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در زمینه رمان و کتاب تالش دارد که تمام کتاب ها و رمان های ایرانی به صورت مجاز در  کتاب ساز
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  Dnya20 یاجبار عروس رمان

 خدا نام به

 :خالصه

 بزرگ رضا، ش،ییدا پسر با ازدواج باور با یبچگ از که ایدن نام به یدختر

 در را او و شده

 براش نیا از ریغ یزیچ سرنوشت اما کرده؛ تصور شیزندگ مرد شیاهایرو

 و زندیم رقم

 او که کنندیم یکار به مجبور را او که شودیم خانوادهاش میتصم یقربان

 خواهدینم

 ...و

*** 

 :رمان از یقسمت

 باز دلش .نبود جا آن ایدن .کرد ایدن تخت به ینگاه .کرد باز رو اتاق در

 به .زد شور هم

 حمام سمت به ]رفته؟ کجا یعنی[.نبود هم جا اون .رفت تراس سمت

 .رفت

 رو ایدن .اومدیم آب یصدا .کنه باز رو در کرد یسع .بود قفل حمام در

 ایدن .زد صدا

 رو ایدن .کرد باز رو در دوم دیکل با .زد شور دلش هم باز .نداد یجواب

 لباس با .دید
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 چرا .بود اشتباه زیچ هی اما !اومدیم بهش چه !بود خوشگل چه .عروس

 قرمز لباسش

 .زد صدا رو ایدن .سرخ رنگ به بود قرمز .نبود دیسف لباسش بود؟

 .زدیم تند قلبش .نداد جواب

 :دهیسپ

 !ایدن ا،یدن-

 د؟بو قرمز وان تو آب چرا بود؟ قرمز لباسش چرا .حتما بود دهیخواب ایدن

 .نبود خون

 زد صدا .اومدیم آب یصدا .بود خون حتما :» ایدن !«

 :زد صداش بلند یصدا و غیج با .دینشن یجواب هم باز

 !ایدن-

 یخواب چه نیا .بود شده خشک شیگلو .بود کرده عرق .دیپر خواب از

 پنجره به !بود؟

 .دیدو ایدن اتاق سمت به .افتاد خوابش ادی .بود کیتار .کرد نگاه

*** 

 :قبل ساعت چند

 ای خوشگلترم من .نمیبب عروس لباس با رو خودم خواستیم دلم :ایدن

 پروانه؟

 .کرد قفل رو در .کرد نگاه خودش به حمام ینهیآ در .دیپوش رو لباس

 .اومدیم بهش

 .افتاد هیگر به .بود روحیب صورتش یول بود خوشگل

 !چرا؟ خدا؟ چرا اد؟یب من سر دیبا بال نیا را چ من؟ چرا :ایدن

*** 
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 :حال زمان

 .نبود جا اون ایدن .کرد تخت به ینگاه .دیدو ایدن اتاق سمت به دهیسپ

 خوابش ادی

 ایدن .دیکش رو دسته .دیدو حمام سمت به .باشه تیواقع دیترسیم .بود

 .کرد صدا رو

 .دیکش غیج .نکرد دایپ رو در دیکل .نداد رو جوابش ایدن

 .مرد ایدن نیحس :دهیسپ

 .بود نامفهوم دهیسپ یحرفها .اومد ایدن اتاق به ده،یسپ غیج با نیحس

 ...حموم عروس، لباس خون، ا،یدن :دهیسپ

 رو یکس چیه جواب ایدن .بشکنه رو در کردیم یسع نیحس .کردیم هیگر

 .دادینم

 بود تنش عروس لباس .بود افتاده نیزم رو ایدن .شکستن رو در باالخره

 ...و

 :مقدمه

 .نندینشیم تیرو به رو من از بعد که یکسان یبرا

 .شوندیم غرقت

 .دهندیم گوشت

 .شوندیم نگرانت

 .کنندیم ت*س*م*ل

 .شانیبرا کنمیم مرگ یآرزو احترام، با شان،یتمام یبرا

 .شد تمام من یبرا نداشتنت متیق به
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 !؟ینیبیم

 .منم همان نیا

 !گرید رسدینم نبودنت همه نیا به زورم یول نشدم سنگدل

 !من؟ با فراقت کرد چهها که یدان توچه

 .دارم تدوس را خاطرآوردنت به

 !یپاشیم هم از مرا بایز چه

*** 

 رضا ریغ یکی به رو دخترت یکنیم فکر ده؟یسپ یگیم یچ :لیسه

 مطمئنم ؟یدیم

 لیفام ریغ به دختر هم، بعدش .رهیگینم ایدن ریغ رضا یبرا داداش

 .میدینم

 .داره به نه باره به نه هنوز ؟یگیم هیحرف چه نیا !لیسه داداش :دهیسپ

 االن نینب .شده بزرگ ایدن یبزن هم به چشم اما درست، حرفت :لیسه

 هشت

 زنهیم رو خونهات در ادیم اوشیس شد، سالش پونزده-چهارده !سالشه

 واسه

 .خنده به بلند، بلند .رضا یبرا یخواستگار

 .کنهیم نگاه داره ایدن ؟یکن بس شهیم داداش،-

 ییدا پسر ریغ شد، بزرگ که سرش تو افتهیم فکر نیا .بهتر !کنه نگاه-

 ازدواج یکس با

 .هستند هم دهیبر ناف اونها .کنهینم
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 اختالف سال نه رضا .بود سالش هشت هنوز ایدن .خوردیم حرص دهیسپ

 ایدن با یسن

 اوش،یس برادرش با ن،یحس شوهرش اومد، ایدن به ایدن یوقت از .داشت

 رو قرار نیا

 .ایدن یبرا رضا و رضاس یبرا ایدن که ذارنیم

 یهایباز جز .نبود اشیحال یزیچ حرفها نیا از .بود ماجرا شاهد ایدن

 با که بچگونه

 .رندیگیم میتصم خانوادهاش هم رضا یبرا .کردیم خودش یهمسنها

 لیفام و فک از .شدیم بزرگتر و بزرگ فکر نیا با ایدن گذشت،یم روزها

 که دیشنیم

 .دونستیم عشقش رو اون اهاشیرو تو .کنهیم ازدواج رضا با بشه، بزرگ

 با

 رضا کردیم فکر .رفتیم آسمونها به لبخندش، ای رضا حرف نیکتریکوچ

 هم

 طوره؟ نیا واقعا اما عاشقشه

*** 

 ؟یدیم لفتش چقدر !گهید ایب ایدن !اهَ :دهیسپ

 !خدا به امیم االن .قهیدق کی .جونم مامان اشهب :ایدن

 اد؛یم بابات !گهید بکن دل نهیآ اون از .دختر یگیم رو نیهم ساعته مین-

 بگو حوصله

 .ندارم مگو

 !سایوا خب اومدم :ایدن

 .شد تموم زد، بهاش**ل به ب**ل برق
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 یچشمها .بود سال پانزده عمرش االن کرد، ینگاه نهیآ تو خودش به

 شت،در یقهوها

 که صاف و بود بلند یلیخ که بلند رهیت یقهوها یموها د،یسف پوست

 فر کی انتهاشون

 نه الغر، نه بود، یعال هم اندامش داشت، یبلند قد .داشت فقط درشت

 یچ هر .چاق

 .زدیم ب**ل برق فقط نبود، شیآرا اهل .اومدیم بهش دیپوشیم
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 خودم به بس از رفت شدم تموم !شدم ماه چه برم خودم قربون :ایدن

 چقد .کنمیم نگاه

 .دیخند.دونستمینم زمیه

*** 

 :نیحس

 .منتظره لیسه !بابا یا !نیدیم لفتش چقدر-

 !ییبابا دیببخش :ایدن

 .کنهیم وممظل شرک گربه نیع رو چشماش و

 :گهیم و کنهیم نگاه دخترش به خنده،یم نیحس

 !ها یشد بزرگ گهید تو .یبلد رو ضعفم نقطه خوب، دختر-

 .مونندیم بچه شهیهم مامانها بابا یبرا بچهها رم،ینخ-

 :گهیم و خندهیم دهیسپ

 .نیحس گهیم راست رو نیا-

 !برام بذار آهنگ هی حاال بابا !مامان یدار ولیا-

 .باباش به دهیم رو یواسبی و
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 به رو آدم که آهنگها نیا به همهاش !تو دست از !بذارم بده :نیحس

 ندازهیم هیگر

 .یدیم گوش

 :خوند یفالح اریماز و

 .سوزوندم رو خاطرههام دوباره اشکام، بارون دنید یواسه

 
 
9 

 .موندم تو نگاه یپا یجور چه ،ینیبب ینبود نجایا تو یول

*** 

 .نگاهش فکر به .بود رضا فکر به همهاش

*** 

 مونده تو عشق عاشق یجور چه رو دلم ینیبب که ینبود تو

 شکونده خاطرههاتو دل یک نبودم، لحظه هی تو یب که یمن

 ایدر تا مونده فاصله یکمی نگاهت، بیعج رنگ ونیم

 ایرو خود شو یواقع ایب تو شه، نفس به نفس خسته دل تا

 .دمیم رو ندارم و دار یهمه چشمات، ساحل دنید یواسه

*** 

 .بده اون خاطر به رو جونش بود حاضر

*** 

 .دمیم رو قلبم تو احساس همه زم،یعز قلبت یشاد یواسه

*** 

 .باشه شاد اون فقط تا کنه یکار هر بود حاضر

*** 

 …دونمینم …دونمینم …دونمینم

 …دونمینم …دونمینم …دونمینم
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 سوزوندم خاطرههامو یهمه چشمام، بارون دنید یواسه

 موندم وت نگاه یپا یجور چه ،ینیبب ینبود نجایا تو آخه

 مونده تو عشق عاشق یجور چه رو دلم ینیبب که ینبود تو

 شکونده رو خاطرههات دل یک نبودم، لحظه هی تو یب که یمن

 رمیبگ دستاتو شهیم یجور چه مفرط، یدور همه نیا ونیم

 رمیبم تو یب ینجوریا نذار تو زم،یعز بغضم یخسته که حاال

 …دونمینم …تونمینم

 .ایدر تا مونده فاصله یکمی نگاهت، بیعج رنگ ونیم

*** 

 .شده بیعج ست،ین یمیقد یرضا همون رضا گفت،یم یحس هی یول

*** 

 ایرو خود شو یواقع ایب تو شه، نفس به نفس خسته دل تا

 دمیم رو ندارم و دار یهمه چشمات، ساحل دنید یواسه

 دمیم رو قلبم تو احساس همه زم،یعز قلبت یشاد یواسه

 …دونمینم …دونمینم …دونمینم

*** 

 !دیبش ادهیپ .میدیرس خب، :نیحس

 در زنگ زود و شد ادهیپ .بودند لیسه خونه یجلو .اومد خودش به ایدن

 .زد رو
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 .دیکرد رید ساعته هی شماها؟ نییکجا :لیسه
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 برات دلم !تو امیب کن باز رو در باباس، ریتقص همش جونم عمو :ایدن

 هی شده تنگ

 .عالمه

 .وروجک خودته ریتقص همش دونمیم که من !پاره شیآت یا :لیسه

 یسالم سرعت با رضا .شد ادیز تپشش ایدن یکوچولو قلب .شد باز در

 با و کرد

 .رفت و شد نشیماش سوار یناراحت

 بهش که نیا از بود ناراحت .چشه رضا بود سوال براش و کرد تعجب ایدن

 محل

 .نذاشت

 ؟یزد زل یچ به !تو ایب دختر :نیحس

 .بابا اومدم :ایدن

 داشت سارا نام به دختر کی فقط لشیسه ییدا .بست رو در و تو رفت

 ازدهی که

 داداش هی هم من .نفره سه خانواده هی .نشدند دار بچه گهید و بود سالش

 الیدان

 پسر با تا رفت اصفهان به بایفر عمه با حیتفر یبرا که دارم سارا همسن

 یعمه

 .بگذرونه خوش همسنش

 کو؟ سالمت .زنمیم حرف باهات ساعته کی ؟ییکجا وروجک :لیسه

 ؟یزونیم ،یخوش ،یخوب !نبود حواسم دیببخش !جونم ییدا سالم :ایدن

 .خوبم !جان ییدا ممنون .شد حاال!آها-

 .شد مشغول بابام با یپرس احوال با و
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 .شدم یپرس احوال مشغول ییدا دختر و ییدا زن با من
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 زن به آشپزخونه تو شام، بعد .کردمیم فکر رضا هیقض به شام طول در

 مامانم و ییدا

 .خورد گوشم به بابام و ییدا زدن حرف یصدا که کردمیم کمک

 گهیم .کنهینم گوش حرف میزد حرف باهاش باباش و من یچ هر :لیسه

 ای اون ای

 رو میتصم اون هم اولش از گفت ؟یچ ایدن پس میگفت .چکسیه

 و گرفتند خانوادهاش

 اومده هم تازه .گهید حرف یکل و خواهرمه نیع و ادهیز مونیسن فاصله

 گفتیم بود

 رضا با هم اوشیس .بگذاره شیپ پا ستین یراض اوشیس بگم، بهت

 .مخالفه

 داره، یبیع گنینم ؟یچ دخترم یآبرو اما ستین کار در یاجبار :نیحس

 به یچ !ا؟یدن

 بگم؟ یچ اون

 بهتره بگم بهت گفتم یول میزنیم حرف رضا با هم باز اوشیس و من-

 .یبدون

*** 

 ذهنش پازل .گرفت بغضش ما یقصه یایدن یول بود یعصب یلیخ نیحس

 .شد کامل

 .بود انیم در گرید یکس یپا .دیفهم اواخر نیا رو رضا یمحل کم علت

 !هه
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 همه نیا پس !ادهیز یسن یفاصله !دونستیم خواهرش نیع رو اون

 بود؟ کجا مدت

 دل هی دلش .یمزاحم چیه بدون اتاقش تو باشد، تنها خواستیم دلش

 هیگر ریس

 .ستخوایم رو کردن

 .دیشن را مادرش یصدا

 !خونه میبر گهیم بابات ایب باش، زود ؟ییکجا ایدن-

 یکس تا زد صورتش به یآب هی و شد آماده زود خواسته خدا از ایدن

 چه دلش تو نفهمه

 .گذرهیم
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 هم باز اریماز نیماش شدن روشن با و کرد یخداحافظ ییدا خانواده با

 خوندن به شروع

 .کنهیم

*** 

 .سوزوندم رو خاطرههام دوباره اشکام، بارون دنید یواسه

*** 

 هیگر کردیم یسع .سوخت یم چشماش افتاد، قبل یخاطرهها ادی به

 .نکند

*** 

 موندم تو نگاه یاپ یجور چه ،ینیبب ینبود نجایا تو یول

 .مونده تو عشق عاشق یجور چه رو دلم ینیبب که ینبود تو

*** 
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 .بود رضا عاشق بازم یول گهاسید یکی عاشق رضا دیفهم نکهیا با

*** 

 شکونده رو خاطرههات دل یک نبودم، لحظه هی تو یب که یمن

 ایدر تا مونده فاصله یکمی نگاهت، بیعج رنگ ونیم

 ...ایرو خود شو یواقع ایب تو شه، نفس به نفس خسته دل تا

*** 

 .باشه شده رانیو اهاشیرو شدینم باورش

*** 
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 .دمیم رو ندارم و دار یهمه چشمات، ساحل دنید یواسه

*** 

 داشت ]!ستم؟ین رضا واسه هم من ست؟ین من یسهوا رضا گهید یعنی[

 .شدیم خفه

 !بغض از امان

 .بود خورده گره هم به ابروهاش .کرد نگاه پدرش به

 .کرد نگاه مادرش به

 .زهیریم هم به شونیخانوادگ انهیم بخوره، هم به وصلت نیا اگر دانستیم

 اونها

 مادر و دباشن هم دور تا رفتندیم اوشیس ییدا خونه به هفته هر آخر

 رو بزرگش

 .کردیم یزندگ اشییدا خانواده با بزرگش مادر .ننیبب

 باالخره .نداشت یگناه هم اون ؟یچ مادرش پس .کرد فکر هم باز

 داداشش خانواده
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 .مادرش و بودن

 .کرد هیگر ریس دل هی و رفت اتاقش به .شد ادهیپ زود .دنیرس خانه به

 رو مشیتصم

 .بود گرفته

*** 

 .نبود سابق یایدن اون ایدن .گذشت روز چند

 نتونسته رو رضا .بود شده روحیب صورتش خورد،یم غذا کم بود، نیغمگ

 یراض بودن

 به کنه یم مجبور رو خانوادهاش و بکنند قرارش از برگشتن به

 مورد دختر یخواستگار

 .برن عالقهاش
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 درباره پدرش که افتاد شیپ روز چند ادی .رفت شیپ سرعت به زیچ همه

 رضا قرار

 .گهیم جوابش در هم ایدن .بود زده حرف باهاش

 بزرگتره ازم یلیخ رضا .بودم وصلت نیا با مخالف هم من راستش بابا-

 یول

 .گفت رو نیا خودش که نونممم رضا از .شدینم روم بگم، تونستمینم

 دونستیم .شناختیم رو دخترش .دیکش هم در رو ابروهاش نیحس

 .گهیم دروغ

 .دارد دوست را رضا دانستیم .دادندیم لوُش چشمهاش

 ا؟یدن یستین ناراحت تو یعنی :نیحس
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 اون حاال .بگم رو دلم حرف تونستم باالخره که خوشحالم جونم، بابا نه-

 عروس

 بشه؟ رضا زن خوادیم که هیک خوشبخت

 .هاشهیمشتر از یکی انگار-

 !ولیا .میافتاد یعروس هی پس !باشه مبارکشون !آها-

 حرف پشتمون مردم هم االن نیهم .میرینم یعروس اون به ما !خودیب-

 .زنندیم

 مردم دهان اما بست، توانیم رو دروازه در هم بعدش .بدتره مینر بابا-

 توانینم

 .بست

 !نکن اصرار !اتاقت تو برو ایدن-

 .گردهیم بر حال زمان به ایدن

 باز با .کنه باز رو در رفت .نبود خونه یکس .شنوهیم رو در زنگ یصدا

 شوک در کردن

 و کرد یسالم رضا .کرد تعجب رضا بودن از .بود در پشت رضا .شد زده

 اشییدا سراغ
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 دعوت کارت زخند پو با رضا .ستین خونه یکس که گفت ایدن .گرفت را

 دهیم ایدن به رو

 .دیبار بارون نیع اشکاش کارت دنید با ایدن .رهیم و

 !پروانه و رضا

 .پروانه نه باشه، ایدن اسم پروانه یجا به دیبا االن
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 .اومد خودش به

 زود .بود ومادرش پدر اومدن کینزد .کردیم هیگر ساعته دو دید

 .شست رو صورتش

 فرو فکر تو هم باز .کرد روشن رو ونیزیتلو و گذاشت اپن یرو رو کارت

 سال دو ادی .رفت

 ییدا یبچهها حانه،یر و محمد و رضا با یوقت ییدا باغ تو .افتاد قبل

 یباز اوشیس

 لبخند فقط رضا موقع اون اش،عالقه ابراز رضا، به حرفش ادی .کردندیم

 و بود زده

 یسن فاصله نگفت دونه،یم خواهرش مثل را او که نگفت .نکرد یاعتراض

 زنگ .ادهیز

 .بودن مادرش و پدر حتما .اومد در صدا به در

 .بکشه شیپ رو بحث یانرژ با کرد یسع کرد، باز رو در

 .گلم یبابا یبرا هم نیا !بفرما :ایدن

 ؟یخوایم ازم یچ بار نیا نمیبب نیبش !بابا دختر نکنه درد دستت :نیحس

 ؟یشناخت نجوریا رو من !بابا ! ا -

 :گهیم و خندهیم نیحس

 .رمیبم برم دیبا نشناسم رو تو من آره،-

 :گهیم نیحس و زنهیم قهر به رو خودش ایدن
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 ؟یخوایم یچ نمیبب بگو !نزن غمبرک !حاال خب-

 .اومد یکی امروز راستش-
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 اومد؟ یک-

 .اومد رضا-

 اومده؟ یچ واسه نجایا اون-

 .ارهیم باباش یبرا رو کارت و رهیم اپن سمت به شهیم بلند ایدن

 .واسهام آورده کارت کشهینم خجالت کارهاش همه اون با !کرده خودیب-

 !بابا ا -

 تو بود قرار بشه؟ یچ که اون یعروس میبر .گمیم خودت خاطر به ایدن-

 ازدواج اون با

 اون؟ یعروس میبر االن .یکن

 مخالف وصلت نیا با هم من .زد رو دلم حرف رضا گفتم، که هم من بابا-

 االن .بودم

 .زشته مینر اگه رضا، و بزرگ مامان و اوشیس ییدا دارن گناه هم

 ا؟یدن یدار رو مردم ینگاهها تحمل تو-

 مردم به رفتنمون با .میخورد شکست ما کننیم فکر .بدتره مینر بابا-

 میدیم نشون

 !نگو نه خدا رو تو بابا .نشده خراب مونیلیفام رابطه و ستین مهم برامون

 رو بد بدتر، و بد نیب و درسته دخترش حرف دید .کرد فکر نیحس

 .بهتره کنه انتخاب

 .میریم ه،باش-

 .دارم کار کم هی برم من !جونم ییبابا ممنون-
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 چه اما بود دهیرس خواستهاش به بود درست .رفت اتاقش سمت به

 ؟یخواستها

 اش،ییدا مادرش، خاطر به .دیکشیم شیآت به رو قلبش که یخواستها

 و بزرگش مادر

 مادرش همراه به ایدن بعد، روز .بشه خراب خواستینم که یلیفام یرابطه

 دیخر به

 .رفت

 .خوامیم رو نیا من !مامان ا :ایدن

 .بازه جلو شه،ینم یراض بابات اون ا،یدن-

 جور اون که خوامینم .کنم کار یچ دونمیم هم من خب جونم، مامان-

 !که پوشمب

 برق شده کار نینگ با همه جلوش ،یاسی بنفش رنگ به بلند لباس هی

 باال از زد،یم

 .کنهیم باز رو در و زنه یم در مادرش .کرد پرو رو لباس رفت .بود تنگ

 !یشد خوشگل چه !ایدن یوا-

 اون تو خواستیم دلش بود، شده فرشتهها هیشب لباس اون تو ایدن

 بشه بایز یعروس

 بفهمونه رضا به و نبود خوشگل و کرد ولش رضا که داشت یبیع نگن تا

 مهم براش که

 .ستین

 رضا یعروس .گردنیم بر خونه به و خردیم زین شال و کفش و فیک ایدن

 هفته آخر

 .نباشه ناراحت یکس تا ستین مهم براش که دادیم نشان همه به ایدن .بود
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 .دیرس فرا یعروس روز

 بعد .رهیم شگریآرا دست ریز الزم توراتدس با و رهیم شگاهیآرا به ایدن

 ساعت دو بایتقر

 شهینم باورش .کنهیم ینگاه نهیآ تو خودش به.شهیم تموم شگریآرا کار

 دختر نیا

 هم ابروهاش و صورت به بود، نکرده ادیز شیآرا حاال تا .باشد خودش

 یبرا .نزده دست
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 تاج هی بود، شده سیبابل دورش و موها .بود شده خوشگل یلیخ نیهم

 هیسا ف،یظر

 .نداشت حرف لباس، اون و یکالباس رژ مات، بنفش

 مین بعد.انیب دنبالش تا آمادهاس که گفت و زد زنگ لشیسه ییدا به

 شگریآرا ساعت

 .اومده اشییدا که گفت ایدن به

 :گفت و کرد تعجب دنشید با اشییدا .شد سوار نییپا رفت

 !یشد خوشگل چه .نشناختمت ؟ییتو ایدن یوا-

 ها؟ بودم زشت مگه !نکنه درد شما دست-

 !پاره شیآت خوشگلتر، و یشد عوض منظورم-

 :گفت و چرخوند رو چشماش ناز با

 !جان ییدا یاک-

 .شدیم برگزار اوششیس ییدا غبا در یعروس .رفتند باغ سمت به

 .بودند ومدهین داماد و عروس هنوز .دندیرس باغ به
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 به شد، اشک پر چشماش .بود اشیبچگ عشق خودش، یرضا همون داماد

 یجلو زور

 یوقت .کردیم فیتعر ازش یکل دیدیم رو اون یک هر .گرفت رو خودش

 ییدا به

 ایدن اشتد آرزو شد، نیغمگ ایدن دنید با اوشیس د،یرس اوششیس

 خودش عروس

 .بشه

 شه،یم مونیپش کارش از رضا جان ییدا !ایدن یشد بزرگ چه :اوشیس

 یلیخ

 !پروانه از شتریب یلیخ ،یخوشگل
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 االن .بود هم من دل حرف رضا دل فحر !؟ییدا هیحرف چه نیا :ایدن

 گذشتهها گهید

 .گذشته

 داماد و عروس که گفت، و باغ تو اومد یکی .رفت خانوادهاش سمت به و

 .اومدند

 یداماد شلوار و کت که دید رو رضا .بود گرفته بغضش و زدیم تند قلبش

 بهش

 سمت به و بود رفته گ رو عروس دست بود، خوشحال اومد؛یم

 .فتریم گاهشونیجا

 رضا کرد؟ تا باهاش جور اون یزندگ چرا باشه، عروس یجا دیبا االن اون

 عروس، و
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 .خورد ایدن به چشمش رضا .بروند گاهیجا سمت به تا شدند ایدن کینزد

 دنبال اول

 رییتغ از تعجب کرد تعجب و شناخت گشت ایدن صورت در آشنا یرد

 آمدنش از ا،یدن

 .دیدرخشیم ماه نیع ایدن .دارد عالقه او به ایدن دانستیم .یعروس به

 و عروس

 تیاذ حرفشون و مردم شدن رهیخ از ایدن .رفتند گاهشانیجا به داماد

 نگاه از شد،یم

 و بذارد شب آخر یبرا را بغض کردیم یسع .شیگلو تو بغض از هم، رضا

 سمت به

 رضا به و ستین الشیخ نیع فهماندیم هیبق به دیبا .رفت رقص گاهیجا

 یعالقها

 ه،یگر حبس کردن، یباز لمیف عشقش، شدن داماد گذشت سخت .دندار

 خفه بغض

 .گذشت یول کننده،

 محال .کند فراموشش کند یسع خورد قسم .تنها بود؛ اتاقش در ایدن

 یول است

 .کندیم را اشیسع

 .بود کمتر یول داشت ادامه هنوز یخانوادگ آمد و رفت .گذشتیم روزها

 اون به بار هر

 .خوشحاله و خندهیم زنش با چطور د،یدیم رو رضا رفتنیم جا

 .بود آور عذاب شتریب رضا یپوزخندها

*** 
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 !الو زنه؟یم زنگ یه هیک نیا !اهَ :ایدن

 کی ساعت ؟یکش ینم خجالت گنده، خرس ؟یخواب هنوز تو :حانهیر

 .ظهره

 .دیکش بنفش یغیج هشت ساعت دنید با و دیپر جاش از فنر نیع ایدن

 ونه،ید چل و خل .کنمیم کهاتیت کهیت برسه بهت دستم حانهیر :ایدن

 یذارینم چرا

 مگه؟ یآزار مردم بخوابم؟

 نه .دور دور میبر باهم خواستم بود، گرفته دلم خو اد؟یم دلت عشقم ! ا -

 !گون

 !ریبم برو رمینم ییجا من -

 یرو رو بالش .کرد پرت تخت یرو رو خودش .کرد قطع رو یگوش و

 .گذاشت سرش

 از زلزله حس با .بود دهیخواب دوباره ایدن بود، گذشته ساعت کی حدود

 با .دیپر خواب

 هم دنبال دو هر .دیدو دنبالش کرده باز رو ششین که حانهیر دنید

 .دنیدویم

 نینش گوشه ایدن رضا یعروس از بعد .شد خوشحال شاندنید از نیحس

 و بود شده

 با نیحس .رفتینم رونیب خانه از و دادیم حیترج را ییتنها همش

 تیعصبان

 :گفت یساختگ

 د؟یبچها مگه خبرتونه؟ چه-
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 .شدند ریز به سر بچهها نیع .ستادندیا حانهیر و ایدن

 .خوابهیم فقط .رهینم رونیب برو من با گمیم !نگاه عمو :حانهیر

 ها؟ نمیبب رو یک دیبا رونیب برم نخوام من :ایدن

 .کرده استفاده اشیشگیهم یحقه از
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 هم نگز من به گهید .ندارم یحرف باهات گهید پس !نرو باشه :حانهیر

 !نزن

 :گفت و گرفت وجدان عذاب ایدن

 !نکن قهر خدا رو تو رمیم باشه .کردم غلط جونم حانهیر-

 را لباس کمد در .رفتند اتاق به و دیکش رو ایدن دست .زد لبخند حانهیر

 لباس و رد ک باز

 یطوالن مدت هی بعد .نداشت اعتراض جرأت ایدن .آورد رونیب ایدن یبرا

 خودش به ایدن

 .حیتفر و دیخر یبرا رفتند رونیب و دیرس

 طول کمی .زد زنگ محمد داداشش به حانهیر نیهم یبرا بود وقت رید

 تا دیکشیم

 :گفت ایدن به حانهیر .ادیب محمد

 م؟یبخور یبستن میبر -

 :راه تو .بخورنن یبستن رفتن

 بدم؟ شماره ؟یریم کجا خوشکله خانم :پسرک

 !نشو مزاحم آقا برو :ایدن

 !میکن مهمونتون یبستن ایب !گهید کنن ناز :پسرک
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 ؟یگردیم شر دنبال چرا !برو آقا :حانهیر

 !گهید ایب :پسرک

 .گرفت رو ایدن دست

 پسرک .اوشیسییدا پسر .بود محمد .شد داده هل عقب به پسرک هوی

 باد ریز را

 هم از را دو آن زور به مردم .خوردیم هم مشت چند البته .گرفت کتک

 .کردند جدا
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 .بود یعصبان محمد

 اگه .توام با حانهیر ها؟ دیموند رونیب شب وقت نیا تا چرا :محمد

 ؟یچ بودم دهینرس

 !تم؟سین شماها با مگه نبود؟ بلندتر مانتو د؟یدیپوش ییلباسها چه نیا

 .بود ریدلگ محمد از دل در اما بود، خوشحال محمد اومدن ابابتیدن

 ها؟ یزنیم حرف باهامون جور نیا یحق چه به :ایدن

 ؟یچ بودم ومدهین اگه ؟یحق چه به :محمد

 !یبزن داد سرم نجوریا یندار حق تو :ایدن

 :گفت داد با محمد

 !شو ساکت -

 :گفت غیج با ایدن

 !نزن داد من سر -

 از زود اما زد ایدن به یلیس هی .داد دست از رو خودش نترلک محمد

 مونیپش کارش
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 .افتاد هیگر به ایدن .شد

 !کنه ادبت نگفتم بابام به اگه ها؟ شیزنیم یچ واسه :حانهیر

 .یکنیم دمیتهد جور اون شهیهم هم تو !بگو بابام به برو :محمد

 گربه یچشما هیشب که یاشک پر یچشما اون با .کرد نگاه محمد به ایدن

 بود شرک

 :گفت

 .متنفرم ازت -
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 به یزیچ یکس ماجرا اون از .شکست قلبش در یزیچ کرد حس محمد

 گهید یکس

 اون بود، ایدن یچشما فکر تو روز و شب محمد گذشت یم روزا اما نگفت

 پر یچشما

 .بود متنفر اون از عالمه هی ایدن یول اشک

 الشیخ از ایدن یچشمها ماههاست .بود شده طاق طاقتش گرید محمد

 .رفتینم

 .زد در رفت پدرش اتاق سمت به .بزند حرف پدرش با گرفت رو مشیتصم

 !تو ایب :اوشیس

 !سالم :محمد

 ؟یداشت یکار !محمد سالم :اوشیس

 .بزنم حرف مسئله هی درباره باهاتون خواستم یم -

 .شنومیم !پسرم بگو -

 :گفت و کرد فکر کمی اوشیس .گفت پدرش به رو زیچ همه محمد
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 تو؟ بده رو ایدن بشه یراض نیحس یکنیم فکر ماجرا اون بعد -

 از ایدن یچشمها موقع اون از !شه یراض کن یکار هی .دونمینم بابا -

 تو نرفته المیخ

 .چشمامه جلو یداریب و خواب

 وگفت زد یلبخند اوشیس

 و بشه تموم مشکالتت زودتر یچ هر دوارمیام .شده عاشق پسرم پس -

 بهش یبتون

 !یبرس

 !دوارمیام :محمد

*** 
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 :دهیسپ

 !بخور رو ناهارت ایب ا،یدن-

 .ندارم اشتها مامان-

 لقمه نمتیبیم نجوریا !بخور لقمه هی ایب واستخون، پوست یشد دختر-

 نییپا گلوم از

 .رهینم

 :گفت و زد لبخند مادرش به ایدن

 .من شم فدات باشه -

 .خوردن ییچهارتا هم کنار رو ناهار

 اوشیس ییدا یصدا زدن رو زنگ شست، رو ظرفها ایدن ناهار بعد

 و پدر یبرا ایدن.بود
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 دونستیم .زدیم شور دلش .برگشت آشپزخونه به و برد یچا اشییدا

 ییدا اومدن

 کمی .اومدیم پدرش و ییدا وبحث جر یصدا .ستین لیدلیب اوشیس

 .گذشت

 .کرد رفتن اعالم اشییدا

 .زد صدا رو اون پدرش

 بابا؟ بله -

 .بزنم حرف تباها زیچ کی یدرباره خوامیم بابا، ایب -

 .است مخالف دخترش دونستیم .بود نگران دهیسپ

 !بابا؟ جونم :ایدن

 .کرد یخواستگار محمد واسه رو تو اوشتیس ییدا تازه-
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 :گفت داد با ایدن

 ؟یچ-

 بهت هم محمد .گهینم راهیوب بد دمید یول کردم، مخالفت ولا -

 پسر عالقمنده،

 .اون از بهتر یک .هیخوب

 رفته؟ ادتونی رو رضا هیقض شما .کنم ازدواج محمد با خوامینم من بابا-

 به دختر هم ما .بهاسیغر از بهتر باشه یچ هر داره؟ کم یچ اون مگه-

 .میدینم بهیغر

 .بود متنفر محمد از .بود گرفته هاشیگر ایدن

 !بده وقت بهش !نیحس :دهیسپ
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 .یبدون گفتم ،یخواستگار واسه انیم هفته آخر -

 !ادیم بدم محمد از من یول بابا -

 .شد یعصب نیحس

 .یشیم راحت مردم حرف از نجوریا .ادیم وجود به ازدواجم بعد عالقه-

 من ایدن

 .خوامیم رو صالحت

 .کردیم هیگر زار زار ایدن

 با خوامینم من اد؟یم من سر فقط بالست یچ هر چرا من؟ چرا اخد آخه[

 ازدواج اون

 خوامیم که من کنم؟ ازدواج عشقم داداش با تونمیم جور چه .کنم

 کنم فراموشش

 چه .چشمم جلو ادیم همش کنم ازدواج محمد با االن خدا .تونمینم

 ]آخه؟ یجور

 هیگر اون یاپ به پا .دیشنیم رو ههاشیگر یصدا مادرش .کردیم هیگر

 .کردیم

 هیشب یلیخ هم ایدن .کنهینم عوضش بزنه یحرف نیحس دونستیم

 .بود پدرش

 
 

27 

 یول بزنه حرف خواست بار چند پدرش با .کردیم هیگر شبش و روز ایدن

 سر درشپ

 .بزنه حرف محمد با یخواستگار روز گرفت میتصم .بود حرفش همون

 دلش اون نایقی
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 .کنه ازدواج متنفره ازش و نداره یعالقها بهش که یدختر با خوادینم

 یخواستگار روز

 بردن یچا بعد .گفتندیم "گلم عروس" یه اشییدا زن و ییدا .دیرس

 برن شد قرار

 و نشست پنجره ب**ل محمد .رفتن ایدن اتاق سمت به .بزنن حرف باهم

 تخت رو ایدن

 :گفت محمد که

 دمینفهم بودم یعصب .خوامیم عذر یلیخ شب اون بابت من عمه دختر-

 .شد یچ

 روش دست حاال تا پدرش .بجود رو رهاش خرخ خواستیم دلش ایدن

 یول نکرده بلند

 .کند انیب را خواستهاش تا شد سکوت به مجبور!حاال

 .بزنم حرف باهات زیچ هی درباره خوامیم راستش :ایدن

 ؟یچ-

 ازدواج بهتر من از بهتر با یتونیم تو .ندارم یعالقها بهت من محمد-

 که یکس .یکن

 .من نه باشه داشته دوستت

 !نگو نه ایدن کنمیم عاشقت .کنم خوشبختت تونمیم من یول -

 :گفت یعصب .بود شده خسته همه یاصرارها از ایدن

 خصوصا .هستم هم متنفرم ازت ندارم، یعالقها بهت فقط نه من محمد، -

 اون بعد

 ها؟ نیگیم زور بهم همتون چرا .یلیس

 :گفت دیکش هم در ابروهاش محمد
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 !کنمیم عاشقت باش مطمئن -
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 .خوامینم ؟یچ یعنی یفهمیم مخالفم من یول :ایدن

 .هستند خوشحال همه ه،یراض هم بابام ه،یراض هم بابات خوام،یم من یول-

 .محمد نه، گمیم من عروسم من یول-

 !بده فرصت بهم .کنمیم عاشقت-

 .بود شده خسته افتاد هیگر به .توانستینم بود دلش در رضا عشق ایدن

 شیپ درست یچ همه بذار !نشکن رو قلبم !نکن هیگر خدا رو تو ایدن_

 عاشقت !بره

 !خدا به کنمیم

 .زد غیج .دیکش پس رو دستش ایدن .گذاشت ایدن دست یرو رو دستش

 !نزن دست من به -

 :گفت و کرد او به ینگاه یناراحت با محمد

 .یشیم عاشقم هم تو م،یکنیم ازدواج ما -

 .وونهید متنفرم ازت من -

 :گفت او به مدمح .کرد هیگر زار زار

 !بشور رو صورتت برو-

 !اتاقم از رونیب برو ها؟ !چه تو به .خوامینم-

 تا ادیب ایدن دنبال به محمد فردا شد قرار .رفتن اوشیس ییدا یخانواده

 شگاهیآزما به

 و هیگر و بود داریب صبح تا ایدن .نکرد گوش ایدن حرف به هم یکس .برن

 تا کردیم یزار
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 دوست یول شد داریب مادرش یصدا با بحص .برد خوابش که یوقت

 جاش از نداشت
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 یبرا تا اومده او دنبال به محمد دیفهم .اومد در زنگ یصدا .بشه، بلند

 به شیآزما

 :گفت مادرش و اومد اتاقش در شدن زبا یصدا .برن شگاهیآزما

 .دیبر زود دیبا .شد رید !باش زود !دختر پاشو-

 .مامان خوامینم-

 !یکن درک دیبا .یشد بزرگ تو !ایدن نشو بچه-

 خودت کرد؟ درک بابا د؟یکرد درکم مگه شماها رو؟ یچ کنم؟ درک-

 اون ای ؟یکرد درک

 باشه؟ مهم مبرا هیبق نظر فقط .ستین مهم براش نظرم یکس محمد؟

 من مامان

 ؟یچ یعنی یدونیم .محمد از متنفرم د؟یشیم جوابگو شما شدم بدبخت

 وقت اون

 کنم؟ ازدواج باهاش من

 نیحس نیب .بکنه ایدن به یکمک تونستینم .گرفت رو گلوش بغض دهیسپ

 ریگ ایدن و

 رضا قبال دونستیم .کنه ازدواج عشق با ایدن خواستیم دلش .بود کرده

 دوست رو

 نیا طول محمد .خاطره نیا به شتریب ایدن مخالفت دونستیم و تهداش

 حرفها
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 ایدن خواستیم .بکشه دست تونستینم یول بود ایدن عاشق .بود در پشت

 مال

 محمد .باشه مخالف ایدن اگه یحت .یخودخواه اوج در .باشه خودش

 اون به رو خودش

 در پشت تازه مثال که کنه یساز صحنه تا دیکوب نیزم رو پاهاش و زد راه

 و زد در .آمده

 :گفت

 ها؟ شد رید شد؟ یچ پس عمه-

 و ندارد یگناه مادرش که دونستیم ایدن .کرد نگاه ایدن به عجز با دهیسپ

 تونستینم

 شلوار مانتو نیاول و کرد باز رو کمد در شد، پا جاش از بکنه، بهش یکمک

 به که رو
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 ایدن .داد بهش گهید یلباسها مادرش اما بپوشه، خواستیم دیرس دستش

 نییپا و شست رو صورتش .رفت حمام سمت به و دیپوش رو لباسهاش

 محمد .رفت

 :گفت ایدن به رو و پاشد جاش از ایدن دنید با

 م؟یبر !سالم-

 باز رو نیماش در .رفت محمد نیماش سمت به و داد تکون رو شسر ایدن

 و کرد

 ساکت اما بگه بهش یزیچ خواست محمد .بست رو در محکم .نشست

 فرزاد .شد
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 .کرد خواندن به شروع نیفرز

*** 

 من آلود بغض ینفسا نیا من نابود تو عشق از قلب نیا

 تو روزم هر جیگ یجههایگ سر من زود به زود یایدلتنگ

 تو سوزمیم توش که یشیتوآت روزمید تلخ یها طرهخا

 .سوختیم خاطرها عمق تو

 نیا یتو رو ما شهیم تنگ دلش نم نم بارون نیا یول جهنم به من اصال

 نهینب کوچه

 گهید یکس با رو تو رهیگیم دلش نمنم بارون نیا یول جهنم به من اصال

 نهیبب

 سرده بآ دوش یه تو فکر یه درده یه تو اسم یب یزندگ نیا

 زهیآو حلق تو عشق از من چشم کرده یروان یدید منو عشقت

 زهییپا یه زییپا یه زییپا زهیریم تو بعد اشکام بارون

 ]ممنونم آهنگ یمعرف بابت امیت زیعز دوست از[جهنم به من نیفرز فرزاد
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 ادهیپ نیماش از دندیرس شگاهیآزما به .شد بد آهنگ نیا با حالش ایدن

 وارد و شدند

 .شدند شگاهیآزما

 یصندل یرو بره که گفت ایدن به محمد شدند، شگاهیآزما وارد یوقت

 خودش و نهیبش

 در .کرد فکر اشیزندگ به و نشست یصندل یرو ایدن .رهیبگ نوبت رفت

 ولط
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 نه گرفت یم یمیتصم هر و بود نزده حرف پدرش حرف یرو اشیزندگ

 .گفتینم

 میتصم براش هیبق که یعروسک .داد دست بهش عروسک هی حس

 حق رن،یگیم

 که کردیم ازدواج محمد با تا بردیم رو اون یزندگ یعنی .نداشت اعتراض

 بشه؟ یچ

 دست بگه؟ زور بهش محمد که ای باشد؟ چشمش یجلو رضا شهیهم

 کنه؟ بلند روش

 خودش شده یحت .بده ازدواج نیا به تن بود محال براش .تونستینم نه

 .کشتیم رو

 و دیکش هم در ابرو محمد دنید با .اومد رونیب فکر از محمد نشستن با

 پاشد جاش از

 .شد ناراحت صحنه نیا دنید با محمد .نشست یصندل هی فاصله با و

 همه دیدیم

 فاصله ازش ایدن نطوریا اون و اومدنیم اهشگیآزما به هم دست در دست

 اما .رهیگیم

 .کردیم حسادت رضا به .بود ازدواج نیا به مجبور اون .دادینشده ایدن به

 چند ادی

 .بخوره آب رفت که بودند یباز مشغول پدرش باغ تو که افتاد قبل سال

 یرو رضا و ایدن

 .دیشن رو ایدن حرف بودند نشسته یروفرش

*** 

 " دارم دوستت رضا "
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 .دیند رو محمد ایدن .شد دور شدو پا جاش از سرعت به خجالت با ایدن

 زود محمد

 .بود سادهیوا گوش فال کنند فکر ایدن و رضا خواستینم .برگشت

*** 
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 فکر تو بود معلوم .کرد نگاه ایدن به .اومد خودش به آنها کردن اصد با

 .رفته فرو

 .زد صداش

 .کنندیم صدامون !ایب ایدن :محمد

 .نشده متوجه رو رضا حرف بود معلوم .کرد نگاه محمد به ایدن

 ؟یچ :ایدن

 محمد از .رفت اتاق سمت به و شد پا جاش از ایدن .ماست نوبت .میبر_

 نمونه اول

 سرش .بود نخورده یزیچ روز دو ایدن .بود ایدن نوبت بعد .فتنگر خون

 رفت،یم جیگ

 جواب یک بفهمه تا رفت رونیب اون از جلوتر محمد .نگفت یزیچ یول

 را شیآزما

 اون در ایدن که اتاق سمت به .رنیبگ تونستنیم رو جواب عصر .دنیم

 ینگاه بود

 .کرد

*** 

 :ایدن
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 .رفتم رونیب اتاق در سمت به .دمیدیم تار .بودم جیگ .شدم پا جام از

 تونستمینم

 .سرم به ضربه حس و مطلق یاهیس و کنم حفظ رو توازنم

*** 

 :محمد

 .افتاد که رفتم سمتش به .خوردیم تلوتلو .اومد رونیب اتاق از ایدن دمید

 سمتش به

 :کردم صداش .بود افتاده نیزم رو .دمیدو

 ! خدا رو تو !بده رو جوابم شده؟ چت !ایدن ا،یدن -

 
 

33 

 .بودند شده جمع دورمون مردم .نداد جواب .کردم صداش .شد تند قلبم

 از خواستم

 سکته خون همه اون دنید با .ببرم مارستانیب به و کنم بلندش جا

 !خدا رو تو ایدن[.زدم

 سرعت با .گذاشتم نیماش تو رو اون .کردن کمک بهم مردم ]شده؟ چت

 کردم یرانندگ

 .ادیب سرش ییبال دمیترسیم .کردمیم نگاه صورتش به نهیآ از یه و

 .زدمیم صداش یه .تونستمینم اون بدون من

 !بده رو جوابم خدا رو تو !ایدن ا،یدن-

 حس یول نبود دور ادیز ارستانمیب نکهیا با .بودم شده وونههاید مثل

 کردمیم

 ایدن .شدم ادهیپ نیماش از .دمیرس مارستانیب به .داره فاصله فرسنگها

 .کردم بلند رو
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 .دمیدو اورژانس در سمت به

 !دیکن کمک خدا رو تو -

 :گفت و اومد سمتم به یپرستار

 !بذار تخت یرو رو اون-

 دیبا .بودم نگرانش .زدمیم قدم راهرو تو .انداخت رونیب اتاق از رو من و

 لیسه عمو به

 در بمیج از رو لمیموبا .کنه چکار دونستیم بهتر اون .دادمیم خبر

 شماره و آوردم

 .گرفتم رو لیسه عمو

 !محمد الو :لیسه

 .دیلرزیم صدام

 ...دن !ایدن خدا رو تو !مارستانیب ایب !عمو الو-

 ؟یچ واس مارستانیب خوبه؟ حالش شده؟ چش ایدن ؟یچ ایدن -
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 !ایب خدا رو تو .بده حالش ایدن -

 .کنم چکار دونمینم )امام(مارستانیب-

 .رسونمیم رو خودم زود االن .باشه باشه، -

*** 

 .رفتیم راه یه محمد

 عمه !یوا بدم؟ یچ رو نیحس عمو جواب کنم؟ چکار شهب اشیزیچ اگه[

 اون دهیسپ

 ].سپرد من دست رو

 .اومدیم سمتش به .دید رو لیسه ییدا
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 !عمو سالم :محمد

 تصادف !شگاهیآزما نیبود رفته که شما شده؟ چش ایدن شده؟ یچ -

 نصف ن؟یکرد

 !نمیبب بگو زود .یکرد جونم

 یک نمیبب رفتم م،یداد خون که نیا بعد .شگاهیآزما میرفت .عمو نه -

 .دنیم رو جوابش

 .اومدیم خون سرش از .نیزم افتاد ایدن هوی دمید بعد

 هر .دینپرس یزیچ .کردیم درکش لیسه .بده ادامه نتونست گرید محمد

 منتظر دو

 .دنیپر جا از دکتر اومدن با .بودن دکتر

 چطوره؟ حالش دکتر، یآقا :لیسه

 حال از رفته، جیگ سرش دادن، خون با نیهم یبرا .فهیضع بدنش : دکتر

 سرش رفته،

 .بهتره بمونه فردا تا دیبذار فقط .خورد هیبخ تا چند .نشده یزیچ هم

 .دیکش آسوده ینفس محمد
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 هم ناهار یخستها خونه، برو تو محمد، !دکتر آقا ممنون :لیسه

 صبحونه ،ینخورد

 .ینخورد حتما

 .ایدن شیپ مونمیم من .عمو نه-

 .رمیگیم غذا برات رمیم من پس باشه -

 .رهینم نییپا گلوم از عمو نه-
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 عاشق محمد دونستیم .د،ید محمد یچشمها تو رو عشق لیسه

 یبرا .اسیدن

 رو ایدن .اومدن ایدن مادر و پدر .خورد لقمه چند زور به و آورد غذا محمد

 و دنید

 یکس .موند مارستانیب رونیب شب هم محمد .موند ایدن شیپ شب دهیسپ

 نیا مقصر رو خودش .بذاره تنها رو ایدن نداشت دوست یول دونستینم

 اتفاق همه

 .شد مرخص ایدن بعد روز .دونستیم

*** 

 :ایدن

 حساب بود رفته لیسه ییاد .اومدن بابام و مامانم .شدم پا جام از

 .بده رو مارستانیب

 سرم .پاشدم جام از .محمد اوش،یسییدا مامان، بابا، .بودن اتاق تو همه

 .رفت جیگ

 همه .بود شب .میرفت خونهمون سمت به همه .گرفت رو دستم مادرم

 بودند خونهمون

 تو صدا .بودم داریب یول خوابم کردنیم فکر همه .بودم اتاقم تو من یول

 .اومدیم اقات

 .شد وارد غذا ینیس با مادرم

 !زمیعز بخور رو غذات !ایدن ایب :دهیسپ

 .ندارم اشتها مامان -
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 .شده فیضع بدنت .یدار دارو !یبخور دیبا : دهیسپ
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*** 

 :گفت دهیسپ غذا، بعد .خورد رو غذاش اجبار به ایدن

 !بهتره یبخواب !کن استراحت تو-

 همه .بود خوب شیآزما جواب .گذشت روز چند .رفت خواب به ایدن

 یعروس حرف

 خسته !مردیم کاش کردیم فکر نیا به ناراحت و نیغمگ ایدن .زدنیم

 حس .بود شده

 محمد و اون یعروس دیخر یبرا بود شده قرار .نداره یارزش چیه کردیم

 و برون بازار به

 هی .داشت خونه محمد .بود هیزیجه هیته ریدرگ هم مادرش .کنن دیخر

 یروبهرو خونه

 حموم و اتاق دو باال طبقه .بود دوبلکس یمتر صدیس خونه هی .خونهشون

 نییپا .بود

 متر هشتاد و صد هم رونیب ،ییدستشو و حموم و آشپزخونه ییرایپذ هم

 هی با و بود

 .بزرگ باغچه

*** 

 :ایدن

 رو اون همه چرا دونمینم .محمد و من .میبر دیخر به بود قرار امروز

 آخه .دارن دوست

 رو دیخر حوصله .ننه بچه ،یراض خود از زورگو، پسر هی مگه؟ داره یچ

 هر .نداشتم

 اون .میرفت اون با دیخر به مامان، اجبار به .نکردن گوش رمینم گفتم یچ

 ازهمغ هر تو
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 .باشه اندازه کردمیم پرو فقط من کردیم انتخاب رفتیم

 .کردم نگاه عروس لباس به .گهید یزایچ یلیخ و عروس لباس کفش،

 که همون نیع

 .کنم ازدواج خوامینم اصال رضا بعد .نه االن اما داشتم رو آرزوش

 .خستهام

 .گهید زهایچ یلیخ از خودم، از
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*** 

 ؟یریم یدار کجا-

 .رمیبگ لباس خودم واسه خوامیم :محمد

 .دیکش هم در ابرو

 !چه من به خب -

 ؟یچ یعنی :محمد

 بشه؟ یچ که یبکشون خودت دنبال یخوایم رو من یعنی-

 همه نیا یندار انتظار .یمن با تو که فعال هست؟ یگهاید راه مگه :محمد

 رو تو راه

 .نمونده دیخر یبرا یوقت !خونه برگردونم

 .امینم باهات من یول -

 کشهینم طول ادیز میبر گمیم !ایدن نکن تیاذ : محمد

 .گردمیبرم خودم یگردونیبرنم رو من تو .باشه-

 رو دستش .رفت دنبالش .شد یعصب محمد .رفت ابونیخ سمت به

 داد سرش .دیکش

 :دیکش
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 رو عمو جواب ادیب سرت ییبال باز !ها یریم یدار کجا لجباز، یدختره -

 !بدم؟ یچ

 رو خدا هم قدر نیهم .امینم دیخر دوباره تو با من .یخواست خودت-

 !کن شکر

 عمر آخر تا ای شهیم عاشقم یعنی دستش؟ از کنم چکار خدا، یا :محمد

 م؟یدار دعوا

 !هخون برمتیم ایب باشه :محمد
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 خودش و رسوند خونهاش به رو ایدن محمد .رفتن نیماش سمت به هم با

 دیخر یبرا

 تو رو خودش فقط و دادینم تیاهم زیچ چیه به اصال ایدن .رفت ییتنها

 حبس اتاقش

 ازش مادرش یوقت امروز .داشت دعوا خانوادهاش با هم هنوز .کردیم

 بود خواسته

 ...بپوشه عروس لباس

 عروس لباس تو خواد یم دلم !بپوش رو عروس لباس ایدن :دهیسپ

 .نمتیبب

 :گفت و زد یپوزخند ایدن

 رو من که یلباس .منه یعزا لباس ست،ین عروس لباس لباس نیا مامان -

 بدبخت

 نیا به اجبار به که یمن نه .من نه باشه شاد که اونه وسعر .کنهیم

 دهیکش ازدواج
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 .شدم

 .اوردیب خودش سر ییبال دیترسیم .بود نگرانش .سوختیم دلش دهیسپ

 زیچ همه

 .افکارش تمام و ماند دهیسپ و رفت اتاقش سمت به ایدن .بود ممکن

*** 

 وقت یکی د،یخریم لباس یکی .شدنیم آماده .بودن شاد لیفام تموم

 شگاهیآرا

 ایدن فقط .بودند حرکت حال در همه .کردیم دعوت یکی گرفت،یم

 کی و بود ناراحت

 .رضا !نیآفر ؟یک نیگفت اگه .نبود خوشحال وصلت نیا از هم گرید نفر

 یقصه یرضا

 کنن ازدواج ایدن و محمد خواستینم دلش .بود ناراحت وصلت نیا از ما

 چون

 یهایبداخالق با .دیفهم رو ایدن قدر تازه .داره عالقه بهش ایدن دونستیم

 پروانه،

 و دادینم تیاهم اشیزندگ به پروانه .بود جهنم روزش هر دعواهاشون،

 اهل شتریب

 .بود کرده خسته رو رضا و بود دوستاش با یمهمون و یگذرون خوش

 
 

39 

 .بود یعروس فردا .داغون ایدن و بود آماده زیچ همه و گذشتیم روزها

 عصر از ایدن

 یاتفاق کردیم حس .زدیم شور دلش دهیسپ .زد خواب به رو خودش

 .فتهیب خوادیم
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 دهیسپ .بود داریب ایدن یول بخوابن تا رفتن همه .زدیم سر ایدن به یه

 خاموش رو چراغ

 .دیخواب .دهید خواب رو اون و زده سر ایدن به تازه .کنهیم

*** 

 .بود کیتار هنوز هوا .کرد پنجره به ینگاه دهیسپ .اومدیم یکس یصدا

 شور دلش

 .زدیم شور دلش .رفت ایدن اتاق سمت به .زدیم

 باز دلش .نبود جا آن ایدن .کرد ایدن تخت به ینگاه .کرد باز رو اتاق در

 به .زد شور هم

 .رفت حمام سمت به رفته؟ کجا یعنی .نبود هم جا اون .رفت تراس سمت

 رو ایدن .اومدیم آب یصدا .کنه باز رو در کرد یسع .بود قفل حمام در

 ایدن .زد صدا

 رو ایدن .کرد باز رو در دوم دیکل با .زد شور دلش هم باز .نداد یجواب

 لباس با .دید

 چرا .بود اشتباه زیچ هی اما !اومدیم بهش چه !بود خوشگل چه عروس

 قرمز لباسش

 .زد صدا رو ایدن .سرخ رنگ به .بود قرمز .نبود دیسف لباسش بود؟

 .زدیم تند قلبش .نداد جواب

 !ایدن ا،یدن :دهیسپ

 بود؟ قرمز وان تو آب چرا بود؟ قرمز لباسش چرا .حتما بود دهیخواب ایدن

 .نبود خون

 زد اصد .اومدیم آب یصدا .بود حتماخون : » ایدن !«

 .زد صداش بلند یصدا و غیج با .دینشن یجواب هم باز
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 !ایدن :دهیسپ
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*** 

 یخواب چه نیا .بود شده خشک گلوش .بود کرده عرق .دیپر خواب از

 پنجره به بود

 .دیدو ایدن اتاق سمت به افتاد خوابش ادی بود کیتار کرد نگاه

*** 

 :قبل ساعت چند

 :ایدن

 پروانه؟ ای خوشگلترم من .نمیبب عروس لباس با رو خودم خواستیم دلم

 رو لباس

 بهش .کرد قفل رو در .کرد نگاه خودش به حمام ینهیآ تو .دیپوش

 خوشگل .اومدیم

 .تاداف هیگر به .بود روحیب صورتش یول بود

 !چرا؟ خدا؟ چرا اد؟یب دیبا من سر بال نیا چرا من؟ چرا-

*** 

 :حال زمان

 ادی .نبود اونجا ایدن .کرد تخت به ینگاه .دیدو ایدن اتاق سمت به دهیسپ

 .بود خوابش

 .دیکش رو دسته .دیدو حمام سمت به دخترش .باشد تیواقع دیترسیم

 صدا رو ایدن

 .دیکش غیمینکررس دایپ ور در دیکل .نداد رو جوابش ایدن .کرد

 .مرد ایدن نیحس :دهیسپ
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 .بود نامفهوم دهیسپ یحرفها .اومد ایدن اتاق به دهیسپ غیج با نیحس

 ...حموم عروس، لباس خون، ا،یدن :دهیسپ
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 رو یکس چیه جواب ایدن .بشکنه رو در کردیم یسع نیحس .کردیم هیرگ

 .دادینم

 .بود تنش عروس لباس .بود افتاده نیزم رو ایدن .شکستند رو در باالخره

 اون و زدیم صداش .دیدو ایدن سمت به دهیسپ .بود خواب فرشتهها نیع

 جواب

 و ستد دو هر مرده؟ دخترکشان یعنی .بود نگرانش هم نیحس .دادینم

 گم را شانیپا

 .کردیم هیگر دهیسپ .بودند کرده

 .رهیمیم داره ایدن !بکن یکار هی نیحس :دهیسپ

 .شهینم اشیزیچ !ریبگ گاز رو زبونت .دهیسپ نه :نیحس

 .کرد بلند سرد یکاش از رو اون و رفت ایدن سمت به

*** 

 یسع هایلیخ .رهینم شیپ میخوایم ما که جور اون زهایچ یلیخ ایدن تو

 کننیم

 .ما قصه یایدن مثل .شنیم دیناام هایلیخ کنن، مبارزه

*** 

 :ایدن

 لباس .کردم ینگاه لباسهام به .بود دیسف جا همه .شدم داریب خواب از

 تنم عروس
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 یموها با کوچولو دختر هی .اومد کینزد .دمید رو یکس دور از .بود

 یچشما ،ییطال

 :گفتم بهش .نشستم زانو رو .سبز

 ه؟یچ اسمت-

 :گفت

 افسون-
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*** 

 :گفت بهش ذوق با ایدن

 !تو یخوشگل چه-

 .دیبوس رو اون

 ه؟یعروس امروز خوشگله هم عروست لباس .یخوشگل هم تو :افسون

 :گفت ناراحت ایدن

 .یعروس نه عزاس من یبرا یول عروسه لباس-

 مرده؟ یکس مگه :افسون

 حرکت فقط که مرده عروس هی .رک متح مرده هی .مردم من آره:ایدن

 .کنهیم

 میخواهیم که ییزهایچ به وقتها یلیخ !نکن ناراحت رو خودت :افسون

 میرسینم

 .باشه ما صالح به دیشا یول

 اونا نبودم، مهم شونبرا نخواستن، رو نظرم یکس یوقت از یدونیم : ایدن

 .مردن برام

 .همهشون
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 .یبخوا تو که یوقت تا کنارتم .هستم من ایدن :افسون

 همزبونم یشیم آخر آخر تا یعنی :ایدن

 .آخر تا .قشنگم آره :افسون

 دارم؟ دوست یلیخ کنم صدات یدن تونمیم : افسون

 .آره :ایدن
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 باشه؟ کنمیم صدات یدن بعد به نیا از من پس :افسون

 :گفت و زد تلخ یلبخند ایدن

 .نمیبیم باز رو تو مگه یول باشه -

 ؟ینیبب رو من یخوایم تو .یبخوا تو که یوقت تا .آره :افسون

 نه؟ینب رو تو مثل یفرشتها خوادیم دلش یک آره :ایدن

 :گفت و دیخند افسون

 !خداحافظ .امیم هم باز .یدن برم من پس باشه : افسون

 :کرد زمزمه دیپر خواب از ایدن هوی

 یدن :ایدن

 سرم .دهیخواب کنارش هم مادرش .خودشه تخت رو دید .کرد ینگاه

 .بود دستش

 :گفت دل در و کرد مادرش به ینگاه

 .تو جز مردن واسم همه امروز بعد-

 کرد ساعت به ینگاه .شده داریب ایدن که دید .شد داریب خواب از دهیسپ

 :گفت او به و

 هو؟ی شد چت من شم فدات یاله-
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 !مامان نکنه خدا :ایدن

 تو یول درسته کردن، ظلم بهت همه ،یاوردین شانس تو دخترم :دهیسپ

 یباش یقو دیبا

 .باشه تو صالح به زیچ همه دیشا !یایب کنار کن یسع .نجوریا نه

 یدونیم مامان .هاسیبق صالح به فقط .ستین من صالح به یچیه :ایدن

 ه؟یچ
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 ؟یچ :دهیسپ

 ینم یول کنم خالص رو خودم یزندگ نیا از تونستمیم شبید :ایدن

 ایدن هم تمخواس

 همه .کشمیم نفس فقط بعد به نیا از یول بدم دست از رو آخرتم هم و

 .مردن برام

 ؟یگیم یچ ایدن :دهیسپ

 .مردن برام همه تو جز .مامان یدیشن که نیهم :ایدن

 به تا دیپوش رو لباسهاش .رفت کمدش سمت به .پاشد جاش از و

 به و بره شگاهیآرا

 حانهیر .رفت سالن به و دیپوش رو هاشلباس .بده ادامه مسخره یباز نیا

 محمد و

 ناراحت ده،یسپ .رفت در سمت به و کرد یسالم حانهیر به .بودن نییپا

 حانهیر به رو

 :گفت
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 باش مراقبش .لشیوسا و اسیدن یلباسها نیا !جان حانهیر ایب :دهیسپ

 یزیچ

 !نکنه ضعف نخورده،

 !خداحافظ .عمه چشم :حانهیر

 محمد .نشست عقب یصندل ایدن .رفتن رد سمت به حانهیر و محمد

 شد ناراحت

 سمت به سه هر و نشست جلو یصندل حانهیر .نگفت یزیچ یول

 حرکت شگاهیآرا

 رو محمد .شد ادهیپ نیماش از یحرف چیه بدون ایدن دنیرس موقع .کردن

 حانهیر به

 :گفت

 !ریبگ من از نییپا ایب زدم زنگ تک بهت .ارمیم ناهار براتون ظهر -

 !خداحافظ داداش، باشه :هحانیر

 !خداحافظ :محمد
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 آورد آنها یبرا ناهار محمد ناهار، موقع .نشست شگریآرا دست ریز ایدن

 چند ایدن

 گفت او به شد، تموم شگریآرا رکا یوقت .بود شگریآرا دست ریز ساعت

 را لباسش

 و شد رد ایدن کنار از حانهیر .رفت رونیب و دیپوش را لباس ایدن .بپوشد

 اتاق داخل به

 .انداخت باال رو ابروهاش تعجب از ایدن .رفت
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 تو؟ یاومد یچ واسه خانم :شگریآرا

 کجاست؟ .نمیبب رو خلم داداش زن خوامیم .شد آب دلم : حانهیر

 :گفت او به رو و دیخند بلند شگریآرا

 بود؟ یک یشد رد کنارش از که عروس اون پس :شگریآرا

 :گفت بلند حانهیر

 اس؟یدن نیا نه -

 :گفت لبخند با شگریآرا

 داماد دست سالم شب تا بذار !ها یکن خراب رو ششیآرا ینزن .آره -

 !برسه

 :گفت و شد باز ششین حانهیر

 .داداشم چارهیب !یشد شگلخو چه ؟یلعنت ییتو نیا خله ایدن -

 هی .بود شده ماه عروس لباس تو ایدن .دیخند و کرد ش*ل*غ*ب محکم

 نیع که لباس

 باز اشیمین .بود کرده ونیشن رو موهاش .زدیم برق .بود پرنسس لباس

 دورش و بود

 رژ و یآب هیسا شکوفه از پر و بود بلند یلیخ سرش تور .بود شده پخش

 سرخ،

 یآب لنز .بود شده آهو یچشمها نیع .بردیم آدم سر از هوش چشماش

 .بود گذاشته

 .بود زده قرمز الک دستاش به .زدیم برق .بود دیسف دستاش پوست
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 محمد و ندازهیم ایدن سر یرو رو تور .نهییپا داماد که داد خبر شگریآرا

 داخل به رو

 هی .بود شده دخترکش یلیخ شلوار و کت اون با محمد .ارهیم شگاهیآرا

 از پر گل دسته

 رو گل دسته ایدن .داد ایدن به بود سرخ همهشون که رز گل یغنچهها

 اصال .گرفت

 و دارهیم بر ایدن سر از رو تور محمد .دیفهمینم جا اون از یچیه

 بر یها*س*و*ب

 ابروهاش .ادیم خودش به محمد ه*س*و*ب با ایدن .ذارهیم ایدن یشانیپ

 هم در رو

 .دیکش

*** 

 :ایدن

 چه یعنی .شدم ناراحت .اومدم رونیب فکر از محمد یه*س*و*ب حس با

 یجور

 و گرفت رو من دست ؟یجور چه .نداشتم دوستش من کردم؟یم تحمل

 سمت به

 گل یکل و اسمهامون و بزرگ ونیپاپ هی با که نیماش .میرفت نیماش

 .بود شده نیتزئ

 به شروع آهنگ .میکرد حرکت اوشیسییدا باغ سمت به و شدم سوار

 :کرد خوندن

*** 

 فهیرد یچ همه دارم رو تو یوقت

 فهیحر رو همه که چشمات کشهیم منو
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 دونهینم یشکیه وونهید توئه جز

 زونهیم چه حالم یمن شیپ یوقت

 نخواد رو تو دل شهیم مگه برات رهیم دلم و جون

*** 
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 خوند یم آهنگ با بود گرفته ضرب فرمون رو /کردم محمد به ینگاه

 رو لبخند

 .کردیم نگاه من به یه و بود بهاش**ل

*** 

 دراد حسودامون همه چشم زمیعز رو تو خوامیم یجور هی

 نخواد رو تو دل شهیم مگه برات رهیم دلم و جون

 دراد حسودامون همه چشم زمیعز رو تو خوامیم یجور هی

 یوا دلم زنهیم بوم بوم

 یخواینم منو گهید نگو

 یوا یا عاشقتم حاالها حاال دادمو بهت دل که یمن

 قلبم ضربان بوم بوم

 نمنم باال رهیم داره

 کمکم تو بده دل وونهید منه به بده حواستو ایب

 نخواد تورو دل شهیم مگه برات رهیم دلم و جون

 دراد حسودامون همه چشم زمیعز رو تو خوامیم یجور هی

 نخواد تورو دل شهیم مگه برات رهیم دلم و جون

 دراد حسودامون همه چشم زمیعز تورو خوامیم یجور هی

*** 
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 :فتمگ بهش .کرد نگاه من به باز
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 .شهیم خورد اعصابم !ینکن نگاه بهم شهیم -

 !یکن عادت دیبا .یشیم زنم گهید عقد بعد یول باشه :محمد

 نم؟یبب دیبا رو یک کنم ازدواج باهات نخوام من -

 ستین خودت دست :مدمح

 .دیکش غیج ایدن .زد لبخند و

 !جونم یا :محمد

 .نزد یحرف گهید ایدن .دیخند و

*** 

 نخواد رو تو دل شهیم مگه برات رهیم دلم و جون

 دراد حسودامون همه چشم زمیعز رو تو خوامیم یجور هی

 نخواد رو تو دل شهیم مگه برات رهیم دلم و جون

 دراد حسودامون همه چشم زمیعز رو تو خوامیم یجور هی

 )دلم جون :یمیابراه ثمیم(

*** 

 سرمون رو گل .اومدیم اسفند یبو .زدندیم دست همه .میدیرس تاالر به

 دندیپاشیم

 یعروس ادی .دنیکشیم کل زنها .بودن انداخته گاهیجا تا قرمز فرش هی و

 .افتادم رضا

 گاهیاج سمت به و گرفت رو دستم محمد .بود نجایا اشیعروس هم اون

 .میرفت
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 به همه .خوردمیم حرص من و نگذاشت محمد بکشم رو دستم خواستم

 کیتبر ما

 .میرفت بود عقد سفره که سالن سمت به ما و اومد عاقد .گفتندیم

 همه .زنش و رضا عموم، عمههام، هام،ییدا مامان، بابام، .بودند ااونج همه

 .بودند

 نگاه نهیآ به فقط و نکردم ینگاه کدوم چیه به من و مینشست گاهیجا تو

 .کردمیم

 یزیچ من و خوندیم عاقد ...یسنت النکاح .اومدیم عاقد یصدا

 حس با .دمیشنینم

 من به همه .بود محمد .کردم دست صاحب به ینگاه دستم، یرو یدست

 نگاه

 .دنیکش کل همه و گفتم بله .منه گفتن بله وقت دمیفهم .کردنیم

 و زدنیم دست

 گاهیجا یرو و میرفت باغ سمت به .انداختنیم سرمون رو نقل و ینیریش

 به .مینشست

 خورد رضا به چشمم .بودن نشسته یصندل رو همه .کردم ینگاه اطراف

 گوشه هی که

 رو پوزخند نیا لیدل خوب .بود ش*ا*ب*ل رو یپوزخند و بود سادهیوا

 .دونستمیم

 .دمیکش یآه .ازدواجم نیا به مجبور من دونستیم اون

*** 
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 .نداشتم دنیرقص حال .میبرقص میبر که گفت من به و اومد کنارم حانهیر

 :گفتم بهش

 !الیخیب .ستین خوش حالم من جان، حانهیر -

 حرف !ایب یعنی ایب گمیم .اه تهیعروس وونهید خودته؟ دست مگه :حانهیر

 من حرف رو

 .تو نه من نه گرنه و نزن

 همه از و رفتم رقص ستیپ سمت به .کنم ناراحت رو حانهیر خواستمینم

 غافل ایدن

 هم رقصم یول کردیم دور افکارم همه از رو من و بودم رقص عاشق .شدم

 خوب یلیخ

 با .دمید کنارم رو محمد و زدن دست همه آهنگ، شدن تموم با .بود

 نگاه من به لبخند

 چشمها همه یول نداشتم یلیتما من و شد پخش نفره دو آهنگ .کردیم

 دو ما یرو
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 اون یول باشم تهداش فاصله اون با کردم یسع و دمیرقص محمد با .بود نفر

 خوردن، حرص یکل با .کردیم کینزد خودش به رو من و گذاشتینم

 .شد تموم رقص

 ینگاه محمد به !...اای ببوس رو عروس داماد، .دندیکشیم غیج همه

 به هم اون .کردم

 یرو یها*س*و*ب فقط اون یول دمیکش عقب من و اومد سمتم

 و گذاشت امیشانیپ
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 .گفتند کیتبر بهمون اومدن همه .میرفت گاهمونیجا به .زدند دست همه

 رو شام

 به و میشد نیماش سوار محمد با .بود کشون عروس وقت و خوردند

 خونه سمت

 و زدندیم بوق و اومدندیم ما دنبال به نهاشونیماش با همه .میرفت محمد

 که فلکه تا

 .اومدن دنبالمون شدیم جدا اونها از ما راه

 بابا نیماش و لیسهییدا اوش،یسییدا و محمد نیماش بعد، به جا اون از

 فقط

 اول .میشد ادهیپ نیماش از .میدیرس خونه به .کردند مونیهمراه

 به و اومد پدرمحمد

 :گفت محمد به و گفت کیتبر ما

 ازش چشمات نیع !باشه چشماش تو اشک نمینب !باش ایدن مواظب -

 !کن مواظبت

 اشک و گفت کیتبر .اومد محمد مادر .زدم یپوزخند دل در من و

 پدرم و ختیریم

 سمتم به .زد رو یشهایکل یحرفها همان و داد دست محمد با و اومد

 او از من و اومد

 کیتبر .اومد داداشم .رفت و کرد بغل مرا .نزد یحرف .برگردوندم رو

 به مرد نیع و گفت

 محمد به و اومد مادرم .من کوچک مرد .باشد مواظبم کرد گوشزد محمد

 .گفت کیتبر

 :گفتم کردم هیگر و کردم ل*غ*ب محکم رو اون
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 !نکن هیگر خدا رو تو مامان،-

 کن یسع !بخور خوب !باش خودت مراقب !من شم فدات ایدن :دهیسپ

 !یایب کنار

 .هیخوب پسر .یشیم عاشقش که شهیم یروز مطمئنم
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 رو چشماش تو اشک .کردم نگاه پدرم به دور از .دمیبوس رو مادرم

 من نگاه یوقت .دمید

 یآه .نمینب رو اشکاش تا برگردوند رو روش زود دید خودش یرو رو

 همه با و دمیکش

 .میرفت خانه داخل به و میکرد یخداحافظ

 استرس .کرد باز برام رو نیماش در و ستادیا محمد .میشد خونه وارد

 کی دلم و داشتم

 دو هر و بود شده درست یکاش سنگ از راه کی .خواستیم بنفش غیج

 گل رو طرف

 مغزم تا و بود یعال بو شب گل یبو .رز بو، شب بنفشه، گل .بود کاشته

 و کردیم رسوخ

 یورود در دم .میرفت ساختمون سمت به .کردیم قی تزر بهم رو آرامش

 گل، اب ساختمان

 .کردم باز رو در .بودن نوشته گل با رو اسمم و بودند دهیچ قلب طرح

 دو به ییرایپذ

 یدوم و قرمز یبالشها با چرم اهیس دست هی که شده دهیچ مبل دست

 قرمز یمبلها
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 ینتهایکاب هم رو آشپزخونه .رهیغ و یدیالس ونیزیتلو و اهیس یبالشها با

 و اهیس

 پلهها سمت به .باالست طبقه خواب اقات گفت بهم رو محمد .بود دیسف

 دو .میرفت

 یلیخ .کرد متعجب رو من اونجا .شده پرپر گل و بود شمع پلهها طرف

 وارد .باستیز

 رو و یاسی بنفش پرده و فرش با دیسف کمد و تخت ست .میشد اتاق

 یدیسف یتخت

 به ینگاه .بایز قلب دوتا طرح .بودند کرده نیتزئ بنفش یگلها با که

 اون .ردمک محمد

 .بود شوهرم اون .گرفت رو دستم .برگردوندم رو روم من .زد لبخند هم

 کلمه چه

 رو قلبم استرس .کردم نگاه بهش .ندارم یراه دونستمیم اول از !یبیعج

 .بود کرده تند

 :گفت .نشستم هم من .نمیبش تخت رو که گفت بهم رو

 یواستگارخ قبل .اول از .ادیز یلیخ .عاشقتم من ا،یدن نیبب :محمد

 رو من دونستمیم

 .یداشت عالقه رضا به و یخواینم

*** 

 :گفتم و شد بلند گردنم ترق یصدا که یطور به .کردم بلند رو سرم زود
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 ؟یچ -



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 61 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 رو حرفام نیهم یبرا .بشه شروع دروغ با مونیزندگ خوامینم :محمد

 !کن گوش خوب

 .سپردم محمد یحرفها به دگوش

 فراموش رو عشقت کردم یسع یلیخ .دونستمیم اول از .آره :محمد

 شب اون .کنم

 .دمتید رضا یعروس .شدم عاشقت .کرد عاشقترم تو یاشک یچشمها

 بایز یلیخ

 بدجور چشمات زدمت، یلیس یوقت د،یبود حانهیر با شب اون .یبود شده

 وونهامید

 امیب گفتم بابام به .نرفت المیخ از فکرت ماه چند .شدم عاشقت کرد

 .اتیخواستگار

 یمن یقانون و یشرع زن االن درسته .یمتنفر من از دونمیم من یول خب

 یوقت تا یول

 حساب دومش مهین و عشقش رو من ].کرد اشاره قلبم سمت به[نیا که

 من کنه

 !ایدن ا،یدن .یمن یقانون و یشرع زن کنمیم فراموش

 .شدم محبتش نیا قدردان یول سوخت براش دلم .کردم ینگاه محمد به

 :گفت و رفت اتاق در سمت به محمد

 !رونیب بره تنت از یبرو،خستگ حموم یخواست کن؛ استراحت-

 دلم تو و رفتم حموم سمت به و رفت نییپا طبقه سمت به خودش و

 و لعن رو شگریآرا

 به و دمیپوش شلوارک و تاب کی .رونیب اومدم حموم از .کردمیم نینفر

 تخت سمت
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 :گفتم و بردم باال گردنم تا رو پتو .اومد در یصدا .برداشتم زیخ

 !تو ایب-

 :گفت و کرد نگاهم رهیخ یکمی .اومد محمد
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 ستین الزم یکس نرماله اوضاع که میکن یساز صحنه دیبا فردا یراست -

 ما مشکالت

 باشه؟ .بفهمه رو

 :گفت و کرد یمکث ایدن

 .حتما باشه،-

 .رفتم خواب به من و رفت روبهرو اتاق به محمد

*** 

 همه .کردم اطرف به ینگاه .بود تنم عروس لباس .کردم خودم به ینگاه

 دیسف یچ

 .افسون سبز، چشم .بایز دخترک اون و بود

 ؟یخوب !یدن عروس سالم:افسون

 :گفتم و زدم یلبخند

 قشنگم؟ یخوب تو .بهترم من !زمیعز سالم-

 چطوره؟ مردهها حال .خوبم !اهوم :افسون

 مردهها؟ کدوم-

 زیعز برات یروز باالخره .مردن برات همهشون یگفت که همونا :افسون

 .ندبود

 :گفتم کردم تعجب دخترک فهم همه نیا از من و

 .خوبن هم اونا -
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 م؟یکن یباز تاب یایم :افسون

 کجا؟-
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 جا اون-

 افسون .میخورد تاب یکل و میرفت سمتشون به .بود دایپ تاب دوتا دور از

 نیریش با

 .کردیم خودش عاشق رو من هاشیزبون

 ساعت به !بود بایز چقدر خواب یتو دخترک .شدم داریب خواب از

 .کردم ینگاه

 کیتن هی .کردم عوض رو لباسهام .دمیپر جام از .بود مین و ده ساعت

 ساپورت با سبز

 و بود روشن ونیتلوز .کردم ینگاه مبلها به .رفتم نییپا و دمیپوش اهیس

 هنوز محمد

 و آوردم پتو و رفتم باال اتاق سمت به .سوخت حالش به دلم .بود خواب

 محمد یرو

 بود یدختر هر یآرزو و داشت یجذاب افهیق .کردم نگاه بهش و انداختم

 رو دستم که

 :گفت گرفت

 ؟یزدیم دید رو من ؟یکردیم چکار .گرفتم رو مچت-

 :تمگف و کردم لبخندش به ینگاه

 :گفت و دیخند محمد .واست آوردم پتو سوخت دلم .رمینخ-

 .یزدیم دید رو من هم باز یول !مهربونه چه دلت !شم فدات !جان یا-
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 :گفتم و دمیورچ ب**ل

 ؟یکن ول رو دستم شهیم-

 :وگفت انداخت باال ابرو

 .داره شرط .نه-

 :گفت ،یچ گفتم

 ]ردک اشاره لپم به[!یبد بهم س*و**ب هی نجایا دیبا-
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 با .نکرد ولم دیس*و**نب رو من تا کنم ول رو خودم کردم یسع هم من

 تماس

 :گفت که شد گرمم .گرفت رو من فاز سه برق انگار اون یبها***ل

 .بخوام رو نیا تونمیم حداقل-

 حتما گفت .زدن رو در زنگ .بودم اون قدردان اونه، با حق دمید هم من

 و آوردن یکاچ

 :گفت .اومد غذا از پر ینیس هی با و رفت نییپا و دیخند

 .آوردن صبحانه برامون !نکنه درد دستشون-

 اتاق سمت به .میدعوت اوشیس ییدا خونه شام گفت و میخورد هم با

 کمی تا رفتم

 .زدم حرف باهاش یکل خواب تو .اومد افسون باز و برد خوابم .بخوابم

 شده همزبونم

 من .گذشت خوش حانهیر با یکل و میرفت اوشیس ییدا خونه به شب .بود

 مجبور هم
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 یکل هم محمد .میخوردیم غذا بشقاب هی تو .بودم کردن یباز لمیف به

 شانس خوش

 به شب، آخر .رفتیم صدقهام قربون و دادیم خوردم به غذا یه و بود

 میبرگشت خونه

 و می ریم شمال اوش،یس ییدا یعنی پدرش یالیو به فردا گفت محمد و

 و لباسهام

 بهم ایدر چون شدم خوشحال .بودم ایدر عاشق .کنم آماده رو لیوسا

 .دادیم آرامش

 میدیرس ییدا یالیو به غروب .میرفت شمال سمت به زود صبح بعد، روز

 سمت به من و

 خودش مهین تا رو ایدر اسم به ییپتو دیخورش .بود غروب .مدیدو ایدر

 .بود دهیکش

 الیو سمت به .میایب ایدر به شام بعد و میکن راحت است میبر گفت محمد

 وارد و رفتم

 خوابم به افسون باز .برد خوابم .انداختم تخت یرو رو خودم .شدم اتاق

 .اومد

 ؟یدن یچطور :افسون

 .بود شده تنگ برات دلم .زمیعز خوبم-

 ؟یکن بغلم شهیم .هم من دل :افسون
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 !قشنگم ایب !نه که چرا آره،-
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 خواب از در یصدا با .میزدیم حرف خواب تو افسون و من میداشت

 ناراحت .دمیپر

 .آورده شام گفت و بود محمد .بشم داریب خواب از خواستینم دلم .شدم

 نییپا میرفت

 .شدینم خوب حالم من کردیم یشوخ یچ هر محمد .میخورد رو شام و

 افسون دلم

 :گفت .اومدم خودم به محمد یصدا با .خواستیم رو

 ا؟یدر کنار میبر هیچ نظرت-

 .کردم قبول خواسته خدا از هم من

 بیس تا ارهیب زمیه کمی رهیم گفت من به رو محمد .میرفت ایدر کنار

 کباب ینیزم

 توجه کمی .کردم ینگاه ایدر به .نشستم ایدر کنار من .کنه درست

 تو یدخترک .کردم

 به .شدیم غرق داشت .زدیم تند قلبم .بود افسون هیشب یلیخ .بود آب

 .رفتم سمتش

 .بودم اشیکیدنز تو .رفتم باز .بود آومده باال شکمم تا آب .بود دور

 .کردم نگاه درست

 .اومد صداش

 !یدن-

 ارمیب آب یباال رو خودم کردمیم یسع یچ هر .شد یخال پام ریز هوی

 اون تو .شدینم

 .دمینفهم یچیه گرید و بودم افسون فکر به حالت

*** 



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 66 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 :محمد

 یکباب ینیزم بیس عشقم یبرا خوامیم .ینیزم بیس با ارمیب زمیه رفتم

 .کنم درست

 رو ایدن دور از .بود نیسنگ لیوسا .رفتم ایدر ب**ل سمت به لیوسا با

 جاش سر

 ایدر تو ]پس؟ رفت کجا[ .نبود .کردم نگاه اطراف به .زد شور دلم .دمیند

 .بود یکی
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 نکنه رفت؟ ایدر داخل چرا !خدا یوا[.دمیدو سمتش به زود .خودشه

 خوادیم

 دنبالش .بود اومده باال بدنم نصف تا آب .شد بیغ هوی ]کنه؟ یخودکش

 .گشتم

 .زدمیم صداشم

 وونه؟ید یرفت کجا ؟ییکجا !ایدن ا،یدن-

 .نبود .گشتم رو آب ریز .بردم آب ریز رو سرم

 .ستین یخوب یشوخ !بده بجوا ؟ییشنویم رو صدام ؟یرفت کجا ایدن-

 .بردم آب ریز رو سرم باز .گرفتیم هامیگر داشت .زد یم تند قلبم

 به .دمید رو دستش

 .کنم آزادش کردم یسع .بود کرده ریگ یزیچ به کشیتن .رفتم سمتش

 .شد آزاد

 دمیرس که ساحل ب**ل .کشوندم ساحل سمت به و گرفتم رو اون

 .کردم ش*ل*غ*ب
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 .دیرس نیزم تا شارآب نیع .شد باز موهاش

 ؟یشنویم رو صدام !بده جوابم خدا رو تو ام،یدن خانومم،-

 که طور همون کردم یسع .دیکشینم نفس .گذاشتم نیزم یرو رو اون

 دمید آموزش

 .دادم یمصنوع نفس بهش .بدم نجاتش

*** 

 :ایدن

 .اومد افسونکم باز .بود دیسف جا همه .بودم یقبل یجا همون باز

 .بود یاشک چشماش

 ؟یخوب !جونم یدن سالم :افسون

 ؟یانیگر چرا شم فدات سالم -

 نه؟ یکنیم فراموش رو من یدار تو یدن :افسون
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 .یمن همزبون تو آخه؟ کنم فراموشت چطور .قشنگم نه-

 .دمتید .کمکم یشدیم دور یداشت :افسون

 هیگر حاال باشه !نگو رو نیا افسون .کنمینم فراموشت وقت چیه من -

 !نکن

 فراموش باز .یبرگرد خوامینم !برنگرد !گهید ایب من با پس :افسون

 .یکنیم

 .کردمیم فکر خوابم به .افتادم سرفه به .دمیپر خواب از هوی

*** 

 :محمد
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 دوباره .بود کرده ضعف .بود شوک تو .افتاد سرفه هب .دیکش نفس باالخره

 ش*ل*غ*ب

 :دمیپرس ازش و گذاشتم تخت یرو رو اون .رفتم الیو سمت به و کردم

 ؟یخوب-

 ازش و زدم یزنگ دکتر، و بود شمال ساکن که دوستم به .نداد یجواب

 الیو به خواستم

 ایدن شیپ هم من .رفت و زد آرامبخش ایدن به .اومد ساعت مین بعد .ادیب

 .برگشتم

 خواب به .گذاشتم تخت یرو رو سرم و نشستم تخت کنار ن،یزم یرو

 نصف .رفتم

 یلیخ آب .داشت حق .بود کرده تب .شدم داریب ایدن ینالهها با شب

 شوک و بود سرد

 کهیت هی با و نوفنیاستام قرص رو .رفتم آشپزخونه سمت به .بزرگ هم

 ولرم آب پارچه

 .خورد آب کم هی زور به .گذاشتم دهنش تو رو قرص .برگشتم اتاقش به

 یرو رو پارچه

 صبح تا .ذاشتمیم رو یگرید و داشتمیبرم یه و گذاشتم اشیشونیپ

 .بودم داریب

 .آوردم صبحونه براش شد که داریب

*** 
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 :ایدن



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 69 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 شبید از یعنی .بود نشسته داریب کنارم محمد .کردم باز که رو چشمام

 به بود؟ داریب

 قهیدق چند از بعد و رفت نییپا سمت به د،ید داریب که رو من من؟ خاطر

 .اومد اتاقم با

 خامه، مربا، عسل، وه،یآبم ر،یش بود، یخوراک از پر که بزرگ ینیس کی با

 کره، ر،یپن

 .بخورم گفت بهم ]!بود ادیز چقدر !اوه[ ...تونیز گوجه، و اریخ دو،گر

 ینگاه بهش

 .گرفتم سمتش به رو ریش .کردم

 !بخور تو خورم،ینم ریش-

 ؟یخورینم چرا :محمد

 .گرسنته هم تو !بخور .ندارم دوست-

 به رو ینیس صبحونه بعد .بخوره باهام گفتم بهش .خورد و گرفت رو ریش

 آشپزخونه

 باز یول کردم یم یاخالق بد که نیا با .دمیکشیم خجالت شاز .برد

 هوام بود، مراقبم

 .داشت رو

*** 

 عالقه بهم نقدریا یعنی .تعجب در هم من .دیرسیم درهمیلیخ محمد

 نیا تو داشت؟

 امروز .گذشت خوش یلیخ .میرفت گهید ادیز یجاها و جنگل به روز چند

 به بود قرار
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 .اومدیم محمد یصدا .میریبگ یسوغات مونخانوادهها یبرا و میبر بازار

 صدا رو من

 :گفتم .رفتم نییپا سمت به .زدیم

 ؟یداشت باهام یکار محمد، بله-

 میبر تا بپوش رو لباسهات برو میگردیبرم عصر بگم خواستم ایدن آره-

 !بازار
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 نیا به و دمیپوش رو لباسهام .رفتم اتاقم سمت به .امیم زود االن، باشه-

 فکر مدت

 میبتون دیشا .مینداشت ییدعوا چیه و بود آتشبس محمد و من نیب .کردم

 .دوست یحت ای و میباش هم یبرا یخوب یهمخونهها

*** 

 سرحال عصر .میدیخواب چرت هی و میبرگشت خونه به دیخر یکل بعد

 تو رو لیوسا

 همش من راه تو .میکرد حرکت شهرمون سمت به و میگذاشت نیماش

 و بودم خواب

 صبح پنج ساعت .میاومد نییپا میدیرس که خونه به تا .دمینفهم یزیچ

 به محمد .بود

 بعد .کردم درست صبحونه و گرفتم دوش هی .بخوابم تا رفت اتاقش سمت

 به صبحونه

 حس با .برد خوابم تا کردم نییپا باال رو شبکهها و رفتم ونیزیتلو سمت

 رو یزیچ
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 .شد تکرار دوباره .دمیخار رو اون و بردم سمتش به رو دستم امینیب

 باز رو چشمام

 خنده یجلو زور به .دمیپر جام از محمد قرمز صورت دنید با و کردم

 .بود گرفته رو اش

 :فتمگ یآخ و خورد محمد سر به سرم دنمیپر با

 ؟یدید جن مگه ؟یدیپر هوی شد چت ایدن :محمد

 آخه؟ بخوابم یذارینم چرا .یرم س باال طونیش نیع دمید رو تو نه،-

 .آخه یریگیم درد گردن گفتم !بخواب اتاقت تو برو ادیم خوابت-

 هم تو رو ابروهام .دیکش ریت گردنم .اومد ادمی انگار حرف نیا گفتن با

 .دمیکش

 !مگفت یدید ؟یشد یچ-

 چنده؟ ساعت حاال خب-

 .کهی ساعت ظهره خانما خانم-
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 .دمیخواب همه نیا من یعنی ؟یچ-

 :گفت خنده با

 .آره-

 درست باز ناال یول کردم درست صبح !ایب .ینخورد صبحانه تو خب-

 برات کنمیم

 .رفت خانه آشپز سمت به و

*** 

 دادیم تیاهم بهش شد،یم نگرانش بود، دوست محمد با مدت نیا تو ایدن

 کجا از و
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 .شد محمد عاشق ما یایدن دیشا م؟یدونیم

 .گذشت ماه چند

 ...شب کی که تا بود قبل مثل زیچ همه

*** 

 :ایدن

 ومد؟ین .هشب کی ساعت !بابا یا اد؟ینم چرا کجاست؟

*** 

 کرده رید یول گشتیبرم خونه به هفت ساعت روز هر .بود محمد نگران

 سالن تو .بود

 ینگاه محمد سمت به .دیشن رو در دیکل دنیچرخ یصدا .زدیم قدم

 اون دنید با .کرد

 :گفت و یکش یغیج
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 داغه؟ بدنت چرا ؟یضیمر ؟یکرد دعوا شده؟ یچ چشمت ؟یبود کجا تو-

 یدار تب

 !حتما

 خودش مبل یرو .نداشت دادن جواب ینا محمد و دیپرسیم سوال ایدن

 و کرد پرت رو

 !گفت

 االن شهیم .شد نجوریا .بود شده حرفم یکی با !زمیعز نباش نگران-

 .مخستها ؟ینپرس

 .بود کرده تب .موندم محمد سر باال شب طول در .دیخواب مبل یرو و

*** 



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 73 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 :ایدن

 کنم یکار تونستمینم من و بود باال یلیخ تبش شب، نصف سه ساعت

 بودم نگرانش

 :گفتم و زدم یزنگ لیسه ییدا به

 ؟یخوب ییدا سالم-

 :دیچیپ یگوش تو خوابالوش یصدا

 ؟یزد زنگ شب وقت نیا شده یزیچ ا،یدن سالم-

 :گفتم و دیترک بغضم .دیلرزیم صدام هم من زدیم موج صداش تو ینگران

 .کنم چکار دونمینم !ایب زود خدا رو تو .داره تب .ضهیمر محمد ،ییدا-

 .امیم زود !زمیعز نکن هیگر .اومدم ییدا باشه-

 !ییدا خداحافظ .منتظرتم باشه-
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 فکر خودم با .اومدینم بند هامیگر و بودم نگرانش .بودم محمد سر باال

 چم من کردم

 خواستینم دلم فقط .دونستمینم داشتم؟ دوست رو محمد یعنی .شده

 اشیطور

 کردم باز براش رو در .دادیم لیسه ییدا اومدن از خبر زنگ یصدا .بشه

 به زود و

 سمت به رو لیسه ییدا م،یدیرس جا اون یوقت .میرفت مارستانیب سمت

 و برد اورژانس

 ل،یسه ییدا .میشد خونه یراه و زدند سرم و آمپول یکل بهش اونا

 اتاقم تو رو محمد



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 74 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 صبح تا محمد .زنهیم سر ما به صبح .باشم مراقبش گفت و گذاشت

 هم من .دیخواب

 به مدتهاست .افسون و بودم دیسف یجا همون باز .ردب خوابم تخت کنار

 خوابم

 :گفت رو ومدنشین لیدل و دمیپرس رو حالش ازش .اومدینم

 .امیم خوابت به یبخوا تو که یوقت تا گفتم اول از که من-

 افسون؟ خوامتینم گفته یک-

 روزها نیا .امیب خوابت به تونمینم هم من ،یستین ادمی به یوقت-

 .یکرد فراموشم

 .کنم یخداحافظ باهات اومدم

 :گفتم و شد جمع چشمام تو اشک

 ؟یبر شهیهم واسه یخوایم و نمتیبینم گهید یعنی-

 !خداحافظ .جونم یدن ستین معلوم :افسون

 خواب هم محمد .کردم دایپ تخت یرو رو خودم .شدم داریب خواب از

 جام از زود .بود

 :زد صدام محمد که پاشدم

 !ایدن-

 :گفت که انداختم نییپا ور سرم خجالت با
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 باشه؟ .یمن زن تو .ستین دنیکش خجالت به الزم-

 .باشه-

 !ایدن-
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 جانم-

 !بگو باز ؟یگفت یچ-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !جانم-

 .دیخند

 ؟یدار دوستم چرا؟ .دمیشن رو ههاتیگر یصدا شبید :محمد

 .شدم جون نصف شبید یول دونمینم هم خودم .محمد دونمینم-

 .واست نبود مهم که ینداشت عالقه بهم اگه !من شم فدات :محمد

 :گفت و کرد ل*بغ رو من و اومد سمتم به و پاشد جاش از

 ؟یبگ یخواینم-

 رو؟ یچ-

 هم میکرد ازدواج یوقت از دارم، تدوس عاشقتم، من !ایدن ا :محمد

 تو بگو .شده شتریب

 راحت رو من و بگو !رفته نیب از تنفر اون بگو !یدار رو حس نیا هم

 آرزوم به بذار !کن

 !بشه کامل ام یخوشبخت بذار !برسم

*** 
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 محمد دید .شده عوض وجودش تو زیچ همه که دید کرد فکر ایدن

 بشه اشیزیچ

 :گفت دهیم داشتن دوست یبو و رنگ عالقهاش که دید .تونهینم

 .محمد دارم دوستت-

 .دیکش غیج ایدن که گردوند و کرد بلند رو ایدن ا،یدن یجمله نیا با محمد
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 !نیزم بذار ور من محمد .فتمیم االن وونهید-

*** 

 .شوهرم آره .شوهرم محمد و من .بود خوب زیچ همه .بود گذشته مدتها

 دمیفهم

 روز اون از ماه چند .قشنگه یلیخ مونیزندگ االن .دارم عالقه بهش

 روزید .گذرهیم

 ساعت .ارمیم در پر دارم موضوع نیا از من و میبش نفر سه قرار دمیفهم

 و پنجه

 .خورد زنگ لمیموبا .بودم یآشپز مشغول

 !دییبفرما !الو-

 یآشپز شوهرت یبرا یدار گذره؟یم خوش ؟یخوب !یخانم سالم :دختر

 نه؟ یکنیم

 .اومدیم اومدینم خوشم زدنش حرف از اصال که جلف خانم کی یصدا

 شما؟-

 شوهرت نیبب ایب دمیم بهت شاپیکاف آدرس هی یخانم !کن گوش :دختر

 عشقش با

 !کرده فرض خر نیع رو تو و خورهیم قهوه داره

 .دیخند باز

 !نشو مزاحم !یخودت !خانم برو-

 !نیبب چشمات با خودت ؟یدیم دست از یچ :دختر
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 !بفرست آدرس باشه :ایدن
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 شاپیکاف سمت به و زدم زنگ آژانس به .اومد امیپ یصدا .کردم قطع و

 دیبا .رفتم

 چند با .دمیدیم چشمام به دیبا .شدیم راحت پوچ یفکرها نیا از مغزم

 از فاصله متر

 سمت به .شد شاپیکاف وارد که دمید رو محمد و سادمیوا شاپیکاف

 .رفتم شاپیکاف

 یصندل دو رو .دور اونا و بود بزرگ شاپ یکاف .نشن متوجه کردم یسع

 بودند نشسته

 کیک و قهوه براشون .دادیم تکون سر محمد و دیخندیم یه دختره و

 دختره .آوردن

 .نبود دنید به الزم .گذاشت محمد دست یرو رو دستش

 کردم میقا را شیآزما رگه ب و کردم عوض رو لباسهام .برگشتم خونه به

 رو لمیوسا و

 .گذاشتم اطیح تو یانبار داخل چمدونم، تو و کردم جمع

 از بدتر .بود دروغ حرفاش همه محمد، .دمید که رو یزیچ شدینم باورم

 بهم اون،

 .کرد نت*ای**خ

 با چرا محمد؟ چرا ...اونجا اون و منتظرشم نجایا من !هه عشقش،-

 یباز امیزندگ

 خانواده خانوادهام، .همه .اومد بدم همه از .کنم چکار دونمیم ؟یکرد

 .محمد ،ییدا

 به دنیرس یبرا فقط داشتنهاش دوست .کردم شباور بودم ساده چقدر

 خواستهاش
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 .بود

*** 

 یکههایت که یکس شدینم باورش .کردیم هیگر و گفتیم یه رو نهایا

 بهم رو قلبش

 قلبش قبال دیشا .باشه شکسته رو اون دوباره خودش چسبونده

 بود شده کهیکهتیت

 ییوب محمد خواستینم .بود محمد اومدن کینزد .شده پودر االن یول

 نایقی .ببره

 و رفت حمام سمت به .کردیم هم سر دروغ باز و گرفتیم رو جلوش

 رو صورتش

 .نباشه معلوم یزیچ تا کرد یشیآرا .شست
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*** 

 :ایدن

 .کنم نگاهش خوب بار نیآخر یبرا امشب خواستمیم .بفهمه خواستمینم

 شب چون

 .حسرت عمر کی و آخره

*** 

 .شد وارد محمد و کرد باز رو در .اومد در زنگ یصدا

 ؟ عشقم یچطور !خانمم سالم :محمد

 گفت دل در ایدن :» یهست یخوب گریباز بود؟ یک اون پس عشقت؟ !«

 زم؟یعز یخوب تو .خوبم :ایدن

 .نبرد ییبو اون بودن یرعادیغ از تا کردیم یباز خوب دیبا
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 .گرسنمه ؟یبذار شام شهیم .زمیعز خوبه یلیخ :محمد

 .بکشم رمیم االن .باشه :ایدن

 ممنون :محمد

 دلش .کرد صدا رو اون و دیکش رو شام .داشت دوست رو محمد ا،یدن

 ییغذا

 .بود آخر شب چون .فقط بود محمد به رهیخ .خواستینم

 ؟یکنیم نگاه بهم فقط شده؟ یزیچ ا؟یدن یخورینم چرا :محمد

 کور اشتهام .خوردم زیچ کی بودم گشنه !شرمنده .نشده یچیه :ایدن

 !بخور تو .شده

 :گفت و زد یلبخند محمد
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 گرسنهات نبودم وقت هر .نداره اشکال !شرمنده دشمنت .خانمم باشه -

 !بخور شد،

 !نکش یگرسنگ

 کور رو اشتها خوب چه نهایا و خورد حرص .خورد غم .بود خورده ایدن

 بعد!کننیم

 .برد محمد یبرا و کرد درست یچا شست؛ رو ظرفها ایدن شام،

 ایدن یول رفت خواب به زود محمد .رفتن خواب اتاق سمت به ،یچا بعد

 اون به فقط

 .شده رهیخ او به ساعت سه دید .کرد ساعت به ینگاه ایدن .کردیم نگاه

 به دوباره
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 دفتر تو رو لحظه نیا خوب خواستیم .برد خوابش تا کرد نگاه محمد

 ذهنش خاطرات

 صبحانه، بعد صبح، .کنه مرورش شد، دلتنگ که ندهیآ در تا کنه ثبت

 سمت به محمد

 :گفت و رفت در

 !نمتیبیم !باش خودت مراقب .زمیعز برم من-

 !محمد-

 جونم-

 !ایب-

 نیا از محمد .کرد بغل محکم رو محمد ایدن .رفت ایدن سمت به محمد

 اون رفتار

 :گفت و کرد تعجب

 ندارم؟ خبر رمیبم خوامیم نکنه شده؟ یچ-

 .زد یناراحت به رو خودش ایدن

 .بود کرده رو کردنت بغل یهوا دلم منه ریتقص !برو اصال .باشه-

 !بگو رو نیهم خب اول از !یخانم دیببخش :محمد

 
 

69 

 رفتن از بعد ایدن .برود کار سر به تا کرد یخداحافظ و کرد بغل رو اون و

 به محمد،

 و گذاشت یپاتخت یرو بود نوشته که را یامهان و رفت خواب اتاق سمت

 را شیلباسها
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 با رو خانوادهاش و محمد عکس .گذاشت فشیک در را شیپولها و دیپوش

 .برد خودش

 قبل تا دیبا .آورد رونیب یانبار از رو چمدونش و زد زنگ آژانس به

 نیا از محمد اومدن

 .شدیم دور شهر

 .گرفت قم یبرا رو تیبل .کرد حرکت نالیترم مقصد به اون و اومد آژانس

*** 

 االن پرسش یکل از بعد و رفت کینزد یروستا سمت به و دیرس قم به

 خانه مقابل

 .اومد یرمردیپ یصدا .زد در .بود نظر مورد

 :رمردیپ

 .آمدم .آمدم ه؟یک-

 :گفت گفت،یم سالم که ایدن دنید با و کرد باز رو در

 ؟یداشت یکار .دخترم بله-

 .اومدم تهران از .امیفاد دوست من !سالم :ایدن

 .زد صدا رو نوهاش و گفت آمد خوش ایدن به ییرو خوش با رمردیپ

 شده؟ یچ بزرگ؟ بابا بله :ایفاد

 .اومده تهران از دوستت !ایب :رمردیپ

 یمعرف رو بزرگش بابا و کرد یپرس احوال ایدن با و اومد یخوشحال با ایفاد

 .کرد

 پسر .جوونه دلش ها ستین ریپ .امدهح اسمش .بزرگمه بابا نیا :ایفاد

 .هیگل یلیخ
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Www.Ketabsaz.info                 صفحه 82 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 یلیخ یمیصم جو آن از .گرفت خندهاش ایدن .دیخند ایفاد پدربزرگ

 .بود خوشحال

 ؟یاومد شد چطور !نمیبب کن فیتعر خب :ایفاد

 .بزنن حرف هم با تنها دارن ازین نفر دو اون دونستیم حامد بابابزرگ

 باهاشون

 ازدواج رضا یوقت از .گفت رو ماجرا تمام ایدن .رفت و کرد یخداحافظ

 یخبر بود؛ کرده

 :گفت حرفها آخر در .نداشت ایفاد از

 شه؟یم یراض بزرگت بابا نظرت به .میبمون جا نیا ما خوامیم ایفاد-

 :گفت ایفاد

 تو !نمیبب کن صبر .شهیم هم خوشحال یلیخ .نوازه مهمون اون آره-

 یک و تو .ما یگفت

 منظورته؟

 گفت و دیکش صافش شکم به یدست ایدن :» بچهام .«

 اخم باز و کرد ه*س*بو غرق رو ایدن و دیکش یخوشحال از یغیج ایفاد

 :وگفت کرد

 .سخته هم باز یول هم بزرگم بابا کنارتم، من سخته؟ که یدونیم-

 .باشم یقو خاطرش به دیبا یول دونمیم :ایدن

*** 

 :محمد

 خودم به هوی .بود شده خورد دختره نیا از اعصابم .شدم خونه وارد

 همه چرا[ .اومدم
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 و کنه زمیسوپرا خواستیم باز ایدن البد .زدم یلبخند ]که؟یتار جا

 جواب .زدم صداش

 :گفتم .نداد

 !ایب !نکن یشوخ وونهید ا،یدن :محمد
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 .رفتم خواب اتاق به .زد شور دلم .نبود .گشتم دنبالش جا همه .ومدین باز

 به چشمم

 یکس .ختیر دلم تو عالم غم خوندنش با و داشتم برش .خورد نامه

 خواستیم

 .گشتم دنبالش جا همه .ذاشتمیم دینبا .زهیبر هم به رو مونیزندگ

 پدرش، یخونه

 .گشتنیم دنبالش هم اونا .دونستنیم مقصر رو من همه ...باباش خونه

 نیع .نبود

 شب و گاریس شبها و گشتن بود شده کارم .بود رفته نیزم یتو آب

 .یداریب

 اون و داشت ییابتدا انزم از دوست کی فقط اون که گفتن خانوادهاش

 کرد مکان نقل

 .داره خبر ایدن فقط و رفته یگهاید شهر به و

*** 

 به کردیم یسع ایفاد .خوردن غم ایدن کار گشتن، بود شده محمد کار

 .بده هیروح ایدن

 رو نفر کی رو به رو مجنون دیب درخت کنار حاال تا ایدن اومدن از ایفاد

 از تا و نهیبیم
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 و هیک شخص اون که بود سوال براش .زنهیم بشیغ رهیم رونیب خونه

 به یربط حتما

 ایفاد با یادهرویپ به روزها و بود شده بزرگتر شکمش ایدن .داره ایدن

 اون هنوز .رفتیم

 برگشته خونه به باغ از ایفاد بعد روز چند .کردیم بیتعق رو اونها شخص

 ایدن و بود

 :گفت اون به رو .باغچه به دادن آب حال در دید اطیح تو رو

 !اجانیدن ینباش خسته -

 :گفت ایدن

 .نیهمچن ممنون-

 :گفت دیفهم ایفاد .بود پکر ایدن

 ؟یناراحت چرا-

 .همهشون محمد، بابا، مامان، .براشون شده تنگ دلم :ایدن
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 :گفت و دیکش یآه ایفاد

 !بزن مادرت به زنگ هی .نباشه غمت-

 ...یول :ایدن

 دنید حسرت من !بدون رو قدرشون هستند اونا تا ایدن .نداره یول :ایفاد

 .دارم رو اونا

 .شهیم آروم دلت !زمیعز برو .برم قبرستون به دیبا نمشونیبب بخوام

 .رفت تلفن سمت به و گفت یباشها ایدن
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 االن و دهیم دست از مادرشن و پدر که خانوادهاش همه یبچگ تو ایفاد

 لشیفام تنها

 .بود حامد بزرگش، بابا

*** 

 :ایدن

 دور از .دادینم جواب یکس .دادمیم گوش بوق یصدا به دست، در تلفن

 نگاه ایفاد به

 اون از یلیخ من و کنه آروم رو من بود بلد خوب مهربونم، دوست .کردم

 .ممنونم

 .اومد خط پشت یصدا .بدم رو زحماتش جواب یچطور دونمیمن

 د؟ییبفرما !الو-

...- 

 بارون نیع اشکام .دادمیم گوش مادرم یصدا به فقط و بودم ساکت

 یآه .دیباریم

 :گفت که دمیکش

 دلم !بزن حرف زد؟ بتیغ کجا شم؟ فدات ییکجا ؟ییتو ایدن :دهیسپ

 ذره کی برات

 .شده
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*** 

 :گفت و افتاد هیگر به بلند یصدا با ایدن

 یمامان :ایدن

 .بود دهینشن را دخترش یصدا ماه شش .کردیم هیگر هم دهیسپ



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 86 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 دنتید حسرت چرا ؟یرفت چرا گلم دختر !من یایدن نکن هیگر :دهیسپ

 دلم رو

 به روز هر خوره مثل نایا خوبه؟ حالت ؟یخوریم یچ ؟ییکجا ؟یگذاشت

 .افتهیم جونم

 ؟یگینم ایدن ها؟ کنهیم دق مادرت یگینم

 .کردیم هیگر ایدن

 نمیبب تونستمینم .بمونم تونستمینم .شدم مجبور خوبم مامان :ایدن

 یشوهر شوهرم،

 من .داره یهاگید عشق دلبستم بهش و شدم زنش اجبار و زور با که

 تونستمینم

 .بمونم

 نت*ای**خ اون .بنده نفسهات به نفسش محمد ا؟یدن یگیم یچ :دهیسپ

 .کنه ینم

 .یگفتیم پدرت و من به دیبا .یرفتیم دینبا

 .دیگردونیم بر خونه اون به رو من شماها باز دونستمیم .مامان نه :ایدن

 دیبا خودم

 .خودم .رفتمیم

 .میدار رو هوات ما بابات و من !ما شیپ برگرد !ایدن برگرد :دهیسپ

 .میمونیم نجایا بچهام و من .خوشم جا نیهم .گردمیبرنم .مامان نه :ایدن

 ؟یباردار تو ...ت مگه ...مگه ؟یچ بچه؟:دهیسپ
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 خبردار محمد دانستیم .گفتیم دینبا .کرد نینفر و لعن رو خودش ایدن

 بشه

 .بود گذشته کار از کار یول رهیبگ رو بچهاش تا آدیم دنبالش

 دست از رو بچهام خوامینم !نگو یزیچ یکس به خدا رو تو مامان :ایدن

 ازم اونا .بدم

 !دیباش خودتون مراقب .مامان ماهمه هفت من .رنشیگیم

 ها؟ یکن بزرگ یتونیم چطور رو بچه هی تو !برگرد !واستا ایدن :دهیسپ

 مگه !بهم بگو

 ؟یکن کار یبلد

 زنگ بهت تونمینم گهید .برم گهید من .تونمیم .مامان تونمیم آره :ایدن

 مراقب .بزنم

 !خداحافظ !باش الیدان و بابا و خودت

*** 

 :ایدن

 رو من اومد، تمسم به ایفاد .کردم هیگر زار زار و کردم قطع رو یگوش

 میدلدار و کرد بغل

 و نشستم تخت رو من .میرفت بود اتاقمون حاال که اتاقش سمت به و داد

 رونیب اون

 یناراحت با خواستمینم .کنم دور خانوادهام از رو افکارم کردم یسع .رفت

 بچهام

 یعکسها و پوستر از پر یاتاق .کردم نگاه ایفاد اتاق به .بشه اشیزیچ

 زرد موجودات



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 88 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 » ونینیم « ونهاینیم یعکسها از رو صورتم .بود کارتون نیا عاشق .بود

 نام به

 خندهام حرفم نیا از .بشه اونها هیشب بچهام دمیترسیم .برگردونم

 به ایفاد .گرفت

 :گفت و دید رو من ب**ل بر خنده و اومد اتاقم

 :ایفاد

 دقت(بنما دقت )شده تنگ(دهیتنگول خندههات برا دلم )یعوض(یعبض-

 !)کن

 !)نمیبب(بنگرم شهیهم رو لبخند نیا )خوامیم(موخوام
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 .بودم زدنش حرف نیا عاشق .انداخت خنده به رو من زدنش حرف

*** 

 :محمد

 .دمیشن عمهام از که یزیچ شدینم باورم

 کجاست؟ نگفت ؟یک .زده زنگ ایدن عمه؟ یگیم یچ-

 تونستینم و یکرد نت*ای**خ بهش تو که گفت یول نگفت نه : دهیسپ

 .بمونه

 .بمونه باهات میکن مجبورش ما دیترسیم

 .افتاد هیگر به و

 .امیدن عاشق من .شده تفاهم سو همهاش خودم جون به .عمه نه-

 نت*ای**خ یچطور

 باعث نگذره ازشون خدا ره؟یم یقاض به طرفه هی چرا ونا آخه آخه؟ کنم

 !رو اشیبان و
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 !دینرس بهش دستم فیح

*** 

 .اتفاقها نیا از بود ناراحت یکل و خوردیم حرص یکل دل در محمد

 کرد؟ رو کار نیا یک انداخته؟ تونیزندگ به شیآت هیک ه؟یک :دهیسپ

 .بود البته داداشم رضا، زن پروانه، :محمد

 آخه؟ چطور کرد؟ رو کار نیا اچر :دهیسپ

 :گفت و دیکش یآه محمد
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 اون به همش هم رضا .شدیم شیحسود ایدن به میکرد ازدواج ما یوقت از-

 گفتیم

 که گرفتیم حرصش هم اون .کردم ول رو ایدن خاطرت به ،ینداشت اقتیل

 طالق داره

 گفت و زد زنگ بهم روز اون نیهم یبرا میخوشبخت ما و رهیگیم

 یسر هی و مسافرته

 جا همه از هم من برسه، رضا دست دیبا که داره دوستش دست مدارک

 رفتم؛ خبر،یب

 شاپمیکاف عشقم با من که گهیم و زنهیم زنگ ایدن به ور اون از هم اون

 درسآ

 با دختره اون و نهیبیم باهم رو ما هم ایدن ده؛یم ایدن به رو شاپیکاف

 نکهیا دنیفهم

 من دیند رهیم هم ایدن .ذارهیم دستم رو رو دستش کنهیم نگاه داره ایدن

 رو دستم
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 دخترک اون که زیچ همه کرد فکر .کردم بارش حرف یکل و دمیکش

 یبرا .درسته گفته

 نامهاش تو ایدن رو نهایا .کنم دفاع مخود از نذاشت یحت .رفت نیهم

 و بود نوشته

 .گفت رضا رو هاشیبق

 :گفت هیگر با دهیسپ

 کی تو شکم تو بچه هی با ییتنها تونهینم اون !کن دایپ رو ایدن محمد،-

 ...بیغر شهر

 االن ...تنها چطور؟ عمه !خدا یوا !بارداره ایدن یعنی ؟یچ بچه؟ :محمد

 روزش و حال

 !برگرده بذار !گناهمیب بهش بگو زد زنگ اگه خدا ور تو عمه چطوره؟

 بامن رو نکاریا

 باورم !خدا یوا .خوادیم پدر بچه اون باشم، کنارش دیبا االن !نکنه

 بابا دارم شهینم

 !شمیم

 خودش .گردهینم بر گفت .زنهینم زنگ گهید گفت اون محمد :دهیسپ

 .کنهیم بزرگش

 یبفهم .یخوشبخت عشقت با تو االن کنهیم فکر اون چون نگم بهت گفت

 رو بچه

 .یریگیم ازش

 یول خوشحاله کردیم حس .کنه چکار دونستینم .شد یعصبان محمد

 ایدن یدور

 .بچهاش کنار باشه، ایدن کنار االن خواستیم دلش .کرده رونشیو
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 .کنمیم داشیپ باشه هم سنگ ریز شده .عمه کنمیم داشیپ :محمد

 بعد انگار .زار حال با بود نیحس .کرد در به ینگاه محمد .اومد در یصدا

 ایدن رفتن از

 :گفت و دیکش هم در ابرو محمد دنید با .شده رتریپ سالها

 ها؟ یبذار نجایا رو پات یندار حق نگفتم مگه ؟یکنیم چکار نجایا تو-

 ؟یکنینم باور رو حرفام چرا .گناهمیب خدا به عمو، :محمد

 یخبر ایدن از که یوقت تا .ینبود یخوب امانتدار یباش گناهمیب :نیحس

 نشده

 باال سگم یرو اون تا برو نجایا از هم االن !نمتیبب ور دور نیا خوامینم

 !ومدهین

 !گهید سهب .گناههیب محمد .زد زنگ ایدن ن،یحس :دهیسپ

 رفته؟ چرا بود؟ کجا ؟یک : نیحس

 .کرد فیتعر نیحس یبرا رو زیچ همه دهیسپ

*** 

 :ایدن

 رفتم ایفاد اتاق به .شده نیسنگ وزنم .شمیم خسته زود یلیخ روزها نیا

 استراحت تا

 هر و دارند بزرگ باغ کی اونها .کنمیم کمک پدربزرگش و ایفاد به .کنم

 اونجا به روز

 .کنمیم مرتب رو خونه کنم،یم درست ناهار شونبرا هم من .رنیم

 افسون اومدم نجایا به یوقت از .رفتم خواب به و شد گرم چشمام کمکم

 خوابم به باز
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 .زدم حرف افسون با یکل .بودم خوشحال یلیخ بابت نیا از من و ومدیم

 بود آخرم ماه

 از خواستنیم .رفت قم به امشب یول موندیم من شیپ خاطرم به ایفاد و

 روستا
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 ایدن به قبل و کنه مرتب دارن قم تو که یخونها تا رفت هم اون .برون

 به بچه اومدن

 .دمیپر خواب از درد حس با .میبر اونجا

 .مونده یکل هنوز شده؟ چم !خدا یوا-

 .دمیکش یغیج درد، احساس با باز هوی

 .اومد در یصدا

 شده؟ یزیچ ؟یخوب دخترم :حامد بزرگ پدر

 .بزنم حرف تونستمینم .دمیکش یغیج باز

 .کنه کمکت ارمیب رو یکی رمیم !دختر باش آروم :حامد بزرگ پدر

 زن هی فقط و بود دور نجایا از درمانگاه و مارستانیب .میبود روستا تو ما

 بچه بود بلد که

 ایدن به اون رو روستا اون یبچهها اکثر و بود دسترسمون در ارهیب ایبدن

 تموم ترس .آورد

 .گرفت رو جونم

*** 

 .بودم شده خسته .زدمیم غیج فقط من .کرد کمکم و شد اتاق وارد یزن

 بابابزرگ
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 حس با .نداشت رو من یغهایج دنیشن تحمل .رفت اونجا از حامد،

 بچه اومدن

 کمی و ومدهین ایدن به هنوز که گفت زن اون یول دمیکش راحت یسنف

 .مونده گهید

 :گفتم زن به .دمیشن رو هاشیگر یصدا .اومد ایدن به بچه

 .نمشیبب خوامیم-
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 یلیخ .بود سبز چشماش .بود دختر .کرد یم هیگر .داد شنشون بهم

 .بود خوشگل

 گرید و زدم یلبخند دستش یرو یگرفتگ ماه دنید با .گرفتم رو دستش

 چیه

 .دمینفهم

*** 

 ایفاد .کردم ینگاه کنارم به .کردم باز رو چشمام دمیشن که ییصدا با

 با .بود سرم باال

 :گفتم اون به و زدم یلبخند .سرخ یچشمان

 !ها زنمتیم یفاد ؟یکنیم هیگر چرا ؟یاومد !سالم-

 .گهید کنمینم هیگر .عشقم باشه :ایفاد

 !ستین دلم تو دل اریب رو دخترم برو !نیآفر-

 :گفت و افتاد هیگر به بعد .کرد تعجب اول ایفاد

 .نموند زنده !متاسفم ایدن :ایفاد

 سین یخوب یشوخ .زندهاس دمید خودم یچشما با خودم ؟یگیم یچ-

 .یفاد
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 داشت یتنفس مشکل .بکشه نفس نتونست هوی بعدش یول آره :ایفاد

 .نمونده

 .افتاد هیگر به و

 .نمونم .رمیبم خواستیم دلم نمونده؟ یعنی .مرده دخترکم .شدینم باورم

 که من

 نکهیا تا دمیکشیم غیج .کردم یزار و هیگر .نداشتم رو یکس گهید

 آرام بهم یپرستار

 .دمینفهم چیه گرید و زد بخش

*** 

 :ایفاد
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 .ستین دلم تو دل !اریب رو دخترم برو !نیآفر :ایدن

 ایدن .رهیگیم رو دخترش سراغ ایدن یول بود پسر ایدن بچه .کردم تعجب

 شهیهم

 همش .نرفت یسنوگراف وقت چیه و ارهیب ایدن به دختر تداش دوست

 حس گفتیم

 افسون رو اسمش ادیب ایدن به اگه و سبز چشم دختر هی .دختره کنمیم

 یول ذارهیم

 :گفتم اون به رو .نموند یول اومد ایدن به بچهاش که حاال داره؟ یفرق چه

 .نموند زنده متاسفم ایدن-

 .زندهاس دمید دمخو یچشما با خودم ؟یگیم یچ :ایدن

 .توهمه حتما ممکنه؟ چطور

 :گفتم اون به رو
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 .نمونده .داشت یتنفس مشکل .بکشه نفس نتونست هوی بعدش یول آره-

 آرامبخش براش و زدم صدا رو پرستار زود .کرد هیگر .دیکش غیج ایدن

 خواب به .زد

 تونستمیم دیشا !رفتمینم قم به کاش .داشتم وجدان عذاب یلیخ .رفت

 .کنم یکار

 شدم خوشحال داد، بچه اومدن ایبدن از خبر زد زنگ بهم پدربزرگم یوقت

 گفتن با یول

 .شدم ناراحت یلیخ بودنش مرده

*** 

 ینگاه پنجره از رونیب به و کرد بغل رو بچه ا،یدن رفتن حال از با زن

 دخترش .کرد

 به رو و رفت خانه از رونیب به اطیاحت یکل با زود .بود منتظرش نییپا

 :گفت ترشدخ

 ریش بگو خواهرت به !امیب تا خونه ببرش !برو نجایا از زود !ریبگ الیشک-

 االی !بده بهش

 !باش زود
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 .جان مادر باشه :الیشک

 اتاق به .برگشت خانه داخل به زن و رفت خانهشان سمت به الیشک

 ینگاه .برگشت

 اون طفلک، .آورد در پتو ریز از رو بچه .بود هوشیب هنوز .کرد ایدن به

 پسر، نوزاد
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 حتما .اومد در یصدا .دیچیپ کیکوچ پتو تو رو اون !نبود ایدن به عمرش

 پدربزرگ

 بود حامد ایفاد پدربزرگ .کرد باز رو در و رفت در سمت به .بود حامد

 :گفت

 خوبه؟ حالشون شد؟ یچ-

 : گفت و زد یناراحت به رو خودش زن

 .نبود ایدن به عمرش .داشت یتنفس مشکل نوازاد-

 :گفت و شد ناراحت حامد

 خوبه؟ ؟یچ ایدن-

 یریبگ نیماش دیبا .شهیم صبح گهید ساعت دو تا .رفته هوش از-

 .مارستانیب شیببر

 !کنم دفنش ومده،ین هوش به تا ببرمش بده، رو نوزاد .باشه-

 کرده که یکار از زن .برگشت اتاق به و داد حامد به رو مرده نوزاد زن

 یول بود ناراحت

 و اومد ایدن به مرده که پسر هی .بود باردار دوقلو ایدن.نداشت یگهاید راه

 دختر هی

 آن .نداشت یخبر موضوع نیا از یکس چیه یول بایز اریبس سبز چشم

 شد مجبور زن

 یچیه و کنه میقا رو نوزاد دختر و اومده ایدن به مرده ایدن یبچه بگه

 بودن دوقلو درباره

 .نگه ایدن یبچهها

*** 

 :ایدن
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 کالغها غارغار یصدا .گرفته حالم به هم دلش انگار .بود یابر آسمان

 یصدا و اومدیم

 حال در همه .کردم نگاه رونیب به .زدیم حرف بزرگش بابا با که ایفاد

 جوش و جنب

 حس .باشه مرده بچهام کنمینم باور هنوز من و گذشت روز دو .بودن

 زندهاس کنمیم

 نه .داد دست بهم یافسردگ حس زندهام؟ من چرا پس ستین اگه

 برام یخانوادها

 و هیگر اونقدر نکهیا بعد .تنها یتنها .یبچها نه و یعشق نه ودب مونده

 بهم کردم، یزار

 .ومدین نییپا چشمام از یاشک گهید اومدم که هوش به .زدن آرامبخش

 حال در ایفاد

 رو لیوسا تا بود زده صدا رو الیشک دوستش .بود لشیوسا کردن جمع

 جمع زودتر

 رو افسونکم فقط دلم من .شمیم بهتر حرم کنار قم گفتیم بهم .کنن

 .خواستیم

 بغل .خواستیم رو دنشیکش بو .خواستیم رو سبزش یچشمها دلم

 رو کردنش

 .اومدیم ایفاد یصدا .خواستیم

 .هیشکست لیوسا اون !آقا واشتری-

 لیوسا .میدیم تیاهم لیوسا به آدما ما خوب چه گفتم خودم با

 باشه یشکستن
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 کرده جمع رو زیچ همه .هیستنشک دلها رهیم ادمونی اما میدیم هشدار

 یدست .بودن

 تو هنوز کاش .نبود بزرگ قبل مثل یول نبود صاف دمیکش شکمم به

 تا بود شکمم

 !بزنه لگد بزنم، حرف باهاش

 یزیچ گهید .میکرد جمع رو لیوسا .ینشست تنها که باز !میبر ایب :ایفاد

 دیبا .نمونده

 .میکن حرکت قم سمت به

 یبرا .رفتم در سمت به .کردم حرکت آهسته آهسته و دادم تکون یسر

 روم بار نیآخر

 سمت به !من خاطرات یخونه خداحافظ .برگردوندم خونه سمت به رو

 و رفتم نیماش

 یکس یتکونها با .بستم رو چشمام و دادم هیتک رو سرم .شدم سوار

 باز رو چشمام

 . ایفاد .کردم ینگاه دست صاحب سمت به .کردم

 
 

83 

 .میدیرس !پاشو پاشو، !نمیبش جات من برو یگفت خرس به رسما-

 ساختمان که کردم ینگاه ساختمون سمت به .میشد ادهیپ نیماش از

 .بود طبقه چند

 که سالن هی .میشد خونه ردوا و میرفت پنج طبقه سمت به آسانسور با

 و قرمز یفرشها
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 کی خواب، اتاق تا دو .بود شده نیتزئ گلدون تا چند و یپشت چندتا

 سیسرو

 در سمت به .بود سالن به رو که اپن آشپزخونه کی با حمام و یبهداشت

 سالن در که

 دایپ نجایا از حرم .زد حلقه چشمام در اشک کردنش باز با رفتم، بود

 و ابیز چقدر .بود

 .زد صدام ایفاد که بودم مونده اونجا چقدر دمینفهم .بود آرامبخش

 .اومدم-

 .میخوریم یچا تراس تو میریم یخواست ا بعد !نیبب رو اتاقها ایب :ایفاد

 نفره کی تخت کی که یمتر شانزده اتاق کی .رفتم اتاق نیاول سمت به

 با یچوب

 کی و بود دهش فرش یپشت چندتا و قرمز فرش کی و یقهوها یروتخت

 بزرگ کتابخونه

 تو حافظ و هیسجاد فهیصح ح،یمفات قرآن، یکتابها که بود اتاق گوشه

 چشم به اون

 پنجره حامد بزرگ بابا .داد لبهام به لبخند دمید که یصحنها با .خوردیم

 یلیخ که

 پهن رو وسجاده بود کرده باز رو داشت فاصله نیزم از یکم و بود بزرگ

 به رو و بود کرده

 گفتم ایفاد به آهسته .خوندیم نماز بود طرف اون قبله که رمح

 با سبز اتاق هی .میرفت گهید اتاق سمت به .مینش اون مزاحم تا میبر

 ونهاینیم همون
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 نیتزئ اونها با رو اتاق نصف فقط یول داشت عالقه اونها به بیعج که

 و بود کرده

 خودم هیقسل به تا بود گذاشته بود من تخت سمت که رو گهید نصف

 تخت دو .نمیبچ

 پنجره کی دره چهار یوارید کمد کی با بود اتاق سمت دو نفره کی

 دو نیب کیکوچ

 .داشت دید یورود در به رو که داشت قرار تخت

 .میبخور کنم درست شام رمیم !کن استراحت کمی :ایفاد
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 !یهست که ممنون .باشه-

 !نگو رو نیا گهید یلنت .میندار که تعارف :ایفاد

 به و شد گرم چشمام .دمیکش دراز یکم من و رفت آشپزخونه سمت به و

 .رفتم خواب

 پسر اون دنید با .بود همراهش یپسرک بار نیا یول بود اومده افسون باز

 یلیخ که

 .کردم تعجب شیقهوها یچشمها جز به بود اون هیشب

 ؟یخوب !جونم یدن سالم-

 ه؟یک پسر نیا ؟یچطور تو .ممنونم .قشنگم سالم :ایدن

 .میکن یباز هم با تا میاومد .داداشمه نیا .خوبم منم-

 .میرفت تابها سمت به سه هر و زدم یلبخند

*** 

 :محمد
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 تکون استرسوار رو پاهام .دمیکشیم گاریس و کردمیم نگاه بارون نمنم به

 .دادمیم

 از ماه هشت بایتقر .نداشتم یخبر ایدن روز و حال از .بودم خسته گهید

 رفتنش

 اگه گفتم جا وهمه گشتم دوستش دنبال و دنبالش رو جا همه .گذشتیم

 از یخبر

 بچه االن ای حتما ایدن دونستمیم .بزنند زنگ بهم دیرس دستشون به اونها

 به رو

 ییبال دمیترسیم .بودم نگرانش .ادیب ایدن به فرداس امروز ای آورده ایدن

 .ادیب اونها سر

 .دمیکش یآه .ردم کیم نینفر و لعن رو مشکل نیا یبان و باعث همهاش

 .بردم ورشی سمتش به .اومد لمیموبا یصدا

 !الو -
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 .زنانه هیگر با .اومدیم بچه یهیگر یصدا

 گه؟ید نییشما محمد آقا !سالم !الو-

*** 

 :گفت زد شور دلش محمد .زدیم حرف هیگر با زن

 شما؟ .بله-

 با حتما ن؟یایب دمیم که آدرس نیا به شهیم .ایدن دوست .امیفاد من-

 .دیایب یکس

 .خانمه هی منظورم

 کجاست؟ االن شده؟ یچ خوبه؟ حالش ایدن-
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 .دیفهمیم دیایب آدرس نیا به-

 و او به که گفت و زد زنگ رضا داداشش به نوشت، رو آدرس محمد

 دارد، ازین حانهیر

 و کرد روشنش .رفت نیماش سمت به زود .ادیم دنبالشون به باشن آماده

 رونیب به

 سمت به آنها .فتادا حانهیر و رضا به چشمش ن،یماش خروج با .رفت خانه

 نیماش

 و کنه یرانندگ تونهینم گفت رضا به و شد ادهیپ نیماش از محمد .دندیدو

 سمت به

 .کردن حرکت آدرس

*** 

 رو در شدن، ادهیپ نیماش از .بود آدرس همون .کردن ینگاه خونه به

 رو در یرزنیپ .زدن

 ییراهنما داخل به رو اونها .افتاد هیگر به اونها دنید با رزنیپ .کرد باز

 .کرد

*** 

 :محمد
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 زن اون از یچ هر .افتاد جونم به یبیعج استرس زن، اون هیگر با

 یجواب دمیپرسیم

 کرده بغل ینوزاد دختر، هی .ینقل یخونه هی .میشد خونه وارد .دادینم

 هیگر و بود
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 رو نوزاد .گرفت طرفم به رو نوزاد و شد پا جاش از من دنید با .کردیم

 نوزاد .گرفتم

 من یچشمها رنگ به که چشماش جز به داشت؛ ایدن به یبیعج شباهت

 رو بچه .بود

 اطراف به .دادیم رو من یایدن یبو .کردم بو و دمشیبوس گرفتم اون از

 ایدن .کردم نگاه

 گفتم رزنیپ به رو .نهیبب رو من خواستینم حتما .نبود :» کجاست ایدن ؟«

 :زدم ادیفر .کرد ینگاه ترس با زن

 .یکرد جونم نصف !بده جواب کجاست؟ ایدن-

 .اومد حرف به زن

 .میکن کمکش میکرد یسع دخترم و من .گرفت دردش شیپ روز سه -

 یمارستانیب

 .آوردمیم ایند به رو روستا نیا یبچهها هم من .نبود

 .خوامیم رو نیا !کجاست بگو خب،-

 حانهیر به رو اون بعد کردم تعجب اول .گرفت رو نوزاد .اومد سمتم به زن

 ادامه .داد

 :داد

 داده دست از یادیز خون .آورد ایدن به رو دخترش .بود ادیز دردش-

 نتونست .بود

 .اوردین دووم .ارهیب ایدن به رو پسر

*** 

 .کرد زن به ینگاه زده شوک محمد .کرد هیگر زار زار

 ؟یچ یعنی :محمد
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 .اوردنین دووم همسرتون و پسر نوزاد .بود باردار دوقلو-

 .زدیم جار .کردیم نابود رو زیچ همه وونههاید مثل .شد وونهید محمد

*** 

 :محمد

 .نبود خودم دست حالم .نمرده من یایدن .بود ممکن ریغ .شدینم باورم

 رو زیچ همه

 و رفتم زن سمت به .کردنیم هیگر دخترش و زن اون .ختمیر هم به

 دور رو دستهام

 ایدن .نه یول .رهیبم امیدن مرگ مسبب خواستیم دلم .گذاشتم گردنش

 .نمرده

 :زدم داد .کردیم سرفه داشت

 .نمرده من یایدن .یگیم دروغ !فیکث یدروغگو-

 با محمد البته(بود ایفاد همون که دخترش .افتاد نیزم رو .کردم ولش

 یهایساز صحنه

 :گفت زن .کرد بغل رو اون و اومد سمتش به ،)استیفاد کردیم فکر اونها

 .میکرد دفنش قبرستون تو رو اون د؟یکنینم باور چرا .مرده زنتون-

 :گفتم شبه

 !ببر جا اون رو من-

 .اومد قبرستون تا ما با و داد تکون یسر .بود دایپ زن صورت تو ترس

 داد نشونم یقبر

 چشمام از یاشک .افتادم زانوهام رو .بود شده نوشته روش ایدن اسم که

 چون دینچک
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 :گفت و اومد سمتم به قرمز یچشما با رضا .دیباریم بارون .شدینم باورم

 .مرده ایدن گفتم بهشون .زدم زنگ لیسه وعمو ابامب به !پاشو-

 :زدم داد سرش
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 .ستین ایدن قبر قبر، نیا !شو ساکت .نمرده .زندهاست ایدن-

 به !یباش یقو دیبا تو ها؟ یبزن ولگ رو خودت یخوایم یک تا !بسه :رضا

 خاطر

 زدن گول با االتت،یخ با ؟یباش مراقبش یخوایم یجور نیا .دخترت

 خودت؟

 .بشه باورم بود ممکن ریغ من یول بود شده باورشون اونا .پاشدم جام از

 سمت به

 به ینگاه .رفتم نیماش سمت به و گرفتم ازش رو دخترم .رفتم حانهیر

 دخترم صورت

 :گفتم .بود وابخ .کردم

 اون .کنهینم ول رو تو .ادیم اون نه؟ مگه نمرده یمامان بابا، زیعز-

 .عاشقمه عاشقته،

 .گردهیبرم یمامان .ستین نامرد من یایدن .کنهینم ولت .شده سوءتفاهم

 سمت به

 .میرفت تهران

*** 

 :گفت و انداخت نییپا رو سرش زن

 !آقا سالم-

 :گفت داشت نام شهاب که مرد آن
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 ؟یکرد کار چه !نمیبب بگو خب-

 بعد .بود مرده آورد ایدن به رو پسر یوقت .بود باردار دوقلو خانم اون آقا،-

 ایدن به دختر

 که گفتم هم من .نداشت بچهها بودن دوقلو از یخبر خانم اون .اومد

 ایدن به پسر

 .مرده و آورده

 شد؟ یچ بعد .خوبه-
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 به رو پسر .خونه آورد .دادم دخترم به رو دختر رفت، حال از که خانم-

 دادم اونها

 زنگ شوهرش به هم من رفت؛ روستا از خانم اون یوقت .کردن دفنش

 بهش .اومد زدم؛

 دختر نوزاد فقط رفته، زشا یادیز خون اورد،ین طاقت همسرت که گفتم

 و مونده زنده

 .مردن پسر نوزاد و اون

 کرد؟ باور خب،-

 تا دادم نشونش رو قبر .کردینم باور .بودن آقا و خانم هی هاشیهمراه-

 به .کرد باور

 .رفتن تهران

 :گفت و زد تیرضا سر از یلبخند شهاب

 اگه .یاشتد ازین که یاون از شتریب .پولت هم نیا !ریبگ ایب .اومد خوشم-

 به نمیبب
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 !تو و دونمیم من یزد یحرف یکس

 :گفت ترس با زن

 .گمینم یکس چیه به آقا نه-

 نیا الیشک دخترش یضیمر خاطر به یول داشت یادیز وجدان عذاب زن

 رو کار

 پول تا کنه وسوسهاش تونست شنهادشیپ با شهاب شب اون .رفتیپذ

 و برداره رو

 .کنه عمل رو دخترش

*** 

 :شهاب
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 به .بردمیم رو خبرها خانم به دیبا .شدم سوار و رفتم نمیماش سمت به

 خونهاش

 .کردم نگاه بهش .شدم وارد .کرد باز رو در .زدم رو زنگ .دمیرس

 نیع .بود شده ترسناک

 .بود وونههاید

 شد؟ یچ خب،-

 جدا دخترش از خانم اون و شد انجام زیچ همه .نیگفت که جور همون-

 فکر .شد

 هم اون زندهاس شیکی یول مرده یکی درسته .مرده بچهاش کنهیم

 .نداره ازش یخبر

 .مرده زنش کنهیم فکر .برد رو دخترش هم شوهره

 :گفت و دیخند وونههاید نیع دفعه هی
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 یخوایم حاال رضا ]دیخند[.نهیغمگ محمد حاال .دبختهب ایدن حاال-

 رو یک یخوشبخت

 به .یکرد ولم .یستین گهید تو یول ]افتاد هیگر به بعدش[؟یبزن سرم تو

 اون خاطر

 .افتادم چشمت از فطرت پست

 .رفتم سمتش به

 خوبه؟ حالتون خانم، پروانه-

 .داد هل رو من

 !نزن دست بهم :پروانه

 یربط بهم یول کرد هیگر دوباره .بود شده وونهید .دیخند دوباره هوی

 فقط من .نداشت

 رو کار هم من .بود داده بهم رو پول هم اون .پول .بود مهم واسم پول

 .دادم انجام

*** 

 :محمد
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 به .شد شتریب تمیعصبان اهیس یپارچهها دنید با میدیرس که خونه به

 پارچهها سمت

 :زدم داد .کندم رو همه و رفتم

 .نمرده زنم .نمرده .است زنده ایدن ه؟یچ نهایا-

 :گفتم بهش رو .زدم پسش .گرفت رو دستم رضا

 .کشمیم شیآت رو همهاش نمیبب یاهیس پارچه خونهام وارید رو -

 :گفت هااون به رو رضا
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 !دیکن نصب بابام خونه وارید یرو رو پارچهها-

 مبل رو .گرفت ازم رو نوزاد و اومد همراهم حانهیر .رفتم خونهام سمت به

 چرا[.نشستم

 کردم فکر و ]کرد؟ینم گوش حرفم به یکس چرا شد؟ باورشون زود همه

 برم، قم به دیبا

 یحس هی .ستین موندن واسه ییجا جا نیا .بود ایدن کینزد که ییجا

 ایدن گهیم بهم

 .مطمئنم زندهاس یول شدم ونهید هم دیشا .رفتمیم جا اون به دیبا .قمه

 .اومدن کنار اون با و بودن کرده باور رو ایدن مرگ همه .گذشت روز چند

 رو دخترم اسم

 گفتیم بهم و داشت دوست یلیخ رو اسم نیا ایدن چون گذاشتم افسون

 یدختر اگه

 ده،یسپ و حانهیر شیپ اکثر افسون .ذارهیم افسون رو اسمش باشه داشته

 ایدن مادر

 مادرم و پدر و رضا و شوهرش و حانهیر .رفتم پدرم خونه سمت به .بود

 یسالم .بودن

 :گفتم و کردم

 .برم تهران از خوامیم من-

 :گفت پدرم

 ؟یبر تنها یخوایم کجا چرا؟ ؟یچ واسه-
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 ایدن کینزد که ییجا قم؛ برم خوامیم .برمیم رو دخترم .ستمین تنها-

 .باشم

 :گفت مادرم

 جا نیا .یکن بزرگش تنها یتونینم ؟یچ دخترت .یتونینم تنها، تو یول-

 کنارت همه

 .میهست

 خوامیم .بمونم جا نیا تونمینم .شهبا مراقبش ارمیم یکس جا اون-

 ایدن کینزد

 .باشم

 ایدن نکرده باور پسرش دانستیم .داد تکون یسر یناراحت با اوشیس

 .مرده

 :گفت کردیم درکم و بود امیمیصم دوست که ایبرد حانه،یر شوهر

 مواظبت افسون از حانهیر یجور نیا .میایم باهات هم حانهیر و من-

 هم من .کنهیم

 .یستین تنها هم تو .رمیگیم یانتقال جا اون به

 :گفتم و زدم روش به یلبخند

 !قیرف یدار رو هوام ممنون-

 قیرف باشه؟ داشته یک پس باشه، نداشته رو قشیرف یهوا قیرف :ایبرد

 یروزها واسه

 .سخته

 و کرد رو کارها همه ایبرد .کردنیم درکم یول بودن ناراحت خانوادهام

 خونه جا اون
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 به فردا شد قرار و دیخر میفروخت تهران که ییخونهها یهاپول با دوطبقه

 به .میبر قم

 خونه به .بردم خودم با رو افسون و حانهیر .رفتم ایدن پدر خونه سمت

 .میدیرس ها اون

 رو دهیسپ عمه .میرفت خونه داخل به در شدن باز با و میزد رو زنگ

 چقدر دمید

 :گفتم و کردم یسالم بهش .بود شده شکسته
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 عمه؟ یخوب-

 گل و یکرد ما از یادی عجب چه ؟یخوب تو !جان محمد ممنون :دهیسپ

 برام رو دخترم

 !یآورد

 !یخداحافظ میاومد راستش عمه،-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با عمه

 ؟یبر کجا یخوایم مگه ؟یخداحافظ-

 .بمونم جا نیا تونمینم .باشم ایدن به کینزد خوامیم .قم میبر میخوایم-

*** 

 :گفت و دیکش بو و دیبوس رو افسون و دیچک چشمش از یاشک دهیسپ

 افسون کردن بو با رو امیدن یبو چون زندهام ایدن مرگ بعد ینیبیم اگه-

 .کردم دایپ

 یک جا اون .یکن دورش ازم یخوایم تو االن .نهم یایدن همون افسون

 مراقبت ازش

 ؟یتونیم چطور تنها کنه؟یم
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 قم یایب رمیگیم تیبل هفته هر برات من .شهینم باورم نمرده ایدن عمه،-

 ای شینیبب

 باهام ایبرد و حانهیر .برم دیبا .باشم جا نیا تونمینم یول ارمشیم من

 حانهیر .انیم

 .کنهیم مراقبت ازش

 :گفت نیغمگ .افتاد هیگر به هدیسپ

 د؟یریم یک !باش افسون مراقب-

 یرو یبرگها و خونهاس شماره و آدرس هم نیا .میکنیم حرکت فردا-

 .گذاشت زیم

 و گرفت محمد سمت به رو اون و دیبوس و کرد بغل رو افسون دهیسپ

 :گفت
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 !کن مراقبت ازش چشمات مثل !پناهتون و پشت خدا-

 .رفتند قم سمت به افسون و ایبرد و حانهیر همراه به محمد

*** 

 :محمد

 از اندازه کی اون و من !افسونکم بود معصوم چه .کردم ینگاه دخترم به

 کی یدور

 زنگ یصدا .امیزندگ کیشر عشقم، من و مادرش اون .میبریم رنج نفر

 .اومد در

 من که عصر تا صبح از حانهیر .نییپا ببره افسون اومده .بود حانهیر حتما

 سرکارم

 .بردیم دوباره خواب قبل تا شمیپ اوردیم بعد و داشتیم نگه رو افسون
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 .کردم باز رو در .گذاشتم تخت یرو رو افسون

 ؟یخوب !گلم داداش سالم :حانهیر

 ؟یچطور تو .خوبم من !حانهیر ممنون-

 کو؟ افسون .خوبم هم من :حانهیر

 ...حانهیر گمیم .خوابه اون-

 ؟یخوایم یزیچ !بگو !داداش جونم :حانهیر

 ییدا قراره دمیشن ایبرد از .باشه دستت کمک ارمیب یکی دیبا حانه،یر-

 .بشم

 :گفت و انداخت نییپا رو سرش خجالت با حانهیر

 گفتم !نرسه ایبرد به دستم مگه !دار به نه باره به نه !داداش اوه :حانهیر

 .نگه بهت فعال

 .مونده ماه پنج هنوز .ماهه چهار تازه
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 تو زنمیم یگهآ هی فردا یخوایم کمک هم شینجوریا .حانهیر سختته-

 نمیبب .روزنامه

 .بهتره حالت کمک ادیب یکی .شهیم یچ

 !ببرم اریب رو عمه یفسقل نیا حاال .داداش یدونیم صالح هرجور :حانهیر

 ساعت

 .شد دوازده

 بزرگ یکمی .بود ماهش کی هم افسون .دادم بهش و آوردم رو افسون

 به رو .بود شده

 :گفتم حانهیر
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 .میکن عوض ییهوا و حال هی .ارتیز حرم، میبر فردا-

 .رفت و گفت یریبخ شب .داد تکون یسر و زد روم به یلبخند حانهیر

 اتاق سمت به

 یروزها نیا همدم .کردم نگاه سقف به .دمیخواب تخت رو .رفتم خوابم

 که یسقف من،

 .یعروس عکس مون،یبچگ یعکسها و بود ایدن من یعکسها از پر

 داتیپ باالخره[

 .رفتم خواب به و دمیکش یآه ]!کنمیم

*** 

 :ایدن

 و برداشتم رو دمیسف چادر و زدم رو امیشگیهم عطر .دمیپوش رو لباسم

 حرم سمت به

 لبه یرو .شد قیتزر بهم عجب یآرامش شدم، که صحن وارد .رفتم

 به و نشستم حوض

 یلیخ دلم .کردم فکر خانوادهام و محمد به هم باز .کردم ینگاه مردم

 تنگ براشون

 نخ با من یخوشبخت چرا بود؟ شاد عشقش با االن محمد ینعی .بود شده

 بافته کهنه

 .رفتم حیضر سمت به .شدم پا جام از شد؟ جدا هم از زود که بود شده

 .کردم ارتیز

 .رفتم یخروج در سمت به .بودم شده آروم کردن دل و درد یکل بعد

*** 
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 :محمد

 راه صحن تو من و رفت زنونه قسمت سمت به افسون همراه به حانهیر

 یزن که رفتمیم

 ایدن هیشب یلیخ .کردم ینگاه سمتش به .شد رد جلوم از آشنا یبو با

 بلند .بود

 .زدم صداش

 نیع ]دار؟یب ای خوابم[.دشینم باورم .کرد ینگاه سمتم به .دیشن انگار

 با فرشتهها

 .دیدو یخروج در سمت به من دنید با .کرد ینگاه بهم دیسف یچادر

 دمیدو دنبالش

 .بود خودش[.برگشتم صحن داخل به .کردم گمش تیجمع تو یول

 چرا یول .مطمعنم

 .اومدن سمتم به ایبرد و حانهیر ]کرد؟ فرار

 .دهیپر رنگت داداش؟ چته :حانهیر

 .دمید رو ایدن ا،یدن حانه،یر-

 .مرده ایدن ؟یگیم یچ داداش : حانهیر

 .دیسف چادر با .بود خودش !کن باور-

 .کرد فرار دید رو من تا

 .توهمه .یباش فیضع دینبا !کن فکر افسون به .مرده ایدن داداش :حانهیر

 زنده ایدن

 .ستین

 :گفت و دیکش کنار رو من و داد تکون یسر ایبرد

 دکتر؟ میرب هیچ نظرت ق،یرف-
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 با .نمرده .زندهاس .بود خودش .دمشید گمیم .ستمین وونهید من ایبرد-

 یچشما

 .نبود گشتم یبگ جا هر .کرد فرار ازم یول دمشید خودم
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 زده؟ بشیغ کجا االن تا نظرت به باشه، هم زنده ایدن محمد، :ایبرد

 ول رو دخترش

 ها؟ نزد تلفن کی یحت چرا مگه؟ کنهیم

 .زدم توهم من دیشا .درسته ایبرد حرف دمید

*** 

 :ایدن

 .کردمیم فرار دیبا .بود محمد .کردم ینگاه زد صدام که یکس به ترس با

 دینبا

 اون و شاپیکاف بودم تهنتونس هنوز کرد؟یم چکار جا نیا اون .موندمیم

 رو حادثه

 یچ کجاست بچهام گفت اگه .باردارم بود دهیشن حتما .کنم فراموش

 بچهات بگم بگم؟

 دستش از رو خودم یجور هی .ردم ک فرار .عشقش با شاده اون مرده؟

 خسته .کردم میقا

 کار رستوران هی تو .بود برنگشته هنوز ایفاد .برگشتم خونه به کوفته و

 آشپز به .کردیم

 .رفتم خواب به و انداختم تخت یرو رو خودم .کردیم کمک

*** 

 :محمد
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 گفتم؟ یچ نیگرفت یانیک خانم -

 .راحتترم بتول عمه یبگ بهم .مادر آره :یانیک خانم

 .بتول عمه باشه :محمد

 تجربه با .بود یمهربون زن .شدیم سالش وهشت چهل .کردم ینگاه بهش

 تا آوردمش

 هم حانهیر .ارهیب در ییتنها از رو اون هم و باشه حانهیر دست کمک

 از تونستینم
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 نیا از یلبخند .بچه دو شدنیم گهید ماه چند البته ادیب بر بچه هی پس

 به فکر

 .اومد بهام**ل

 ؟یخندیم یچ به !ننه اهلل بسم :ولبت عمه

 .خوشحالم بشم، ییدا گهید ماه چند قراره عمه :محمد

 :گفت و زد یلبخند بتول عمه

 .کنم درست ناهار برم من .مادر باشه مبارک-

 !بزن زنگ بهم .شمارمه نیا یداشت ازین یزیچ .باشه :محمد

 هم رو شب گفتم بتول عمه به و بود آخرش ماه حانهیر .گذشت ماه چند

 اگه تا بمونه

 .کرد قبول لیم کمال با هم اون .کنه کمک شد اشیزیچ حانهیر

*** 

 :حانهیر

 :گفتم و کردم ینگاه بتول عمه به .رفتم افسون اتاق سمت به

 .کنم چکار تونستمینم ینبود !عمه ممنون -
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 کجان؟ داداشت و شوهر .یدخترم مثل هم تو .فمهیوظ :بتول عمه

 .داره کار کمی باال داداشم .رونیب رفته شوهرم -

 شام اومد شوهرت بزنم، غذا به سر کی برم من .باشه : بتول عمه

 .میبخور

 در یمادر ].دارم دوست یلیخ رو بتول عمه[.دمیپاش روش به یلبخند

 تو کنهیم حقم

 افسون به .دوره ازم یول دارم، اجیاحت مادرم به یلیخ که ییروزها نیا

 خواب در غرق

 
 

99 

 .بود آورده در دندون دوتا .بود ماهش شش-پنج افسون .کردم ینگاه

 من بشم فداش

 من البته .سبزش یچشمها جز به .رفته مامانش به !بود خوشکل یلیخ

 یشوخ به

 دادم انجام که یسنوگراف .خودم به یعنی رفته عمهاش به گفتمیم همش

 دمیفهم

 به پاشدم جام از .بذارم ایدن رو اسمش اومد، ایدن به شد قرار .دختره

 کمک بتول عمه

 داریب افسون تا نکشم غیج گرفتم گاز رو لبم .دیکش ریت شکمم که کنم

 دخترم .نشه

 دنیکش ریت باعث اون حتما .باشم راحت ذارهینم وروجک .زدیم لگد

 یخبر .بود شده
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 حتما[.زدن رو در زنگ که رفتم آشپزخونه سمت به .نبود درد از

 در سمت به ].اسیبرد

 .کردم باز رو در .رفتم

 !ینباش خسته سالم-

 ده؟یپر رنگت چرا .ممنون !خانم سالم :ایبرد

 .کردیم تیاذ وروجک !بابا یچیه -

 افسون؟ یک :ایبرد

 :گفتم زدم لبخند

 .ایدن نه-

 رسهینم بهش دستم فیح .طونهیش .رفته باباش به بابا، دختر خب :ایبرد

 ادبش

 .کردمیم

 :گفتم دمیخند

 مگه؟ یدار هم بزن دست آقا، .شنومیم دیجد یحرفها -

 .فقط کنمیم تشیاذ قلقلک با کمی ه؟یچ بزن دست .خانم نه :ایبرد
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 ادیب بزن زنگ محمد به قبلش !بشور رو صورتت و دست برو حاال .باشه -

 !شام

 !خانم کن امر شما باشه :ایبرد

 !تو دست از -

 میکردیم نگاه ونیزیتلو .میبود نشسته سالن تو .میخورد هم دور رو شام

 یچا و
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 ریت شکمم شام طول در بار چند .کردیم یباز افسون با محمد .میخوردیم

 دیکشیم

 درد دوباره .کنن ول رو شامشون نخواستم .نگفتم هیبق به یزیچ یول

 شروع شکمم

 بتول عمه .بود خودشون کار تو سرشون همه .گرفتمیم گاز رو لبم .شد

 واسه جوراب

 نگاه ونیزیتلو به ایبرد .کردیم یباز افسون با محمد و بافتیم نوزاد

 هم من کرد،یم

 دست محکم دیچیپ شکمم یتو که یدرد با .بودم نشسته ایبرد کنار

 فشار رو ایبرد

 :گفت .دیپر جاش از صورتم دنید با .برگشت سمتم به .دادم

 هیچ واسه سکوتت ؟یگینم چرا حانهیر !باش زود پاشو محمد، !حانهیر-

 آخه؟

 مگه؟ شده یچ :محمد

 مشیببر زود دیبا پاشو .گهینم یول داره درد حانهیر محمد، : ایبرد

 !مارستانیب

 :گفت بتول عمه

 رو بچه ساک برم من !پاشو پاشو، .بود دهیپر رنگت نیهم برا مادر؟ آره -

 .ارمیب

*** 

 :گفت و دیکش غیج هوی حانهیر

 نذار !باش دخترمون مراقب ایبرد .رم یمیم ایدن مثل نه؟ رمیمیم من-

 حس یکمبود
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 باشه؟ کنه
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 .شهینم اتیزیچ ینکش رو من تا تو .شهینم اتیزیچ تو من، خل :ایبرد

 !نگو ینجوریا

 !باش آروم باشه؟

 هم افسون .رفتند مارستانیب سمت به محمد با و کرد بلند رو حانهیر

 بتول عمه شیپ

 .موند

*** 

 رو هیقض و زد زنگ پدرش به محمد .بودن منتظر سالن تو ایبرد و محمد

 هم اونا .گفت

 به محمد .دادیم تکون رو پاش یه ایبرد .اومدن قم سمت به نیماش با

 و رفت سمتش

 .اومد سمتشون به بغل به نوزاد ،یپرستار .کنه آرومش کرد یسع

 !خوبه حالشون دو هر مادر و دختر مبارکه-

 با رو دخترک پرستار .داد ینیریش پرستار به و دیبوس رو دخترش ایبرد

 .برد خودش

 :محمد

 به ایدن صورت، همون چشمها، همون .ایدن یکپ .کردم ینگاه دخترک به

 بزرگش مادر

 روزها .بود زیانگ بر تعجب شباهت نیا هم باز یول من پدر مثل .بود رفته

 .گذشت
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 عمه و لیسه عمو یخانواده یحت .دناوم ایبرد یخانواده و خانوادهام

 ادیز یول دهیسپ

 .رفت هم اون روز چند از بعد که مادرم جز به برگشتن روز همون نموندن

 افسون .بودن ایدن و افسون مراقب حانهیر و بتول عمه .گذشتیم روزها

 زهیر کمی من

 نیع .بودن هم هیشب یلیخ دوتا اون هم باز یول مپل تپل ایدن و بود زهیم

 که قلودو

 .یقهواها یکی بود، سبز یکی .داشت فرق چشمهاشون فقط

*** 
 
 

102 

 :ایدن

 خرجم هم و بودم شده خسته یکاریب از گشتمیم کار کی دنبال داشتم

 بود افتاده

 نیا به خودشون قول به .گفتنینم یزیچ اونا .پدربزرگش و ایفاد گردن

 یازین پولها

 خاطر به ایفاد کردن کار و دیرسیم دهنشون به دستشون نداشتن،

 یتو .بود عالقهاش

 هم نیا .بودم بچهها عاشق .کردم دایپ کار خونه کینزد کودک مهد هی

 یلیخ کار

 کار مشغول فردا از شد قرار .بود کار نیبهتر بگم بهتره ای بود یمناسب

 سمت به .بشم

 .رفتم اتاقم سمت به .گذاشتم یکفش جا تو رو کفشم .رفتم خونه



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 123 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 یخستگ شر از تا کردم تند قدم حمام سمت به و برداشتم رو لباسهام

 .بشم راحت

 یحساب و درست شام هی تا رفتم موهام، کردن سشوار و حموم بعد

 بابا تا کنم درست

 .کردم فکر آخرم سال چهار نیا به .کنم زیسوپرا رو ایفاد و حامد بزرگ

 اتفاق چقدر

 محمد با ازدواجم از سال دو و بود سالم نوزده االن نکهیا با افتاد

 یول گذشتیم

 سرم اتفاقا نیا از .بود خسته روحم .روح یریپ .کردمیم یریپ احساس

 از تا دادم تکون

 .بشم راحت یطانیش افکار شر

 عمه یعنی یانیک خانم یبرا و دمیکش ظرف کی و کردم درست رو شام

 بتول

 تا کردیم کار مردم خونه تو و بود تنها طفلک .بردم همونیهمسا

 .بگذرونه رو اشیزندگ

 :گفت دنمید با .کرد باز رو در یانیک خانم .زدم رو در

 !تو ایب ؟یخوب !سالم ا؟یدن ییتو ! ا -

 .مآورد رو دسپتختم از بشقاب هی براتون جان، عمه .نه-

 بانو؟ ایدن دستپخت هست یچ حاال : بتول عمه
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 فرق یکل البته .دیشو با پلو یماه )مگشت(اسم به یجنوب یغذا :ایدن

 که یاون با داره
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 .آوردم هم یزیتبر الدسا کاسه هی .دیخورد قبال

 شام حال .بودم خسته یلیخ امروز !ایدن نکنه درد دستت :بتول عمه

 کردن درست

 .نداشتم

 شام ادیم ایفاد االن .گهید برم من .فهاسیوظ .عمه کنمیم خواهش-

 .بکشم

 !خداحافظت !برسون سالم .دخترم باشه : بتول عمه

*** 

 دخترم ادی بچهها دنید با و گذشتیم کودک مهد تو کردنم کار از ماهها

 فردا افتادمیم

 تو بغض و دمیکش یآه .شدیم ساله کی بود دخترم اگه و بود خرداد ۱۰

 یسع رو گلوم

 .نشکنم کردم

 کردمیم باز رو در دیکل با داشتم .رفتم خونه سمت به و برداشتم رو فمیک

 و ایفاد که

 .اومدن رونیب خونه از بتول عمه

 ؟یبسالمت کجا !سالم ! ا -

 ؟یفضول مگه یلنت :ایادف

 :گفت و سوخت دلش .کردم نگاهش شرک گربه هیشب یچشما با

 خونه تولده انگار فردا .تنهاس دست کنم کمک بتول عمه به رمیم -

 تو .صاحبکارش

 ؟یایم هم

 .خستهام !سالمت به دیبر نه،-
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 !کن استراحت برو !خداحافظ پس .باشه :ایفاد

 
 

104 

 من یول بود رفته ادشی ایفاد .شدم ساختمون وارد دادم، تکون یر س

 دخترکم دلم .نه

 .افسونکم .خواستیم رو

 همراهش پسرک و افسون با خواب یتو تا انداختم تخت یرو رو خودم

 رفع رو میدلتنگ

 .کنم

*** 

 هنوز انگار .بودن خاموش خونه یچراغها .بود کیتار هوا دمیپر خواب از

 بابا و ایفاد

 .کردم درست نسکافه هی .کردم روشن رو چراغها .بودند ومدهین بزرگ

 دلم تو .کردمیم نگاه حرم به و نشستم یصندل یرو .تراس تو رفتم

 حرف باهاش

 .زدمیم

 ازشون یلیخ .دخترم .ادهامخانو یبرا تنگه دلم .تنهام .خستهام خانم

 ازت خانم .دورم

 ای امیزندگ تو ادیب یخوشبخت دوباره بذار .یکن حل رو مشکلم خوامیم

 میزندگ ریبگ

 .بکشم عذاب خوامینم .رو

 به که شیآت از شیپ سال کی از گفتمیم و کردمیم دل و درد باهاش

 از افتاد، قلبم

 .مزد حرف زیچ همه از رفتنش، از بچهام دنیند حسرت
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*** 

 :ایفاد

 به نه یول بود خوب وضعشون میرفت صاحبکارش خونه به بتول وعمه من

 .صورت اون

 واحد به .یواحد دو خونه هی .باالتر کمی ای باهامون بودن سطح هم بایتقر

 اول طبقه

 خانم هی با زدنش حرف یصدا .کرد باز دیکل با رو در بتول عمه .میرفت

 .اومدیم
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 کجان؟ دخترا ؟یچطور تو .دخترم ممنون :بتول عمه

 .پدرش شیپ باالس طبقه افسون یول خوابه ایدن :حانهیر

 تو .باشه دستم کمک آوردم همراهم رو یکی من .مادر باشه :بتول عمه

 تاستراح برو

 !نکش خجالت مادر ایب ؟ییکجا ایفاد .یخستها حتما !کن

 .عمه اومدم :ایفاد

 نظر به یخوب دختر .کردم سالم بود من همسن که خانم اون به رو

 .دیرسیم

 .خوشبختم .حانهامیر من :حانهیر

 :گفت عمه به رو حانهیر

 افسون هم بعد .بود داریب رو شب تموم ایدن .شرمنده .برم من عمه -

 .ودب شمیپ

 .سرکار نرفت من خاطر به امروز داداشم

 !مادر برو :بتول عمه
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 عمه .دمیکش دستمال و کردم جارو رو جا همه من حانه،یر رفتن بعد

 ناهار هم بتول

 .فردا یبرا نجایا نیتزئ بود مونده .کرد مرتب رو آشپزخونه و پخت

 خواب از حانهیر

 :دمیپرس ازش آخر در میزد حرف باهم یکل .شد داریب

 که؟ نشده سالش کی هنوز .دخترته تولد فردا-

 .زادهام برادر .افسونه تولد نه :حانهیر

 .کردم حس دلم تو یلرزش افسون اسم با

 تو واسش؟ نگرفتن تولد واسش ومادرش پدر چرا هست دخترت که تو-

 کار کم هم

 ؟یندار
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 :گفت و دیکش یآه حانهیر

 .اوردین دووم .کرد فوت افسون آوردن ایدن به موقع داداشم زن :حانهیر

 !دونستمینم .نداشتم یمنظور !دیببخش-

 :گفت و زد یلبخند حانهیر

 .یکن تور رو داداشم یخوایم .یداشت منظور دونمیم !بابا نه-

*** 

 .خنده ریز زد دفعه کی حانهیر که کرد درشت رو چشماش ایفاد

 !یباور زود چقد کردم یشوخ دختر !رو چشماش یوا-

 .کرد رها رو شدهاش حبس نفس ایفاد

 خب نداشتم رو یشوخ انتظار !عجب -

 .دیخند
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 .اومد ایدن هیگر یصدا

 !ششیپ میبر ایب .دخترمه هیگر یصدا :حانهیر

*** 

 :ایفاد

 ضعف دلم مپل، تپل دختر اون دنید با .رفتم شدختر اتاق سمت به

 چقدر .رفت

 هی آخه .دمیخند خودم به فکر نیا با !بود آشنا برام دختر اون صورت

 ماهه شش دختر
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 به حانهیر .اومد در زنگ یصدا باشه؟ دومم بار نیا که دمید کجا من رو

 رفت در سمت

 .شد وارد سبز چشم یدخترک با بعد قهیدق چند و

 فقط .بودن هم هیشب دودختر نیا چقدر .شد درشت هوی چشمام

 رنگش چشماشون

 افسون، اسم .همه هیشب زیچ همه برام چرا امروز دونمینم .داشت فرق

 ا،یدن اسم

 .افتادم وافسونش ایدن ادی و دمیکش یآه .شناشونآ صورت شباهتشون،

 داداش

 باهم بتول عمه و حانهیر و من و نموند ناهار یبرا و داشت کار حانهیر

 .میخورد ناهار

 .کردم قبول لیم کمال با هم من و کرد دعوت تولد یبرا رو من حانهیر

 به وعمه من
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 دمیفهم .دمکر ینگاه ایدن اتاق پنجره به رونیب از .میرفت خونه سمت

 .دارهیب هنوز

 خودم همراه رو اون فردا دیبا ناراحته؟ پکره؟ روزه چند نیا چرا دونمینم

 حال تا بردمیم

 باز رو در دیکل با و کردم یخداحافظ بتول عمه با .بشه عوض هواش و

 .کردم

*** 

 :ایدن

 .رفتم سالن سمت به .اومد در یصدا .خوردمیم رو نسکافهام تراس تو

 .دمید رو ایفاد

 :گفت هوی که کردیم نگاهم هم اون .کردم ینگاه بهش

 کو؟ زبونت-

 .دیخند .آوردم در براش رو زبونم

 ؟یکنینم سالم چرا پس-

 .یاومد تو !یبد سالم دیبا تو .رینخ-

 دیبا تو .یاومد تو بعدش .نبود یکس سالن تو .اومدم من خب :ایفاد

 !یکن سالم

 
 

108 

 سه دو کی .میکن سالم باهم دو هر ایب اصال-

 !سالم :ایفاد

...- 

 شمیم رد لوت از چلخ هزال با المیب لتیگ اگه یعبض ناملد :ایفاد

 )شمیم رد روت از چرخ هزار با ارمیب رتیگ اگه یعوض نامرد(
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 .افتادم تخت رو من .آوردم رمیگ .رفتم اتاقمون سمت به .دیدو مدنبال و

 رو من یه اون

 خسته .نده ادامه کردمیم التماس بودم یقلقلک یلیخ من و دادیم قلقلک

 افتاد کنارم

 :گفت و

 !بود حقت :ایفاد

 .دیخند و

 ؟یآورد ریگ فیضع .برات دارم-

 ...ایدن گمیم :ایفاد

 !هوم-

 ؟یبگ جونم هی شهیم کم زتا یچ !مرض و هوم :ایفاد

 .دمیخند

 !انگار یدار محبت کمبود-

 تولد؟ یریم باهام فردا گمیم .حتما .آره :ایفاد

 .ندارم حال .رمینم !نوچ-
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 .بشه عوض وهوات حال میبر خب؟ چرا :ایفاد

 !نکن اصرار ایفاد تونمینم-

*** 

 :گفت ناراحت ایفاد

 یلیخ بتول عمه صاحبکار دختر امروز !ایدن یوا .یراحت جور هر-

 اسمش .بود خوشگل

 .ماهشه شش-پنج .بود ایدن هم
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 ه؟یچ واسه تولد پس شه؟یم مگه !وا :ایدن

 زادهاشه برادر واسه ستین دخترش واسه :ایفاد

 رن؟یگینم تولد زنش و برادرش چرا پس گمیم !اآه :ایدن

 نیا .کنهیم فوت بچه آوردن ایدن به موقع داداشش زن طفلک :ایفاد

 عمه صاحبکار

 بتول عمه نباشه تنها دست نکهیا واسه .کنهیم بزرگش خودش هم بتول

 ارنیم رو

 .ششیپ

 !بچه اون طفلک :ایدن

 :گفت و دیکش یآه ایفاد

 !افسون طفلک آره :ایفاد

 بیعج زیچ همه چرا .فتهیم دلش تو غم دختر اون اسم دنیشن با ایند

 همنام بود؟

 تولد؟ روز همون دخترش با بودنش

*** 
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 :ایفاد

 شیپ و یکیپالست فیک هی تو کردم جمع رو لمیوسا .برداشتم رو لباسهام

 یسو به

 :گفت دید رو من .کرد باز رو در .زدم رو بتول عمه خونه در زنگ .تولد

 ایدن پس .کهی االن .تولده پنج ساعت .مادر یاومد شد خوب :بتول عمه

 کو؟
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 مهد از تازه .کنه استراحت خوادیم .ستین خوب حالش گفت ایدن :ایفاد

 برگشته هم

 .خستهاس

 .میرفت حانهیر خونه به من نیماش با دو هر و داد تکون یسر تولب عمه

*** 

 از رو شام بود قرار .میکردیم درست ساالد و دسر و ژله من و بتول عمه

 .ارنیب رونیب

 پنج ساعت و بود پدرش با هم افسون .خوابوندیم رو دخترش هم حانهیر

 دو هر

 رو چشمام تعجب زا .بود مین و چهار .کردم ساعت به ینگاه .اومدندیم

 .کردم درشت

 :گفتم عمه به رو و

 !کن نگاه رو ساعت بتول، عمه-

 :گفت و کرد ساعت به ینگاه بتول عمه

 شماها تا رمیگیم رو ایدن من .شده تموم کارها !گهید برو :بتول عمه

 .دیبش آماده

 گهواره داشت که حانهیر به رو و رفتم ایدن اتاق سمت به و زدم یلبخند

 دادیم تکون رو

 :گفتم

 میبر ایب .خوابونهیم رو ایدن عمه !ها مهین و چهار ساعت !پاشو حانه،یر-

 !میبش آماده
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 یروسر با اهیس شلوار و سبز کیتن کی من .میدیپوش لباس زود دو هر

 اهیس نقش که

 بود راحتتر حانهیر یول کردم هم میمال شیآرا کی .دمیپوش داشت وسبز

 جمع چون

 دیپوش اهیس ساپورت با قرمز کیتون .نبود نامحرم و بود یخانوادگ

 اتو هم رو موهاش

 ینگاه بهم .بود شده بایز یلیخ سرخ رژ با چشم خط هی هم شیآرا .زد

 :گفت و کرد

 !رو من ینخور-

 :گفتم و اومدم خودم به

 !یهست یخوردن یلیخ که نه-

 .گمیم که دمید :حانهیر

 !شیا :ایفاد

 پدر با .بودن خانوادهاش .کرد باز رو در حانهیر .اومد در زنگ یصدا

 و ایبرد ومادر

 رگهام تو خون شد وارد که یکس دنید با و عمو خانواده و داداشش

 .شد خشک

 همه با حانهیر شن؟یم حانهیر یک اونا یعنی ممکنه؟ چطور .شدینم باورم

 یپرس احوال

 .کرد یمعرف بهم رو همه بعد و کرد

 .رضا داداش مادرم، و پدر کنمیم یمعرف :حانهیر

 .دادم تکون یسر .کردیم نگاه بهم رضا
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 ومادر پدر هم نیا .سارا دخترش و زنش و لیسه عمو هم نیا :حانهیر

 زیعز عمه و ایبرد

 .افسون مادربزرگ دهیسپ عمه گلم و

 :گفت همه به رو حانهیر .بودم شوک تو من

 .بتول عمه یآشناها از .ایفاد هم زیعز دوست نیا :حانهیر
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 اون اگه که دمکر فکر نیا به .دادم جواب هم من و کردن یسالم همه

 پس اسیدن مادر

 مرده هم اون .آورد پسر که ایدن ممکنه؟ چطور اما اسیدن دختر افسون

 بزرگم بابا .بود

 ایدن به موقع کرده، فوت داداشش زن گفت حانهیر یول بود کرده دفنش

 بچه آوردن

 به افسون تولد خیتار یول شمیم ونهید دارم !خدا یوا ممکنه؟ چطور پس

 ایبدن موقع

 .بشم مطمئن دیبا نقشهاس؟ کی نیا همه یعنی .خورهیم ایدن بچه ردنآو

 اشتباه

 .موندم منتظر .ادیم االن حتما .نمیبب رو ایدن شوهر دیبا .کنمینم

 :گفت و اومد سمتم به حانهیر

 ؟ینشست تنها چرا-

 .رفتم زودتر دیشا کمی خستهام فقط .ینجوریهم -

 .کردم دایپ دوست هی مدتها بعد ؟یچ یعنی !گهید نشو بد ! ا :حانهیر

 مهین قیرف حاال
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 یشد راه

 :گفتم زدم یلبخند

 .رمیم بعد مونمیم شام تا .باشه -

 .کرد باز رو در حانهیر .کردم نگاه در به مشتاق .اومد در زنگ یصدا

 .بود شوهرش

 نگاه شخص اون به کنارم یکس نشستن با .شدم رهیخ زیم به باز د،یناام

 .کردم

 :گفت که کردم جورتر و جمع رو خودم .بود نهحایر داداش رضا،

 مزاحمم؟-

 .دیدار اریاخت .دیمراحم !ه؟یحرف چه نیا نه-

 :گفت که دمیخند زدنم حرف قلم لفظ به دل در
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 .یهست ما جمع تو امشب خوشحالم .حانهیر داربر .رضام من-

 .کردمیم نگاه در به .دمیفهمینم رضا یحرفها از یزیچ .اومد زنگ یصدا

 خودش

 دمید ایدن دست یتو بارها رو عکسش .افسون دخترش با محمد .بود

 آخه یول

 یعنی .مرده داداشش زن گفت حانهیر یول مرده ایدن بچه ممکنه؟ چطور

 نهایا همه

 گفت خوشه، عشقش با محمد گفت ایدن .نطورهیهم آره س؟نقشها کی

 بارداره بفهمه
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 .کنه یساز صحنه نجوریا و باشه نامرد کردمینم فکر ره،یگیم رو بچه

 اون شد هرطور

 دست کمک تا موند بتول عمه .برگشتم خونه به .گذروندم رو شب

 وارد .باشه حانهیر

 به .کردم صداش .رفتم سمتش به .دمید تراس تو رو ایدن .شدم خونه

 .برگشت سمتم

 باعث از خدا .ختیر دلم تو ایدن غم تموم .دمید اشکآلود رو چشماش

 نیا یوبان

 امشب نیهم ایدن گفتمیم !بگم دینبا نه یول بگم خواستم !نگذره اتفاقها

 جا اون

 بچهاش به وقت چیه هم دستش .کردیم خراب رو زیچ وهمه رفتیم

 دیبا .دیرسینم

 .دمیکشیم ینقشها

*** 

 رو ایدن .رفتم آشپزخونه سمت به .کردم فکر و موندم داریب رو شب تموم

 بهش .دمید

 :گفتم و کردم سالم

 ...ایدن گمیم-

 !هوم :ایدن

 دارن؟یم نگه هم ساله کی بچه یکنیم کار تو که جا اون-

 :گفت و زد یلبخند ایدن
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 چطور؟ .ساله شش تا ریبگ ماهه سه از آره-
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 :گفتم خوشحال

 ادته؟ی رفتم که شبید تولد-

 چشه؟ خب :ایدن

 هم زادهاش برادر ماهشه، شش دخترش بتول، عمه صاحبکار طفلک-

 .سالشه کی

 بچه هم نهبک خونه کار هم رسهینم گذشته ازش یسن هم بتول عمه

 نکهیا .یدار

 صبح میتا .شما کودک مهد ارهیب رو برادرزادهاش بگم صاحبکاره به گفتم

 نفس کمی تا

 .بکشه

 یبعض هم خودم جا اون ببرتش کنه نام ثبت بره پس !بگو باشه :ایدن

 اون تو وقتها

 .زنمیم سر قسمت

 حتما باشه-

 دخترش ارکن ایدن یجور نیا .بود یخوب فکر نیا .بودم خوشحال یلیخ

 یول هست

 :گفت .گفتم و زدم حانهیر به یزنگ عصر .دیدیم رو ایدن یکس دینبا

 شد یراض اگه بپرسم رو نظرش .موافقه هم محمد حتما .هیخوب فکر -

 ظهر فردا

 .میکنیم نامش ثبت میریم

 بعد، روز .کردم موافقت ستین جا اون و صبحه ایدن میتا نکهیا خوشحال

 از بعد
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 من فردا پس گفتم حانهیر به و میکرد نام ثبت رو ونافس محمد موافقت

 دنبالش امیم

 .کرد موافقت هم اون .برمشیم

 .گفتمیم ایدن به دیبا حاال .سپردم قسمتش به و بردم رو افسون بعد روز
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 .کرد تعجب دنمید با .کردم صداش .دمید جا اون رو اون و رفتم دفتر به

 اومدم، گفتم

 :گفت و داد تکون یسر .آوردم رو افسون

 .یستین مردهام کشته گفتم .دونمیم-

 .بزنم حرف باهات خوامیم حاال .خوبه-

 .سپرد گوش حرفام به د؛ید یجد رو من یوقت

*** 

 :ایدن

 کن گوش رو حرفام اول یول .خب شدم جیگ هم ودمخ من، ا،یدن :ایفاد

 .بعد

 .بگوشم !بگو باشه-

 یزاده بردار همون .دمید رو افسون بزرگ مادر تولد، تو شبید :ایفاد

 .حانهیر

 خب-

 .بود مادرت اون :ایفاد

 ؟یچ یعنی مادرم .بود یبیعج شوک

 مادرم؟-
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 رو محمد .اوشتیس ییدا دختر .بتوله صاحبکارعمه حانه،یر .آره :ایفاد

 ییدا .دمید هم

 .بودن همه رضا ل،یسه

 ؟یشد ونهید ؟یگیم یچ-

 با تولدش .تو دختر یعنی .محمده دختر افسون !کن گوش گفتم :ایفاد

 .هیکی تو دختر
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 دونستمیم من آخه؟ ممکنه چطور .شدینم باورم .بود هزار ور قلبم

 .زندهاس دخترم

 ممکنه؟ چطور آخه یول .توهمه االته،یخ کردمیم فکر .کردمیم حس

 گفتن دخترم

 کنه؟یم کار چه محمد دست .مرده

 :گفتم .دیباریم بارون نیع اشکام

 کشمتیم خودم هیشوخ اگه .ایفاد ستین یخوب یشوخ-

 تو .کردم فکر یکل یول کردم تعجب هم من آخه؟ یچ یشوخ :ایفاد

 بچه بفهمه یگفت

 کنه یساز صحنه نکهیا .بکنه رو کار نیا نقشه با کردمینم فکر .برهیم رو

 یلیخ

 اومد؟ دلت چطور محمد، .خبره چه دونستیم خدا فقط دلم تو.نامرده

 کجاست؟ کو افسونکم-

 !یکن صبر دیبا اما یببر رو دخترت دیبا تو ا،یدن !نکن خراب نیبب :ایفاد

 برو االن



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 141 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 اومدنش و افسون رفتن موقع .یکن صبر روز چند هی دیبا یول نشیبب

 باشه؟ یبش میقا

 .ستین دلم تو دل .میبر حاال باشه-

 مسئول یشکور خانم رو در .زدم رو در و میرفت نییپا طبقه سمت به

 کی یبچهها

 :گفتم .کرد باز ساله

 .نمشیبب خواستمیم آشناهامونه از بچهها از یکی-

 !دییبفرما :یشکور

 .افسونکم .شناختمش .کردم نگاه بچهها به .اتاق تو میرفت ایفاد و من

 تو افسون همون

 .دمشید قهیدق کی فقط بعد سال کی که یهمون .دخترکم همون .خوابم

 .گرفتن ازم

 .کردم بغلش .کردیم نگاهم سبزش یچشما اون با .رفتم سمتش به

 بوش .دمشیبوس
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 کنن؟ جدات ازم اومد دلشون چطور .سرم تاج نفسم، دخترم، .کردم

 دستش به .دمیبوس .گرفتم رو دستش .رمیبگ رو اشکام جلو تونستمینم

 .کردم نگاه

 :گفتم افسون به رو .یگرفتگ ماه همون

 قشنگم دارم دوست-

 .نشست دستم رو ایفاد دست
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 کن عوض رو جات یخوایم اگه .ها شنیم مشکوک !گهید میبر :ایفاد

 نجایا مسئول

 راست رو کارها تا بمون منتظر روز ده ؛یدار قبول رو حرفم اگه یول شو

 .کنم ستیر

 .نم مهربان دوست سال کی نیا بابت .بودم ممنونش .داشتم قبولش

 شهر به تا بفروشه رو خونه کردیم یسع داشت ایفاد و گذشتیم روزها

 .میبر یگهاید

 :گفت بهم ایفاد .بود گذشته روز پنج

 خبریب طفلک !بار نیآخر واسه بتول عمه خونه میبر ...ایدن گمیم-

 .میبر میخوایم

 .میرفت چرا بفهمه .کنه دایپ میرفت ا بعد جا هی بذارم نامه هی خوامیم

 :گفتم

 ینجوریا مینبود مجبور .مهربونه یلیخ بتول عمه .یکنیم یکار خوب-

 .میرفتینم

 در .دمیخند و میگفت یکل .اومد هم بززگ بابا .میرفت بتول عمه خونه به

 نامه ایفاد آخر

 حامد بابابزرگ .میکرد یخداحافظ و گذاشت هیاول یکمکها جعبه تو رو

 رو زیچ همه

 ینامرد اون با که گفت و نداشت یرفح هم اون .نقشهمون از یحت میگفت

 کردن که

 .نهیهم جواب تنها

*** 
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 و میگرفت مهلت دیجد صاحبخونه از و میفروخت لشیوسا با رو خونه

 میخواینم میگفت

 .میگرفت شمال تو خونه هی و کرد موافقت هم اون .بشه رخبردا یکس

 برهیم رو افسون اون صبح فردا بگه و بزنه زنگ حانهیر به ایفاد شد، قرار

 سر .مهد

 .کنهیم موافقت هم حانهیر .شده تنگ واسش دلش و راهشه

*** 

 :ایفاد

 سمت به .آوردمیم رو افسون دیبا هم االن .میکرد مرتب رو کارها تمام

 حانهیر خونه

 رو افسون .آورد رو افسون و کردم سالم .کرد باز برام رو در .رفتم

 حانهیر به رو و دمیبوس

 :گفتم

 .ها یهست یخوب یلیخ دوست حانهیر !ممنون-

 !حرفات داشت یربط چه االن .یچل و خل تو یول معلومه :حانهیر

 :گفتم .دیخند و

 !ببخش رو وچل خل نیا اتیبزرگ به تو پس-

 !فرزندم ببخشه داخ :حانهیر

 :گفتم نیغمگ

 !خداحافظ-

 .نمتیبیم ظهر !بره یمالز خوادیم انگار حاال !برو :حانهیر
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 سمت به .ستین یمالز از کمتر گفتم دل در و رفتم نیماش سمت به

 ایدن و رفتم خونه

 با ایدن .گذاشتم صندوق تو رو چمدونها .شدن سوار هم بابابزرگ و

 یباز افسون

 .کردم حرکت شمال سمت به و کردیم

 بهم اونها .بتول عمه نطوریهم .داشت گناه حانهیر .کردم فکر یلیخ

 داشتن اعتماد

 .بخشنیم رو ما هیچ هیقض بفهمن اگه حتما .حقشه نامرد محمد اون یول

*** 

 :حانهیر

 یصدا .بشه داشونیپ افسون و محمد که االنهاست .بود ظهر کی ساعت

 .اومد زنگ

 :گفت که کردم یسالم آخه؟ هینطوریا چرا یول بود محمد .کردم باز رو در

 راه همه نیا آخه؟ یگینم بهم مهد ینفرستاد افسون یوقت چرا حانه،یر-

 .رفتم رو

 .فرستادم ایفاد با رو افسون صبح من .کردم تعجب گفت که یزیچ از

 :گفتم

 .مهد برد رو اون ایفاد زود صبح نفرستادم؟ گفته یک محمد،-

 :گفت و کرد یسالم محمد به رو .اومد رونیب آشپزخونه از بتول عمه

 مهده؟ تو االن تا یعنی بچهام، طفلک-

 :گفت محمد که کردم باز رو در .بود ایبرد .اومد زنگ یصدا

 به زنگ هی گمیم .اوردهین رو اون یکس امروز گفت مهد رفتم بابا نه-

 !بزن دوستت
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 افتاده؟ افسون یبرا یاتفاق نکنه .نگرانم

 .گرفتم رو ایفاد شماره هم من .رفتیم راه سالن تو یه محمد

 !دییفرما یریگ شماره !بعدا لطفا .باشدیم خاموش نظر مورد مشترک-
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 یدلدار رو خودم .گفت رو نیهم .زدم زنگ دوباره .گرفتم دلشوره

 اشیگوش که دادمیم

 .خاموشه اشیگوش گفتم محمد به .شده خاموش البد

 ...نکنه ست؟ین مهد چرا افسون زده؟ بشیغ کجا کجان؟ پس :محمد

 !خدا یاو ...نکنه

 !کرده تصادف

 زنمیم ایفاد دوست به زنگ هی االن !مادر نزن بد نفوس ! ا :بتول عمه

 خبر اون حتما

 .داره

 دوستش؟ :حانهیر

 .کردیم نگاه بتول عمه به محمد

 .کنهیم یزندگ باهاشون .استیفاد دوست .مادر آره :بتول عمه

*** 

 :محمد

 نیهم .بودم نگران .زیچ همه .بود بیعج زده؟ بشیغ کجا دخترم یعنی

 .یطورعصب

 !نرسه حانهیر دوست نیا به دستم اگه

 به رو .بود خاموش اشیگوش هم اون .زد زنگ ایفاد دوست به بتول عمه

 بتول عمه
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 :گفتم

 !بتول عمه بزن زنگ خونهشون به-

 .دادینم جواب یکس .گرفت رو خونه شماره عمه

 به واستا آها د؟ز بشونیغ همه کجا .شمیم نگران دارم گهید :بتول عمه

 کودک مهد

 !نه ای بود سرکار امروز نمیبب بزنم؛ زنگ
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 .زد زنگ کودک مهد به

 باشه، !خدا یوا ؟یک آخه گرفته استعفا یعنی یچ یعنی :بتول عمه

 .نونمم

 :گفت و کرد پرت مبل یرو رو خودش

 .زده بشونیغ همه .شدم جیگ من خبره؟ چه-

 میکن دایپ یرد ،یخبر دیشا .خونهشون در دم میبر !عمه :محمد

 یورود در بتول عمه .میرفت خونهشون سمت به ایبرد و بتول وعمه من

 باز دیکل با رو

 طبقه به .میرفت آسانسور سمت به .هستن پنجم طبقه اونا گفت و کرد

 .میرفت پنجم

 .کردینم باز یکس .میزد بار چند رو واحد زنگ

 م؟یکن چکار حاال :محمد

 !ارمیب واستا .دارم رو جا نیا دیکل من :بتول عمه

 وارد .کرد باز رو در .برگشت دیکل با زود و رفت واحدش سمت به و

 زیچ همه .میشد
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 .بود مبلها رو دیسف یپارچهها فقط بود جاش سر

 خبریب اونا ؟یچ یعنی !نمیبب رو خواب اتاق برم مادر واستا :تولب عمه

 .رنینم ییجا

 .اومد صداش که رفت خوابها اتاق سمت به

 ه؟یجور نیا جا نیا چرا :بتول عمه

 یول بود باز کمدها در .میکرد باز رو در .میرفت اتاقها سمت به ایبرد و من

 یلباس چیه

 .نبود جا اون

 اونا یعنی کجاست؟ دخترم کو؟ سوناف پس رفتن؟ ؟یچ یعنی -

 دنش؟یدزد
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 اعتماد بهشون چشمام نیع .هستن یخوب یآدما .مادر نه :بتول عمه

 .دارم

 :دمیکش ادیفر

 کجاست؟ دخترم پس-

 یصدا با نهیآ شکستن یصدا .شکست نهیآ .زدم مشت دکم نهیآ به

 قلبم شکستن

 از چشمام .برداشتم رو اون .افتاد کمد باال از یکاغذ هی .بود شده یکی

 درشت تعجب

 کرد؟یم کار چه جا نیا نیا یول بود ایدن و من عکس .شد

 :گفتم عمه به رو

 کنه؟یم چکار جا نیا نیا ؟یچ یعنی-
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 .کردیم هیگر بتول عمه

 !کنم پانسمانش واست ایب .ادیم خون داره دستت سرمپ-

 عمه؟ شیآورد تو کنه؟یم چکار جا نیا عکس نیا !کن ول رو دستم عمه-

 بزرگ تعجب عالمت کی چهرهاش و گرفت دستم از رو عکس بتول عمه

 :گفت .شد

 ؟یشناسیم رو اون مگه ا؟یدن با تو مادر، ! ا -

 باردار دوقلو چون .کرد فوت فسونا آوردن ایدن به موقع .زنمه ایدن عمه،-

 دوام بود

 آخه؟ یشناسیم رو ایدن تو مگه .اوردین

 :گفت و دیکش درهم رو ابروهاش بتول عمه

 صبح امروز رو اون من محمد؟ یگیم یچ .زندهاس که ایدن مرده؟ ایدن-

 .دمید

 ؟یگیم یچ .مرده اون عمه؟ یچ-
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 .اسیفاد دوست همون ایدن .یکرد جمیگ مادر :بتول عمه

 .ارمیب دستت پانسمان واسه لیوسا برم گفت و کرد ینگاه دستم به

 گهید .گذاشتم صورتم یرو رو دستام .انداختم تخت یرو رو خودم

 .گرفت هامیگر

 بهم نبود دیبع !زنده یک مردهاس یک .دروغ یچ استه،ر یچ دونستمینم

 تو بگن

 .نشست کنارم ایبرد .یمرد

 !کن توکل خدا به .شهیم حل یچ همه !نباش نگران !باش آروم :ایبرد
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 .نبودم وونهید من یعنی ممکنه؟ چطور آخه .زندهاس ایدن یعنی ایبرد-

 حرم تو واقعا

 .دمشید

 و بود دستش کاغذ کی فقط اما شد اتاق وارد بتول عمه .دمیکش یآه

 هیگر یکل

 .کردیم

 ها؟ یبکن رو کار نیا اومد دلت چطور محمد، :بتول عمه

 کردم؟ چکار من مگه شده؟ یچ عمه،-

 .خوندم .گرفت سمتم به رو کاغذ

 » !بتول عمه سالم

 یول بود باردار ایدن گفتم ادتهی عمه .میشد مجبور !عمه ببخش رو ما

 به مرده بچهاش

 نت*ای**خ بهش چون کرد ول رو شوهرش و خانوادهاش ایدن و داوم ایدن

 عمه، .کرده

 یول اسیدن دختر افسون عمه، .اسیدن شوهر صاحبکارت، همون محمد،

 رو اون محمد

 یساز صحنه با یعنی .اومده ایدن به مرده بچهاش ایدن که گفت .کرد میقا

 نوزاد هی و

 و افسون و ایدن و من هم ناال .دادن بابابزرگم به ا،یدن دختر یجا مرده،

 یبرا بابابزرگم
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 به هم رو نامه نیا .نهیا دخترش به ایدن دنیرس راه تنها .میریم شهیهم

 نامرد اون

 هم اون ؛یدیدزد رو ایدن دختر یمخف تو که طور همون بگو !بده نشون

 رو دخترش

 که نیا و مرده دخترت که نکرد یساز صحنه یول برد یبفهم نکهیا بدون

 چیه ایدن

 !ببخش رو ما بتول عمه .بخشهینم کارش نیا خاطر به رو اون وقت

 !کن حاللمون

 واقعا !کن یخواه عذر طرفم از هم حانهیر از .میبر خبریب میشد مجبور

 .رمدا دوستش

 !جونم عمه باش خودت مراقب !خداحافظ

 دمیفهم .ناراحت هم بودم خوشحال هم .کردم ینگاه بتول عمه به

 االن یول زندهاس

 :گفتم بتول عمه به رو .برده هم افسون .زده بشیغ باز کجاست؟

 .من ینقشه نه یول نقشهاس همش نهایا .شده سوتفاهم عمه،-

 تو دمیدیم !ایدن طفلک داره؟ یدشمن باهات یک آخه محمد، :بتول عمه

 سال کی نیا

 .تو به .کردیم فکر دخترش به همش .خوردیم غصه و دیکش زجر چقدر

 چطور

 ؟یکرد نت*ای**خ

 گفت زن اون .دمیدزد ازش رو دخترم نه کردم؛ نت*ای**خ نه من عمه-

 ...مرده ایدن بهم
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 قم به که یوقت تا شاپیکاف هیقض از .کردم فیتعر براش رو هیقض تمام و

 و اومدم

 .مرده زنم گفتن

 چکار یخوایم االن .دونستینم ایدن یول دوقلو؛ !مادر یوا :بتول عمه

 محمد؟ یکن

 .جاست اون معما نیا دیکل .روستا اون به برگردم دیبا-

 .امیم باهات هم من .یبر شهینم که تنها :ایبرد

 .شهینم .موننیم تنها بچهات و حانهیر-
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 .مونهیم ششونیپ بتول عمه :ایبرد

 .میبرگرد تا ششونیپ ادیب بگو رضا به یول باشه-

 !بمون خونهمون روز سه-دو !ببر رو لتیوسا میبر عمه، .باشه :ایبرد

 .میبر مادر باشه :بتول عمه

 .میکرد حرکت خونه سمت به سه هر و کرد جمع رو لشیوسا ولبت عمه

 که خونه به

 .زدم زنگ رضا به میدیرس

 !الو-

 ؟یخوب !رضا سالم الو-

 !یکرد ما از یادی عجب چه ؟یچطور تو .ممنون !محمد داداش بَه :رضا

 .رضا داغونم من-

 .شد نگران صداش

 شده؟ شونیزیچ حانهیر افسون، محمد؟ شده یچ :رضا
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 ایدن افسون، یول خوبه انهحیر-

 .بودن خوب که افسون و ایدن محمد چشونه؟ ایدن افسون، :رضا

 برد رو افسون ا،یدن رضا،-

 .دیخند هوی رضا

 ماهشه شش ایدن ؟یگیم یچ !محمد زده سرت به :رضا

 حانهیر دختر نه گمیم رو زنم ایدن-
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 یک تا !باش نیب واقع مرده؟ اون بگم بار چند !که یکرد شروع باز-

 نجوریا یخوایم

 ؟یباش

 .اس زنده اون !بپرس ایبرد و بتول عمه از .گمیم راست بار نیا .رضا نه-

 .برد رو افسون

 .یکرد شروع باز محمد !هوف ؟یچ :رضا

 زن اون .روستا اون یبر باهام تا قم یایب دیبا !کن گوش حرفم به رضا-

 .گفته دروغ

 ایدن به مرده بچهاش گفتن بهش .اس زنده ایدن رضا .بود نقشه هی همش

 .اومده

 به باهم تا ادیب قم به فردا شد قرار .کردم فیتعر اون یبرا رو زیچ همه و

 روستا اون

 .میبر

*** 

 .بودم نگران یلیخ .میکرد حرکت خونه اون سمت به و دیرس قم به رضا

 با یک یعنی
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 داره؟ یدشمن ایدن و من

 !اس زنده ایدن که کن فکر نیا به .شهیم حل زیچ همه !نباش نگران :رضا

 سال دو .دمیکش دوسال نیا تو یچ هر بسمه .رضا ندارم طاقت گهید -

 کم یدور

 ست؟ین

 خانواده هی ارهدوب .شهیم حل یچ همه ...ا شاء ان .نبود کم آره :رضا

 .دیشیم

 یپارچهها یول خونه همون جلو .میدیرس روستا به .گفتم نیام دل ته از

 وارید رو اهیس

 .بود خونه اون

 ه؟یچ پارچهها نیا یول اس خونه همون نیا !محمد ا :رضا

 !هیک سر ریز اتفاقها نیا میبفهم میبتون کنه خدا .رضا دونمینم-
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 یول نبود ادمی اسمش .کرد باز رو در دختر همون .میزد رو خونه اون در

 دختر اون

 .هیگر ریز زد دید که رو من .بود شده الغر یلیخ و بود اهپوشیس

 اون چرا !یخوایم نمونجو از یچ بگو پاشو !زینر تمساح اشک !پاشو ا -

 رو دروغ

 کو؟ خانمه اون د؟یگفت

 :گفت داد با

 ؟یفهمیم .مرده .مرده اون :الیشک

 !بکشم شیآت به رو نجایا نذار !ارشیب برو !نگو دروغ-
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 عذاب .اوردین طاقت .اههیس !نیبب رو لباسم ها؟ یچ دروغ :الیشک

 .نکرد ولش وجدان

 .سوخت دختر اون حال به دلم

 اون به چرا ها؟ دیکرد جدا زنم از رو من چرا د؟یکرد رو کار اون چرا-

 بچهاش دیگفت

 چرا؟ ها؟ مرده

 اومد آقا اون .کردمیم عمل دیبا .ضمی مر من .بود مجبور مادرم :الیشک

 بهمون گفت

 .کشهیم رو ما میند انجام رو کار اون اگه .دهیم پول

 .ندارم یدشمن یکس با که من آخه؟ چرا مرده؟ کدوم-

 .کردیم تکرار و کردیم هیگر فقط تردخ اون

 .اوردین دووم .کشت رو اون وجدان عذاب .بود مجبور .بود مجبور مادرم-

 :گفت و کرد هی گر باز
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 .من خاطر به .من یبرا .بود اجبار سر زا کرد کار هر !ببخش رو اون-

 یول نکنه گفتم

 تو !ببخشش ؟یشیم پر پر کنم نگاه نمیبش چطور .یبچهام تو گفت

 یدار دختر

 .کنهیم یکار هر بچهاش خاطر به آدم یدونیم

 اون بود؟ یک .رو زیچ همه. کرد خراب رو میزندگ اون ببخشم؟ چطور-

 یک یگیم که مرد

 !بگو بود؟
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 و داد بهم رو اون و آورد ینامها پاکت و رفت خونهاش لداخ به الیشک

 :گفت

 مادر !شیببخش بده قول فقط یبرگردون رو تیزندگ کنمیم کمکت من-

 به شب هر

 .کشهیم عذاب داره .ادیم خوابم

 به .کردمیم رو کار نیهم بودم جاش من هم دیشا .سوخت حالش به دلم

 نامه پاکت

 :گفتم دختر به رو .بود نامه تپاک رو تلفن شماره هی .کردم ینگاه

 .ببخشم تونمینم برنگرده امیخوشبخت ام،یزندگ یوقت تا -

 :گفت خوشحال .شد انینما دخترک یچشما تو یخوشحال برق

 .کنمیم کمک من .شهیم درست-

 .کنم داشیپ یجور چه دونمیم نه دارم ایدن از یآدرس نه ؟یجور چه -

 حتما .ارتباطه در اونا با و داره لیفام هی جا نیا ایفاد بزرگ پدر :الیشک

 هم با اونا

 .میریبگ رو ایفاد بزرگ بابا آدرس اونها از میتونیم .هستن

 :گفتم دختر اون به رو کنم؟ داشیپ شدیم یعنی .شدم خوشحال

 اگه .شمیم ممنونت یلیخ !ببر جا اون رو من زود ؟ینگفت اول از چرا-

 ایدن بتونم واقعا

 .ستکجا بدونم و کنم دایپ رو
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 گردمیبرم االن !لحظه کی فقط باشه :الیشک
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 چادر با رو دشیسف چادر .برگشت زود و رفت خونه داخل به دخترک

 عوض یمشک

 .بست رو در و آمد رونیب خونه از .بود کرده

 .بهتره میبر ادهیپ .باالتره کوچه کی :الیشک

 :گفتم اون به رو .کرد سالم و کرد ینگاه سرم پشت به

 !میبر زود پس باشه-

 :گفت و ستادیوا قهیدق چند بعد .میکرد حرکت سه هر

 .اس خونه نیهم-

 یول یگل یخونهها اون از .بود یمیقد خونه .زد رو در و رفت در سمت به

 در .صفا با

 .کرد باز رو در یگل گل دیسف چادر با یرزنیپ .شد باز یژیق یصدا با یآب

 :گفت و کرد یسالم

 !تو ایب الیشک !مادر داخل دییبفرما-

 فرش که یچوب یهیچهارپا یرو اطیح تو .میرفت خونه داخل به یهمگ

 چندتا و قرمز

 و رفت خونه داخل به رزنیپ .مینشست کردیم یینما خود روش یپشت

 دچن از بعد

 کدوم هر یجلو و برگشت یچا استکان چهارتا که ینیس کی با قهیدق

 .گذاشت یکی

 .اومد حرف به الیشک

 .بزنم حرف ایفاد و حامد بزرگ بابا درباره اومدم حلما، عمه :الیشک

 رو جاشون

 ؟یدونیم
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 ؟یخوایم یچ واسه اما مادر آره :حلما عمه
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 .کنم داشیپ تونمینم هم االن .شده تفاهم سو هی .اوناس با زنم .من واسه-

 .بدم اجازه بدون رو آدرسشون تونمینم که من مادر :حلما عمه

 :گفت الیشک

 ادرمم و من .اومده شیپ هیقض هی .که دنینم بدونن اونا حلما عمه-

 نیا مسبب

 ...و میشد مشکل

 یراض دیفهم یوقت حلما عمه .گفت حلما عمه یبرا رو زیچ همه الیشک

 رو آدرس شد

 .کنم حل رو مشکلم بتونم تا بده

 ازت گهید کار هی گفتم الیشک به رو .پاشدم جام از آدرس، گرفتن بعد

 .خوامیم

 از نیمچنه .دیبرس زنتون به تا کنمیم کمک بهتون گفتم که من :الیشک

 ایفاد و ایدن

 !ببخشن رو من دوارمیام .شرمندهام یلیخ

 !گفتم رزنیپ به رو و دمیکش یآه

 .کنم جبران بتونم ...ا شاء ان !کمک بابت ممنون-

 و بشه حل مشکلت دوارمیام .ستین جبران به ازین !مادر برو :حلما عمه

 تیخوشبخت

 !یاریب دست به دوباره رو
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 خونه سمت به یخداحافظ بعد سه هر و دمکر تشکر !بود مهربون چقدر

 راه به الیشک

 :گفت الیشک که میافتاد

 کار؟ چه .کنم یکار هی دیبا نیگفت-

 :گفتم .سرشه تو فکر نیهم هم اون دونستمیم .کردم رضا به ینگاه

 جا نیا به یجور هی رو مرده اون و یبزن زنگ شماره اون به خوامیم ازت-

 .یبکشون
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 ؟یجور چه آخه؟ بگم یچ من خب ...خب :الیشک

 .یگیم بهمون رو ماجرا تمام نده پول اگه و یالزم پول بگو بهش-

 .ادیم یاونجور

 :گفت ترس با الیشک

 !مینزن پول حرف کرد دمونیتهد اون یول-

 قبل ما پولیب چه پول با چه .ادیب که نقشهاس کی نیا یول درسته-

 دستش نکهیا

 .مشیریگیم برسه بهت

 .کنمیم رو کار نیا باشه :الیشک

 .گرفت رو شهاب شماره و میرفت خونهاش سمت به

 !سالم الو-

...- 

 اومد؟ ادتونی رو من د؟یخوب-

....- 

 .خانمم اون دختر من آره-
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...- 

 .دارم اجیاحت بهش .تنگه دستم .خوامیم پول-

...- 

 .دارم ازین بهش یول یگفت دونمیم-

...- 
 
 

132 

 .گمیم بهشون رو هیقض همه رمیم ؟یدینم یچ یعنی-

...- 

 کف رو زیچ همه رمیم یومدین .یدار وقت شب تا .مینیبیم حاال-

 .ذارمیم دستشون

 !خداحافظ

 .گفتم بهش یگفت که طور همون :الیشک

 ؟یدار رو ییجا جا نیا از !برو تو .خوبه-

 .هست امیآبج خونه ره آ :الیشک

 .خطره در جونت یبمون .شهیم داشیپ غروب تا .یبر بهتره-

 .باشه :الیشک

 و کرد یخداحافظ .بود دستش وت فیک کی .رفت خواب اتاق سمت به و

 .رفت

 :گفت و گذاشت شونهام یرو رو دستش .اومد سمتم به رضا

 ؟یکن چکار یخوایم :رضا

 .هیک سر ریز نقشهها نیا نمیبب خوامیم .کنم خفتش اومد اگه خوامیم-

 ارم؟یب برات یخوریم یچا .باشه :رضا
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 پاکت .رفت آشپزخونه سمت به اون و دادم تکون یمنف عالمت به یسر

 از رو گارمیس

 یطوالن گرچه .رمیبگ آرامش کمی تا .کردم روشنش و آوردم در بمیج

 از بهتر یول نبود

 .میبود منتظر غروب یکهاینزد تا .بود چیه

 :گفتم رضا به رو .بود نه ساعت .کردم ینگاه ساعت به
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 .شهیم داشیپ بعد به نیا از !باش آماده -

 :گفت و داد تکون یسر

 باشه -

 .اومد اطیح از ییصدا هی ازده،ی ساعت یکهاینزد .میموند منتظر کمی

 کیتار خونه

 ینگاه پنجره از .خوابن کنه فکر تا میکرد یساز صحنه یجور نیا .بود

 رونیب به

 .دمیدینم درست رو صورتش .بود من سال و سن هم یپسر .انداختم

 در اسلحه

 به یسر رضا .دادم یعالمت رضا به .اومدیم یورود در سمت به دست

 عالمت

 پشت از رضا .رفتیم راه یکیتار تو .شد وارد پسره .داد تکون دونستن

 که وارید

 و رفتیم خواب اتاق سمت به شهاب .اومد رونیب بود، یورود در کینزد

 ما به پشتش
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 .تونستینم تنها .گرفت رو اون پشت از و رفت سمتش به رضا .بود

 مقاومت شهاب

 .دمیدو سمتشون به .کردیم

 .دارم نگهش تونمینم !باش زود ایب محمد، :رضا

 نیزم به ضربه کی با دستش از رو اسلحه .گرفتم رو شهاب یدستا

 رضا .انداختم

 شهاب ینیب و دهان یرو .بود نزوفلورایا مواد به آغشته که رو دستمال

 .گذاشت

 با رو من .داشتم نگهش و شده نیسنگ شهاب بدن دمید دفعه کی

 خودش

 .افتاد نیزم به محکم که کردم ول رو دستاش .کشوندیم

 !مشیببند یصندل به تا اریب یصندل !بدو رضا-

 یصندل یرو رو شهاب هم کمک با .برگشت یصندل با رضا بعد یکم

 .میبست

*** 
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 به .نشد داریب و گذشت ساعت کی شه؟ینم داریب چرا پس !بابا یا[

 آشپزخونه سمت

 نفس نفس .ختمیر شهاب یرو رو اون و کردم پر آب یسطل و رفتم

 جیگ هنوز .زدیم

 :گفتم و زدم بهش یلیس هی .بود

 !یلعنت شو داریب-

 ؟یخوایم جونم از یچ ...چ ؟یهست یک تو :شهاب
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 .بود نرفته زوفلورانیا مواد اون اثر هنوز .زدیم حرف زور به

 ها؟ یشناسینم رو من-

 ؟یهست یک تو !خدا به نه :شهاب

 چه ؟یکرد خراب رو مونیزندگ چرا ؟یخوایم جونمون از یچ پس-

 که یمن با یدشمن

 !بگو ها؟ یدار یشناسینم

 باره نیاول ؟یهست یک .شناسمتینم که من ؟یک آخه من :شهاب

 .نمتیبیم

 .مرده زنت یگفت بهم .مرده بچهاش یگفت که یزن اون .امیدن شوهر من-

 من به البته

 بگو چرا؟ .بکنه رو کارا و حرفا اون تا یکرد دیتهد خانم اون به ینگفت

 !کشمتیم وگرنه

 به ترس از .گذاشتم قهاشیشق یرو رو خودش اسلحه .بود نداغو اعصابم

 پته پته

 .افتاد

 .داشتم اجیاحت پول به فقط من .ندارم باهات یدشمن من خدا به :شهاب

 :گفتم داد با

 ؟یبکن رو کارها اون کرده رتیاج یک -
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 دونستمیم .نبود خودم دست .دیترکیم داشت سرم .دیلرزیم بدنم تموم

 شتریب اگه
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 رو خودم و کردمیم خالص رو اون و کشمیم رو ماشه کنه؛ امیعصبان

 .گرفتار

 .کردم احساس رو شونهام یرو رضا دست

 .یکنیم نابود رو خودت یدار !باش آروم :رضا

 :محمد

 هی حسرت .دورن ازم وبچهام زن .تونمینم رضا؟ باشم آروم چطور-

 به نفره سه یزندگ

 بهشون یتر زمیه چه داره؟ یدشمن باهام یک نمیبب خوامیم .مونده دلم

 فروختم؟

 .شهیم درست یچ همه !کن صبر .یفهمیم : رضا

 :زدم داد شهاب به رو و دمیکش یآه

 !ومدهین باال سگم یرو اون تا بگو .کشمتیم زنمیم !المصب بگو د-

 :گفت و داد قورت ترس از رو دهنش آب شهاب

 .یتوکل پروانه خانم :شهاب

 :میگفت باهم داد با رضا من و زدیم موج چشماش درون ترس

 ؟یچ-

 اجیاحت پول به .شدم مجبور من !دیباش نداشته کار من با خدا رو تو-

 .داشتم

 کنم خورد ور دندوناش .خواستیم دلم .برداشتم ورشی شهاب سمت به

 من رضا که

 .گرفت رو

 .یگرفت رو جوابت حاال !محمد کن ولش :رضا
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 :گفتم شهاب به رو

 ؟یدیفهم !خونهاش یبریم رو ما االن نیهم -

 !باش نداشته بهم یکار فقط کنمیم یگب کار هر باشه :شهاب

 سوار میبرد خودمون با رو اون و کردم باز یصندل رو از رو پاهاش

 به رو و کردم نشیماش

 :گفتم رضا

 گردمیبرم االن !باش جا نیهم تو-

 رو در دمیرس خونهشون به یوقت .رفتم الیشک خواهر خونه سمت به و

 .زدم

 !بفرما بله :آقا

 د؟یخوب !سالم-

 د؟یداشت یکار .منونم :آقا

 .اومد مرد اون سر پشت از الیشک یصدا

 دره؟ دم یک یمرتض آقا :الیشک

 هیآقا هی واال دانمینم :یمرتض

 .شد انینما یچوب در یال از الیشک چهره

 د؟یخوب !یسماوات یآقا سالم ! ا :الیشک

 .تهران میبر میخوایم االن .شد حل مشکل بگم اومدم راستش ممنون-

 دیتونیم شما

 .دیایب خودتون
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 کنمینم فکر گفتم بهشون .هستن انیجر در یمرتض آقا حتما بله :الیشک

 یمشکل

 ؟یمرتض آقا هیچ نظرتون .باشه

 !دینباش نگران .نالیترم میریم هشت ساعت فردا ...ا شاء ان :یمرتض

 بابت ممنون .تلفنم شماره و آدرس هم نیا و دیکل هم نیا .ممنون باشه-

 .اعتمادتون

 !خدانگهدار

 !دیباش موفق !خدانگهدارتون :الیشک

 !یاعلی !شیپ ریخ :یمرتض

 پشت یصندل به .بود منتظر نیماش درون رضا .رفتم نیماش سمت به

 .کردم نگاه

 .شدم سوار .بود نشسته ستهب پا و دست شهاب

 ان؟یم شد؟ یچ :رضا

 .نالیترم برن صبح فردا شد قرار آره-

 کمی .قرمزه چشمات .کنمیم یرانندگ من یخستها اگه .خوبه :رضا

 !کن استراحت

 ممنون باشه-

 .رفتم خواب به نیماش یتکونها با و میکرد عوض رو جاهامون

 .بود رضا .کردم نگاه دست صاحب به .شدم داریب یدست یتکونها با

 .کن استراحت داخل میبر !شو ادهیپ .میدیرس :رضا

 میرفت رضا خونه سمت به سه هر و میکرد دارشیب .بود خواب هم شهاب

 استراحت تا

 .میکن
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 اتاق سمت به .بود صبح ده .کردم ساعت به ینگاه .شدم داریب خواب از

 اتاق ییروبهرو

 دلم .نبود اتاقش تو .کردم باز رو در .دمینشن یجواب .زدم در .رفتم رضا

 به .زد شور

 هنوز .کش رو در دسته .بود در رو دیکل .رفتم بود شهاب که یاتاق سمت

 .بود قفل

 .اومدیم آشپزخونه از ظرف یصدا

 !رضا-

 .اومد آشپزخونه از صداش

 .کنمیم درست صبحونه دارم .نجامیا-

 .باشه آها-

 .خوردم رو امیچا و نشستم یصندل رو

 !بخور لقمه هی :رضا

 .رهینم نییپا گلوم از-

 اون تو حبسه روزید از بدم رو بدبخت اون صبحونه برم من !بابا یا :رضا

 !اتاق

 !میبر میخوایم بخوره زود بگو بهش !باش زود فقط باشه-

 .امیم االن حتما باشه :رضا

 به .میرفت رضا سابق زن پروانه خونه سمت به نفر سه هر بعد ساعت مین

 گفتم شهاب
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 نیا از .شهینم متوجه که گفت .کنه جلوه یعاد .تو بره شهیهم مثل

 تعجب حرفش

 و دیسف قصر هی .بود قصر نبود که خونه .بود پروانه یپدر خونه .کردم

 دوار .بزرگ
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 پژمرده، همهشون یول بود گل از پر اومدم قبال ادمهی .نبود یکس .میشد

 شده خشک

 :گفت شهاب .بودن

 هم اون .لندن رفتن مادرش و پدر .ستین خانم پروانه جز جا نیا یکس-

 به یراض

 .نشد رفتن

 تنهاست؟ خونه نیا تو االن یعنی-

 .کرده حبس اتاقش تو رو خودش و آره :شهاب

 دوم طبقه سمت به .بود خاک و غبار و گرد جا همه .میشد خونه وارد

 یدر به .میرفت

 :گفتم بهش .کرد اشاره

 !برو اول تو-

 بعدش رضا و من تنوب به .شد اتاق وارد .کرد باز رو در و داد تکان یسر

 .میشد وارد

 سیسرو .بود خونه اندازه خودش .کردم یمتر چهل اتاق به ینگاه

 حمام یبهداشت

 :گفتم و گذروندم دور کی رو اتاق .دیسف یآب سبز اتاق ست
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 .باشه نطوریا اگه کشمتیم یدونیم .میبود سرکار-

 .رهینم ییجا .جاست نیا !خدا به نه :شهاب

 ریز .ناهاشیا :گفت و کرد نگاه رو تخت ریز سر آخر .گشت دنبالش

 .تخته

 .شد گرد چشمامون تعجب از رضا و من

 .خوابهیم تخت ریز ترسهیم شبا اواخر نیا :شهاب

 .بود ناراحت .کردم رضا به ینگاه

 !اومده یک نینیبب !دیش داریب خانم پروانه :شهاب
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 خوامینم بخوابم خوامیم :پروانه

 .بود دهیند رو ما .کرد میقا تخت ریز دوباره رو خودش پروانه

 رو اونا خوادینم دلتون مگه .اومدن محمد و رضا خانم، پروانه :شهاب

 د؟ینیبب

 !برو .رونیب امیب تا یگیم دروغ ؟یچ :پروانه

 .گفت بلند یصدا با رو آخر برو

 .گهیم راست شهاب .نجامیا من پروانه، :رضا

 .باشه پروانه همون نیا .شدینم باورم .اومد رونیب تخت ریز از زود پروانه

 که یاون

 دیسف یموها .بود ختهیر هم به و الغر دیرسیم خودش به یلیخ

 با .کردیم ییخودنما

 .نداشت یسن نکهیا

 !ها ینیبب رو من یاومد رضا؟ یاومد :پروانه
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 .بود درهم ابروهاش .بود ساکت رضا

 اگه تو .یعوض یندار دوستم .یندار دوستم تو دونمیم .نه اما :پروانه

 یداشت دوستم

 .یدادینم طالقم .یکردینم نیتوه و سرزنش ،یزدینم سرم تو اونجور

 نیا مسبب کارات با تو !نکش شیپ رو گذشته !پروانه کن بس :رضا

 با یفهمیم .یشد

 !کارات

 :دیکش غیج

 من تو .دارم هم هنوز .بودم عاشقت .داشتم دوستت من آشغال، ،یعوض-

 رو

 .ینخواست
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 دست کاراش .زدیم رو خودش .دیکشیم هوار .دیکشیم داد .کردیم هیگر

 خودش

 بلند یصدا با .خنده ریز زد .کرد بهمون ینگاه .شد ساکت هوی .نبود

 .دیخندیم

 هیگر دوباره .گفتیم ونیهز .دیخندیم بلند بلند .بود شده وونهید

 زود شهاب .کردیم

 :گفت ما به رو .برگشت یسرنگ با بعد یکم و دیدو رونیب

 !مبزن مسکن دیریبگ رو دستاش !دیباش زود !دیایب-

 اون به رو آرامبخش شهاب و میگرفت رو پروانه فینح یدستها رضا و من

 .کرد قیتزر
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 با رو پروانه دیبا ما گفتم و کردم شهاب به ینگاه .شد آروم پروانه کمکم

 خودمون

 .میببر

 !کنه باورم ایدن تا مشیببر خودمون با دیبا :محمد

 .اصال ستین خوش حالش .تونهینم !که دیدید یول :شهاب

 ایب هم تو .دیشا روز سه-دو .کشهینم طول ادیز یول میدید آره :حمدم

 همراهش که

 .یباش

 .ندارم یحرف من باشه :شهاب

 .میبر پس :محمد

 عصر دردسر یکل از بعد و میکرد حرکت کرج سمت به نفر چهار هر

 ایدن خونه یجلو

 :گفتم رضا به رو .میبود

 .الزمه !سین یزیچ ییالیو اجاره خونه کینزد نجایا نیبب-

 حتما باشه :رضا
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 رضا به رو م،یکرد دایپ اجاره خونه هی باالتر خونه تا دو خوبمون شانس از

 :گفتم

 رسه؟یم یک ایبرد-

 .دهیرس قهیدق ستیب گفتم شیپ تساع مین .شه داشیپ االنهاست-

 :گفتم رضا به رو اومد در یصدا

 .خودشه -
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 چهره .شد باز یژیق یصدا با در .کرد باز رو در و رفت در سمت به رضا

 ایبرد خندون

 .شد انینما در انیم

 رفقا؟ دیخوب !سالم !به-

 !نرن در باش مواظب .میبر دیبا رهید !شرمنده ممنون سالم، :محمد

 !هست حواسم برو .شرمنده دشمنت .اباب نه :ایبرد

 منظره ماه نور .بود حاکم سکوت جا همه .میرفت ایدن خونه سمت به

 ایدر به ییبایز

 .بود خاموش چراغها همه .کردم نگاه خونه به .دادیم

 .دمشید پنجره کنار خواب قبل .اسیدن اتاق چپ دست اون :رضا

 ببرش !ینکن صدا و سر کن یسع !رمردهیپ راغ س برو تو .باشه:محمد

 زیچ همه رونیب

 .کنه فرار ایدن باز خوامینم .بده حیتوض رو

 .باشه :رضا

 داخل به دو هر .کردم باز رو در و شدم خونه وارد رضا گرفتن قالب با

 همه .میرفت خونه

 بود گرفته فرا رو جا همه ترقش و ترق که پنکه یصدا جز بود سکوت جا

 شدیم باعث و
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 اتاق سمت به رضا .مینباش صدامون و سر نگران و میباش راحت یکم

 .رفت رمردیپ

 :گفت آهسته .زدم صداش
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 !جان-

 :گفتم آهسته

 دوستش هباش ادتی .منتظرتم !برگرد زود !ایبرد شیپ ببر رو رمردیپ-

 تنها .ششهیپ

 .تونمینم

 .باشه-

*** 

 :رضا

 تعجب دنشید با .کردم باز یآرام به رو در .رفتم رمردیپ اتاق سمت به

 ساعت به .کردم

 جو یول !خواندنه نماز وقت چه .بود کی کینزد ساعت .کردم ینگاه

 و بود یآروم

 ناو با باشه بهتر دیشا .زدم یلبخند هم من .بود ینوران بیعج چهرهاش

 .بزنم حرف

 راه دلش به یترس تا زدم در به یضربها یشینما .زنهیم یلیس هی فوقش

 باز رو در .ندم

 یول کنه ول رو نمازش تونستینم .نشستم شیروبهرو و کردم بسته

 .بود کرده تعجب

 .گفتم و کردم استفاده فرصت از هم من

 .مستین بهیغر .آشنام .بزنم حرف باهات خوامیم !ستمین دزد خدا به-

 .کنه تمام رو نمازش شدم منتظر

 شه؟یم مردم خونه وارد دزد مثل که ییآشنا چه !عجب :حامد بزرگ بابا

 یچ جا نیا
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 ؟یخوایم
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 .امیدن یآشناها از :رضا

 :گفتم که بزنه یحرف خواست

 !دینر یقاض به طرفه هی .بزنم رو حرفم دیبذار-

 یاومد یشب نصف پسر آخه؟ یخوایم یچ ؟یدار ینسبت چه ایدن با تو-

 من خونه

 ...ا اال اهلل ال !باشم آروم یخوایم

 ...و محمد برادر .رضام من-

 .کردم فیتعر اون یبرا رو زیچ همه

 چرا .دیبگ اون به رو حرفها نیا که نیاومد جا نیا االن !نطوریا که-

 فردا منتظر

 .دیشیم مردم خونه وارد دزد مثل د؟ینشد

 مسبب یحت اون .کنه فرار ایدن قبل یدفعهها مثل ترسهیم محمد-

 آورده رو نکارهایا

 .گناههیب کنه ثابت بهش تا

 .کنمیم رو میسع هم من باشه-

 اون با نهبتو محمد تا رونیب دیبکش رو دخترتون یجور هی شهیم اگه-

 !بزنه حرف تنها

 .بشه وخوشبخت برگرده اشیزندگ به خدامه از من .پسرم باشه-

 راه کنارم که رمردیپ دنید با محمد .میرفت سالن به دو هر خوشحال

 تعجب رفتیم
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 به رو اون و گذاشتم هم رو چشم .شد معلوم چشماش تو ترس و کرد

 کشوندم یگوشها

 به دخترک .آمد رونیب دخترش مراهه رمردیپ بعد یکمی .حله که گفتم و

 سمت

 .رفتیم آشپزخونه

 یدرد چه به زبون گاو گل آخه س؟ین الزم دکتر یمطمئن بزرگ بابا :ایفاد

 خوره؟یم
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 .شمیم خوب زود که یدونیم .دمکر عادت من بابا آره-

 .باشه-

 :گفت اون که رفت رمردیپ سمت به وانیل کی با دخترک بعد یکمی

 کن، کمک کردم خوابتیب .فهیح .رونیب میبر .خوبه یلیخ هوا بابا-

 .تونمینم

 بعد یکم .برود اطیح به بعد کمی گفتم رضا به .رفتن رونیب به دو هر و

 رونیب به رضا

 .برگشت و موند رونیب قهیدق ده هی .برگرده تا شدم منتظرش رفت

 شد؟ یچ-

 کنه باورمون تا زد زنگ خانم الیشک به .شد حل :رضا

 خوبه-

 هی .نترسه یزیچ از تا ببره رو افسون یواشکی ایب گفتم بهش یراست-

 صداتون دفعه

 .گهید یچ هر ای رهیم باال
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 !نده لومون یول یکرد خوب-

 تونهیم گفت گفتم بهش نه-

 به خواستم .برگشت بچه با و رفت ایدن اتاق سمت به ایفاد بعد یکمی

 که برم سمتش

 :گفت رضا

 نیا شر از تا زود برو !بعد بذار .بشه داریب ممکنه ایدن .ادهیز وقت-

 راحت موضوع

 !دیبش

*** 
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 کرده عرق دستام استرس از .زدیم تند قلبم .شدم اتاق وارد یقراریب با

 یپاها با .بود

 صورت جز .بود رفته فرو یکیتار تو جا همه .شدم تخت کینزد لرزون

 از ماه نور که ایدن

 .دیتابیم صورتش به کردیم تیهدا داخل به رو یخنک یهوا که تراس در

 باورم

 زنده شدینم باورم .بشم داریب خواب از کردنش لمس با میستریم .شدینم

 با است

 .دیچک چشمم گوشه از یاشک .مردهاست بود نشده هم باورم نکهیا

 به رو لرزونم دست

 برام یمیقد خاطرات .بردم صورتش سمت :» چرا !بخوابم بذار !محمد ا

 شدیم یتداع

 یکنیم تیاذ ؟«
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 در محکم رو اون خواستیم لمد .دمیکش وار نوازش صورتش به رو دستم

 حل آغوشم

 .باشم داشته رو نکاریا جرأت که بود یاون از نتریریش خواب نیا اما کنم

 ینیریش خواب البد .اومد دیپد صورتش یرو به یلبخند .خورد یتکون

 به !دیدیم

 رو گوشم .کرد یزمزمها آهسته .عسل ینیریش به االنم، خواب ینیریش

 .بردم کینزد

 گونهاش یرو بر یا ه*س*و*ب .زدیم صدا رو اسمم .شدینم باورم

 .کرد قرارترمیب

 .زد یلبخند .زد پلک بار چند .کرد باز آهسته رو چشماش

 .باشه تیواقع خوابها نیا شدیم خوب چقدر ؟یاومد باز محمد،-

 .نفسم تهیواقع-

 :گفت و زد یتلخ لبخند .دیباریم گونههاش یرو اشکاش

 .یگیم بهم رو نیهم بار هر-

 .گذاشتم صورتم یرو رو دستش !نیبب .داره فرق بار نیا یول-

 .دیپر هوی
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 تو .محمد نه ؟یببر رو افسونم یاومد نجا؟یا یاومد یجور چه تو ...ت-

 یب من !خدا رو

 .رمیمیم ناو

 .دیبار اشکام هم من .هاشیگر با
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 چقدر تو بدون سال چند نیا یدونینم تو ایدن .کنم جداتون ومدمین نه-

 عذاب

 کنم؟ دفاع خودم از ینذاشت چرا ؟یکرد قضاوت زود چرا چرا؟ .دمیکش

 اون تو ؟یبگ یتونستیم یدفاع چه عکس همه اون وجود با ؟یچ-

 دستش شابیکاف

 باز هان؟ یبگ یخواستیم یچ .یدیخندیم یگفتیم هم تو .بود دستت رو

 گولم

 .یزدیم

 من .پروانهاست سر ریز همش اون .دارم حق هم من !المصب د-

 باورم چرا .گناهمیب

 ها؟ یبود اعتمادیب بهم نقدریا یعنی ؟یکنینم

 یجا تو ناجور لباس تو بهیغر مرد هی با رو عکسام هم تو اعتماد؟یب-

 یدیدیم ناجور

 با تو ؟یچ بعدش .نبود گفتن یبرا یزیچ گهید ؟یردکیم کار یچ

 اتیصحنهساز

 من چرا؟ محمد؟ ینامرد نقدریا چرا .مرده دخترم کنم فکر یکرد یکار

 ازت یزیچ

 .نیهم یرینگ ازم دخترم نکهیا جر خوامینم

 گناهیب موضوع دو اون تو من .خوامیم رو دوتاتون هر من یول :محمد

 همش .بودم

 دوستت بودم، عاشقت اونقدر که یمن ایدن !کن ورمبا .پروانهاس ریتقص

 با داشتم،

 .خواستمتیم بازم .یمتنفر ازم دونستمیم نکهیا وجود
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 .ندارم باور .محمد ندارم باور هم رو خودم گهید-

 !بده فرصت بهم .کنمیم ثابت بهت-
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 گفتم و زدم زنگ رضا به .رضاست عالمت سکوت گنیم .شد ساکت

 ارهیب رو پروانه

 :گفتم رفتم پروانه سمت به .اومد پروانه همراه به رضا بعد کمی .نجایا

 بدبختم جور چه بگو .یکرد که رو کار همه !رو زیچ همه بگو !بگو-

 !یکرد

 .دیخند باز کرد رضا به ینگاه .دیدخن بلند بلند پروانه

 ها؟ یکرد بدختم چرا .نکردم خفهات خودم یدستا با تا بگو د :محمد

 چرا؟

 چرا؟ :پروانه

 .دیخند باز

 همش ].کرد اشاره رضا به[نیا چون .بودم بدبخت من چون :پروانه

 رو اتونیخوشبخت

 .بودم متنفر ایدن از چون .زدیم سرم تو

 :داد ادامه دیخند بلند

 .کنهیم نت*ای**خ بهت شوهرت گفتم بهش من .کردم بدبختتون من آره-

 من

 !هه .موند دلم به بچه حسرت ]افتاد هیگر به[.من .فرستادم رو عکسها

 شما بذارم
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 ؟یچ پروانه پس ها؟ د؟یباش خوش ییتا سه بچهتون با د؟یبش خوشبخت

 هیگر به[

 ].کردیم آب مه رو سنگ دل .کردیم هیگر زار زار بلند یصدا با .افتاد

 رو شهاب من،

 بگن بهت گفتم من .مرده بچهات بگه ایدن به بگن گفتم من .فرستادم

 تا مرده، زنت

 .دیبکش عذاب ایدن یجا هی هرکدومتون

 :داد ادامه .دیچرخیم خودش دور .دیخند بلند بلند دوباره

 ؟یدید .شد بدبخت محمد ؟یدید .سین خوشبخت ایدن رضا؟ یدید -

 هر بچهشون

 کترینزد تراس در به[؟یدید ها؟ .شد جدا .شد بزرگ شونیکی بدون بار

 ها؟ ]شد
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 چیه رضا .بودم عاشقت من ؟یفهمیم یکرد نابود رو من تو رضا ؟یدید

 وقت

 .وقت چیه .بخشمتینم

 تراس سمت به سه هر .اومد یزیچ افتادن یصدا و شد بیغ پروانه هوی

 با .میدیدو

 .شدم زده شوک من .زد زانو رضا .افتاد هیگر به ایدن صحنه اون دنید

 یخودکش پروانه

 لهیم اون و افتاد لهیم هی رو درست و کرد پرت تراس از رو خودش .کرد

 رو قلبش
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 .شکافت

*** 

 :ایدن

 :بعد سال دو

 به که یخنک یهوا .کردیم آروم رو دل بیعج رود، و گنجشک یداص

 خوردیم صورتم

 خانواده یاهویه به .کردم باز رو چشمام .کردیم یدنینوش رو من

 ینگاه تمیپرجمع

 و زنش و لیسه ییدا زنش، و اوشیس ییدا ال،یدان و مامان و بابا .کردم

 و حانهیر سارا،

 پروانه، هیقض بعد .رضا و ایفاد کوچولو، ایدن و ایبرد

 هیقض نیا بسا چه .شد بهتر حالش ایفاد کمک با .شده افسرده یلیخ رضا

 بابا و بتول عمه .کردند ازدواج باهم پارسال و شد عشق سرانجامش

 .حامد بزرگ

 بعد حامد بزرگ بابا .شناسهینم سال و سن عشق !ها دینکن تعجب

 و ایفاد ازدواج

 از بعد هم اون و رفت بتول عمه یرخواستگا به یمدت بعد .شد تنها رضا

 ادا و ناز یکل

 از .نبود .گشتم دخترکم دنبال به .گهید بتوله عمه گهید بله .داد رو بله

 .پاشدم جام

 .خواست وهیم دلم وهها،یم اون دنید با .رفتم باغ سمت به وهلک هلک

 آلبالوها، رنگ

 .زدم صدا رو محمد .کنهیم دعوت خوردنش به رو آدم هایگالب
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 جانم؟-

 
 

150 

 !اریب واسم .خواست رو اون دلم !رنگه خوش چه !هیباالئ اون نگاه محمد،-

 گهیم چشم باباشون کنن امر هایفسقل !چشم رو-

 .دمیکش هم در ابرو

 ؟یچ من پس !محمد ا -

 .کردن عاشقم ومدهین گهید یدونیم یول خانمم بخواه جون شما-

 افسون نگاه به نگاهمون مانتوم دنیکش حس با که زدم بهش یلبخند

 .خورد گره

 )یچ من پس نامردا(؟یچ من پش ناملدا-

 .میافتاد خنده به بلند یصدا با

 :گفتم اون به رو

 شیپ میبر .هستم اتهیداداش و تو عاشق من .یمن نفس تو !شم فدات-

 .بتول عمه

 ینم( نموخوام منه، عمه)فقط(فقد بتول عمه که )گفتم(گفم ا :افسون

 به یکس)خوام

 ها باشه بار نیآخر بگه بتول عمه اون

 !من وروجک

*** 

 سر ممکنه چون مینر یقاض به طرفه کی و مینکن قضاوت زود میریبگ ادی

 پوچ و چیه

 .ما هقص یایدن مثل !بشه عوض مونیزندگ کل

*** 



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 181 کـــتاب ســــــازلود رمان در ایران بزرگترین سایت دان  

 

 .میداشتهها همه خاطر به شکر را تو ایخدا
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 من به و بود من مصلحت به که یینخواستهها همه خاطر به شکر ایخدا

 .یداد

 .ینداد من به و بود ضررم به که ییهاخواسته همه خاطر به شکرت ایخدا

*** 

 رمان، نیا دیرس انیپا به

 .ستیباق همچنان تیحکا

*** 

 :خواننده با یسخن

 !زیعز خوانندگان تمام خدمت باسالم

 رو نیبهتر کردن یسع پستهام تک تک تو !تونیهمراه بابت ممنون

 هر چه گر .بذارم

 یپ ضعفش نقاط هب کمکم یسندهاینو هر و داره ییهایکاست هی یرمان

 اونها و برهیم

 من رمان نیاول رمان نیا .ستین استثناء هم من رمان .کنهیم رفع رو

 دوارمیام .بود

 یلیخ !دیکن یمعرف دوستاتون به رو رمانم لطفا .باشه اومده خوشتون

 شمیم خوشحال

 بهم نظر تو من، وبالگ در ای نجایا دیتونیم دیداشت رمانم از ینقد هر و

 نممنو .دیبگ

 !ممنون .شمیم

Dnya20.blogfa.com 
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 Dnya20/H/N تشکر با

*** 

 ۹ / ۲ / ۱۳۹۷ :شروع خیتار

 ۱ / ۴ / ۱۳۹۷ :اتمام خیتار
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 ۶:۲۴ :ساعت
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