ضمن، در! بفهمه

  ارم؟بذ هم احترام

 .چرخیدم طرفشون به

 کردین؟ پدری یا مادری، برام کدومتون کردین؟ کاری برام کدومتون-

 :دادم ادامه و انداختم عمه به نگاهی

 به. افتادین یادم به وقتاون... شد کاری شد، غمی شد، دردی هروقت-

 کردین؟ یادم ِکی اون غیر

 .شدم خارج آشپزخونه، از و گرفتم همشون از چشم

 خونه از. برداشتم رو کیفم و پوشیدم رو لباسم سریع و رفتم اتاقم فطر به

 .شدم زدن قدم مشغول خیابون، تو هدفبی و شدم خارج
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 دیدن با. کردم نگاهش و آوردم باال سر شد، زده که ماشینی بوق صدای با

 .شد منقبض فکم حمید،

 طرفش به ممتدش، هایبوق شنیدن با که بدم ادامه راهم به خواستم دوباره

 .رفتم ماشین سمت به و چرخیدم

 و کشیدم هم در اخم. پایین داد رو شیشه که زدم شیشه به تقه دو

 :پرسیدم کارانهطلب

 خوای؟می چی-

 .دارم کارت بشین بیا-

 .خداحافظ... دارم کار من-

 :گفت قبل از بلندتر و برداشت چشمش روی از رو عینکش

 .دارم کارت سوارشو بیا نازان-

 اذیتم عابرها یخیره هاینگاه انداختم، اطراف به نگاهی میزیرچش

 .کردنمی

 سینه، به دست. شدم ماشین سوار و کردم باز رو جلو در حرفبی

 :رسیدم کردم،می نگاه روبهرو به که درحالی
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 داری؟ کارچی-

 پارک ایگوشه دقیقه، چند از بعد و داد حرکت رو ماشین حرف بدون

 حرف به کرد شروع خودش و نموند من سوی از حرفی منتظر. کردن

 :زدن

 بودن کالسهم هم با. کرد آشنا ترانه با رو من حامد که بود پیش دوسال-

 دیگه، چیزیه یا بود گونهبچه دعوای یه سر دونمنمی. بودن جور خیلی و

 با هم من و داد پیشنهاد بهم رو ترانه حامد. شد خراب باهم شونرابطه که

 متوجه و من دیدن با ترانه. خواستگاری رفتیم و کردم تمشور مادرم

 و انتقام فکر از شاید. زد برق هاشچشم حامدم، برادر کهاین شدن

 ازدواج باهاش و داشتم دوستش من... شاید و بود سرش تو هاینقشه

 رو ترانه و افتاد اتفاقی بعد چندوقت کهاین تا بود خوب چیز همه کردم،

! ستحامله کردممی فکر چرا، دروغ. آزمایش رایب بیمارستان، بردم

 جواب اومدن بعد اما... سرگیجه و تهوع حالت... داشت رو عالئمش

 و داره بدخیمی تومور ترانه فهمیدیم. شد آوار سرم رو دنیا آزمایش،

 تونستمنمی نبود، شدنیتوصیف حامد حالِ ... ماست یچندروزه مهمون

 خودم زندگی هم، طرفی از. نزنم دم و ببینم رو کوچولوم برادر یغصه

 و سربی خیلی رو ترانه... اومدنمی در هم صدام و پاشیدمی هم از داشت



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 243

 به. سخت خیلی بود، سخت برام. درآوردم حامد عقد به و دادم طالق صدا

 باید بود؟چی چاره اما. بکنی هم رو تصورش تونینمی که حدی

 شاید... بگذرونه رو زندگیش خوش روزهای عمری آخر این گذاشتممی

 حالیخوش فکر به فقط لحظه اون... اما کنی تلقی غیرتبی رو من

  ...همین بودم، همسرم و برادرم

 از کردم،می درکش خوب... بگم بهش چی دونستمنمی. اومد بند نفسم

 هرکسی که نبود چیزی هات،چشم جلوی شدنش پرپر و عزیز دادن دست

 .باشه داشته رو تحملش و تاب بتونه

 کرد؟ معرفی طوریاون شمارو عمه چرا پس-

... و میشه تموم روز یه هم رابطه این. بدونه چیزی کسی خوادنمی مامان-

 .همین داداشه،زن یه فقط برام حاال ترانه

 خوای؟می چی من از خب-

 آروم و کرد تر رو لبش. دوخت روبهرو به چشم و کشید عمیقی نفس

 :گفت

 کمک با... رو آرزوش آخرین کنم، برآورده رو ترانه زویآر خواممی-

 .تو
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 !چیه؟ آرزوش-

 :گفت قبل از ترآهسته و کشید صورتش به دستی

  ...کنم ازدواج من کهاین-

 من به تونستمی ربطی چه ترانه، آرزوی این. کردم نگاهش بهت با

  ...نکنه... نکنه باشه؟ داشته

 حمید. شدم پیاده ماشین از حرفی، گفتن بدون و کردم باز رو ماشین در

 به و گرفت پشت از رو دستم. دوید دنبالم و شد پیاده ماشین از سریع

 :گفت عجز با و کشید خودش طرف

 حداقل. نخواستم جوابی ازت هنوز هم من ندادی، بهم جوابی که تو-

 .نکن رفتار باهام طوریاین

 !حمید ایدیوونه تو نکنم؟ رفتار چطوری-

 :گفتم تند و انداختم دستم به نگاهی

 .کن ول رو دستم-

 زد، خشکم. شد شنیده گوشم پشت از آشنایی صدای لحظه، همون

 .رفتن پایین و خوردن ُسر اممهره ستون روی از عرق، سرد هایقطره
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 رومونبهرو. چرخوندم طرفش به رو سرم و دادم قورت رو دهانم آب

 :گفت بود، هاشلب همونم پوزخند که درحالی جیب، به دست و ایستاد

 خوبید؟. بخیر همگی ظهر-

 یگره سریع اما کشید هم در ابرو. چرخید حمید و من دست بین نگاهش

 و آورد لبش روی رو مسخره پوزخند اون دوباره و کرد باز رو ابروهاش

 :گفت

  ...هم امروز و بزرگمهر دیروز من، پیش روز دو تا نازان؟ نوبتیه-

 :گفت و کرد حمید هب ایاشاره ابروش با

 .آقا این-

 :پرسید من از آهسته. کرد ول رو بازوم سریع و خورد جا حمید

 شناسیش؟می کیه؟-

 سریع که فهمید خودش کنم فکر. بزنم پوزخند مهیاد، خود مثل تونستم فقط

 :گفت

  ...باشه شده تفاهمی سوء باید-

 :گفت و کرد ول سریع رو دستم
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 .برم من بهتره-

 :خورد گوشمبه اشآزاردهنده صدای دقیقه، بعدازچند و شد دور ما از

 جربزه اومد،می خوشم بیشتر دیروزیِ  از بود، ترسو کمی یکی این-

 !کنی انتخاب رو شجاعش یه دفعهاین. داشت

 به و شدم دور ازش بدم، هاشحرف به جوابی و بدم محلش کهاین بدون

 و گرفتم دربستی اکسیت سریع که بیاد دنبالم خواست. رفتم خیابون سمت

 .شدم سوار

 به چشم مسکوت کرایه، کردن حساب بعد و دادم رو بیمارستان آدرس

 رو هامچشم و چسبوندم شیشه به رو سرم. دوختم شیشه بیرون فضای

 شد؟ پیداش کجا از روز وقت اون یهو مهیاد. بستم

 مشغول پارک تو هم شاید. نداشت ورزشی لباس به شباهتی کم هاشلباس

  ...دیده رو ما و بوده رزشو

... ترسو یچارهبی مردک! سوختمی حمید برای دلم کم کم داشت

 خودش پیش. کنم فکر اشاحمقانه پیشنهاد به هم ایلحظه حتی تونستمنمی

 وجود نازان از تربدبخت و ترساده و تراحمق که بود؟ کرده فکری چه

 بهش؟ مدمی مثبت جواب حتما من و سراغم بیاد و نداره
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 جلوی از پیش چنددقیقه یصحنه تا فشردم هم روی محکم رو هامپلک

  ...بشه محو هام،چشم

 و پرستارها. دویدم پدرجون اتاق طرف به و شدم پیاده ماشین از

 مهم لحظه اون نبود، مهم برام. کردنمی نگاهم تعجب با هاکنندهمراجعه

 تعریف براش باید .بود ازش گرفتن آرامش و پدرجون به رسیدن فقط

  ...داشت باورم که بود اون فقط گذشته، چی کردممی

 راحتی نفس دیدنش با. گشتم رو وجودش هام،چشم با و شدم اتاق وارد

 .کرد خوش جا لبم کنج لبخند و کشیدم

 روی آروم، و آوردم با رو دستم. نشستم صندلی روی و رفتم سمتش به

 :گفتم زیرلب و کشیدم اشگونه

 کافیه؟ خواب دیگه کنینمی فکر شی؟ بلند خواینمی... پیرمرد سالم-

 دکتر، و گفت چیزی پرستار. شدن وارد دکترها و شد باز در لحظه همون

 :گفت لبخندزنان و داد کوتاهی سالم من، دیدن با. کرد تایید سر با

 .شده ثابت شونحیاتی عالئم اعتمادی، خانوم میگم تبریک-

 :گفت بعد و هاهدستگا سراغ بره تا کرد اشاره پرستار به سر با

 .کنیممی جدا ازشون هستن، اضافی چیزای هااین-



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 248

 :گفتم ذوق با و گرفتم رو هامچشم اشک

 شده؟ خوب حالش-

 .زد لبخند دوباره و گذاشت هم روی پلک

 میاد؟ هوشبه ِکی-

 .کردم نگاهش

  ...شده تنگ شواسه دلم-

 که هرکاری ما. داره شما هایکمک و خودش اراده به بستگی دیگه اون-

 .دادیم انجام رو اومدمی بر دستمون از

 .کردم بارون بوسه رو پدرجون صورت رفتنشون، از بعد و کردم تشکر

  ...شکرت خدایا

 دل و درد باهاتون فقط خواممی پدرجون، کنم ناراحتتون خوامنمی امروز-

 !نیست غمگینم هایداستان از خبری کنم،

 :گفتم لبخند با و کشیدم چینش پر یگونه روی دستی

 اسارت از رو خودم خواممی ببینم، رو خوشبختی روی کمکم خواممی-

 زد، زنگ امعمه بخوابم، کهاین قبل دیشب... کنم خالص تلخ زندگی این



 

 

 

 www.Nevisadl.com      انویس انجمن اختصاصی رمان 249

 زندگی یدرباره ازم. داشت نگه خودش پیش چندسال رو من که همونی

 امبچه که گفتم. رو چیز همه براش فتمگ هم من... هم من و پرسید فعلیم

 هم مونخونه اوضاع درباره گیرم،می طالق دارم گفتم کردم، سقط رو

 پس مادرم به رو من کاش که کردمی آرزو گفت؟ چی دونیمی.. گفتم

 خوب برادرش امانت از تونستمی صورت اون در شاید بود، نداده

 نو از زندگی یه. کنم زندگی باهاش خودش، پیش برم گفت. کنه مواظبت

 از بیشتر حداقل ریزه،می من پای به رو زندگیش همه گفت... بسازم

 هیچی گفتم. نداره دوستم هم اون از ترکم باشه نداشته دوستم مادرم

 .خواممی رو پرمحبتت آغوش و کوچیک سرپناه یه فقط عمه، خوامنمی

 .خندیدم ام،گریه میون و گرفتم رو هامچشم زیر اشک

 شهر چندتا برم برم، و کنم ترک رو دیار این شاید پدرجون، برم شاید-

 که صورته این در فقط. کنم زندگی تنهام یعمه پیش تر طرفاون

 اگه که ببخشید بذارم، تنهاتون مجبورم اگه که ببخشید. میشم بختخوش

... اما ببرم باخودم هم رو شما شدمی کاش... نبودم براتون خوبی دختر

... خب ولی. پدرجون بذارم تنهاتون نمیده رضا دلم. نمیشه که مدونمی

 تا بکنم رو سعیم خواستیدنمی مگه نبود؟ آرزوتون من خوشبختی مگه

 نیستید پیشم شما... درسته باشید؟ پشتم شماهم و باشم داشته خوبی زندگی
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 و خوشبختی هم تنها پیرزن اون به تکیه به طوری،همین... خب ولی

  ...کنهمی تضمین رو آرامشم

 موعود روز رسیدن صبرانهبی منتظر من و گذشتنمی هم پی از روزها

 وجودشون به هنوز من و بودن ما یخونه بود چندروزی اینا عمه. بودم

 از سرشار برام حمید وجود خصوصا وجودشون،. بودم نکرده عادت

 باید کردم،می مطرح مادرم برای رو رفتنم زودتر هرچه باید. بود عذاب

  ...رفتممی

 خندیدم،می. زدممی حرف باهاش و نشسته پدرجون اتاق تو معمول طبق

  ...هامغصه از گفتم،می خاطراتمون از کردم،می دل و درد

 کمی بزرگمهر، اسم دیدن با. برداشتمش و شدم تلفن خوردن زنگ متوجه

 خبربی ازش و نداشتیم تماسی هیچ باهم که بود چندروزی. گرفتم استرس

 جورایییه. بودم نگرفته خبر ازش مهیاد، با دعواش از بعد دقیقا. بودم

 لرزون، هاییدست با و گرفتم دست تو رو گوشی! کشیدممی خجالت ازش

 :داد جواب رو تلفنش

 روزبخیر سالم،-

 :رسید گوشم به اشگرفته صدای
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 کجایی؟. ممنون سالم،-

 .شدم نگران

  ...صداتــ شده؟ چیزی-

 ببینیم؟ رو دیگههم میشه کجایی؟. ببینمت خواممی... ستنی مهم-

 .پدرجونم پیش من-

 .شدم بلند صندلی روی از و برداشتم رو کیفم

 .جااون بیام بده آدرس-

 :گفت و کشید باال رو اشبینی آب

 .بیای خوادنمی هست زحمتی برات اگه-

 .منتظرم کن، اس ام اس برام رو آدرس زود زحمتی؟ چه-

 دادنِ  منتظر. گرفتم دربست ماشین و شدم خارج بیمارستان از عجله با

. جااون بره تا دادم رو آدرس راننده به دریافتش، محض به و موندم آدرس

 برای آدرس، این بودم نشده متوجه خودم چرا کردم، نگاه آدرس به دوباره

 :زدم تشر خودم به هست؟ دفترش
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 از بیرون یا بود دادگاه وت یا قرارهاتون دفترش؟ رفتی چندبار مگه"

 " ...دفترش

 چیزهای رو باید. کنم دور مسائل این از رو فکرم تا دادم تکون سر

 .بود بزرگمهر روحی وضعیت یکیش، و کردممی تمرکز تریمهم

 "کاَرته؟ چی اون مگه کنی؟ تمرکز روش باید چرا تو"

 سردردِ  این. فشردم هم روی رو هامپلک و گرفتم دستم دو میون رو سرم

  ...لعنتی

 دفترش طرف به و  کردم حساب رو کرایه نظر، مورد محل به رسیدن با

 فین و لرزون صدای اون. بودم نگرانش نبود، خودم دست. کردم تند پا

 با که نبود بیدی بزرگمهر. ترسوندمی شدیدا   رو من تلفن پشت کردنش فین

  ...بود افتاده پا از... حاال و بلرزه بادی هر

. ایدیگه آدم هیچ و موکل نه و بود منشی نه اما رسیدم کارش اتاق رد به

 ترس لحظه یه. باشه تنها و بیرون برن همه بود خواسته خودش شاید

 !نیست هاحرف این اهل بزرگمهر نه، اما... گرفت رو وجودم

 به مبل، روی گوشه یه که دیدنش با. کردم باز رو در و زدم در به تقه دو

 غم. شد ریش دلم بود، کرده بغل غم زانوی و کرده جمع رو خودش زور
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 لرزون صدای همون با. نشست صدام تو بغضی و شد دلم مهمون عجیبی

 :گفتم و دادم سالم

 داغونی؟ قدراین چرا شده؟ چیزی-

... مرد این خدایا... رو وجودم کل کشید آتیش به خیسش نگاه کرد، نگاهم

 االن چرا من، پناه و پشتیبان بود شده دعوا وسط و روزاون که مرد این

 رسید؟می نظربه پناهبی قدراین

 و کردم نگاهش. نشستم دوری نسبتا   یفاصله با کنارش، و رفتم طرفش به

 زمین روی و درآورد زیرش از رو پاهاش بگم، چیزی خواستم تا

 بدون. شد خیره رو به رو به و داد تکیه مبل گاهتکیه به و نشست. گذاشت

 :گفت داریخش صدای با... باشه خاصی مقصد دنبال هاشچشم کهاین

  ...شد تموم چیزهمه امروز شد، تموم-

 .کنه سنگینی دوشت روی بار این نذار برام، بگو شد؟ تموم چی-

 امروز رها شد، تموم رها با مشترکم زندگی شد، تموم چیز همه امروز-

  ...رفت و کشید پر شد، رها

 اما نیست خوب همسرش حال بود گفته. ردمک نگاهش باورانه نا

 .کنه تموم چندروز، همین تو که بده قدراین دونستمنمی
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 .باشه آخرت غم... میگم تسلیت-

 .خندیدم تلخ و گذاشتم اششونه روی دست

 پدر اش،بچه بمونه، بخاطرش که نداشت چیزی اون. بره باید رفتنی-

 جسم رفت،می باید هم اون. رفتن همه و همه زندگیش، عشق و اشبچه

 .خوردنمی زندگی درد به دنیا این تو اون، ناقص

 به آهسته رو سرش. هامچشم به دوخت رو اشاشکی و خیس هایچشم

 :گفت و داد تکون نهی نشونه

 برگشت انتظار چشم هم هنوز اون بود، سالش چهار و بیست همش اون-

  ...اون. بود عمرش آخر هایسال گذروندن برای من

 چندروزه مهمون بود، رفتنی. رفتمی باید یزدان، رفتمی باید اون-

 احتیاجی اون. بود آورده پناه تو به کسیبی سرِ  از و بود تنها اون... بود

 ندون، مقصر رو خودت. همین باشه، تنها خواستنمی فقط نداشت، تو به

  ...کنی وصال به رسیدن و آمرزش طلب براش کن سعی. نباز رو خودت

 در و گذاشت مبل گاهتکیه روی رو سرش. اومد پایین کمی و بست شمچ

 :گفت حال، همون
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 یهمه درسته بود، کرده خیانت بهم درسته بود، گناهکار اون درسته-

 که بود کسی بود، همسرم روزی یه اما... اما بود داده باد به رو زندگیم

 ساخته رو نمودونفره زندگی باهاش که بود کسی بودم، کرده تکیه بهش

 اون بازسازی برای مونده جابه خوشیدل ذرهیه همون حاال... حاال و بودم

 بوده هم درصدیک درحد خوشیمدل اگه حتی داشتیم، که قدیمی زندگی

  ...رفت باد به هم اون باشه،

 امشونه روی رو سرش آهسته بزرگمهر و موندیم ساکت ایچنددقیقه

 نباشم؟ گاهشتکیه وضعیت این تو من چرا شد، گاهتکیه برام اون. گذاشت

 پشتیبانم و محکم مرد. بستم رو هامچشم و دادم سرش به تکیه رو سرم

 احساس شونه، یه با شده. گرفتممی رو پرش زیر باید بود، کرده خم کمر

  ...کردممی منتقل بهش باید رو خودم همدردی

 خیابون، یمهمهه و هاماشین بوق صدای. موندیم ساکت و موندیم ساکت

 حاکم سکوت و اومدمی چهارم طبقه به پایینی ولوم با که بود صدایی تنها

 .شکستمی رو دوتا ما بین

 هاچراغ. رفت تاریکی به رو هوا و شد کم ها صدا خوابید، هاهمهمه

 .شد رنگ مصنوعی، نورهای با و شد تاریکی غرق شهر شدن، روشن
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 خودم به بزرگمهر، سر شدن گینسن با که بودیم تاریکی و سکوت غرق

 رو سرش آهسته. شدم اشبسته هایپلک متوجه و کردم نگاهش. اومدم

 کت اور. انداختم اشباالتنه روی رو کتش و گذاشتم مبل بعد و پاهام روی

 روش هم رو اون و برداشتم رو بود آویزون آویز رخت از که بلندی

. بود روش زیادی شارف امروز کرد،می استراحت کمی باید. انداختم

 .خونه بره و بیداربشه تا زدممی زنگ بهش بعد چندساعت

 .بستم رو در و رفتم بیرون اتاق از آهسته

 رو ماشین جلوی که هاییبچه صدای ها،قدم صدای ماشین، بوق صدای

  ...صدای بخره، فال کسی که کردنمی خواهش و گرفتنمی

 یکوچه به مونده ندکوچهچ. رفتم خونه طرف به و شدم ماشین سوار

. زدن قدم به کردم شروع آروم آروم و شدم پیاده ماشین از نظرم، مورد

 این به کردن فکر برای بود زود کمی هرچند افتادم،می چاره فکر به باید

 اشقبلی ازدواج بند و قید از مستقل حاال بزرگمهر... بازم ولی چیزها

 کنه ابراز رو احساسش احتر تونستمی بکنه، هرکاری تونستمی. بود

 دور باید. باشم عذابش و زجر باعث وجودم با خواستمنمی... من و

 اشگذشته که نازانی از باالتر بود، من از باالتر لیاقتش اون ازش، شدممی

  ...و قبیح و زشت کارهای و بیهوده هایدوستی و گناه از بود پر
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 گفت خودش... بود هنشد عاشق هنوز. بود پاک احساسش بود، پاک اون

 بهش نسبت رو عشقش خواستهمی و داشته دوست صرفا رو همسرش که

 کسی گیر هنوز دلش. افتاد براشون شوم اتفاق اون و زد که بکنه شدیدتر

  ...برم و بذارم بشه،" طالق بچه" منِ  گیرِ  کهاین از قبل باید نبوده،

 بخوام که بودم نیاو از تر حوصلهبی. شدم وارد و کردم باز رو خونه در

. شنیدم رو عمه هایغرزدن صدای که رفتم اتاقم سمت به. بدم سالم

 .کردم نگاهش باز،نیمه هاییچشم با و سمتش به برگشتم

 نیست بد بدی سالم یه-

 !بود جالب بود، شده هم طلبکار

 پوزخند و ایستادم روش به رو. رفتم طرفش به و انداختم باال ابرو تای

 :تمگف و زدم محوی

 مجبورم؟-

 .بزرگترتم-

  ...ندارم زدن حرف حوصله که نکنید شروع باز بزرگتر؟-

 .ببینم وایسا-
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 .کشید خودش سمت به و گرفت بازوم از

 .ایم اضافه جااین انگار که نکن رفتار طوری-

 :گفتم و زدم نیشخندی

 .دونیدمی هم خودتون خوبه-

 تونستمی داشت، وستد فکری هر نبود، مهم برا. کرد نگاهم و کرد اخم

 ها غریبه حتی بود، غریبه یه از کمتر برام شونخانواده کل ارزش. بکنه

 :گفت رویی ترش با. نبودن ظالم قدراین هم

 !بریم؟ خوایمی-

 بمونید بخوام ازتون هم حاال که نکردم دعوتتون من-

 :داد رو جوابم و کرد نازک چشم پشت

 .نازان میزنی حرف تلخ خیلی-

 شوهر و پدرم امثال و تو رو کامم. کردن تلخ رو کامم نبود، تلخ زبونم-

 بودم، سرخوش بودم، زبون شیرین. کردن تلخ دیگرون و مهیاد و مادرم

 .کردید تلخ رو کامم خودتون

 .بزن رو حرفت نباف، فلسفه-
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 و انداختم باال رو ابروهام جفت. زدم زل هاشچشم تو مستقیم و برگشتم

 :گفتم و ادمد باال رو لبم گوشه

 بزنم؟ رو حرفم-

 .بدونیم هم ما بگو دلته؟ تو چی آره،-

 کهاین با و بودن ما متوجه خانواده یهمه. انداختم اطراف به نگاهی نیم

 .بود ما به حواسشون اما دادن،می نشون مشغول رو خودشون

 پیداتون برم و دور دیگه و بشید دور تونیدمی تا بگیرید، فاصله من از-

 به کردید ول رو برادرم و من پیش سال بیست نوزده، که طورهمون. نشه

 .نگیرید رو سراغم هم وقتهیچ دیگه و برید. رفتید و خدا امون

 :گفت آشفته و کرد تر زبونش با رو لبش. نشست هاشچشم تو بزرگی غم

  ...بودم هم شماها فکر به من. نیست کنیمی فکر تو که طوراین نازان-

 فکر. نیستم دیگه اما بودم، احمق... عمه نیستم خر من بودی؟ ما فکر به-

 تا ندارم خبر کردین فکر کشیدین؟ من برای اینقشه چه دونمنمی کردی

 شد؟ پیدا تون کله و سر بگیرم طالق قراره فهمیدین

 :دادم ادامه و کردم اشاره ترانه به
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 هست اون های خواسته کردن برآورده برای ش همه دونمنمی کردید فکر-

 دارم اهمیت چقدر من براتون؟ چندمم الویت من عمه؟ چی من بس؟ و

 هفت و کرد بازی پسرتون هردو دل با که دختر یه از اهمیتم شما؟ برای

 تون خانواده من بودم، خوِنتون هم من کمتره؟ ست، غریبه براتون پشت

 اش خانواده اعضای احساسات از که دیدید رو ای خانواده کدوم بودم،

  ...خدا رو تو نکنید فرض خر رو من کنه؟ استفاده خودش منافع برای

 .شدم کوب میخ حمیدد، صدای با که برم باال خواستم و برگردوندم رو

. کنیم نمی نگاه هم رو سرمون پشت و ریم می باشه بریم، خوایمی اگر-

 .داری نشونی این به هایی زاده عمه و عمه که کن فراموش توام

 .شد تموم گرون برام خیلی حرفش ،سمتش برگشتم

 فقط کردممی فکر اصل در دارم، رو کسی که بودم کرده فراموش من-

 مادی احتیاج نه نبودم، محتاج شما از کسی به من! خودم و هستم خودم

 احتیاج که کنم اغراق کمی دومی این مورد در شاید. عاطفی نه و داشتم

. کردن پر زندگیم تو هاروشما خالی جای که کسایی بودن اما نداشتم،

 پر امیدی نا با رو شون خالی جای و شد تموم تلخ طوریاین تهش هرچند

 !بودن چیز هیچ از بهتر باز... خب اما کردم
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. دادم نمی بهشون اهمیتی ولی بودن زوم روم بود، سمتم به ها نگاه همه

  ...نبود مهم برام ها آدم این از کدوم هیچ دیگه

 از رو بزرگی نسبتا دستی ساک. کردم قفل رو در و مرفت اتاقم سمت به

 بزرگم کیف از رو کارتم. انداختم تخت روی و کشیدم بیرون کمد داخل

 دست یه و خونگی لباس دست دو. پولم کیف داخل گذاشتم و برداشتم

 در که اومد می در پشت از مامان صدای. ساک داخل گذاشتم هم رسمی

 نسبتا مانتوی و تیره شال چندتا بهش، توجه بی. کرد می صدام و زد می

 هم رو اون که بود کیفم داخل نقد پول کمی. ساک داخل انداختم هم پوشیده

 زیر رو ساک. بستم رو زیپش و ساک ی گوشه کوچی جیب تو گذاشتم

 و رفت باال مامان صدای. کردم پرت تخت روی رو خودم و انداختم تخت

 آدم رفتن نداشت، اهمیتی. درسی گوشم به عمه خداحافظی صدای بعد،

  ...نداشت اهمیتی بودن، غریبه باهات که هایی

 زنگ دونستمنمی. کردم مکث" بزرگمهر" اسم روی و برداشتم رو تلفن

 اون تو خوابیدن خب اما. نه یا هست درستی کار شب وقت این بهش زدن

. مفشرد رو سبز یدکمه و زدم دریا به دل. نبود جالب چندان هم سرد اتاق

 از بعد دوم، بار. زدم زنگ بهش باز دوباره من، امیدی نا و بوق چند بعد

 :گفت آلودیخواب و گرفته صدای با. داد جواب بوق چند
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 جانم؟... سالم-

 و بزنم زنگ بعد و کنی استراحت یکم کردم فکر خودم با راستش سالم،-

 .خونه برگردی کنم بیدارت

 .شد هوشیار صداش کمی

 رفتی؟ ِکی. کردم ناراحتت که شرمنده بی؟خو تو... آهان-

 ناراحتی؟ چه نه-

 :گفتم و کردم نرم رو لحنم کمی

 .دیگه هاست موقع همین واسه دوست-

 .بودی فکرم به که ممنون-

 .شد ضعیف صداش کمی و اومد خش خش صدای

 .شده خشک بدنم... ببخشید-

 .زدم زنگ زودتر شد خوب-

 امدوستانه انسان حس این بخاطر شاید. دونستمنمی رو لحنم نگرانی دلیل

 !بود

 :رسید گوشم به وار، زمزمه صداش
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 دختر؟ کنیمی بازی دلم با چرا-

 گفتی؟ چیزی! جانم؟-

 :گفت کالفه و فرستاد بیرون رو نفسش

 باش آماده هم صبح فردا برای باش، خودت مراقب. نبود خاصی چیز نه،-

 .طالق برای محضر ریممی

 یزچ همه بخاطر مرسی-

 !دیگه هاست موقع همین واسه دوست-

 و دوست یه داشتن. کردم قطع رو تلفن زدن، حرف کمی از بعد و خندیدم

  ...بود نعمت یه برام بزرگمهر، یزدان مثل حامی

 

** ** ** 

 (  www.nevisadl.com نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)
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 مرطوب دستمال با رو چشمم زیر سیاهی و شدم بلند تخت روی از. داشتم

 و برداشتم ساک همراه رو کیفم و کردم عوض سریع رو لباسم. کردم پاک

 .شدم خارج اتاق از صدا، و سر بدون

. رفتم خبربی که ببخشید سالم،" نوشتم روش و برداشتم کوچیکی کاغذ

. عمه پیش میرم دارم خوبه، حالم نباشید من نگران ئن،مطم جای یه میرم

. شدم خارج خونه از و چسبوندم یخچال در روی رو نوشته... ". خداحافظ

 اگر... بود مامان اگر. کردمی ترآسون رو رفتنم این و نبود خونه کسی

 تو کمرنگی نقش هرچند شدم؟می جدا ازشون چطور... بود نورهان

 بودن واقعیم یخانواده اصلی عضو تنها نفر دو اون. ..اما داشتم خانواده

 .داشتم که

 و محضر یاد ناگهان. گفتم بهش رو مقصدم و گرفتم دربستی ماشین

 :گفتم راننده به رو سریع و افتادم بزرگمهر

 بیست حدود. جااون دارم کار کم یه ؟....محضرِ  برید سر یه میشه اقا-

 نیست؟ که مشکلی... دقیقه

 حرف بدون. برگردوند رو روش بعد، و انداخت بهم آینه داخل از نگاهی

 .کرد کج محضر سمت به رو راهش و داد تکون سر
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 از هر و بود در دم بزرگمهر. رسیدم تاخیر با و ساعت نیم حدود از بعد

 خیابون به چشم دوباره و انداختمی ساعتش به نگاهی نیم چندگاهی،

 .برداشتم رو کیفم و شدم ادهپی ماشین از گرفت، امخنده. دوختمی

 هم اون... نداشت تعریفی چندان حالش. کردم آرومی سالم و رفتم جلو

 :گفت و داد کوتاهی سالم

 .کردی دیر یکم-

 .کردم معطلت که شرمنده داشتم، کار-

  ...شرمنده دشمنت-

 :گفت تعجب کمی و اخم با و انداخت ماشین به نگاهی

 منتظره؟ چرا راننده-

 بهش؟ گفتممی یچ شدم، هول

 بردارم رو نورهان برم جااین از قراره. بمونه گفتم بهش من... راستش-

 گفتم بهش میشه، تموم زود هم کارم و دوره مسیر کمی. خرید ببرمش و

 .بمونه منتظر
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 داخل و رفتم دنبالش هم من. محضر داخل رفت و داد تکون سر حرفبی

 خودش چرا. کردم تعجب کمی مهیاد، وکیل دیدن با. شدم نظر مورد دفتر

 بود؟ نیومده

  .داد رو جوابم لبخند با هم اون که دادم وکیلش به ایآهسته سالم

  ...شد خونده اسمم دقیقه، چند از بعد و شدیم معطل ایدقیقه چند

 که ایصفحه. دوختم سیاه یصفحه به چشم و اومدم بیرون اتاق از

  .بود کرده تارش و تیره سیاه، روزگارِ 

 حتی داشتم، شک. نه یا درسته کردم که کاری دونستمنمی بودم، التکلیفب

 که داشتم شک هم باز بود، کرده حقم در مهیاد که هاییبدی تموم وجود با

 .نه یا بود خوبی حل راه طالق آیا

 اومد؟می سرم بالیی چه شد؟می چی این بعد امآینده

 خلق کج هیزِ  پیرمرد یه ومد زن مادرم، مثل یا شدم؟می تنها عمرم آخر تا

 شدم؟می

 کردم؟می کارچی باید حاال خدایا؟ بود چی تکلیفم
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 کوتاهی خداحافظی. نگفت چیزی و نیست مساعد حالم فهمید بزرگمهر

 در و نتونست اما بگه چیزی خواستمی رفتن، موقع. رفت و کرد باهام

 .شد ماشینش سوار و کرد خداحافظی آخر

 شنیدم رو راننده دارخش و بم صدای. شدم سوار و رفتم ماشین طرف به

 :گفت که

 ترمینال؟ بریم حاال خانوم-

 کمی و تعجب با. کردم نگاهش نمناکم، هایچشم با و اوردم باال سر

 :گفت نگرانی

 بیمارستان؟ ببرمتون شده؟ چیزی نیست؟ خوب حالتون-

. کرد هدایت خیابون سمت به و کرد روشن رو ماشین و گفت ای"هللا بسم"

 و شاد هایبچه به درد، پر و دردبی هایآدم به جاده، به دوختم چشم

 به فروختن،می سبزه و ماهی که خیابون کنار فروشای دست به غمگین،

 عید، شب برای مناسب لباس پیداکردن برای بودن تالطم در که مردمی

  ...به دوختم چشم
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 تک برای دلم را،چ دروغ. کردم نگاه شهرم مردم به بار، آخرین برای

 و ها زدن جوش برای هاشون، خیالیبی یهمه برای. شدمی تنگ تکشون

  ...شدمی تنگ شیفته برای دلم دوستام، برای هاشون، کردن دهنی بد

 باز،نیمه هاییچشم با. بیمارستان به شدمی ختم شناختم،می خوب رو مسیر

 :گفتم و کردم نگاه راننده به

 آقا؟ ریممی کجا-

 هرجا بعد بزن سُرم یه بیمارستان بریم دخترجون، نیست خوب التح-

 راحت خیال با و ترمینال کنم ولت تونمنمی حال این با. برمتمی خواستی

 .کارم سر برگردم

 تاکسی، راننده یه قالب در بود فرشته یه اون شاید. زدم دردی پر لبخند

 شاید. کردمی لیدتق رو هافرشته کار که بود تاکسی راننده یه هم شاید

  ...هم

 اطراف به بشن، بسته تا رفتنمی که هاییچشم و سردرد با و گشودم چشم

 لبخند. کردم نگاه پرستار به و برگردوندم سر دستم، سوزش با. کردم نگاه

 خیزنیم. انداخت سطل داخل و کشید رو سُرم و زد ایصمیمانه چندان نه

 :گفتم و شدم
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 جام؟این ساعته چند من-

 .ساعت دو نیم، و یک حدودا  -

 بودم؟ هوشبی مدت همهاین من... وای-

 .زدیم تقویتی سرم بهت. خانوم بود ضعیف خیلی بدنت-

 :گفتم و درانداختم به نگاهی

 دارم؟ فاصله 301 اتاق با چقدر چنده؟ اتاق شماره-

 .دومیم طبقه ما هستش، باال طبقه 301 اتاق-

 :گفت که بشم بلند خواستم و کردم تشکر

 .بیاد جا حالت بذار بکش، دراز کمی-

 .خوبم من-

 .گهنمی رو این رسوند جااین رو تو که ایراننده اما-

 :گفتم و کوبیدم امپیشونی به آهسته

 کجاست؟ کیفم کجاست؟ اون! راننده... وای-

 :گفت جوابم، در و کرد اشاره میزم روی کاغذ به
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 نگران گفت. رفت و جااین تگذاش اشهشماره که رو کاغذ این راننده-

 بهتر حالت وقت هر امانته، دستش ماشینش، عقبِ  صندوق تو کیفت نباشه،

 سر برگشته هم االن مقصدت، به رو تو برسونه ببره بزنی زنگ بهش شد

 .بیای هوشبه تو که موقعی تا کارش

 و دادم تکیه صندلی پشت به رو ممکنه؟ چطور. کردم نگاهش تعجب با

  ...گذاشتم هم روی پلک

 با باید. شدم بلند تخت روی از بعد و کردم استراحت هم ایدقیقه چند

 دلم. رفتممی بعد و کردممی صمیمانه و طوالنی خداحافظی یه پدرجون

 چی چاره اما... شدمی تنگ خیلی تخت روی جوننیمه پیرمرد اون برای

  ...؟دادممی ادامه رو امزندگی و موندممی کی پیش جااین بود؟

 پدرجون اتاق طرف به بیمارستان، با تصویه بعد و کردم عوض رو لباسم

. شدم داخل اتاق، بودن خلوت دیدن با و کردم باز رو در الی آهسته. رفتم

 کسی چرا. بود شده ریخته هم به نبودم کنارش که چندروزی این تو چقدر

 داشتم،ن رو مهیاد دیدن روی من اومد؟نمی همسرش چرا رسید؟نمی بهش

 بود؟ شده پیرمرد این خیالبی چرا زنش دیگه
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 داشت؟ رو کی من جز پیرمرد این گذاشتم؟می تنهاش باید چطور خدایا

 حاال. بود ُپر دورش و شلوغ سرش همیشه بود، خوب حالش که موقعی

 .نمیان عیادتش به هم خودش یخانواده حتی بیمارستاِن، تخت روی که

. کنم خداحافظی ازتون اومدم... پدرجون ه؟خوب حالتون پدرجون، سالم-

 ببخشید نبودم، براتون خوبی دختر که ببخشید نموندم، پیشتون که ببخشید

 حالم قدر اون میشه؟ باورتون. گرفتم رو طالقم باالخره امروز... که

. شد بد حالم شکستم، خوردم، زمین... اما چرا دونمنمی... که بود خوب

 هم شاید بود، ضعفم بخاطر شاید... شاید ها، ودنب مهیاد از جدایی بخاطر

 ترسم می. نداشتم خوبی ی گذشته که، دونیدمی آخه. آینده از ترسم بخاطر

  ....باشم نداشته هم خوبی ی آینده

 براش دلم چقدر. کردم نگاهش و گرفتم دستمال با رو چشمم زیر خیسی

 .بود شده تنگ

 مگه پدرجون.. ها میره داره دخترت پیرمرد؟ بشی بیدار خوای نمی-

 جا اولش همین چرا هستید؟ کنارم نگفتید مگه گیرید؟ می رو پشتم نگفتید

  بشید بیدار خواید نمی زدید؟ جا یهو چرا بودید عمل مردِ  که شما زدید؟

 بکنید؟ خداحافظی من از وحداقل
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 بشه بیدار کردم می التماسش. فشردم و گرفتم دستم دو میون رو دستش

 باز چشم بخواد من های حرف با که بود ها این از تر عمیق بشخوا... اما

 .کنه

 بشه بد تا رفت می حالم. ریختم اشک و گذاشتم دستش روی رو سرم

 ناگفته حرف کلی داشتم، باهاش حرف کلی هنوز. گذاشتممی نباید... اما

  ...گفتم می بهش رفتنم قبل تا باید که

 جلوم و بشید بیدار میشه چی نید؟ک نگاهم و کنید باز چشم اگه میشه چی-

 دست از طفل مرگ به... مونم می که قسم خدا به نرو؟ بگید و بگیرید رو

  ...مونم می ام رفته

 دست برای دلم... اما کردم التماسش. نکرد باز چشم اما کردم اصرارش

 لرزونش و بم صدای برای دلم بود، شده تنگ مهربونش و گرم گرنوازش

  ...کاش اومد، می هوش به شکا بود، شده تنگ

 هم هام التماس انگار. شدم بلند صندلی روی از و گرفتم دیوار به رو دستم

 هوش بی و جون نیمه پیرمرد این حتی رفتم، می باید. نداشت ای فایده

 می باید داشتم؟ موندن برای دلیلی چه. نگرفت رو جلوم هم تخت روی

  ...رفتم
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. شدم اومدنش منتظر بیمارستان تمونساخ بیرون و زدم زنگ راننده به

 :گفتم و زدم جونی بی لبخند. شدم نگرانش نگاه متوجه و شدم ماشین سوار

 .شدم مدیونتون داریتون، امانت و بیمارتان به رسوندنم بخاطر ممنون-

 خوبه؟ حالت االن دخترم، بود وظیفه-

 .شما لطف به بله،-

 .شکر رو خدا-

 با و انداختم کنارم به نگاهی. انداخت راه به و کرد روشن رو ماشین و

 .بود کم واقعا راننده این مثل داری امانت مرد. زدم لبخندی ساکم، دیدن

 نگاه. شدم پیاده ماشین از کرایه، کردن حساب از بعد و رسیدم ترمینال به

 .بستم رو در و برداشتم رو کیفم و ساک و انداختم سرم پشت به رو آخرم

 حساب رو اش هزینه. گرفتم بلیط و رفتم نالترمی ساختمون طرف به

 .شدم حرکت وقتِ  رسیدنِ  منتظر صندلی، روی و کردم

 لعنتی سنگین بغض این تا نوشیدم قلوپ، چند و گرفتم کوچیکی معدنی آب

  ...نداشت رفتن پایین و شدن تموم خیال انگار اما ببره، پایین کمی رو
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 و شدم بلند الجون. کرد می حرکت اعالم و زد می داد اتوبوس راننده

 طرف به. انداختم ام شونه روی رو کیفم و گرفتم دستم تو رو ساکم

 بود، راننده پشت که ام صندلی سمت به ساکم، تحویل بعد و رفتم اتوبوس

 .رفتم

 این جا این چرا. کردم نگاه اطراف به تعجب با خالی، اتوبوس دیدن با

 تنها من، و اش بچه همراه زنی باهم، پیرزنی و پیرمرد بود؟ خالی قدر

 .بودیم اتوبوس مسافرهای

 راننده ترمینال، داخل گشتن مسافر دنبال و معطلی ساعت دو-یکی از بعد

 و کرد اعالم بلند رو مقصدش دوباره. کرد روشن رو ماشین و اومد باال

 .انداخت راه به رو اتوبوس و بست رو در

 نگاه حرکت درحال های نماشی به باال، از و کردیم می حرکت خیابون تو

 وحشت با ام، سری پشت زن بلند نسبتا   جیغ و اتوبوس ترمز با. کردم می

 کار چی جا این یزدان... شد نمی باورم. کردم نگاه روم به رو به تر و

 کرد؟ می

 که روش به رو سفید ماشین به زده بهت راننده و بود داشته نگه اتوبوس

 مسافر بین نگاهش و بود داده تکیه ینماش به که مردی و بود داشته نگاه

 .کرد می نگاه گشت،می ها
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 و فهمید راننده. رفتم در سمت به و شدم بلند صندلی روی از اختیار بی

 .رفتم یزدان طرف به باورانه، نا و اومدم پایین ها پله از. کرد باز رو در

. کشید آغوش در رو من هو،یک و اومد سمتم به مضطرب و نگران

 این چرا... چرا مرد این. شد رها کنارم جا همون هامدست و دز خشکم

 کرد؟ طوری

 :زدم لب. شدم خیره هاش چشم تو و اومدم بیرون اغوشش از سرگردون

 کردی؟ پیدام چطوری-

 روی نگاهش. کرد می حرکت صورتم اجزای تک تک روی هاش چشم

 :گفت بزنه، پلک که این بدون و موند ثابت هام لب

 اومدی گفت و زدم زنگ مادرت به نبود، خوب حالت ،شدم نگرانت-

 .بری که... که ترمینال

 دنبالم؟ اومدی چرا-

 امیدی، نا و تنگی دل نیاز، و خواهش. شد خیره هام چشم تو دفعه این

  ...بارید می نگاهش از همه و همه عشق، و ناراحتی

 بیام؟ باید چرا-
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 :گفت آروم و کرد نگاه آسمون به هوا بی

 !دنبالت؟ بیام ایدب چرا-

 بهم خیره تر دقیق. کرد خم کمی رو سرش و شد خیره هام چشم تو دوباره

 :گفت وار زمزمه و کرد تنگ کمی رو نافذش و مشکی هایچشم و شد

 ببازم رنگ باید چرا بشم؟ گیرت پی باید چرا نازان؟ دنبالت بیام باید چرا-

 داری شنوم می وقتی کنم گم رو پام و دست باید چرا نیستی؟ بدونم وقتی

 برگردی؟ نیست قرار و میری

 :گفت بلندتری صدای با

 باشه؟ داشته داشتن دوست جز ای دیگه دلیل تونه می مگه نازان؟ چرا-

 واقعا. کنه هضم و درک رو حرفاش بود نتونسته هم هنوز مغزم

 ها؟حرف این گفتن از بود چی منظورش

 نازان؟-

 :دادم وابج اراده بی و کردم نگاهش گیجی با

 جانم؟-

 :شد قبل از تر آروم لحنش. شدم خجالت غرق من و زد لبخند
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 کن؟ نگاه رو من نشدی؟ منظورم متوجه نازان-

 یکه صداش، شنیدن با که شد سرگردون صورتش اجزای روی نگاهم

 :خوردم

 !کن نگاه هامچشم تو-

 رو عشق که هایی چشم. زدن می برق که مشکی ی تیله دو به شدم خیره

 ها این... که هایی چشم. بودن محبت طالب و زدن می داد خودشون وت

 واقعیت تونستنمی این داشت؟ دوست رو من یزدان داشت؟ واقعیت همه

 تونستنمی این. بس و بود توهم و خیال صرفا بودم مطمئن باشه، داشته

  ...باشه داشته واقعیت

 !نداره واقعیت-

 گاز رو لبم اراده بی من و شد رسرازی دلم به دنیا غم تمام ناخواسته

 از کمتر چیزی با و کرد ترکم رو مونبین یفاصله کوتاه، قدم یه با. گرفتم

 روی شصتش انگشت و اومد باال دستش. ایستاد من از فاصله وجب یک

 نگاه... اون نگاه ولی کردممی نگاه هاش چشم به هنوز. نشست امچونه

 امچونه به کوچیکی فشار شصتش شتانگ با! بود هام لب روی دقیقا اون

 بم صدای. کردم آزاد هامدندون اسارت از رو لبم ارادهبی من و کرد وارد

 :...گرفت بازی به رو روانم و روح گیراش، و
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 !داره واقعیت این! نازان دارم دوست من اما-

 روش به رو اتوبوس و اطراف فضای متوجه که کرد خم کمی رو سرش

 .بست رو هاشچشم و کرد اخم چندثانیه و شد

 :گفت و گشود هم از پلک چندثانیه، از بعد و فشرد هم روی رو هاشپلک

 برسم؟ بهت بتونم من تا نگرفتی زودتر رو لعنتی طالق این چرا-

 :داد ادامه و کرد باز هم از رو اخمش

 بشه؟ تموم تعده تا کنم صبر چندماه باید چطور من-

 طرفم به. گرفت فاصله من از کمی و کشید موهاش بین رو دستش کالفه

 :گفت و کرد نگاهم. گرفت بازوم از و اومد

... بشی دور هامچشم جلوی از هم لحظه یه حتی این از بعد ذارمنمی-

  ...بری جایی ذارمنمی

 عالقه ی درباره راحت قدر این تونست می چطور. بود نشده باورم هنوز

 کنم؟ اورب من باشه داشته انتظار و بزنه حرف اش

 مطمئنی؟ حرفت از تو-

 :گفت و زد مصممی لبخند
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 داری؟ شک من های حرف به تو-

  ...اما نه-

 چی؟ اما-

  ...تونی نمی تو. باشه داشته حقیقت تونه نمی این اما-

 :گفت عصبانیت با و پرید حرفم میون

 از گناهه؟ داشتن دوست باشم؟ داشته دوستت تونم نمی چی؟ تونم نمی من-

 برای خوام می و. مجرمم من آره میشه، محسوب جرم اگه جرمه؟ تو نظر

 برگشتی راه دونم می که شدم خطایی مرتکب که کنم اعتراف بار اولین

 نسبت که حسی از کردم، که کاری از انتخابم، از نیستم پشیمون و. نداره

  ...و دارم تو به

 خط روی چین چندتا. اومد کش باال سمت به هاش لب و شد نرم لحنش

 :گفت آروم. شد چال به تبدیل و افتاد لبخندش

 کنم؟ ثابت بهت چطور دختر؟ دارم دوستت من کنی نمی باور چرا-

 باز که آوردم زبون به رو حرفم داشت؟ دوستم واقعا. شد پر هام چشم

 :گفت و کرد لحنش چاشنی مهربونی
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 سن کم دونی می خودت باشه، هوس و هوی روی از عشقم که نیستم بچه-

 بعدِ ... ها حرف این از و بزنم گولت و بذارم سرت به سر بخوام که دارمن

 تو؟ نداری باورم چرا... نکردم که جرم شدم، عاشق ها سال

 و کردم مچاله هم در رو هام دست. رفتم جلو قدم چند و برگردوندم رو

 :گفتم و کردم جمع دلم روی

 ...کنم اعتماد سیک به تونم نمی نمونده، برام اعتمادی دیگه چون شاید-

 من؟ به حتی-

 شرایط، بدترین تو که اونی کنم؟ اعتماد تونستم نمی هم اون به حتی

 موکلش برای کاری همچین وکیلی کدوم گرفت؟ رو پشتم و کرد حمایتم

 با و زد نمی دم و شنید می ناسزا خورد، می کتک وکیلی کدوم کرد؟ می

 داد؟ می ادامه کارش" اصطالحبه" به عالقه

 دقیقه چند از بعد. رفت راننده طرف به و گرفت من از رو حرف،بی

 و بود کرده قهر همسرش که این مضمون با بهانه و عذرخواهی

 راننده از رو ساکم و کیف بگیره، رو جلوش که اومد و بره خواستمی

 .اومد و گرفت
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 کنارم از اتوبوس و انداخت ماشینش عقب صندلی روی رو دو هر

 جای به و بودم، ایستاده و زده خشک جاهمون نانهمچ من و. گذشت

 بار یک ثانیه چند هر و بود خلوت خیابون. کردممی نگاه یزدان خالی

 .رفت می و شد می رد ماشینی

 :گفت و داد تکون هوا تو دست ایستاد، روم به رو و اومد

 دوستت بشه باورت تا بزنم داد خوای می خودت، و خودمم فقط حاال-

 دارم؟

  ...داشت دوستم واقعا مرد اون داشت، دوستم. تلخ خیلی دم،خندی

 میون و پاشیدم روش به لبخندی شدم، خیره هاش چشم تو و آوردم باال سر

 :گفتم خنده و اشک

 ...دارم دوستت منم... منم-

 این که انگار نه انگار. زندگی شوق از پر شد، شگفتی از پر نگاهش

 دیگه مردِ  یه مرد، این. بود داغون قدر اون دیروز که بود همونی مرد،

 تفاوت امقبلی زندگی نامردِ  با آسمون تا زمین که عاشق مردِ  یه بود،

 .داشت

 !داشت دوستم... مرد این داشت، دوستم مرد این
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 " ...پایان

 

 

 

 سخت من برای درکش کمی. کردم نگاه جلدش به گنگ، و بستم رو کتاب

 رو آخرم نگاه. نبود هم پذیر کانام حتی برام اتفاقات بعضی تحلیل بود،

 تخت روی. گرفتم کتاب از چشم و دادم حرکت پایانی خطوط روی

 .رفتم آینه سمت به و گذاشتمش

 هایلب. کردم نگاه آینه داخل ام چهره به دقت، با و ایستادم روش به رو

 و... و صاف و بور موهای قلمی، بینی کشیده، ابروهای ای،قلوه

 .سبز هاییچشم

 تونستن نمی ها این... شباهت همه این باشه، تصادفی تونست نمی این

 .باشن اتفاقی

 اصلی کاراکتر اسم هم و باشه نازان تونست می من مادر اسم چطور

 بود؟ کی به متعلق من سبزِ  هایچشم بودم؟ کی من باشه؟ رمان
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. زدن می نبض هام شقیقه و بود بریده رو امونم سرگیجه بودم، سردرگم

 این من و کرده وابسته خودش به رو من طور این که داشت چی ابکت این

 دونستم؟ می بهش نزدیک رو خودم همه

 کمی هم ها اون انگار. شدم پدرم و مادر متوجه که چرخیدم در سمت به

 رو استرس و نگرانی تونستم می مادرم های چشم تو بودن، نگران

  ...خدایا نداشت امکان این... ببینم

 از انگار که لرزون صدایی با. ایستادم روشون به رو و فتمر طرفشون به

 :دادم قرار مخاطب رو دوشون هر اومد، می در چاه ته

 مامان؟ کیه اش نویسنده... کتاب این-

 :گفت و زد غمگینی لبخند

 .نزدیکم های دوست از یکی-

  ...هم شما اسم بود؛ نازان دختر اون اسم... داره امکان چطور-

 سبزِ  هایچشم بود؛ عجیب برام کمی. کردم نگاه پدرم ی یدهتک ی چهره به

 بود؟ کی به متعلق من

 کمکم چرا کنم؟ درکش نتونستم هنوز که هست لعنتی کتاب اون تو چی-

 بشم؟ رها سردرگمی این از تا کنید نمی
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 خاص که محبتی با. گذاشت ام گونه روی رو دستش و اومد جلو بابا

 :گفت و کرد نوازشم بود، خودش

  ...قراره چه از جریان فهمی می زودی به دلم، عزیز نباش نگران-

 دلیل. بود مضطرب جور همون نگاهش که کردم نگاه مامان به

 بود؟ واقعی... کتاب اون بود؟ چی اضطرابش

 پدرم واقعا  ... روم به رو مرد همین بود؟ کی پدرم بود؟ من مادر نازان،

 بود؟

 آوردن؟ نمی در سردرگمی از رو من رنف دو این چرا. شد تشدید سردردم

 تو... پرستید می چی هر به دممی قسِمتون... خبره چه جا این بگید بهم-

 .خبره چه جا این بگید خدا رو

 :گفت لب زیر آروم. کشید آغوش در رو من و اومد سمتم به نگران مامان

 .بشم قربونت باش آروم جان، نوا باش آروم-

 مادرم ی سینه به جون، کم هایی مشت اب و کردم گریه ریختم، اشک

 .کوفتم
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 اون و شما نمیگید چرا شده؟ چی نمیگید بهم چرا... باشم آروم تونم نمی-

... تخیل و دروغ یا واقعیته اون نمیگید چرا دارید؟ هم با نسبتی چه کتاب

  ...کنید کمکم... مامان دربیارید سردرگمی این از رو من خدا رو تو

 تنها اون از بعد و رفتم حال از مامان بغل تو رفت، لیلتح امانرژی تموم

 ترآروم و آروم کم کم که بود بابا و مامان بلند صدای فهمیدم، که چیزی

  ...شدمی

 که مامان بد حال متوجه. دوختم چشم اطراف به گنگ و کردم باز چشم

 بود، گذشته که چه اون به ِپی و شدم بود نشده تختم کنار صندلی روی

  ...داستان همون باز اومد،می یادم داشت کم کم. دمُبر

 با و بود دوخته من به چشم غمگین، که کردم مادرم معطوف رو نگاهم

 .کردمی نگاهم اشک، ُپر هاییچشم و تلخ لبخند

 :گفتم آروم. نکردم پیداش که گشتم پدرم دنبال چشم با

 ؟کجاست بابا مامان؟-

 :گفت درد ُپر کث،م ایلحظه بعد و کشید عمیقی نفس

 .جایی یه بریم قراره کنه، آماده رو ماشین رفته-
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 دونستممی. کننمی پنهون من از نفر دو این و شده چیزی یه دونستممی

 .زنننمی دم اما داره ما زندگی به ربطی کتاب، اون

 کتابه؟ اون درباره-

 زندگیِ  که داستانی نفر، چهار ما زندگی هست، خودمون زندگی درباره-

  ...داده قرار الشعاع تحت رو نفر چهار ما

 .نگم چیزی پدرم، اومدن تا و کنم سکوت دادم ترجیح

 بود عصبی کمی بود، نگران کمی انگار. کرد باز رو در و اومد باالخره

 !داشت دلهره هم کمی و

 .بریم کم کم کن، آماده رو نوا شو بلند... نازان-

 از اتاقم در پشت که مانتویی. شد بلند مبل روی از و داد تکون سر مامان

 رنگی مشکی یمقنعه. کرد تنش و برداشت رو بود آویزون آویز،رخت

 :گفت و کرد بلندم و گرفت دستم از. اومد طرفم به و کرد سر به هم

 بشی؟ آماده و بایستی سرپا تونیمی-

 .شدم بلند تخت، روی از و کردم اکتفا سرم دادن تکون به

 .بودیم بیمارستان در جلوی نفر سه هر دقیقه، چند از بعد
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 کی چهارم نفر. بودم گفت، بابا که ای"نفر چهار" اون فکر تو راه تموم

 بود؟

 یعنی. بود دهنده آزار هم گذشتمی سرم تو که چهاون به کردن فکر حتی

 بود؟ ممکن

 .دخترم طرف این از بیا جان، نوا-

 .مکردی مکث اتاقی، در جلوی و رفتم مادر سمت به

 :زدن حرف به کرد شروع کنه، نگاه رو داخل کهاین بدون مامان

 کتاب تو... قراره چه از داستان دیدی و خوندی رو کتاب داخل داستان-

 خواسته رو همین خودم درواقع بود، داده توضیح خالصه و مختصر کمی

. بکنه پیدا کش اشنوشته همچنین و بره پیش تهش تا خواستمنمی. بودم

. داشتن واقعیت شونهمه... خوندی کتاب اون تو که یزهاییچ یهمه

  ...همه و همه یزدان، مهیاد، نازان،

 :داد ادامه و کرد اتاق داخل شخص به ایاشاره

. بشناسیش خوب کنم فکر بود، داستانم اصلی کاراکترهای از یکی هم این-

 بهتر که خودت... بود عیار تمام نامرد یه نبود، مرد بود، مهیاد.... اسمش

 !دونیمی من از
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 داخل تخت روی شخص به خیره چشمم. داد تکیه پدرم به و کشید آهی

  ...کشیدمی نفسی گاهی چند از هر دستگاه، و سیم کلی با که بود اتاق

 سر کهاین تا کرد، خراب رو من زندگی یهمه کارهاش اون با مرد اون-

 سخت کمی. کشید بیرون منجالب اون از رو من و شد پیدا یزدان یکله و

 رو زهرش عاطفه و گذشت چندوقت. زندگی با ساختم حال هر به اما بود،

 دونیمی. ریخت مهیاد، یعنی بود، کرده شکایت ازش که کسی به

 ریختن باهاش دوستی طرح که نفر چند به کرد سفارش کرد؟ کارشچی

 بود، یدناام اون... داره ایدز که شد متوجه و گذشت. کردن معتادش... و

 من رفتن و نداشت زندگی ادامه برای راهی هیچ اون بود، درمونده اون

 !خودکشی کرد؟ کارچی دونیمی. بود امیدش سوی کور تنها

 فراموشش هم هنوز سال؛ دوازده-ده گذشت از بعد انگار لرزید، صداش

 .نکرده

 تصادف، اون با. ستزنده هم هنوز که بود تصادفش همون بخاطر شاید-

 دیگه مادرش که روزاست همین و کماست تو که ساله هفت... کما رفت

 ها دستگاه و هاسیم تا بگه دکترها به و بربیاد بیمارستان یهزینه از نتونه

 دونستممی بخونی، تا بهت دادم رو کتاب اون همین برای. کنن جدا رو

 بد که کسایی تنها وسط، این و رسه می دستت به کتاب اون زود یا دیر
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 هرکاری که کنی درک امیدوارم... جان نوا اما. هستیم یزدان و من یشنم

 .بس و بوده تو صالح بخاطر کردیم، که

 از چیزی انگار. انداختم تخت روی مرد یرفته تحلیل جسم به خیره

  ...بود کرده رفتن عزم و بود خسته انگار بود، نمونده باقی هم جسمش

 هم به زندگیت شد باعث هک هستم سبزیچشم دخترک همون... من-

 ؟مامان همونم من شدم؟ پسرت مرگ باعث که هستم همونی بخوره،

 .کردم نگاهش ناکمنم هایچشم با ،حسی هیچ بدون و طرفش به

 نمی نگاه قضیه این به دیگه دیدِ  یه از چرا دلم، عزیزِ  نکن فکر طوراین-

 تونستم نمی ودم،ب نامرد این دستِ  اسیر من االن... نبودی تو اگر کنی؟

 خوندی که خودت. چطوره شیرین زندگی یه طعم بفهمم و بشم جدا ازش

 یه واسه تو زدم، نمی دم و کردمی کارچی باهام که خوندی بشم، فدات

 قراره، چه از زندگیم بفهمم بیام، خودم به که بودی تلنگر بودی، تلنگر

 دلیل بدون، اام شدی طفل یه... رفتن بین از... برای هم دلیلی شاید

 تو فقط و فقط کنممی االن که ایخوشبختی حس دارم، االن که ایزندگی

 .هستی

 .شدم تون بچه شدن کشته باعث من که دونید می هم خودتون پس-
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 لب مهمون کمرنگی لبخند. گذاشت ام گونه روی رو دستش و کشید آهی

 :گفت و کرد هاش

 فقط بیاد، نبود سمتق طفل اون کنی؟ می بافی منفی چرا من، نوای-

 مقصر رو تو که نمیشه دلیل این اما. کرد پدرت... که کارهایی بخاطر

 دونم، می چه....  من و افتاد بدی اتفاقات کمی اومدنت اوایل شاید بدونم،

  ...ببین اما. کشیدم رنج تو قول به

 من برای پدرهارو نقش فقط سال همه این دونستم می حاال که پدری به

 :گفت و کرد اشاره رده،ک می بازه

 حتی که اونچه هر از تر شیرین برام زندگی مرد، اون وجود با حاال-

 وجود با تو، وجود با نوا، خوشبختم من. شده بکنی رو تصورش بتونی

 دوتا شما رو من زندگی. خوشبختم که دوتاست شما وجود بخاطر یزدان،

 .من عشقِ  کردید، تکمیل

 چشم. اومدن پایین هام چشم از ومآر آروم اشک، کوچیک های قطره

 با. برگشتم یو سی سی اتاق کدر نسبتا ی پنجره سمت به و گرفتم ازش

 :کردم زمزمه خودم
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 این هضم برای دارم وقت به احتیاج شاید کنم، فکر کمی باید شاید-

  ...اتفاقات

 چشم تخت روی الجون مرد به جیب، در دست و ایستاد کنارم اومد پدرم

 .دوخت

 :گفت متفکر، و داد تکیه شیشه به رو دستش

 کرده؟ تغییر ما به نسبت نظرت االن-

 :گفتم کنم نگاهش کهاین بدون

 باشم داشته تونستممی که زندگی بهترین نفر دو شما کنه؟ تغییر باید چرا-

 خودتون یبچه مثل رو من کردید، محبت بهم کردید، کمکم داد، بهم رو

  ...کردید بزرگ

 :کرد زمزمه و کرد حلقه امونهش دور رو دستش

 خانواده یه از که نمیشه دلیلی خونی یرابطه. نوا خودمونی یبچه تو-

 .مایی دختر هم تو هستیم، تو یخانواده ما... نباشیم

 در زیادی های بدی هست، هم من پدر قضا از که تخت روی نامردِ  اون-

 نیست؟ طوراین کرده، نفر دو شما حق
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 :گفت و داختان بهم نگاهی نیم

  ...گفت میشه-

 چرا؟ کردید؟ محبت بهم باز حال اون با شماها وقتاون-

 بود نشسته صندلی روی که مامان سمت به و برگردوند کمی رو سرش

 :گفت بعد و انداخت نگاهی بود، افکارش وغرق

 دلش به هم تو محبت شد،نمی داربچه سقطش بعدِ . بود نازان یخواسته-

 تو. داره نگهت که نبود کسی افتاد، مهیاد برای که اتفاقاتی بعد. بود نشسته

 پدربزرگِ  یه و مریض مادربزرگ یه گذرون،خوش عموی یه و بودی

 .ویلچرنشین

 :گفتم و کردم نگاهش شگفتی با

 شد؟ خوب باالخره کتابه؟ داخل پدرجونِ  همون... اقابزرگ-

 :گفت آروم و زد تلخی لبخند

 حالخوش قدراون نازان. اومد هوش به االخرهب اما کشید طول خیلی آره،-

 .نداشت حد که شد

 بدن؟ شما به رو من شدن راضی چطور-
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 حقوقیش کارای هم من و گذاشتن ما عهده به رو تو سرپرستی خودشون-

 .خودمون دختر شدی تو... و دادم انجام رو

 با و شدم محبت غرق. زدم لبخندی که کشید سرم روی رو پرمهرش دست

 :گفتم بسته، اییهچشم

 و دیدممی خودم به شبیه یدختربچه یه یدرباره که هاییکابوس اون پس-

 بود؟ واقعی اشهمه افتاد، مسالگی شیش-پنج تا که اتفاقاتی

 :گفت و فرستاد بیرون به رو نفسش

  ...بود واقعی شونهمه آره،-

 :گفت و گذاشت امشونه روی رو دستش

 بشینی؟ یکم خوایمی-

 ببینمش؟ و برم میشه. نکنم فکر-

 خودم پدر رو اون دیگه کرد می فکر شاید. نشست هایچشم تو غم

 :گفتم سریع. شده عوض بهش نسبت حسم و دونمنمی

 .باشه آخرم دیدارِ  میدم قول بابا، نکن فکر اشتباه-
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 به سردرگم، و برگشت. نباشه نگران که کردم تاکید" بابا" ی کلمه روی

 بابا بعد، و بست تایید ی نشونه به رو هاشچشم امانم. کرد نگاه مامان

  ...کرد راهنمایی سمتی به رو من و داد تکون سری. سمتم به برگشت

 چک رو وضعیتش پرستار. شدم اتاق داخل و پوشیدم رو مخصوصم لباس

 :گفت رفتن موقع و کرد

 .نیست خوب برات محیطش. بیرون بیا زود عزیزم، دقیقه چند فقط-

 اجزای کردم، نگاهش دقت با. نشستم صندلی روی و گفتم ای باشه

 نبود، هم به شبیه هم هامونچشم رنگ اگر حتی. بود شبیهش دقیقا   صورتم

 واقعیم پدر مرد، این... که بزنم حدس تونستم می صورتش ترکیب از

 .هست

 نوازش رو زردش و پریده رنگ صورت و ببرم جلو رو دستم خواستم

. گذاشتم پام روی و کردم ُمشت رو دستم. گرفتم رو خودم جلوی که کنم

 رو هام چشم ای،لحظه از بعد. بستم رو هامچشم و زدم تلخی و پهن لبخند

 متمایل جلو سمت به کمی و زدم گره هم در رو هام دست و کردم باز

 حرف به کردم شروع آهسته، و کردم نگاه صورتش اجزای به خوب. شدم

 :زدن

 وبه؟خ حالت... بابا سالم-
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 .کردم مکث

 تا نه؟ کردم هول تابلوئه خیلی میگم؟ دارم چی... نیستی خوب که معلومه-

... خیلی. زنم می حرف واقعیم بابای با دارم که باره اولین یادمه، که جایی

 بوده، دروغ زندگیت کل بفهمی مدت یه بعد سخته خیلی. بابا سخته خیلی

 که نفری دو اون هرچند .مادرت نه و بوده خودت پدرِ  پدرت نه بفهمی

 این چرا... اما دارن دوست جونشون از بیشتر رو من هستن بیرون اون

 اون که ای چارهبی زنِ  اون با رو کار این چرا بابا؟ آوردی سرم رو بال

 و حال این تو بیمارستان تخت روی دیدنت طاقت حتی و نشسته بیرون

 می رو حماقتش و سادگی چوب باید دارم قبول کردی؟ نداره، رو وضع

 کشیده چی... کشیده چی که کنم تصور تونم می شدت؟ این به... اما خورد

 می محبت بهش و کرده می خشک و تر رو نامردش شوهر ی بچه وقتی

 می تجسم من جای رو پسرکش دفعه هر که کنم تصور تونم می کرده،

  ...کنم تصور خوب تونم می کشیده، می آه و کرده

 قورت رو دهانم آب و انداختم برم و دور به نگاهی و دمدا تکیه صندلی به

 :دادم ادامه و کردم نگاهش. بره پایین بغضم تا دادم

 مادر کار به کاری کردی؟ کار چی من با بابا؟ کردی کار چی باهامون-

 یه بین جا این نه بودم، کنارش من االن داشت دوستم اگه... ندارم واقعیم
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 نبودی؟ برام خوبی پدر چرا تو نداشتی؟ گهن رو من چرا تو. غریبه عده

 با وقتی چرا نبودی؟ من فکر به کردی می رو ها کار اون وقتی چرا

 بودی کرده صیغه که زنی فکر به هم لحظه یه حتی شدی، دوست مامان

 یه دونستی می خودت مطمئنم نگرفتی؟ خبری اون از چرا نیوفتادی؟

 چرا... کردی ترکش آروم لیخی و نیومد در صدات اما آوردی باال گندی

 چرا؟؟ بابا؟

 نگاهش نگران. شد هم سر پشت و تند کمی دستگاه، های بوق صدای

 :گفتم و کردم

 آخرین این دادم قول بابام به. میرم دارم... باش آروم نباش، ناراحت-

 با داری خبر شد؟ خوشبخت نازان داری خبر... راستی. باشه تو با دیدارم

 حق در که هایی بدی وجود با نفر دو اون کرد؟ اجازدو بزرگمهر یزدان

 و کردن بزرگم گرفتن، فرزندی به رو من باز بودی، کرده نازانم مامان

 هر به. سخته هم خودم برای حتی سخته، درکش دونم می. دادن عشق بهم

. خوب خیلی خوبه، حالم. بخواب آسوده نباش، نگران بگم اومدم... حال

  ...شدم نمی خوبی این به ،بودم تو پیش اگر مطمئنم

 :گفتم ناراحتی با و شدم بلند صندلی روی از

  ...برسی آرامش به امیدوارم... بابا خداحافظ-
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 زدم می هق هق. انداختم مادرم آغون تو رو خودم و اومدم بیرون اتاق از

  ...کردم می گالیه تخت روی مردِ  دست از و

 لبخند. شدم جدا مامان از کنان، نفی فین و اومدم خودم به دقیقه چند از بعد

 :گفت و پاشید روم به پرمحبتی

 .خونه برگردیم باید کم کم... دخترم کن عوض رو لباست برو-

 حرف باهاش خواد می دلم بزنیم؟ سر آقابزرگ به بریم میشه مامان-

  ...بزنم

 .عزیزم باشه-

 بعد و رفتم بابا با. زد لبخند دوباره و کشید ام گونه روی رو دستش

 .شدیم خارج بیمارستان ساختمون از لباسم، تعویض

 اما بود نباریده برفی دوماه، این تو. سرد شدیدا   هوا و بود زمستون وسط

 اومد، می بدی سوز. کردم نگاه آسمون به و آوردم باال سر... امروز

. شد می رد و گرفت می بازی به رو شال از ام ریخته بیرون موهای

 برف های دونه.نشست امبینی نوک و اومد پایین برف، ی دونه اولین

 .نشستن می صورتم روی و اومدن می پایین کنان رقص
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 حاال که ایزندگی شیرینی به لبخندی زدم، صورتم پهنای به لبخندی

  ...بودم خوشبختم خیلی مادرم و پدر کنار من... بودم خوشبختم من. داشتم

 

 پایان

 1395شهریور16:شروع

 1395 اسفند6:پایان

 های بدی و ها خوشی طی در و کردید همراهیم که تونهمه از ممنونم

 تو که عزیزم، دوستای از ممنونم همچنین و. بودید نازان همراه رمان،

 .کردن کمکم رمان رسوندن پایان به و تایپ

 زندگی. داره تفاوت خوندید که چهاون با کمی نازان، زندگی واقعی پایان

 باشه، کاممون به تونه می که خوندن موقع حداقل. ..نیست کام به همیشه

 نه؟ مگه

 ...باشید برده لذت نازان، زندگی داستان خوندن از که امیدوارم

 https://telegram.me/Romankade   رمانکده تلگرام کانال

 http://nevisadl.com     نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته

https://telegram.me/Romankade
http://nevisadl.com/



